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 نانداێشكست و داه وانێن ەل زموونەئ
 

 یروو ەل ەنراوێداه ەقەد وەئ یرۆستراك ینانێكهێپ ەل  ێڕێگەد یڤكتەكاراو ئ یكۆڵێزمان ر عر،یش تەبیتا ەب دایبەدەئ یكێقەد رەه ەل    
 ەل ستەبەم.نەكەد واوەت ەكەعریش ەك ەیزانەگەر وەئ یدانێكگریە ەو ب  ەقەد وەئ یژەڕێخشەو واتا و ن ەنێو وانێن ەزمان ل یكیكنەو  ت شتنڕدا

 یكێقەد وانێن یاوازیج كات،ەد ەستەرجەب داۆیخ ێیتودوو ەل(  یمبولیس) یمزەر یتەاللەد كەڵێمۆك ەك ەیەكییەرەهون ەزمان ش،یعریش یزمان
 ەزمان وەئ ، ێبەد كیداەل ردایشاع ەیگڵاەیخ ەل ەتەاللەد وەئاماژ یرەهون یكێزمان یعریش یقەد ەك ەیەوەئ دایعریناش یكێقەد ەڵگەل یعریش
 ەڵەمام ەرانەنێداه  ێتوانەون ێشكەن داییەرەهون ەنزما وەئ رەسەب یتەاڵسەد كێریشاع رە، ه ەیەكییەرەهون ەنانێداه یتەڕەبن ەیگۆڵەك ییەعریش
  نجامەرەس واەئ دا،ەانییعریش ەداتەموفر وەئ یكردن اڵو وا ناندنێو ەل یكیستاتێئ یكیەهاەب یكردن ەستەجەب رەبەبكات ل ەزمان وەئ ەڵگەل
 یو هزر ڵاەیخ ەزماندا ل ێیدووتو ەل شەانیعریش  ەتوخم وەئ ۆی، ك ەیەه یبوون شیباش یكێریشاع ەو ن تێبەد كیدا ەل رەنێهدا یكێعریشەن

 شداەرێل ەواتەك گر،ەخنەر انی كار،ۆڤەشر یكێرانەنێخو یبڵقا ەچنەد داەوشەر وەل رانەنێخو ەك ن،ێكرەد ناێو كێوازێش ەب ردایشاع
 یچوونۆراوب ەب رەگەجا ئ ، ێنیبەد رگەخنەر یكێرەنێخو ۆڵیر رەنێخو.  تێبەدروست د رداەنێو خو یعریش یقەد وانێن ەل یكێرگانۆئ یكییەندەوەیپ
 یلیستا ەك كێریشاع ۆب مەاڵ، ب  ێب یئاواه ەكردوو انیزماندا كار یكانەبوار ەل ەك ەیندانەرمیب وەل ەك یكێسەركەبا ه  یمسكۆچ ای فۆرۆدۆت
و  ەكید یرانیشاع ینینووس یزمان ەڵگەل یاوازیج كەو  ێبەد كداێكات ەل ەیندەتمەبیتا ییەعریش ەزمان وەئ ە، ك  ێبەه ۆیخ ینڕیربەد ەب تەبیتا

 ،ەشتنڕدا انی نڕیربەد یزمان یعریش ەیكییەرەهون ەزمان تەبەڵه كات،ەد ەریشاع وەئ ینینووس ڵیاەیخ ینانێئاست وتواناو داه ەگوزارشت ل
 رانیشاع ەنموون ۆب. ەوەبكات ایج یرەنا هون یكێعریش ەل یرەهون یكێعریش  ێبتوان رەنێخو نۆچ ەك ەیەوەئ یعریش یزمان یندەتمەبیتا مەاڵب
 انی ەتێرنێدۆم ەڵگەل ەاوازیج  ییو دادا یالیسور یناغۆق كداێكات ەل نووسن،ەد یالیسور  انی ییدادا یعریو ش نەكەد یخوازێنو ەیشەبانگ نەه
 ن،ەگەد ێیت ەییساد ەب  گرێگو نیرتەساد ر،ەنێخو نیمترەك ەو ساكار ۆوخەراست یكێزمان ەك  ێنووسەد یرەماوەج و یللیم یعریش ەشەه ،یخوازێنو
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 گرانەخنەر رەه كەن ،ەرانەنێخو یركەئ ەوەجا ئ ان،ۆیخ یوازێش ەب مەاڵب ن،ەكەد یخوازێنو ەیشەبانگ مانەرهەه  شەرانیشاع ەرۆج وەئ  مەاڵب
 كاتەد ەقەد وەئ ەڵگەل یساز ەزاراو یكەڵەیەمام یفەلسەف یكێزمان ەب ەشەه ،ەوەبكات یانیو جودا نەبك رێودەاڵه كتراێل ەیەشەبانگ مەئ

 ۆیخ ەیكەزمان ۆب رەه كەن ەك ەیرانەگیف وەئ یدۆك رەب ەببات ناەپ وەوەتەڕێبگ ەیریشاع وەئ یزموونەئ یكانەستگێو ۆب كاتەناچار د رەنێخو
باس  ەمەئ ستەبەم ەب( ینال) یكانەعریش شەنموون ۆ، ب یبەرە، ع یفارس یزمان یقامووس رەس ەوەتەڕێبگ ێبەد كوەڵ، ب ییەكورد یزمان ەك
 یكانەباكگراو وداەم ندوەهەر ەل ڵیقو یكیەریشنبۆو ر تێب رەگەبگات ئ ینال یكێقەد ەل ییسانا ەب  ێنا كار ییئاسا یكێرەنێ، خو مەكەد
 ەك ەیەسەك وەئاگا ئ ەب یریشاع شێنو یعریش ە، ل تێبەن یماڵسیو  ئ یتەاڵژهۆر یتورو كل یو فارس یبەرەع یزمان ەل یبەدەو ئ یفیعرەم

 ەكستێت وەئ یبوون ندەمڵەوەد یەیما ەتێبەد نجامەرە،  س  ێبەه هانیج یتاناڵو و رەورووبەد یرانیشاع یزموونەو ئ یعریش یقەد ەل یئاگا
 ۆب رعیش ەك كداێكات ە، ل ەوەكاتەد یتەو ر داتەد ەنراوێداه ییەعریش ەقەد وەئ ەیوەتكردنەر یارڕیب ەساد یكێرەنێنا خو رەگەئ.  ۆیخ ییەعریش

 رەسەل ییسانا ەب داتەدڵوەه شەوەب رەرامبەب ،ەعریش وەئ یكردن ندەسەو پ رگرتنەو ژێو چ شتنەیگێت ەل ەرپرسەب شەیەنوخب وە، ئ ەیەنوخب
 وەئ یكردن ندەسەو پ كردنڤەرا ەل یەن ۆراستگ شەنوخب كارۆه رۆز رەبەل ەمێئ یاڵ،  ەوەتۆڵێبك كانەساكار ەقەد ەییخنەر یبلو یكێدۆتیم یماەبن
 .                                             ێبدو كانەجوانەشتەل  ێناتوان ەك  ەكردوو قەل یكورد ەیخنەر ێیپ نێشو ەك ییەكەرەس یكارۆمن ه یرا ەب نجامەرەس ەك ،ەنراوێداه ەعریش
 مانەهەل ەرمۆف شەتوخمان وەل كێكیە ر،عیش ینینووس یرەهون  یزەگەر كەڵێمۆك ەب ەندەپاب یعریش یكێقەد رەه یرۆستراكت تداەڕەبن ەل

 یرەواوكەت انیمووەه ەمانەجا ئ كات،ەد ندترەمڵەوەد ەكییەرەهون ەزمان ەوییەعریش یكایستاتێو ئ یكارەوش یعریوش ەینێناواخن، و شدایكات
  رانیشاع وەویەكاەهاتن داڵەسا ندەچ وەل یعریش یوازێو ش بازێر كەڵێمۆك ەك دایعریش ینانێداه یبوار ەل نەكەعریش یندەب رەكەیپ یكخستنێر
 وەئ یزموونەئ یانكارۆڕگ وەل یئاگا مترەكورد ك یرەنێخو ەكردوو انیكار رمداۆف یفراندنەئ یبوار ەل تەاڵژهۆر ەگاتەتا د ەژئاواوۆر ەل رەه

 یدەو انیكانەمەرهەب ەل یەانكارۆڕگ وەئ یرەگیكار  ێناچ  ێپ مەاڵبەراننەندەه ەل ەكێناڵكورد سا یرانیشاع ەل كەیەژمار یچ رەگە،ئەبوو ەرانیشاع
 ەداوەڵه انیرەس نزاكانیو ئا نییو ئا ەفسانەئ ەیتەو ەل ،ەیەه نینووس یژووێم ەیتەو ەل یەمواێپ كێقەد رەه یتنەم كوەو ش،یناواخن نێبكر
و  تنەم ستاشێو ئ ەنراوێداه ۆرمەئ ەل رەب كڵێسا زارەه شەش نجێپ ەك ەنووسراو یعریش یكێزمانەب ەك( شتەردەز) یستاێئاو یقەد ەل رەه

 یرووەل ەقانەد وەئ كان،ییەرەمۆو س یمانۆو ر یكیگر ینۆك یزمان انی ستاێئاو ەینۆك ەزمان وەداخوا ب نینازان ەمێ،ئەوەتەماو ۆب مانەكەناواخن
 یانكارۆڕگ ەكیەعریش یرانێرگەو یكات ەل ەنگەر ەداویروو كاندایەعریش یرمۆف ەل ییەانكارۆڕگ وەئ كانەمەردەس ێیپەب مەاڵب بوون، نۆچ ەوەرمۆف
 یانیب یزمان ۆب یكورد یكێقەدەك ۆت شەستاكێكاتدا ئ مانەهەل ەوەتەماو ۆیخ كەو گومانێب ەیكەناواخن مەاڵ، ب تێكرا ب ەكەقەد یرمۆف ەل رۆز
 یعریش یرمۆف داەرێجا ل ،ەوەتێنێمەد ناواخن مەاڵ، ب داتەد ستەد ەل نانێداه یكێوید ەوات دات،ەد ستەدەل ەیكەرمۆف یرەهون ینیەاڵ ێڕیربگەو

 یزموونەئ شەوان ەل ەداو رمۆف ەب یخیەبا ترێز ەیەه ریشاع مەاڵب ێوەكەد ەناواخن شێپەب رمۆجار ف كێندەه ،ەفراندنەئ یتەرەبن یكێتوخم
 كوەڵب ەكەقەد رەه كەن ،ێب نگەناواخندا هاوس ەڵگەل رمۆف  ێبەكاتدا د مانەهەبوو، ل وتووەركەس عردایش یساز رمۆف ەل یفیسەم رەنوەئ
 ن؟ێترازەن كترێل كانیەندەبڵخا وەوش  تاەه كانڵەپۆو ك كانەگڕو ب كانەنێو مەرجەس

 ەب ستاشێئ تاەه ەیەه ریشاع ،ەیەكەعریش یرەهون ینیەاڵ،ەعریش یكاریكنەت یبوار نهاەت رمۆف ،یەن انیكییەاوازیواتا ج ەڵگەل ناواخن    
 یرەهون ەیچكێر نیندەچ شداێینو یعریش ە، ل  ێنووسەد  ێنو یعریش ەیەه ، ێنووسەئازاد د یعریش ەیەه ەوەرمۆف یرووەل ت،ێنووسەد ەگڕو ب شێك

 ،ەشت كیە كۆرەناواخن و ناو ەڕمەل ۆت ەیاریپرس وەئ داەرێجا ل ، ێنێناه كارەب ەزیو فار ەو نوقت ڵخا ەیەه ریشاع ەنموونۆب ،ەیەه نینووس
 ەل كەن نەكەد ەستەرجەب انۆیخ داەكەعریش رمۆف یكاریكنەو ت یسازەخشەن ەواتاكان ل عردایش ەل ن،كتریە یرەواوكەت انیمووەه تەبەڵه

 .ناواخندا
 ەندەوەئ رەه ریشاع  ێناكر ،ەرانیشاع یو هزر ڵاەیو خ ستەه ینڕیربەد ەل كنێشەب تیەرەشەو ب گاەڵمۆو ك ۆڤمر یژان و ئازار ەیلەسەم      

 كێیەكو رەه ەل ،ەتیەرەشەب یگاەڵمۆك یژانۆك ریشاع یخود یژانۆك شیبكات، دواجار ۆیخ یتەبیتا یژانۆك ەباس ل نهاەت رەو ه ێب یزات
 شەمێدواجار ئ ،یەتیەاۆڤمر یامەیپ عریش ،ەنیمەرزەس وەئ  یكێنێشو رەهەكوردستان ، ل یكێشەب ەكوردستان و ل ەل ت،ێبەه یتیەاۆڤمر یئازار

 كێعریش  ێبەد ن،ەیبك یژۆلیۆدیئ یدیو د یجوگراف  یسنور یجاوزەت  ێبەد ەمێئ ،ێبەه شیتیەاۆڤمر یكێامەیپ  ێبەد یكورد یعریش ن،ۆڤیمر
 مانەناسنام ەوەكانمانەقەد یگاێر ەل ەمێئ ەكەرەگ ت،ێبەشمان ه(ەییوەتەونێن) كوەڵب( ەییوەتەن) كەن یتڵەسەو خ ەسنامنا ەعریش وەئ نیبنووس

 ەل  ێبزان ،ەوتووەشكێو پ یاریو ژ یشارستان یكیەگاەڵمۆك ەبكات ك ستەهەوەتێنێخوەد یكورد یعریش یكێقەدەك یانیب یكێرەنێخو ەیوەئ ۆب  ێبەه
 ەستەرجەب داەقەد وەل ییكایمرەئ انی یندیه یكیەتاڵهاو یژانۆوك مانۆو ر كۆریچ ەعریش كەو یكانەنانێداه ەشاكار ێیر ەل ەیكەبەدەئ ێیر

 ستەه ،ەوەنینێخوەد نیتاڵ ییكایمرەئ انی یمانەڵئ انی ینسەرەف انی یرووس یعریش یكێقەد ەك شەستاكێرابردوو وئ ەل ەمێئ نۆچ كەو ،ەبوو
 .ەوەجودا ناكات كمانێل نگەسنور و زمان و كولتور و ر یكانیەاوازیو ج ەیەه شمانەهاوب یامەیو پ ونەو خ مەخ نەیكەد
مانان  ەمێئ ۆب یزانست یەی، كا نەكەد عریش ەڵگەل ەڵەمام ەنتاۆبۆر شیجار  ێندەو ه یەن داێت انیتیەمانسۆر ەك ەیەسانەك وەئ یچونۆب ەمەئ 
 رە، ه ۆڤەمر یژدانیو و ستەو ه ڵاەیخ ەیزاد عری، ش نیبگر یبەدەئ ینانێداه ەل  ێر دایزانست یكار ناوێپ ەل  ێبەد ۆب مەاڵ، ب ەنگیگر رۆز

 . داتەد ستەد ەل كانیەقاڵخەئ هاەو ب یتیەاۆڤمر ینیەاڵ،  اڕداب ەمكانەچ مەل شیكۆڤێمر
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  ەل كێرۆج عر،یش ینینووس شیتەبیتا ەب نداینووس ەیسۆپر ەل ەك ربوومێف ەوەئ ەكید یرانیشاع یزموونەئ ۆب مەوەندنێخو ینجامەرەس     
 ڕپ وڕو چ واوەت یعریش یكێمەرهەب ران،ەنێخو یرچاوەب ەخاتەیو د   ێنێهەد یمەرهەب ییەیعریش ەقەد وەئ ریشاع ەكەرەواتا گ ،یەتیەاریرپرسەب
 ەك( عریش ەیكەنا باو ەزمان) ەكییەرەهون ەزمان یزەگەر داەكەعریش یرۆستراكت ەواتا ل  عر،یش ینینووس یكانییەرەهون ەتڵەسەخ گشتەب  ێب

 ەزمان مەئ كداێمانۆر ای كێكۆریچ ەكورت ەجار ل رۆز ەك نینیبەد ەشەوەئ رەو ه یعریش ێینو یكێورێت یدروستكردن ۆب  ەامانێڕو ت كردنەقس
 یزمان ەكەرەگ ر،یشاع یكانەامانێڕت ڕییو چ ڵیقو یربارەس ەك ەریشاع یزمان یكانییەوزڵو ئا ێگشت گر ەیوەدورخستن ، ێكرەد یدەب ییەعریش
 ەقەد شەچوونۆب وەئ یماەبن رەسەو ل كاتەد ەیستەرجەب داەقەد وەل ریشاع ەك ەیناڵمبویس دوۆك وەب  ،ێب یرەو پاراو و هون وانەر ەكەقەد
 ەك ەیناڵمبویوسەئ یخستنەڕگەو ب كانییەعریش ەنێو و ڵاەیخ ەڵگەل ەركارانەهون یكێكردن ەڵەمام. واوەت یعریش یزەئاو ەب ەستەوەیپ ەكییەعریش

و  رەكەقس یعریش یزەدواتر ئاو. كاتەد كانییەعریش ەنێو ەڵگەل ەڵەمام شەكاكارانیستاتێو ئ  ێنێد یكارەب  ۆیخ ەب تەبیتا یكێدۆك كەو ریشاع
 انی ییژووێم یكۆیەگاژەر كەو رداەوروبەد یعریش یزەئاو  یریئسەت رێژەل نجامەرەس ەك انڵیاەیخ یو وروژاندن رانەنێخو یستەن یدواندن

 ەندەهەو ر عریش یكایستاتێئ تایم هاەروەه ،ەیەكەریشاع یخود ەیناسنام ەك  ، ێنێد مەرهەب كێقەد  عر،یش ۆب یرابردوو یكانەندەهەر
 مووەه ،ەكەعریش یرەوهەگ ەتێبەد ەفەلسەف یندەهەر گومانێب داەرێل ،ەوەریشاع ەیگڵاەیخ وەئاماژزمان و  ەب تنسەوەیپ ەك یكانیەفەلسەف
 یكێقەد رەه ەچونك ،ەوەننێمەد ییندوویز ەب رانداەنێخو ینەیو ز دیدەل ەك نەكەدروست د یعریش یكەیەنێو ندەچ انی یعریش یكەیەنێو شەمانەئ
 شەانییرەهون ەزەگەر مەئ یكردن واوەتەب ت،ێبەدروست د جیفلیئ یكێقەمن د یراەب ،یعریش  یرەنهو ەیتانڵەسەخ مووەو ه ەبوو ل ردەموج یعریش
 سانیواتا د ،ەیەكەریشاع یخود ەیناسنام یگرەڵه ەك یمبولیس یكێرەگیف رەه یخستنەڕگەبە، ل بنەد ەستەرجەب عریش یكانیەكیستاتێئ هاەب
 مووەه ،ەوەنەبك ایج ەیكید یرانیشاع یزموونەئ ەل ییسانا ەب رانەنێخو ەك  ێبەه ۆیخ ەب تەبیتا یونزموەو ئ یعریش ەیناسنام ریشاع ەكەرەگ
 ریشاع ۆیت یەگرنگ ن ن،ەیبك عریش یقەد انی نینووس رەسەل ەقس ەمێبا ئ.  یەن ەوەریشاع یمەرهەب یمەو ك یرۆز ەب انییندەوەیپ شەمانەئ

 ەریشاع ەكردوو انیوا ەشەمانەئ رەه ،ەناوێه مەرهەب تەرانەنێداه واوەت یعریش یقەد ندەچ ەیەوەگرنگ ئ. یعریش یوانید عرویشۆك ندەچ ینەخاو
 یكێعریش ندەچەب ەئاماژ ێكرەد ر،ەسەتێبخر انییشناۆر مترەك انەیكید یكانیەعریش ەقەد ،ەوەنێبناسر مرەن یكێعریش ندەچ ەب كانەزموونەئ ەب

 ەڵگەل اوازیمن ج ۆیەب ، ێكرەدێج ەبێج رەسەل انەیچوونۆب مەئ ەویەكیپراكت یرووەل ەك ن،یەبك  یانیكورد وب یكێریشاع ندەچ ەیرانەنێداه
 ەمن ن یاڵ نینووس  یراستەنانووسم، ب رەه بمەناچار ن رۆز رەگەئ تەنانەت ،ەوەوكردناڵوب نینووس ەل مەناك ەلەپ ەكید یرانیشاع یزموونەئ
 . ەمن یستەن زوەناخ و ئاو یكانەژانۆك ەیوەنگدانەر كوەڵب ،یتیەەاڵمۆك ەن ەیەه یژۆلۆدیئا یكێامەیپ ەن ،یاسیس ەن ،ییەحزب یكەیەفیزەو
 یعریش یكێقەد یستنووسەد ەل  ستمدا،ەه زوەئاو رەسەب  ێب واڕەرمانەف ستمەن كردن،ۆخ ەل رۆز  ێبنووسم ب یعریش یكێقەد ێوەمەمن د ەك شۆیەب

كلما )) ەڵید یردەو ەهرەس م،ەبك كانییەعریش ەنێو وەزاراو وەوش ەڵگەل یرەهون یكڵەیەەو مام ەوەمەبك یپاكنووس ەیینێشەب مەدەد ڵوەه مداێنو
 یوا  ەكێمەد یەفەلسەجوان و ف ەچوونۆب مەئ ،ەوەتێبەد نگترەت نڕیربەفراوان بوو، د نیوانێڕت ندەرچەواتا ه((  ەچاقت العبار ۆیەاتسعت الر

 یرانیشاع یزمونەئ یكردن یپۆك وەوەنیجو وەوەكردنەدووبار ۆخ امینڵد ەچونك م،ەبك كێتش مووەه ەب ەوەداچوونێپ عردایش ینینووس ەل كردوومێل
 ۆب انیچاك یماڵكیر یوانەژنامۆر ەیخنەجار ر  ێندەو ه اندنەیراگ یروو ەل ،ەانیكردوو ندەمەهرەب یرانیشاع ەل  ێندەه شترێپ كەروەه ەكید

حزب  یرپرسانەب نیەاڵ ەو ل وتوونەك انیدوا نینووس یشێروەد كەڵێمۆك ەورەگ یكێناوو  كێمەقەر ەتەبوون انیشەكار ەرۆج وەب تەبارەس ،ەكراو
  ێبەد ك،ێریشاع  ینانێداه یزموونەدواجار ئ زانم،ەد زموونەئ ەبەو ن نانێداهەبەن ەمەمن ئ ن،ێكرەپاداشت د ەندانەتمەخاوەس ەوەشیتەحكومو 
 .ەكید یسانەك كەن  ێب ەریشاع مەئ یخود یزموونەئ
 نراوێو ناداه نراوێداه یعریش ،ەیەه یرەو ناهون یرەهون یعریش كوەڵب ،ییئاسا یعریش یناوەب یەن كێشت ەك یەوا مێپ(ییئاسا یعریش) یەبارەل
 شیشترێپ ەك مەكەد رەسەل ەیمن قس ەك ەیوەئ ،ەیەه راپەخ  یریباش وشاع یریشاع نۆچ كوەروەه ،ەیەه راپەباش و خ یعریش ،ەیەه
 یروو ەل ەك ییەرەهون ییەعریش  ەكستێت وە،ئ نراوێداه یعریش خواز،ێنو یعریش ، ێنو یعریش ،ەكردوو ۆب مەئاماژ  كداەیەنماید و كێوتار ندەچەل

 یروو ەل هاەروەه بن،ەد ەستەرجەب داییعریش یناباو  یرەهون یكێزمان ەل ەك نەانییرەهون ەرجەم وەئ یگرەڵه ەوەشتنڕو دا نینووس یرۆستراكت
 كەو ەیكید یكانەرستەك یخستنەڕگە،ب  ڵاەیخ ،ەنێو مز،ەر یكانەرەگیف ەك تێكرەد داەڵگەل انەڵەیمام ەكارانەندازەئ ەوەنینووس یكیكنەت

واتا  یەاینتازەو ف ڵاەیخ وەل  ێب دەرەموج ییەیعریش ەقەد وەئ  ێشكرەد ن،ێنریبەد داییەعریش ەقەد وەل...  داستان و هتد  وەفسانەئ یلەتگەباب
 عریبكات ، دواجار ش دایت یكار ەرانەگڵاەیو خ ەفسانەئ ەكاتیب  ێكارەد( بن شیعیباواق) ەكیەعریش ەقەناو د یكانەارووداو ۆیخ ۆب ریشاع
 یزمونەئ یئاست ەل كیەقەناه عریش رەسەل كردنەسەق ەرۆج مەنازانم ب ،ییەنائاسا ایو  ییئاسا ەك ەیوەب  ێبكر یندەلبۆپ  ێناكر ەكێژانر
با  عریش ەگارین عرویش ەرەستۆو پ لیباۆم ەعریش ینینووس كەو ەكید یرانیشاع یزموونەئ ەیوەكردنیتاق ۆب دانڵوەه نایگەئ  ێكرەد كێریشاع

ناكات،  ەریشاع وەئ یخود یزموونەئ ەگوزارشت ل یەوا مێتر پ یرانیشاع یكار ەیوەكردن ییسااڵ ەل ەجگ مەاڵب  ، ێب شەرانەنێداه یكێولەه
 رەسەل  ێبەن كەیەزافیو ئ  ێبەن ەرانەنێداه ەزموونكردنەئ ەرۆج وەئ رەگەئ مەاڵبدات  ،  ب ەموونزەئ ەرۆج وەئ ەیرەق ەل ۆیخ كێریشاع

 ەل  ێندەه یانیب یرانیشاع یزموونەوئ ڵوەه یوەكردن ییساەاڵب شیشترێپ تەبەڵه دات،ەن ەناكام ڵەوەه مەل ۆیخ یەباشتر وا ۆیخ یزموونەئ
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 گرانەخنەو ر رانۆڵەكێل یرا ۆب انیشەمەئ بوون،ەن انیبوون  وتووەركەس ەندەچ مەاڵب ،ەوەكردیتاق انیەییعریش ەزموونەئ مەكورد ئ یرانیشاع
 یراانەنووس ،ەوییەكورد یاتیبەدەناو ئ ەهات  كەیەاردید ەاویدیم یرەگیو كار رانێرگەو ەیسۆپر شەوانەل كارۆه  ێندەه ەب تەبارەس ،ەوەتێنێمەد

 رەگەئ ەنمون ۆب بوون،ەن وتووەركەس یەوا شمێپ ،ەوەنەبك ەزێت مەئ ییسااڵ ەانیستویو و ەداو ناڵیوەه  ێب كێكارۆرهەه ەب تەبارەكورد جا س
 یرانیشاع ەك یەن شەوەئ ستمەبەم بوون،ەد وتووترەركەس رۆز یەكرد بووا  ،  رام وا یكورد یكیساڵك یعریش پوروەلەك رەسەل انیشیئ یەبهاتا

 یرانیشاع یزموونەئ ەل ڵییەیو قو ڕیو چ یركارەهون وەئ كوەڵنا، ب رێخە،  ن ەوەووسنبن كیساڵك  یعریو ش لەزەتر غ یكێجار نێكورد ب
       0000 ێبەرنەنێداه یكێریشاع ندەچ ڵیوەه رەگەم.تێكرەد یدەب رخەهاوچ یرانیشاع ناوەل مترە،  مخابن ك ەبووەه كیساڵك

 تواننەد كەیەكردن تا راد ەندەپاگۆو پر ماڵكیر ۆب كڵێوەه كەو كانەارۆڤو گ ەژنامۆو ر نیۆفزەلەو ت یۆراد ەب ەمێئ یكانیەایدیم ڵەناەك     
هان  شیرەنێخو ك،ێریشاع یمەرهەو ب بێكت ەئاشنا بن ب نەبك عریو ش بەدەئ یرەماوەج روەنێخو ەكراودا وا ل اریكورت و د ینەمەز یكەیەماو ەل

 ندەسودم دایەكا وەرلەنێداه وەكارام یرانیشاع  نەگمەد ەب ،ەرانیاعش ەرۆوجەئ یمەرهەب ەیوەندنێو خو نڕیك رەب ەنەبب ناەپ یوەئ ۆن بەبد
 تەنانەت ،ێكرەد ۆب انیماڵكیر زمونەمئەو ك راپەخ یریو شاع ییئاسا یریشاع رجارۆز شەرانەنێداه ەرانیشاع وەئ ڵپا ەمخابن ل ەبن،كەد
 ەل كەیەنوخب ستاێئ ەك ەیئاست وەتا ئ ن،ێكرەد ەردەروەپ ئاشناو ڵەو ناكام راپەخ ەزموونەئ وەباش ب یكەیەتا راد شیرانەنێخو روەماوەج

و هات  یكیتۆریئ یكێزۆس ڵیو كو فەك یوروژاندن ەل ێب یتیبر عریش ەك ن،ەگەد عریش ەل ەندەوەرئەه ەك ەدروست بوون راپەخ یرانەنێخو
 یەیساەمخابن ل 000وەو ئ مەئ ۆو ماستاو كردن بكردن  ۆدر اویر شدایكات مانەه ەل وەركردەس ناڵحزب و ف ناڵف ەب ودانێو جن یاسیس یوهاوار

...  وەو ئ مەئ یرەب روەس ێب یتكردنەاڵو ژنان وخ انیو قوتاب واناڵ یعریش ڵیایڤستیف یناو ەب  ەزانێئام ەندەپروپاگ ەناریمیس وۆڕك ەرۆج وەئ
 یریشنبۆر یەیكا ەنراو یناوەك یەیوزاەف  وەئ ناوەل ەستاكێئ مەاڵ، ب  ەیەه ەژانێتو وەئ ینانێداه تواناوەب وامڕب سقانێئ رەمن تاس تەبەڵه

باش  یعریش یكێقەد  ۆت نەگمەد ەب(  ەپشتەل یاسیس یكێئاماج تداەقیقەح ەل ەك) الڤستیف هاەرۆج یسازدان یناوەب ەناڵسا تەنانەت ویكورد
 ە، ك ەتەقەس یاسیو س یحزب یریشنبۆر ناوەب یكەیەاردید اتریز كوەڵگرتن ، ب ستەد ەن ەهاندان ەن ەیەاردیم دەئ ،ەویەنێو ناخو یستیناب
  ێبەدروست د كەیەوەكاتدا ن مانەه ەل ،ەوەتێكەتەد  ێل انیجد یرانەنێ،  دواجار خو نەبەد ەیوێرەو ب نەكەد یرشتەرپەس زاەشارەن یكانەڵخ
 یكێقەد ۆب ەیوەندنێخو یستەه ەك كەیەوەو ن  ەڕێبگ نراوێباش و داه یعریش  یدوو ەب یەن ەیوەئ یتەتاق ەدروست بوو مڵێب یەباشتر وا انی
 زگاوەد مەئ ەساتەكار ەمەئ ،ەوەبكات ێجو راپەخ ەباش ل یكێقەنادات د ەوەئ ڵیوەو ه ەبوو بیغا ەانیژۆلۆئارك یكێنیوانێڕت ەو ب یكیستاتیئ
 شیدواجار ، ێبەو  د ەیەه یگشت ەب یكورد یریشنبۆر یوشەر ویكورد یعریش یوتەر رەسەل انیڤیتەگەن یرەگیگومان كار  ێب ن،ەكەید ەناناڵناەك
 ، ێكرەد یكیریل یعریش انی  یماسەو ح جیهرەت یعریش ۆكار ب ەیندەوەئ ەنموون ۆ، ب ەوەتێبەد انیگاێج ەناناڵناەك وەل مترەك یرەهون یعریش
 ەویتوان انەیو ن یەن انیندەمڵەوەد یكێزموونەئ ەمێئ یرانیشاع شداەبوار وەل مەاڵب ،ەعریش یگرنگ یكێژانر ەك یكیریل یعریش  ۆب زمێر ەڵگەل

 ، ێبكر انیشێپ وەل كڵێسا ستیب  ەیكانیریل ەریشاع وەل  ێندەه یزموونەئ یماشاەت رەگەئ خشن،ەبب  ێنو یكیریل یعریش ەب ەخوازانێنو یكڕێگو
 ەب شەشكێپ ەساد یمەرهەب.... و  یتیەەاڵمۆو ك یاسیس  انی یزدارۆس یعریش یناو ەب ستاێئ مەاڵب ،بوون رترەنێتواناترو داه ەب نینیبەد

و  ەكراوەن ۆكارم ب داەبوار وەل ستیوێو پ كەمن و رەگەئ ۆیەب ،ەوەنەكەد یواڵب كانداەبازار ەل ەوەتێو كاس یدیس ێیر ەل ن،ەكەد رانەنێخو
هاتووم  یرانەگیو ن حباتیئ ەل كێرۆج یدووچار كێتا ئاست  دایراستەل ،ەبووەن مۆخ ەڵیمبەو ت یتەقتا  ێب ەل ەوەئ ەارید ەوەتەكراومەن رەسەب

 یئاست ەل نمێبه مەرهەب كێعریش  ێوەمن نام ەچونك ،ەگرتوو مۆخ ینینووس یزموونەئ یزێر ،ەپاراستو ەانیڤتەگەن ەاردید وەل مۆخ مەاڵ،  ب
من  یراەب شەمەنانووسم ئ عریش یدیئ ەنانووسم، ك ەسەب یدیئ مڵێب مۆخەب ەهاتوو  ێجار وام  ل رۆز تەنانەت ، ێرابردووم نزمتر ب یكانەعریش
دروست بكات،  یرانەنێو خو ۆیخ وانێن ەل شتنەیگێت یكێپرد ەوەكردن ماڵكیر ەرۆج مەئ ێیرەل رەنێداه یریشاع  ێناكر ۆیەب ،یەن  ژووێم ییتاۆك
 ەریشاع وەئ مەاڵب ت،ێبكر تاڵو ەیوەرەد ەیوانەو ر تێچاپ بكر ۆب یجوان یبێبكات، كت كێرەووسن ەب تەخزم ەویەمادد یروو ەل ماڵكیر ەنگەر
 .ەیەكید یكێشت انەیمەئ... ەرەنێداه ەك ەیوەل ەختەشبۆخ ندەچ

 یزمان ەباش و دوورل یكەیەتا راد ەانەیه تەبەڵنووسراون ه كانمەعریش رەسەل ەییخنەر یوەنۆڵیكێل یناو ەب ەك ەیو وتاران نینووس وەئ    
 عرویش یو زمان تیەمزەو ر یعریش ەینێو ەب كردنەئاماژ كەو ەكردوو كانمەعریش یانكییەرەهون ەتوخم رەسەل انۆڤەیكردن شر شیستا  زوۆس
نووسراون دوور ... و هتد دیساۆنیو ج نفالەئ كەو كانیەتیەواەتەو ن یاسیس ەلەسەم رەسەل شینینووس  ێندەه هاەروەه ،یكانیەكیستاتیئ یهاەب
 ەوەندنێخو ەرۆج مەئ ینینووس ەبووم ب ڵشحاۆخ شیكەیەتا راد ومینووس انیكانەعریش رەسەل ەنانەنیەاڵ  ێو ب یخسەش یندەوەیپ زوۆس ەل
 رێژەل انی ، ێبووبەه  كانمەعریمن و ش یزموونەئ ۆب انڵیقو ەیوەندنێخو ەیوەئ  ێب رەنووس كێندەه شدایكات مانەهەل مەاڵب ،ەانییگرەخنەر

 یرەنووس ێندەه تەنانەت ،ەویزان مەك ەب انیمن ەیانیعریش ڵەوەه وەئ كداێستون ەل انی كداەیەشۆگەل ەكید یرانەنووس یچوونۆراو ب یرەگیكار
 چیه وەبووەن مترەك عسەب كانەسیلۆپ یفتارەرەل یچیه انیكانەفتارەر ەدروستكردووم ك ۆب انیرۆز ەیشێرئەو س داومێل انیشەنێرپەب شۆخەن
 نهاەمن ت ەچونك ەمەئ یەوا شمێپ.نووسنەد یو چ نەڵێد یچ یەوەئازادن ل ەرانەنووس مەئ تەبەڵ،  ه كردوومەنێل یكۆداك شیكێسەو ك نیەاڵ

 ستاوێئ  ێبەن ڵقبو ۆیت كێسەك مووەه  ەك ییەو ئاسا یسروشت یكەیەاردید ەمەمن ئ یراەب ۆیب ەكید یكێكار كەن ەبژاردووەڵه نمینووس یكار
 رەسەل ەك ەیو وتاران نینووس وەئ مەرجەس ەاود ارمڕیب ستاێئ ەك تەنانەت ،ەكراو شەكید یرانیو شاع رانەنووس ەڵگەل ەمەئ شیشترێپ
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 ەكرد ك ەزانەڕێب وەل كێكیە ەداوام ل  ێكات تەنانەت ەوەمەكەوداڵب انیمووەه رەم ، دواتر هەچاپ بك بكداێكت ێیدووتو ەنووسراون ل كانمەعریش
 ،ەوەمەكەد یواڵب داەبێكت وەل ەمن دووبار مەاڵبوون، ب یسلب كانتەچوونۆب ندەرچەبوو، ه یینووس كمێعریش رەسەل كتێشت كداەیەژنامۆر ەوتم ل

گوزارشت  نۆچ ەیوەل یئازاد ۆمن گوتم ت ربنووسم،ەسەباشت ل یكێوتار شمیازین ەو ب ەماوەن نمجارا یچوونۆب مانەه ەستاكێمن ئ یوت مداەاڵوەل
 ەمێئ یدژ ەل شیراپەخ یكینینووس كێجار ابەد ، ێب تنەگەڵداهێو پ شیستا شەییخنەر یكێنیرنووسەه یەن رجەم ەیكەد تۆخ یكانەچوونۆب ەل

 .راپەباش و خ یرەوێپ كەن ێب ۆڤەییشر یكەیەخنەبا ر مەاڵب. تێبنووسر
من  كات،ەد ۆیخ ەیكەنینووس ەل ۆڵینك ستاێئ مەاڵب ،ەوینووس یمن یعریش یكێقەد رەسەل یجوان ەب داۆیخ یكات ەل ەبووەه شیرەنووس تەبەڵه
 مەاڵب ن،ەناك ڵقبو ەخنەر شەمێئ یگرانەخنەر ەل رۆز ەكردوو ستمەدواجار ه ەكردوو مەقس یكورد یعریش ەیخنەر وەخنەر ەیبارەل شیشترێپ
 ەب ەك ەیوەل ەبووەه انیقەموسب یاریبر ەك ەبوو ەتانەاڵسەد ەب ەریشنبۆناو ر ەب وەل  ێندەه یفتارەر ەمن بوو یرانەگین یەیما كەیەدتا را ەوەئ
و   یریشنبۆر زگاەود رەه كەن مڵێب توانمەد ۆیەب رەه.نەبك میتیەئاشكراش دژا ەب كوەڵب ینێنه ەب رەه كەو ن مێبن زداێراوەپەمن ل ستەبەم
و  یاسیس یرەفاكت رێژەل ەیوەرلەب عریش تەبەڵه 0000كردووم  انیشیتیەدژا لكوەب كردوومەن انیتەخزم ماڵكیر  كوەو كانییەایدیم ڵەناەك
 یتۆیەخ ەیانۆڤمر یژانۆو ك مەخ كەڵێمۆك یگرەڵه رۆتا ز مەك شیكۆڤێمر رەه ەارید ،ۆڤەمر یخود وەناو یفاكت یرەگیكار ، ێب كانیەتیەەاڵمۆك
 وروەود ۆیخ ەگوزارشت ل تێبتوان ریشاع یكۆڤێمر ەیوەئ ۆب كارۆه ەبنەد ەانیكەو ناو ییكەرەد ییەرەگیكار مووەه مەئ یانكردنیژ یرنجامەس ەك
 یئاست ەل  ەیبد ڵوەه ت،یبنووس وانەئ یزمان ەب كاتەناچارت د رەماوەج ەل كێژً  ێتو ۆب كێعریش یكردنەبكات، ئاراست ەیگاكەڵمۆك  روەب

  ێل انیشوازێپ مترەك( رانەنێخو كەن) كەڵخ یاڵ نێنووسرەد ەیانییرەهون ەعریش وەئ شۆیەربەه ،ەوەتەیبك ەساد ەكەعریش ینانێو داه یرەهون
 ،ەكراو  ێل انیشوازێپ یرمەگ ەب نێنووسرەد كەڵخ ینەاڵمۆك ۆب ەیانیعریش ەقەد وەئ دایوردك یاتیبەدەئ ەل ستاێتا ئ شەوەب رەرامبە،  ب  ێكرەد

 یكەیەگەڵب كن،ەڵخ یشەهاوب یژانۆو ك یماسەح یعریش شەعرانیش ەرۆج وەئ ،ەیەه مانەییوەتەو ن یاسیس ەیشێك وردك ەیمێئ شتاێه ەچونك
 ەرانیشاع مەئ كانداەنیۆفزەلەو ت یۆراد یئاست رەسەل نەكەد  ێل انیشوازێپ یمرەگ ەب كەڵخ ەك ،ییەكیریو ل یماسەح یعریش یزمونەئ شەكید
 ن،ەیبك قداەد ەڵگەل یكیستاتێئ یكەڵەیەمام نیبنووس یرەهون یعریش نەیدەد ڵوەه ەك ییئاسا مانۆخ ەیرانیشاع وەئ  مەاڵناسراون، ب ترێز
 ەكردو ەوەب مەئاماژ كانمێهاور یاڵ رجارۆمن ز ،ەوەتەنیداوەن  ێل انەیرانكاۆڤەشر یكڕێئاو شیگرانەخنەر یتیەلیئ یخود ستیوێپ كوەو تەنانەت
 مڵێنا ەك) ەمێئ یرانیشنبۆر یاڵ خابنەم  ێلەو كراەد ۆب اوازمانیج یكێ، حساب بواینوس عرمانیش یكوردەرەیغ ەیكید یكێزمانەب رەگەمانان ئ ەمێئ
 یكەیەژۆپر ەك ەیرانەنێداه ەریشاع وەئ ،ەیەه یاكاریو  ر ەییریئ ەل كێرۆج( ەیەه یرونەد یرەسەچار ەب انیستیوێو پ شنۆخەن انەیربۆز
 .ەرەنێداه یعریش ۆب رەه ەندیئا یچ رەگەئ ،ەوەننێمەد نهاەت ەب ەشیمە، ه ەیەه انەیرانەنێداه یعریش

من  ،یكورد یعریش یاێڕو ر،ەوروبەد یتاناڵو یاتیبەدەئ شیتەبیتاەب ،ەوڕیب یرۆز یسنور ەوەنەمەز یروو ەل ەوەندنێخو ەڵگەمن ل یرەفەس    
 عرویش یئاگادار شەزمانان وەئ ێیرەرلەه  مەرانیشاع وەئ ینانێداه یكانەسۆپر یئاگادار گرم،ەردەو یبەرەو ع یفارس یعریش ەل رۆز یكێژێچ
 رەه شیكانەفسانەئو  نییئا یدێز نۆچ كەروەئاوا، ه ژۆر كەن ەتەاڵژهۆر شیعریش ینەسەر یدێز یەوا شمیتەناعەق م،یانیب یاتیبەدەئ
  نەخاو ێب یتەاڵژهۆر ەیانیفیعرەو م یروح ەرچاوەس ەسود ل ەانیویتوان ەرانیژ ژئاواۆر یندانەرمیو ب رانەنوس یچ رەگە، ئ ەبوو تەاڵژهۆر
 یكێبوارێر ەب مۆمن خ شۆیەربەه ن،ەبك یهانیج یاتیبەدەئ ەب شەشكێپ  شەورەگ یو شاكار نەبخ ەڕیگەب اندایكانەیەدەئ ەشاكار ەو ل ربگرنەو
 ەو ل  ێڵێهەدێج كانەستگێو ەشیمەه ەك كێرەفەس م،ەدانیجاو یكێرەفەس یردانەرگەو س ردامەفەسەل ەشیمەو ه زانمەد یەگاێر مەئ ێڵیو
 ەل عاشق یكێبوارێر ش،یرتۆپاسپ وەزەڤیو ن ەگڵزاەن ەوەیەه یسنورەن ەفیعرەم روەو هون بەدەئ یشتمانین ت،ێئارام ناگر تداەبیتا یكەیەستگێو
 ەل ەجگ شقدا،یع ەڵگەل كردنەڵەمام ەك پرسنەد مێل ەشیمەه نەه كێرانەنێخو. كاەد ەشتمانین وەئ یرەفەس ەوەندنێزمان و خو ێیر
 مانینیهانبیو ج ێبەپترمان ه یتاڵاەیخ عردایش ێیر ەل ەمێئ ەیوەئ ۆب ێب كێكارۆه ستشك رەگەئ ؟ەیەه یییچ ەب ییستیوێپ ،یزموونكردنەئ

 داەرێل شقیع یمكەچ - ێب شقیع كانەندەهڕە ەل كێكیە  رەگەن،ئیبنووس ەندانەهڕەتاك نداینووس ەتا ل كارۆه ەب ێبەد یییچ ەیئ ،ێفراوانتر ب
 ؟ -ەكارهاتووەب ەیكەمانا فراوان ەب كوەڵب نساندا،یدوو ئ وانێن ەل ییەن ەوەكورتكردن ستەبەم

  مروەن یكێبوون كانمداەعریش یرەبەرلەس ەل كوەڵبووبن ، ب ەستەرجەب كانمداەرعیش یكێقەد ندەچ ەل ەك ییەن كەیەزاراو نهاەت رەه شقیع     
،  یەتر ن یچیه ەهودێب یكییەشاۆب یاێڕو انیژ ەك ەینگەپارس وەئ یراگرتن ەل ەبوون وامەردەو ب انیژ ەب ەنیخشەواتا ب شقیع ،ەیەه انیندویز
 ەیسۆ،  پر ڵێماەراد روونەد ییكایتار وەوەتێبەد نەژۆن كداەیەنۆب مووەه یرەگەوڵسا ژوۆرڵساەل  یەلەزەئ یكێمۆم یكردنەڵه ،ییەرووناك شقیع
 ندەتر چ یكێتاو ندەتا چ ن،ەیساز بد ۆب یمانۆخ ەشیمەه هاداەر ەیعاشقان یكێو سروت شەكەل ەكەرەگ كات،ەد شەشكێپ زنەم ینانێداه عریش
 یتەقەس ەیردەروەپ روەوروبەد  ەك ەیەیئالود وەل ەروح ەیوەپاكبوون من یاڵ شقیع ۆیە، ب ەوەنیوەدوور ك رگەم ییتارما ەل تر یكێنگاوەه
دارو  نۆو نازانن چ نەكەد ەیزیپراكت ەانییزیرەوغ شتوونەیگێیت ەمكەچ وەل ەڵەهەب ەمێئ یتاك ەك شیزانێخ تەنانەوت یتیەەاڵمۆو ك یاسیس
 یتا ئاست ، ێبو شۆخ انیرەوروبەد یكانۆڤەسروشت و مر یكانەهاتكێپ مەرجەس ، ێبو شۆخ انینەاڵخیز ردوەبنارو شاخ و ب و یكان اویو گ ختەدر
 كەن شقدا،یع ەیسۆپر ەل ەكێرەكاراكت نهاەژن ت داەرێ، ل نەبد انیژ یكانەزۆریپ هاەب ەب یقوربان دایەدەرمەس ەشقیع مەئ ناوێپ ەل ەك ەیوەئ
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نا  س،ەب وەژن یكایتۆریئ ستمەبەم نهاەرتەه مێدوەد شقیع رەسەمن ل ەك كێكات نەكەد ستەمن وا ه یكانەعریش یرەنێخو ەل رۆز ك،ێشت مووەه
 ەكۆڤێمر ، ێب كیدا ەنگەر ،یەن ێهاور ،یەارنی نهاەت رەجاره  ێندەه شەژن وەئ ،یگشت كە، ن ۆڤمر یانیژ ەل ەگرنگ یكێشەژن ب ەاڵب ،یەوان
و  بانەهریم ،ەكێعاشق ،یوێو دز ێڵف اویر ەل ردەگێب ،یسالیم یكێعاشق ،ەیەه ەییشیمەه یبوون ردایشاع ینم یستەو ن ستەو ه ڵاەیخ ەل

 ێیمن پ ەك ەیەانیرەگیفۆس ەشقیع وەئ بن،ەن ەستەرجەب كداێسەك ەتاك نهاەتەل ڵیپا ەمەخەیمن د ەك ەیتانەفیس وەئ ەنگڕەجوان، 
 رۆز یكەیەتا راد  ستاێئ ەچونك ن،ەیبك شقیع  یكانەجوان هاەب ەیزیپراكت نیبتوان ەمەردەس مەو  ل نەیبگ ێیپ ەشڵیحاەم شتووم،ەیگەن
 ن،ڕهاەدامان د انیژ یكانیەستیداوێپ  یبوون ڵتایم ەب اویژۆلەكنەت ەكیرەخ ەچوو رەسەو ب ەوەتۆب ڵكا تیەكیریو ل تیەمانسۆر یمەردەس

 ەڵگەل ەڵەمام ییسانا ئا یكۆڤێمر كەو رەوروبەد ەك ەیوەئ یەیما ەتێبەكو دەڵ، ب ڵەحاەم رەه كەن ەشقیع ەرۆج مەئ یكردن زموونەئ شیدواجار
كارمان  دانیقوربان ەیتا راد تداەاسیس ەڵگەل ەشانێروەد كێژگارۆر ەمێئ ، ێوا ب رەه شیكانیەاسیس ەلەسەم ۆب ەمەئ ەنگڕە ن،ەعاشق بك یخود

 مووەه وەعاشق ب یمن ۆب نجامەرەس مەاڵبوو ، ب  ەتانێش وەانۆیرەرەس وەانیمانسۆر یكێكار ەمێئ یكەڵخ ەل كێرۆز یاڵساش  وەئ كردەد
 یدێئوم ەل كێرۆدواجار ج شەو شكستان یدێئوم  ێب مەئ رەه ەتەبەڵه بوو،ەن ەیكید یكێمەرهەب كییەدێئوم  ێب ەل ەجگ شەزانۆریپ ەداتەموفر

 یكیەواتا نهاەت ۆڤسروشت و مر یكانیەو جوان انیو ژ رگەو م شقیع یكانەمكەچ رەسەكاركردنم ل ن،ینووس ەبم ل وامەردەب ەك ومیخشەب  ێپ
 ۆڤمر ینیهانبیج نەكارانانۆه مە،  ئ نەیكەجوان د ەوەشقیع ەب انیژ ەوات نن،یوانڕب انیژ ەل ەوەدێئوم ەب رەگەئ  شۆیەمن ، ب یانیژ ۆب نڵماقو

