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 طفتوطؤيةكي ذيزاىة

 جياواسي ىيَواٌ ئافزةت و ثياوحيكنةت و فةلضفةي 
 بةرِيَشاٌ!

ساىاي ثايةبةةرس ييةشسي كةوِري يلسالضةةو  ةصة  ثةَي  ةكةةيً كةة  ةل ةيَ            وتةيةيئةو بةعةماٌ بةو 
و  عةريعةت ٍةمووي بةرذةوةىسيية، ياٌ ئةوةتا بةرذةوةىسييةةك   ةصة   ة،ةا، يةاٌ ئةةوةتا ،زاثةة      }

 .{سياىيَك  ليَ  وور  ة،ا
بةؤ مزظةةةكاٌ  امةسراىةسووة،     ضيَذ و ماىةا و ئاماةةةي   بةرىامة ثزِ لة عةريعةت و،واي طةورة كة ئةو 

لة بةرذةوةىسي مزظةةكاىة، لةٍةةر عةتيَكي عةةريعةتسا يةاٌ ئةوةتةة بةرذةوةىسةييةةس بة ةصة         طغيت 
  ةٍيَيي ، ياٌ ئةوةتا سياىيَك  ليَ  وور  ة،اتةوة.

بؤ ئةوة ٍاتووة صةرجةو بةرذةوةىسييةكاٌ بؤ مزظةةكاٌ بة ةص   ئايين ثريظسي ئيضةو}ية  ةل يَ  تةمي ابً
 صةرجةو عةتة ،زاثةةكاىيػ لةةىاو بلةات و    ء سيا ي بكات، بة ثيَضةواىةوة،  ء فةراٍةمي بكات بَيَينَ

 .{ثةكي خبا، ياٌ بةاليةىي كةو، كةمي بكاتةوة
لةطةلَ ئةةرس و   يةكضاٌ بكزيَ ء مافةكاىي ئافزةت ئةمزِظ ،ةل كاىيَكي سظر ٍةٌ  اواي ئةوة  ةكةٌ ئةرس

ء باىطةعةية لةٍةىسيَ رِووةوة  ةكزيَ، بةآلو لةٍةىةسيَ رِووةوة مةحال ةة،    ،  يارة ئةو  اواكاريمايف ثياو
وةس يةةةس ليَكةةز ووة لةطةةةلَ ثيةةاواٌ ي اىء مةةايف ئافزةتةة لةةةو عةةتاىةي كةةة ،ةةواي ثةةةروةر طار ئةةةرس
ٌ  سيَ عةيت  يكةة ا كةة ئةةرس    واىةوة لةٍةىة لةبةرذةوةىسةي ٍةر وو رِةطةسةكة  اية، بة ثيَضة  ء مافةةكا

 كياىساية.اوٌ  يضاٌ لةبةرذةوةىسي ٍةر ووزبةجياواس  اى
عةريعةت ٍاتووة بؤ ئةوةي مايف بةىسةكاٌ بجاريَشيَ، ٍةر عتيَك ض وةس ئةرس، ض وةس ماف لةصةةر ىيَةز   

ء  ، بة ثيَضةواىةوة ٍةر ئةركيَكء كؤمةل طةعساية تاكةكة ،ؤي  اىابيَ لةكؤتاييسا لةبةرذةوةىسيياٌ ميَي 
 ء كؤمةل طةعساية. ٍةر مافيَك بؤ ٍةر يةس لةىيَز ياٌ ميَ  اىةىزابيَ  يضاٌ لةبةرذةوةىسي تاكةكاٌ

ء  بة مايف مزظةةة بةصرتا، طوتياٌ كة  مايف ئافزةتاٌصةبارةت (س كؤىطزةيةكي جيَاىي 3991لةصال ي )
و ٍةرطيش ليَةك جيةا ىابيةةوة، ىةاكزيَ ثارضةة ثارضةة        اىساميساآلٌ بةعيَكً لة مافةكاىي مزظةةة لة جيَ

 ،ريوئةابو  ،بكزيًَ، ٍةروةٍا  ةبيَ ئافزةت لةصةرجةو كايةكاىي ذياٌ بةذ اري بكات، لةةرِووي مةة ةىي  
واىةة  تياٌ لةوة كز ةوة كة ىابيَ ئةو  ورِظعيلريي .....ٍتس، لةو كؤىطزةية ا جة، ،كؤمةآليةتي، صياصي

 و بيضييةي رِةطةس مامةل ةياٌ لةطةلَ بكزيَ. زيَ لةصةر بياغةجياواسيياٌ لةىيَو بك



 ٌ ء ثيةاو، لةةض رِوويَكةةوة، لةةرِووي )،ةةلت( واتةة         ليَزة ئيَنة ثزصياريَك  ةكةيً، يةكضاىي لةةىيَواٌ ذ
ء مافةةوة، كامةة يةكضةاىيي  يةارة ئةطةةر       و اليةىي فضيؤلؤجييةوة، ياٌ لةرِووي ئةرس تةكويين العة
ء يةكضةاىياٌ بكةةٌ ئةةوا     ء ثيةاواٌ وةس يةةس لةيَ بكةةٌ     وي ثيَكَاتةي العةوة ئافزةتاٌبياىةويَ لةرِو

ء ثياواىةسا   ءميسالَ بة،يَو كز ٌ لةىيَواٌ ئافزةتاٌ عري ثيَساٌ ء بة ل يياييةوة مةحال ة، ئايا  ةكزيَ صكجزِي
 يكةةي وةورِظ   ٍا كةاري  ء  ةيةة  ء ثاصةةواىي  ء حةةملال ي  رطةكاٌئايا  ةكزيَ كاري كا ابةؼ بكزيَي 
ء ئافزةتاٌ لةةو كاراىةة ا يةكضةاٌ بكةزيًَ      ء ئافزةتاىسا  ابةؼ بكزيَي ئايا ئةطةر ثياواٌ لةىيَواٌ ثياواٌ

 ىابيَتة صتةو لة ٍةر يةكيَكياٌي!
 

 بةرِيَشاٌ!
ء  ء ىايةةونىي  ء ثياو  ةكةٌ عتيَكي ىةالؤذيكي  ئةو جؤرة كةصاىةي كة باىطةعةي يةكضاىي ىيَواٌ ذٌ

يًَ، ساىضيت صةر ةو ئةوةي صةملاىسووة كة ٍةرطيش ىاتواىزيَ بةرِةٍايي ئةو  وواىةة يةكضةاٌ   ىاساىضيت  ةل 
ء ماصولكةكاىةوة جياواسي  ء ٍؤرِمؤىةكاٌ و ذمارةي ،اىةكاٌ ثيَكَاتةي العة يبكزيًَ، تةىاىةت لةرِوو

 يكة ٍةٌ تايلةةتً   تةواو لةىيَواىياىسا ٍةية، كةواتة  ٍةىسيَ ع  ٍةٌ تايلةتً بة ئافزةت، ٍةىسيَ عيت
 بة ثياو.

اإلًشانَذلكا ذذذء ثياواٌ  ةكاتةوة، لة كتةيَ  )  جة،  لةو جياواسييةي ىيَواٌ ذىاٌ ) . ئةليَكضط كاريل(
ٌ    }(  ةل يَ  اجملِٔن ء ثيةاواٌ ٍةيةة تةةىَا كةورت ٍةل يةةٍاتووة لةة        ئةةو جياواسييةةي لةةىيَواٌ ئافزةتةا

و  بةةل كو ئةةو جياواسييةة جياواسييةةكي بيضةييةيية      ء ئةماىةة،  ء صةكجزِي  و رِةحه ئةىسامةكاىي العة
ء ثيَكَاتةكاىي العة ا ٍةية، تةىاىةت لة كارليَكة كينياييةةكاىي ىةاو العةةؼ ئةةو      لةٍةموو ،اىةكاٌ
 .{جياواسيية ٍةية

ئةطةر ٍةةماٌ ئةةرس بةة    بةر  ةبيَ، ة مافةكاٌ بةثيَي ئةركةكاٌ  ةصتة ةبيَتةوة كييجا ليَزة ئةوة رِووٌ ئ
و باريَك  ،ضتؤتة صةةر عةاٌ كةة لةة      بضجيَزي كة بة ثياو صجيَز راوة ئةوة صتةم  ليَ كز ووة ئافزةت

باري ىاو ةرةوة وةر ةطزيَ ئةوةىسة لة كاروبارةكاىي  ء ضيَذ لةكارو تواىاي ،ؤيسا ىيية، ثياو ئةوةىسةي تاو
صةركةوتووتزٌ لة ثياواٌ  ةتاٌمال ةوة وةري ىاطزيَ، ئافزةت لةمة ا ثيَضةواىةي ثياوة، بة ثيَضةواىةوة ئافز