 دواجار ،ۆڤدوو مر وانێن  یكێرگانۆئ یكییەندەوەیپ ەل یەن ەوەكورت كردن نهاەت ەمكەچ مەئ ،ەشقیع شەندانەهەر وەل كێكیە ن،ەكەفراوان د
 .عریش ینینووس ۆیمەنیدا ەتۆب ەشیشقیع رەه ،ەیەنیقەراست یریشاع ییەیرماەس ەتاك شقی، ع ەعریش یو سروش نێوەه شقیع
 
 
 
 
 
 
 عاشقان یزۆریپ یبێكت
 

و  متومانداەت ەل ایریب یبێو كت نەتارژ ەستەبو یبێو كت ماەس یبێكت) یعریشۆك شەشەل تداەڕەبنەل ەك( عاشقان یزۆریپ یبێكت) یعریشۆك    
 عر،یش ەپارچ( 55) ەل نیتیبر  شەبانێكت مەئ وێن یعریش مەرجەس ،ەكهاتووێپ(  ویز یشكان یبێو كت شۆفرەیم یتەنیز یبێو كت كانەلەم یبێكت
 .نراونەیەگ چاپەب یشتەد میرەسراو كنا یریشاع ۆئاراس ب ەیوەوكردناڵچاپ و  ب یزگاەدەل( 7002) ڵیسا ەل رێولەه ەل

 ڵیو گو ەویم هاەرۆج ەل تێبكات پر ب ەاسیپ كداێباخ ناوەب یەوا ەوەئ كەو ەوەداتەدەڵه ییەعریش ەوانید مەئ یكانەڕەالپ  ێكات رەنێخو     
 رەنێخو كانەناسك جوان ەوش ینۆب بن،ەد ەستەرجەب كانداەویو م ڵو گو ەاڵگ وێن ەل ەنێو ،ەوش داەعرانیش مەل ەرێل مەاڵب نگ،ڕەنگاوەر یجوان

 ،ەوەتێبچ ریب ەل ۆیخ كانییەعریش ەنێو وێن ەل رەنێخو  ێد ێل یجار وا رۆز ەك ن،ەبەد ەیعاشقانەپر ل یكێو سروت شەك وێن ەب ن،ەكەد ستەم
 ەل رەدەب وەئالود یكەیەگنیژ ەینیك یمەت ەل ۆڤمر یحڕۆ ەیوەو پاكبوون شقیو ع یجوانەل ڕپ ڵیاەیخ ەل ڕەپ كداێباخ ناوەل شتاێه ەك
و  وەو ك ەاڵو گ ڵو دارستان و گو یو شاخ و بنار و كان ختەو دارو در مەو ت ورەباوباران و ه كەسروشت و یكانەكهاتێپ ۆب ۆڤمر ییستیوەشۆخ
 ەمانەدا، ئ یژیستالۆن یكێوشەر وێنەل انیو رابردوو ،  ژ ڵیمندا یزۆس ۆب ەوەانەڕو گ ژانۆو ر وانەش ەییهودێب یكانەو سات یو پاسار ەرۆسم
و  ەوش وانێن ەل كیەاینۆهارم یتیەویتوان ریشاع ەك ،ەرانەنێفرەئ یكیزۆم یكێتمیر ەب مەاڵ، ب وانەر یعریش یكێزمانەب كیەال ەل  انیمووەه
  ێجو ۆیخ یعریش یكانەوەن ەڵگەل یشتەد یعریش یزموونەئ ەیوەبكات، ئ ەعرانیش وەئ ەڵگەل وداەس ەكاكارانیستاتیئ  ێنێبساز كانییەعریش ەنێو
 یعریش ەل یشتەد كان،ییەعریش ەنێو و ەوش یشەركەس یسپەئ یوكردنڵەج وەرانیشاع ڵیاەیخ یفراندنەئ ەل یتیەبوون وامەردەب ەوەكاتەد
 : ەڵێدا د(بوخارا  ەل ەوەانەڕگ)
 چاو ەیقیبر  ێمشت ەوەنیهاتو 
 ئاو یهدەش  ێزەمڵگو ەب شقەع  ێپ ەل
 ناونێه ۆب تمانەبغور ەیكیچر ەپر ل  ێمەد

  ەل مانەوێئ ەینێو ەوەنیهاتو
 ەوەتۆشوشت مانڵناو د ینێخو یمۆگ
 ناونێه مانۆب یاریدەب

 و تیشب  ێسكەد بوخاراەل ەوەنیهاتو
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 و  نیدارچ ەیرامەو ب نۆب شیندوستانیهەل
 و ەناوێه كمانێنمەگ ڵەگو ندەرقەمەسەل

 .....هتد ....
 یكاریكنەو ت یرەهون ینیەال ۆكار ب ەیوەئ یً  راەرەس یشتەد ەك كات،ەدروست د رەنێخو یال یەواڕب وەئ ەعریش ەپلۆك مەئ یكەیەوەندنێخو     

 ێجوانمان پ یعریش یكەیەنێو ندەناواخندا چ ەل مەاڵكار بكات، ب كانداەنێو و ەوش یناسازیب رەسەل شەخوازانێنو  ێوەیەو د كاتەد یكانەعریش
 ،ڵپاین ندوستان،یبوخارا، ه) ژوو،ێم یكانەوتەشكەو ئ ۆڵهەر یدواەب انەڕو گ یعریش یایفجوگرا ییپانتا ۆب ەیەوەانەڕگ ەك  ێخشەبەد
و دروست كردن و  كشكانێو ت ۆییشك ەپر ل یكیەژووێم نەو خاو نەه ادایجوگراف ەیخشەن وێن ەل ەراست ەتاناڵشار و و مە، ئ(ندەرقەمەس
 نەو خاو یتەاڵژهۆر یكێتیەشارستان یبوون یاەڕرەسەك ەوەتەڕێگەد كییەوژوێم ۆب ۆڤمر ەشاران مەئ یناو یستنیب ەب ەچونك ووخانن،ڕدا
 شمانەیەنێو وەكاتدا ئ مانەهەل مەاڵب ،ەبوو ەردەروەو پ شۆگ ێل یسوفەلەیو ف ریشاع دانەس ەبگر انەیدەك نۆك یستشراقیئ یكەیەفەلسەف
و  نگەل مورەیو ت زخانینگەج یكانەكردن رانێو و ناڵتاوان و تاو كوشتار و  ەڕش ەل ەبووەن شەب  ێب ەدارۆشك ەژووێم مەئ ەك رچاوەب ەخاتەد
و  یكریف ەقوتابخان وەبكات ئ ەوێل یباس یتیەستویو ریشاع ەك ەیوەئ ڵرحاەهەب دا،ەناوچان وەتورك و فارس ل یشكرەل وانێن یكانەڕەش
و  ندوسیوه یبود كەو یكانەزۆریپ نیئا یبوون ەل رەه و ەیەه انیبوون داەتاناڵشار و و مەل ەژێدر رۆز یكێمانەردەس ەك ەرەگیفۆو س یفەلسەف
 دایراستەل ەخودا بوو ەڵمۆتاك ك وانێن یرستنەو پ ەییبوردێو ل یستیوەشۆخ یمبولیس كێمانەردەس نییئا شەناوچان وەل ەك سالمیئ
 یانیو ژ رستنەكردن و پ ەقس یرێف ییەوەز وەئ رەس ۆڤیمر ەیتەوەل ەیەوەئ اتبد انەیرەقەل ۆیخ  ێناتوان سەك عردایشەل ۆیەب كانییەتەاڵژهۆر
 ان،ۆیخ وانێن یحۆو ر یو ئابوور یتیەەاڵمۆك یانیژ یوامەردەب ۆب كەیەنگۆس ەبكات یرستەو خودا پ نییئا یتیەویو توان ەبوو یتیەەاڵمۆك
 یزۆریپ یبێكت ەستاكڤێئا ەنموون ۆب ن،ەبد انۆیخ یانیژ ەب یوامەردەب ەانیساێو ر اسایو  بێكت مەئ یگاێر ەتا ل ەیەفەلسەف وەب ەكردوو انینیئا
گاتا  یكانەكستێو ت سكەن ەنوسراون، وات یعریش یزمانەب شەانیگاتا مەئ تداەڕەبنەگاتاكان و ل ەل كێشەب ندەچ ەل ەبوو یتیبر ەكانیەشتەردەز
 ەكستێت یرەهون یزمان ەل نیتیبر ەك یشتەد میرەك یاڵ یعریش یزمان یكانەرەنێكهێپ ەزەگڕە.ەیەرانیشاع یكێزمان یكێقەد یناسازیب كەو
 یستەنۆزمان و ك ڵیاەیو خ  تاڵ ەسەد ەل یفراوان یكییەپانتا زمانداەل ەنڕیربەد مەئ ،ەناسراو( ناباو) یزمانەجار ب  ێندەه ەك ەكییەعریش

 وەئ رەب ەنابردنەپەب  ڕێبەدیرەد دایعریش یكێكستێت ێیدووتوەر لیشاع ۆیەیوخەناراست ییەعریش ییەرەهون ەزمان وەئ ،ڵەزا رداەسەب یریشاع
  ەریشاع یشتەد یرەهون یزمان یكیرگانۆئ یكێئامراز  مزەر انی مبولیس داەرێل ، ێچنرەدەڵه رەسەل ەیكەعریش یناسازیب ەك ەیمبوالنیو س رەگیف
 ەرۆج ۆیخ یعریش ینیسنوو یزموونەئ یحوكمەب كێریشاع رەه ەوات ،ەوەتێكرەد  ێجو ێیپ ەیكید یوانەئ یعریش یقەد ینینوس یلیستاەل ەك

 ەارید... باو یریشاع كەن ەنێشكەو رچ رەنێفرەئ یریشاع ستمەبەم داەرێل تەبەڵه ،ەیەه ۆیخەب تەبیتا یعریش یرەهون یكێزمان انی كێلیستا
 ەیانییعریش ەرەگیف وەئ یاێڕو ەوەتێناسرەد ەرەنێفرەئ ەریشاع مەئ یتێندەتمەبیتا ەوەعریش یگرانەخنەو ر رانەنێخو یال شەیەوێش مەب رەه
 ەرانەگیو ف مزەر وەئ رەب ەببات ناەپ ەكەرەگ ەوەكاتەد نووسیسپ ەكەعریش یشنووسەر ریشاع  ێكات ن،ەه ردایشاع یو هزر ستەنۆك ینگەرهەفەلەك
 وەل رەب ەوەتێنێخوەد  كێریشاع یعریش یمەرهەب رەنێخو ەك نجامەرەس ،ەكییەعریش ەكستێت یرەهون یرمۆف یكاكردنیستاتێئ ەوب یجوانكار ۆب

 وەئ ەگاتەو د كاتەد ستەه( گرەخنەر یرەنێخو) رەنێخو شدایكات مانەهەل ردا،یشاع ەیو ناسنام وازێش ەڕمەل ەبووەیه ەك ییەیراەب ییەاریزان
 عریش یمانز داەرێمن ل یراەب ۆیەب چ،یه انی ەرەنێداه یكێری، شاع یمانسۆر انی یەالیسور نخواز،ۆك انی ەخوازێنو یكێریشاع ەمەئ ەك یەیواڕب
 نێكات ـ شو رجارۆز عردایش یرەهون یزمانەناباو، ل یكێزمان ەتێبەو د ێنێهەد یكارەب ەركارانەهون ەك ییەیەرەهون ەزمان  وەئ یشتەكن د ەل
 یكێكار كێعریش ینینووس ۆب شتنڕدا ەخشەن ،یعریش یزمان رەسەب  ێبەد ڵزا ریشاع یستەنۆو ك اینتازەو ف ڵاەیخ ، ێنینام یخیەبا
 نهاەت  ێشكرەد هاەروەهە،ەتدارەاڵسەد ییستەن یو زمان ڵەاڵ ریشاع ییستەه یزمان داەرێل ، ێبنووس ێعریش  ێناتوان ریشاع نڵەسە،ئڵەاحەم
 داۆییشان یكێقەد انی كێمانۆر انی كێكۆریچ ەكورتەل ەنگەر یعریش یكێزمان ، ێنرێكاربهەب یعریش یلیو ستا وازێش ندانەچ دایعریش یكستێتەل
 ن،یوەسان یزەگەر تەو باب ستەهزر و ه( ریشاع یستەن) ەیوەناو یكانەزمان ەل ەگوزارشت یعریش یزمان رەسەل كردنەقس مەاڵب,  ێربك یدەب
 یلیستا  ێكارەد رەنێخو داەرێل,  كاتەد ەكیییەعریش ەرمۆف یژموونەه داێنو یكێعریشەل كهاتووێپ یكێزەگەر كەو یعریش یزمان نینیبەد ەك ۆیەب
 .ەیەریشاع وەئ یتڵەسەخ ەنینووس ەرۆج مەئ ەك ،ەوەبكات ێجو ەكید یرانیشاع یزموونەئ ەل ركارەو هون رەنێفرەئ یكێریشاع یعریش

 :  ەڵێدا  د(واتەڕدوور دوور د كانتەشوش ەینگیزر ستاشێئ) یعریش ەل      
  ەجوان ەوەییەهود  ێبەب انیژ گوتەید وەئ
 تێچەد  یێایگ ەڵەكەل  ۆیخ كەو ناەد

 بكا ڵد یدەبەئ یسبوونیس یوانەڕچاو
  ەوەرەنجەپ یپەل رەسەب  ەشیمەه
 شكاو یكێرجانەم ەپارچ كەو
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 .....كردەد یبوارانێر یرەیس
 كتریە ەب كانییەعریش ەنێو ەییندازەئ یكۆڕێتەب ەناسازانیو ب ەندانەرمەهون ریشاع ەكەرەگ ەك ەنێو یركارەو هون كیكنەت ینیەال     

 ەل تەنانەت كەیەوش انی كداەیەنێو رەه ەل كێپچران رەه ەچونك كات،ەدورست ن رداەنێخو ڵیاەیخەل كێپچران ەیوەئ ۆب ەوەتێستەبب
 وانێنەل  ێركۆگێج ەوات ەكاویستاتێئ یرووەل ەكییەعریش ەقەد یرەبەرلەس یواندنێش یاێڕو ، ێنێوێشەد رەنێخو ینیوانێڕو ت دید شدایندەبڵخا
 عریش ەیوەناو یكیزۆم یزمەو ر ێبەد شازەن ەكییەعریش ەقەد نجامەرەس كات،ەد رانێو ەكەعریش یانواتا زم یرەبەل رەس كداەیەو نوقت كەیەزیفار

 یكیەماەبن رەسەلەك  ێنێد مەرهەب یعریش یكێقەد ەك ریشاع یستەبەواتا و م یواندنێش یەیما ەتێبب شەنگبوونەل مەئ ەنگەر ت،ێبەد نگەل
 مەاڵب,  كاتەد كانەوش ەب ەمەگ ریشاع نۆچ ەك یعریش  یكیكنەت یزەگەر ەب ەستەوەیپ  ێنو یعریش یزمان ،ەویچن ەڵیه دایستەو ن یستەه
 ینینووس ندانەچ نۆچ كەو ساكار، و ەساد  یكێنینووس  ەتێبەد واەئ تێبەن داێت یكارەوش ەیمەگ یعریش یكێقەد ەچونك ،یرەهون یكەیەمەگ
 یندەوەیپ ۆیەب ،ییەن ەكید یكێو ساكار شت ەساد یكێقەد ەل ەجگ مەاڵب رنێدۆم یعریش ، ێنو یعریش ەنوسراو یرەسەل ندەرچەه نینیبەد یبەدەئ
 ن،ەكەدروست د ەرانەنێداه یكیستاتێئ یكیەاینۆهارم ەكەعریش یككاریكنەو ت یرەهون ینیەال ەڵگەل( رەگیو ف مبولیس) عریش یزمان وانێن یرگانۆئ
 یال یعریش یقەد  ێندەه ەك ەیباو ەزمان وەل دوورەب  ،ێنێدوەد رانەنێخو یستەنۆو ك ڵاەیخ( ۆوخەناراست)  ێنو یعریش یزمان یرچەگەئ

 یدۆك یدوا ەب كاتەناچار د گرەخنەر انی رەنێخو ەك ییەیعریش ەزمان وەئ ەیوانەچێپ ەب ن،ەكەد یرەگەتاز ۆب ەشەبانگ انیكانەرەنووس
 ەیگرنگان ەرەنێكهێپ ەزەگڕە وەل كێكیە یعریش ەینێو ون،ناێه یكارەب داۆیخ یعریش یزموونەئ ەلەك تەڕێبگ داەریشاع وەئ ەیكییەسازەزاراو

 ییندوویز ەب ەانییعریش ەنەمیو د ەنێو مەئ ەك كاتەد رەنێخو یچاوەو وا ل  ێنرەد اتیبون یكیستاتێئ یكەیەگۆڵەك رەسەلەك ێیەنو یعریش
 .ەوەننێبم یكانییەرەوەادەیل
 : ەڵێدا د( ناخ یگرتن) یعریش ەل
   ێنڕیف یوقەشەل كێمەخ
  كانەئاو   یرەوبەئ یكانەجوا ن ەمەت ڵیبا ەب
 ماون رەه ەزیپاك ینێخوەل شتاێه ەك 
 كچاندا ۆڵیكەل بكاەڵه  یێبا كەو ەشیمەه 
 ......وچاندا  ەیێدەس  یكورت ەقوتمدا ل  ێونەخ كەو

 رەنێخو ڵیاەیخ ەل رەو س داتەد ستەدەل ەعریش مەئ یكیستاتیئ یحۆر واەئ یعریش ەینێو یبوونەه ەبوو ل شەب ێب  ێنو یكێعریش      
 یكێقەد رەه ،ۆیەب تێڵێهەد ێج رانەنێخو یكانییەرەوەادی ەل كیەاینتازەف ەن كات،ەدروست د رەنێخو یال ەیجوان ڵەاەیخ وەئ ەن ، ێنێوێشەد
 یرەهون یكێزمانەب ەستەوەیپ ەكییەعریش  ەزمان  ەواتەك ،یرەناكام و ناهون ێیقەد ەتێبەد ەعریش مەئ گومانێب واەئ راڵداما ەزانەگەر مەل یعریش

چنراو  ڵاەیخەو ب یرەهون یكێرمۆفەب كانییەعریش ەپلۆو ك ەوش وەنێو ەییندازەئ یككاریكنەتەب ەك ،ۆوخەناباوو ناراست یكێو زمان یمزەو  ر
 یشەشكێپ ریشاعەك ەكییەعریش ەقەد مەرجەسەب  ێب ەتێئاو  ێبتوان ەك  ێبەد ەندوویز ەزەگەر وەئ ەكەعریش یرەنێخو شیواترو د ، ێژرێرەداد
 .كاتەد یرەنۆیخ
 :  ەڵێدا د( ەوەنێناكر مۆب) یعریش ەل
  یەوا نكەت یكێمەت كەو ۆت ەیستەج
 ەوەدوور دوورەل
 نمیبەد تڵد سقانتێو ئ نێخو یختەدر وێنەل 

 من  یحڕۆ كەو شۆت ڵید ئاخ
  ەشكاو نداێشو زارەهەل
 

 شترێپ كوەروەه ، ێناگرەڵدا ه ۆیخەل ۆییەوخەراست وەئ داییعریش یكستێت  ێندەهەو ل ەییەتێئاو یكییەندەوەیپ یعریش یو مانا عریش یزمان    
و  ڵقو یكییەشارازا داەوشەر مەل رەنێخو ەستەبەم ە، وات ەڕێبگ ریشاع ی(كانیەنێنه) یكانەشاراو ەدۆك یدواەب رەنێخو ەكەرەگ ەك كردێپ مەئاماژ

بكات، تا  یكانەمهاتووەرهەب ەتاز ەعریش ۆب ۆڤەشر ییسانا ەب  ێتابتوان  ێبەه ردایشاع ییراەب یزموونەئ یكانییەعریش  ەكستێت رەسەل یواوەت
 ، ێخشەبەد رەنێخوەب ەتاز یچ ،ەشارداوەح ۆیخ ڵیاەیناخ وخ ەل ەیتاز یكیەچ واتا داەانییعریش ەنێو و ەوش مووەه وەئ پشتەل ریشاع  ێبزان

زمان و واتا  داەرێل و ێگرەدەڵه كێلەماناگ انی  كیەمانا دا،ۆیخ یناوەهەل عریش نیتریبمولیو س یعریش یكستێت نیقورستر یەوا مێمن پ ۆیەب
 . بنەد ستەوەیپ ەوەكەیەب
 : ەڵێد یشتەد میرەك
 ەیەه نگەر ەڵێمۆك انیكیە رەه یوزەس ەیلیمەزەل
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 ەدوور دوور هاتوو یكێباغەل ێنگەر رەه
 ەووگرت یئاشق یكێكچ ەینیس رەس ەیرامەو ب نۆب ەیربردەس 
 ئاسمان ەنەدەد النۆپەهاتوون و  ش  ایرەدەل انیكێندەه
 بچن  ێنێشو رەه ۆب
 رجانەم ەیزۆریپ ەو ل ترەعەل ێبەد ڕپ ەنێشو وەئ

 .ەداگرتوو انییوەز مەاڵب منەك ندەچ كانەشۆفرڵگو ئاخ
 

 ەمافوور وەئ یخشەن  ەیوەرەد یوید كەو رمۆف ەچونك دایعریش یزمان رەس ەل ەیەه ەییتێئاو یرەگیكار  گومانێب یعریش یرمۆف انی ەوێش     
 رەگەئ  شینجامەرئەد ، ێخشەنا ب یەیجوان وەئ  ەیكەرێژ مەاڵب ،ەوەتەرازاو نگڕەنگاوڕەجوان و  یگاریو ن خشەو ن ەنێو كەڵێمۆكەب ەك یەوا
 ییەو جوان  ڵێماەداد  یكیستاتێئ ینیەال  وییەعریش  ەكستێت  مەئ واەئ  ێبەه ەوەزمان رەسەب  یرەگیكار یتوانەین ەوییەجوانكار یووەڕل ەیوێش
  ێنو یعریش ەشەمەئ  رەه ،ڵكرچ و كا یكێعریش ەتێبەد شیدواجار ، ێنۆڕێدەد ۆیخ ەیكیەكیستاتێئ ەحڕۆ انی داتەد ستەدەل ۆیخ ەیكییەتەڕەبن
  انی  یكیساڵك یمەردەس یعریش كەو ەكید  یكانەعریش ەك ییەن ەوەئ یمانا شەمەئ  ،ەوەكاتەد   ێجو  یرەناهون یعریشەل  یرەهون یعریش  انی
و   رچاوەبەل كایستاتێئ انی ەوێش ەیل ەسەم داێنو یعریشەل مەاڵب خشن،ەبەن یەجوان وەئ ەوەرمۆف  یرووەئازاد ل یعریش  انی  تیەمانسۆر

 ەیندەوەئ  داەمێئ یرانیشاع یعریش یزموونەئ  ێندەهەل تەنانەت ،ەرمۆو ف ەوێش ، ێنو یعریش  یزمان یكانەندوویز ەتڵەسەخ ەل كێكیە ،ەروون
 .ەبووەن یگەئاماد وانەئ یمانا ال ەندێه ،ەدراو ەوێو ش رمۆف ەب  خیەبا
 ەزارەوێش  یكانەاوازیج ەناوچ یز ار رەسەل انی ێب كانداەنگەرهەف  ەجا  چ ل ەتاز یلەگەوش یدواەب انەڕو گ  ێنو  ەیوش  ینانێكارهەب

 دەقەب ت،ەیبك رانەنێخوەب  شەشكێپ لەسەروتێت یرەهون یعریش یكێستیكێت ێیب ۆت ەیوەئ ۆب ییەن گرنگ  ەندەوەمن ئ یراەب كان،ییەكورد
  ینانێكاره ەب ەوات  شەتڵەحا مەئ ەنگەر  ، ێنێكاربهەب داۆیخ یاویش ینێشوەل ەرانەنێو داه ەندانەرمەهون   ەنەاڵگەشەو مەئ نۆچ ەگرنگ ەیوەئ

توا  ەیوەئ ێب ،ەرگرتووەو ێل یكەڵك ەكەعریش یغكردنڵباەرەق ۆب نهاەت ەش بوو وتووەركەس  وەكراووەرەیكورد پ یریشاع رۆز  یال  ێنو  ەیوش
 ە، چونك كراەد یدەب  رانیشاع  یال ەل یقەزەب رۆز شتاكانداەو ه فتاكانەهەل  شەیەاردید مەئ ەاریبكات، د ەیكەعریش ەت بەخزم ێب ین
،   ێزێپارەیو ن ەوەكاتەنۆك  ێنو ەیبدات وش ڵوەو ه تێب رەگەئ  ێكرەد ێل ەیشەرەه  ی ەكەوابوو زمان ێیكورد   پ یرەو نوس ریشاع ەوساكەئ
 ەیكییەعریش ەو زمان  ێربگرەو  ێنو ەیوش ەسوود ل ێتوانەد ریشاع  ڵرحاەهەب ران،یشاع كەن ەبوو نگنووسانەرهەف یكار اتریز شەمەئ
 .ێب داەكەعریش ینانێداه تەخزم ەلەك كردێپ مەئاما ژ  شترێپ ەك ەیانییرەهون   ەرجەم وەب مەاڵبكات، ب ندەمڵەوەد ێپ ۆیخ

 یبەرەع یو قورس ۆنام یانیب ەیوش رۆز یناو ەنیئاخنەل نەكەد یوەیڕەكورد پ یرانیشاعەل  ێندەه ەك ۆیەینام  ەاردید وەئ ەیوەوانەچێپەب     
 ەوەئ مەاڵب ،ەكید ینەاڵگ  یاتیبەدەئەب  زانەو شار ەیەه انیڵیقو یكییەریشنبۆر ەك نەبد شانین رانەنێخوەهتد تا ب...... یانیوب یو فارس

 ەب مانداەكەزمان ەل ەو زاراو ەوش مانەه  امینڵمن د ە، چونك كاتەد نیریناش ییەعریش ەكستێت وەئ شەوانەچێپەناكات ب مانەكەزمان ەب تەخزم
 مەاڵب ن،ین یكورد(  هتد.....،ەكوچ راب،ەس م،ەڵەق ر،ەفتەد شق،یع عر،یش) كەو ننۆك ەراست نەه ەوش  ێندەه ن،ەو ه بنەد داەیپ  ییسانا

 شیكانەژراوێدرا ییەكورد ەوشەل تەنانەت  رگرتوونەو ێسوودمان ل  دایبەرەو ع یفارس یاتیبەدەئ ەڵگەل مانەڵیكێت یحوكمەب ڵەسا دانەس
   ێگر كەو فارس و  بەرەع یرانەو نوس رانیشاع یاڵ ەیەاردید مەئ....( نۆاڵك نوس،ێت نوس،ێپ  ن،یوەئ ،ەنراوۆه)  ەڵێد ەجوانترن ك

 ەكەرەیس گرن،ەردەو ێل یسوود نەكەد ەشیئ  وەئ نۆچ زاننەد مەاڵب  ننێكاردەب یانیب ەیوش ەتانەمن ێب وانەئ ، ێناكر یدەب یروونەد یكەیەرێكو
 ەب نەبگ ەكەوش  یماناەل ەیوەئ ێب ەوات ن،ەناك واتاكانەل یاوازیج ەو زاراوان ەوش ەرۆج مەئ رەب ەنەبەد ناەپ    ێكات ریشاع  ێندەه یەداەوەل
  ێنو یكورد یكەیەوش كێریشاع رەگەكاتدا ئ مانەهەل ،ییەن ینینووس یكات داەرێل مەاڵب ،ەیەه مەگەڵب ندانەچ نن،ێهەد یكارەب ەڵەه
  ەزمان ییەئاسا ەوەتێبوبەن ەدووبار ادەكید یرانیو شاع ۆیخ  یكانەعریشەو ل  ێبووبەباو و ناسراو  ن شترێپ كێرجەمەب مەاڵب,  ێنێكاربهەب
 ەوش یمانا یدواەنادات ب ڵوەه   ێرەگەد ەباوو ساد ەیو زاراو ەوش یدواەب ەشیمەه ەمێئ یرەنێبكات، خو ندەمڵەوەد ێپ ۆیخ  ەیكییەعریش
 عریش یرانەنێخو ەكردو انیوا ەشەمانەئ رەه. ینێكاربهەب ەانیفەلسەو ف ەرانەگیفۆس انی نۆك  یكییەو زاراو ەوش ۆچ جا ت ، ەڕێبگ  كانێیەنو
 یخوش ستەد ،ییەكورد ێینو یعریش یجوان یكەیەنمون( عاشقان  یزۆریپ یبێكت)  یوانید ن،ەبك یشتەد یكانەعریش ەڵگەل وداەس ڵیو قوو یوردەب
 .مەكەد ریشاع یشتەد میرەك ەل
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 ەزاد یلەج یقوباد ی" قاچاغ" یعریش ەل یرەماگێه
 

قوباد  ی، ال ەوەتەوكراواڵب  2997 ڵیساەل"نەڕیراپ یخول" كاروان یارۆڤگ" 7" ەژمار ەل ەیەزاد یلەج یقوباد ەیوكراواڵب یكێعریش" غقاچا    
 ەك ەیەندەرمەهون ەشێك گارین وەئ ڵیاەڤك ،ێچنەید یچ ۆو ب نۆچ  ێزانەد ەكارام یریشاع ەك یەیەفسوناوەئ ەملوانك وەئ یمروار ەنكەد  ەوش
 چاوەب ییئاسا  یرەنێخو ە، ك  ێخشەبەد ەكید یكانەرەگیو ف نگەر ێڵیو ه نڕیربەد ەل ۆیخ یخواردوو نگەپ یازیو ن ستەبەم كەڵێمۆك
 ەل یەزاەشار دایرەهون یبوار ەل ەی(رەنێخو)رەنیب وەئ مەاڵب ەوەكاتەد یش ەكانەلكیساو یكێچوونۆب ەب ندەرمەهون یتەكەش راێخ یكێخشاندنێپ
 ەكەملوان وەئ رجارۆز ۆیەب رە، ه ەوەكاتەدیش ەكەالەڤك یكانەرەگیف مەرجەس لێه ەب لێه ،ڵخا ەب ڵو خا گاتەد شێك ارگین یكانەستەبەم یدۆك
 ەقەد وەئ یورد ەب ەك" ێیپ رەس یكێرەنێخو یجارێبر كوەڵب ،یشۆستخەو د  ەییستیشا یردنەگ ەتێناخر شیمردن یدوا ریشاع ەك ەیهادارەب
 ۆیخ یعریش كەڵێمۆك ەیوەوكردناڵب ەب یەدوا مەقوباد ب..   ێنێخنكەد ێپ یریو شاع رگەم یتەپ ەكاتەد ەیەوانكمل وەئ ەوێەنێناخو یەعریش
 ەوەتێكرەد ێتر جو یرانیشاع ەل ییسانا ەقوباد ب ەیعرانیش مەئ ەاریبكات، د ۆڤمر یتیەەاڵمۆو ك یژۆكلیسا یكەیەدەارید ەب ەئاماژ  ێوەیەد
هتد،  ... یكسێس یپاندنەو چ ردێژن و م وانێن یتەانیو خ ۆییزرەو تام ەڵمۆناو ك یدامركاو  دایناخەو  ل نپاەرۆگ ەتەهاتون ەرانێبو یراشكاوەب
 ەك ،ەیەه زموونەئ ەب وەكارام یكێریشاع ەب یستیوێ، پ ەعریش وەئ یرەكەیپ یاتنانیو بن كێعریش ەیكۆریب یشانێك ەخشەو ن شتنڕدا تەبەڵه
 یژۆلۆكیسا یخۆبارود جارێندەه  ێشە، د بنەد كیدا ەل ەعرانیش مەئ اودایش باروەل ینێو شو كاتەتا ل ەوەتێبەد كانەزۆریپ ەژان یرەرووب نۆچ

 یكێستەبەم یلیكل شەرجارەو ه ەوەتێدابچ كێعریش ەب كێجار ندەچ رەنێخو ێشە، د داییەعریش ەقەد وەل شتنەیگەنیت ۆب تێب كۆیەه شیرەنێخو
 تەبەڵه ،ەرەنێداه ،ەكارام یریشاع... ەوەریشاع یستەخود و ن یراكانۆئاپ ەژوور  وێن ەتێو بچ ەوەتێزۆدب ریشاع یناخ یكانەداخراو رگاەد یتر
 یكەیەوەركردنیب ییراەب ەل ێجو كێبوون ژوێ، تام و چ شترێپ ەترو ل یكانەقەد ەڵگەل اوازی، ج ترەتاز یكێخششەب یواتا ەب شینانێداه
دا  ەعریش مەل! ؟.. ێنەیەگەد یچ ێبەكان ن ەسواو ەقالب یتخوب ینڕیو  ب تێب رەكەیپ یا شكاندنوات كێریشاع یال رەنێداه رەگەئ ۆخ ،ەخوازانێنو
 ،یرەرامبەب ەیكەخانم رویشاع یخود یال ەكسێس یپاندنەچ ەك یكانەشاراو ەستەبەم ینیشۆداپ ۆب ەناوێه كارەب كێمامكەد كەو ی(مزەر) مبولیس
 داەیەنراوۆه مەئ ەیوەنینۆه ەل نێ، شو ەوەتەویەنۆمهاباد ه  یشارەكوردستان ل یتەاڵژهۆر ەل 2992 یهارەب ەیكەوەچرۆك ەل ەیەنراوۆه مەئ
 هاتەدەدان ڵیاەیخ ەب زیرگەبووم ه دایەواڕب وە، ل یەبواەن یكوردستان ەیشەب وەل ریشاع رەگەئ ەچونك! ؟یچۆب.  ەراوێگ ۆیخ یكارا ۆڵیر
 ینیشۆداپۆخ یتەاسیس یرەگیكار رێژەو ل ەیەستەردێكوردستاندا ژ ەیشەب مەل یوارەوردك یگاەڵمۆك ەچونك ،ێبنووس(( قاچاغ)) كەو یكێعریش
 ەل رەگەئ شەانیمایس مەئ ەارید..  ەنراوێپەس رداەسەب انینیشۆداپ ۆخ یتیرە، ن شیرانێئ ەیورەگ یلگاەمۆك مەرجەس كە، و یەدایسالمیئ یمارۆك

 یكانیەجوان یوتنەكەرنەد شیوەئ كاتەژن ساز د یال یینا ئاسا یكێخۆگومان و دو  ێگر یرانەگین ەل كێرۆج ەوەنەیبك یش ەویەژۆلۆكیسا یروو
 ،ەژن ەیستەج
 : ەڵێقوباد د 
 كردم  ەیكەتاغەو یلیخەد ۆیخ
  ەوەكرد ەیكەترانەق ێیگر
 دا ڕیبوو گ رداەبەل یچ

 ەوەبوو رووت
 رووت رووت،

 دوو قل  یسپەچ كەو كەیەشۆگ ەل
 نیبوو جووت
 ، جووت جووت

 ژیت ەرێشمش مەجا ئ ،ەركردوویداگ یرچاوەبەل یكێرەقوباددا، رووب یەیدوا مەئ یكانەعریش ەیربۆز ەل ییەعریش یكیەیەرستەك  قوبادیال" رێشمس"
 ەیرەدەنێر ەتیرەن وەئ ە، چونك ەوەتێنرێخوەد ۆڤمر یو ناخ ستەقوباد ن یال نراون،ێه یكارەب  كێلۆمبیس كوەو ەیرجارەه نگنەژ انی ێب
 ەكێندامەئ یمزە، ر هلەج بوەئ ەیكەنێرد نینیبە، د كانیەكسێس ەندامەئ ۆب لۆمبیس ینانێكارهەب  رەب ەببات ناەپ ەدووكرێل یوا گاەڵمۆك
 ەكەرێشمش داەرێل یچ  رەگەئ ەتر یكێندامەئ ەیوەدامركاندن یرێئام شیرێ، هاوكات شمش ەناوێه یكارەب ەستەبەم وەب ریشاع ەك داۆڤمر یشەلەل
  كەو یگوناه ەل كێرۆج ،یرعەناش یجووت بوون یتڵەحا رەب ەبردن ناەپ  ر،یشاع  یەیتەاڵژهۆر گاەڵمۆك وەل ە،چونك ەزنۆرو د كۆرزەل

 ەیم ەلەیموس كەو ەیكەریشێشمش یچ رەگەئ  ێستەدەڵه ەیەسۆپر  مەب ریشاع ەك ێنەیەگەوا د شەمە، ئ ەكەرەگ یشیتەانیخ ەو بگر كردنۆدر
 : ەڵێقوباد د.. ەتكارەانیو خ زنۆدر زابەك
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  ەمەلەیموس یرێشمش ەوەش وەئ
  ەشووش یمل یاندنەڕپ ەل
 رداغەپ ڵید یشكاندن ەل
 بوو شۆرخەس
 شداۆه ێب ینێرد یندەمەز وێن ەب
 شداۆخەس ینگنەژ یرێشمش ەیالش رەسەب
 كردم  ەیكۆنام ەتاغەو یلیخەد ۆیخ

 ەانیهمەو ەسندوق وەئ یرووەرووب ەرانێبو مەاڵ، ب ێبەد ەستەرجەب داەمەلیموسو یرێشمش ەلەك  ێنەد ەیكۆیەدر ەدان ب ەانۆیراستگ ریشاع    
 : ەڵێقوباد د. كانەڵەپووچ ەتیرەن یسكدانەركەب ەتێوەكەد یشەكەنێسنورو رد ەیوەنەڕیپ ەتێوەكەو  د ەوەتێبەد
  اندنەڕمل پ ەوتەك رێشمش.. ەوەبوو ژۆر

 دانێل سكەگ ەوتەك نێرد
  ەوەكرد یندانیز یبوو یاخی یپرچ
  ینەدەب یئازار گشت

 شارداەح.. شداەر یكەیەقنەم ەل
  ەڕیرپەد
 شترداەر یكێابانیخ یشاماتەح ەل

 ،  ەوەبوو شڕە
 مەاڵب كات،ەد ماەو س ێچرەد یرانۆگ ردایشاع یتوكن یشەل یشەر یابانیخ رەسەول ێنەیەگەراد ۆڤەمر وەئ ینەدەب یئازاد بوون دایەعریش ەنێو مەل
 رەس ەو( یكسێس یپاندنەچ) یكشاندنێت ەك یەهمەو ییەئازاد وەئ  ێنیبەد ۆیخ ەل ەك داەیكۆیەنام ەرەژوو یكەیەشۆگ ەتر ل یكێئاكامدا جار ەل
 : تەڵێقوباد  د ەوییەرانەگین ەب ۆیەب رەه دات،ەدەڵه
 ...ایگرەد
 و  داتەرەب ەسۆك ینێرد ەل...  ڕگ
 ..كاەد ماەس

 ەچونك ،ەڵەیەه ەوەرەگرام یروو ەل ەنڕیربەد مەئ یەمواێمن پ ،ەف كردنت ەك یەبووا مەكیە یرێد یرەواوكەت یمەاڵو مەدوو یرێد یەبوواەد    
 مداەكیە ێڕید ەل ەراستر انی  ،یێگرەد ێژێب بووەرابردوو، د  یكات ەل ایگرەد: ەڵێد ەك مەدوو یرشێد مەاڵب ستادا،ێئ یكات ەل كاتەتف د

 .ایگرەود كردەد مووكەرێن یرێشمش ەل یتف گوتبایب
 ۆب شیكانیەرەسەو  چار رانەنێخو یرچاوەب ەخاتەكوردستان د یتەاڵژهۆر یژنان یبارەنال ەیشێك( قاچاغ) ییەیعریش ەنێو وەئ نجامەرەس    

 مەاڵب ،ەیەه شتنەیكگێو پ یستیوەشۆخ ەب یستیوێپ ەییستەو ج یروح یكێرەوەبوون كەژن و نۆچ كە،  و ێڵێهەد ێج رەنێخو ەیوەكردنیش
 شیتەانیخ یەیتیەەاڵمۆك ەتابوو گوناه ەك ەمكەچ وەب تەنانە، ت ێرەبگ ۆیخ ەیهاوتاك ۆو ب ەوەبكاتقاچاغ   ەرلیب ەوكردو ێل یوا یشەبێب
 یو ال ەویشۆداپ ەیكەنەدەب ەك ،ییەندانیز ەرگەب وەئ یدان ڕیف ەب شیوەئ..   تێجووت ب داۆنام یكێسەك ەڵگەبكات و ل ۆیخ  ەیستەج ەل

 كەبگات ، من و ۆڤمر یبوون ۆناخ و نام یكانەەو دامركاندن چوونەڵه ۆب ەو  ئاماژ ێكێبپ ەیكەستەبەم ەگاوین ەشۆگ وەل كێمزەر ەتۆب شیریشاع
 ستەه ەل یكەیەشۆو گ زانمەد  یتووەركەس یكێعریش ەب ەزاد یلەج یقوباد ەخار دایەعریش ەكستێت مەقوباد ل یكانەعریش یوامەردەب  یكێرەنێخو
 رەگەئ یەوا مێپ شۆیەب رەه. كۆرەناو ەچ ل وەوێش ەچ ل یتر چ یوانە ەڵگەد ەوەكاتەد ێجو یەیعریش ەنموون مەئ. كرد ریداگ ۆیخۆب رمدایو ب

  وەئ یراێو ەوەشیتەومەحك یزگاكانەد داووەب كانییەریشنبۆر ڵەناەك یەوا قەه ن،ەیبگ نەڕیراپ یدوا یرانیشاع یفراندنەئ تواناوەل یراستەب
 .ەوەنەبك رەسەب نیرشەراپ یدوا  یرانیشاع ەكەرەگ وەئ ترێ، ز نەبك یزانست ەیوەنۆڵیكێو ل نووسنب ەخنەر نەدەد ڵوەه ەك ەیرانەنووس
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 ...رەنێخو ۆب ەمتمان ەیوەاندنەڕو گ عریش
 

 ەك  ەكید یكیەواتا ە، ب تێخشەبەد ێپ مانیعریش یكێكستێت ریشاع ەوێوەو   ل تێب ەستەرجەواتا ب ،ەنێو ،ەوش ەیوەكردنڕچ ێیر ەل رەگەئ    
  ،ەوەكیكنەت یرووەل ەكەعریش یراندنەهون یاریشۆهەب انیهزر  ینێشو ۆداخ ،ەریشاع یستەو ه ڵاەیخ ینڕیربەد یرەهون عریش  ەیوەئ یاێڕو
 مانەه ە، ل ەوەتێنێمەد ریشاع یهزر انی شۆه ۆب كێنێشو یراست ە، ب ییەعریش ەكستێت وەئ یكانەرەگیف  ەڵگەل یرەهون یكەڵەیەمام   كەو

 ، ەنیخشەب ژێچ ییەعریش ەكستێت وەئ ەیوەندنێخو ،رەنێخو ۆب شدایكات
 یرەرووپ رەس وەبخانێكت وێن ەنێژەڕد ەژانۆر ەیعریش ڵەستاۆپ روەستۆپ عرویش ەجیسەم عرویشەچام عرویشۆك عرویش یوانید مووەه وەل ڕۆمەئ     

 ،  ەوەتێنێبم یمرەن ەب  دایستەن ەل  انی یرەوەادی ەل شینجامەرەو س تێربگرەو كێعریش ەل ژێچ ێتوانەد نۆچ رەنێ، خو كانەارۆڤو گ ەژنامۆر
 ەشیمەه ۆب ەك ەوەنینەڕێبگ  مانۆخ یتیەراەنێخو ۆب ەو متمان نیبگر ەوەندنێخو یكانییەجوانناس هاەب ەل زێر نیكارەد نۆچ رەنێخو كەو ەواتەك
 .ەوەتێنێمەد یدانیجاو ەب وەندوویز یكێژانر عریش
 یجارەتڵو گا ۆڤمر یكانەماف ییهاەب ێو ب یئابوور یشەر یو بازار یاریزان یرشۆش اویجۆلەكنەت وەمەولەع ینجالەج مەئاخر ل    
و  تێب یچ ەاریپرس وەدروست بكات ؟ ئ ەمێئ  یرانەنێخو یال اریپرس ەفەلسەهزرو ف ەیكید یكانەبوار كەو تێتوانەد عریش ایئا ،ییەموكراسید

 تەو حكوم زبیح یكانییەنەمەو چاپ یریشنبۆر زگاەتا داوود ەگاوەڵمۆك ەل رەه. ..رەوروبەد یكانەشت رەسەب تێبەد یرەگیكار شیندەتاچ
 . ەوەشیرەبێو س تاوەرهەبەب
 لیستا ۆب ماەبن ێب یكەیەشە، بانگ كانەالو ەریشاع شەوانەكورد ل یرانیشاع ەل كێرۆز یال ەبەموناس ێب وەبەموناس ەب  داییدوا ەیناڵسا وەل 

 یپۆك ێیر ەبوون،  ل سڵیو  چ زنۆدر یرەنووس ێندەه یەماەبن ێب ەشەبانگ وەئ یشداربووانەبەل كێشەب تەبڵەكرا ،  ه نانێداه یكانەرمۆو ف
 ەتڵگا ۆ، ب ەوەفارس یخوازێنو یرانیشاع ەل كێندەه هاەروەه نساوەفر شیترێو ز پاۆورەئ یرانیشاع شیتەبیتاەب یانیب یعریش یزموونەئ یدنكر

 یناخ ەییئاسود ۆب...  یعالمیو ئ یوەو مان یمادد یوتەسكەد كێندەو ه ویدەن رانەندەو ه زانەنزمان  یرەنێخو یستەو ه قەع ەكردن ب
 یریشاع ،ەورەگ یریشاع)  كەو شتۆفر رانەنێخو ەب انینڕیربەد وەزارازاو كەڵێمۆ، ك ەكید یوانەئ  ینانێداه یخستن زیراوەپ ەبو  انیكپبوو
 یواڵقوەڵه ەزاراوان مووەه وەئ ینڕیربەد یراستەب ۆ، ئاخ(هتد...ەوەتەن یری، شاع ربارەد یریشاع اواز،یج یریشاع خواز،ێنو یریشاع ر،ەنێداه
 یرەكوا رووب یەوا رەگەئ یدە،  ئ رانیشاع ەل كێگرووپ انی كێریشاع ۆبوون  ب  یو بازرگان یاسیس یكالمیر انیبوون ،  ەمێئ  یبەدەئ ینانێداه
 ەل  ەك ەیانیعریش ەستێمانف مووەه وەئ  ە، باش هاندایج روەوروبەد یتاناڵو یرانیشاع یایوگرافج وێنەل یكورد یعریش  ەینیقەراست ینانێداه
 یخود یدیقلەت یسنوور یجاوزەت انییتوان  ندەتاچ ،ەوەوكراناڵب ەوەزموونەئ ێو ب زموونەئ ەب یریشاعەل كەیەژمار نیەالەل  ردووداراب یناڵسا
 ەستەرجەب نۆچ  رداەنێناداه ەڵگەرلەنێداه یكێرێشاع یال یعریش ینانێداه یكانەتڵەسەو خ مكەچ ە،  باش نەبك انۆیخ كانەریشاع  یزموونەئ
 ەمێئ یگرانەخنەر یرووەرووب نیچ ەشانێك وە، ئ ەوەتۆوتەك نۆچ  كداێریشاع ینانێداه ئاستەل یجدد ەیخنەر یبوونەن انی بوونە؟ ئاماد ێبەد
 ەیەراد وەتا ئ  ەمێئ ایئا. كانیەتێسەك ییەندەوەی، پ یتێرەگە، ناوچ( كانەژن ەریشاع رەس ەل نینووس)  یزەگەر ەیوەاكردنیج ەل كەو ەوەبنەد

 شینجامەرەس  ،ەوەبكات ێجو یرەناهون یكێقەدەل یرەهون یعریش یكێقەد  ەانیكیستاتێو ئ ەگرانەخنەر یكێنیروان ەتا ب ەیەه مانیجدد یرەنێخو
 .ەوەبكات ییئاسا دایكورد یاتیبەدەئ ەل ەخنەر روەنێخو عریش  وانێن یندەوەیپ
 
 
 
 
 
 ... نیو نووس ایژیستالۆن
 

 رەس ەتێید ەیكەد ستەه تیبەد كیداەل ەك ۆ، ، ت  ەڕێگەد یتەیەه ەك ۆیخ ەیبزر وەشاراو ەبوون وەوز زوێه وەئ ەیوەنیزۆدۆب ەشیمەه ۆڤمر    
 ەشیمەه ۆیە، ب ەوەتەیكەد ریب  ۆبكات، ت رتەوەختەب كێچاو تروكان ەب  ەكییەن ەیەئاسود ەنیوەز وەئ ،ڵەنجاەج ەنیمەرزەس وە، ئ كێنیمەز
و  كەڵتا خ تەگاكەڵمۆك ناوەل كێرەكتەكار ەتیبب یبتوان نۆچ ەڕێیگەد تۆخ ەیناسنام یدواەب تاەرەس  ت،ۆخ ەیناسنام یدواەب ەڕێیگەد
 ،ەیبك شەشكێپ  تەكەرەوروبەو د كەڵخ ەگونجاو ب  یكێتەخزم ەوەب رەرامبەب یجوان  تا بتوان یكێرەكتەكار كە، و بگرنێل زتڕێ  رەوروبەد
 ەل ریو ب یژەد ابردووداڕ یتڵەحاەل ەشیمەه رانەگین یتیەساە، ك...هتد ینگەرهەو  ف یرەو هون یبەدەئ  انی ركردنێف وەردەروەپ یتەخزم كەو

 ۆڤیمر ەل یوا ییەروونەد ەوشەر مە، ئ(  یژیستالۆن) تێگوترەد ێیپ  كاندایەنیالت ەزمان ەرابردوو ل ۆب ەزۆس مەئ ،ەوەناكات ۆیخ یداهاتوو
 رەگەئ ەمێئ ەنموون ۆبدات ، ب ستەدەل ۆیخ یكانەنانیتواناو داه ەب بوونۆخەب رەو باو ەمتمان ت،ێال دروست ب ۆیینامەل كێرۆج ەكردو رانەگین
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 انی رەنووس رویشاع كڵێسا یس ۆب ستیب ەل رەب ەك ەوەنەیكورد بد یرانیو رووناكب ندانەرمەهون ەل كێندەه یزموونەئ ەل راێخ یكڕێئاو
 كێرۆج مووەه ەخنكاندبوون ب یئازاد یكەیەناسەه مووەه عسەب یمێرژ ەك كانداەختەس ەژگارۆر ەبوون و ل تواناەب ندوەمەهرەب یندەرمەهون
 كردەن انیسازش تەاڵسەو د ستۆپ وروەچ ەیپاداشت و مووچ ناویپەل  یچەك كرد،ەد ەیخشندانەب ۆڤەمر وەئ  یمەڵەو ق ستێوەڵهزرو ه یتیەدژا