 بارةكاىي ىاو مالَ، ئةو عتاىة ىكول ي ليَ ىاكزيَ.لة كارو
 

ٌ  }صةرظكي كؤمةل ةي ئافزةتاىي فةرِةىضي  ةل يَ   ء ثيةاواٌ    اوا كز ىي يةكضاىي تةواو لةةىيَواٌ ئافزةتةا
 .{ياٌ  ةفةوتيَضووٌ، بةعيَوةيةس ٍةر ووكياٌ مافةكاىةىاول لووٌ وو رِةطةس  ةطةيةىيَتة ووىٍةر و



ِرظذىامةي )مايزكز( لة فةرِةىضا رِاثزصيةكاىي لةةىيَواٌ كضةاىي فةرِةىضةا ئةةامةسا لةة ئاصةتة جيةاواسة        
(  كضي فةرِةىضي كزا، ئايا بؤضةووى  ضةيية،   2,055,555ء رِظعيلرييةكاٌ، ثزصيار لة ) كؤمةآليةتي

بةل يَ وةآلميةاٌ   %(ي كضةكاٌ بة95) ضي  ةل يَي ئةطةر ٍاوصةرطريي لةطةلَ طةةيَكي مضول ناٌ بكةي ،
و ثيَياٌ باؼ بوو ٍاوصةرطريي لةطةلَ طةةاىي مضول ناٌ بكةٌ! ئةمة ئةوةي ليَ  ة،ويَيزيَتةوة كة   ايةوة

    ٍ ؤي ئافزةتاىي ئةورِوثا بةعيَوةيةكي طغيت سظر ماىسوو ٍيةكً بة ةص  ئةةو بةةىاو يةكضةاىييةوة، بةة
 ا كز ىي ثارة لةبةياىييةوة تاوةكو ئيَوارة.و رِاكز ٌ بة واي ثةيس كز ىي سظركار
 

ٌ   بريظكةي  ر}،واي ليَ َ  ةل يَ  عيَخ بةكز ئةبو سةيس رِةمحةتي  ء  وص  كز ىي يةكضةاىي لةةىيَواٌ ثيةاوا
ء لة يةول سا جيَةي ىابيَةةتةوة، مضةول ناىاٌ     ئافزةتاٌ بريظكةيةكي رِظذئاوايي عكض  ،وار ووة، لةعةرع

كز ىةي ئةواٌ باىطةعةي بؤ  ةكةٌ واتة ، ضوىكة ئةو جؤرة ئاسا ًباىطةعاىة ٍةل خل يضكيَىابيَ بةو جؤرة 
 .{ثةروةر طار فةرماىةكاىيلة ملكةضي بؤ امال يين ئافزةت لة ثؤعاكي عةريي و  
 

 ء ئافزةتاٌ كز ووة لةرِووة مزظةايةتييةكةيةوة، لةو ئةةرس  ئايين ثريظسي ئيضةو يةكضاىي لةىيَواٌ ثياواٌ
ٌ       ء مافاىة ا كة لةطةلَ صز ء  وعيت ٍةريةكةةياٌ  ةطةوةَي بةةٍيي عةيَوةيةس جيةاواسيي لةةىيَواٌ ثيةاوا

ئافزةتاىسا ىةكز ووة، بؤ ويَية  لة رِوكيةكاىي ئيناٌ، ئيضةةو، ثةرصةتػ، بةؤ ٍةةر ووكياٌ وةس يةكةة،      
رطريي، ٍةةبووىي  ٍةروةٍا كؤمةل يَك ماف ٍةٌ بؤ ٍةر ووكياٌ وةس يةكً، بؤ ويَيةة  مةصةةلةي ٍاوصةة   

ء ئةوةي تز بة باوس، ٍةروةٍا لةمةصةلةي ،اوةىةساريَيت، ٍةةر ووكياٌ    ميسالَ، يةكيَكياٌ ئةبيَ بة ايك
ء ،ويَيسةواري، ٍةروةٍا مايف كاركز ٌ ٍةر ووكياٌ مايف  ئةو مافةياٌ ٍةية، ٍةروةٍا مةصةلةي فيَزبوٌ

  ةوي عةرييسا بطوةيَ.ء  وعيت بة ةىيلَ صزكز ىياٌ ٍةية كاركز ىيَك كة لةطةكار
 با صةيزي ئةو طيَزِاىةوةية بكةيً 

ُررُذ} ِْ ٍِذاكرَّجُمِذَٕجِدُذاْكبََلمَذََٓكنذَٕا ِِّٖذَٓسَلَّىَذعَ ٍِذعَنِٞشََٚذَقنَكِتذسُِٟمَذرَسُٔنذاكلَِّّذصَلَّٛذاكلَُّّذعََل اِحتَِلنّهانذَقاننَذذذذعَ
ٍِذاكرَّجُمِذَٕرَٜذأًََُّّذَقِدذاِحتََلىَ ِِّٖذَقنَكِتذأريُّذسََلوََٚذَٕنذرَسُٔنذاكلَِّّذصَلَّٛذذَِٕغتَشِمُذَٓعَ ََٓكِىذَٕجِِدذبََلًلنذَقننَذَكنذغرِشمَذعََل

ِّشَنَٝذشََقنِٞقُذاكرِّجَننِ َّذاك ِِّٖذَٓسَلَّىَذَُِمذعََلٛذاْكوَِرَأِٙذتَرَٜذلَكَِ ذغرِشْمذَقننَذًَعَِىذإِ  .(1){اكلَُّّذعََل
لةبارةي ثياويَكةوة كة بةياىي ،ةبةري  كزا لة  ايكناٌ يائيغةوة  ةل يَ  ثزصيار لة ثيَػةملةري ،وا 

 ةبيَتةوة ٍةص  بة تةرِاتييةةس  ةكةات بةةآلو بةريي ىاكةويَتةةوة عةةو ،ةةويَكي بييةيَ ، فةةرمووي           
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ة بةآلو ٍةص  بةةٍيي  ،ؤعوعتين  ةكةويَتة صةر، ٍةروةٍا ثياويَك كة بريي  ةكةويَتةوة كة ،ةوي بيييو
 صةلةمة طوتي  ئةي ثيَػةملةري ،ةوا   اوتةرِاتييةس ىاكات، فةرمووي  ،ؤعوعتين ىاكةويَتة صةر، 

ئايا ئةو عيَوةيةي كة ثياواٌ ،ؤعوعتيياٌ  ةكةويَتة صةر، بؤ ئافزةتاىيػ بةٍةماٌ عيَوةيةي فةةرمووي   
ء كةرتي يةكرتٌ، ئةمةة ئةةوة  ةطةيةةىيَ كةة      بةل يَ، ئافزةتاٌ كةرتي ثياواىً، واتة  يةكرت تةواو  ةكةٌ

 ء يةكضاىً. ء مافسا ٍاوبةؼ لةكؤمةل يَك ئةرس
 لة طيَزِاىةوةيةكي  يكة ا ٍاتووة 

ُرمَّ} ِِّٖذَٓسَلَّىَذَفَقنَكِتذهَنذَأرَٜذ َّذصَلَّٛذاكلَُّّذعََل َّبِ ٍِذأريِّذعُوَنرََٙذاْكَأًِصَنرَِِّٕٚذأًَََِّنذَأتَِتذاك ٍٝذإِكَّنذعَ ِٗ كِلرِّجَننِذَٓهَنذذشَ
َّذاْكوُِشلِوِنيَذَٓاْكوُِشلِوَنتِذَٓاْكوُِؤهٌِِنيَذَٓاْكوُ ٍٝذَفٌَزََكِتذَُِِْْذاْكإََٓٚذإِ ِٗ َُِِْرََذبِشَ ِّشَنَٝذُٕ  .(2){ِؤهٌَِنتَِأرَٜذاك

طوتي  بؤضي مً  ةبييه ٍةةموو   يومارِةي ئةىصارِيةوة ٍات بؤ الي ثيَػةملةري ،وا  اوواتة  لة   
عتيَك لة وورِئاىسا بؤ ثياواٌ باظ كزاوة، ىابييه ئةوةىسة ئافزةتاٌ باصياٌ كزابيَ بةو عيَوةيةي )لةوةآلمسا( 

ء ئافزةتاٌ، وة ئيناىةساراٌ   مضول ناىاٌ لة ثياواٌ}ئةو ئايةتة  ابةسي كة ،واي ثةروةر طار  ةفةرموويَ  
ء ثياواىي بةكؤمةل يَك صيفةت وةصف كز ، ثاعاٌ  اي ثةروةر طار ئافزةتاٌ. ،و{ء ئافزةتاٌ... لة ثياواٌ