 یندانەرمەو هون رانەنووس ۆو هزردا ب نیو نووس نڕیربەدەل ەك ییەیئازاد وەئ یەیسا ەل تێب شەییژێرجاران  چاوەل رەگەمخابن نها  ئ ێ،  ل
 ەوەداخەوب ەبوو مەراهەكوردستاندا ف یمێرەه ەل ەكڕۆمەئ ەك یەینەمەو چاپ یریشنبۆر زگاەداوو د مووەه وەئ یبوونەه یربارە، س ەخساوەكورد ر

 وەشێك ایئا یەداەوەل ەكەاریپرس بن،ەن ەخشندەبن و ب مەرهەب ێب ەكڕۆمەئ ەندانەمەهرەب ەندەرمەهون روەنووس مەئ كراەدەن ەوەئ یوانەڕچاو
 یرانەنێداه ەڵگەل ندروستەت یكەڵەیەمما ێناكار ستیوێپ كوەوەك یریشنبۆر یتەزارەو ەنموون ۆ، ب یەداەانیزگاەد ەئ  یزمیكانیمەل ەكڕییەموكوەك
 ەندانەكارم مەئ  تداەرەبنەل ێلەو ەیەه انیتەاڵسەدەب روەوەستەه یەیپا وەپل تداەزارەو ناوەل ەكۆمرەئ ەك ەیرپرسانەب وەئ كە، و نەبك ەمێئ
 كاروۆب كەیەژۆپر یبوونەن  شیانی،  نین ەكید یكێشت یزبیح یكێرەرمانبەفەل ەجگ ەو ك نیزانست ەیوانامڕب ێتواناو ب ێب وەهرەب ێب انەینیرۆز

 مەئ ەكوردان یكێانیگەب ەك یماندەڵرابردوو س یناڵسا یكانەزمونەئ ەك یتێرەگەو ناوچ یخسەش یندەوەرژەب ەو دوور ل كانییەنگەرهەف ییەچاالك
و   كێماننووسۆر انی كێرەلۆكێل یمەرهەب یچاپدانەل  ۆب ندروستەت وەكمۆت یكەیەژۆپر انی ەكۆریب  یبوونەن هاەروەه دراون،ەن نجامەئ ەانڤبزا
 خدانیەبا ادیو ز تریوەئ ەاڵگەل كەیەو ناوچ كێشار یندەرمەهون روەنووس وانێنەكردن ل یاوازیان جیهتد ...و  كێریو شاع كێنووسۆشان

 ەندانەرمەو هون رەنووس وەئ  یمەرهەب مەو ك ینگەدێب یكانەكارۆه ەل ەكەرەگ یدیئ ،ەكید  یكێریرووناكب یخستن ێو پشتگو  كێسەكەب
 ەخشندەو  ب منەرهەب ێرابردوو ب یناڵسا كوەو ستاێئ یچۆب ە، ك ەوەنێكرەن كەڵخواو خ ەییگل وەخنەر یرووەرووب نهاەت رە، ه  ەوەتێرۆڵبك
 .نەبك ێنو ەیوەنەب شەشكێپ ترەرانەنێو داه ێنو یمەرهەبن و ب ربازەد انۆیخ یەیژیستالۆن ەخۆد وەل شیمانە، ئ نین
 
 
 
 
 
 انێڕرگەو  یرجەم 
 

 ەانەیه ن،ێكرەد ڤەرچەب یكورد ۆب ەوەكانیەانیب ەزمان ەل ردراوێرگەو یبیكت ندانەچ  شەفتانەه  تەنانەت ەو  مانگان ەناڵسا  نها     
 كیەاسای ساوێر چیه ەونك، چ نێبكر ماشاشەت كوەڵب ەوەنێنرێبخو رەه كەن نین ەوەئ یاویش ەانیشەمخابن ه ێ، ل ننیزانێو پ سنەپ ەیستیشا

 یواتا كداێقەد رەه یانێڕرگەو یكاتەل ێڕرگەو ەرجەم ایئا ،ەوەكاتەقوت د ۆیخ داەرێل ەكەاریپرس شۆیەب رەناگرن، ه ۆخەل رانێرگەو یرەوێو پ
بكات،  ەكەقەد یستكارەد   ێوەیەد ۆیخ ۆب ەك ەیانێڕرگەو وەئ ۆیخ یخود یزاجەخواست و م ێیپەب ەیەه ۆیب شیانی ت،ێنەیەبگ ەكڵیەسەئ ەقەد
 ت،ێزێبپار رەنووس ینڕیربەد یوازێش ێبەد ێڕرگەو ێگوترەد ەك ەیوەل ییەچ ستەبەم  یدەئ یەواەك زالكردن،یختیئ انی ەوەكورتكردن كەو
 ،ەوەكاتەد ێیجو داەكید ەیكەزمانەل دایژۆلۆرمۆو ف میۆدیو ئ نتاكسیس یرووەل ەیەه ۆیخ یتێندەتمەبیتا كێزمان رەه نیزانەد ەمێئ كداێكاتەل
 وۆڵەو گ ێگر یدووچار ەكەردراوێرگەو ەتەباب ەیوەندنێخو یكاتەل رەنێخو ەك ،ەوەتێزۆبد ەكڵەسەئ ەقەد ەڵگەل گونجاو یكێزمان ێتوانەد ێڕرگەو

 ەببات ناەپ رێگرەو ەیەه ۆیب ۆئاخ ،ییەچ زاەشار ێڕیرگەو یركەئ شئاوازداۆو خ دروست  ەیواژەستەد وەوش یبژاردنەڵه یكاتەل انی ت،ەیەن ەتاس
 كێندەه داەستاكێئەل ەك یانیب ەیزاراو وەوشەل كاتڕپ ەكەردراوێرگەو ەقەد انی كانەاوازیج ەرەڤەو د ەناوچ ەیزاراو وەوش یقاموس رەب
 ییەچ انیركەو ئ  ۆڵر رانێرگەو ەب تەبیتا ەیوەوكردناڵب یزگاكانەد ەباش نن،ێد كارەب ەوازێش مەئ انییزاەشار مەك رەبەل كانەرێرگەوەل
 ماوەبن داەیكەانێڕرگەوەل ێكارەد نۆچ ِ  ەباش و كارام یرێرگەخراپدا، و یردراوێرگەو یكێتەبابەباش ل یردراوێرگەو یكێتەباب ەیوەكردنێجوەل
 كات،ەد چاوەر نۆچ ەكەنینووس ڕییژدادێدر انی یكورت شەوانەل ت،ێبگر رچاوەبەل ەكەرەنووس یزمانێر
 ەرۆبدات، و چ ج یندەبڵخاەب كێخیەچ با ێڕرگەو ێبەد  یدەئ ،ەیەه انییندەبڵخا ەیشێك ندایوسنوەل ەمێئ یرانەنووس ەینیرۆز ەچونك 
 ستاێئ كان،ەزاراو و ەوش ینگەرهەف رەب ەنەبەد ناەپ كانێڕەرگەوەل رۆنها ز. ماندوو ناكات شیرەنێخو و ێزێپارەد ەكڵەسەئ ەقەد یژێچ كێانێڕرگەو

كوردا،  ەیمێئ ناوەل یفیعرەم یكەیەسۆپر ەتۆبەن رانێرگەو  ەواتەك ،یتیەاریرپرسەب كەن دنكریبازرگانەل كێشەب ەتەبوو انێڕرگەو یكار
 ،ەنكراویداب شەیەسۆپر مەئ ۆب یوەو مان یمادد یتوانست كداێكاتەل
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 انێڕرگەو ەیسۆپر
 

 ەانەیه ن،ێكرەد ڤەرچەب یكورد ۆب ەوەكانیەانیب ەزمان ەل ردراوێرگەو یبیكت ندانەچ  شەفتانەه  تەنانەت ەو  مانگان ەناڵسا  نها     
 كیەاسای ساویر چیه ە، چونك نێبكر ماشاشەت ەكەڵب ەوەنێنرێبخو رەه كەن نین ەوەئ یاویش ەانیشەمخابن ه ێ، ل ننیزانێو پ شیستا رەستیشا
 یواتا كداێقەد رەه یانێڕرگەو یكاتەل ێڕرگەو ەرجەم ایئا ،ەوەكاتەقوت د ۆیخ داەرێل ەكەاریپرس شۆیەب رەه ت،ێناگر ۆخەل رانێرگەو یرەوێو پ

بكات،  ەكەقەد یستكارەد   ێوەیەد ۆیخ ۆب ەك ەیانێڕرگەو وەئ ۆیخ یخود یزاجەخواست و م ێیپەب ەیەه ۆیب شیانی ت،ێنەیەبگ ەكڵیەسەئ ەقەد
 ت،ێزێبپار رەنووس ینڕیربەد یوازێش ێبەد ێڕرگەو ێگوترەد ەك ەیوەل ییەچ ستەبەم  یدەئ یەواەك زالكردن،یختیئ انی ەوەكورتكردن كەو
 ،ەوەكاتەد ێیجو داەكید ەیكەزمانەل دایژۆلۆرمۆو ف میۆدیو ئ نتاكسیس یرووەل ەیەه ۆیخ یتێندەتمەبیتا كێزمان رەه نیزانەد ەمێئ كداێكاتەل
 وۆڵەو گ ێگر یدووچار ەكەردراوێرگەو ەتەباب ەیوەندنێخو یكاتەل رەنێخو ەك ،ەوەتێزۆبد ەكڵەسەئ ەقەد ەڵگەگونجاو ل یكێزمان ێتوانەد ێڕرگەو

 ەببات ناەپ رێرگەو ەیەه ۆیب ۆئاخ ،ییەچ زاەشار ێڕیرگەو یركەئ شئاوازداۆو خ دروست  ەیواژەستەد وەوش یبژاردنەڵه یكاتەل انی ت،ەیەن ەتاس
 كێندەه داەستاكێئەل ەك یانیب ەیزاراو وەوشەل كاتڕپ ەكەردراوێرگەو ەقەد انی كانەاوازیج ەرەڤەو د ەناوچ ەیاوزار وەوش یقاموس رەب
 ییەچ انیركەو ئ  ۆڵر رانێرگەو ەب تەبیتا ەیوەوكردناڵب یزگاكانەد ەباش نن،ێد كارەب ەوازێش مەئ انییزاەشار مەك رەبەل كانەرێرگەوەل
 ماوەبن داەیكەانێڕرگەوەل ێكارەد نۆچ ِ  ەباش و كارام یرێرگەخراپدا، و یردراوێرگەو یكێتەبابەباش ل یردراوێرگەو یكێتەباب ەیوەكردنێجوەل
 كات،ەد چاوەر نۆچ ەكەنینووس ڕییژدادێدر انی یكورت شەوانەل ت،ێبگر رچاوەبەل ەكەرەنووس یزمانێر
 ەرۆبدات، و چ ج یندەبڵخاەب كێخیەچ با ێڕرگەو ێبەد  یدەئ ،ەیەه انییندەبڵخا ەیشێك نداینووسەل ەمێئ یرانەنووس ەینیرۆز ەچونك 
 ستاێئ كان،ەزاراو و ەوش ینگەرهەف رەب ەنەبەد ناەپ كانێڕەرگەوەل رۆنها ز. ماندوو ناكات شیرەنێخو و ێزێپارەد ەكڵەسەئ ەقەد یژێچ كێانێڕرگەو

كوردا،  ەیمێئ ناوەل یفیعرەم یكەیەسۆپر ەتۆبەن رانێرگەو  ەواتەك ،یتیەاریرپرسەب كەن كردنیبازرگانەل كێشەب ەتەبوو انێڕرگەو یكار
 ،ەنكراویداب شەیەسۆپر مەئ ۆب یوەو مان یمادد یتوانست كداێكاتەل

 وەكارام ێڕیرگەو  ،ەنانێداه شدایمانكاتەهەل ،یەزانست و یرەهون یكەیەسۆپر انێڕرگەو نیبڕمكو ەچوونۆب وەئ رەسەل موومانەه رەگەئ     
 یزمان كەو ەكید ەیكەنزما ەكەرەگ ەك یەداەوەل ەكیەتەڕەبن ەرجەم مەاڵب ، ێنێبئافر داەاوێڕرگەو ەكستێت وەل ەرانەنێداه  ێكارەد اڵشنایفۆپر
 ەزمان یندەتمەبیتا ەك كانداەمیۆدیئ و یسازەزاراو و یسازەوش و یوانەزمان یڤەلەد مووەهەب زاەشار ەوات ت،ێئاشنا ب یواوەتەب ۆیخ یكیدا
 انی ەوشەب ەوش ڤەیچرەب رەب ەباتەد ناەپ ێڕرگەو یسەك كێكات تێدرەد نجامەئ ەورەگ یكێتاوان دایانیب یكێقەردەه یكردنڤەرچەبەل ن،ەكیەانیب
 ەیناڵشنایفۆپر ێڕەرگەو وەكوا ئ نایگەئ یزانست و یریشنبۆر یكەیەسۆپر ەتۆبەن ەمێئ یال انێڕرگەو شتاێ، ه شەپلۆكەب ەپلۆك تەنانەت ێڕدەب ێڕد
 نۆچ مەاڵب دراون،ێڕرگەو مانەكەزمان ۆب رۆراوجۆج یبێكت و ەرچاوەس ندانەچ دایدوا ەیناڵسا ندەچ مە،  ل  ێب انێڕرگەو نهاەت رەه انەیشیپ ەك
 یئاست ەنەیبگ شیكورد ەیمێئ ەك ەماو یرۆز شتاێه مەاڵب ت،ێبكر تواناەب یكێڕێرگەو ندەچ ڵیوەهەل یشۆستخەد كەیەادڕتا ەنگەر... كێانێڕرگەو
 ەزمان ۆب ەوییەكورد یزمانەل ەوات ەوانەچێپەب یانێڕرگەو ەیسۆگرنگتر پر یمووشەهەل انداێڕرگەو ەیخیەبا ڕپ ەسۆپر وەتر ل یتاناڵو یزموونەئ
 یانێڕرگەو ەڕێیل شەكید یالنەگ یرانەنێخو ەكەرەگ كداێكاتەل یەبوونداەن ەیخانەل كەیەادڕتا و ەنەگمەد رۆز شڵەوەه مە،  مخابن ئ كانیەانیب

 نەو خاو  ەیەنیمەز ۆیگ وەئ رەس یندوویز یكەیەوەتەن یبەدەئ شیكورد یبەدەئ ەیمێئ ەبزانن ، ك ەمێئ یكانییەریشنبۆر و یرەهون و یبەدەئ ەشاكار
:   ێژێئ ەوەرانێرگەو یرەهون ەڕمەل  كێگرەخنەر ەك ەوەتۆندێخو چیكو ەل مەیەوت مە، نازانم ئ نیمانۆخەب تەبیتا یكلتوور ینانێداه
 رەگەئ تاەوەئ انی ێمرەد تاەوەئ انیئاكامدا  ەل ێقورس بكر یكییەرەرگەشتەساغ ن یكۆڤێمر ە، ك یەوا یرەرگەشتەن ەیسۆپر كەو رانێرگەو))
 شیرێرگەو و ەتاوان رانێرگەو یەوا ی ێپ شڵیتایئ یكێرە،  نووس ێرناچەد تەالمەساغ و س ییسانا ەجاران ب كوەو واە، ئ تێب شیتەالمەس

 گارویو ن شخەن یجوان یەمافور وا ەیوەرێژ یوید كەو ردراوێرگەو یقەد ەڵێد ەك ەیەه ەوەرانێرگەو ەیسۆپر ەڕمەل شەكید یكیەتاوانبار ، را
 ەیمێئ ۆب ەنگەر مەاڵب. كنۆناك باوەنات اڕ كیە رەسەل شیرۆو ز ەرۆز رانێرگەو ەڕمەل چوونۆراو ب ڵحا رەهە، ب(( داتەد ستەد ەل ەیكەنیچن

 رانێرگەو ەب تەبیتا یكەڵەیەمۆك انی  ینەمەچاپ یكیەزگاەد یبوونەن ەب تەبارەس  ،ەخساوەرەن ۆب رانمانێرگەو یرەهون یبوار ەندەوەئ ەكورد ك
 وەل كێكیە،  نیستاندارد هاتوو ەیزما و زاراو ەیشێك ەل رۆز یدووچار رانێرگەو یرەهون ەب تەبیتا یكێارۆڤگ یبوون مەك ینیەال انی، 

 ەل كەڵك ەویمانتوانەن ەوەروو وەل ەچونك( یبەدەئ ەرەیغ یلەگ ەوەزار ستمەبەم) ییەاسایو  یزانست  ەیو زاراو ەیڤپ یبوونەن شەگرفتان
 .نیب كۆك  كەیەزاراو  انی كەیەوش رەسەل موومانەرهەتا  ه نەیبك ڤەیرچەب مانۆخ یزمان ۆو ب نیربگرەو یزانست یلەبگێتك
 كەیە، زاراو كەیەوش ۆیخ یزووەئار ەب ۆیەاری رەه  رچاو،ەب ەنێد یقەز ەب  كانداەارۆڤگ وەژنامۆر یرەرووپ ەل ەیەاردید مەئ ەژانۆر ەارید

 ەو دوور ل ییەرفەح یكێرانێرگەو ەیكەد ستەه رجارۆز ەك ك،ێقەد یرانێگەڕو یاێڕو. ێنێكاردەب كانییەانیب ەیڤەپ ۆب كیڤێرناتەو ئالت ێتاشەداد
 ەل ۆڵینك ەنگەر ،ەوەتێنێبخو ۆیخ ەیكەقەد یكورد یزمان ەب ەكەراوێرگەوێل ەقەد یرەنووس یخود  رەگەئ ،ەكییەسلەئ ەقەد یو ناواخن ستەبەم
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 ۆب نەكەد رانێرگەو یتەقەس ەب ەئاماژ ەك ن،ەه كارۆه روەفاكت كەڵێمۆك تەبەڵه. ەویمنووسەمن ن ەوەحاشا ئ ڵێو ببكات  ۆیخ ەیكەمەرهەب
 مەل ە، چونك( ێبەئاشكرا ن رۆز ەیەاردید مەئ ەگانێب یزمان ۆب ەوییەكورد یزمان ەل رانێرگەو یمەو ك یسست ەب تەبارەس ەنگڕە) یكورد یزمان
 هانیج یالنەگ یئاشنابوون ۆب كێپرد ەتێبەن یكورد یلتوورەك ەكردوویوا ەشەمەئ رەه ن،ین رەه انی نەو دانسق مەك رمانۆپسپ یرێرگەو داەبوار

 یكێزمان ەب ەبووەن شەیەدەس مەئ ییتاۆتا ك یچ رەگەئ مانەكە، زمان.یكورد یلتوورەك یبوونەن یهانیبو ج مانەكەپوورەلەك روەو هون بەدەئ ەب
 ەیوەندنێخو ۆكورد ب یرانەنێخو شۆیەب رە، ه ێردرێربگەو یكورد یكانەكیكتەالید یكانەاوازیج ەو زاراو ەیڤپ وموەهەل كەڵستاندارد ، تا ك

 ەكراوەن هاەو یكێكار شەوەروو مەل یچ رەگەئ  ك،ۆنگەرهەف رەب ەببات ناەپ ێبە، ناچار د  یزازاك انی یكرمانج كەو ەكید یوازێش ەب كێقەد
 یكورد یزمان یقاموس)جا نازانم ) نێبكر ۆڤەیشر ەوەتێخر بكر داەورەگ ینگەرهەف كەیەل یكورد یزمان یكانەو زاراو لەگەوش مەرجەتا س

 ەنبانەه) یقاموس انی؟  هاتێل یچ یمردن یدوا ەیكید ەیكەشەب ەژدەه  نراوەیەگ چاپەب یشەدوو ب نهاەت ەك یجیبەز یحمانەئاور ەیكیە(
 تێواش ب رەگەئ ،ێربگرەو ەیكییەكورد ەهجەل یاوازیج ەیو زاراو ەیڤپ مەرجەسەل كەڵك ەداو ڵیوەباش  ه یكێئاست تاەك ژارەمام ه ی(ەنیرۆب
 یییساناەب ەك ەدروست بوو یكورد یرانەنێو خو رانیرووناكب ۆب كێتۆكیبا سانید كانەبازار وەبخانێكت ەل  یوتنەكەن ستەدەب تەبارەس مەاڵب
 مووەه ەل ەك نن،ێكاردەب انۆیخ كەو یانیب یكانەزمان ەیزاراو وەكورد وش یرانێرگەو ەل رۆز شۆیەربە، ه ربگرنەو ێل یكەڵو ك ێگاتەن انیستەد

 یفیعرەم یقەو د ەورەگ ینانێداه یزمان ەتێبب مانەكەزمان ێكرەد ەگرفتان وەل ێندەه یركردنەسەچارەب ،ییەوا نەباش و ر یكێكار ەوەئ كداێكات
 وەئ تەبیتا ەب ەب كیەزگاەد رەه ەك زانم،ەد چاكەب رۆز فاەشوكر موست  ستاۆمام ەیارانیشنێپ وەئ شەستەبەم وەئ ۆ، ب ێبنووسر ێپ  ەیورەگ
 انیرەرامبەو ب كانەوەزار وەوش ەب كێستیل ۆپاشك كەو كداەیەژمار رەه ەڵگەل( كانیەبەدەئ ەرەیغ تەبیتا ەب نەكەردەد ەژنامۆر اروۆڤگ

 ەیژۆپر كداینز یكەیەندیئا ەل ەمەئ ێكرەد. یانیب یرەگەوش كەن نێب كارەب ەشانو مەئ ەبن ك ەوەئ یرێف ییسانا ەب رانەنێتا خو نەبكەئاماد
 مبیرەه یتەحكوم ریشنبۆر یتەزارەو ێشكرەد ت،ێبدر ێپ یكاركردن یتۆڵەم رەگەئ رانێرگەو ەڵەیمۆك ۆ،  ب یكورد  یایمیكادەئ ۆب تێب ەورەگ

 وەل رۆز ۆباش ب یكێرەهاند ەتێبەد ەیەاردید مەئ یەوا مێپ تێنەیەچاپ بگ ەب  ردراوێرگەو ینرخ ەب یكِ  ێبێكت ندەچ كەیەخشەن ێپ ەب ەناڵسا
م ( عارف  میرەك ەمەح رەنووس یبروا یكەیەقس داەرێل.)  رانداێرگەو یكار ەل تێبەه انۆیخ یخششەب وامەردەب ەكورد ك ەیزانۆسڵد ەرێرگەو
،  ەوەبكات یواڵب ۆیخ یناوەبا ب ێنەیەبگ یچاپ ەب تێب ەئاماد كێسەك رەه ەیەه ردراومێرگەو یبێكت نجاەپ ەپتر ل ەك ەڵێد ەك,  ریب ەوەتێد

 ەیەئاماد شیكورد یرێرگەو نێكرەد تەاڵخ یوەعنەو م یمادد یكێرۆج مووەه ەب انیو ماندووبوون ركەئ یپاداشت ەل ەكید یالنەگ یرانێرگەمخابن و
 ەل ەجگ شیوەئ ەشاوێك ۆیب یركەئ ەكڵێسا ندەچ ەك,  ەیامەیپ وەئ یدنانەیگ ناوێپ ەو ل ێنێبه ۆیخ یونخوونەو ش ستەو ه ریو ب نجەر ەواز ل
و  ییەچ رانێرگەو یرەهون یكانەرجەم ەب مەبك رانەنێخو یینماێر تێوە، من نام تێبەه ەكید یكێشت مەبرواناك یكورد یلتوورەك ەب تكردنەخزم

 ەكڵێسا ندەچ ەك, نەیكەد ەكوردان ەریرووناكب مووەه وەل ەییگل ەل یوور سانید مەاڵب,  تێكورد ب ییوانەو زمان رانۆپسپ یكار اتریز ەنگەر ەنۆچ
 ندەچ وەبوو ب ەوانەئ رەگەم ننیبناس هانیج یالنەگ ەب یكورد یلتوورەك ێوەانەید نۆچ ەوانەئ,  منەرخەمتەك ەندێه یچۆن ب(رانەندەه) ەل

 ەچ ل ەخساوەكورد ر یرانیرووناكب یبوار وروپاەئ كوەو یكێتاڵو ەل كداێكات ەل نەبد نجامەوا ئ یكێتا كار ەبوونەن ەزمانان وەئ یرێف ڵەسا
و  ییژووێم ییبێو كت كۆریو چ عریش یوانید یندەچ نیبپرس مانۆخ ەل رەگەئ اج,رانەنووس یككردنەمۆك, چاپكردن و  یرەو هون نینووس

 هانیج یرانیو رووناكب رانیو شاع رانەنووس ەورە، گ نراەنێخو ەیمێئ نۆچ كە، و ردراونێرگەو هانیج یكانەندوویز ەزمان ۆب یكورد یپوورەلەك
 . یەئاشنا یكورد یلتوورەك یاتیبەدەئ ەب ەیەورەگ ایدون مەل كێسەك ۆ، ئاخ نیناسەد
 
 
 
 
 
 گرەخنەر یرانەیو ق ەخنەر
 

 ەییخنەر یكێدۆتیم ەو دوور ل اڵ ەب اڵ ەییخنەر یكێوتار ندەچ یئاست رەسەو ل ەییخنەر یكستێت كەو) یكورد یبەدەئ ەیخنەر یژووێم رەگەئ    
 ەب گاتەتا د وامداەردەب كەن داڕپچڕپچ اوازویج یناغۆق وەستگێو ندەچەل تەبەڵ،  ه كەیەدەسەل مترەك ۆب ەوەنینەڕێبگ( كراو وەرەیپ یزانست

 نەه یكورد یبەدەئ ەیخنەر رەسەل رەماست راوۆدكت ەینام دەس ەل ترێز ۆتا نه ەك) یمیكادەئ ەیخنەر یئاست رەسەل یچ ە، ك مانەكڕۆمەئ یژۆر
 ەل ەجگ ەارینووسراون ، د ەوەنۆڵیكێباس و ل كوەو ەییخنەر یبەدەئ یكێزمان ەب ەك ەیەانیمیكادەئ  ەنینووس ەوازێش وەئ مڵێب یەباشتر وا انیو 
 یكێجار یەمواێنووسراون ،  پ یمیكادەئ ەخنەر كەو  شەوانەو چ ئ گرەخنەر یرەنووس كەیەژمار ەییخنەر ەیوەنۆڵیكێوتارو ل ینینووس ڵیوەه
  ،ەوەكاتەقوتد ۆیخ ەاریپرس وەئ ەكید
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 ؟  ەیەه مانیبەدەئ ەیخنەر  مانانەمێئ راستەب ۆلەگ ێرەئ 
 یزمان ەل رەدەب ەییخنەر یزمان یبوونەن ەئاماد ای، ئا ۆخەربەس یبەدەئ  یكێژانر ەتۆبەن شتاێه یچۆو ب ەنۆچ ەمانەه رەگەئ ەباش یدەئ     
 ەلیستا مە، ئ یتیەەاڵمۆو ك یژۆلۆدیئ ەیخنەرەو دوور ل ەكارانۆڤەشر ەییخنەر یكێدۆتیمەكردن و دوور ل ەنۆركەس انیو  دانەڵه داێو پ شیستا

 ەنانێداه یشفكردنەبو ك ەربووەشكۆخێر  یكورد یبەدەئ ەیخنەر ندەتا چ  ،ەویخشەب ەمێئ  یرانەنووس یبەدەئ یقەدەب یچ ەییەخنەر
 یاێڕ، و ەمێئ یگرانەخنەر یاڵ ەییخنەر یكیەایئۆو  ر نیوانێڕت یبوونەن انی  ەییخنەر یدۆتیم یبوونەن انی بوونە،  ه مانكانیەبەدەئ
 یكیرەو خ كاتەد شیینما ۆیخ گرەخنەر كەو كێرەنووس ەك ییەن ەوەئ یدە، ئ نیویخشەب ێپ ی، چ رانەیدوو ق ەل رانەیق ینانێمهەرهەب

 ێنێزەبب ەیكەناوچ یزارەوێش انی ەیكەشار یایجوگراف یتخووب ێنناتوا یچە،كەكۆریچ انی عریش كەو یبەدەئ یكێقەد ندەچ انی كێقەد یكارێتو
 ییەچ رەنێداه یكێكنووسۆریچ انی كێریشاع یگوناه ە،  باش كاتەد شیینما رانەنێخو  ەب یكانەنیسنوو یكورد یبەدەئ ەیخنەر كەو یچە، ك
 شیقاڵخەئ تەنانەو ت یمیكادەئ یكۆێتیم چیه ێ، ب ییەكورد یرخەهاوچ یكۆریچ انی عریش رەسەل ەیاكرۆدكت ەینام ۆزانك یكێندكارێخو ێكات

 رانەنێخوەب رەنێداه كەو وادەس مەك انی یللیم یكێرێشاع مانكاتداەهەو ل داتەبازد داینانێداه یكانەزگێو و كێریشاع یزموونەئ رەسەب
 وێن ەل نهاەت رەهەك نەیكەد گۆلەنەم مانانەمێئ ە، جا باش ننێهەمدەرهەب رانەیق انۆیخ ەك نین ەگرانەخنەر  ەرۆج وەئ ەوەئ یدەئ ،ێنێناسەد
 انی كداەیەخانیچا یجوگراف یسنورەل انی كێرەنووس رویشاع ندەچ ە، وات ێاگرن كانمانەقس ەل ێگو شیسەو ك نینێدوەد مانۆ، خ مانداۆخ
و  نەیكەد مانۆخ ەیوەرەد ەیوانەئ ەڵگەل گۆالید انی،   نینێدوەد مانۆخ مانەكەكەرەگ یزارەوێش ەو ب یرەفەن ەپانزد ەد یداخراو یكێلۆه
 ەل ترێز ە، راست ێنێزەبب  شمانەكەناوچ تەنانەت مانەكەشار یداخراو یایزمان و جوگراف یكانڵییەكاۆل ەسنور كانمانەنراوێداه ەقەد ەكەرەگ

 ەئاماد ەوانامانڕب نەخاو ستاۆمام وەدووان ل داەییخنەر یكیرۆك ەل مەاڵ، ب ەیەه  یكورد یبەدەئ ەیخنەر رەسەل رەماست راوۆدكت ەینام 200
 ەك نەبك انیینماێو ر نەبك ەڵگەل انیگۆالید ەییخنەر یكیەایروئ دوۆتیمزمان و ەب تواننەد نین شەوانامڕب نەخاو ەك ەیوانەنابن ، تا بزانن ئ

 . ێنانووسر یرەزەنگنەت ەب یمیكادەئ ینینووس
 
 
 
 
 نینووس یزڵۆئا
  

 ەكەیەوەئ ەیكەستەبەم یەئاشكرا ەك ز،ڵۆبن ئا یزۆرقەس: ەڵێد ەك ریب ەتێنێد مەنۆك ییەرێولەه ەمیۆدیئ وەئ ەوەرەس ەیشانیناو ون مەئ     
 ێچ شت: یپرس انیساگان ، فرانسوا ینسەفر یناودار یماننووسۆر ەل كداەیەمانیدەل ێلەو  ،ێوپووچ ب تێكر ناواخنداەجوان و ل تداڵەرواەل كێشت
 ە، چونكبوومەن رێف ێشت چیه:  ەڵێد رامداەوە، ل یبوو یرێف ەنووسراو( باش یانەیب مەخ ەیئ)  تەكەمانۆر رەسەل ەك ەیانەییخنەر ەوتار وەل
 ەك دا،ەڵهیرەس زڵۆئا ینینووس یكێلیستا یلیدۆم ژاواۆر یرانەنووس یاڵ كەیەدەسەل رە،بەبووەمن ن یستەبەم زیرگەه ەك نێدوەد كێشتەل وانەئ
 تەرۆو ش ناساندنۆخ ۆب انەڕگەد گاداێر نیكورتتر یدواەب ەك ەیرانەنووس وەئ یاڵ كێئامانج ەببوو نداینووسەل  ییەزڵۆئا وەئ كەیەارادت
 ەوات  دا،ەیینخەر ەیوەنۆڵیكێو وتارو ل كۆریچ عرویش كەو یبەدەئ یقەد ینینووسەل یوابوو ئاشكراو روون انێیپ ەوانەئ  ەچونك داكردن،ەیپ
 ێلەبوو،  و نینووس یلێدۆباوو م ژاواۆرەل  ەدەس ویتا ن كەیەدەسەل رەب ەمەئ تەبەڵه ،ەكەرەنووس یفراندنەو ئ یرەو هون یهزر یشتنەیگەنێپ
 انیناەپ شۆیەب رەبوون ، ه یهانیج ەب واڵبا  یكێئاست ەتۆشتەیگ انیكانەقەد ەك ننێمەڵسیب ەیوەئۆكورد ب یرانەنووسەل ێندەه مانۆخ یاڵ

 كەیەل رەوهون بەدەئ رەگەجا ئ:  ەڵێد( براون رۆگیئ)،   یاساكانیزمان و  یكانەتخوب ینڕیو ب نینووس یزڵۆئاەل ەلیستا وەرئەب ەتۆبرد
 بكات ، تڵەروا وەوەرەد یوید ۆكار ب ێنەرتەه ێزانەن ۆیخ ەیكیەتەبیتا ەستەبەم ەیندەرمەهون وەئ واە، ئ نڵێبقوەڵه دایفیعرەم ەیرچاوەس
 یقەد رەسەل ەچوونۆب مەئ گومانێب دات،ەد شانین ەندەرمەهون وەئ ییتواناێب گومانێب واەبكات ، ئ ێل یگوزارشت ێتوانەو ن ێبشزان رەگەئ ێل
 یرانەنێخوەب ییساناەنازانن وناكارن  ب انۆیخ ینینووس یكانەستەبەم ەك ەیرانەنووس وەئ ۆب شیتەبیتاەب ت،ێكرەدێجەب  یج شدایبەدەئ

 انیكانەوەنۆڵیكێل گرانەخنەرەل ێندەه شەوانەل دات،ەشاندین وانەئ ییتواناێب واەئ ن،ەبك ێل یناتوانن گوزارشت واەبشزانن ئ رەگە، ئ ننەیەبگ
 یندەه ینانێكارهەو ب ەوەگواستن تەنانەت ۆنام ەیزاراو وەوش ێندەه یخستنەڕگەب یئاكامەل  نن،ێهەد مەرهەب زڵۆئا  یوانەزمان  یكێنیچن ەب

 ەتێبەد نداینووسەل یزڵۆئا یخوازێو نو یتێرخەهاوچ یستەبەمەب  داەرێناگات ، ل ێیت یشۆیخ ۆب جارێندەه ەكەرەنووس ە، ك ۆنام ەیرست
 یحۆر یسروشت ەباش كان،ییەانیب ەزمانەل زاەشارەو ن زموونەئ مەك یرانەنێخو یبردن ەخشتەل شیرجارۆ، ز ەرانەنووس ەرۆج وەئ یكەرەس یئامانج

 دایبەدەئ یكێقەد رەه یشتنڕداەل نییساكار وەساد یدژ ەمێئ ە، راست ەیەه ۆنام ەیرست وەزاراو وەوش ینانێكارهەب ەب یكییەندەوەیچ پ مەردەس
 ەڵگەل ەاوازیو ج یەاڵبا یرەهون یكێنانێه مەرهەب یبەدەئ یقەد یزمان ینانێمهەرهەب تداەڕەبنەل ە، چونك كانەییەخنەر ەنینووس شیتەبیتاەب
 یانیب یكێزمان ەب ەك یبەدەئ یكێقەد ەل شتنەیگێت ەك ەوەرمێگەد انمێیهاور ۆب ەیەنوكت وەئ مووجارەهمن  ت،ێكرەدێپ ەیقس ەیباو ەزمان وەئ
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 یكارەب  انۆیخ یهزر یمهاتووەرهەب یكەیەرچاوەس كەو رەنووس ێندەه ەك ەیقانەودەل ەساناتر رۆمن ز ۆ، ب ەنووسراو  یبەرەو ع یفارس كەو
 .ننەیەبگ رانەنێخو ەب وەوەبگوازن ۆیخ كەو ەكییەسلەئ ەرەنووس یكانەستەبەواتاو م یراشكاوەو ب ەانۆیناكارن  راستگ سوسفەئ مەاڵ، ب ننێهەد
 
 
 
 

 كانییەرەوهون یبەدەئ ۆپاشك
  

چ  شاندن،ەو ەنێد  كانەارۆڤگ وەمژناۆر ۆیپاشك كەو نەه ییرەوهون یبەدەو ئ ینگەرهەف ەیوكراواڵب  ندانەكوردستاندا چ یباشورەل ڕۆمەئ    
 چنەردەد ەمانگان انی ەفتانەه ەك ەیەه انییرەوهون یبەدەئ  ەیرەپاڵ ەوكراواناڵب وەل كێندە، ه  یهلەئ شینەگمەدەب تەبەڵ، ه یو حكوم یحزب
  شەمانەئ گومانێب ێ، ل ەاراوئ ەننێبه یكورد ییریرووناكب ڤیبزا یندەم یمۆگ وێنەل كێوروژاندن ەانیویتوان كەیەتاراد ەانۆیپاشك مە، ئ

 ...  نین شەب ێب  یكیكنەو ت یرەهون ینیەاڵو  یوانەزمان ڕیوكو مەك  وەشێكەل
و  نینووس یزمان رەسەب  یپاندنەو س ەییو ناوچ یكالۆل یزارەوێش ینانێكارهەستاندارد و  ب یزمان ینانەاڵو یگرفت قترەز انیمووەهەل     

،   ەوەانیكێندەه رەسەب یتێیرەگەناوچ یتیەنۆڤیشەل كێرۆج مەاڵب  ،ێبەن شیستەبەمەب رەگەئ كەیەراد ە، ب یەكاندایەبەدەئ ەتەباب یشتنڕدا
 ەداخراودا ب یكەیەوێچوارچەل  كانیەبەدەئ ەنانێداه وەوەتەداو انیینگەئاشكرا ر ەب ەانەییناوچ ەزارەوێش مەئ كانداییەبەدەئ ەمەرهەبەل  ەارید
 یكێمەرهەب یچە، ك نووسنەد ەترێسال ز 00 ەیماو ەك نەه رەنووس كێندەه   ەنموون ۆ،  ب ەزمان یاندنفرەئ بەدەئ ە، چونك ەشتووێهێج
 ەقەد وەئ ەك كاتەگومان دروست د ەوەئ شۆیە، ب ەشیرانێو تەنانەخراپ و ت ەوییەوانەزمان یرووەل نەكەد رانەنێخو ەب شەشكێپ  یبەدەئ
 ینانێكارهەب  اتریز وەل  نێڵیهەن نەیبدڵوەو ه وەوەنۆڵیبك  ەاردانید وەل ەمێئ تێبەد.  تێب ەرەنووس وەئ  ڵیاەیهزرو خ یمەرهەب یەبەدەئ

  نینووس یزمان ەكەرەگ  داەانینگەرهەف ۆپاشك وەل ەوەوكردناڵب یكێرجەم كە، و ینێبس ەنەشەت كاندایەبەدەئ ەقەد یفراندنەئ ەل  ەییناوچ یزمان
و  شتنڕداەل مەاڵب ت،ێب كارەب ڵیكاۆل ەیو زاراو ەوش  ییەئاسا  داەڵیگەل كداێكاتە، ل ەییناوچ كەن تێب  ەییوەتەن یستاندارد یكێزمان
 وەناو  ئ ەیكوشند ەیكید یكیەتاەپ  یندەبڵخا ینانێهەكارنەو دروست ب یوانەچاپ و  زمان ەڵەیه یبوونەه    ت،ێب اردستاند ەكەرەگ رداەگرام
 یبوونەه شۆیەب  ت،ێنادر شانین   ەیكەنانێو داه ەنیقەراست ەوید رانەنێخو ۆب ەنانینووسوەئ یاندنەیگ ەڵەه ەب ە، ك نەانینگەرهەف ۆپاشك

 یكیەستیوێپ یوانەزمان  یكێرەفلت كەو داەارانۆڤو گ ەژنامۆر وەل( یندەبڵو خا یچنەڵەو ه یوانەزمان یبوار)ەزا لەو شار ڵشنایفۆپر یسانەك
 ەركراویداگ شمانەكییەریشنبۆر ۆیەب ،ەزووكراوەغ ەوەرانەركیداگ نیەەاڵوهزرمان ل ستەه ەڵسا دانەس ەمێئ ەك ەیوەب تەبارە، مخابن س ییەتمەح
 ییریشنبۆر ەتۆب  یكورد یریشنبۆو ر ەبوو شەداب كێزارەوێش ندەرچەسەب مانەكەزمان ەك شداۆیەنام ەوشەر مەئ یەیساەول ەبوو ۆنام مانۆخەوب
 ۆب كێحزب یرەنووس وانێنەل هاەروەه( رداێن یكێرەنووس ەڵگەل ێم یكێرەنووس)  یزەگەر یاوازیج ەیشێك كە، و نداناناڵپ كەن رانێنگیاڵپ

و   كێرەنێداه كەو رانەنێخوەب یو ناساندن ڵرماۆن یكێرەنووس ەب خدانیەباەل ەتر  ، جگ یكێكیە ەڵگەل كێشار یرەتر و نووس یكێحزب
 مەجار ئ ێندەمخابن ه ە، ك ەنیراست یرەنێداه یكێرەنووس یزخستنێوراەپ مانكاتداەهەل  ،ۆیب ەڕەپاڵ ندانەچ ەیوەكردنڕو  پ رخانكردنەت
رووتدا ،  یمادد یكییەندەوەرژەب ۆب  رانەو نووس  رانیشاع یبەدەئ یقەد ەكردن ب یانبازرگ ەیخان ەتێچەد رانەنووس ەڵگەل ەوداكردنەس

 انییزاەشار رۆز ەمێئ یركارانەهون ەك ەیەوەئ ەیكەكارۆه شەوەئ  ،ەنیزایو د یرەهون ینیەاڵ یخراپ  ەانینگەرهەف ۆپاشك مەئ ەیكید یكێگرفت
،  ەیەواتاكان  ه ەیوەكردنڕو چ اندنەیگ رەسەب یرەگیكار  یبەدەئ یكێقەد یشاندانین ۆب نجامەرەس ەو ك ییەن  داەگرنگ ییەكیكنەت ەبوار وەل
و  نتۆف یبچووك وەورەگ كەو(  نیزاید)   یرەهون ینیەاڵ  یخراپ ەیبارەل كردنەستەوەڵه ،ەوەكانیەبەدەئ ەقەد یفراندنەئ ەب  ستنەوەیپ ەك
 ستیوێپ كەو ەانۆیپاشك وەئ ەوەنیزایو د یرەهون ینیەەاڵل. شیكانەندەگراوو باك یڤو موت  كانییەرعەو ف یكەرەسەتلیتا یدانان یراپەخ

 یبوون زارێب ۆیه ەتێبب ەنگەر رنجامەس ەك نەناك شڵیتیو تا ەوەخوار ینینووس یانكارۆڕو گ نتۆف یرووەل  یكیكنەو ت یرەهون یكەڵەیەمام
 ".رانەنووس یامەیپ یاندنەیگەن رەسەل  ێبەد یشیخراپ یرەگیوكار رانەنێخو
 
 
 
 
 
 مەك رەنێو خو رۆز بێكت
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،  ەبوو مەراهەف كانەریرووناكب یمەڵەق ینێخو روەروەپ شتمانین ەكەڵخ ینێخو ەب ەكوردستان ك یباشورەل ەك داییەئازاد ەزێراوەپ وەل    

 یكورد ەیوكراواڵو ب بێكت ەمانگان وەفتانەوه ەژانۆر دانەس ەبگر انەید وچانێو ب نەه یوانەژنامۆو ر ینەمەچاپ یزگاەداوود ندانەچ نجامەرەب
 ییادو ڵەیسا ندەچ مەمخابن لشاندن،ەو ەنێد شدایفەلسەوف یفیعرەو م یزانست تەنانەوت یرەوهون یبەدەئ ەبوار گشتەل تەبەڵه رۆراوجۆج
 ەئاستەل ەاریپرس مەئ ەكێمەد ؟ەوەتەڕێگەد یچۆب رەنێخو یمەو كییەچ ۆیه ە، باش ەبێكت ەیوەندنێخوەن شیوەئ ەداوەڵهیرەس كەیەاردید
 مەئ یەمواێپ منەئ ێل كان،ەارۆڤوگ ەژنامۆر كەو ینەمەچاپ یئاستەو چ ل كانییەایدیم ڵەناەك یئاستە، چ ل ەوەتێبەد وومانەڕرووب كانداەاوازیج
 یتاەپ مەئ مڵێب توانمەد ەوات ،ەوەتۆگرت یشیهانیج تەنانەت وەكەناوچ مەرجەس كوەڵب ،ییەكوردستان ن یمێرەه ەب تەبیتا رەه ەیەاردید
 ۆیوخەراست یرۆباند گومانێب شەمە، ئ نیناوێه ۆیب ۆیخ ەڵگەل یاریزان یایژۆلەو توكن یریهانگیج وییەهانیج یكەیەاردید ەیەوەندنێخوەن
 ڵیناەك انەید یبوونەو ه ەوكراواناڵب وەل ەرۆز ەمكەح وەئ یبوونەه یِ  راێو ،ەاندنەیو راگ اندنەیگ یكانەكارۆه یستهاتنەدەو و یاریزان یرشۆش
 ۆوخەراست انیمووەه ەمانەئ ەارید ن،ەه كانییەئاسمان ڵەناەوك تێرنەنتیئ یكانەتیساەل ەیانییاریزان ۆڕەت وەئ ن،یۆفزەلەت ویۆراد كەو ڵیكاۆل
 وەژنامۆو ر بێكت كەو  یاریو زان یریشنبۆر یاوازیج یلەگەرچاوەس  ینانیستهەدەو و پاندنۆش وەوەندنێخو ئاستەل ەكردوو رانەنێوخەل انیوا
 ەكارانۆه مەل كەڵك یجوانەب ەانیشارستان ەویتوانەیو ن ییەن رنێدۆم وییەتیرەن یكورد ەیگەڵمۆك ەشتاكێه ەك ە،  راست نەبك ێكشەپاش ارداۆڤگ
 یتیەەاڵمۆك یكەیەاردید ەتۆبەن ەوەندنێخو شتاێه ەنموون ۆبخات،  ب انەڕیگەب ركردنیشنبۆو ر ەردەروەپ ۆخ یكانەستەبەم ۆب ێربگرەو
 تێكرەد رزشكارانەو ەینێو انی)  c.d ێد ێس) ەڵگەل وداەس رداەماوەج یئاست رەسەل نۆچ كەو ەراویگەن بێكتەل زێر كانەاوازیج ەرئاستەسەول
 ، 
 نگاوەه یەمواێ،  پ ێنیبەن ونەخ شۆڤیمر ەك یدیئ  نن،یجوان ناب یونەخ ەمێئ یكانەتاكەل رۆمخابن ز شینەڕیاپەڕل رەب یارژگۆر كوەو ەارید 
 ن،ین یجاران  جدد یرانەنێخو كەو ەوەننێشخوەد ەیوانەئ مەكەد شەژێتو وەئ ۆب ەئاماژ ەرێ، ل ەوەتێبەردۆگل رگەم یكانەوارێل وەرەب نگاوەهەب

 شەوەئ ،ەمەك رەنێخو مەاڵب ەرۆز بێكت ەراست ەڵێ، ب تەڕێباش بگ یبێكت یدواەب ێبەد كیژۆلۆئارك كەو ەیەوەئ یدجد یرەنێخو ەچونك
و  كانیەمیكادەو ئ یكولتوور زگاەدام و د وۆزانك گاوەڵمۆك یكانەاوازیج ەئاست رەسەل رەگەئ شەیەاردید مەئ ەاری، د ەرفراونەب یكیرانەیق
 وەرەب ترێز كانەمێرەه ینووسەچار واەئ ەوەنۆڵكەن ێیل ە، زانستان اڵبا یندنێوخو ەردەروەو  پ یریشنبۆر كەو یكانەندەتمەبیتا ەتەزارەو

 .واتەڕد یوارەنێخوەو ن یكیتار
 
 
 
 
 ەكاویریل یعریش ەیبار ەل
 

 شتوون،ەیگێیت ەڵەه ەب ەمێئ یرانەو نووس رانیعجار شا رۆز ەك ەوەمەڕێبگ( یغنائ یعریش) یكیریل یعریش یو واتا مكەچ ۆب  ێوەنام     
 مەل یكورت ەب شەرجانەم مە، ئ عریش ینینووس یرەهون ەیكید یكانەشەب ەڵگەل ەاوازیج ەك ەتڵەسەو خ رجەم كەڵێمۆك یگرەڵه یكیریل یعریش

 :  بنەد ەستەرجەب ەناڵخا
 ون،ەربكەدەب ەتانڵەسەخ مەئ شداێنو یعریش ەل  ێكرەد ندەرچەه ، ێستەبەد یكیموز یكێتمیر وەگڕو ب شێك ەپشت ب یرۆز ەب یكیریل یعریش
و  شۆرەو پ وێشەو پ رانۆگ كەو یكێرانیشاع رەگەم وتوون،ەركەدەب ەرجانەم وەئ مترەكوردا ك یرخەهاوچ یرانیشاع یزموونەئ ەل یرچەگەئ
 . تێداب ەجوان ەونزموەئ وەئ ەیرەق ەل انۆیتر خ یریشاع كێندەو ه ەزادیلەو قوباد ج یرزنجەب دونەیرەف

 رچاوەب دایكورد یكیریل یعریش ەل مترەك ەتڵەسەخ مەئ كەیەادڕتا  ، ێكێپەد ستەبەم یروون ەب یەئاشكرا یكێامەیپ یگرەڵه یكیریل یعریش     
 یكێوێڕەر ەب ەعریش ەژانر مەئ یگشت ەب ن،ەامەیپ وەئ یگرەڵه مترەك نێنووسرەد ەویەكیریل یعریش یناو ەب ەیقانەد وەئ خابنەم ،ەوتووەك
 یعریش ەیاوازیج ەژانر مەئ یكیستاتێئ یهاەب ەب كێخیەبا چیو ساكار ه یرەناهون یكێو زمان یتڵەروا یكێسفەو ەل ەجگ ەك ەوەڕیپێت زڵۆئا