ء ثا اعةةيت طةةةورةياٌ بةةؤ ٍةيةةة لةاليةةةٌ  فةةةرموويَ  ئةواىةةة ليَخؤعةةلووٌ ةلةةة كؤتةةايي ئايةتةكةةة ا 
 .(3)ثةروةر طارةوة

 
ٌ }يه  ةل يَ  ابً الق كةي سظري لةيَ   ء سةرةريَ يةكضاىي كز ىي  وو ع  كة جياواسيياٌ لةىيَواىسا ٍةية سيةا

سظر عةيت  يكةة ا لةطةةلَ    و كز ىةةوة  و بري ء ثياواىيػ لةرِووي ثيَكَاتةي العةة   ةكةويَتةوة، ئافزةتاٌ
 .{يةكرت ا جياواسٌ

بةرِيَشاٌ ئيَنة سظربةماٌ صوثاظ بؤ،وا ٍةو كضناٌ ٍةية، ٍةو كورِمةاٌ ٍةيةة ئايةا  ةتةواىك وةس يةةس      
مامةل ةياٌ لةطةلَ بكةيًي ئايا ئةو ئةركاىةي بة كضةكامناىي  ةصجيَزيً، ٍةماٌ ئةركيػ بةة كورِةكامنةاٌ   
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ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳    

﯀           ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   چ﮹ ﮺   ﮻ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ 

 .األحزاب



ثيَ  واية  ةتواىي صةةركةوتوو   ئايا ئةطةر ٍةر ووكياٌ بةو عيَوةية مامةل ةياٌ لةطةلَ بكةي  ةصجيَزيًي 
فةيرتِةت   ء رِصةك ،وء  ء باوكيَك ئةو كارة ىاكات، عةرِ لةطةلَ ٍةويقةةت  بي ي بة ل يياييةوة ٍيي  ايك

ىاكزيَ!  ل ييابً ئةواىةي ئةو جؤرة باىطةعةية  ةكةٌ ،ؤعياٌ باوةرِيةاٌ ثيَةي ىييةة، لةبةةر ئةةوةي ئةةو       
 تةوة.باىطةعةية مةحال ة لة واويعسا جيَطةي بليَ

و لةصةر ئافزةتةاىي واجةب ىةةكز ووة، تةؤ ضةؤٌ       ،واي ثةروةر طار جيَا ي لةصةر ثياواٌ واجب كز ووة
 ةتواىي واجب بكةي لةصةري، ئايا  ةتواىي ئةو ئةركة وورِصة خبةيتة صةر عاىي ئافزةتي بةٍةماٌ عيَوة 

 وورةكاٌ، ئةمةةؼ  يضةاٌ    ،واي ثةروةر طار وة ةغةي كز ووة ئافزةتاٌ بةتةىيا صةفةر بكةٌ بؤ عويَية
 ء ئافزةتةاٌ لةة   و سياىة لة ئافزةتاٌ، بؤ ثاراصتين ئافزةتاىة، ٍةريةس لة ثياواٌ بؤ  وور،ضتيةوةي سةرةر

ٌ ٍةر يةكةياٌ بياىةويَ ئةو ضوار ضيَوةية بغةكيَيً  كي بؤ  اىاوضيَوةيةعةريعةتسا ،واي ثةروةر طار ضوار
ء  ،ؤياٌ  ةر ةضً،  وو ،ةل قي جيةاٌ بؤيةة لةٍةىةسيَ ئةةرس    ئةوة ٍةرطيش ،ؤعلة،  ىابً، لة فيرتِةتي 

و ىة راوة بة ئةافزةت ٍيضةي مةاف ىييةة بةةل كو       مافيغسا جياواسٌ، بةرِاصيت ئةو عتاىةي  راوة بةثياو
ٍةمووي ئةركة، تؤ كة ئةركيَك  ثيَ ىة رابيَ كةوابيَ بارت صووكرت بووة، رِيَش لة ،يلقةت  طةرياوة، بةؤ   

 ء ماف ليَك جياىاكةىةوة.  ةكةي، ئةواىةي كة ئةو باىطةعةية  ةكةٌ سظربةياٌ ئةرس  اواي ئةركي سياتز
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