 .ەدراوەن یكورد
 ینەاڵگ یكیریل یعریش یزموونەئ ەیرەق ەل ۆیخ ەویتوانەین شتاێه وەژارەه ەویەكریف ڵیواتاو قوو یكانەهندڕە یروو ەل یكورد یكیریل یعریش    
و    ێنێبناس كەڵخ ەب ۆیخ ترێز تێنێبه مەرهەب قەد نیرترۆز ەدابوو ەوەئ ڵیوەه ەل ەشیمەه یكورد یكیریل یریبدات شاع یانیو ب  ێدراوس

 ترڵقو انۆیخ یكیریل یعریش یزموونەئ نەبد ەوەئ ڵیوەه ەیوەئ  ێب نن،ێب ستەدەو یوەعنەو م یماد یوتەستكەد ەوەنەكەد ەوەل ریب ستاێئ
 وازاڵ یكورد ێینو یرانۆگ یرەهون یئاست تێب ەكارۆه وەئ رەبەل رەه ەنگڕە ،یرەهون ڵیقوو یكێزموونەئ ەننەیبگ انۆیخ ینینووس یئاست وەوەنەبك
 .بگرن یانیب یرانۆگ ەل  ێگو كەڵو خ تێب
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 كیزۆو م عریش
 

  ۆب ەیەگێر نیئاسا باشتر  كیزۆم شیعریش:   نەڵێد وەانیماندووەڵس ەوەكردن یتاق ەب ەچونك ،ەوەگرنەد گرانەختەر ینێشو روونناسانەد    
 ەختانەدبەب ەشۆخەن وەئ ۆب یكیزۆم یكێئاواز ینینەژن   ت،ێناب انۆیب یكەڵك یشكیپز یكێرەسەچار كەو رمانەداوود یدیئ ەك ەیشانۆخەن وەئ

 انی كانەشخانۆخەن ەل ەرۆز یكەیەماو وەیەه انینیەژخاێدر ییروونەد انی ەییستەج یشۆخەن  ەیوانەئ ۆب شیتەبیتاەب ،ەگونجاو یكێرەسەچار
ژنان و  ناوەل تەبیتاەو ب  كانەشخانۆخەنەل یكیپراكت یزموونەئ كەڵێمۆك ینجامەئەل  شیكانەستییژۆلیۆسۆسەل كێندەه وتون،ەك ەوڵەماەل
 یریشاع ێندەو ه نەكژیزۆم ێندەه یگاێر ەل ەوەكردنیتاق كەو  ،ەبووەه انیرەسەچار ێو ب وامەردەب ەیشێك ەك ەیزانانێخ  وەئ ۆب واندااڵ
(  ێد ێس) رەسەناسك ل زوۆس ەب یكیزۆم یكێدۆلیم ەب كانەشۆخەن ۆب ەوەزۆسەب یو ئاواز نگەدەب  انییعریش یقەد كەڵێمۆهاتوون ك ەویەكیریل

 ەك شۆخەن كێندەه یركردنەسەچار رەسەل ەبووەه یڤیتەزۆپ یرەگیكار  ییەكیزۆم ەتمیر وەب ەعرانیش وەئ ەیوەندنێخو ینجامەرەد ،ەوەتۆندێخو
 .تێخشەبب ۆڤمر یحۆر ەب ەییئاسوود ێتوانەد كیزۆم كەو عریش ەك  یتیەلماندووەس شیزانست ەواتەبوون  ، ك نیەژخاێدر یكەیەشێك یگرفتار

  یو  لم لولەردەشاخ، گ یبنار وەلوتك  یفسووناوەئ ی،جوان كانییەرەو هون بەدەئ ەنانێداه  ۆگرنگن ب  یكێزەگڕەسروشت  یكانەتوخم ەچونك    
 ەوەرانیو شاع ندانەرمەهون  یفراندنەئ رەسەب انییرەگیكار انیمووەه  ەرانەگیف مەئ. هتد... و  اكانیرەرووبارو د ینارەو ك لۆپەش ابان،یب
 ەئاسوود یكێسرووش چیه ت،ێب واردایچوار د وانێنەل نهاەت ەوا ك ینێشو ەڵگەل  راوردەب ەب رەوروبەد  یكانییەاوازیو ج نێشو یكایستاتێئ ،ەیەه
 . ەركردنەفەو س انەڕو گ ەییئاسوود یرۆز یستیوێپ ەك ختەدبەب یشۆخەجا چما ن ،ێخشەناب ندەرمەو هون ریشاع ەب  خشەب

 داێنو یكیزۆم یكێدۆلیم ڵەگەد گرێگو كەو ،یعریش یكێقەد ەڵگەدروست ل یكەڵەیەناتوانن  مام ەمێئ یرانەنێخو ەل رۆنها ز ەوەداخ ەب     
 كێرۆز ستاێئ ییەنەوەئ رەگەم ن،ەبگ ێیت ییساناەب  كەڵخ ەیوەئۆب تێو ساكارب ەساد كێعریش ـەییەگڕو ب شێك یعریش ەل انیزەح  نەه ن،ەبك
 یكیریل یریشاع  مەاڵب ،ییەن یشنالیفۆپر یكیریل یریكورد شاع ەچونك( ێنرێپەبس رداەسەب انیشەناسێپ وەئ رەگەئ) ەانیكیریل ەریشاع وەل
 ن،ەكەسازد ۆب یرتێنسۆك ەیەه ییرەهون ەندەناو ێندەه ەك ،ەیەئاواش ه یژێبیرانۆو گ شنۆفرەد ژانێبیرانۆگ ەب انیكانەقەد ەپارەب ەك ەیەه
و  یمادد یهاوكار  شیتە، حكوم ت،ێوەكەد ستەد انینارید نانیۆمل  ییەبازرگان ەوداكردنەس وە،لەوەشنۆفرەد كانیەtv ەب انیكانەمەرهەب

كورد  یرەنێداه یكێریشاع تێبەن راەتاك و ت رەگەم كداێكات ەل ن،ەكەد انیرانەندەه ەیوانەر اتریجار ز ندانەچ شەناڵو سا كاتەد انییوەمان
 ەروو ل مووەه رانیشاع تێناشكر ۆخ ێئ.  ەوید ەیكەتاڵو یسنور ویودەئ یشیكانەمەرهەب یەیساەل ەن ،ەاویژ یكانەمەرهەب ەب ەن داۆیخ یانیژەل

 موومانەه رەه یەمواێپ ت،ێچەد ەورەگ یكەیەشخانۆخەن ەل ەمێئ یگاەڵەمۆك ەنووكەمخابن ه. ێانناسیب كەڵتا خ  نەبك یكیریل یعریش ینینووس
 .ەیەه كیزۆم عرویش یفتنەشن ەب مانیستیوێپ ەوەوارەنێخوەن واروەنێو بازرگان و خو یاسیس ەب
 
 
 
 
 یبەدەئ یكراوەنێپەڕباو ەیرچاوەس
 

 ۆت ەجارك رۆز ەیەوەئ ستەبە، م ەییگل یفیرناتەئالت ەبنەد ەییخنەر یلەگەزاراو ەشیمەه كانەچووڤەو پاش یڤكتەنائ گاەڵمۆك ەل     
 رمۆفی، ر ەیەزانۆسڵد ەیەخنەر وەل شیتەڕەبن یو ئامانج ەوەتەیكەد كیەزگاەد انی كێسەك ەیئاراست  كداەیەخنەر ەیوێش ەبچووك ل یكییەنیبێت

 ەییگل ەشیمەه ۆت) ەیەوەئ شەكەسادەرەه ەمەاڵ، و ەوەتیبەد ینتقەو نام ێجەناب یمەاڵو كەڵێمۆك یووەڕرووب نجامەرەس یچەك،  ەاتنانیو بن
 نڵێیو ب نەیبك ەساد یكێاریسپر ەمێئ رەگ ۆیە، ب رەكەییگل شیگرەخنەر وەوەتێگرەد ەخنەر ینێشو ەییگل ەمێئ یكانەڵخ یاڵ ە، وات...( ەیكەد
و  رانەنێخوەب نراوێداه یبەدەئ یكێكستێت یناساندن ەل ەبوو یچ شیكانیەمیكادەئ ەوەنۆڵیكێل تەنانەو ت كانییەبەدەئ ەخنەر ۆڵیر ۆلەگ ێرەئ

 ەڵگەل رەگەئ تداەڕەبن ەل ەك  یبەدەئ یكانەخنەر ندەتاچ  ردا،ەنووس روەنێو خو كستێت وانێن ەل شتنەیكگێت یندەوێپ یكێپرد یدروستكردن
 ەگرەخنەر  ەییخنەر ڵیوەه یپۆك رەگەئ شەوەداخەو ب انەڕخاك یكڵێوەه ندەچ ەك نەیبك یراوردەب داەكید ینەاڵگ ەییخنەر یزمونەئ
 كێاڵگو روەس و ییسااڵ  شیترێز كوەڵو ب ەدا كردو(نراوێداه یكێكستێت) رەسەل انیشیئ دایكیاكتڕپ یبوار ەل مترەك بن،ەن یانیب یكانەزموونەئەب
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 ەیانییمیكادەئ ەخنەر وەئ ندەتاچ ەباش  كانییەانیب ەییەخنەر ەیوەنۆڵێكێولەرچاوەسەب یەزاەئاگاوناشارێب یرانەنێخو یشكاندن و خاپاندن
 ەك ەكردوو ەانیبەدەئ ەكستێت وەئ یكردنۆڤەرشرەسەل انیكار نەه ەك ەیباوان ەییەخنەر ەقوتابخان بازوێر وەئ  یماەربنەسەل ەمێئ یستاكانۆمام
 یكەیەرچاوەس ،یبەدەئ یكراوێپەڕباو یكەیەرچاوەسەببن ەیوەرلەب ەك)  ندنێخو یكانەدۆتیم یئاست رەسەل تەنانەو ت كانەوەوكراواڵب یرئاستەسەل

 ەیاموانڕب یگرەڵه كەڵێمۆك ەك نەبك(  یندەدواناو یشەش یلۆپ ۆب)  یكورد یبەدەزمان و ئ یماشاەت شەنموون ۆب( نەییردەروەپ یندنێخو
 ندەچەب ەئاماژ نهاەرتەكورد،  مخابن ه یرخەهاوچ یرانیشاع یباس رەس ەتێد ێ،كات ەكردوو انیفیئلەناسراو ت یستاۆرومامەماست راوۆدكت
... یداغەرەق رەواڵد مباروەغ مالەج وەزاد یلەو قوباد ج وێشەپ اڵبدولەو ع سەكێب ۆركێش) كەو نەكەد اركراوید یكەیەو ناوچ كێشار یكێریشاع

 یوا یریشاع دانەس ەو بگر انەیدەب ەكوردستان ك ەیكید یكانەشەو ب كانەناوچ یرانیشاعەل رەدەب تەبەڵه( ەرانیشاع وەئ یزمونەئ ۆب زمیر
 ەك ێب ستەبەم ێربەگەجا ئ( نیمترنەك انیكانەزموونەئ واەئ بنەن رترەنێداه ەیەلەپەب ەستیل مەئ وێن یزكراویر یناو ێندەهەل رەگەئ یەداێت
 شیراستەب ن،ەدەد شانین ەكید یرانیشاع رەسەل انۆیخ ییئاگاێب ەیەادڕ وەتائ ت،ێب ەكیەمیكادەئ ەكەڵخ یاڕو  چوونۆب ەمەو  ئ ێواب رموادایه
 ە، ك شیكوردستان ەیكید یكانەشەب تەنانەت وەكید یكانەشار مەرجەسەل یكورد یخوازێو نو رخەهاوچ یعریش ڤیبزاەل ئاگانێب ەتەوەئ انی
 ۆب یدیئ ان،ۆیخ ەیكەشار ەیوەرەد یرانیشاع یندەمڵەوەد یزموونەئەب نابنئاش ئاگاوەب ترێز كێسەك مووەهەل ەزانەڕێب ستاۆمما مەئ ەكەرەگ
 ۆب ەل ەك شەكید یكانەشەب تەنانەكوردستان و ت یمێرەه یتر یكانەناوچ ەیبانیدەئ روەنووس وەل ێندەه ەییئاست گل ەل نیبەن نگەدێب ێبەد
 رەب ەیوەكورد، ئ ەیمێئ یختەدبەب یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یپاوەداس یكێعیواق ەل ەك ەوەتۆكرد انیجار دووپات ندانەچ شدایكانەنۆب یزێراوەوپەن
 یرانەنووس یخود یمەڵەقەب ڵیكاۆل یزارەوێو ش ەییناوچ یكێبەدەئ نەڕیپاش راپ یكانەفرازاتیمخابن ئ ،یكورد یبەدەئ گوتەماندێپ نەڕیراپەل

 هاەروەه وەیەه رانۆس یرەڤەد ەڵگەل یاوازیج ەیتاراد ۆیخ یتێندەتمەبیتا ەیەه نانیباد یرەڤەدەل ۆورەئ ەیبەدەوئەئ ەك نا،ێمهەرهەكورد ب
 ەوەركردنیب ەرۆج مەئ یەیساەمخابن ل كێلەباشوور، مخابن گ ژاواوۆو ر تەاڵژهۆر كەو یكانەشەب ەڵگەل ەاوازیج ەیەه باكوورەل ەیبەدەئ وەئ

 . ێبەن انئاس ەندێزوو ه هاەو یەژۆلۆكیسا ەوارید وەئ یندنرووخا ەنگەر ،ییەتێرەگەناوچ
 
 
 
 

 ...نانێداه ییساڕقو
 

 كانداەشار ەیوەرەدەل كانەرەنێداه ەبیدەو ئ ندەرمەهون ستاشێتا ئ كوەڵجاران ب رەه كەن  هاندا،یج ینەاڵگ ەیربۆز یریروناكب یزموونەئ ەل    
ژان  انی سكسۆڤیداست كەو یكێماننووسۆر كداێكاتەل نەێش یمكەچ ۆب ێنێنام شیكیەواتا تەنانەت,ننێهەو د ەناوێه مەرهەب انۆیخ یكانە، شاكار

  ێنێشارو گوند نام وانێن یاوازیج( ەعولم) بالداۆگل یمەردەسەل نڵێنا ەباش ەد.... گوند شاروەن كەن كاننەندانیز یمەرهەب انیكانەشاكار ییەنیژ
  ر،ەوروبەمتردەو ك كاننەورەگ ەشار یرەنتەس وێن ەل ترێز كانییەكریو ف یرەوهون یبەدەئ ەنانێداه ییورساق داەمێئ ەیمێرەه وەل یچۆب یدە؟ ئ
 ەل ییەریروناكب یزگاەداوود ندانەچ یبوونەب تەبارەس ایئا, تێكرەد یدەب داێت انییریشنبۆر یكاڵچا ەیاردید مترەك  كانەو گوند ەچكۆشار ەوات
 و ۆزانك یو بوون رۆز  ەیبخانێكت یبوونەه  شەوانەل كاندا،ەندەناو ەل ڤەیەبزا مەئ ییژووێم یكۆیەگاژەر یبوونەه انی كاندا،ەورەگ ەشار

 ر،ەوروبەد كەن كاننەشارەل كانییەكاڵچا ەنووكەه, ێب كێكارۆه رەهەب تەبارەجا س,  داەوشارانەل ندانەرمەو هون بانیدەئ ەینیرۆز یبوونەوۆك
 یكاف)و ( یرەو هون یبەدەئ) یریشنبۆر یرەنتەس وەبنكەل نڕپ  ستاێكوردستان ئ یكانەچكۆو شار ەكۆشار گوند و ەیربۆز یەن ەوەئ یدەئ ەباش

 نەبد كانەورەگ ەشار یریروناكب ڤیبزا یشان ەشان ل ستیوێپ كوەو ەلواوەن انۆیب  ،ەاوازانیج ەرەڤەد وەئ یوارانەندێچما خو ە،  باش(تێرنەنتیئ
 یشاندنەو و یكالۆل یكێنیۆفزەلەو ت یۆراد ندەو چ یریروناكب یكێرەنتەس ندەچ یبوونەه. ەوەزنۆبق بالۆگل ەیزنەم ییەزانست ەتەرفەد وەو ئ

 ییریشنبۆر ەڵیندەگەل  كێرۆنا  ج رەگە؟ ئ ەناوچان وەئ یریروناكب ڤیبزا رەسەب ەبووەن انۆیخ یرەگیكار  ەانیرزەو و ەمانگان یكێكڤۆاڵب
 وەل یریروناكب یمەك یكەیەراژ ەب رەرامبەب نێكرەد رخانەت ەكخراوانێر روەنتەس وەئ ۆب ەبەق یكەیەبودج ەناڵسا ەك ەیوە،  ب ەناویه مەرهەب

 مووەه مەئ ەارید  مەاڵب  ن،ین ەكید یكێشت نایگەئ چنەد یحزب یكێكخراوێرەل ەك ەیوەل ەجگ ەرانەنتەس وەئەك ەیوەئ یاێڕو  دا،ەچانناو
 رە،ه تێبەه ەرانەڤەد وەئ یوارانەنێخو ەیهرەهزرو توانا و ب رەسەب انۆیخ ینێرەئ یرەگیكار ەوینانتواەین یییساناەوا ب ەانیریروناكب یەكاڵچا
 وەئ یوارەنێخو یرۆز یو  هاوكار یریپشتگ  ەشیكانەورەگ ەشار تەنانەو ت ەناوچان وەئ ەینیقەراست یرانیروناكب یرشانەس یركەئ شۆیەب

) مەرهەب ڕپ یناریمیو س ۆڕو ك انیكانیەریروناكب ییەكاڵكارو چا ەبن ل وامەردەب ەناوچان وەئ یرانیروناكب ەهاتوو شەوەئ یكات, نەبك ەناوچان
 یمادد یواوەت یبا هاوكار  شیریشنبۆر یتەزارەو ەن تەحكوم ەن نایگە،ئ نەڕێبگ یرەو  هون ییبەدەئ ەیرچاوەس یدواەب نێڕبگ( مەرهەب ێب كەن

 .دروست بكات رەنێداه یكێریروناكب ەتاك ێناتوان مەاڵب.بكات انیشیوەعنەو م
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 كانییەرەو هون یبەدەئ ڵەاڤستێف
 

 و نێدرەسازد كانییەبەدەئ و یرەهون ەنۆبەكوردستاندا ب یمێرەه یكانەشارەل ەك ەیناڵاڤستێف نارویمیس مووەه وەئ یسازدانەل رەب ەناڵسا    
 وەئ ەگاتەد ۆڤمر نجامەرەس ن،ێكرەد شتێبانگه شیكورد ەرەیغ یستانۆكوردو د یرۆز ێیكەڵشوكر خ ت،ێكرەرخاندەت ۆب یشەبەق یكەیەپار

 انیكێتەرفەگشت د ەك) كێسانەك ندەچ ەك مەك یكێقازانج رەرامبەب نەیكەد رەرەز ەندێه ەناڵاڤستێو ف ناریمیس ەرۆج وەئ یسازدانەل ەینجامەرەد
 ستاێتائ نایگەئ( ەخستوو ەڕگەب انۆیخ یخسەش یندەوەرژەب ۆب شانیتەو حكوم  زبیح یكانییەوەعنەم و یمادد ەتوانست وەرخكردووۆق انۆیخ ۆب
 ۆب نیردرێسپەراد كەو ەك ەیوانەئ ەیربۆز ەنموون ۆب رەه و،ەبووەن نیش ێل ۆیوتەئ یكێشت ییكورد یریشنبۆر ڵیتاەب ستەد یاێڕو
... وەو ئ  مەئ یفشار و یخسەش یزاجەمەدوور ل ندەتاچ ن،یرنۆپسپ زاوەشار یكانەڵخ كانییەرەهون ەتەباب انی كانییەبەدەئ ەقەد ینگاندنەسەڵه

 ەچونك ن،ەكەد ەانییرەهون ەكار انی ەانیبەدەئ ەنراوێداه ەقەد وەرئەسەل شیئ ەنانیەێاڵب ەك ستنەبەد كانیەمیكادەئ ەییەخنەر ەدۆتیمەپشت ب
دا (انۆیخ یه تەنانەت) یكانەارۆڤگ وەژنامەڕۆل انیكانەچوونۆب ەك ەشداربووانەب وەل رۆز یدانێدانپ ەئاوادا ب یكەیەنۆب رەه ەل ابردووەڕل
 رەرامبەب ،ەوانكردوو یكانەقەدەب رەرامبەب انییقەناه ەك ەبوو نگاندنەسەڵه ەیژنانێل وەل انەییگل یروو ەشیمەه شداربووانەب ،ەوەتەوبووناڵب
 ێكارەد ێویەب رەنێخو رەگەئ ستنەردەبەل و رنۆز ەندێه كانەگەڵب یەوا مێپ تكراون،ەاڵخ ەوەساكارتر رۆز یقەدەب و ییئاسا رۆز یرەنووس شەوەب
 ەقەو د یرەهون یكێكار ینگاندنەسەڵه یكەحەم ینگەسەب بنەد كانەییەخنەر ەبازێر دوۆتیم یەداەوەل اریپرس ان،یستەردەب ەتێوەبك یئاسانەب
 .نراوێفرەئ یكێقەد كەن كێرەنووس انی كێندەرمەهون یسندكردنەپ ۆب رنەوێپ یتێرەگەناوچ و یتێشارچ و كێسەك یزاجەم انی كان،ییەبەدەئ
 ەكڵەاڤستیف یانێڕكارگ و انۆیخ یچوونۆب ەب ێلەو تربن،ەفش شەفشەبا ل ن،ێدرەسازد كانەالڤستێف ەناڵسا نۆچ ەیوەئ دەقەب ییەگرنگ ن یدیئ
 ەك ن،ەكەد شتێبانگه وچوار ێس ەپل یكێبیدەئ روەنووس ندەچ غدا،ەبەو ل تارانەل ێوەل وەرێل ەچونك ،ەشتووەیگ نجامەئەب ییوتووەركەسەب
 .ییەن ڵقبو انەیفشان ەرۆج وەئ كانەرەنێناودارو داه ەبیدەئ ندوەرمەونه امینڵد
 
 

 
 

 
 نانێو داه ڕۆڤم یكان ەژانۆك 
 

  ێب ەرەوەبوون مە، ئ(یەنییو نائا ینییئا) یریشنبۆو ر یو ئابوور یاسیو س یاتڤج ەینگیژ ەیدیرەئاف ەك یتیەەاڵمۆك یكێرەوەبوون كەو ۆڤمر    
 یكانەبوار گشتەل تێواب ەیكەرەدەق ەنگەر ەك ت،ێبەد ەیكەنگیژ ڵیراۆو م تیرەزمان و داب و ن یرێف یكبوونیداەل یدوا ۆیخ یستیخواست و و

 ۆڤەمر ەرۆج وەئ یرەكتەكار ەیردەروەپ رەسەل یرەگیبوو كار وتووەپاشك انی وتووەشكێپ ەكەاتڤج ەك ەوات ت،ێب ندەانمیز انی ندەسوودم اندایژ
 مووەهەل ێبەد شەب ێب ەوانەچێپ ەب انی ەكراو نیداب ۆب یو زانست ایژۆلەكنەت یكانەو ئامراز انیژ یكانەكارۆگشت ه ەك كێرەوروبەد انی ،ەیەه
و  یتیەاۆڤمر یبوون ەگوزارشت ل ەك ەكێلەگۆڤمر بوون، ۆڤمر یهاەب یئازاد كداێنێو شو كێكات و سات مووەه ەل مەاڵب)ان،یژ یكانیەستیداوێپ

بوو،  شەب ێب یكانیەستیداوێو پ انیهزر وكار و ژ یكانییەئازاد یكردنەزیپراكت ەل لگاەمۆو ك ۆڤمر  ێكات رەه ۆیە، ب(كاتەد وەئ یتیەشارستان
 رێدەڵه وەرەب كاتەد یناچار كۆڤێمر یژانۆجار ك  ێدنەجا ه ،ەوەتێبەد رۆراوجۆج یژانۆو ك شكردنۆرامەو ف زێراوەپ یدووچار ەرەوەبوون مەئ واەئ

 و تڵەوەو د اسایو  رەوروبەد ەب رەرامبەب یتاوانكار یتا ئاست رۆخەمش ەتێبەو د تێچەردەد ێل یو ناكام زێانگەڕش یكێرەوەبوون وات،ڕب داناڵو 
و هزردا   رەو هون بەدەئ انی تەاسیس یكانەبوارەل كێبوار ەل كاتەد رەوەستەو ه اریشۆه ۆڤیمر ەوا ل ژانۆك شیجار  ێندەه ،ەیگاكەڵمۆك

 ۆیه ەتێبەو موعانات د ژانۆك شینجامەرئەس ، ێنێب مەرهەب یرەهون انی یبەدەئ یشاكار نیجوانتر داەیەخان وەبكات و ل ریداگ ۆیخ ۆب كەیەخان
 .انیژ یكانەورازەه وەرەب ەیوەرزبوونەو ب ۆڤمر یحۆر یبوون زنەم
 مەاڵب ، ێژێچەد ێپ یو ئازار یتەیەه ەكید یكەڵێمۆك انی كۆڤێمر كەو تێبەه یو گرفت ەشێك مانەه كێگروپ انی كێتاك یەن رجەم گومانێب
 ینەاڵگ یو ئازار مەخ یشەهاوب رۆكورد ز ەیمێئ ەنموون ۆب ،ییەتیەاۆڤمر  یاتڤج شیوەئ ،ەكێزانێخ تداەڕەبنەل یتیەاۆڤمر یاتڤج یرەبەرلەس
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 یژانۆو ك خواستەل مانیریپشتگ یاسیس یستێوەڵه كەو ای كانمانییەرەو هون یبەدەئ ەمەرهەب ەچ ب نیبوو نیتاڵ یكایمرەو ئ ایو ئاس ایقیئافر
 ،ەوەتۆركردەسەب انیكورد یلەگ یزۆد یرەو هون یبەدەئ یقەد نیندەچ ەل نیكردوو انییریهاوكات پشتگ هاەروەه  شیوانەئ ،ەكردوو ەنەاڵگ وەئ
 یستەه یمانا ەمێئ ەكەرەگ شدایرەرامبەبەناكات، ل ەكید  یوانەئ یگرفتەب ستەه ییسانا ەب ەندەوەئ  ێبەن ۆیخ یگرفتۆڤمر رەگ ۆیەربەه
و  ەفیو عات زۆس یدێز شیتەاڵژهۆو ر ییەتەاڵژهۆر یگاەڵمۆك ۆڤیمر ەكورد چونك ۆڤیمر ن،ەیبك انیكانەژانۆژان و ك یچاوەو ر نیرابگر رەرامبەب
 رەه ،یرەوەستەه یتا ئاست ەاریستەه ەندەوەئ ،ەدروست بوو ێل یرەوەستەه یكێرەكتەكورد كار ۆڤیرم یگشتەب ۆیەب ،ەبوو كانەفسانەو ئ نییئا
و  یبەدەئ یكانەژانر یهزر یفراندنەئ یكارۆه ەبنەد ەژانانۆك وەئ شدایكات مانەهەل ،ەوەنەكەناسك د ۆڤمر یستەه كانەژانۆك نینیبەد ەشۆیەب

 زیرگەه واەئ بواەن سەكەستەبند ەلەگ یژانۆك ینەو خاو بواەن اریستەه رەگ ەینۆگ مازیەڵ كورد نەسەڕەب یماكارەنیس ەنموون ۆب ،یرەهون
 .ماەنیس یبوار ەیرەنێداه ەزنەم ۆڤمر وەئ ەبووەدەن
 ،ەو هرز ستەو ن ستەه ێب یكێرەوەموعانات، بوون ێب ۆڤیمر ە، چونك ۆڤمر تێبگوتر انێیپ ەمن گوناه یاەڕب ییەن انیموعانات ەیوانەئ مەاڵب

 .سەو ب ێژەد ۆیخ یكانەزیرەغ ۆب نهاەت ەكەڵێئاژ
 
 
 

 
 

 رانەنووس ەینگرۆك
 

 ەل ەوات ەوییەزراندنەدام یژۆرەرلەه ەك م،ێبدو  رانەنووس ەیخراوێر وەئ یكانەگرفت یپاشخان ۆب یلەسەروتێتەب ییەن ەوەئ ینێشو تەبەڵه     
 ەنیەاڵ كێجار شدا،یكانەسەكەتاك وانێنەل تەنانەو ت یو حزب یاسیس ێیناڵملمەب تەبارەس... گاتەد ڕۆمەئ ەتا ب ەبگر ەو2920 یشوات
 وەستگێو ندانەچەل ەك ەوەتێناشاردرەاری، د عسەب ەب رەس یرانەو نووس یكورد ینیەاڵ وانێنەل شەكید یكێو جار انداۆیخ وێنەل كانییەكورد

 شیدواتر غداوەب یتەحكوم  لەگەكورد ل یرشۆش یدانوستان یناغۆقەل رەه ، ەوەهات ەشێك ندانەچ یكورد دووچار یرانەنووس ییتێكیە ناغداۆق
و  باتەخ یژگارۆرەل تەنانە، ت رانێئ یكانەو ئاخوند راقیع یعسەب یمێرژ وانێن ەڕیش ناغۆقەب گاتەتاد رویزائەج ەیكەوتنامەكێپاش ر

) كەو یاوازیج یخراوێدواتر دوو ر وەوەمان یردراوێسەپەڵه ەب  شاخداەل  شیكانەشێشاخ، ك ەكرد انیروو رانەنووسەل كەیەژمار ەك داینگارەرەب
 مەئ یترەچ رێژەل یەواڕەنا ێناڵملم وەب تەبارەس شەژگارۆر وەئ ەارید ،ەوەوتەكێل(كوردستان یرانەنووس ەڵەیمۆككوردستان و یرانەنووس یتێكیە
 یزییپا ەگاتەتاد شیپاشتر شتروێپ ەتەبەڵه رگرت،ەو رەسنوو كەو انیتێندامەئ یماف یزبیح یەیزكەت ەب رەنانووس ندانەچ داەخراوانێر

( رەنانووس شیترێز) رانەنووسەل كەیەژمار درا،ێدا گر2992-27-25 یوتەكێر ەل ەواڵقەش یوارەهەنیهاوەل ەك( نیرەراپ ەینگرۆك)ەل 2992
 ەینگرۆكەل( ندامانەئ یرگرتنەو) ییەیپجارەگ وەئ یاێڕ،  ویریشنبۆر كەن چووەد یحزب یكێبژاردنەڵهەل شیترێز ەك دایەتێكیە وەل ندامەئ ەبوون
 چیه ێبەب داەیەنگرۆك وەل رەنانووس یرۆز یكێكانەڵشاخ ، خ یمەردەس یتیەزبایح یسەفەن مانەهەب شۆیەربە، ه داەواڵقەشەل نیرەراپ
 توانمەد واەئ ێابینڵد كانمەقسەل ێوەیب رەگەئ شەیەوتار مەئ یكێرەنێخو رە، ه رانەنووس یتێكیە یندامەئەكران ب یبەدەئ ینانێداه یكێرەوێپ
 م،ەكەد سەكەب شیبوختانەن..  مەبەدێپ انەییریئ ەمن ن  ەك ێابینڵد ەوەتا ل ستەردەب ەمەبخ ۆب یرانەنووس یتێكیە یندامانەئ ەیستیل وەئ
 وێنەل شەیەنگرۆك مەئ یانسازدەرلەب ەارید ت،ێبدر ێگر رانەنووس یمەدوو ەینگرۆك یمانێسل یشارەدا ل 25/2/7020یوتەكێرەل اردراڕیب
 نەخاو ەتەبوون ننەڕیپاش راپ ەیوەنەل رچاوەب یكەیەژمار ەك شیرانەنووس ەیكخراوێر مەئ ەیوەرەدەل هاەروەه وەناوەل یوناراز یراز یندامانەئ
 یچوونۆب روراویب شیوانەئ  ەتەبەڵه گران،ەخنەور نووسەنامۆو شان ماننووسۆو ر كنووسۆریچ رویشاعەل انۆیخ یشتڕبەب یمەڵەو ق زموونەئ
 كەیەوەبوونۆك ندەپاش چ وەوانەچێپەب ناواخنداەل ێلەو و ەانیموكراسید تڵەرواەب یكێبژاردنەڵهەل كەیەفتەه ندەچەرلە، ب ەیەه انیاوازیج
 ەانیكەرەگ ەك ەینراەنووس وەئ یناو یدكردنیكاندۆب انۆیخەب تەبیتا یستیلەب وەكیەرەه  كرابوو،ۆب یگەئاماد انۆیخ ینگرانیەاڵو  ندامانەئەب
 رانەنووس یتێكیە  یكانەلق یبژاردنەڵكردنو ه یشدارەب ۆب(  72/8/7020)باخەت یمانگ یتاەرەس ۆب
 كوردستانداەل كێخراوێر ەتاكەك ەوەنێگوترەد ەنۆب ێب وەنۆب ەب مووجارەه ەك ەیوەئ كەو یكانەدارەقیبر ەشەبانگ شتاێه ێجار ڵرحاەهەب 
 ەیەه كێكخراوێر ەتاك كوردستانداەل ڕۆوەئ استەڕب ێرە، ئ ەكورد یرانەنووس یتێكیە ێشتبەیگەانێڕپ یزبیح یستەو د ێب نیەاڵ ێب وۆخەربەس
 یەوا رەگەئ یدە، ئ ێوەبك رانەو نووس بانیدەئ رەب ەیكییەوشاناز ێربگرەو ەدارەقیبر ەناسنام وەئ شیەتێكیە مە، تائ ێب نیەێاڵب وۆخەربەس
  ییەتێكیە وەئ یندامانەئ یستیو و خواستێبەب ەك  ێنەیەگەد یچ( ئاشكران كەڵخ یاڵ ەختانەشبۆخ ەك ) ییەرێژەربێژ ەوتنەكێر مووەه وەئ
  ەڵێزران،بەمەداد زبیح یەیزكەتەو ب  شانكرانین یەتێكیە وەئ یرێكارگ ەیستەرابردوشدا د ڵیسا 28 ە، ل ەیكەگرێو ج كۆرەس انەیمجارەئ

بوو  یمانێسل ەیكیەدیمۆك ییەرەگۆشان ەل نۆدواتر چ نینازان ەكورد ك یرانەنووس یتێكیە یمەدوو یەنگرۆك یسازدان ۆب یوانەڕچاو ڵسا ەژدەه یدوا
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 نۆچ ەیەپار مووەه وەئ ەكراو یچەك نەبك یەتێكیە وەئ یرابردوو یكانڕییەموكوەو ك گرفتەب كەیەئاماژ ەیوەئ ێب مەشتەه ەینگرۆك ەب
،  ەوەشیراقیع یتەحكومەربەس ی(ركوكەك)ەكوردستان ب یمێرەه ەیكەشار ێس رەهە، ل ەگمان مەئ ی72 یوتەكێرەل نجامەرەس! ؟......ەرجكراوەخ
 یكانەلق یندامانەئ یتیەراەنێنو ەكەرەگ ەك كانەدكراویكاند یبژاردنەڵكورد و  ه یرانەنووس یكانەلق ەینگرۆك ۆب كردنەئامادۆخ یستەبەمەب

 مەدەدڵوەه داەنینووس مەل ەرێل ۆیە، ب ،ەندامەئ وتەح انەیژمار ەك كانەشار یلق یرێكارگ ەیستەد یاێڕو تەبەڵ، ه نەبك انۆیخ یكانەشار
 یكێرەسەچار ێبدر ڵوەه انەیمجارەئ وادارمیه ێلەو و ەكراوەن ۆب یرەسەرابردوودا چار یكانەنگرۆكەل چیهەل ەك مەبك كڵێخا ندەچەب ەئاماژ
 :ێبكرۆب ڕیبنب
 وەئ یەتێكیە مەئ  یندامانەئ گرام،ۆوپر وەرەیپ ێیپەب ەكورد، چونك یبانیدەئ یتێكیە ەب ێكورد بكر یرانەنووس یتێكیە یناو- 
 نەخراوێر مەئ یرعەش یندامەئ( گرەخنەو ر نووسەنامۆو شان مانۆو ر كۆریچ عرویش) كەو یبەدەئ یفراندنەئ یكانەبوارەل كێكەیەلەك نەسانەك
 ...و هتد رانێرگەو و یوانەژنامۆر یاربو یرانەنووس كەن

و  رزشوانانەو و وارناسانەنێوشو یوانەژنامۆر یكاكانیندەس ۆب ەوەتێانگرینا ەرجەم مەئەك ەیندامانەئ وەئ مووەه ەیوەگواستن - -
 ...هتد
 .ەناوێهەن مەرهەب انییبەدەئ یكێقەد انداۆیخ یانیژەل ەك ەیندامانەئ وەئ مووەهەل یتێندامەئ یماف ەیوەوستاندن بردناڵ- 
و  ێردرێبگ انیرابردووەزلیر تداەبیتا یكێمیراسەمەو ل نێبكر نینشەخان اونڕداب یبەدەئ ینانێداه ەل ەكڵێاس25 ەل ترێز ەك ەیرانەونووسەئ  

 .ەوەتێدرڕبب ۆب انەیمانگان ینانێزلێر یكەیەمووچ
 یتیكیەو  نووسانەژنامۆر یقایندەس كەو ەكوردستان انەیكەكوردستاندا پاشگر یمێرەه ەل كانەكخراوێگشت ر یچۆب مەناگێت -

 ەنەیبك انیتوركمان و سر رانەنووس ێبەد ەواتەك ەی؟ئەكورد رانەنووس یتێكیە  ەیكەپاشگر یچەك... و هتد انیاستۆم
 . ەوەرەد

 
 
 
 
 

 یریرووناكب ەیسۆپر مەردەب یكانەستەربەب رویرووناكب
 

 یرانیو روناكب ندانەرمیب یكانەاوازیج ەو هزر چوونۆب ێیپەب  ەك ریرووناكب یكانەمكەچ وەناسێپ رەس ەوەمەڕێبگ ێوەنام مداەنینووس مەل    
 یریرووناكب یمكەچ  شیتەبیتاەب نەیبك رەسەل ەیتا قس ێگرەدەڵه رۆز  ەكردنان ەناسێپ مەئ ۆیەب ،ەگوتراو وەنووسراو رەسەل یرۆز راواۆخ
 ەل  یرگانۆئ یریرووناكب ،ەیەه شیتەاڵسەد تەنانەو ت یگشت یو را اكڤج رەسەب ۆیوخەراست یرۆباند وەگرەخنەر یكێرەكتێكار ەك یرگانۆئ
جوان  ەنموون یشقەم رەس ەتێو بب تێڕێبگ ۆیخ ەیانیژووێم یڤیكتەئ ۆڵیر ێكارەد دایریشنبۆو ر یتیەەاڵمۆو ك یداریو ئ یاسیس ەڵیندەگ رەمبەه

 كاندایەتەسون ەونێسیتراد ەڵگەل ەشیمەه یە(ەنوخب) ەتیەلیئ مەئ  ەك، چون ستداەبند وەوساوەچ یكێلەگ یواەر یزۆد یتكردنەخزمەل كاناڵوبا
 شەمەئ تەبەڵ، ه  ێنێلمەبس ۆیخ یعیواق یبوون ێكارەو د ەیەه یرەگیكار یبوون داۆیخ یاكڤجەل ندەتاچ ری، رووناكب یەداێناڵملم وەشێكەل
،  كردنێپ مەشترئاماژێپ ەك ەیەاوازانیج یەكا وەئ یاتنانینب ەیسۆپر ەل یكردن یشدارەب گاوەڵمۆك یشارستان یوتەر یوتنەشكێپ یئامانجەب
،  ەیەه یەگاەڵمۆك وەئ رەسەب یرەگیكار ندەتاچ ێشبەرهەگەئ وەیەه ەینیقەراست یكوردستاندا بوون یگاەڵمۆك ەل یرگانۆئ یریروناكب ایئا مەاڵب

 یخود رەگەئ كداێكاتەل تەاڵسەد یتەاسیس فتاروەر رەرامبەب  یتسێوەڵوه گاداەڵمۆو ك یگشت یرا یوروژاندن رەسەل  یرگانۆئ یریروناكب یرەگیكار
 رخۆق ۆیخۆب یكانەتەاڵسەد ەكیەگشت گاەڵمۆك یكێتیەلیئ انی كِ  یژێتو یندەوەرژەب ناوێپ ەل داویاڵ كەڵخ ەب تكردنەخزم یوەرێرەل تەاڵسەد

 یزخستنێراوە، پ داەمێئ یریو روشنب یتیەەاڵمۆو ك یاسیس ەیسۆپرەل یكردن یشدارەبەل ەبوویچ  ییرگانۆئ یریروناكب ۆڵیر ەباش. كرد 
 ەك شەكید یاریپرس نیندەچ تەبەڵه ،ێنەیەگەد یچ داەوشەر مەل تداەاڵسەد یقلەع كاوەڵمۆك یدواخستنەل یوێدز یرەگیو كار یریروناكب

 رێمیداڵف تەنانەت دیعەس دواردیئو  یگرامش ەیناسانێپ وەئ ی ێپەب شیكورد ەیمێئ ڵێیب ۆت استەڕب ێرەئ مەڵێو د مەكەد یمۆخەل ەشیمەه
 یاسیس یزموونەئەل ەك ەكید یتەمیبل نیندەچ یچوونۆراوب.  ەنیخائ بووەن رێرشگۆش انی بووەن یستێوەڵرهیرووناكب رەگەئ:  ەڵێد ێكات نشینیل
 ەریناكبۆر وەل( رەسارت لۆژان پ )ەنمون ۆ، ب نەكەد انۆیخ یریناكبۆر یژیسترات یخیەباەباس ل وەنجاوەڵێه انەیمكانەچ مەئ انداۆیخ ەیكەتاڵو
 یمافەل یكۆو داك بوونۆخەربەسۆب ەختانەرسەس لۆگید یمەردەس ینساەفر یتەاڵسەد یو خواست تەاسیس ەیوانەچێپ ەب ەك ەبوو ەانیرگانۆئ

 رویزاەج یلەگ ۆییخەربەسۆب اێڕگ یباش  ۆڵیر رەسارت ەیستێوەڵه مەئ شیرۆز یكەیەیەكرد ،  تاراد ریزاەج یستەبند یلەگ ینووسەچار
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 ەك یزانەد ەیوەئ ۆڵگیبگرن، د رەسارت یوت داویارڕیب نساشەرەف ۆیناوخ یتەزارەو ە، ك داینسەفر یزمیالیمپریئ یتەاڵسەردێژەل یرزگاربوون
 كەو  ێبتوان ەهاتوو ەمێئ یكێریروناكب ستاێتا ئ ایئا مەاڵ، ب نەك یو ئازاد ننێبێل یناچاربوون واز ۆیەب ،ەكراوەدروست ن ندانیز ۆب رەسارت
 ەلەسەم ئاستەل ە، باش نێبرەودێنەئاسن ل ئاگروەب ەژانۆر ەكوردستان، ك ەیكید یكانەشەب یژانۆركەه كەن رەرامبەب ێنێبنو كێستێوەڵه رەسارت
 هاندایمووجەه ییایدیم یكانڵەناەك یرچاوەبەب ەكوردستاندا ك یژاواۆو ر تەاڵژهۆباكورو ر یلەگ یواەر یزۆد كەو ەنموونۆب كانداەنووسسازەچار
 مانیچ ێبەن راەتاك و ت رەگەم ۆزانك یانیستاۆو مام انیمیكادەو  ئ ندانەرمەو هون بانیدەئەل رەه ەمێئ یرانیناكبۆ،  ر ێكرەلدیشێپ انیكانەماف
 نەبك رانەركیداگ یتسەبند یكوردستان یفاعیدێب یكەڵخ ڕیكوشت و ب ەیدانیئ ەك ەرانەروەپۆڤو مر ەانەییوەتەن یكێستێوەڵه ینیربرەد كوەو ینیب

 یری، روناكب ێینا ەوێل ەینوق شیسەوك نێكرەد انیتاڵهاوو ەب رەرامبەب ەك نینیبەد یلكاریشێپ انەید ەژانۆر ەك شمانۆخ ەیشەب وەل تەنانە، ت
 زێراوەو پ نشتەرزەس ەوێش هاەرۆجەب  واەئ ێگونجەن داەاڵسەد یخواست ەاڵگەبدات ل شانین كێستێوەڵه ەرۆرجەه رەگەئ تەاڵسەد ەیبازن ەیوەرەد
 یتەاڵسەد ەڵگەل ەمێئ یرانیروناكب ەینیرۆز ەك ەنووكە، ه تێبەد یرەسەردەو د ەشێرئەس هاەرۆج یوتوش تێكرەد اوڕكارو نانب  ێو ب تێكرەد

 ستیو یستەراد رتەش دوەیق ێ، دواجار ب نەكەد شەشكێپ كەیەراژ تداەمحزب و حكو یكانییەایدیو م یریشنبۆر ەرگانۆئەل شیكێكەیەل دانیكورد
 یكار ەتەاڵسەد وەئ رەگەئ ە، چونك نەناك یرانیناكبۆر یرەیس ۆڤمر كەو  یكورد یتەاڵسەد شتاێمخابن ه ێلە، و ەبوون تەاڵسەد ەیرادیو ئ

 ،ەبوو انیژ یهاكانەو ب ۆڤمر یو ئازاد یكولتور یوشەر یتەخزمەل  یراستە، ب كێژێتو كەبوو،  ن تەللیو م گاەڵمۆك یتەخزمەل ەچاك كردوو
 یكیرەخ نهاەرتەه تەاڵسەد رەگەئ مەاڵ، ب یقوربان ەنەبك دایناوێپەل انیشۆخ تەنانەو ت نەبك یشییستا ەمێئ یرانیناكبۆر ییەئاسا واەئ
بوو ،  ەیكیەو حاش تەاڵسەدەب رەسەبوو ك ەو گروپەئ ۆربەه شیكێازیمتیو داهات و ئ وتەسكەد مووەبووو ه كێژێتو انی كێگروپ یوكردنەڵەق
 داەرێل یدی، ئ نگاندەسەڵدوژمن ه  كەو یەیحاش ەیوەرەد یریوروناكب  ماوەن كەڵخ یكانەییەژانۆو ر ەساد ییەستیداوێپەل یئاگا تەنناەت
 ینێشو یانڕو  حزب یانڵەڕماەو بن ییراەو م یاكاریو ر ۆدر ەك ەیرستەلپەه ەخۆو بارود شەك وەئ یقوربان ەتێبەد ەنیقەراست یریناكبۆر

 یریناكبۆررەسەب یەاڵراێوگوەڵەبوود یریناكبۆ، مخابن ر ەوەتێگرەد  یانڕتڵەوەو د یرەروەشتمانپیو ن ەییوەتەن یرزەوشتبەور یزۆسڵو د ۆییراستگ
 یكەیەتاراد ەك ەشەبارەنال ەوشەر مەئ رەه،  تێنرێپەسەد رەروەشتمانپین وەوەتەن یریناكبۆر رەسەب رۆخەمش خورویس یریناكبۆر ز،ۆسڵد روەنێداه
 گاەڵمۆبدات و ك شانین تەاڵسەد یكانڕییەوكو مەك  ێبتوان ەك ەبووەن یشیرەگیو كار وەبزركردوو یڤیكتەئ یریناكبۆر ەیبوون ەمادئا وەئ رۆز

 یاڵ ەوەداخەب  ،ەكانەبێكت وێن ەیوەندنێخو یمەرهەب انی،  یتۆیەخ یگاەڵمۆك وێن ەیزاد ریروناكب استەڕب ێرەئ  ت،ێنێژەو  به ەوەتێنێواابه
  ێبە، د نیچ یكانەركەئ وێیەك ریروناكب ەك كاتەد ەوەئ یشانیستنەد ۆیخ تەاڵسەد ەك كێوباكگراوند رەبێس ەتەبوو یگشتەب ریروناكب یوشەر ەمێئ
 ۆیخ ەیقس دواجارەو ك ەیەه ۆیخەربەس یكیەتیەساەك ەشیمەه وەشدارەب كدایەانكارۆڕگ مووەهەل ریروناكب ەك تێچەن رمانیب شمانەوەئ ەمێئ

 یكردنەزیو پراكت یئازاد یزموونەئ  مان،ەكەلەگ ەیوەوسانەو چ یستەردێژ ڵیسا انەید یحوكمەب ە، راست ەیەه ۆیخ ینگەو د ۆیخ یستێوەڵوه
 كارۆه رۆزەب تەبارە،سەویمژەڵه یئازاد ەیناسەكوردستان ه ستاێئ ەك ەیمەك ەماو وە، ئ ەبووۆنام یكێزموونەئ ەمێئ یاڵ تیەكراسۆمید

 یمەست یرەگیكار رێژەل ڵەسا یهاڵەسا  داەمێئ یگاەڵمۆكەل رانیناكبۆر شەوەرئەبەل ،ەگرتووەوۆخەب یقینتەونام ووزاەف یكەیەوێش شەكییەئازاد
 مەرهەب یرگانۆئ یكیێكبرونا نیكارەد ستاێئ نۆچ ەباش ،ەانیندواڵنا ەوەوساندنەچ یكانەوێو  ش كێرۆمووجەهەب  دایرستەپەنۆو ك تیەرۆكتاتید
كورد  یریروناكب ەیامەیپ وەئ ستاێئ گومانێ،  ب ێبەه تداەاڵسەد لگاوەمۆو ك یگشت یرا رەسەب تێبەه ۆیخ یرەگیكار نجامەرەتا س نینێبه
 یریروناكب وانێن یەینسانیئ ەپرد وەئ ەویتوانەین ستیوێپ كوەو شەتەاڵسەد وەئ ،ەتۆخەل تەكەتەاڵسەد ۆت ەچونك ،ەاوۆڕگ كێتا ئاست  یتەیەه
 وە، ل تێب وەئ ەیو ناسنام دیئ  یگرەڵه ەدروست بكات ك كێریروناكب یتیەستویو ەشیمەه تەاڵسەد ت،ەیدروست بك تەاڵسەد یكانیەڵەو را ۆیخ
 ەتێنەێگب ۆیخ ینگەود امەیپ ەستیوێپ ەك ەییەیوێش وەب ێناتوان یدیكرا ئ شیزێراوەپەك ت،ێخرەد زێراوەپ ەنیقەراست یریروناكب شەتڵەحا
  یژموونەرهێژەل ڵسا دانەس ،ەبووەه وتوومانەداخراو و دواك یكییەگاِ  ەڵمۆك ەمێئ ەك ەاشكراشبكات، ئ یبكات وهاوكار رەسەل یوكار گاەڵمۆك
 انەینیقەراست یتەاڵسەد ەوانەئ ،ەندووماناڵن نداییئا یكانیەڵەورا تەریشەو ع لێخ یكولتور یرەگیكار رێژەل ،ەاویباو وسواوژ یكێتیرەن ەڵەمۆك
 كاتەدۆیخ یبوون یـەاڵژهۆرەب یكورد شاناز ۆڤی، مر ەتێرنێدۆو م سانسینێر وەفەلسەف یكانەشنۆر ەهزر كەن ەبووەه تەللیم ینووسەچار رەسەب
 یكار رەكاربەب كەو نهەو ت ەكردوو ایژۆلەكنەو ت یاریزان یرشۆشەل  ی، پشت تیژەد یژیستالۆن یكێوشەرەل ەیەه ۆیخ یرابردوو ۆب یزۆس ەشیمەه
 ە، چونك نەیكەكورد د یریروناكبەل درەغ واە، ئ نەیبك راوردەب نساەفر كەو یكێتاڵو ەڵگەستان لكورد رەگەئ ۆیە، ب رەنێمهەرهەب كەن ەكردووێپ
كورد  یریناكبۆر شۆیە، ب ێبەن مەراهەكوردستاندا ف ەل شەكید یكێرنەق ەب ەنگەر ەیەوه ەكراو نیداب نساەفر انی راواۆخ یرانینكبۆرۆب ەیوەئ
 یكەلەگەب رەرامبەبەك ییەیژووێمەدرەغ مووەوهەئ یمەرستێژەل رزگاربوونۆب ێوچان ب ێب یباتەخەل ێبەد ەكی یكێتاڵو رەه یناكبرانۆر ەل ترێز

مخابن  ت،ێرێبگ ریگشتگ یكێتەاڵسەد ۆڵیر ەرنێدۆو م رەگیكار ەوێش وەب یتوانەین شتاێه یكورد یتەاڵسەرابردووش د یناڵساەل یرچەگە،ئەكراو
  تەنانەو ت كاتەد نیەێاڵب وۆخەربەس یریروناكب  یماشاەسووك ت یكێچاوەوب ەشتوویدان ۆیخ یعاج یبورجەل كوردستانداەل تەاڵسەد  ەشیمەه
 كەڵخ وانێن یپرد ەتێبب ێتوانەرنیروناكب ە، ك ێنیبەن واەر ێپ یشیبوون یتاڵهاو  یماف ەیوەرووبوونەرووب یكاتەل  ێبلو ۆیب رەگەئ

 ەیەه كەڵخ ەیژانۆرەب یندەوەیپ ەیژانانۆو ك ەشێك وەو ئ تێنەیێگەد ەوەكێپ كەڵخو  تەاڵسەد ەك ەیپرد وەئ ت،ەاڵسەد ینگەد  ێب یكانەروئازا
 كەڵخ یكانەوئازار مەخەل یبكات و ئاگا یكانەفتارەو ر تەاڵسەد یرێچاود ەشیمەه  ێبەد ریروناكب ۆیە،ب یكانڵەناەك ەتێنەێگەد ۆیخ یمەڵەقەب
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 واە، ئ تێب ریروناكب شەكیەتەسون ەمكەچەربەگەئ ،ییەن یرگانۆكاراو ئ یكێریروناكب واەئ تێبتراز ەیەشێهاوك وەل ریروناكب رەگەئ ۆیەب ، ێبەه
 ەل كێژۆر رەگەئ ت،ێب ۆیخ ەیكیەگاەڵمۆك یتوارەو ك تەاڵسەدەل یئاگا  ێبەد نگاوەهەب نگاوەه ەشیمەه ری، روناكب ەستێوەڵه ێب یكێریروناكب

 رانیروناكب تێب شۆوخەناراست رەگەئ كانەوێشەل كەیەوێشەب. ەیەه ەریناكبۆر وەئ  یستێوەڵه هزروەل كێگرفت ەارید واەئ اڕداب یەواقع وەل ژانۆر
 ەوەتەاڵسەد نیەەاڵل انەیشێك وەئ كوردستانداەل شتاێه ەوەداخەب مەاڵ، ب ەبووەه دایكوردستان یگاەڵمۆك یاتنانیبون ەیسۆپرەل انیشدارەب
 یسانەك ەشیمەه تەاڵسەد ەوەداخە، ب نەبك تەاڵسەد رەسەل انۆیخ ەیبتوانن قس ز،اوایتاك و ج وۆخەربەس یكێنگەد كەبتوانن و ەك  ێتەدراوەن
 یمادد  یتوانستەك ەیەه انییریناكبۆر ناوەب یزگاەدام ود كەڵێمۆو ك نەكەد تەاڵسەد یتیەراەنێنو ەوەریروناكب یناوەو ب  نەئاماد ۆیخ یكەسلەم

 مەئ ستیوێپ كوەو شیسانی،  مخابن د نێكرەسازد الڤستیف نارویمیس روۆك نێكرەپدچا بێكت دانەسەب ەناڵسا ەراست  ،ەركراوەسەیم ۆب انیباش
 تەاڵسەد یریروناكب یتیەراەنێنو ەك ەرانیروناكب ەرۆج وەئ ۆ، ب نەبك یكورد یریشنبۆر یوشەر ەب تەخزم ەویانتوانەین ەدارانەفیزەو ەریناكبۆر
و   عیواق ەل ریروناكب  ێناب ەوەسانید مەاڵ، ب ەكراو زێراوەو پ شۆرامەف ەشندكو یكەییەرادەب ەك یجدد یریروناكب مەڵێد ەوەسانید نەكەد
 وەب ستاشێئ رەگەئ ن،ەه كێرانیروناكب یدروستبوون ەیژۆپر دایكورد یگاەڵمۆكەل دامییەبروا وە، ل تێبپچر داۆیخ ەیگاكەڵمۆك ەیژانۆر

 ەوەتەاڵسەد نیەەاڵل ریروناكب یزخستنێراوەپ شۆیەب. ننیبەد انۆیخ یكارا ۆڵیتر ر كڵێسا ندەچ مەاڵب بن،ەن ەیەژێر وەبو  ییەرەگیكار
 یرەبخات و ركاب ەڕیگەب ۆیخ یاڵربارەد یرانیروناكب  كەبكات ، و لۆكونتر ریروناكب تێوەیەد ەشیمەه تەاڵسەد یرچەگە، ئ ەیەورەگ یكێتاوان

 یخود ۆوخەراست كەن ەیەوەتدارەاڵسەد یرانیروناكب ێندەه یاڵ اتریز رانیروناكب یزخستنێراوەپەب ەنموونۆ، ، ب بكات ێرپەگیكار یریروناكب
 دواجارەك ەستەبەم ەیوە، ئ ێوەیەو ن ێویەب تەاڵسەد ەوەسانید مەاڵ، ب ەدانراو ۆب ەیژۆپر ەشراوێك ۆب ەیخشەن وەنراوێپەس ەوەانۆیخ تەاڵسەد
 ۆڵیر گاداەڵمۆك ەل تیبتوان ەنیقەراست یریروناكب رەگەئ ێلەو  ،ڵەحاەم یكێكار كراوبن،ۆڵنترۆك یكێرانیناكبۆر ەیگاكەڵمۆك یرانیناكبۆر
 ەرەنتەو س كانۆزانكەل رەه نشەشانێوكەئ یدی، ئ نێكرەد رەسەچار یئاسانەب نەه ەڵیندەگ ەشێك رۆز یەوا مێ، پ تێرێبگ ۆیخ  یڤیكتەئ

 ەیژۆپر مەردەبەل ستنەربەب انۆیخ ەك كانییەمحكو ییەریشنبۆر زگاەد ەگاتەتا د ەبگر كانداییەریشنبرو یزگاكانەو دامود كانییەریروشنب
 .راندایشنبۆر
 
 
 
 
 
 دایتێنەسەو ر ەساخت وانێنەل ریرووناكب ەینێو
 

و  یەنێرەجوان و ئ یكەیەنێو داۆیخ ەیكیەگشت ەوێشەل ندەچ رەه  داەمێئ كەو یكان( ینیۆترادس)یەتیرەن یاكڤجەرلیرووناكب ەینێو    
 ەندەچ ەتیەلیئ مەئ  ێلەو دا،یتیەەاڵمۆوك یریشنبۆو ر یداریئ  ەڵیندەگ كەو یكانیڤەتەگین ەاردیئاست د ەل  ەگرەخنەو ر یرگانۆئ یكێرەكتێكار

 مە، ئ ەلماندووەس ۆیخ یبوونەه داەاوازانیج یەكا وەل وەیەه كاندایەڵەرا رەسەب ۆیوخەراست یرۆباند وەنیقەراست  یبوون داەمێئ یاكڤجەل
 ەكەرەوگ ێوەد یكەیەستێوەڵه ەمێئ یاڵ واە، ئ تێب ركردنەسەل ەقس وەوەوردبوونێل یاویش ەكید یگاكانەڵمۆك یرانیروناكب ۆب رەگەئ ەپرسان

 یری؟ ، چما روناكب ەریروناكب ێك استەڕب ێرەئ نڵێیو ب نەیكەن شیسەكەل رمەو ش  ەوەنەڕێیبگ ریروناكب یو واتاكان مكەچ ۆب ەكید یكێجار
  گومانێبەوب نییریروناكب یلیستا نیگرنگتر ەرەهەل نداەاڵگ یفیعرەو م یهزر ینانیمهەرهەب یژووێمەل   ەیەتیلیئ ەرۆج مەئ ەك، چون... شیرگانۆئ

و  لۆو  ئ ێڵو خ زانێخ كەو یكانیەتیرەن ەونێسیتراد ەڵگەل ەشیمەو ه ەیەه دایگشت یرا گاوەڵمۆو ك تەاڵسەد رەسەب انۆیوخەراست یرۆباند
  ەیەانیڤكتەئ یكێكردن یشدارەب گاوەڵمۆك یشارستان یوتەر یوتنەشكێپ یئامانجەب شیوەئ ەاریتونددان ، د یكێیەناڵملمەل  كانداەنییئا ەاتڤج
كاراو  یریرووناكب یزخستنێراوەپ ایئا مەاڵ، ب تێنرەد ادیبون رەسەل ینەاڵگ یوتنەشكێپەك ەاوازانیج یەكا وەئ ەیوەنان اتیبن ەیسۆپرەل
 كێباس  ۆب  ەاریپرس مە؟ ئ ییەن تداەاڵسەد یخود كاوەڵمۆك یدواخستنەل یڤیتەگەن یرەگیكار ر،یرووناكبنا یكانەڵخ یشخستنێپەو
 شترێپ ەك ەیتانەرفەد وە، ب ەیەه ەوەمێئ یگاەڵمۆك یاسیس یخۆبارود ەب یندەوەیپ ۆوخەو راست ەژێدوورو در یكێقوناغ ەك ەوەتێنەڕێمانگەد
 رۆخەمش یكێكانەڵخ یدروستكردن انی یدروست بوون شەوانەچێپەو ب ەرەگیكار ەریروناكب ەرۆج مەئ یوندروست بو ۆب گاداەڵمۆك ناوەل خساونەرەن
،  یەداێت ەیەیساخت ەریرووناكب ەرحەت وەل كێرۆج كداێقوناغ رەهەو ل داەنیوەرزەس وەئ یكیەگاەڵمۆك رەهەل گومانێب ەك ر،یرووناكب ناوەب ی
 ەڵگەل ەمێئ یگاەڵمۆك  یریشنبۆو  ر یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یانیژ یوازێش  ە، چونك ەبووەن شەبێب ینرگاۆئ یریروناكبەل  شیكورد یگاەڵمۆكەارید
،  ارنیتردا د یگاكانەڵمۆك ناوەل نۆچ كوەو ەیرزەب ەئاست وەئ ەشتوتەیگەن یرگانۆئ یریرووناكب داەمێئ یگاەڵمۆكەل.  ەاوازیتردا ج یگاكانەڵمۆك

 ەندەناوەل ەنموون ۆب ەمێئ یگاەڵمۆك ناوەل ەرانیرووناكب ەرۆج مەئ ەل نەه كێندەه ،ەوەتێوباڵب ییاسان ەب كداەڵخ ناوەل یكانەچوونۆتا ب



 27 

 یاكانیدیئا ەیوێچوارچەل شتاێه  ەمانەئ ێلە، و نەكەو كارد نەخەكدێر  انۆیخ ڤیبزا ەكاناڵچا  كانداۆزانكەل  كەو كانیەمیكادەو ئ یریشنبۆر
 ەوەكاتەد واڵب ەیكیەرا ەوەاندنەیراگ یكانڵەناەك  ێیرەل انی كەڵخ ەننەیگەد انۆیخ یەیرورایب وەئ نۆچ، جا ەچوونەرنەد انیكانەزبیو ح انۆیخ

 وەئ رەسەل یكانەچوونۆراو ب یاندنەیگ ۆب ێبەه یزمیكانیئامرازو م ەكەرەگ ەشیاریستەه یكێسەك ە، ك ەاریستەه یكێسەك  ریروناكب ە، چونك
 ەوەداخە، ب نەدروست بك كداەڵخ ناوەل یرەگیكار ەانیویتوان ەمانەئ ندەتاچ یەداەوەل ەكەاریپرس مەاڵ، ب یگشت یراەب ستنەوەیپ ەك ەیشانێك
 كێریرووناكب ەنمون ۆب ەنوویب مەن ستاێمن تا ئ.  ەویەگشت یرا یرووەل ەیەوەناڵجو ەرۆج مەئ یكردن ەوانێپ ۆب ییەن كمانێرەوێپ ستاێتائ ەمێئ
 راننیرووناكب ەشیمەه ەوانەچێپەب تێبەه تدااڵو یاسیس یاریبر رەسەب یرەگیو كار تێدروست كردب یوا یگشت یكیەرا یگشتەب گاداەڵمۆك ناوەل

و   یزبیناح یرانیروناكب  یچوون ۆهزرو ب مەد رەبەل شیكوردستان یكان ایدیم ڵەناە، ك تەحكوم و زوبیح یكانیەاسیس ەارڕیب ۆیپاشك ەتەبوون
 ۆگرنگن ب رۆز داەمەردەس وەل اندنەیگ یكانڵەناەك ەاری،د ەبوونەن اڵوا دایكەڵخ یاوازیج ینچووۆب مەردەبەل شتاێداخراون و ه ۆخەربەس
گوزارش  گاەڵمۆناو ك ەیكید یكانەاوازیج ەژێتو یریتا روناكب ە، چونك ۆخەربەس یریروناكب ینگەد یاندنەیو گ كردنیندەوەیپ
 ئارا ،  ەتێب ەوەرانیرووناكب ێیرەل كداەڵوخ تەاڵسەد وانین ەل ەنیقەراست یكێگۆالید ێناتوانر.  نەكەن انیكانەچوونۆراوبەل
 وەئ ەتۆشتەیگەن ەوات زدا،ێراوەپ ەل شیوەئ مەاڵب ەوینیب ۆڵیر مڵێب توانمەد كەیەندازەتا ئ.  كوردستانداەل شیرەگەژنامۆر یوشەر ەب تەبارەس

 یرەگیكار كەیەتا راد ەمەئ ت،ێنێژەبه ەكەكەڵخ مووەه كێتیمانش انی كێوتار ەنگەر ن،ینیبەید كانداەوتووەشكێپ گاەڵمۆكەل ەمێئ ەك  ەیەیراد
 ێیشو ریرووناكب رەگەئ ۆیە، ب تێب كەڵخ مووەه ەمتمان ێیج یواوەتەك ب ییەن رمانەگیكار یكیەایدیم یكڵێناەك مەاڵ، ب ەیەه ۆیخ

 شیەراست مەئ ،ەوەكەڵخ مووەه ینووسەچار ەب ستنەوەیپ ەك كانیەتەرەبن ەلەسەمەل ەوەنەیخەدوور د مانۆخ ەمێئ واەئ تێبەن ۆیخ ەینیقەراست
 ەتەاڵسەد رە، ه تێبەد راندروستەیق ەل كێرۆج كەیەتارادەك بژاردنداەڵه یكانەسۆپر یكاتەل تەبیتاەب یدابنێپ یودان ێزانیب تەاڵسەد بەد
 ۆب ییەن  یواوەت یكێسشتنەگێت  یكورد یتەاڵسەد اشتێه ەاریرووناكبران ، د شیتەبیتاەب ەوەنەكەلكدەخ یكانەاوازیجەژێتو ەل ریب داەنگژانەوتەل
 كێندەهێیرەل اڵ اڵباڵ ەك ەیەه رانیرووناكب یتەاڵسەد ەب رەرامبەب ەیستانیفاش یكێچوونۆجار ب ێندەه تەنانەت ەرەوەستەه ەتەباب مەئ
 ەل یچ یپا ەل یەمدووفاقەئ ەن باش نەكەد كورد یرانیرووناكب ینیوێش ەرێگ ەب ەئاماژ كاندایەرمەنافڵەناەكەلەوات ەوەانۆیخ یكانەمبولیسەل
، ،  ێتاوانبار بكر نیوێشەرێگ یكێسەك ەب ریرووناكب شەوەناڵناەمكەپشت ئ ەو ل چتیبكر وەرانیرووناكب ۆڵیر ەب یشاناز كادایەسمەر ڵەناەك
 وەئ شەرێ، ل كاندابنەزبیح یتەاڵسەد رێژەل ەوازێش وەب شیاكانیدیم ەیربۆز  ەك مەاڵب ،ێنیبەد رەگیكار یكێلۆر ایدیم نڵێیب نیتوانەد ەمێئ

 ەندەرچەبوو ،  ه تەاڵسەدەب رەس یرانیرووناكب ۆب نهەت ەیكەنۆبیو تر بووەن ۆخەربەس اندنەیهاتوو راگ رەگەئ یتەبیتاەب تێنرەداد ەسنور
 تەاڵسەد یسوودەل  و تێب گاەڵمۆك یدسووە، ل تێب داەوەتەن یكانەئامانج تەخزم ەل تێكرەن نەاڵب نەییوەتەن یكێوتەسكەد ەناڵناەك مەئ نڵێیب
 ندەچ  یخصەش یندەوەرژەب مەاڵ، ب ەشیتەاڵسەد  یكانییەندەوەرژەب یسنورەل ەیكەد یرەیس  ەیەه چوونۆب یندەه،  تێكرەد یرەركاب تێبەن
 ۆب رنەوێپ رانیبروناك ەرێ، ل كەڵخ ەبگات تێڵێهەن و ێنرێبقرت ەچوونانۆب رویب ەرۆج وەئ سەقەم كەو كاتەوا د كێتاقم و كێسەك
و  ۆڵكۆتۆپر یتڵەحا ەبگات شیاسیس یارڕیب ێبەو  د نەبك كەڵخ یكانەماف ەل یكۆداك كاوراش ەبتوانن ب ەك كێارڕیب رەه ینگاندنەسەڵه
 شێ، پ بكات كانەلەسەمەل ئاگاەب تواناوەب یكەڵخ رویرووناكب یكەڵخەل یاریپرس ێبەد تێبەن ەیەشێك وەئ یتووش ەیوەئۆب گومانێ، ب اردانیبر
،  ەدروست بوو ەرۆوجەل یكێوشەر  ەستاكێمخلبن ئ كتر،یە ینڕیب یتڵەحا نڵێیب  نیتوانەد ەك ەتڵەحا وەئ ەتێوەكەن ەیوەئ ۆب ەاردانڕیب وەئ

 ریروناكب داەرێل گومانێ، ب ەیەه ەوەكەڵخ  یكانیەگشت ییەندەوەرژەب ەب یندەوەیپ ۆوخەراست نڵێیب نیتوانەد ەك  كێستێوەڵه انی كڕێایبر
 وەئ ەك ێنێبه تەاڵسەد ەب تەناعەق  وەانیزانست یكەیەوێشەب مەاڵ، ب تێنەیەرابگ ۆیخ یبوون یو ناراز  ڕێبەڵه ۆیخ ینگەد ێبەو د ەرەوێپ
  ەیەه شیاریستەه یناغۆكات و  ق وەریروناكب یكار و شیئ ەمە، ئ ەوەتەڕێگەد یشۆیخ یانیزەو ب ەكەڵخ یانیزەب ەیلۆكۆتۆپر وەئ انی ەیارڕیب
 نۆچ كوە، و ەاریستەه رۆز یكێناغۆقەمن ب ەناغۆق وەئ تدا،ڵەوەد یدروستكردن ینگاونانەهەل انی تڵەوەد یكانەگۆڵەك یكردن دروستەل
دروست  ەكەكەڵخ یاڵ ەستەه وەئ نۆ، چ نەیكەدروست د یگشت یرا نۆ، چ ێنرەداد اریستەه یكیناغۆق ەب كێشۆڕش رەه یدروستكردن ەتاوەرەسەل
 ێندە، مخابن ه انۆیخ ۆیستەئ ەنەخەد ەكار مەئ   راننیبروناك ەتەبەڵ، ه ەرشۆش وەئ یكردنێسپەد ەب تەیدەد ییواەر ۆت نۆچ انی ِ   نەیكەد
 ستنێوەڵه ێب انی نگەدێساز ب ننووسەچار یپرس رۆز ئاستەل تەنانەو ت كاننەرووداو یزێراوەپەل  مەاڵو ب گادانەڵمۆك ناوەل ەرانیرووناكب وەل

و  زبیح یكانەتەاڵسەد یگاێر وەل  ێوەانەید  ەشە، ه ننەیەگەد انیشەكەتەللیم یزۆدەب انیز انۆیخ ەب انیز یاندنەیگەل ەجگ شەگررپ مە، ئ
 یتەفیس ینانێكارهەب مڵێب توانمەمن د انیتر یكێشەب گا،ەڵمۆك یكانەخواست گاوەڵمۆك یخود كە، ن ننێپەبس انۆیخ یبوون  ەوەتەحكوم

دا  گاەڵمۆك ناوەل یەیپا وەپل و یمادد ینیەاڵ ینانێستهەدەب ۆب نهاەت ەكردوویوا كردنەقس یتوانا نڵێیب رجارۆز و نینووس ییتوانا و یریرووناكب
 ، ەربووەخسەم انۆیباش ب یكەیەتاراد شیاكانیدیم ڵیناەك ەوەداخەب  نن،ێبنو انۆیخ  یرگانۆئ  یكێرەكتەكار  كەو
 زاننەوا د ەوەرەد ەچنەد كوردستانەل ەیوانە، مخابن ئ ەیەوشەر مەئ ەیكید یكەیەاردید  شەوەرەد وەوەناو یریروناكب وانێن یندەوەیپ
 ؟ۆب ،ەیەكید  یكێساتەكار شەمەئ ،ەكردوو داەیپ ەوەناو یریروناكبەل انیرزترەب رۆز یكەیەگێپ زاننەوا د رزترەب رۆز یكەییەپل ەتەشتونەیگ
 كوەكورد و ەیمێئ یتەبیتاەب ەیەه ەروەد ەوەناو یریرووناكب وانێنەل ییەیرەبركا وەئ ەوەنمێخوەید انیكانەنینووسەمن ل ەك ەیوەئ ەیكەد رەیس
 ەوەناو یریروناكب وانێنەنازانم ل یدروست یكییەندەوەیپ ەب مڵێب توانمەد ەمەئ ،ەیەه تەاڵسەد رویروناكب وانێنەل ەك ییەیرەركاب وەئ ییەن ەوەئ
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ناوو  یپاندنەس ۆب ەیەه انیكێزمیكانی،  م ەیەه انییتیەەاڵمۆك ەیگێپ ەژێتو مەئ  ە، چونك نینیئا یرانیرووناكب ەكید یكێژێتو. ەوەرەد
 یمئاستەو م  تەرامەمدەساكاروك وەساد یكانەڵخ شیتەبیتاەب ك،ەڵخ یكانەاوازیج ژێتو ەنەبگ تواننەد یئاسان ەو ب انۆیخ یكانەچوونۆب

چوار  رەهەكورد ل ەیشێ،  ك ینییئا یكەیەشێك ەتۆب ەوەتیلیئ وەئ یەاڵب مانەكەیەوەتەن ەشێك نینیبەد ۆیەب  یوارەنێو خو یاریو زان یزانست
 ەزبیحیاڵ یچەك ،ەشكردووەداب انداۆیخ رەسەب انیكوردستان ەك ەیەمانێرژ وەئ یتدارانەاڵسەد لەگەل كوەڵب ییەن مدااڵسیئ لەگەل كوردستاداەیپارچ

 رەسەب ینیئا یرانیروناكب ەیبوونڵزا مەئ ەوەداخەب ،ەییوەتەن یكەیەشێك ەتێبب ەیوەل ینییئا یكەیەشێك ەتەبوو ترێز ەكەشێك  كانیەماڵئس
 و مانۆخ شێپ یگاكانەڵمۆك ۆرابردوو ، ب یكانەناغۆق ۆب ەوەنەڕێیبگ رەگەئ ەمێئ كات،ەدروست د ساتەكار گاەڵمۆك ۆب زاەشار و یمیكادەئ یكەڵخ
 یریب ەیوەتوان ،ییەریروناكب ەیوەتوان مڵێب توانمەد ەك ەناغۆق وەل كنێكەی ەمانەئ ،ەكراو ێناڵپر ملم مانۆخ یه ستاێئ یریوناكبر ەیوشەر وەئ
 یكێوازێشەب نڵێیب نۆچ كەو ەك راندا،یروناكب وانێنەل نەناخ كێر گۆالید شمانۆخ یاكانیدیم رجارۆز ەوەداخەب ،ییەاسیس یریب ،یتیەەاڵمۆك

 ژێوتوو یلیو قاب ەیەه كییەداخراو ەكەنییئا  رەرامبەب ەیوەئ ەاڵگە، لبكات  ڤەیرا قلەع ەبكات و ب ەكەوشەر یرەیس گاوەڵمۆك یرەیس ەكراو
 ۆیخ ەبازنەل وەكیەرەه ەیكەد رەیس ۆیەب ،ەوەنێناكر كانییەراست و یجدد ەاریپرس یرووەرووب اكانیدیمەل وۆگفتوگ ەتێئاشكرا ناخر ە،  ب ییەن
  ۆڵینترۆك...و هتداو ڵیبرایول یموكراسید ە ەییوەتەن یریب یانكەربازنەسەب ڵەزا نییئا ەیبازن نینیبەد شۆیەربە، ه وەوەتێسوورەد
 انەییوەتەن یكوردستانگوتار یكانەیەتوەدن ەزبیو ح یكوردیتەاڵسەد ەهاتوو ەوەئ یكات شۆیەب. ەكردوو یكوردستان كوردستان یكان(ایدیم)
 داەمێئ یگاەڵمۆك وێنەل ەك یەینییئا ەریب وەئ شیزارەتا دوو ه مڵێب توانمەد كانەتەوەن یناڵسا ەوەنەڕێبا بگ ەنموون ۆب  ،ەوەنەبك ێجو نییئاەل

. ەكردوویوا ەكیەاسیس ەوشەر ەمەئ ،ەیەه ەوەمبوونەك كێرۆج ێكرەد ستەه  ەراست ،ڵەزا ستاشێتر، تا ئ یكانەریب رەسەبوو ب ترڵزا رۆبوو ز
 ،  ەیەوەدكردنەریب یوازێش وەل اوازیج یریو  روناكب  یرگانۆئ یریروناكب  یباتەخ كەن
 یریروناكب ەب ریروناكب  ێبەد نۆچ ەمێئ. گاەڵمۆك یرۆسانس یكانەرۆج و گاەڵمۆك ەك ەیوێچوارچ وەئ ۆب ەوەتەڕێگەد یمووەه ەمانەئ نجامەرەس
 یاریشۆه یانۆڕگ ەیسۆپر ەكردن ب ستەپاشان د و ەیكەرەرامبەبەل وجاەئ و ۆیخ یخود ەب  ڕێبب ەرانۆسانس وەئ مووەه نیبتوان ەك نیبزان یرگانۆئ
 . كراونەن رەسەچار شتاێه و نەه مانداەگاكەڵمۆكەل ەك ەشانێك وەب تەبارە، س ەكەكەڵخ ەیوەركردنیب یرۆج ینۆڕیواتا گ یتیەەاڵمۆك
 ەچونك ،ییەریروناكب ەینوخب ستمەبەم ەوەداخەب ،ییەن مانەنوخب ەمێئ ستاێتا ئ ەچونك ،ەاوێڕگەن ۆڵەیر وەئ ریروناكب ستاێتا ئ یەوا مێپ ۆیەب

 :ەیەه( ژێتو) ەنوخب ەرۆدوو ج ەیكەد رەیس ەوییەزانست یرووەل ەك ەیوێش وەب انی ،ەیەه تمانەاڵسەد ەینوخب ،ەیەه مانیاسیس ەینوخب
 ۆیەب. ەیەكەریشنبۆر ستمەبەم ەك وا،ڕەرمانەف  ێب ەینوخب رەسەب ڵەزا واڕەرمانەف ەینوخب انی،  تەاڵسەد  ێب ەینوخب تداروەاڵسەد ەینوخب

تا  ۆیخ ەگاكەڵمۆك یپاشان خود و ەژێدوورو در یكەیەسۆپر ،ییەئاسان ن یكەیەسۆكارو پر ەمەئ كاەڵمۆك ناوەل یریروناكب یرۆج یندروستبوو
 ەب گادا،ەڵمۆك یعیواقەل ەوەنیوتەدوورك رەگەئ ە، چونك ەوەمەدوور بخ گاەڵمۆك یعیواقەل ریروناكب تێوەنام ،ەیەه ەژێتو مەب ەڕیاوب ندەچ

 یكارا ۆڵیر كاندایەانكارۆڕگەكاتدا  ل مانەه ەول  ێنێپەبس ۆیخ  یرەگیكار یبوون كیەگاێر ندەچ ەب  ێتوانەد ریروناكب ەرێل ،ێرنازان ریروناكب
 ەوەداخەب ەدا،چونكەمێئ ەیناسك ەناغۆق وەل یتەبیتا ەب تەاڵسەد ەتێنەیبگ ۆیخ یو دروست راست یریب ەوییەاسیس یرووەل  ێتوانە، د  ێنێبنو ۆیخ
 وەبكات ، من ئ شانین ستەد ۆب یشەكەچار ەگێر  ێبەد ریناكبۆ، ر نیگرەد تەاڵسەدەل ەخنەر ،ەوەنیزۆبد كانەشێك ۆب كییەرەسەچار ەیوەئ  ێبەب
 چیه مەاڵب ەوەتۆاكردیج تەاڵسەدەل ۆیخ ،ییەن داەئاست وەل ۆیخ ەوەداخەب ەك زانن،ڵزەب ۆخ ەك ەوەنمەڕێگەد ەسانەك وەئ ۆب ەتڵەاح
 رەكسیە تێب شیكەڵەیەه یتووش رەگەئ ت،ێبەن كەڵەیەه یتووش ەك ەئاست وەئ ەتێنەیەبگ تەاڵسەد  ەیوەئ ۆب ییەن ۆیوخەراست یكییەشدارەب

 یستێوەڵه رەس ەتۆكرد ۆیوخەراست یرەگیكار یئابور یبار ەوەداخەتر ب یكیەەاڵل ، ێرێبگ ۆیخ یۆاڵر  ێبتوان ەك ەریروناكب وەب تێستەپشت بب
 گاەڵمۆك ەیربۆزەل  ،ییەن داەمێئ یگاەڵمۆكەل رەه شەمەئ  ەاریبن ، د نگەدێب دایناراست رۆئاستزەل ەوون ككرد یچەملك رانویرووناكب

 ۆیخ كانەندەب و تۆك مووەهەل تێوەیەد ەك ەیەسەك وەئ ریروناكب ەباو ەتڵەحا مەل مڵێب توانمە، د یەوا كاندایەموكراسیناد ەمەستیس یەتەاڵژهۆر
 و تۆكەل رەرزگاربكات، ه ێیل ۆیخ ەویتوانەین شتاێه ەمێئ یری، روناكب ەیەه وروپشتەدەل ەیندەب و تۆك وەئ نڵێیب نیتوانەد ۆیەب. ەوەدووربخات

 زێراوەپ تەبەڵبكات ، ه ۆب یسابیح كیە زاروەبدا ه كێارڕیب رەه ەك كاتەد ریروناكبەل واەك ەیندانەب و تۆك وەئ یئابوور و یتیەەاڵمۆك ەندەب
 رەه كێتەاڵسەد رەه ،یەگاەڵمۆك یروخاندن  نجامەرەس وییەردانەگ ەپاش ەوەئ گومانێب ،ەیەه یڤیتەگەن یرەگیكار شیریروناكب یخستن

 یەگاەڵمۆك وەئ یرووخان وەرەب مڵێب توانمەد  ێوەكەد راپەخ ەیكەنجامەئ ەوابكڕ، ب. گرتەن ۆیخ یرانیرووناكبەل یزێر رەگەئ كیەگاەڵمۆك
 .تێچەد
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  یریرووناكب ەڵیندەگ
 
 ،ێكرەردەسەل ەیو قس ێنووسرەد یرەسەل دایكورد یوانەژنامۆر اویدیو م یریشنبۆر یكانیەكاەل قاڵخەوئ ەڵیندەگ ەیزاراو ردووەه ەكەیەماو     
 یاستەڕب  ییئاسا یتاكە،كەكراوۆب انیاوازیج یلەگڤە، را كانییەژۆلۆدیئ دوۆتیو م نێكاتشو ێیپەب وەنووسراو رەسەل  ەیندەوەئ یبا تەنانەت
  مووەرهەه ە؟ چونك... ەكارەڵندەگ ۆیخۆب تەاڵسەد انی،   گاەڵمۆك انی  یتاڵهاوو ی، تاك ەیەنیقەراست ەڵیندەگ ێك ێوێبش ێل یرەس

 یدانان مەكیناڵو   یەتاەپ مەئ یشتنێهەن ۆب ەوەزنۆبد شیكەیەچارەگێر ەیوەئ ێ، ب نەكەد ەیەاردیودەب ەئاماژ ەئاراست كەیەب كراێو كەیەتاراد
 ەباس ل كێ، كات ەوەتێردیم ب( یمهاتمتا گاند)هندستان  یتاڵو یكۆرەس ندوەرمیب یكەیەوت ەوەرەس ەیشانیناون مە، ب یگرتنێل ێر ۆب كێسنور

،  تەللیم یدانەنۆڵو ك باتەخەب: ێرمووەفەو د كاتەد ایتانیرەب یزمیالیمپریئ یتەاڵسەد رێژ یهندستان یوساەئ یاكڤج ڵیراۆو م وشتەر
 ەتەاسیوسەل گوزارشتەك ،ییەقاڵخەئ ەڵیندەگ یوۆت شیوەئ كێوۆت یچاندنەل ە، جگ نێڵناهێج كێوارەنێت شواڵو یركاریداگ یكانەزێه

 ییەاڵوماد یاكاریو ر ۆدر یتەاسیس یوكردنەرەیپ ەل ییەتیبر ،یچاندبوو داەكەركراویداگ ەتاڵو وەبوو ل كێناڵسا ەك كاتەد ۆیخ ییەیخراپكار
 وەبوو یچ  یقاڵخەئ ەڵیندەگ یدانەڵرهەس یكارۆه  ەباش.  انیتاڵهاوو یكانەو  ماف اسای یلكردنیشێو پ تاڵو یسامان یبردن ناڵتا ەوب یودز
 یو ئابوور یاسیس ەرئاستەسەل  نجامەرەس ە؟ ، ك....!ئاوادا ەڵیندەگ یكەیەاردید ەرۆرجەه یروودان ەل رپرسنەب ەیوانەئ نێوكەدروست بوو نۆچ
 ەنگە، ر یكورد یگاەڵمۆك ەرلەه كەن ەنیقەراست ەیشەڕەو ه ێنێبه داۆیخ دووەب راپەخ یكێشهاتپا ەیەوانەل شیكانییەریشنبۆر تەنانەوت
 دایكورد یگاەڵمۆناوكەل اوازیج یچوونۆب دوید گومانێ، ب ێنێرزەبل یكانییەكەرەس یەبكات و پا شمانەكەمێرەه ەیوارەق ەل ەنیقەراست ەیشەڕەه
و  ڵكایو راد پەچ ەیرەب ینیوانِ  ێڕت دویئ ەڵگەل اوازتری، و ج ەامانەیوپەئ یگرانەڵه  و نزاكانییو ئا نییئا  یچوونۆبەل رەه ەیەه
 وۆوخەراست یرۆباند ەك ییەترسەمڕپ ەاردید مەئ یشتنێهەن ۆب ان،ییكانەرەسەچارەگێو ر یقاڵخەئ ەڵیندەگ  یكانەلەسەمەڕمەل كانڵەاڕبیل

 ەیەاردید مەئ كەیەتا راد ە، راست شەییوەتەن یشییدواجار ئاسا گاوەڵمۆك یاسیوس یئابوور یرۆستراكت یكاندنەتەڵرهەسەل ەیەه ۆیوخەناراست
  یاكڤج ەڵگەل ژاواۆر كەو یوتووەشكێپ یكیەگاەڵمۆو   ك تاناڵو وانێنەل یاوازیج مەاڵب ون،ەكەرچاودەب شیكانەوتووەشكێپ گاەڵمۆوك تاڵو ەل

 ەب ێوەل ەنموون ۆبكات ، ب انیكانەشەهاوبەتڵەسەخ یراوردەب ییساناەب وا ێكارەن ۆڤمر ەك ننیرەپان وب ەندێكوردستاندا ه یوتووەدواك
 تڵەوەد یكڵموەب انیو ز  نەكەد لیشێپ انیتاڵهاوو یو ماف نەكەد یچێرپەسەك ەینانیەاڵو  سەك وەئ رەسەب یپاندنەس اساوی  یبوونەه
 كەو یرعەش یكیەزگاەد ستاێتا ئ داەمێئ یتاڵوەل  ێلە، و اننكسیە اسدای مەردەبەل تداڵەوەد یكۆرەس ەڵگەل یتاڵهاو نیساكارترە، ك ننەیەگەد
 ەتێبب ەكەوەنیپرسێل شینجامەرەس ەوەتێبپرس ستەداڵبا یكێرپرسەبەل یتیەویتوان ەكوردستان یكەڵخ ەینیرۆز یرا یردراوێبژەڵه ەك مانەرلەپ
 كارنەڵندەگ ەیوانەئ ایئا ەباش ،ێربگرەو ۆیخ یواەر یادادگاو سز ەتێبدر یكانەڵیەندەو گ یلكاریشێپەب تەبارەس رپرسەب ینابەج ەیوەئ ۆیه
 یكیرەخ ەوارێئ ینگەتا در ەوەانەیبەرەب ەلەك نەوانە، ئ نەفیزەو ێوب كڵموێژاروبەه یكانەڵ، خ كاننەتەبیتا یەستیداوێپ نەخاو یكانەڵخ

 انی،  ننێرەگوزەد یرزەربەسەب انەیكەزانێوخ انیۆخ یانیژ ەمانگان یمەك یكەیەمووچەب ەك نەتانەاڵسەدێداماوو ب ەندەوكارمەئ ن،یكاروكاسب
و  زانێو خ انۆیخ یكانییەو حكوم یحزب یەوپاەپل كارنەو د تدانەاڵسەد یزێراوەپەل انی تەاڵسەدەلەك بنەنانیەاڵو  سەوكەئ ێبەد ەوانەچێپەب
 یزگانەداوود ۆڵیر ەباش یدە، ئ ترەورەگ یمحكوو  یحزب یكەیەپل انی انی یمادد یكێوتەسكەدەب شتنەیگ ۆب نەبك رخۆق ییساناەب انەیكڵەماەبن

 ەل كەیەحساب  ژمار ەب ەك) كوردستان  یمێرەه یكانۆزانك شیتەبیتاەو ب كانییەریناكبۆر ەرەنتەو س ینەدەم ەیگەڵمۆك یكانەخراوێو ر تەحكوم
و  یمیكادەو ئ یزانست یناریمیو سۆڕك یسازدان ەل ەبوو یوچیەداێت یزانست یرزەب ەیوانامڕب یگرەڵه روۆوپسپ یمیكادەزاوئەشار یكەڵخ
 ۆنام شتمانین گاوەڵمۆو ك زانێخودو خ ەب یكانەتاك ەكیرەوخەگرفتاربوو ەوێپ یگاەڵمۆمووكەه ەك ەیەاردیودەئ یركردنەسەچارەب ندەبتمیتا
 سەك ەیقس ەب یبروا یدیئ ەوبو تەتاقێب ەندێكورد ه یتاك امینڵد ەچونك ییەن شەوەنانێهەگەڵبەب انیستیوێپ نویەژمارناەهەل كانەنمون.كاتەد
 ەهاتووەدان یكانەرەكتەكار رداەسەب یانكارۆڕگ چیه ەقەبەر ڵیسا 28 ەلەك ەكورد بگر یرانەنووس یتیكیە یكانەخراوێرەل رەه ۆ، ت یتێنیمەن

 یزبیح یكیفاڵئتیئ ەل ەجگبن مخا.... وووو انیستاۆو مام ندانەرمەو هون مووسانەژنامۆر یكاكانیندەس ەگاتەجارانن تاد یكانەچمیب مانەرهەوه
قبول  انێیەیمل ەرۆز ەپاندنەوسەئ شەزبانیوحەئ یندانەرمەو هون نووسەژنامۆو ر رانیشنبۆر یخود امینڵد ە، ك واڕەنا وەانیموكراسیناد
 ،ۆڤەمر یكانەمافو  ینەدەم یگاەڵمۆك یكانیەوپا تیەموكراسید یهاكانە، ب ەمێئ ەیتاڵو مەئ یرانەو بن زمانس رزمانەس یچەك ،ەرمووەفەن
 .ەمێئ یوانەژنامۆو ر یریشنبۆر یوشەر ەشەوەئ
 

 
 

  
 نانێداه یهمەو
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  ،ەیەه ۆیخ ەب تەبیتا یدیو د نیوانێڕو ت چوونۆب ەرەنووس رەو ه ەنوسراو یرەسەل  ێوەل وەرێل ەوەاوازیج یمكەواتاو چ رۆز ەب نانێداه     
   بێكت انی ەوۆڵیەكێل ندانەچ  یئاست رەسەل ەمكانەچ مەئ ەڕمەل   وانەئ ینیوانێڕت هانیج یكانەناسراو ەرەنووس ەڵەو ك ندەرمیب كداێكاتەل
 یرانەنێخو ترێو ز ەو زاراوان مكەچ مەئ یكردنۆڤەو شر كردنەناسێپ رەس ەوەمەڕێبگ ێوەنام شۆیەب رە، ه ەكردوو  انیرانەنێخو ەب شەشكێپ
 ەك تێبەن كێرنجەو س ینیبێت ندەچ رەگە،  م مەكەستەبەم رەس ەمەناخ   ترەتاز یكێشت ەنینووس مەب امینڵد ە، چونك مەبك كیرەخ ەوێپ
نابم ، ئاخر  نگەد ێب ترێز ەوەل ەسەب یدیئ ژمێزمان و  ب ەمێب ەكمەرەگ شیەماەبن مەئ رەسەبوون  ، ل ڵەەاڵگ ستمداەه رویب ەل ەكێمەد

 نایگە، ئ نیناب ڵیحا انێیل نیوتووەگادا خ ێگوەمانان ل ەمێئ رەگەم... یچ یپا ەل  ەبناخان ێوب ێجەناب ەراتینزەت وومەه وەئ ەنیلەبراگ
و  نۆو چ ێكوەو ل ەیك وییەچ  نانێداه  ێزانەو ن ێشتبەیگەن  نانێداه یمكەچ ەل ۆیخ ۆب یچە،  ك رەنێداه ڵێب ۆیخەب ێسەك تێكرەد نۆچ
 ەڵگەل ەڵەمام ەوەتاز یكیەایو روئ مكەچ ەكورد ب یریشنبۆر نۆو چ یكورد یاتیبەدەناو ئ ەهات ێكوەو ل نۆچ  ێزانەو ن داەڵهیرەس یچۆب
، ئاخر  تادانەرەسەل نداینووس یبوارەل شتاێه كداێكاتە، ل رەنێداه نڵێیب مانۆخ ەب نیبزان یواەرەو ب ێبەد نۆو چ كاتەد یبەدەئ یكستێت

و  یكریف ەیرچاوەس ندانەو  چ ێتبیهش ێجەب ەیكەتەللیم ەیبخانێكت ۆب ینگەرهەو ف یلتورەك ەیورەگ یكێراتیم ێبەد مەك یالن  رەنێداه
 ەیشەبانگ رەكسیە یعریش یكێقەد انی ێكۆریچ ەو كورت كەێمەڵەق ەرەسەب ەیروحسوكان ابر وەئ كە، ن ێكردب شەشكێپ رانەنێخو ۆب یفەلسەف

 یكەڕەیەالپ رەسەل شیدواتر ەوەبكات تڕە ۆیخەل رەب یرانەنووس یمەرجەس یمەرهەب یوەكەلەگ یاتیبەدەئ پووروەلەبكات و ك  نانێداه
 ەییخنەر یكێكار ەانیزگاەد وەهاوكات ئ.. ەوەتێبكر رەسەب زموونەئ ەب یانیبەدەو ئ رانەنووس یحساب رەسەو ل ێسازبكر ۆب یدارید كداێارۆڤگ
 مووەه وەل ەك تێب ەوەئ رەبەل كێتەباب یكردن ندەسەپ نێِ  ڵب ەوێ، ئ یشۆرامەف ەیالقەد وێن ەنەدەد ێیو فر ەوەنەكەوداڵب یبەدەئ یكێقەد انی

 تێب ڵیكرچ و كا یالواز ەب تەبارە، جا س ەیوەتكردنەر ەوەوانەچێپ ەب تێب ێج ەو ب ڵماقو یوانەو زمان یكیكنەو ت یرەهون یكیەروو
 ەانیزاجەم كێارۆڤگ  انی كەیەژنامۆر ێرپرسەب ەك مەبك ۆب انەیاماژو ئ مێبدو ەكارانۆه مووەه وەل ێوەمن نام.. ێبەن ەوەوكردناڵب ەیستیشاەك
 یچ رەگە، ئ ەوەبكات واڵب ەكەنینادات نووس ێپ ەیگێر انی داتەد ێپ ەیگێر شیندەوەرژەب رجارۆز ەك كات،ەد یبەدەئ یكێقەد ەڵگەل فتارەر

و  كێرەنێداه ەبكات ییئاسا یكێرەنووس ەیەئاماد ێجەناب یكارۆه رۆز ەب تەبارەس  واە، ئ ێب شیكشیرەنێداه  یمەِ  ەڵق ەب شەكەنینووس
 ییراێخ ەو ب ییسانا ەوا ب رنۆز ەندێه كانەاردید.  ێنێرخەچەو یكراو یزێراوەپ یكێرەنووس ۆوردو خاش بكات و ب شەنیقەراست یكێرەنێداه
 كدایمانگ ندەچ ەیماو ەل نۆچ ەك چتیردستان بكركو یمێرەه یكانەناەفتەه ەل كێكیە یرگەب یماشاەت تێكرە، د ێناكر انیكانەگرفت یرەسەچار
 رەگەئ یانیب یكێرەنێ، خو ەوەتۆوكرداڵب داەانیمانسۆر یكێتەحالەل یكانەنێو اوازیج ەیبارەقەو ب ەكراو كێریشاع ۆب كالمیجار ر ندانەچ
 رەگەئەك ۆیخ ەكەرێشاع ۆب زمێر ەڵگەن ل یەداێت ەیرەنێداه ەریشاع وەئ نهاەت رەهەتاڵو وەئ گاتەدێوات ییاینڵدەبكات ب مانەكەتاڵو یردانەس
 ێكات مەاڵ، ب گرمەخنەمن ر ڵێب ۆیخەب كێرەنووس ەك یەداەوەل رەیس  انیكات،ەقبول د ەوەئ نۆچ تێبەن ییەبازرگان ەكالمیر وەل یزەح ۆیخ ۆب

 راوێگێل ەخنەر ۆب ەیەخنەر ەوتار مەئ یخنزوو ناوا رە، ه ەوەبكات یواڵب ەوەتەمانەئ ەب یرەوپەئ ەب یاتیج ەل یال ەگاتەد ەییخنەر یكێوتار
 ەینكینووس ەل ەوەتێب وانیژەپ كاتەناچار د گرەخنەر تێب شیكردن ەشەرەه ەب تەنانە،  ت تێب كێڵێف وڕف وەگێرەه ەو  ب ەوەتێنێخوەد

 ڤیبزا ەڕمەل ۆیخ یكێچوونۆ، ب نانێداه یمكەچ یشتنەیگێت ەیپل خوارەو ل ییئاسا یكێریشاع انی كێرەنووس ێوەل وەرێل انی. بكاتێپ ەكشەپاش
 ێو ب ێرێژمەد انینانێداه  ەیقافل رەسەو ب كاتەد زیر یارانیو  ستۆد ەل كێناو  ندەچ كارۆه رۆز ەب تەبارەو دواتر س یڕێربەد یبەدەئ یعریش
( عریش یباش یرەنێخو ەن ناسراوان یریشاعەن ەناوبراوان وەئ ەك) ەییخنەر ەیوەنۆڵیكێو ل ینگەرهەو ف یبەدەئ یكێتەڕەبن  ماوەبن چیه
 وەل ێندەه یەن یەدا ەوەل ەكەرەیس... یخوازێنو یو بزاف نانێو داه  یێنو یعریش یمبولیس ەكاتەید ۆیخ یزاجەم ەو ب تێد نووسەخنەر
 وتەككێر ەب انیداون  یتەارمی یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یخۆبارود ێندەو ه ەرگرتووەو انۆیخ یتەرۆو ش ناوەل انیكەڵك كداِ  ێژگارۆر ەل ەمانەڵەق

 ەل ێگو وەزێرەب ێبەد ۆیە، ب نەكەد فتارەر رانەو نووس رانیشنبۆر ەڵگەزانستگا ل یكیەستاۆمام كەو ندنێخو ەل اڵبا ەیوانامڕب نەخاو ەتەبوون
 .ێریبگ انیكانەشتیرماەف
 
 
 
 
 و یكورد یایدیم یوشەر
 كانەییەنووكەه ەركەئ
 

 :ەل نیتیبر ەباس مەئ یكانەرەوەت     
 .یگشت یرا یو ورووژاندن گاەڵمۆو ك یكورد یایدیم- 
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 .ەكراو رخۆق یكیەایدیم, یكورد یایدیم- 
 .ەیوەنگاربوونەرەب یتیەنۆو چ یكورد یایدیم رەسەب یرەگیو كار ەواشەچ یایدیم- 
 .دایكورد یایدیم رەسەب یهانیج یایدیم یرەگیكار- 
 .كوردستاندا ەل ۆڤمر یكانەماف ینكردنیو داب ایدیم- 
 یكانڵەناەو ك ارۆڤگ وەژنامۆر نیندەچ یبوونەهەب شیوەئ یكورد یایدیم ێگوترەد ێیپ ەیەه كەیەزاراو ێبەد كڵێسا ەپانز ەك ەیێیوپەب

 ەل ەك نێستریبەو د نێنریبەد نەه شیكورد ەیكید ڵیناەك نیندەچ شەوەئ یاەڕرەس, كانییەو ئاسمان ڵیكاۆل ەنیۆفزەلەت ویۆراد كەو یاندنەیراگ
 یرچەگەئ شەناڵناەك وەئ ن،ەكەد انیكانەو باس و خواس ڵواەه ەیمتابع رانەنێو خو رانەسیو ب رانەنیو ب كەڵخ ەوەكوردستان یمێرەه ەیوەرەد
 یوشەر ەیرەق ەل انۆیخ كیدوورو نز. كورد ڵیناو ما ەنەگەد انیكانەخشەپ ەكاویمرەئ وروپاوەئ انیكوردستاندا  ەیوەرەد یتاناڵو ێندەهەل
 نێكرەدێپ ستەه ییساناەب ەك ڕۆمەئ ەك ەیانییاوازیج وەئ مووەه یربارەس. نەدەباشوور د یكوردستان یگاەڵمۆك ینگەرهەو ف یتیەەاڵمۆك یمایس
 نەڕیراپ شێپ ەوات یكێمەردەس ەڵگەل ییەانكارۆڕو گ وشەر مەئ رەگەئ ت،ێكرەد یدەب دایكورد یایدیو م یرەگەژنامۆر یوشەر ەل یوعەن یكێانۆڕگ
 ییەئاسا ۆیەب چوو،ەد ەوەڕێب(( ەوەگانێب كەن) ەوەكورد یخود یەاڵل ەك یكورد یایدیم یناوەب بووەن شیكەیەنوز ەاكوسەئ ەك نەیبك راوردەب

 ژۆر رەس ەنەخەد وەكوردستاندا ش یمێرەه ەل ەوەاندنەیراگ یریكاد كیەسوپا ەكوردستاندا ب ەل اندنەیراگ یكانەئامراز نەیكەماشادەت  ێكات
و  یو حكووم یزبیح ڵەناەك هاەروەو ه یرزشەو و یریشنبۆو ر یو ئابوور یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یرەگەژنامۆر یكانەاوازیج ەبوار مەرجەسەل

و  رمەگ ەلەسەم یئاستەل یكورد یقامەش ییگشت یرا ەویمانتوانەمانان ن ەمێئ یچۆب نیبپرس ەهاتوو ەوەئ یكات شیكانییەهلەئ كەیەادڕتا
و  یاسیس ەیرانیژ یركردنەسەچارەل ەیەكوردستان ه یانیتاڵهاوو ۆیكورد و تاك و ك یگاەڵمۆك ەب یندەوەیپ ەیشانێك وەئ) یكانەییەنووكەه

كوردستان  ەییوەتەن یشیتا ئاسا ەوەرەد وەوەناوەل ەك ەیشانەگور وەشەڕەه وەئ انیكوردستان  ەیوەرەد وەوەناو یكانییەتیەەاڵمۆو ك یئابوور
 ەتێبب  ێناتوان یرەگەژنامۆو ر اندنەیراگ, ێناب وەبووەدروست ن ییساناەب داەمێئ یتاڵوەل یتگش یرا شتاێه یچەك ك،یەایدیتراژ مەردەب ەنەخەد
و  گاەڵمۆك یدووچار ەژانۆر ەك ەیگرفتان وەئ رەمبەهەل ەكید یكانەتەاڵسەد رەرامبەبكات ب ەوەنیپرس وەكید یرعەش یكێتەاڵسەد كەو كێتەاڵسەد
 ەگرفت یركردنەسەچارەكورد ل ەڵیمۆتاك و ك یكردنێتپەشوورەم ۆب كۆیەكەس ەتێبب یكورد یایدیم و اندنەیدواتر راگ. بنەكورد د یتەاڵسەد
 وێن ۆڤیمر یباق كەو شیكورد ۆڤیمر ەك ەوەتێنەڕێكورد بگ ەڵیمۆتاك و ك ۆب كێباریعتیئ شیدواجار كان،ییەو ئابوور یتیەەاڵمۆو ك یاسیس
 یكاتەل ەك ەشان رەسەل ەیركانەئ وەئ نۆچ كەو كانییەمانیشتیو ن ەییوەتەن ەپرس ەل ەیەه یكردنیشدارەب یماف یكانییەشارستان گاەڵمۆك
 .داتەد ۆب یقوربان شەختانەشبۆو خ ەداو ینجامەئ ەباكانێب كانداەرانەیو ق ەنگژەت

 مەردەبەل ەرەمپەل ۆیخۆب یكورد یتەاڵسەد ەك ەیەوەئ ەیكەمەاڵو ایئا, ەوەتەڕێگەد یچۆكوردستاندا ب ەل یگشت یرا یبوونەن یكارۆه ەباش
 یخوا نیەەاڵل تەاڵسەد ەل كنێشەب انۆیخ كانەییەشیپ روەماوەو ج یموكراسید ەكخراوێر مەرجەس ێنیبەد  ێكات, ییەگشت یرا مەئ یبوونەدروستن

. خوار ەتێد ەوەتەاڵسەد یمەرەه ەل رەه انیكاربوونەستبەد یكانییەنماێر یشینجامەرەو د كەیەوەكارو كرد رەهەو  ل نێكرەد لیموەت شیتەاڵسەد
 یكانەڕەپاڵ وێنەل شیكێو شت ێناب مەراهەف یكورد یقامەش ۆب كەیەناسەه شداەروو وەل. نەكەد ێجەبێج كانەشتیرماەف شەكخراوانێر مەئ
 .ێب یگشت یرا یبوونەه یناو ەك رچاوەب ەتیەنا كانییەنەدەم گاەڵمۆو ك تیەموكراسید ینگەرهەف
 تواننەد وەیەه انیرچاوەب یكێنێشو كانداییەو زانست یریشنبۆر یەكاەل ەك ییەن ەكید یكێكارۆرد  هكو یەیریشنبۆر ەتیەلیئ وەئ ینگەدێب ایئا
 ەل رەدەب كێرجەمەدا ب تەاڵسەو د كەڵخ یخواست وانێنەل كێپرد ەكاتدا ببن مانەهەل بگرنێل ەیخنەو ر ننێبدو تەاڵسەد ەوەكینزەل

 ینانێستهەدەو ۆب ەانەیه ەرانیشنبۆر ەتاك وەل كیەرەه ەك  ییەیواڕەنا ێناڵملم وەل دنكریشۆو چاوپ انیكانییەخسەش ییەندەوەرژەب یچاوكردنڕە
و  ۆییمر ەركەئ ینانەاڵو و تەاڵسەد یزگاكانەد ەل كێكیە ەبوون ب ەڵكێو دواتر ت تەاڵسەد یكانیەپا وەپلەب شتنەیگ تروێز یوتەسكەقازانج و د

 ەك, یكورد یگاەڵمۆك وێن یكانییەو زانست ینگەرهەف یەكا یدانێپەشەو گ كەڵخ یاریشۆه یئاست ەیوەرزكردنەب ەل یكانییەمانیشتین و ەییوەتەن
 ەك ەیكانەڵخ وەئ یستێوەڵو ه یریشنبۆو ر یهزر یتوانا ینیزان مەكەب ەل رمترنەرگەس تداەاڵسەد ەل ییەریشنبۆر ەتیەلیئ وەل یەمواێمن پ

 نەبك ەناغۆق وەئ یخواست و داواكان ەگوزارش ل ستیوێپ كەگومانن و ناتوانن و ێیج ەرۆج مەئ ەك شەانوویب وەب ،ییەن ەیكەحزب ۆب انیماینتیئ
 وانداەئ یرەنگەسەل ەك تێكرەد كێكانەڵخ یماشاەت ەگانێب یچاوەجار ب رۆخراپتر ز شەوەل. ەشتووڕدا ۆب یكەیەرنامەب تەاڵسەد شترێپەل ەك
 مانەهەل  مەاڵب ،یتیەساكانێو ر اسای یچەو ملك  ێزانەد یمانیشتین یكێتەاڵسەد ەب ەكییەكورد ەتەاڵسەد ەكەڵخ وەئ یر خودەه كداێكاتەو ل نین

.. وهتد ینەمەو سوت نكردنیداب بوونێجەشتین ینێشو وەفیزەكارو و یداكردنەیپ كەو یبوونیتاڵهاوو یمافەل ەكەڵخ مەئ یرچاوەب یكێژێكاتدا تو
 ەك ێب یكەرەد انی ێب ۆجا چ ناوخ ەوەكید یكێزوێه انیگرووپ  نیەەاڵل ەك ێبەه شەكەڵخ وەل كێشەب انی كێژێتو ەنگڕە. كراون شەبێب ێیل

 مەردەبەبن ل كێكارۆه انینییئا یكولتوور انی انیكانییەتیەەاڵمۆك ییەندەوەیپ شەوانەل انۆیخەب تەبیتا یكێكولتوور انی. نۆسیتراد نەخاو
 ێندەه یچاوكردنەڕەب شیوەئ نێبكر ەخواستان وەگوزارش ل داەناغۆق وەل ستیوێپ كووەو ێشتوانرەو ن كەڵخ یكانخواست و داوا یكردنێجەبێج
 یندەوەیپ ەك ەیرووداوان وەلەسەم وەئ ۆب انەیوەندنێو خو ینیوانێڕت ەڵەهەب  انی, رەوروبەد یتاناڵو انی یندەناو یتەاڵسەد یندەوەرژەب

 وانێنەل ەیەه بوونەن ڵیكحاێل كێرۆج ەراست. كوردستاندا ەیكید یكانەشەب ەل ەیەكورد ه یانیتاڵهاوو ینووسەو چار یندەوەرژەب ەب ۆیوخەراست
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 ەب یندەوەیپ ۆخەوەراست ەك داتەد نجامەئ یتگوزارەخزم یكەیەژڕۆپ انی كێكار تەاڵسەد ەك ەنموون ۆب تداەحكووم یكانەو كار كەڵخ یشتنەیگێت
 یكەیەوەنگدانەر رگرتنەو ستێوەڵه كوەو( كێژێتو) ەكەڵخ وەل ێندەه نینیبەد یچەك ،ەیەه ەوەكەڵخ یو ئابوور یتیەەاڵمۆك یوشەر
 ەك نەه ەشاراو ەیكید یكارۆه انی تەحكووم ەب ەوەتەڕێگەد كەڵخ ەیمتمان یبوون ۆب ەیەاردید مەئ ۆئاخ. نەكەد یتیەو دژا ێبەد انیڤییتەگەن
 ینەدەمەو ب یشارستان یكەیەژڕۆپ مووەه یكییەتەیدژا ینێنهەب ئاشكراوەب( كاتەد ۆب ەیوەواندناڵ تەاڵسەد ەوەداخەب شیجار رۆز) ەیەه كێستەد

تاك و  یدووچار ەژانۆر ەك ەو گرفتان رانەیق مووەه وەئ یبوونەه ەل ێیەكوەل مەچوار یتەاڵسەد ینێشو ەباش. كاتەكوردستان د یكەڵخ یبوون
 شیكورد یداریەرماەس یكێكانەڵخ وەیەدا هكوردستان ەل ەك ەیكراو ەكەڵەك یەرماەس مووەه وەئ یبوونەه یربارەس. ەوەتێبەد یكورد یگاەڵمۆك

 یكێنالەك انی ەژنامۆر ەیوێش ەچ ل)ئازاد  یایدیم یكڵێناەك ێناب ەئاماد مەاڵب, نەبخ شیرەگەب انیكانیەرماەكوردستاندا س ەیوەرەدەل نەئاماد
و  تییەنەدەم وەرەب ێبن نگاوەه ێخوازەواد ەكەتاز ەوشەر ەك یەیگاەڵمۆك وەئ یكردن اریشۆه ۆب نەبخ ەڕگەب( ینیۆفزەلەو ت یۆییراد
و  انیكانەنییو ئا ڵەییماەو بن یكێڵەخ ییەندەوەیپ ەیوەكردن رتەپ وەانیشارستان ەینیقەراست یموكراسید یكێمەستیس یركردنیقامگەس

 یماینتیئ زاروەوێوش یتێرەگەناوچ یماەبن رەسەل كەوەن,  مانیشتین وەوەتەن یماەبن رەسەكورد ل یتاك یبوون یتاڵهاوو ەیناسنام یدروستكردن
 یئاست رەسەو ل كانییەاسیس ەندەناو یئاست رەسەل ەك نینیبەد. ەوەتێبەد یاسیس یكێرانەیق یدووچار مانەكەتاڵو ەك نینیبەد شۆیەب. یاسیس
 ەكەوشەر ۆب یاسیو س یژۆلیۆسۆس یكەیەوەندنێخو ستیوێپ كوەو ەكەكەڵخ یئاشكرا یستێوەڵه یئاست رەسەل كەن وەكیەو زانست یریشنبۆر ەتیەلیئ

 یایدیم, ەوەنەناد ەوشەر مەئ یرچەرپەب ستیوێپ كووەو كەڵخ ەو ن تەاڵسەد ەن مەاڵب, داتەروود ایدیتراژ, نیترەورەگ رچاوانەبەو ب تێناكر
 ەڵمۆك یكانەتاك ۆب كۆیەكەناتوانن  س ەنانیۆفزەلەت ویۆراد مووەه وەئ وەنامەفتەه وەژنامۆر مووەو ه اندنەیراگ ینالەك مووەهەب شیكورد

 یكارا یكۆڵێر یكورد یایدیم شتاێه نینیبەد داەرێمخابن ل, نەبك انیكانەچوونۆو ب ژانۆك ەگوزارش ل یاشكاوەڕناتوانن ب, نەبك مەراهەف
 ەك ایدیم,  ەتەاڵسەو د زبیح ۆیپاشك یایدیم یكورد یایدیم ستاێئ تاەه ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆب نهاەت رەه شەبوونەكاران مەئ ۆیه.  ەاوێڕگەن
 ەیكید یكەیەنموون. تێكرەن مەراهەف ەڵمۆتاك و ك یكانییەئازاد ۆب كێتەمانەز رەگەئ ێبۆخەربەس ستاێئ ەیوێمشەب  ێناشتوان ییەن ۆخەربەس

 یكەڵخ ەب كردنەراپرس ن شەوانەل كانەییەنووكەه یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یوشەر ەل مەچوار یتەاڵسەد یكردن یشدارەو ب بوونەن ەئاماد
 رەمبەهەل یكورد یایدیم ینگەدێو ب( كوردستان  یمێرەه یستوورەد یشنووسەر شیدواتر)و  راقێع یستوورەد یشنووسەر ەیسۆپر ئاستەلكوردستان 

و  كانەكراو بیعرەت ەاوچن ەیشێك یكردنەن رەسەچار انیكوردستان  یلەگ ینووسەچار یماف یكردنەارنید كەو داەگرنگ روەوەستەه ەلەسەم مەئ
 وەل كێژێتو نیەخا مەك یكێكات ندەچ ۆب رەگەم. ركوكەك ەیشێكەب تەبیتا راقێع یتڵەوەد یكات یاسای ی58 ەیماد یكردنەن ێجەبێج
 ەورد ێندەو ه بووەه انیاوازیج یچوونۆراوب ێندەه ەوەاندنەیراگ یكانڵەناەك یگاەڕێبوون ل  تەاڵسەو د زبیح یكانەنیەەاڵب رەس ەك ەیكەڵخ
 یكەڵتا خ ورووژاندەن یكوردستان یكەڵخ یگشت یو را یكورد یقامەش رەس ەتیەنا ەفشار وەئ زیرگەه مەاڵب, رگرتەو انیاسیس یستێوەڵه

 وەئ یكردنێجەبێج ۆب كردنەلەپ ۆب كانەزەگەر ەفر ەزێو ه ندەناو یتەاڵسەد رەس ەو فشار بخات ێبگر رەنگەس رەكیاڵكیە یكێزێه كەكوردستان و
 مەل ێناكر ەك نەه ەكید ەینموون نیندەو چ نیندەچ یدیئ. كوردستان یمێرەه رەس ۆب شیكانەكراو بیعرەت ەو ناوچ ركوكەك ەیوەانەڕگ, ەیەدما

 وەشەڕەكوردستان و ه یمانەرلەناو پ ۆب یبەرەع یمكارۆك یگشت ینداریمەئ یموسا ۆمرەع یهاتن كەو) ێبكرێپ ەیئاماژ یژێدرەب داەنینووس
 ستێوەڵو  ه ێرێبژەدەڵه ینگەد ێب ەرمنانەش یكورد یایدیم نینیبەد(. ەكید یتاناڵو و ایرو سو رانێو ئ ایو تورك اڵولڵزەو ف درەس یكانەشڕەگو
 یایدیم شتاێه ەك ەوەتەڕێگەد ەوەئ ۆب رەه سانید یشەكەكارۆكوردستان ه یكەڵخ یگشت یرا یورووژاندن ۆب كێفشار ەتێبب  ێو ناتوان ێرناگرەو

 .ەیەه یئازادبوون یتەمانەز شداەوشەر وەل ەن وەئازاد ەن ەكیەایدیم ەك یەكورد یتەاڵسەو د زبیح یایدیم یكورد
 
 
 
 
 
 ەكراو رخۆق یكیەایدیم یكورد یایدیم
 

 ێس رەه ۆب( ئارام ینۆز) كانەمانەیهاوپ ەزێه یپاراستن یترەچ رێژ یەخرا یكوردستان یباشوور ەل كێشەب ەرابردوو ك یناڵسا ەیماوەل    
 داەمێرەه وەل یئازاد یكێزێراوەپ. زراەكوردستان دام یتەو حكووم مانەرلەپ یگشت یكێبژاردنەڵهەب كراو دواتر نیكوردستان داب یمێرەه یزگاێپار
 یتگوزارەخزم ەیرمانگەف ێندەو ه ەرەو خانووب تەرامەد یگومرگ و باج ەب ستووەو پشت ب وازاڵ یئابوور) ڵیكاۆل یكێتەاڵسەد وەویەكا ەهات

 یكۆڵێر داۆخەناو ەڕیش یناغۆقەل یكورد یایدیم ۆڵیر(( ەئاراو یەناێه ۆیناوخ ەڕیو دواتر شگرفت  نیندەچ نجامەرەس ەك یرەنێمهەرهەب كەن
 یزگاكانەد ەب قەرهەد فتارەرەو چ ب نینووسەچ ب یلكارێشێپ نیندەچ ەبوو ك ەرانەروەپ ەوەتەو ن یناشارستان یكەیەو نموون یڤتەگەن كجاریە
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 شییەماڵعیئ ەڕەش مەئ یكانەوێدز ەرەه ەتڵەسەخ ەل كێكیەدراو  نجامەئ انیكانەمانەیهاوپ روەكەڕش ەنیەاڵ یاندنەیراگ یرانیو كاد اندنەیراگ
 ەك ەكییەاسیس ییەتیەساەك وەزبیح وەئ یژووێم ەب رەرامبەبوو ب ستنەبەڵه ۆكوردستان و بوختان و در یكەڵخ یگشت یار یكردنەواشەچ
 .كوردستاندا یلەگ یازخویرزگار ڤیبزا ەل بووەه انیارید یكۆڵێرابردوو ر یژگارۆرەل

 یدوا, یكورد یاندنەیو راگ یرەگەژنامۆر یكانەارید ەرەه ەتڵەسەخ ەل ەبوو كێكیە كردنێپ یتیەسووكا روەشەت وەتان داەناغۆق وەل     
 ەمچین یكێشەو ك( اركراوید) یئازاد یكێزێراوەپ ەرۆج یبوونەه ەب تەبارەس داەوانێن وەل, یئاشت یبوون رارەرقەو ب ەڕش یوشەر ەیوەوربوونێه
 یچ رەگەئ ەوەرۆج كەن ەوەژمار یرووەل تەبەڵكوردستان دروستبوون و ه یاسیس یپانۆڕەگ یكانەحزب نیەەاڵل ییایدیم ینالەك نیندەچ یموكراسید
 گاێو ر نەبك مەراهەف یهلەئازاد و ئ یایدیم ۆب كێتەرفەد شتێانهەین. كران رخۆق ەوەكانییەاسیس ەكخراوێحزب و ر نیەەاڵل ەناڵناەك مەئ
 دایاستەڕل مەاڵب, دراێپ انیتۆڵەو ئازاد م یهلەئ یایدیم ڵیناەك یناوەب شەوانەئ كەن یهلەئ ینیۆفزەلەت ویۆو راد ارۆڤگ وەژنامۆتا ر نەشبكۆخ
 یگاەڕێبتوانن ل كانییەهلەئ ڵەناەتا ك.  ێكرەدێل انیریپشتگ ەوییەاسیو س ییدارا یرووەل ەوەتدارەاڵسەد یتەو حكووم زبیح نیەەاڵل رێژەب رێژ
 ەڕمەل یكانەگۆالید یشدارەب تەاڵسەد یزبیح ەیوەرەد یرانیشنبۆر ەیربۆو ز نەبك كەڵخ ینەاڵمۆك یو خواست یگشت یراەل زارشگو ەوەانۆیخ
 یموكراسید یكانەمكەچ  یكردنەزیپراكت یكانەپینسەپر ەل ەكێكیە انیشەمەئ ەك نەكوردستان بك یكەڵخ یكانەییەنووكەه ەو  گرفت تیەموكراسید

كوردستاندا  ەیوەرەد وەوەناو یئاست رەسەل یكورد یتەاڵسەو د زبیح یایدیم ەكێناڵسا ەك ینەدەم یگاەڵمۆك یكانەییەنووكەه ەركەئ یاندنەڕو راپ
 ەیەنێو ێب یكییەموكراسید شەكییەانڕحكوم یمەستیو س ینەدەم یكیەگاەڵمۆكوردستان ك ەك  ێنەیەگەراد یگشت یاەڕوا ل كاتەد ۆب ەیشەبانگ

 یكانەماف ەل یكۆو داك نەبك انیكانەچوونۆاوبەڕگوزارش ل ەراشكاوان ەیەه ۆیب یژۆلیۆدیو ئا یاسیس یماینتیئ یاوازیج ێب كەڵخ, داەكەناوچەل
 داكێكاتەل نەیكەد ۆخەربەئازاد و س یكیەایدیم یباس ەك  ێكات ەمێئ ۆیەب, نەبك اندنەیراگ وەوەوكردناڵو ب ینەمەچاپ یكوردو ئازاد ۆڤیمر
 نەبد ۆخەربەئازاد و س یرانیشنبۆر ەب تەرفەد ترێز كانییەو حكووم یحزب ڵەناەك یەوا قەه. ییەن یكوردستاندا بوون ەل ۆخەربەئازاد و س یایدیم

 ۆڕیوگڵئا داەانیومەل انیشەهاوب ینووسەكوردستان و چار یكەڵخ یمەرجەس یانیژەب ستنەوەیپ ەك نەبك كانەنووسسازەچار ەلەسەم ەباس ل
كوردستان  ینگەرهەو ف یاسیس یوشەڕەب تەخزم ترێز یەمواێپ, اوازیج اڕرویب یرانیشنبۆو ر كەڵخ ەیرفراوانەب ەژێوتوو وەئ یاوازیج یوامەردەب
 شیكانۆیەكەكراون و س رخۆق ەوەزبیح یكێریرووناكب ندەچ نیەەاڵل یكورد یاندنەیراگ ستاێئ تاەمخابن ه ەك ەوانەچێپەب كەن تێنەیەگەد
 اڵوا یكەیەروازەو د ێوردوخاش بكر ەرخكردنۆق مەئ یسمیلەت ەهاتوو شەوەئ یكات ەنووكەه. ەكردوو رخۆق انۆیخ ۆب نهاەت رەه ناینڕیربەد

دروست و  یكێاندنەیراگ ەیسڕۆپ یتكردنەخزم ترێز یستەبەمەب شیوەكوردستان ئ ەیكید ینووسانەژنامۆو ر رانیرووناكب مەردەب ەتێبخر
 .نداكوردستا ەل یوانەژنامۆر یاسموكرید ەیسڕۆپ یواوكردنەت
 
 
 
 
 
 ەواشەچ یایدیم 
 

 وەژنامۆر نیندەچ یبوونەهەب راقداێع یئاست رەسەل اندنەیراگ یكانڵەناەكەل وانەرزەب یكێشەك یبووناڵو وا عسەب یمێرژ یرووخان پاش     
و  نەكەد راقێع یكانییەاسیس ەنیەاڵ یایژۆلیۆدیئا و تەاسیس ەگوزارش ل انەیربۆز ەك یو ئاسمان ڵیكاۆل ینیۆفزەلەت ویۆراد اروۆڤگ وەنامەفتەه
 غداەبەل یكات یتەو حكووم یانڕحكوم ینەنجومەئ یدروستبوون ەل رەهات ه راقداێع رەسەرابردوودا ب ەیماوەل ەیانییانكارۆڕگ وەئ شینجامەرەس

 یكانەاندنەیراگ ڵەناەك نیەەاڵكوردستان ل ەل اهەروەو ه راقێع ەل ەتاز یانڕحوكم یتەاڵسەد  یرەعفەج. د یردراوێبژەڵه یتەو دواتر حكووم
ناو  یكانییەاسیس ەرووداو ەینیقەراست یروو یكردنەواشەچ شیوەئ ەوەكاتەترسناك د یكەیەاردید یووەڕرووب رانێئ اویو تورك بەرەع یتاناڵو
 یكردنەواشەچەل نێڕگەد اوێڕگ انیرچاوەب یكۆڵێر كانڵییەئسوو ییەماڵسیرووخاو و ئ یمێرژ ەیپاشماو یكانییەاسیس ەنیەاڵ تەبەڵه, بوو راقێع

و  راقێعەل یگشت یرا یكردنەواشەچەل نێڕكارا بگ یكۆڵێر انییتوان ەوتووانەركەس شیكەیەتا راد ەتاڵو مەئ كانییەتیەەاڵمۆو ك یاسیس ەرووداو
 ەنیەەاڵب رەس ەك شەناڵناەك وەل ێندەابن همخ, تیەناەڵه راقێع ەیەیتاز ەزموونەئ مەب انیچاو ەك كێكانەڵخ یدانەو دن هاندانەكوردستاندا ب

 ەك كانییەژووێم ییەراست ەیوەانەڕگەڵكوردستان و ه یكەڵخ یگشت یرا یكردنەواشەچەل ەاوێڕگ انیڤەیتەگەن ۆڵەر وەئ كاننییەراقێع ییەاسیس
 دامەس یرۆكتاتید یمێرژ یرووخان پاشەل اتریز ۆوخەراست شیرۆریت ەیاردید ەارید. كوردستان یایو جوگراف ییژووێو م یاسیس یوشەڕەب تنەبیتا
 وماندەق انیكێساتەچ كار كانییەستیرۆریت ەگرووپ ەك مانینیب شمانۆخ یچاوەو كوردستان كرد و ب راقێع یاسیس یزموونەئو  انیژەل ەیشەڕەه
 یدژ نیمانیشتین ینگارەرەو ب یشهادیئست یكار ەیوەب ەرووداوان مەئ یكردنەواشەچ یاەڕرەس ەتاڵو وەئ یتاوانێب یكەڵخ ینێخو یرشتن قەناهەبەل
گرفت  وەشێك ەیوەحوكم و نان یتەاڵسەد ەب رەرامبەب یراقێع یقامەش یورووژاندن یكانۆپاشك ەنیەاڵو  یانیو ب كایمرەئ یركاریداگ یكانەزێه
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 شدایكات مانەهەل, ەانێڕشگۆڕش یاركەب اندنەیراگ یكانڵەناەك ەل ەیوەوكردناڵو ب ینێوێشەرێگ یكار ینجامدانەو ئ ییزاڕەنا یشاندانیپۆخ كەو
 ایدیم یكانڵەناەك ایئا, ڵحا رەهەب. نەكەد یانیب یركاریداگ یتەاسیس یتەخزم ەك ەیوەو كوردستان ب راقێع یكانییەاسیس ەنیەاڵ یسواكردنیر
 وەوەنەبد ەكارانەواشەچ مووەه وەئ یچەرپەب ژراوڕێدا وەكمۆو ت ەپوخت یكێناڵپەرابردوو ب ڵەیسا ندەچ وەل ەانیویتوان ندەكوردستاندا تاچ ەل

 یكورد یكڵێناەك ندەچ نینیبەد ستاێئ ەك شیتەبیتاەب, ێبەه یهانیج یگشت یرا وەكەو ناوچ راقێكوردستان و ع یگشت یرا رەسەب انییرەگیكار
 ...نەكەد خشەپ انیكانەرنامەب یبەرەع یزمانەب
 ینەاڵو گ بەرەع یگشت یاەڕب ەیكەخوازیرزگار ڤەكوردستان و بزا یلەگ یزۆد یواەر یاندنەیگ ەل نێڕبگ یەو كارا یڤتەزۆپ ڕۆڵە وەئ كارنەد

 .هاندایو ج ێدراوس
 تێبەن كۆناك باوەنات ەیرجەم وەب, تێبەگونجاو ه ییراەب یدۆتیو م یزانست یكێناڵپ ەك نەبك شەشكێپ وەئاماد كەیەوێشەب انیكانەرنامەب
 یشكردنەشكێپ یاەڕرەس. كوردستان  یكانیەاسیو س یو جوگراف ییژووێم ەنیەاڵ یكردنۆڤەشر رەسەل ێدابگرێو پ یكورد ەیكید یكانڵەناەك ەڵگەل
 یكەڵخەب شەشكێپ مێرەه یتەحكووم ەرابردوودا ك یناڵساەل ەك ەیوتانەستكەو د یانكارۆڕگ وەئ یاێڕو, كانییەتیەەاڵمۆو ك یریشنبۆر ەرنامەب

 نفالكراوەئ ەناوچ شیتەبیتاەب وماوكانەقێو ل نیژارنشەو ه ستەد ەدوور ەناوچ یكەڵخ ۆب ەك ەیانییتگوزارەخزم وەل, ەكردوو یكوردستان
 .ەوەوەبوون دیساۆنیج یدووچار ەوەعسەب یرانەس یمێرژ نیەەاڵل ەك كانەبكراویعرەت
 
 
 
 
 
 كوردستاندا ەل ۆڤمر یكانەماف ینكردنیو داب ایدیم
 

 یكانییەاسیس ەكخراوێو ر زبیح ەكێناڵسا ەك ەیەباس و خواسان وەدا لكوردستان ەل ۆڤمر یكانەماف رەسەل كردنیكۆداك رەسەل كردنەقس    
 یمێرەه یتەحكووم ەیكەرتەك ردووەهەل یكانەزبیح ەب رەس ەك ۆڤمر یكانەماف یبەكتەم یبوونەه یاەڕرەو س نەكەد ۆب ەیشەكوردستان بانگ

 یو كارا كاڵچا ڕۆڵی ەوییانتوانەین شەتانەزارەو و بەكتەم مەئ ستیوێپ كووەمخابن و ێلەو ەوۆڤەمر یماف یناوەب ەیەه كێتەزارەكوردستان و
, ێبكر چاوەر داێیت ۆڤمر یكانەمافەك ینەدەم یكیەگاەڵمۆك ەب شتنەیگ ۆجا ب. كوردا ۆڤیمر یمافەكردن ل یكۆو داك تكردنەخزم ەل نێڕبگ انۆیخ
 :نەمانەئ ەك ێبەد یكەرەس یساێر ێسەب مانیستیوێپ
 .باش یكێتەاڵسەد .2
 .ەنیقەراست یكێتیەاتموكرید .7
 .ۆخەربەئازاد و س یایدیم .0
و  تاڵو رەهەل ۆڤمر یكانەماف ەچونك, ەیەهوودێب یكڵێوەو ه ڵحاەم یكێكار, یەساێر ێس مەئ یبوونەه ێب ۆڤمر یكانەماف رەسەل كردنەقس ۆیەب
 ۆیخ یرەگیكار ەكید یكیەواتاەب, ەوەكاتەد ەڵچپو ەكید ەیساكێدوو ر, ەندەهەر ێس وەل كیە رەه یبوونەن ەوات, ییەندەهەر ێس كدایەگاەڵمۆك
 یساێر نیفراوانتر رەسەل ەباش ك یكێتەاڵسەو د یرەروەس یبوونەنەب مەستەئ ەتێبەد تیەموكراسید  ێكات نینیبەد ۆیەب, داتەد ستەدەل
 ۆڵیر یكاراكردنەب شیوەئ, بكات نیابد ینەدەم یگاەڵمۆك یكانییەستیداوێپ ەكەرەگ ەك یكێتەاڵسەد, ێبەد انیتاڵهاوو ەڵیمۆكەب یكردنیشدارەب
 یخیەو با تڵەوەد یكانەزراوەدام ۆب تەاڵسەد یكردنەن ۆڵینك یماەبن رەسەل مەاڵب, دایانكارۆڕگ یماف وەوەنیپرسێو ل یرێچاودەل گاەڵمۆك
 ینەدەم یگاەڵمۆك یكانەزراوەدام و تڵەوەد وانێنەل یڤتەزۆپ یكردنیشدارەب یتییەكینامید یداكردنەیپ ەوات, (گاەڵمۆك یوانەپاس) كەو یبوونەه

 كانۆڵەر یكردنێجەبێو ج كردنێدرك پ ۆیه ەتێبەد شیوەئ ەك, ۆڤمر یكانەمافەل زگرتنێو ر كانییەموكراسید ماەبن ەب ستنەدا پشت ب
 كانەپینسەپر یكردنێجەبێو ج یرەروەس ۆدروست ب یكەیەنگیژ نجامەرەس ەك رەرامبەب یزگرتنیر یگاێرەل, كداەڵو خ تەاڵسەد وانێنەل( كانەورەد)

 وەوەنیپرسێو ل كردنیرێچاودەل ێڕێگەد ڵینتراەس یكۆڵێر ایدیم داەرێل. كاتەد نێداب ەڵمۆتاك و ك یكانییەئازادو  ۆڤمر یكانەماف یزگرتنێو ر
 :نێبكر نیداب ەتانیەئال مەئ ەكەرەگ, باش یكێتەاڵسەد ییو كارا یوامەردەب ینكردنێداب ناونێپەل, كانڕییەموكووەك ەیوەهاندان و راستكردن

 اسای یرەروەس .2
  یتیەەاڵمۆك یرەروەدادپ .7
 اكانیدیم ۆییخەربەو س یئازاد .0
 :كانەتەاڵسەد ەیوەجوداكردن- 
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  مەئ ەستیوێپ, ۆڤمر یكانەماف یو پاراستن تیەموكراسید یكردنەزیپراكت ەل ێڕێبگ ۆیخ یكارا ۆڵیر ینەدەم یگاەڵمۆك یكانەكخراوێر ەیوەئ ۆب
 :نێبكر چاوەر ەانییكەرەس ەرجەم
گشت  ەب رەرامبەب اندنەیراگ یكانڵەناەك ێبەد داەرێل. یانیب یرەگیو كار ۆییپاشكەل ەوەدوور بوون ەوات, یاسیس یماینتیو ئ ۆییخەربەس. 2
 تەاڵسەد كەن, نێربك كانەتەاڵسەد ۆڕیوگڵئا وەوەتێوبباڵب یموكراسید یشەك هاەروەه. كراو رخۆداخراو ق كەن ێب اڵوا یكڵێناەك رداەماوەج
 ێكارەد ایدیم ایئا, ەوەكاتەقوت د ۆیخ كێاریپرس داەرێل. كاەن ێپ یكار مەاڵب, بكات ەقس نهاەت رەه ەوات, یرۆكتاتید یكێزراوەدام ەتێبب
 دایراسموكید یكێمەستیو س ینەدەم یكیەگاەڵمۆك ەل اندنەیراگ یخیەبا. كانەوتەستكەد یپاراستن وەوەادنانیبوون یفاكت كاروۆه ەتێبب
 ەتەاڵسەو د یو ئابوور یاسیس ەزێگشت ه ۆب گرەخنەر یكێرێچاود كەو ایدیم ەك. كداەڵو خ تەاڵسەد وانێنەل ەندوویز یكێاندنەیكگێپ
 ەزراوەدام یبوونەه ێب شەمەئ. نێڕگەد تدایەموكراسید یاتنانیبون ەیژێرەل شیوەئ انۆیخ یڤیتەزۆپ ۆڵیر یكردنەزیپراكت ەل كانەكارێجەبێج
 یپاندنەو س تەبیتا یایدیم یكانەئامراز یكردن یتیەكاڵمو ەب رەگەم. ێناب تواناەو ب زێهەب وۆخەربەس یرەماوەج یباریعتیئ نەخاو یاكانزگەدەو
 .ێبەد تیەفافەو ش ۆییو راستگ یراشكاو ینیەاڵ ێبەب ەیكەرادیئ
 ۆئازاد ب یكیەایدیم ینكردنێداب ناوێپەجا ل. كدایەگاڵەمۆك رەه ەل ۆڤمر یماف یكانییەلكارێشێپ ەل گاگرتنێر ۆب ەتەمانەئازاد ز یایدیم

 یو پاراستن كانییەموكراسید ەوتەستكەد ەل كردنیكۆداك ێب رەرخانكەتۆو خ نێو خاو نیەێاڵب یكەیەوێشەب ۆڤمر یكانەماف ەل كردنیریپشتگ
فشاركردن  ێب شیكێتاك مووەه یو ماف ێبەه اندنەیراگ یتیەكاڵمو ۆییخەربەس ێبەد ۆیەب ەكەرەگ كردنەزیو پراكت تییەكینامید, ۆڤمر یكانەماف
 ستەد ەزگاكەد ێڕیكارگ ەیوەئ ێب ێبەه نووسانەژنامۆو ر رانەنووس یماف یتەمانەز هاەروەه. ێبكر رەگۆئازاد مس یكیەایدیم یزراندنەدام ەل

و  تەمانەئ ەب ەستەوەیپ شیوەئ ەك, ێبكر نیدابتاك  ەییشیپ یئازاد ەستیوێپ هاەروەه, ەویەكانەنووسەژنامۆو ر رانەنووس یاروبارك وێن ەبخات
 یماف ەیسانەح ینیداب ێخرەن ێپشتگو نووسانەژنامۆر یئازاد ۆب ییاسای یتەمانەز ەستیوێپ هاەروەه ینیەێاڵئازاد و ب ەیو وش ڵواەه ۆییراستگ

 .اندایكانەنیو نووس چوونۆب اوڕرویب یئازاد ەل كردنێگوزارش ل ەل نێنرەن دووەراو ەوەكێسەگرووپ و ك چیه نیەەاڵتا ل,  ێبەه نووسانەژنامۆر
  
 
 
 
 داۆڤمر یكانەماف ینكردنیدابەل اندنەیراگ ۆڵیر
 

 شیوەئ  داۆڤمر یكانەماف ینكردنیداب ەل ێڕێكارا بگ یكۆڵێكوردستاندا ر ڕۆیمەئ كەو یینائاسا یكێوشەر ەل اندنەیراگ یەیكا ێكرەد    
. كداەڵخ یكانییەندەوەرژەب ەڵگەل انیگونجاندن یو ئاست كانییەستوورەو د ییاسای ەقەد ەب انیو هاوتاكردن تەحكووم یكانەوتەر یرێچاودەب
 ەل تەحكووم ەیوەنیپرسێل ەوات( زانێخ) ەنموون ۆب, كانداییەرمەف ەزراوەدام ەیوەرەد ەل ۆڤمر یماف یكانییەلكارێشێپ یكردنیرێچاودەب هاەروەه
 ... هتد یكارێو ب یژیتوندوت یفتارەر شەوانەل, ەوەبنەد ناڵژنان و مندا یدووچار ەك ەانییلكارێشێپ ەرۆج وەئ یراگرتن ەل ۆیخ ۆڵیر
 اكانیدیم یڤیتەزۆپ ۆڵیر  ێناتوان سەك ەچونك. بكات ۆب یكار ێبەد ەك ەاندنەیراگ یەیكا ەیكید یكێركەئ ییاسای یریشنبۆر یمكردنەراهەف
ئاشنا بكات و  ێپ انیكانەسنوور یكردنەزیپراكت یتیەئال هاەروەو ه انیتاڵوهاو یاڵ داییاسای یریشنبۆر یمكردنەراهەف ەبكات ل شۆرامەف

 ەیوەئ یكارەب كێتەاڵسەد چیه یدانەرنەوێت ستەو د كانەتەاڵسەد ەیوەجوداكردن شەوانەل ستورەد یكانەماد وەگڕب یكانییەلكارێشێپ یرێچاود
 ەیوەوبووناڵب ەك ەیەترسناكان ەاردید وەل شەڵیندەگ ەارید, یكانەوێش گشت ەب ەڵیندەگ یرخستنەو د شفكردنەك ەب خدانیەبا هاەروەه, ەوەكید
 یرخستنەدەو ەل نێڕكارا بگ یكۆڵێر كارنەد اكانیدیم شداەناوێپ وەل, دایكانییەو ئازاد ۆڤمر یماف یكانییەلكارێشێپ رەسەل ەیەورەگ یكەیەشەڕەه
 .بچوك انی تێب ەورەگ ەڵییەندەگ مەجا ئ, ەڵیندەگ یكیێروو رەه
 :ێبەد نۆچ ییایدیم یكار یكانەزمیكانیم- 
 ەلەسەم رەسەل ۆو گفتوگ گۆالید یمكردنەراهەو ف كانییەراست یرخستنەد ۆب ۆوخەراست ەیینام ەگەڵب ەیوەوكردناڵب ەب ەستەوەیپ انیشەمەئ
 ڵواەه یدواداچوونەپاشان ب كانەییستیوێپ ۆگفتوگ ەب كەڵخ یفراوان یكردنیشدارەو ب, (استسنا ) ەییئاوارت ێبەب تەبەڵه, كەڵخ یكانەندویز

 یپاراستن ەل انۆیخ ۆڵیر یانێڕگ ۆب كانییەرمەف زگاەد یكردنەزینگەئ هاەروەه, یكانەندنەسەشەو گ كانەزڵۆئا ەشێك یكردناڵو وا رتۆو راپ
و  كردنیهاوكار وەوەنیپرسێو ل یرێچاودەب كانەندەتمەبیتا ییەهلەو ئ یرمەف زگاەد یریو پشتگ ەڵمۆتاك و ك یكانییەماف و ئازاد اساوی

 یگرتنەڵو ه كردنیهاوكار هاەروەه, كانییەلكارێشێپ ەیوەنگاربوونەرەو ب ۆڤمر یكانەماف یپارستن یكردنێجەبێو ج یللیم یشتگ یرا یدروستكردن
 شڵیدوا خا ,دروست یكەیەوێشەب ۆڤمر یكانەماف یكردن نیداب یاسای یركردنەو د كەڵخ یندەوەرژەب رەسەل كانەاوازیج ەرچاوەس یفشار

 كەڵخ یخواست ەل زگرتنێر ۆب یو ناچاركردن تەحكووم رەسەل یگشت یرا یندەمۆشك یپاندنەو س ۆڤرم یكانەماف ییراەب یپاراستن
 .یكانییەندەوەرژەوب
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 یكورد یزمان یكردن ستانداردەب
 رەسەچار ێب یكەیەشێك
 

 رەسەل ەقس  شیانیجار ب ێندەكوردو ه یو زمانزان انیزاەشار نیەالەل رۆراوجۆج یزگردیم وەنماید وەوەنۆڵیكێوتارو ل ەب ەرۆز یكێناڵسا     
 كەو اوازیج ینووسێر یبوونەهەب ەستەوەیپ ستاداێئەل ەبووەن رەسەچار ەشێك مەئ تداەرەبنەل ۆئاخ ەك تێكرەد یكورد یستاندارد یزمان یكانەشێك

،  گرنەردەوێل یكەڵك( وروپاەئ ێیجەشتین یرانەنووس ێندەكوردستان و ه یژاواۆباكورو ر یكوردان ەك ینیالت یپیت ەب یكورد  ینووسێر) 
 نیەالەل یكیلیو وكر ڤیسال ینووسێر ینانێه كارەب یاێڕو نن،ێد یكارەكوردستان ب یتەاڵژهۆباشورو ر یكوردان ەك یبەعار یپیت ینووسێر هاەروەه

 انی ،ەوەتەو گورجستان ماون نستانەرمەئەل شیكەیەنیمەو ك درالیف یایرووس یشتوویدان نایرۆز یكەیەژێر ەستاكێئ ەجاران ك یتۆڤیەس یكوردان
و  كەو ل رانۆگ هاەروەباكور و  باشور ، ه یكرمانج یكیكتیالید كەو كانییەكورد ەزارەوێش یاوازیج ەب ەیەه یندەوەیپ ترێز تداەڕەبنەل  ەكەشێك

 ۆخەربەس ەییوەتەن یكەیەوارەق یبوونەن ەب ەبوو ستەوەیپ ەوەنیرێد ەل رەه ەرەسەچارێب ەشێك مەئ شیانی ان،یكانەزارەوێبن ش وەلوور و بنزاراو
و  ییریشنبۆر ەندەناوەل ەكەیەماو  ەاری، د ەشكراوەو  داب ریداگ ەوەكوردستان یرانەركیداگ نیەالەل ەكەیەدەس ندەمخابن چ ەكوردستان ، ك ۆب
و  ییزاەشار یناوەب رانیزمانزان و روناكب كەیەژمار نیەالە، ل رانەندەهەل یو چ هوندرەل یچ  كان،یەمیكادەئ شیو جار كانەییەردەروەپ

 یستاندارد یزمان یكانەشێكەباس كردن ل ەیرەقەل انۆیخ(  زاشنەشارەن   رۆناپسپ یكانەڵخ جارێندەه تەنانەت) ەوییەكورد یو زمانناس یرۆپسپ
 ینانێكارهەب تەبەڵه)  یرمەف یزمان ەتێوبب  ێنرێو بخو  ێبنوسر زارەوێش كامەب هاەروەو ه بوونەو بوون و ن گرتنەكنیەو  كگرتنیەو  یكورد
،  (یبەعار_یئارام یپیت) پیت یرۆو كام ج  ێندبەسەپ انیكیكتەالید ەو  كام( ەوەتەڕێگەد یو حكومران یاسیس یتەاڵسەد ۆب ێنەت یرمەف یزمان

 یكانەاوازیج ەناوچ ەیو زاراو ەوش  یكات یكێرەسەچار كوەو  ێكرەد ەوەباس ل شەوەئ یاێڕو مان،ەكەزمان ۆب نیرێبژەڵه ینیتال یپیت انی
و  كانیەاسیس ەسنوور ەیلەسەو م ەكراو شەداب مانیشتین ەك داەناغۆق مەل  ێبەن چیه رەه ەیوەئ ۆب نێبكر كترەیەب ەڵكێو  ت ەكوردستان موتورب

 ۆب كارۆه رۆز یحوكمەب شمانەكەزمان ن،ێدانان مانەییوەتەن یزمان یبوونەدان ب  ەركارانیداگ ەمێرژ وەئ یاسیس یستمیو س یسروشت یایجوگراف
و  وارەنێخو ەیژێر كەن) ەكیدیوەئ چاوەكوردستان ل یكێشەب یشتوانیدان یمەو ك یرۆز ەیژێر ەاری،  د ەبوو شەداب كەیەهجەبن ل وەهجەل ندەچ

 ەیكید یكێشەبەل یكردنەغەدەق انی بوونەن شەوەب رەرامبەب یو زانست یمیكادەئ ییندەو ناو ۆزانك ندانەچ یبوونەه انی..( یرانەوێئاخ
 ەیرەالپ مەل  كمەرەگ...كورد  یرانیو روناكب وارەنێو خو كەڵخ یمەو خ ڕمشتوم ەتەبوون  ن،ەكیباس و خواس د ندانەو چ ەمانەكوردستاندا، ئ

 رێولەهەمن ل ەاری، د نەبك داێت یشدارەكورد ب یزماتناسان زاوەشارەل رترۆز یكەیەژێتا ر ەوەمەبك اڵوا یكێرەوەت مانەكەنامەفتەه ەیكولتور
 ز،ەبەن مالەج ستاۆمام) زانێرەب شەوانەل مەبك ەوێپ انییندەوەیپ ەوییەنۆلكترەئ یستۆپ ێیرەل رەه بووەد ەك رانەندەهەل شیانیستاۆمام ەیربۆز
 نجامەرەس ێلەباكورن، و یكوردانەل ییدوا ەیزێرەدوو ب وەئ ەك نەنۆئ ییناۆحازم ور ژانۆر ،یقاز ینەسە، ح رێامجو نی، محس یلەشاك رهادەف

 ەك مانەكەنیریش ەزمان یرۆمخەخ یكۆڤێمر كەو شەندەب ڵرحاەهەب وت،ەكەسنەد ەكید یمەاڵو شۆناوخ المەس ستاۆو مام سولەسودادر كاكەل ەجگ
 روەنووس كەو نم،یبەد واەر مۆخەب شەماف وەئ م،ەكەد مەكەوەتەن یپرشنگدار ەیندیئا ژووێزمان و كولتور و م ەب یشاناز   یێتاەو تا ه ەشیمەه

 كەو شۆیەب م،ڕرببەد یكورد یستادارد یزمان یكانەشێك ەیبارەل مۆخ یكانەچوونۆو ب زەكاغ رەس ەمەبخ كەیەنوخت ندەكورد چ یكیریرووناكب
 یەوا مێپوور ، من پ نەسەح یریمەئ ستاۆمام شیتەبیتاەب كردنێپ مەئاماژ ەیزانێرەب وەئ  یاوازیج یورا نینووسەل كێرۆز یپاندنۆو ش نجامەرەد
 نەسەح یئاغا ەك  یكورد یزمان یجووت ستاندارد انی یستاندار كیە)  یكورد یزمان یكردنەو ن ستانداركردنەب رەسەل كانەچوونۆراو ب ەینیرۆز

 انی كێتا پارت یدەتیەنا یاسیس یكێاریبرەب مانەكەزمان ە، چونك ەیەهودێب یكێارڕیب داەناغۆوش و قەر مەل( كاتەد ەزێت وەل یكۆپوور داك
 تێب یمیكادەو ئ یكولتور یزگاەد  ندانەچ ینەخاو تدارباەاڵسەد یكێپارت ، ێژڕێئاوا داب یكەیەژۆپر یكولتور یكیەزگاەد انی یاسیس یكێتەاڵسەد

 ۆب انەیمەئ كوەڵب ن،ەبك ەدۆتیم مەئەل یوەرەیار بكات تا پناچ  رانیو روناكب رانەنووس  ێناتوان داەورەگ روەوەستەئاواه یكەیەژۆپر ێلە، و
 یكوردستان دان ۆب یاسیس یكەیەوارەق رەگەكوردستان ئ یكێش ەب انی كەیەناوچ رەهەل یەوا ێیپ ەیەباو ه یكێچوونۆب ەك ەوەتەڕێگەد ەوەئ
 ەزمانەوێش وەئ  یوكردنەرەیپەكوردستان ل ەیكید یانكەشەب رەسەب  ێبەد ۆیوخەراست یرەگیكار ەمێرەه انی ەشەب مەئ گومانێب واەئ دانرا،ێپ

 ەتێبەد یكیماتۆئوت ەب ییەكورد ەاسیس ەوارەق وەئ ەچونك ؟یچۆب ،ەمێرەه وەئ یریشنبۆو ر یاسیو س یرمەف یزمان ەتێبەد نجامەرەس ەك ،ییەكورد
 یو مكوم بوون ژگارۆر ینەڕیپێت ەب ەاریكوردستان، د ەیكید یكانەمێرەو ه شەب مووەه ۆب یریووناكبو ر یو ئابوور یاسیو س یزانست  یك ێندەناو
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 ەك) ییەرمەف ەزمانەوێش وەب نیو نووس ندنێو خو اندنەیو راگ اندنەیگ یكانەكارۆه یو بوون كانییەاسیو س یریو رووناكب یمیكادەئ زگاەداوود
 یكێشەبەل ەزموونەئ مەئەسال انەید كوەروەه ، ێبەد ەكید یكانەناوچ رەسەب یڤیكتەو ئ ۆوخەراست یرەگیكار(  ەییەناوچ یكێزمانەوێش تداەڕەبنەل

 استەڕناو یكرمانج یزمانەوێشەب رانیو رووناكب یمیكادەو ئ یاسیس یتیەركرداەس یزمان مەرجەس  شەستاكێتا ئ ،ەكراو یدەباشووردا ب یكوردستان
  گومانێ، ب ەبووەه داەمێرەه مەئ ەیكید یكانەناوچ رەسەب یژموونەه هاەروە، ه(یرانۆس یزمان انی شوربا یكرمانج  تێگوترەد ێیپەلەه ەب ەك)
 عدایواقەل ە، چونك ەمەو ئاست ختەس مەاڵ، ب  ێبەن ڵحاەم یكێكار رەگەداهاتووش ئ ۆب تەنانەت داەناغۆق مەل شەزموونەئ مەئ ەیوەتكردنەر
 ەیكید یكانەشەو ب مێرەهەل یچ ەمێرەه مەل ی، چ استەڕناو یكرمانج یزمانەوێش  یڤیرناتەلتەئ ەتیبب  ێناتوان ەكید یكێزمانەوێش چیه

 .كوردستان
 رەسەبكات ب ڵزا كەیەناوچ یزمانەوێش انیستاندار و دروست بكات  یكێزمان یاسیس ەیوارەق ییەن رجەم ەك یەوا ێیپ ەیەه ەكید یكێچوونۆب    

 .داەكید یوانەئ
 یزارەوێو ش ەتاڵو رەه.... و  رغزستانیو ق كستانەزبۆستان و توركستان و ئو توركمان جانیرباەو ئاز ایتورك یكانەتوركزمان ەك ەیوەئ شەگەڵب
و  یمیكادەئ یندەبەڵم دانەسەب ەبگر انەیدەو ب اننۆیخ ەییوەتەن ۆیخەربەس یتڵەوەد نەخاو ەتوركزمانان مەئ یرچەگەئ ،ەیەه انۆیخ ڵیكاۆل
  انۆیخ یكانەتوركزمان ۆستاندارد ب یكێزمان ەویانتوانەیرابردوو ن ەیدەس ییژاێدرەب مەاڵب ،ەیەه انییریو رووناكب یوانەو زمان ینستزا
 یزمانەوێوش زمانەو فر زنەم یكێتاڵو یزموونەئ ەنگەر داەوشەر مەل ن،ەكەد ەقس انۆیخ یزمانەوێشەو ب ەتاڵو رەه شەنووكەه كوەڵب ن،ێنەوەكێپ
 یكێزمان كەو یزینگلیئ یزمان اندایاریبر انیكانەندەشمۆزمانناس و ه منجاەرەس مەاڵ، ب  ێبووب ەگەڵب نیباشتر ندیه كەو ەیوەتەنەو فر اوازیج

 ەیندەوەئ شداەبوار مەو بنووسن، ل ننێو بخو نەبك ێپ ەیقس ندوستانیه یانیتاڵهاوو مووەتا ه انەیكەتاڵو یرمەف یزمان ەب نەستاندارد  بك
 یكانڵییەكاۆل ەزمانەوێو ش زمانەب انیخیەبا شیەانیب ەزمان مەئ ڵپاەل ە، چونك ەوەییگەنێپ انیانیز گومانێب ەارید ،ەكردوو انیجقازان

 .ەداو انۆیخ ەیكەتاڵو
 ەییوەتەن یكێزمان تداەرەبنەل ەك ەتاناڵو وەئ  ێ، كات  ێو راست  بووب سودەب شینیالت یكایمرەو ئ ایقیفرەئ یتاناڵو ۆب ەیەنمون مەئ ەنگەر
 یارڕیب ەندانەشمۆه شیوانەئ مەاڵبوون ، ب رەو گرام نگەرهەف ێب یوتووەدواك ەیریت زوۆه یزمان كەڵێمۆك لكوەب ەبووەن انیشۆخەربەس
 ەزمانان مەئ ەیوەئ ێب.انۆیخ یو ستاندار یرمەف یزمان ەنەبك یزینگلیو ئ یو پورتوگال ینسەرەو ف یسپانیئ كەو  یكانەزمان انداەیوەئ
 ەوەتەن یكانەزمان ڵەسا دانەس نۆچ كەو انەیكەزمان یردنكڕق ۆبن ب كێكارۆوه وانەئ ەییوەتەن یستەه رەسەب ێبەه انیژموونەه
 یستەبند یكانەمێرەه یكورد یزمانەل ینكول  ،ەوكردوەرەیپ انۆیخ ەیانینۆڤیش یتەاسیس ەوەزمان ێیرەل دستانكور یرانەركیداگ یكانەستەردەس
 ەندنێكردن و  خو یرمەف ەبەل ەكردن یكۆباكور داك یكوردان یاسیس یباتەخ یكانەگرنگ ەتڵەسەخەل كێكیە نینیبەد شۆیەربە، ه نەكەد انۆیخ
 ەیوارەق نەخاو ەبوو ب ناوێه ستەدەو ۆیخ یاسیس یرەروەكوردستان س رەگەئ داهاتووداەل ڵاەیخ انی ێب عیواق رەگەئ جا، یكورد یزمان ەب
 ۆب  ێكرە، د تڵەوەد ەبوو ب و ەوەگرت یكیە  یشەكەشتمانیو ن ەفەرەشەب زوۆسڵد یكێكورد مووەه یخواست ەمەئ ەك ۆیخ ەییوەتەن

 ڵپاەو ل یزینگلیئ   یزمان كەو یهانیج یك ێزمان یكردن یرمەفەب رەب ەتێببر ناەپ ،ەاوازانیج ەكیكتیالیو د زمانەوێش مووەه وەئ یركردنەسەچار
  ینۆڤیش یستەوه یروونەد یكێگرفت چیه ت،ێبكر ێپ ەیقس   تێو بنووسر تێنرێبخو كانڵیەكاۆل ەزمانەوێش ەب كداێمێرەه رەهەل شداەوەئ

 .تێبەدورست ن كانیەكورد ە رەڤەو د زارەوێش ۆب شیرەگەناوچ
 ەوەمكوربون ەب رۆز ەدابووەیپ  كانەژنامۆر یرەرووپ شیجار ێندەو ه ییایدیمەنالەكەل  ێوەو ل ەرێل شازەن یكێنگەد ەكەیەمخابن ماو ێلەو 

و  ننێبخو( ركردنێو ف ەردەروەپ یتەبیتاەب) كانیەحكوم ەرمانگەف یئاست رەسەل انۆیخ یزمانەوێشەب وەیەناوچ رەه ەك نەكەد ەوەئ یداخواز
بنووسن و  انۆیخ یكالۆل  یزارەوێشەب نەداوا بك تمیر مانەهەب شیوانەئ ەك ەكید ینگەد  ێندەه ۆكردن ب شۆخێرەب یەداوا مەئ تەبەڵه ،بنوسنن

  نن،ێبخو
 ،ەكراوەن ەیوەتەن ەیكورد و ناسنام یو كولتور یزمان یبوونەدان ب رانەركیداگ نەیالەل ەكوردستان ك ەیبارەنال ەوشەر مەمن ل یراەب  

و  یو زانست یمیكادەئ یزگاەداوود ینەخاو شتاێه  وەنراویبەن واەر ێپ انینیو نووس ندنێو  خو یریشنبۆر یماف شەشانەب مەئ یكانەكورد
كورد   ەییوەتەن ینتمایئەب اندنەیگ انیزەل ەجگ  ەچونك ، ێچەسارد د یئاسن ینیكوتەئاوا ل یكێ، داواكردن نین انۆیخ ییریروناكب و ەییردەروەپ

 كەو و ەناسراو استەڕناو یكرمانج ەب ەك ییەیرمەف ەزمانەوێوشەئ شەوەوانەچێپەب م،ەرهەب ەتیەنا ێل ەیكید یكێشت  ،ەیكەنگەرهەو ف
 ەشبووەه ەیوەئ ،ەاندووەیكورد گ ەییردەروەو پ یو زانست یریووناكبر یوشەرەب یتەخزم ەرۆز یكێناڵ، سا یو زانست یكریو ف یبەدەئ ەیرچاوەس
 یبەدەئ یكێراتیم ینەخاو ەتۆب ەچكیویونەدەسەل تریز راستەناو یكرمانج یزارەوێش ەبكات ك ەوەل ینكول یناكار سەك ەچونك.. ێچەد بارەل شیوەئ

 ەزارەوێش وەب ارسشدایزانست و زان تەنانەو ت رەو هون بەدەئ یكانەربواەل یمیكادەو ئ یزانست ەیرچاوەو س چبیكت زارەه دانەسەب ینگەرهەو ف
 وەپشت ل ەدارانۆو س ڕكتوپ اوئا یكێاریبرەب تێكرەادیئا ،ێریگەردەوێل انیسوود ەرچاوەس كوەو كانداەبخانێكتەو ل ەوەتەوكراواڵچاپ و ب وەیەه
 .نەیبد یستەدەل شمانەه ەیوەو ئ تێبكر ەانیهاەگرانب رچاواوەس
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 مەدوو یزمانەب نیو نووس كاتەرەب میلەس یكانەنگڵیقو
 

 یلق نیەال ەل ینێلحوسەئ یفیفەكوردستان محمد ع یژاواۆر یرەنووس رویكوردستان شاع  یمێرەه یختەتیپا یرێولەه ۆب یردانەس ەینۆب ەب     
 داەانیمانسۆر یبەدەئ یكێشەك ەل رێرگۆسازدرا ، ك ۆب( كاتەرەب میلەس یكان ەنگڵیقو) یوێن ەب یبەدەئ یكێرۆك ەوارێئ رانەنووس یتێكیە یرێولەه

بوو  مڵاەیخ ینڕیو ف رمانێت یەیما ەیوەئ مەاڵب, مەبك كەیەقس ەیكەتەباب رەمەل تێوەكرد ، من نام بووانەئاماد ەب شەشكێپ ەیكەباس
 ەكید یكیەال وەرەب انەیكەو باس نۆفۆكریما مەردەب ەهات(  ینێالحوس)  ەیكەباس یبوون واوەبوو پاش ت ەزانێرەب وەئ یبوون یشدارەب,
 ەتێچەد( كاتەرەب میلەس) ایسوور یكوردستان یرەنووس ەڵەك یكانەنینووس مەردەه ایئا ەك ەویەخوال ەرەوەت مەل ەكەلەسەم شیوەئ رخاندەچەو

و  انیشێروەد فەشرەئ یلەع یسیونی میبرا تێنووسرەدوو زمان د ەب ەك تێكرەد ۆب یبێحس یبەرەع یاتیبەدەئ رەس انی یكورد یاتیبەدەئ ەیخان
ووتار و  ەچ ب ەباس مەجار ئ ندانەچ ییەن ەكورد تاز یرانیرووناكب یال ۆب ەژێووتوو مەئ ەارید. نووسنەد یارسف یزمان ەب ەكید یرانەنووس

 هاەروەو ه ینیۆفزەلەت یزگردێم ەل ەووتار مەئ یرەنووس نیەال ەل شەانوەل ەكراوەوێل انیباس ینیۆفزەلەت یزگردێو م ەمانید ەچ ب گاینەشۆگ
 انیباس شداەرۆك ەوارێئ مەل رەه ەك رنۆز ەندەوەفاكت ئ انوویو ب مەاڵو ەارید(  ەوەتەدراو مەاڵو داۆیخ یتكا ەل ەكید یریرووناكب ندانەچ
 یچۆب,  نەكەد شینەمەچاپ یبازار یناودار ۆحساب ب ەكید یكێزمان ەب ەك ەرانەنووس مەئ یخوود ەك كردەن ەوەب ەیئاماژ شیسەك مەاڵب ەكراوەوێل

 ،  ەكراو ەغەدەق ێل یكورد یزمان ەكوردستاندا ك ەیشانەب مەكورد ل یرەنێخو یە؟ ئاشكرا
 یزمان ەب رەگەئ كورد یرەنووس.  ییەن یبوون ارۆڤو گ ەژنامۆو ر نیو نووس ینەمەچاپ یئازاد ەبوو ڤەپ ستاێئ كوەتاو نیو نووس ندنێخو    

 ەب.  بكرنێل انیكانەبێكت بنەه یكورد یزمان یرەنێخو دەس ایسوور انی رانێئ انی ایتورك یكوردستان یرەرانسەس ەل ی ڵێب ۆت تێزگماك بنووس
 ەرەنووس وەئ ەووننم ۆب نهاەت رەبكات ه داەیپ یو ناودار رتۆش ەیوەئ ۆب ێبنووس مەدوو یزمان ەب ەیەه ەیماف وەكورد ئ یرەنووس سانیدمن  یرا

 ەوانەل شیكانەسنوور یوید وەئ ەگاتەد كوەڵب ێشرۆنافر رانێئ كوەو یكێتاڵوو ەل نهاەت انیكانەمەرهەب نووسنەد یفارس یزمان ەب ەك ەیكوردان
 یەوا مێپ منەك دواتر.  ەوەتێبەد ەوەشیرترۆو ش ینەمەچاپ یبازار ەیخان ەتێچەد ەكەلەسەم ەواتەك... و هتد كستانیو پاكستان و تاج راقێع
 ەب(  یحوەو م یو نال یریجز یالەم) كەو یرانیشاع ەدەس ندانەچ ەل رەب نۆچ كەروەه ێبنووس مەدوو یكورد زمان یرەنووس یە یییئاسا رۆز

 یحوەم نۆچ كەروەه ەكردووەن انۆیخ یزمان ەب نینووس ەل ۆڵینك ەرانیشاع ەڵەك مەئ ەندەرچەه. ەووینووس انیو فارس یبەرەع و یتورك یزمان
 : تەڵێد

  ۆڵك ەب مەك یركەت رەگ ەمڵسەئ یزمان یكورد
 . فاەو ێب ەبمەد منەئ یفارس ۆب

 :  ێژێبەد شییقوباد ەیخان
  رنەكەش یفارس واچانەم ندەرچەه

 ترن  نیریش لەمن ب یالەج یكورد
 شێندەئ دەب یایو دن رەدەن نەعلومەم
 . شێو یزوانەو سەك رەه شادنڵد

 ەك زانمەد یتەرفەد ەب داەرێل, ەكید یالنەگ ەل یریشنبۆر كێپرد یدروستكردن ەتێبەد مەدوو یزمان ەب نینووس ەك یەوا مێمن پ شەوەئ یراێو     
 یاتیبەدەئ یرانەنووس یتێكیە ەیانی ەبووم ل غداەب ەل 2985 ڵیسا ەل ەوەرمێبگ كیەادگاری ەك زانمەد یتەرفەد ەب ەوەرمێبگ كییەادگاری
 ندەچ ناكاوەل كردەد یكورد یبەدەزمان و ئ ەباسمان ل ەك( ەنەنگەز نیدیەمح)كورد  یماننووسۆو ر رەنووس ەڵگەس لاالندل یپانەرۆگ ەل راقێع

 ەل ارمیپرس.  ناێهەد انیناو( نیدیەكاك مح) شكردەباوەل انەینەنگەكرد و ز انیواڵس ەوەشۆو خر شۆج ەهاتن ب یبیغرەم یبەرەع یكێریروناكب
 مەاڵب بوومەن ڵیكورد حا ەیكیەاسیس ەلەسەم ەل ستاێتا ئ: یووت مداەاڵو ەل ناسنەكورد د بیغرەم ەل ەوێئ ایائ. كرد  ەرانەبراد وەل كێكیە
 ەزنەم یكێلتوورەو ك لپوورەك نەكورد خاو یناو ەب ەیەه كێلەگ نیزانەد ەنەنگەز یكانەمانۆو ر ەنامۆو شان ەو نام ۆو شان كۆریچ ەب تەبارەس
 یزمان ەك ەیرانیرووناكب وەئ ۆب یتەبیتا ەب ەگرنگ ندەچ بەدەئ ۆڵیر ەك تێوەكەردەد داەرێل تەبەڵه ەاندووفرەئ ەینەنگەز كەو ەینموون ەك
 ەرەیس مەاڵب مەبك انیباس داەرێل مەزناكەج رنۆز ەندێه شەنمون تەبەڵه ەوەننێخوەد كانمانیەبەدەئ ەمەرهەب انۆیخ یزمان ەنازانن و ب ەمێئ

 ۆیخ یزگماك یزمان ەب ێب یتوانەین ەیكەزمان یكردنەغەدەو ق یئازاد  یبوونەو ن ەوەوسانەچ ەییوەتەن یمەست یحوكم ەب دكور یریرووناكب
 ەمانەئ یو ووت ەویەدا یمەاڵو( ینیالحس) زێرەب ەك, گرنەد كاتەرەب میلەس ەل ەخنەئ دنیسو ی ێجەشتین ەك ەیكورادن وەئ كەروەه. ێبنووس
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 ەخنەر ەمانەئ یوت وەویەدا یمەاڵو( ینیالحس) زێرەب ەك گرن،ەد كاتەرەب میلەس یكانەنانێو داه یەیورەگ ەب نەییریئو  ەنیك كوەڵب نین ەخنەر
 ەل انۆیخ ەییوەتەنیزمان كایرەمەئ كانەشەر ڵەقو نۆچ كوەروەه. كاتەرەب میلەس یكانەنانێداه ەییرەوەگ ەب نەیرییئ وەنیك كوەڵب نین
 شەشكێپ شینانێداه نیترەرەوەبنووسن گ یسپانیئ یزمان ەناچار بوون ب نیالت یكایرەمەئ یانرەنووس انی نووسنەد یزینگلیئ یزمان ەب ەوەتۆرچیب
 ینسەرەف انی یزینگلیئ یزمان ەو ب ەندەرلیئ یكەڵخ ەك سۆێج مسێو ج كتیب لیساموئ ێب ییئاسا ێبەد ۆنازانم ب نەبك یتیەاۆڤمر یاتیبەدەئ ەب

(( مانۆر ك،ۆریچ عر،یش)) یكانەنینووس یناواخن یرچەگەئ ێبنوس یانیب ی:ێزمان ەب ێبەن واڕەكورد  یكێرەسنوو ۆب ێبەد ۆب مەاڵبنووسن، ب
 .(( ێنێبناس ایدن یالنەگ ەب ەیكەوساوەچ ەتەللیم ەناسنام تێبەكورد  ینەسڕە یپورەلەو ك زۆد ەڕمەل
 
 
 

 
 یلمیح قیفەر

 رخەهاوچ ەیخنەر ینگەشێكورد و پ یندەهزرم
 

 شتمانین رویرووناكب ییدوا یچۆك ڵەیسا  یس یرەوەادی ەل رێولەه یكورد  لق یانەنووس یتێكیە 4/8/7007 یوتەكێر ەیممەش كیە یژۆر     
دار زام. م تاەرەزامدار سازكرد، س حمودەو م دارەزنەمارف خ رۆسیفۆپر  زانەڕێب ۆب یكۆڕێك ەوارێ، ئ یلمیح قیفەر ستاۆكورد مام یناسراو یرەروەپ
)  ەیژنامۆر رەس ەكرد و پاشان هات یعوسمانل ەیكەشۆخەن ەتڵەوەد ییدوا یژانۆر یمەردەس یكوردستان یاسیس یوشەر ەل یباس یلەسەرو تێت ەب

 ەل ۆیخ یكییەرەوەادی ندەدارچەزنەمارف خ. دواتر د كرد،ەد ەیكییەكورد ەشەب یرشتەرپەس( یلمیح قیفەر)  چكردووۆك یستاۆمام ەك(ەالنجم
 .كرد ەزات وەئ یرەروەپ شتمانیو ن یریو رووناكب یپاك رەسەل یختەو ج ەویەاێڕگ یلمیح قیفەر ەڵگەل ورابردو ینژاۆر

كورد  یرانیرووناكب ەیزانۆسڵد یستێوەڵه ینیرئانیب وەوەركردنەسەب ەل شنیستا ەدێز یاویش ەوانەركردنەسەو ب یرەوەادی ەرۆج مەئ ەتەبەڵه     
 ەكەرەگ زنەئاوا م یریرووناكب روەروەپ شتمانین یتیەساەك ەل زگرتنێر ۆب ەكرد ك ەوەب ەیئاماژ داەیكەتدوا و  ەل*  لق  یكۆرە، س

هزر و  ەڕمەل یكورت ەب ەبوو ك شداربووانەبەل كێكیە شەرێد ندەچ مەئ یرەنووس ت،ێساز بدر ۆب ڵیایڤستێف  كوردستاندا یرەرانسەسەل
 یستیریۆو ت كۆرەس مەكیە،  ستیب ەیدەس یكانەچل ییتاۆتا ك كانییەس یتاەرەسەل یلمیح قیفەر  ەاریدوا، د یلمیح قیفەر ستاۆمام ینگەرهەف

 ەكورد ل یلەگ یكانۆڵەر ەینیرۆز شتاێه ەك كێمەردەسەل ،ەبوو ۆیخ یمەردەس ەیرانەشنگۆر وەخوازانیرزگار ەیژۆرپ یرەو دان ەییوەتەن یهزر
كورد   یستەبند یلەگ ۆب ۆیخەربەس یاسیس یكەیەوارەق یزراندنەدام ەل یریب یلمیح قیفەر ستاۆبوون ، مام ماێج ەب دایزانەن یوەخ ییاڵقو
،  ستیوەشدۆخ یمرەن یخێش یتەاڵسەد شەڕیپ وە، تا ئ ەبوو دیفەح یحمودەم خێش یكینز ەڵیهاو ژكاروێراو یچ رەگەئ یلمیح قیفەر ،ەوەكردەد
 ەل تاەوەئ. ەگرتوو ەیكەستەو دارو د خێش یهاەر یتەاڵسەو د ڕیوكو مەك ەل یەخنەر اتكاریبون یكێگرەخنەر زوۆسڵد یكێریرووناكب كەو مەاڵب

 یتیەوینووس  تێریربگەو ێل یفەلسەف یتەكمیح ندوەپ ێكرەد شڕۆمەئ یژۆر ۆب ەك ەماركردووۆت ینرخ  ەب یكەیەوت دایكانەاداشتی ەیوەندنێخو
 فامەن یسانەك ەل شەختەس ەوارید مە، ئ چنرابووەڵه رەنجەو خ نگەتف ەب كێوارید رانداەوەمن یژێو تو خێش یتەاڵسەد وانێنەل:  ))

 یتڵەوەد یپاش رووخان یلمیح قیفە، ر(( وارنداەو من خێش مەردەبەل ربوونەمپەل ەشیمەه ەوانە، ئ كهاتبوونێپ یو چاو برس وارەندێخوەون
 ەب ەیژۆپر یدژ ەو ل ەبووەن یراز راقیع یداتاشراو یتڵەوەد یفیزەو یكیەپا وەپل چیه ەب ەك ەبوو ەكوردان ەریرووناكب ەتاك وەل یعوسمان

و مارف  یهبەو قیفۆو ت گەب یكەز نیمەئ دەمەمح)  كەو یریرووناكب ندانەچ دایكات وەمخابن ل ێ، ل ەوەت ەستاوەو شیكوردستا یكردن راقیع
 . رگرتەو راقیع یبەرەع تەحكوم ەل انەیورەگ یەیپا وەپل...و هتد فاەبابان و ماجد مست مالەج زازوەق دیعەو س اووكیج

 یتیەراەراب ەكوردستان ب ینیشانش یتییەحوكمران ەل ۆیخ داەناغۆق وەل ەكورد ك ەییوەتەن یونەخ یكشكانێپاش ت یلمیح قیفەر چكردووۆك    
 ەیكید یكەیەژۆپر  كانداییەس ییتاەرەس ەدواتر ل تاەوەئ بوو،ەن یدێو  نائوم یرانەگِ  ین یدووچار كرد،ەد ەستەرجەب ۆیخ یمرەن یخێش
 ەل  ەبوو ەنیقەراست ەیرورەشتمانپین ەچونك یلمیح قیفەر. یەوایه یپارت یبوون كیدا ەل شیوەئ داتەدەڵرهەس دایشكێم وهزر ەل ەییوەتەن
  ەوەكید یكیەال ە، ل كانییەناز یاویپ ەب كراەد كیەالە، ل كراەتاوانبار د ەوەزانەناح نیەالەل یژیتوندو ت ە، ب كراەد یتیەدژا ەوەكیەال مووەه
 ەجگ یلمیح دایاستەڕل مەاڵب ،ییەوعیش  انگوتەیو د یزانەد انۆیخ یهەب كانەستینەمۆك شی، دواجار كراەد ۆب ەیندەپروپاگ زینگلیئ یرەكۆن كەو
  شیكێكیە ەب  ەنزەم ەرەراب مەئ یرەرورەشتمانپیو ن  ەییوەتەن یستێوەڵه یراەرەس ەمەئ  ،ەبووەن ەكید یكێكورد شت ەییوەتەن یكێندەهزرم ەل
چاپ  ەب(  رانیشاع ینەنجومەئ) یوێن ەب ەییخنەر یكێبێكت 2974 ڵیسا ەل تاەوە،  ئ تێناسرەد یكورد یبەدەئ ەیخنەر یكانەگۆڵەك ەل
 .ەوەكاتەوداڵب یكورد یاتیبەدەئ عرویش یناوەب شەكید ەییخنەر یكێبێكت 2947 ڵیسا ەل یەمواێپ  ،ێنەیەگەد
 ناریسم مووكوردستانداەه یرەرانسەسەل شەناڵو سا ێرابگر رزەب كراوێملەست یكێلەگ ەیوەتەن یمبولیس كەو یەوا قەه زنداەم ۆڤەمر مەئ یادی ەل

 .تێسازبدر ۆب ەیستیشا ڵیایڤستیو ف
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 ەوەاوازیج یكێدێد ندەچ ەل یحوەم
 

كورد،   یرانیرووناكب ەل رۆز یكەیەژمار یبوونەئاماد ەب رێولەه یشار ەل( چوار چرا  یلێئوت) ەل ژۆر ێس یماو ۆب 78/8/7002 یوتەكێر     
و  یحوەم یانیژ رەسەل زێپ ەب ەیوەنۆڵیكێوتا رو ل ندانەچ داەالڤستێفەسازدرا، ل یحوەكورد م یكیكالس یناودار یریشاع ۆب  ۆب كڵێایڤستێف
گفتو  ندانەچ ەوەبووانەو ئاماد وانیم  نیەالەل شدایكەیەوەنۆڵیكێو ل رباسەه یزێراوەپ ەباسكرا، ل  یتێرەگیفۆس یبازێر هاەروەو ه یكانەعریش
 كانەوانیكوردستاندا م یرەرانسەسەل ەك ەیجوان ەشەك وەئ یاەڕرەس ەمەكرد، ئ شترۆو خر شۆج ەب انیانەكۆڕەك ترێو  ز نجامدرانەئ ۆگ

 كوەڵب ،ێبەن یفۆس یكێریشاع یحوەم منجاەرەس ەك كراەوەب ەئاماژ رچوونەد ەكەناریسم ەیرەوەت ەل ەچوونانۆروبیب وەل ێندەه ەك بوونەئاماد
 .ەسوفەلەیف انی یاسیس

 ەك ننێلمەسەید نەه ەییخنەو ر یبەدەئ ەیوۆڵیەكێو ل ەرچاوەس ندانەچ ەچوونانۆروبیب مەئ یو دروست یراست ەیوەكردنییكالیە ۆب جا     
و  یتیەنایچ ەیشێك ەل ەبوو ڕپ ەك یەیگاەڵمۆو كنا یكۆڤێمر كەو یحوەم ەڵێب دار،ەتمەاسیو س سوفەلەیف كەن ەبوو یفۆس یكێریشاع یحوەم

،   ێربگرەو ەگِ  ەڵمۆك یكانەبارەنال ەاردیگرفت و د وەئ ەڕم ەل ستیوەڵه ەزات وەئ ێبەد گومانیب یدیئ ەییوەتەن تەنانەت یتیەەاڵمۆك یمەست
 ەمانان ل ەمێئ  ەیوەئ ۆجا ب.  ننێلمەسەد یەراست مەئ نەه ەگەڵب وەنمون ندانەچ ەك دا،یكانەعریش ێیدووتو ەل تەبەڵ؟ ، ه نۆچ مەاڵب
و  ستەهزر ه ەل ندەچ نیو تا بزان نەیبد یتیەفۆس ەیمكانەواتا و چ مەب كەیەئاماژ ەكەرە، گ ەوەنەیكەم نەك ریشاع یحوەم  یتیەفۆس
 .بوون  ەستەرجەب دایكانەعریش رویشاع یحوەم یستێوەڵه
 ویەروح یكەیەوەبزووتن تداەڕەبن ەل مەاڵ، ب اوازنیج تداڵەروا ەل  یرچەگە، ئ ەیەه انیناواخن كیەرە، ه میزیفۆس انی یرەگیفۆس انی فەوسەت
 ەب ەپل ناغۆق ەب ناغۆخواناس، ق یبوارێر ڵێقوەدەڵه ۆڤمر یناخ ەل ەنەڤیئ مەئ ەك ەخوداو ەب شقیع ەیگێر ەبوون ل یتەقیقەه ەب شتنەیگ ۆب
 ەب نەڤی، ئ  ۆیخ یكانەزووەئار یكردنیتیەدژا ۆیهەب كاتەدێستپەد ەوەكردن ەبۆت ەیگێر ەل شەیوە، ئ  ێنەیەگەخودا د ەب نیناس یەیپا ەب ەپل
 ۆڤیمر ەل واەك ەبزافت وەئ ەـتێبەد یرەگیفۆس ۆیە، ب  یتیەفراندوەئ رخوداەه ێشت مووەه ە، چونك ۆڤتا مر ەوەسروشت ەل رەه ەل ێشت مووەه
 بازێر ێیپ ەب شەمكەچ مەئ ەنگە، ر ێبەخودا د ەب ندارەڤیئاكامدا ئ ەل ەك  ێنیبخوا ب ینور ەینێو ێشت رەو ه ێشت مووەه ڵپا ەل كاتەد یفۆس

و  یشتەردەز ینییئا یكانەاوازیج ەمەردەسەل ەیەكانۆریهزرو ب بازوێر مەبن ، ئ اوازیج دایكدیە  ەاڵگەل  یتیرەگیفۆس یكانەرەبێو ر ناغۆو ق
 مەل یتیەرەگیفۆس یرانەبێبوون ور ێو  ك ەداوەڵه یرەس نۆو چ ەیك وەبوو نۆچ سالمدایئ ینییئا ناوەو دواتر ل یو بود یحیسەو م یهودیە
و  ینگەرهەف ەیكید یندەهەر ندەچ یەحۆر ەبزاف مەئ ڵپا ەل ۆئاخ ەڕەباو مەئ یگرانەڵه امەیپ وانێن ەل وەبوو یچ یاوازیج داەاوازانیج ەناغۆق
و  قاندنۆو ت یژیتوندو ت یتیەدژا یدووچار داەمانەردەس وەل ڤەبزا مەئ یرانەبێر ندەتا چ  ،ەگرتووەڵه داۆیخ یناوەه ەل یتیەەاڵمۆكو  یاسیس

 ەك نڕیربەرا د رویب یهزر و ئازاد یرۆریت ەیكید یقوربان ندانەو چ(( كوژراو یرەوەهرەو س الجەح ینسورەم بوەئ)) ناكیم. ەوەتەهاتوون
 ەبووەه ۆیخ یرەگیكار یوارەكورد ەیگەڵمۆك وێن ەل یەحۆر ڤەبزا مەئ ندەچ دواتر تا ،ەوەبوون ەمكارانەست یتەاڵسەد یروورەرووب انۆیخ یژگارۆر

 ەباب یكانییەعریش ەزموونەئ ەل رە، ه دایكورد یكیكالس یعریش وێن ەل ەیگیكار وجاە، ئ یندەقشبەو ن یقادر یبازێر ردووەهەل شەوانە، ل
و  رانۆڵەكێو ل رانیرووناكب ندە،  تا چ ەیەمێئ ەینینووس مەئ یكەرەس یستەبەم ەك ر،یشاع یحوەم ەگاتەتاد یوەولەو م ێریزج یالەم رویتاه

 ن،ەكورد بك ییرەگیفۆس یرانیو شاع زمیفۆس یەیحۆو ر یهزر ەبازێر مەئ رەسەل یو زانست ەییخنەر ەیوەنیژێتو ەداو انڵیوەه ەمێئ یگرانەخنەر
 یكیەنز رۆز یكۆیەگفتوگ یراێسازدرا و  یحوەم ۆب كڵێایڤستێف ەل رێولەه یشار ەرابردوو ل ڵیسا یباخەت یمانگ ییتاۆك ەل یەدوا مەب كوەروەه

 ەب یو عارف كیكالس یحوەم ریشاع ۆب یرچەه.كران شەشكێپ یتیەرەگیفۆس یبازێو ر مكەو چ ریشاع یحوەم رەسەل ەوەنۆڵیكێباس و ل ەچوارد
 ەوەنیبووەن كینز یحوەم یتیەرەگیفۆهزرو س ڵیقو یایرەد یكانەنارەك ەل رانەنێخو ەیمێئ شتاێه ،ێبگوتر ،وێخوداناس بنووسر یبازێر یكەمەئ

 یو  واتا مكەچ ەل انییزاەشارەو ن كیكالس یااتیبەدەئ یحۆرەب انیئاشنابوون مەكەب تەبارەكورد س یرانەنێخو ەل ێنو ەیوە، مخابن ن
 ەیریشاع ەڵەك مەئ یعریش ینانێداه رەمبەهەل شیتەبیتا ەب نینازان مانەكەوەتەن یروح یلپورەك ەل ۆوتەئ یكێشت ەو ك وفەسەت یكانەبازێر

ئاخر  ،یاسیو س سووفەلەیف ەب نیكردێل انیحوەم داەناریمیس مەل ەوەداخەب شیرانۆڵەكێل تەنانەو ت رانەنووس ەل كەیەژمار ۆیەكورد ، ب یكیكالس
 وەل شیچیو  ه ەوەنەكەمدەك ریشاع  یحوەم یتەمیو  بل اننیداه یهاەب ەمن ل یراەب شەچوونانۆب مە؟ ، ئ تەاسیكام س وەفەلسەكام ف

 یاێڕو ەمە، ئ ەبوو ۆیخ ەیكەمەردەس یعریش یزمان یرەنێكشكێو ت  روەنێ، داه ەتەمیبل یكێریشاع یحوەم ەك ەوەناكات مەك ەتەناعەق
 ریشاع یحوەم سانیدكردوون،   ەیستەرجەب دایكانەعریش وێنەل ەك یسالمیئ یتەعیرەش یقهیو  ف یرفانیو ع یفیعرەم ەهزر یكردن  ەستەرجەب
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 ەل ێكرەد شەچوونان ۆب مە، ئ ەبووەن ستانەو ەستەد كانییەكەرەو د ۆناوخ ەگرفت وەشێك ەڕم ەل ۆیخ ەیكەمەردەس یتیەەاڵمۆك یكێاریشۆه كەو
 وەئ شیتەبیتاە، ب ەگرتوو ەیكەگەڵمۆناو ك یرانۆخەمش ەل یتوند ەیخنەر ەرانێبو وەرانیژ ە، ك ێبكر ێپ ەیئاماژ دایكانەعریش ێیدوو تو

 ۆب شەیخنەر  یكەیەوەكردنیو ش لیئوەت رەه یراەرەس. ەوداویفر انیو رووت شڕەو  ەساد یكەڵخ ەوەنییخوداو ئا یناوەب ەیبازانێڵو ف رۆخەمش
 انی یاسیس یكێرەشۆكێت ەئاوا ب یفۆس یكێریشاع یركردنێناود یەمواێپ مەاڵب ەزنەم ەزات مەئ  یتیەەاڵمۆك یتیەساەو ك یحوەم یكانەعریش
بن ،  واەر ەندەرچەه شەانیداواكار ەرۆمجە، ئ ەیكییەرستەخوا پ ەبازێو ر یحوەم یعریش ینانێداه ۆیشان و شك ەل ەیەوەمكردنەك سوفەلەیف
 كانداەاوازیج ەمەردەسەل ەك ەیرانیشاع وەئ مووەو ه یریجز یالەو م یوەولەو و م یحوەم كوەو  یرانیشاع ەب رەرامبەب وانڕەان  رەمن ه یراەب
و  ەبوو رەنێداه یكانەعریش ەبەك یەداەوەل یحوەم یزنەم. ەكردوو  یكورد یبەدەزمان و ئ ەب انیتەخزم انیكانەزێپ ەجوان و ب ەعریش ەب
  داەیەشۆگ مەرلە، ه ەبووەن ییایدون یكێتاڵالەسەد چیه یچەخودا ، ملك یتەاڵسەد ۆب یچەملك ەل ە، جگ ەوینووس یوردك یزمان ەب یكانەعریش
 ەك ەوەنەبك ەوەل ریب ە، ك مەكەكوردستان د یكانەریشنبۆر زگاەدام و د مەرجەكورد و س یرانەنووس یتێكیەو  یریشنبۆر یتەزارەو ۆب اریشنێپ

 ەناسراو ب ەییرەدوو س  لیلەالخەو م یرانیه یو  سالم و و صاف یو نال انیعور یریبابا تاه كەو یكیكالس یرانیشاع ۆب ڵایڤستیف  ەناڵسا
 ەك رێولەه  كەو ینیرێد یكێشار داەبوار مەو ل ێبدر ێپ انۆیخ یماف شیمانەئ ەكەرەكوردن و گ یدراوەنێقپەه  یفۆس یریدوو شاع ەك( سیموخل)

 .ێسازبدر ۆب انەیستیشا ڵیایڤستیو ف  ناریو سم ۆڕك ەوەنێبكر رەسەب انداۆیخ ینێو شو تكا ەل ەیەرانیشاع مەئ ینەخاو
 
 
 

 
 

 دایعریش یندەناغبۆق ەل رێولەه
 

 ەیوەل ،یەداێت یتیەساسەح كێمەك یرچەگەئ ەاریپرس مەئ  ەیوەمدانەاڵو یراشكاو ەب ؟ێیەكو ەدا ل دایكورد یعریش یندەناغبۆق ەل رێولەه     
،  جا  تەیبك زیر رانیشاع یناوەل كێستیل توەیبخ ێپشتگو ەكید یرانیو شاع تەیبك كێرانیشاع یناوەب ەئاماژ داەناغانۆق وەل ۆت تێناكر ەك
،  تێد  ەییخنەر یكێرۆڵەكێل انی  یمیكادەئ یكێگرەخنەر ێكات ەیوەئ دەقەب ییەگرنگ ن ەندێ، ه ەرەنێناداه انی ەرەنێداه  ندەچ ەریوشاعەئ

 نتمایئ ێو ب یاوازیج ێب ەكەرەگ ەك كات،ەد شەشكێپ رێولەه یرانیشاع  یزموونەئ وەانییعریش ەناغۆق مەئ رەسەل ەییخنەر  یكەیەوەنیژێتو
 ورازوەهەو ب ەوییەكانیەنیریو ناش یجوانەب  شەمەئ  تەبەڵبكات ، ه ەرانیشاع وەئ یزموونەئ ەباس ل كانییەاسیسو  یتیەەاڵمۆك

 مەستۆر كەو یرانیشاع  یعریش یزموونەئ رانەنێخوەل كێندەه یال كارۆه نیندەچ رەبەل ەنگەر ەنموون ۆ، ب تێكرەد ەوێل یباس ەوەانیكانیەوێنش
و   امانێڕت ێیوج ەوەتەدراوەن ێل یئاور   ستیوێپ كوەكرمانج ، و رەوهەج انی شناوۆخ كرەب بوەزامدار و ئ دیرەو ف ەئاوار نیو  موحس النەباج

 ەاس لب ەوەتەمانەئەب رۆز ەكەرە، گ ەساد یكێرەنێخو انی ێیپ رەس یكێگرەخنەر كەن یمیكادەئ یكێرۆڵەكێل ۆب مەاڵ، ب ەبووەسرنجدان  ن
 انی  یتێسەك یزاجەم ەك تێب ەرانیشاع وەئ ۆب نهاەت رەه انیكانەییەخنەر ەوەندنێخو یروو نهاەت رەه كەن،  تێبكر ەرانیشاع مەئ یزموونەئ

  رێولەه ەل یعریش یكێناو ندەچ كانەستەش یناڵسا یتاەرەس ەل رەب  ەنموونۆ، ب ەوەكاتەد انۆیك نگەت یتیەزبایح یو  خوان یتێرەگەناوچ
 یناڵسا یراستەناو ەل شیدواتر... و هتد حمودەم ڵربایو پ نیمگەغ رەوهەو ج  دیجاه ورهانو  ب سیو موخل یكان كەچاو ، و رەب ەنێد
 رەوهەزامدار و ج دیرەو ف شۆرەپ الڵعدوەو س رەنجبڕە لیمەو ج وێشەپ الڵبدوەع كوەو یریشاع كەڵێمۆك یستەد رەسەل ەالو وەب كانەستەش

و  تەفعەر وزادەو ون وسفی اڵبدولەع باسەع كەو یریشاع كەڵێمۆك  شیفتاكانەح ەل  هاەروەه ،ەكید یكەڵێمۆو ك  ەاوارئ نیكرمانج وموحس
و  وامنەردەب ستاێتا ئ ەك نێد ەكید یكێلۆپەش شیو دواتر یرزنجەب اللەج واڵبدولەع شادڵو د راجەو هاشم س یشتەد میرەسامان  و ك وجودەم
 رەسەب ەكید یكێنینووس ۆو  با ب نەرانیشاع یناو كێستیبوون و ل ەكییەعریشەزموونەئ ەب ەڵكێت نەڕیراپ یواد یرانیشاع یزموونەئ ەڵگەل

 ...ەوەنێبكر
 ەیورەگ یكێپوور ەلەك  ینەخاو وەندەمڵەوەد یتیەەاڵمۆك یژێو تو یتیەنایچ یاوازیج یكیەاینۆهارم ەب نێشو كەو رێولەه ەچونك  ڵرحاەهەب 
 یناڵسا یتاەرەس ە، ل ەیەفسانەو داستان  ئ یللیم یتیەكاەو ح رانەیح یكستێت نیجوانتر ینەو خاو  یەداێت ەیهجەبن ل یرۆز ەیزاراو روۆلكلۆف

 داێت یشۆو خر شۆج ەب یعریش یكڤێبزا ەوەشیفتاكانەه یناڵسا ەل هاەروەهەبوو یتیەەاڵمۆو ك یاسیس ێیملمالن یكێرەنتەس كەو ەوەشیكانەچل
  كەو رێولەه  رەگەئ مڵێب توانمەد شۆیە،  ب تێوەكەد رچاوەكوردستاندا ب ەیكید یكێشار ەل ەیەاردید مەئ نەگمەدەب ەك ەداوەڵرهەس

 ەشار مەئ ەك تێبكر ەگرەنەڵحاشاه  ییەراست وەل یشۆچاو پ تێناكر گومانێب واەئ ەوەتێنرێخوەن ۆیخەب یعریش یتەبیات یكەیەقوتابخان
 .یكورد ێینو  یبەدەئ یژووێم ۆب نیشاناز  ەخشندانەب  ەریشاع  وەئ  یرعیش یمەرهەب ەك ،ەفراندووەئ یریشاع كەڵێمۆك
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 تەاڵسەرودیشنبۆر وانێن یندەوەیپ یمكەچ

 ەوەتێبەدروست د اندایوانێنەل  ەیەمتمان وەئ ۆداخ
 
 ەو پرس ەوەتێبەد ێجو تەاڵسەرودیشنبۆر وانێن یندەوەیپ یمكە، چ زێراوەناخ و پ ت،ەبیگشت و تا ت،ڵەروا روەوهەگ یواتاكان وانێنەل

 یمكەچ كیەگاەڵمۆك رەه یشارستان ڤیبزا  یكانەگەر یبوون ترێز ڕیبەب شیوەئ ن،ێكرەد رێوەاڵه یكدەیەل ەوەتەن یكانەنووسسازەچار
 یمكەچ ۆیە، ب تنێوبچوۆر كانیەژووێم ەرخانەچەو  یناخ ییاڵقو وێن ەب ەگانەر مەئ رەگەئ تەبیتاە، ب داتەدەڵرهەس ندوویز یكییەریشنۆر
 ینوێت یقورگ ۆب یەوا ڵاڵزو یكێئاو كوەو یریشنبۆو  ر ییەردونەگ یكەیەدەارید كوەڵب ،ییەن یتیەاۆڤمر یزنەم یكەیەدەارید ێنەرتەه ییریشبۆر

 یندەوێن ەیو بازن كاەد ەشەگ  ییریشنبۆر  یبزاوت شدایكیكتەالید یكییەندەوێپ ەیوێچ چوارەو ل ڵێبقوِ  ەڵروحدا ه یكان ەل ەك ۆڤمر
 یكیەگاەڵمۆك یاریزانست و زان وروێو ت لەگەرچاوەس یبوونەن ەل رەه ەمێئ یال ییریشبۆر یگرفت  تەبەڵ، ه ەوەتێبەفروانتر د ییریشنبۆر

و  ونەخواست و خ ەو ل شتوونەیگەن انەیكەلەگ یعیواق ەل  ەمێئ یرانیشنبۆر  ەینیرۆز ەیوەئ دەق ەب،  ەبووەن ەوارەق ێب  یكێتاڵو تووەدواك
 شتمانیو  ن ەوەتەن ۆب  ماینتیئ  یبوونەتێو ئاو یریگەشۆگ ەل ۆیخ شەانڕداب وەئ ،ێدابراب ژوداێم ەل كەیەوەتەن كە، ن اونڕداب  انیكانەژانۆك

 كات،ەد ستەرجەب رەاتنیو نابون اوڕداب یكییەریگەشۆگ یدانەڵه رەس ەل ۆیخ( ییریشنبۆر یئورستوكرات) یكەیەاردید كوەو شی، دواتر ەنواندوو
 ەل ەك شەیەفەلسەو هزرو ف تڵیەقەع ەرۆج وەئ یبوونەن رەماوەج ەب  شۆیەب ،ێبەد ەوەتەن یریشنبۆر ەدژ یوتەر ەب یتەخزم ناواخنداەل ەك

 یكەیەوەتەن ییریشنبۆر ەیناسنام یلماندنەس ۆب رەگیكار یكێپشتڵو  پا زنەم یكەیەمیب ەتێبب ەوەتەن یریشنبۆر یكانەئامانج ۆب  ێئاكامدا ناتوان
،  ەیكەگەڵمۆو ك ریشنبۆر  وانێن یندەوەیپ ەل ییەفەلسەف یمانِ  راێت یرەگیكار یبوون ئاست یرەماوەج داەرێلەك كراو،ێل ەشەڕەه  نفالەئ ەب
،  ناوازیج رەماوەناو ج ۆب یریشنبۆر یكانەگێئامراز و ر وازوێش یرووەل ەنزم ك یكێئاست ۆب یریشنبۆر وەفیعرەم یكانەمكەچ ەیوەساغكردن كەن
 یكردن ەشەگ یستیداوێواتا پ  ،ەوەتەن یكانەخواست ینانێهیدەو ناوێپ ەل كییەریشنبۆر وانێن  ەل ەوییەاریشۆه یكانەاوازیج ەگشت ئاست ەب
 زداێهەب یكێهزر ەل ڵقوو یكەڕێباو ەمكەچ وەكردن ب یندەوەیپ داۆیخەل ۆیخ ە، ك  ێخشەبەد ەوەتەن یریشنبۆر  وانێن یندەوەیپ یكیكتەالید
 رەسەل انیشەوەئ ێپشكنەد داەوەتەو ن رانیشنبۆر وانێن ەل وەپت یكییەندەوەیپ رەسەب  ڵیراۆم ەیوەنگدانڕە  تەبەڵه كات،ەد ەستەرجەب
 یستەبەمەب ێب واەر كیەریشنبۆر ،ێنرەد اتیبون یاسیس یكێتڵیەقەژدان و عیو یماەبن رەسەل وامەردەب ینیخشەو ب یستیوەشۆخ ەیگۆڵەك
 ینانێستهەدەو وێن ەب ەچوونۆر ەك  ەینانێداه وەئ ەیژۆپر ەناگات ەوەئ مەاڵ، ب نانێداه یكانەژۆپر ۆب ڵقوو ییرێۆت ەیوەندنێو خو امانێڕت

 رنێدۆم یكیەگاەڵمۆك یمكەچ كەتردا و یكێشارو شار وانێنەل تەنانەو ت كداێرەڤەد  روەڤەد وانێن ەل شتاێه ەك كیە ەوەتەن یكانەئامانج
 كەو  یلەمكگەچ ەب ەیەه انییندەوەیپ ەك ەوەتێگرەد ەانیواتا وەئ مووەه ەوەتەن یمكەچ ەل ستەبەم ەرێل. یەدایناشارستان یكێیەملمالنەل
 یحزب یریشنبۆر ۆڵیر ەك ییەن ەندەوەئ ێنەت رەه ەوەتەن یریشنبۆر ۆڵیر ەل ستەبە، دواتر م( تەللیم ر،ەماوەج ك،ەڵخ ل،ەگ ،ەوەتەن)

 ارید ەرانیشنبۆر ەرۆج وەئ ۆڵیر ەوەشیحزب یكیەزگاەد یخود ناوەل تێكرەجار د كێندەه ەچونك ،ەوەرینارگەوك كترازاوێل یكەیەشۆگ ەتِ  یبخر
،  نێڕگەد یەاڵاێڕگو  یكەسلەم یكێندەكارم ۆڵیر ەك ەیرانیشنبۆر ەرۆج وەئ یستێوەڵه ەیوانەچێپ ەب گرن،ەخنەو ر یرگانۆئ یسانەك ەك نێبكر
 یادنانیبون یچووڤەشێپ یوتەر یالدان  وەنیقەراست یرانیشنبۆر یكردن یتیەدژاەل رنێگەد  ینێنه یكێسیلۆپ یكۆڵێر شنەرانیشنبۆر ەرۆج وەئ رەه
 یریشنبۆر رە، ه شیكەیەوەتەرنەه یریشنبۆرو  یاسیس یكردن ەشەگ یكانیەراەب ەناغۆق ەل ەارید دا،یموكراسیو د یشارستان یكەیەگەڵمۆك

 ەل ،ێبگر یشەكییەشتمانین ەتەاڵسەد ەل ەخنەر یەواەر تەنانەو ،ت تەاڵسەد یكانییەڕو كو مەك رەسەب  ەگرەخنەو ر رێچاود ەیەنیقەراست
بوو،   ەڵیندەگ یتاەپ یو دووچار دنسازشكر یكێوازێش رەه یرەگیكار رەب ەتێوەبك تێب كێكارۆه رەه ەب تەبارەس ەتەاڵسەد وەئ رەگەئ كداێوشەر
 ۆیخ ییئاسا ەیچكێو ر كاتەدەشەگ ۆیخ ەیكیەسروشت ەوتەر ەدواتر ب مەاڵ، ب تێب زڵۆئا تاداەرەس ەل ەوەتەن یریشنبۆر یمكەچ ەندەچ رەه
 رەرامبەب ێبەد رپرسەب ریشنبۆر داەییوەتەن یاریشۆه یكردنەشەو گ یتیەەاڵمۆك یچوونڤەشێپ یدواتر یكانەناغۆق ەلەك ر،ەب ەتێگرەد

 ەب وادارڕو ب ریشنبۆر ۆیەكاندا، ب ینگەرهەو ف یو ئابور یاسیس یڤەلەگشت د ەل ،یكانەنیقەراست ەپرس ەیوەمدانەاڵو و ەوەتەن یكانەئامانج
 ەمێرەهەل شتاێمخابن ه ەك. یتمەح یكێبوون ەتێبەد یتیەەاڵمۆك یریشنبۆر یمەرهەب یتەڕەبن یكیەستیوێپ كەهزر و یئازاد یكردنەزیپراكت
 ەتێئاو یكێشەب ەتەو بوون نێڕبگ انۆیخ یەیتیەاۆڤو مر یمانشتیو ن ەییوەتەن ۆڵەر ەئ ستیوێپ كوەو ەویانتوانەین رانیشنبۆر داەمێئ ەیكەئازاد
 . تێبب ۆنوغر داەڵیندەگ وێن ەل یراپاەس شەتەاڵسەد ەبا ئ یدی، ئ تەاڵسەد  یكانەژۆپر ەبوو ل
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ئاوا نا  یكێوشەر ەل انیتیەەاڵمۆك یباتەخ ۆیو ئاس انەیكەوەتەو  ن انۆیخ وانێن ەینووسسازەچار ییەندەوەیپ وەئ ەمێئ یرانیشبۆر ایئا مەاڵب
 ،ەریت ،ڵەماەبن) كەو ەوەكید ڵیناەك انی ەوەكید ەیگێر ەل ێاندابەیوەئ ڵیوەه ەشیمەه ەمێئ یرانیشنبۆر ە،  ك نەكەد ەستەرجەب دایئاسا
 یشدارەب ان،ۆیخ یفیعرەو م یهزر ینانێداه انی ستێوەڵه ێیر ەل كەن ن،ەبك ەستەرجەب داەوەتەن  ەڵگەل ەانییندەوەیپ وەئ(  زبیح ،ەفیتا
 یكەڵك  ەیەه ەك ییەیئازاد ەزِ  ێراوەپ وەناكارن ئ ەرانیشنبۆر ەرۆج وەئ رجارۆز نینیبەد ۆیە، ب نەبك كانییەریشنبۆو ر یاسیس ەسۆپر
 ەیكەریت یژوێم ەل ۆیخ رەگەم ۆتا نه ە، ك ەدابراو ژووداێم ەلەك كەیەوەن یژێبەوت ەو  ببن نەبك ەقس ەوەتەن یكانەخواست یناوەو ب رگرنەوێل
 یكییەندەوەیپ  ترێز ەوەتەو ن یریشنبۆر وانێن یەیندەوەیپ وەئاوادا  ئ یكێوشەر ەل ییەن رەیس ۆیە، ب  ێنێنوەد كداێرەڤەد انی كێیەد ەرێكو انی

 ەك ەیكانەڵخ وە، ئ  كەڵخ ینەاڵمۆك یكانەخواست و ئامانج ەو دوورن  ل رنیگ ەشۆگ ەمێئ رانیشنبۆر یچۆپشپرسن ب ەنگڕە ت،ێبەد یرۆكاتیكار
 ەمێئ ەیرانیشنبۆر وەئ ەل رۆز ەوانەچێپ یچە، ك دانیو قوربان رشۆش ینەمەسوت ەب بنەد كانداەبارەو نال ختەس ەئان و سات ەل ەشیمەه
 یبوونەه رەس ەتێد شەقس ەك ن،یفەلسەف یرانینزەت یكیرەخ ەناوەپ ەئاگا و ل ێو ب نیژەد كانداەرووداو ەیوەرەد ەلعاجدان و  یبورجەل

 ەب..   ەیەه سارمانیو ف ناڵف كوەو یریشنبۆر ەڵەك ندانەچ شیمانان ەمێئ یەن ەوەئ یدە، ئ ەوەشننۆفرەد یمانێپ  وامەردەب  رانینبشۆر ەینوخب
 ییریشنبۆر  ەیوێناو چوارچ ەتێناخر ەمانەئ ۆكرد ، داخ رخانەت كانییەریشنبۆر ەژۆپر ۆب انیانیژ ینەمەت نیرترۆز ەیرانیشنبۆر وەل نیشۆچاو پ

 یژووێم ەیورەگ یكێمزەر  ەبنەو د ژنەڕێد انەیختەناو یچۆك ۆب تەسرەح  یسكێ، فرم انیشیرگەپاش م تەنانەت انداۆیخ یانیژ ەلەك ەویەرگانۆئ
 یوتەالدا ر كامەب  ێتوانە، د ركراویداگ یكێتەللیم ناوەل یفەلسەف یرانینزەت روینبەخاو یكێریشنبۆر یبوون ۆ، داخ اوڕژوودابێم ەل یكەیەوەتەن
  ەهزر وەئ ەویەكیپراكت یبوار ەل یانتوانەید ەندانەرمیب وەئ ۆئاخ ،ێدا ب ەیكەتەللیم یندەوەرژەب ەل نجامەرەس ەك ،ێنێرخەرچەو وژێم
 انەیكەوەتەن ینفالكردنەئ یایتراژد مەد رەبەل تێب كانەوێش ەل كەیەوێرشەه ەب كەیەوش ەو  ب كێتاو ۆب تەنانەت اروكرد  ەنەبك انیەیفەلسەف

 ۆب ەیەرانێجوام ەستیوەڵه وەئ ەنگەر ەك..... ِ  ەن نڵێب مكارانداەست مەردەبە، ل نیو ئازاد انیژ ەیستیشا یوەز رەس ۆڤیمر یباق كەو ەك(  
 ەل شیكانەدیتراژ شیكەیەتا راد ەنگەو ر یاسیو س یریشنبۆو ر ییژووێم یكێرخانەچەو ینێوەه ەب بووەد كراوێملەست یكەیەوەتەن ەیوساكەئ

 یكانەنووسسازەچار ەارڕیب ەل نەبك یشدارەب ۆوخەراست یانتوانەین ەبوون ك ێكوەل ەرانیشنبۆر ەڵەك وەئ  ۆئاخ المەب تان،سەوەد كداێئاست
 یواتا ەب تداەڕەبن ەل شەمەئ  ،ینیب كانەرووداو یزێراوەپ ەل انۆیخ انداەیكەوەتەن یكانەبارەنال ییەاسیس ەوشەر ەمخابن ل..  انەیكەلەگ

 ەل كرا،ەد ێپ انیوتەسوكەڵه ەزانۆقەرەق  ەوەتەاڵسەد ەب رەس یریشنبۆر ەینیمەك یكێژێتو نیەالەل ەهات ك كەیەوەتەن یلتورەك یكردنیتیەدژا
 ۆب شەكید یكیەال ە، ل كانەوتەكەستەد ۆب كەیەندەپروپاگ انیـ  كێكالمیر كەو ەینگانەو دەئ یاندنەیراگ ستشدایوێپ یئان و سات

 ەل ەك مەاڵبن ، ب شیندەرمیو  ب تەمیبا بل ەمێئ ەیرانیشنبۆر ەرۆج وەئ ەباش..  نانێهەد یكارەب ەوەرەد ۆخەناو یگشت یرا یكردنەواشەچ
 نەبد نجامەئ یریشنبۆر یچاالك ستداەردەس ەیوەتەن یتەاڵسەد ەیبازن وێن ەو ل ەوەزنۆدب انۆیخ كداەیەوەتەن یشكراوۆرامەو ف نگەت یكێزێراوەپ

و  ەپرس مووەه وەدواتر ئ ت،ێبەه انەیكەشتمانیو ن لەگ ۆو ب ژووێم ۆب انیكیەنتمایچ ئ ست،ەد بن ەیوەتەن ەیمێئ یریشنبۆر ۆب ێبە، د
 ەوەتەاڵسەد ەل كداێمەردەس موەه ەل وەشیمەه ە، ك ناننێزلێر ەیستیشا ەرانیشنبۆر وەئ ێنەت ەك ەیانیواتا وەل ەجگ نن،ەیەگەچ د ەانیشۆرخەس
 ن،ین ەوەركردنەسەب یاویش اندایشۆخ یرگەمۆڵەك یانیژ ەل تەنانە، ت نیەماینتیئ وەئ ەیوەرەد ەل ەك ەیرانیشنۆر وەئ شەوانەچێپ ە، ب كنینز
دا ،  وتووەشكێپ ۆب وتووەدواك یكێناغۆق ەل كدایەگاەڵمۆك رەه ەل كداێنێوكات و ش رەهەل كێرخانەچەو و كییەانكارۆڕگ رەمن ه یراەب ۆیەب
 ەب ەبن، ك كەیەوەتەن یاڵبا ەیونمون ستێوەڵه ەیرقافلەس ێبەد كانەخشندەب ەریشنبۆر یدی، ئ ەكمۆت یكِ  ێپالندانان یشتنڕدا ەب ەستەوەیپ
 كدایپراكت یبوار ەلەك ەیستانیریۆت ەریشنبۆر ەیوانەچێپ ەب  ر،ەگیركا یكێژێتو ەب بنە، تا د ێبەد ترێز انیركەئ انەیگاكەڵمۆك یوتنەشكێپ

 ەشیمەه ەك ەیرانیشنبۆر وەئ یستێوەڵ،  هزرو ه نانێداه ەینیقەراست یبكوژ ەب بنەد شدایربیشنبۆر ەدژ یوتەر ەكردن ل یریپشتگ ۆب نڕێبەداد
 ە، ك ەوەتێبەد ترڵقو ەوەتەن رویشنبۆر وانێن یندەوەیپ یمكەچ ،كراون  وتەز ێل ەناسنام یكەیەوەتەن یاكانیدیتراژ ەوشەپرس و ر یمەخ ەل
. ەوەوانەچێپەب كەن ێكورد بگر یرانیشنبۆر یمەڵەق یهزر ەل زێر یشتمانیو  ن ییەوەتەن یكییەریشنبۆر یماكانەبن رەسەل یكورد یتەاڵسەد یدیئ
 وەئ ەكید یكێجار ەیوەئ ۆب ەكەرەگ ەیكید یكێناغۆو ق كێو كاتەرووخاو ییەندەوەیپ وەئ اڵحاەم یتا ئاست داەمەردەس مەل یەمواێپ سانید ەك

 . ەوەتێدروست ب اندایوانێنەل  ەیەمتمان
 
 
 
 
 
 بوونۆو نام نتمایئ
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 یـ ال ەنییئا ەیكەرچاوەس ەك كاتەد ریداگ كێرەنتەس( ورباخیو ف گلیه)  یال ەوات دایمانەڵئ ەیفەلسەفەبوون ل ۆنام ەیزاراو ەندەرچەه
 ندەچ ۆب یتیەاۆڤمر ەیگەڵمۆك كات،ەد یتیەەاڵمۆك یونبوۆنام یوشەر ە، باس ل ەناسراو یكێندەرمیو ب زانیو ئابور ناسەڵمۆك كەو ەك شیماركس

 یبوون ۆنام ۆب مەاڵب. ەكردن رشۆش ەبوونۆنام  یوشەر وەرزگاربوون ل ۆب شیكەیەگێر ەو تاك كاتەد شەداب ەنیمەك یتەاڵسەو د كێنیو چ  ژوێتو
.  ەدوور داۆیخ یتەاڵسەد ەل ەكێزێه ەك ێدێل یكێازئامر كەتاك و ەك ێنەیەگەد مكارەست ۆتاك ب یچەملكەك داتەد شانین مانەنِ  ێو وەئ یاسیس

 یدارانیەرماەس مكاروەست ینیچ ستەدەب ۆب كێئامراز ەبنەد ەك ەكارانێكر ینیو چ ۆڤمر ینانێمهەرهەب ەیسۆپر ەیوەدوورخستن شیئابور یبوونۆنام
 یكێنجامەرەد یدروست بوون ۆیه ەتێبەد انیشەوەئ ات،كەبزر د داەیكەو كار ۆیخ وانێن ەل ەندوویز ییەندەوەیپ وەئ ۆڤمر داەرێئال. ەوییەدارا
 ەل ییریشنبۆر یبوونۆنام ،ێبەد واوەت نانێمهەرهەب یكانۆیەه  ەڵیمۆكەب یتیەكاۆڵم ەب یشیركردنەسەچار ن،یەدوورخا یو مادد یروونەد یزڵۆئا

 ەیگۆڵەك كەو انیمووەه ەمانە، ئ شتمانین ژوو،ێ،  م  نزاكانییو ئا نیی،  ئا رەو هون بەدەو ئ پورەلەزمان ، ك  ێكات داتەدەڵرهەس كداێكات
 ێبن اتیبون ژداۆرەپاش ەچ ل ستاوێئ ەچ ل ۆیخ ەییوەتەن ەیوارەق ێناتوان ەگانۆڵەك ماوەبن مەل شەبێب شیكەیەوەتەرنە، ه ەوەتەن یوندروستبو

 ییەوەز مەئ یروو رەسەل شەوەتەن رۆز یرچەگە، ئ ەییوەتەن یتڵەوەو د ەوارەق یدروست بوون ۆگرنگن ب یكارۆه ەگانۆڵەك مەئ یبوونە، ه
 واەئ بن،ەه ەگانۆڵەك ماوەبن وەگومان تا ئ ێب مەاڵ، ب نین انۆیخ ۆیخەربەس یتڵەوەد نەخاو شتاێه( كورد شەوانەل)و انیجوگراف یقوربان

 ەییوەتەن یكێتڵەوەد یزراندنەدام ەل یۆخ ینووسەچار یدان ارڕیب ەكاتەد ەلەگ مەئ یخوازیرزگار یبزاف یواەر یباتەو خ ییژووێم یتیەیەتمەح
 وەل كێكیەرەه یشتنێهەن ناوێپ ەل ەكردوو انیوچانێو ب وامەردەب یباتەخ ،ەداو انڵیوەه ژووێم ییژاێدر ەكوردستان ب یرانەركی،  داگ داۆخەربەس
 وانێن ەتێوەبك یاوازیج نجامەرەبن و س وونبۆونام كترازانێل یدووچار یوارەكورد ەیگەڵمۆكورد و ك ۆڤیمر یتاك ەیوەئ ۆب ەانەییوەتەن ەگۆڵەك
 یزۆریپ یناوەب كێژۆر ەداو انەیوەئ ڵیوەه ەشیمەه  رانەركیكوردستان ، داگ  یاكڤج یكانەاوازیج ەرەڤەد وەو  ناوچ نیچ ژوێتو یكانۆڵەر
 زگاەدام و د وەقوتابخان ەو  ل نەبك ەغەدەق یكورد ینەسەر  ی، زمان و چاند انۆیخ  ەییوەتەن یشیئاسل یناوەب ەكید یكێژۆو ر نییئا
 مووەه مەئ ومانەگێ،  ب نێبكر ەغەدەق كانیەشتمانیو ن ەییوەتەن ەنۆو ب رگەجل و ب تەنانەو ت ڵمندا یونا انی تێنرێخوەن كانیەسمەر

 رەس ەیوەتەن  ەب رەبرامەب ەبكات ك ەوەب ستەكورد ه یتاك ەك ەیوەل ەجگ ەمە،  ئ ێنەیەگەد یكورد چ ۆڤیمر یكردن ۆنام ەل ەجگ ەنگانەئاست
 ۆڵەیكورد ر ۆڤیمر ،ییەن ۆیخ ۆیخەربەس یتڵەوەو د یئازاد ەیستیشا ەكەیەوەتەن ،ەرابردوو ێب وەچەبن ێالوازو ب رداەركیداگ یستەد
 ەل كێشەب  رانەركیداگ شۆیەب رە، ه ێب ۆخەربەس یتڵەوەو د یئازاد یاریخواز ێو ناب  ێب ەستەد رێژ ەشیمەه تێبەد ەتووەدوا ك یكەیەگەڵمۆك

 ێجەبێج  انیكانەشووم ەپالن تواننەد ییسانا ەب  ەبوونۆنام وەل رگرتنەو كەڵك ۆ،  ب نڕبەدكوردا دا ینەسڕە یشتمانین ەكوردان ل یدێخاك و ز
 تەنانەت،  ەیكەرەو هون بەدەزمان و ئ ەب ،ەیكەگەڵمۆو ك لەگ ەو ب  ەیكەتاڵو و دێز ەكورد ب ۆڤیمر یو هزر ستەه یكردن ۆنام ەل ەك نەبك

 ەتێو  بچ ەوەتێب ۆیخ ەیكەلەگ یكان واەر ەماف یو دژ انۆیخ یستەداردەب نەبك  ەبوو ۆمنا ۆڤەمر وەئ ێبدر شەوەئ ڵیوەه ەك  تێد ێل یتا وا
 ەیماعكارانەت یتەاسیس یكردنێجەبێج ۆب كنیەایژۆلۆدیئا ینەخاو ەشیمەه ستەردەس  ەیوەتە، ن ۆیخ ەیكەلەگ یكردن یتیەدوژمنا یرەنگەس
 ەیوەتەن ەڵگەل اوازیج یكەیەوەتەن رەه ۆییمر ەیگەڵمۆك ەچونك كات،ەد ەستەرجەب نداییئا ەل ۆیخ یەایژۆدلیئا مەجار ئ رۆز ەك انۆیخ
بوو  چەملك ەدواتر ك مەاڵب ن،ەكەد رانەركیداگ یستەردەس ەیوەتەن ینییئا یایژۆدلیئا یتیەدژا یتوند ەب تاەرەس ەل یچ رەگە، ئ ستداەردەس
 ۆیه ەتێبەد شداینجامەرەس ەو ل تێنێپەسەد دایرەسەب ەیكەنییئا ەتەاڵسەد یدێه یدِ  ێو ه ەیینێش ە، ب رەركیداگ یژموونەه یستەد رێژ ەوتەك
 ەیو ناسنام ناوەو ل ەیەوەتەن مەئ یتەبیتا  یو سروت شەو ك لتورەو ك تیرەداب و ن ینۆڕیو گ ستەد رێژ ەیوەتەن ینیئا یوارەنێشو ەیوەنڕیس
 یستەد رێژ ەییوەتەن یتاك ەیوەل رۆز ەنگڕە ەك( تقمص) ەیتا راد ەوەتێبەد ڵقو ەندێه ەیكەبوون ۆو  نام ڵێماەداد ۆیخ ەب تەبیتا ەییوەتەن

 ڵرحاەه ە، ب ێبكر ێپ ەیئاماژ ێكرەدەك  نەه ندووشیز ەینمون ندانە، چ ێب نەگمەد رۆز داتەد ینجامەئ یستەردەس ەیوەتەن یتەاڵسەبن د
 ۆب یماینتیئ ەبكان ك ەوەب ستەه داۆیخ یشتمانین یتەاڵسەد یرەبێس ەكورد ل ۆڤیمر نۆچ ەدانێپ خیەبا  یاوین شم یال ەب ترێز ەیوەئ
  ێتوانەن مەك ینیەال ەب شەكەتەاڵسەد یرچەگەئ ،ەیەه ۆیخ ەیكەتەاڵسەد ۆب تەنانە، ت ەیكەژووێو م نگەرهەف ۆب ەیكەزمان ۆ، ب ەیكەتاڵو
 ك،ێنیەال یندەوەرژەب ەل ەتەاڵسەد وەئ نڵێیبكات ،   باب یكانەكورد و   ئامانج ۆڤیمر یوایاست و هو خو ونەخ ەگوزارشت ل ەناغۆق وەل

 ەب تەبارەكورد س ۆڤیمر ەك ێنەیەناگ ەوەئ سانید مەاڵ، ب ەوانەئ ینگرانیەال ۆب رەه ەیەه یكێازاتیمتیو ئ وتەستكەد یچ رەو ه یەدا كێگروپ
 ردباراەب ەیكەتەحكوم یزگاكانەداوود یزادئا یكردنەو ممارس شاندانیپۆخ یناو ە، ب ەوەتێب انڕن و داببوو ۆنام یدووچار یكار ێب انی  یشەبێب

 وەوەبوژان ەیسۆپر ەل یكردن یشدارەبەل ەتاڵو مەئ یتاك ەكەرەگ شۆیەبدات ، ب یكانیەستیداوێو پ لەوپ لەك ینكردناڵتا ڵیوەه انیبكات، 
.  یبردن ناوەل كەن ەیكەزموونەئ ەیوارەق یكانیەپا یركردنیقامگەس ۆبكات ب باتەخ ەرانیلگێش ەیكەتاڵو  وتنەشكێپ یوەرِ  ێر یدانێپ ەشەگ
 ،ەانیوانەژنامۆو ر ینەمەو چاپ اندنەیو راگ ڵناەك مووەه وەئ یبوونەكوردستان و ه یمێرەه یتەحكوم یزراندنەو دام نیرەپاش راپ یناغۆق ەل
 چیه ەل تێناكر یراستەب ەك اواز،یج ۆیكەو س چوونۆب اوڕ یبوونەه ەخساوەكوردستان ر یلەگ ۆب ەك ییەیئازاد ەزێراوەپ وەئ یبووونەه یەیساەل

 راوردەب یتەاڵژهۆو ر یبەرەع یتاناڵو یو حكومران یاسیس یستمیس  ەو  ب(  یكانڕیەموكوەك یربارەس)  یحكومران ەیزموونەئ وەئ  ەوەكیەروو
 وەئ یبوونەه ەوەوانەچێپ ەب انیكورد دروستبكات  یتاك یال یشتمانیو ن ەیوەتەن یماینتیئ ەترێز ەوەل یتوانا یكورد یتەاڵسەد ای، ئا تێبكر
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 ەمانەئ ای، ئا داۆخەناو یواڕەنا یرەشەكورد ل یالوان یو توانا زێه یدانیڕۆفەب وەو پار تەاڵسەد رەسەل یەیواڕەنا ێناڵگرفت و ملم وەشێك مووەه
 شتمانیو ن یتیەكوردا یبازێر رەسەكورد ل یالو دانەس ەك بوونەن رەهاند ەمانەئ ایئا ران،ەندەه ۆالوان ب یچۆك یكەرەس یكارۆه ەبوونەن
 ەك ەوەتۆكرد مانەیییوەتەن ەیژۆپر ەل یریب یكورد یتەاڵسەد ندەتا چ ۆئاخ. بن انۆیخ ەیكەتەللیم ەب یدژ یرەنگەس ەروو ل  نەو البد یرەروەپ
 ەاری، د بگرنێل یزێو ر نەبد یگشت یاەڕب خیەبا. نەبك یموكراسید یكێمەستیس یوەرەیپ كەیەو تا راد نەبب تیەنەدەم وەرەب یكورد ەیگەڵمۆك
 شتمانیو ن زۆسڵد یكێتاك ەك ەكورد ، چونك ۆڤیمر یال نتمایئ یستەه یالواز بوون ۆبوون ب یكەرەس یكارۆه ەكید یرەفاكت ندانەو چ ەمەئ
كردن   یكۆداك یرەنگەس ەل ەیكەشتمانیو ن لەو گ ۆیخ یتەرامەك یپاراستن ناوێپ ەل ڵەسا ندانەچ ەك ییەوارەكورد یگاەڵمۆك مەئ ییرەروەپ

 یەزداێراوەپ ەل ،ەژارەه ،ەكار ێ، ب ەوەتێوسەچەد دایكورد یتەاڵدس یەیسا ەل كاتەد ماشاەت ،ێداب ەیكەزانێو خ ۆیخ ینێخو ەب یبوو، قوربان
 تێنریناب ێپ یوانەر یكێماف چیه تەنانەوت ێكرەد یماشاەت یانیب یچاو ەب ،ێكرەد ێل یحزب یەیزكەت یداو كاتەد كیەزگاەد رەه ە، روو ل

و  ێناب یتیەساەك یكترازانێبوون و ل ۆنام یدووچار ۆڤەمر مەئ نۆچ یدیئ  ،ێب ەكەتدارەاڵسەد ەحزب ینگریەال رەگەم( شیكوردبوون تەنانەت)
  نۆچ ەباش،   نەكورد بك ۆڤیمر  یماینتیئ ەباس ل ەیوەل رەمن ب یراەب ۆیەب ەوەتێناب زەپاشگ ۆیخ یكانەنیرێد ەونەو خواست و خ ئامانجەل
 ەل ەكەرە، گ یاسیس یكێو حزب كخراوێگروپ و ر رەه ۆب ماینتیئ انی ،ەیكەژووێو م شتمانین لتورەزمان و ك ۆب ەوەبكات ۆیخ یماكانینتیئ ەل ریب
 ەمكەچ وەئ ۆب  یماینتیئ ندەتا چ یزانەد وساەئ ،ەبوون بوو ۆنام یدووچار ندەكورد تا چ یتاك ێبزان ەوەتۆڵێبك ی(بوونۆنام) ەك ەیكەدژ ەمكەچ
 ەدواتر ب ەوەتەڕێبگ( ایدیم یتۆیەمپراتیئ   یمەردەس ۆب ەنگەر ەك) ۆیخ یكۆرید یالتەسەد یستدانەد ەل یدوا رەكورد  ه ۆڤیمخابن مر ،ەیەه

 داۆیخ یستەن ەكورد ل یتاك  ەوەزینگلیئ یزمیمپرالیو ئ بەرەع شیرتورك و فارس و دوات نیەالەل یبوون شەكوردستان و داب یركردنیداگ
 ۆییرووخان و پاشك روەوهەگ یبزركردن ەبزر بوون ك یواتا ەب ەیبوون ۆنام وەئ ،ەبوون هاتوو ۆنام یدووچار( شیكورد یكێوارەدێخوەن تەنانەت)
 وەشتمانیو ن  لەگ وەئ رەسەل ماینتیئ ۆكردن ب ۆڵینك انی شتمانیو ن لەگ یشتنیهێحەب انی انڕداب یواتا ەكورد ب ۆڤیمر یبوونۆ، نام ێنەیەگەد

 یبوونۆو نام ماینتیئ یالواز ەك یكێتڵەحا.  ستەد رەس ەیوەتەن ۆكردن ب ماینتیبن ، ئ ەڵەمۆو تاك وك یتیەناەسەو ر ەچەبنەل ەوەزبوونەپاشگ
و  ەاڵمۆكەب یكوشتنۆخ وەرەب یتیەاۆڤمر ەڵیمۆتاك و ك ە، ك ێناسرەد ەكوشندان ەبوونۆنام وەل كێكیە ەب ەك ەرەركیداگ یتەاڵسەد رێژ ۆڤیمر

 ەفتارەو ر رەركیداگ یتەاڵسەد یژموونەه ۆب ەكێمەست ەاڵمۆكەب یبوونۆنام ەچونك بات،ەد كانیەتیەەاڵمۆك هاەو ب وشتەر وەهرەب یهزر
 ەل ۆیخ ە، ك كراوداێملەو ست ستەد رێژ ەیوەتەن رەس ەب ەستەردەس ەیوەتەن یتەاڵسەد  تداەڕەبن ەل ە، ك ەوەتێرەگەد یكانەرستەزپەگەر

 ەیوەئۆ، جا ب وانەرفرەب یبوونۆنام ێگوترەد شەبوون ۆنام ەرۆج مە، ب ێنێنوەد یتیەاۆڤو مر تیەو شارستان یو ئازاد یتیەساەك یرووخاندن
 یكەیەژۆپر ەل ریكورد ب  ەییوەتەن یشیئاسا ینتكردەخزم یستەبەم ەب ەكەرە، گ ەوەتەیەن  بوونۆنام یرانەیق یكورد دووچار ۆڤیمر ترێز ەوەل
بكات  ێپ ەیشەو  گ بداێپەرەكورد  پ ۆڤیمر یال ماینتیئ  یستەه ێب ەوەئ یكەرەس یو  ئامانج ەوەتێبكر وتنخوازەشكێو پ یموكراسید ەییوەتەن

،  یكانێیەراواك ەِ  ڵو د یرانەگیو ن یساردمە، خ ێلێهەن نیوارەكورد ەڵیمۆتاك و ك یبوونۆنام مەردەبەلەك ەینگانەو و ئاست سپۆك مووەو ه
 .بكات یوارەكورد ەڵیمۆك یكانیەركەس ەگرفت ەیینوكەه یرەسەچار

 
 
 
 
 رۆخەمش یریشنبۆر
 

  ،ەیەه ۆیخ ەب تەبیتا یدیو د نیوانێڕتو  چوونۆب ەرەنووس رەو ه ەنوسراو یرەسەل  ێوەل وەرێل ەوەاوازیج یمكەواتاو چ رۆز ەب نانێداه
   بێكت انی ەوۆڵیەكێل ندانەچ  یئاست رەسەل ەمكانەچ مەئ ەڕمەل   وانەئ ینیوانێڕت هانیج یكانەناسراو ەرەنووس ەڵەو ك ندەرمیب كداێكاتەل
 یرانەنێخو ترێو ز ەو زاراوان مكەچ مەئ یكردنۆڤەو شر كردنەناسێپ رەس ەوەمەڕێبگ ێوەنام شۆیەب رە، ه ەكردوو رانەنێخو ەب  انیشەشكێپ
 ەك تێبەن كێرنجەو س ینیبێت ندەچ رەگە،  م مەكەنینووس رەس ەمەناخ   ترەتاز یكێشت ەیەوەنینووس مەب امینڵد ە، چونك مەبك كیرەخ ەوێپ
نابم ، ئاخر  نگەد ێب ترێز ەوەل ەسەب یدیئ ژمێزمان و  ب ەمێب ەكمەرەگ شیەماەبن مەئ رەسەبوون  ، ل ڵەەاڵگ ستمداەرو هیب ەل ەكێمەد

 نایگە، ئ نیناب ڵیحا انێیل نیوتووەگادا خ ێگوەمانان ل ەمێئ رەگەم... یچ یپا ەل  ەبناخان ێوب ێجەناب ەراتینزەت مووەه وەئ ەنیلەبراگ
و  نۆو چ ێكوەو ل ەیك وییەچ  نانێداه  ێزانەو ن ێشتبەیگەن  نانێداه یمكەچ ەل ۆیخ ۆب یچە،  ك رەنێداه ڵێب ۆیخەب ێسەك تێكرەد نۆچ
 ەڵگەل ەڵەمام ەوەتاز یكیەایو روئ مكەچ ەكورد ب یریشنبۆر نۆو چ یكورد یاتیبەدەناو ئ ەهات ێكوەو ل نۆچ  ێزانەو ن داەڵهیرەس یچۆب
، ئاخر  تادانەرەسەل نداینووس یبوارەل شتاێه كداێكاتە، ل رەنێداه نڵێیب مانۆخ ەب نیبزان یواەرەب و ێبەد نۆو چ كاتەد یبەدەئ یكستێت

و  یكریف ەیرچاوەس ندانەو  چ ێتبیهش ێجەب ەیكەتەللیم ەیبخانێكت ۆب ینگەرهەو ف یلتورەك ەیورەگ یكێراتیم ێبەد مەك یالن  رەنێداه
 ەیشەبانگ رەكسیە یعریش یكێقەد انی ێكۆریچ ەو كورت كەێمەڵەق ەرەسەب ەیو برا روحسوكانەئ كە، ن ێكردب شەشكێپ رانەنێخو ۆب یفەلسەف
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 یكەیەرەالپ رەسەل شیدواتر ەوەبكات تڕە ۆیخەل رەب یرانەنووس یمەرجەس یمەرهەب یوەكەلەگ یاتیبەدەئ پووروەلەبكات و ك  نناێداه
 ەییخنەر یكێكار ەانیزگاەد وەهاوكات ئ.. ەوەتێبكر رەسەب زموونەئ ەب یانیبەدەو ئ رانەنووس یحساب رەسەو ل ێسازبكر ۆب یدارید كداێارۆڤگ
 مووەه وەل ەك تێب ەوەئ رەبەل كێتەباب یكردن ندەسەپ نێِ  ڵب ەوێ، ئ یشۆرامەف ەیالقەد وێن ەنەدەد ێیو فر ەوەنەكەوداڵب یبەدەئ یكێقەد انی

 تێب ڵیكرچ و كا یالواز ەب تەبارە، جا س ەیوەتكردنەر ەوەوانەچێپ ەب تێب ێج ەو ب ڵماقو یوانەو زمان یكیكنەو ت یرەهون یكیەروو
 ەانیزاجەم كێارۆڤگ  انی كەیەژنامۆر ێرپرسەب ەك مەبك ۆب انەیو ئاماژ مێبدو ەكارانۆه مووەه وەل ێوەمن نام.. ێبەن ەوەوكردناڵب ەیستیشاەك
 یچ رەگە، ئ ەوەبكات واڵب ەكەنینادات نووس ێپ ەیگێر انی داتەد ێپ ەیگێر شیندەوەرژەب رجارۆز ەك كات،ەد یبەدەئ یكێقەد ەڵگەل فتارەر

و  كێرەنێداه ەبكات ییئاسا یكێرەنووس ەیەئاماد ێجەناب یكارۆه رۆز ەب تەبارەس  واە، ئ ێب شیكشیرەنێداه  یمەِ  ەڵق ەب شەكەنینووس
 ییراێخ ەو ب ییسانا ەوا ب رنۆز ەندێه كانەاردید.  ێنێرخەچەو یكراو یزێراوەپ یكێرەنووس ۆوردو خاش بكات و ب شەنیقەراست یكێرەنێداه
 كدایمانگ ندەچ ەیماو ەل نۆچ ەك چتیكوردستان بكر یمێرەه یكانەناەفتەه ەل كێكیە یرگەب یشاماەت تێكرە، د ێناكر انیكانەگرفت یرەسەچار
 رەگەئ یانیب یكێرەنێ، خو ەوەتۆوكرداڵب داەانیمانسۆر یكێتەحالەل یكانەنێو اوازیج ەیبارەقەو ب ەكراو كێریشاع ۆب كالمیجار ر ندانەچ
 رەگەئەك ۆیخ ەكەرێشاع ۆب زمێر ەڵگەن ل یەداێت ەیرەنێداه ەریشاع وەئ نهاەت رەهەتاڵو وەئ گاتەدێوات ییاینڵدەبكات ب مانەكەتاڵو یردانەس
 ێكات مەاڵ، ب گرمەخنەمن ر ڵێب ۆیخەب كێرەنووس ەك یەداەوەل رەیس  انیكات،ەقبول د ەوەئ نۆچ تێبەن ییەبازرگان ەكالمیر وەل یزەح ۆیخ ۆب

 راوێگێل ەخنەر ۆب ەیەخنەر ەوتار مەئ یزوو ناواخن رە، ه ەوەبكات یواڵب ەوەتەمانەئ ەب یرەوپەئ ەب یاتیج ەل یال ەگاتەد ەییخنەر یكێوتار
 ەینكینووس ەل ەوەتێب وانیژەپ كاتەناچار د گرەخنەر تێب شیكردن ەشەرەه ەب تەنانە،  ت تێب كێڵێف وڕف وەگێرەه ەو  ب ەوەتێنێخوەد

 ڤیبزا ەڕمەل ۆیخ یكێچوونۆ، ب نانێداه یمكەچ یشتنەیگێت ەیپل خوارەو ل ییائاس یكێریشاع انی كێرەنووس ێوەل وەرێل انی. بكاتێپ ەكشەپاش
 انینانێو داه یخوازێنو ەیفلقا رەسەو ب كاتەد زیر یارانیو  ستۆد ەل كێناو  ندەچ كارۆه رۆز ەب تەبارەو دواتر س یڕێربەد یبەدەئ یعریش
 یباش یرەنێخو ەناسراوان ن یریشاعەن ەناوبراوان وەئ ەك) ەییخنەر ەیوەنیۆڵكێو ل ینگەرهەو ف یبەدەئ یكێتەڕەبن  ماوەبن چیه ێو ب ێرێژمەد
 ەل ەمانەڵەق وەل ێندەه یەن یەدا ەوەل ەكەرەیس... یخوازێنو یو بزاف نانێو داه  یێنو یعریش یمبولیس ەانكاتەیو د تێد نووسەخنەر( عریش
 ەتەبوون وتەككێر ەب انیداون  یتەارمی یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یخۆودبار ێندەو ه ەرگرتووەو انۆیخ یتەرۆو ش ناوەل انیكەڵك كداِ  ێژگارۆر

 ەل ێگو وەزێرەب ێبەد ۆیە، ب نەكەد فتارەر رانەو نووس رانیشنبۆر ەڵگەزانستگا ل یكیەستاۆمام كەو ندنێخو ەل اڵبا ەیوانامڕب نەخاو
 ەك شۆیە، ب  ەكورد دروست كردوو یرانیشنبۆر  ۆب انەیكەرانەیق انۆیخ یكورد یریشنبۆر یكانەندەناو ڵرحاەه ە، ب ێریبگ انیكانەشتیرماەف
 یكانەتڵەحا ەل كێتڵەحا ەگاتەتا د تێبەد رانەگین  ەانێیجەناب ەاردید مووەه وەئاست ئ ەل  ێننێمەداد شۆد  ەوشەر وەل ەنیقەراست یریشنبۆر
 ییەریشنبۆر  ەزراوەدام وەئ یكانەلتا ەعیواق وەئ ڵەگەل وەتیەو شارستان یلتوورەو ك یكریف یبوون ۆنام شیوەئ ەبوون، ك ۆو نام حباتیئ
،  ەماوێج ەمان ب ۆب كیەتاەپ كەو وەبوو یكورد یریشنبۆر ەیرانەركیو داگ ەیەانیعسەب یكولتوور یكەیەنیشێپ ترێز ەك ەنكراوانیۆئا یزبیحەب

 ەب یرەنووس ێندەه ەك ەیەه ییریشنبۆر یتەزارەو ینزگاكاەو داو د اندنەیراگ ڵیناەك اروۆڤگ وەژنامۆر ندانەچ ەئاوا ك یكێژگارۆر ەمخابن ل
 ەل انیكانەمەڵەق ەیوانەئ)كورد  یرانیشنۆو ر نێبكر تەاڵشاباش و خ  شیكانەڵەبوود ەرەو نووس ێشبكرۆرامەو ف رەروەشتمانپیو ن ستێوەڵه

  ێناڵملم یراشكاو ەب شتواننەن  نجامەرەوس ننەیو تاوانبارو خا نەڵەه وانەئ نەبك ستەوا ه ەهاتوو ێل یوا( بووەن رەركیداگ یریشنبۆر تەخزم
 ەتێوئا یاریزانست و زان یریشنبۆر یكانەناسێواتا  و پ مووەه ەكورد ب یریشنبۆر مەڵێد ەك تەبەڵ، ه نەبك داەپاوەس رۆز ەب ەعیواق وەئ ەڵگەل

 ەوەردەد كەڵێمۆك ستەدەكورد ب یریشنبۆر ڵرحاەهە، ب ەبوون هاتوو ۆنام یدووچار  ێبزان ۆیخەب ەیوەئ ێب ،ەوەانۆیخ یشنۆر یهزرەب ەكردن
 ەنیەالەل شەعیواق وەئ تەبەڵه ەك..((  ەوەنۆڵیبك ەگرفتان وەشێك وەئ یراست ەل تێنادرێپ ەیگێر انی)) ێناگر ێل ێیگو شیسەك تێنڵێناەد
ناشازو  ەتڵەحا ەك ەدروست كراودا  یریشنبۆو ر یرەگەژنامۆو ر اندنەیراگ یكانەبوار ەل ەوەوەرۆخەو  مش ەاڵندەگ یریشنبۆر یسانەك

 ەیگێج ادایو ر ییراەم یلكاوەز وێن ەل ڵەحاەم ژدانیو نەخاو ڵێب ۆیخەب كێرەنووس ەك یەوا مێمن پ..  باو ییئاسا یتڵەحا ەببن كانییەنائاسا
 یەوا قە، ه ەوەنەیكەن ڵس ەیانگرفت وەشێك مووەه وەئاست ئ ەو ل نیو بنووس  نیبەن نگەدێبا ب ەسەب مڵێب ەكمەرەگ یدیئ ۆیەربە، ه ەوەـتێب

و   ێنێنگەبسەڵه ەكەعیواق ەانۆیبكات وراستگ كانەاردید ەاڵگەل ەڵەمام فتاروەئاواش ر ێنووسەد وەوەكاتەد ریب نۆچ وەئ كەو یزۆسڵد یرەنووس
 . نراونێپەس كاندایەریشنبۆر زگاەداوود رەسەپرس  ب رەب كەو قەناهەب ەیوانەئ یتەبیتا ەب ێریبگ یكورد یزۆریپ ەیوش یگانانبازر ەل ەگێر
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 ەمەردەس ەیردەروەپ ەل ەكهاتووێپ ەكەیەه ۆیخەب تەبیتا یكێندەاوڕباگ انیژ یزموونەئ ناكیم ییئاسا یكۆڤێمر رەه  كەو شیریشنبۆر
 ەچونك داەمێئ یتاڵوەل ،یەرواەه شیریشنبۆو ر تیەشارستان ۆب  شەندەباگراو مەئ  گومانێب ،یریپ ەگاتەتاد  ڵیمندا یكانەناغۆق یكانەاوازیج
   انیكانڵەو مندا انۆیخ یانیژ یوێبژ ۆب بنەناچار د( ندانەرمەو هون رانەنووس) شیتەبیتاەب رانیشنبۆ، ر ەزبووڵۆئا ەندێه انیو ژ رانەگوز یزۆد
و   یریشنبۆر یكانیەكا ەكاركردن ل ینجامەرەو س ەنراوێمەڵس ەوەئ ەكێمەد ێلە، و نەدا كاربك یزبیح انی یحكوم  یریشنبۆر یزگاەداوود ندانەچەل
 هاەو  رئاواۆخ یتاناڵوەل ەوەوانەچێپەب  ،ەیەه ەوەندانەرمەوهون رانەنووس ینانێداه رەسەب یڤیتەگین یرەگیكار ییرەگەژنامڕۆو  اندنەیگرا
 یكانەبوارەو ل ندەرمەهون نهاەت رەه شیندەرمەهون ،ەوسنوەژنامۆر نهاەت نووسەژنامۆر ەوات ،ەیەه یشنالیفۆپر یو كار یرۆپسپ ەچونك ،ییەن

 ،ییەوان داەمێئ  ەیدراوۆمارەگ ەمێرەه وەل یەداەوەل ەكەرەیس مەاڵ، ب روانەه شیرانەو نووس بیدەئ تەبەڵ، ه كاتەد یرەهون یكار دایرەهون
،   ێروابەه شەكەندەرمەهون ۆب ەنگە، ر نووسنەژنامۆر روەنووس مووەه كداەیەحزەل ەل مەاڵ، ب كێریشنبۆر یرسكۆو خ نەسەر ەیهرەبەل رەدەب

 نجامەرە، س مۆخەد شۆت ەیوەو ئ مۆخ ۆب ێشت مووەه یریۆت وەنێخزم خزمەل ەجگ ،ەگرتوو ەیمێئ یكەڵخ یوكەو ه ناقاقایب یتیەزبایح ەچونك
 داەخانیندەب یعریشەل ریشاع یرانۆگ  ،ییەن ۆیخ كەو كێشت چی، ه ەهاتووێل انەیرێكوێگر كەبوون و ەڵكێو پ ەڵكێت ەندێه كانەكار نینیبەد
 : ەڵید
 ...  سبەئ مەردەبەل شیسكِ  یئ وەگەس مەردەبەكا ل 

 نینیبەد ،ییەن ۆیبوون و هاتوو چ ێجەشتینان و ن  ەیشێك یتاڵو هاوو ەیەه یتیەەاڵمۆك ەیمیب كانەوتووەشكێو پ یموكراسید ەتاڵو ەل ەچونك
  ،ێبكر رەو هون بەدەئ  یكانەژانر ەیزیپراكت  ێخسڕەنا تەرفەد ییسانا ەب داەمێئ یتاڵو ەل  شۆیەب ، بانەت یكەیەشێهاوك یرۆو پسپ فراندنەئ
 ؟ ێناكوژ رانەونووس رانیشاع ینانێداهەل ای، ئا ەكید یكارۆب ەشتنێلهاوەپ مووەه وەئ نایگەئ
 نۆچەك ەیوەئ تەقەب ییەن یاسیوس یتیەەاڵمۆك یكردنەدرەروەپ رانیرووناكب یركە، ئ انیكانییەبەدەئ ەنانێداه یاێڕو ژئاواداڕۆ یاتیبەدەئەل
 ستاێتا ئ ەكێبەدەئ یكورد یبەدەئ ەمێئ یال مەاڵب ن،ەڕێگەد دایدواەب ابردووڕ یناڵسا ییژاێدرەب ەك ن،ەكەردەسەچار كانییەفەلسەف ێوملمالنەشێك
 تاەبكات ، ه  گاەڵمۆتاك و ك یخود  یكانییەفەلسەف ەشێك ەباس ل ۆڤتا مر ییەن رفراوانەب ەندێه ەیكیەو پانتا ەدارەوێچوارچ یكێبەدەئ
  ەیركردەس ەل ەخنەر یراشكاوەب یبكات ، ناتوان كانیەاسیوس یتیەەاڵمۆك ەتابوو ەباس ل یراشكاو ەب  ێكورد ناتوان یریرووناكب ستاشێئ
وا  ەانەیوێسنوور و چوارچ  مەبكات  ، ئ یشیكانەزێراوەپ ەشێك رەسەل ۆو گفت و گ ێبگر یشەكەرمانگەف یرپرسەب ەل تەنانەت  ۆیخ ەیكەزبیح
 ەیفیزەو  ێكرە، د ربازبنەد ێیل ییسانا ەب تواننەن یدیداخراو و ئ یكێبڵناو قا ەنەبخ انۆیخ یكانەنیو نووس هزرەك نەكەد  رانیرووناكب ەل

 كەو ەتەاڵسەد وەئ یتەاسیس ەل كێشەب ەتێبەن ەیرجەم وەب مەاڵبكات ، ب تەاڵسەو د زبیح یهاوكار  ێبتوان  ێبەوەئ  ندەرمەهون انی رەنووس
،  یكانییەرەسەچار كەن تەاڵسەد یكانەشێك ەل كێشەب ەتەبوون مداێرەه ەیزڵۆئا ەوشەر وەل ەمێئ یرانیرووناكب یرۆز ەیربۆز ەك نینیبەد نۆچ
 ەندەناو ەب تەنانەو ت  ەیكەتاڵو یكەڵخ ەب  ەیكیەریشنبۆر یامەیپ یاندنەیو  گ ەیكەتەللیم ەیشێكەب تكردنەخزمەل رانیشنبۆر ۆڵیر ەارید
  یوكار رانەو گوز انیژ یماف ەك  نینیبب ییئاسا یكۆڤێمر كەو ریشنبۆر ەمێئ رەگەئ ە، وات تەاسیس یاوانیپ ۆڵیر ەل ییەن مترەك كانییەهانیج
 ەواتە، ك تەڕێبگ داۆیخ یكانەونەخ یدواەكاربكات و ب دایاسیس یەیكاەل ەك ەدراو یاسیس انی كیەالەم ەب ەماف وەئ نۆچ كەو ەیەه یتیەزبایح
،  با  نەبك انۆیخ یو هزر ستێوەڵه ۆییخەربەو س چوونۆب رویب یئازاد ەیزیپراكت ییئاسا یكۆڤێمر كەو ننیبب ونەخ ییەئاسا شیرانیشبۆر ۆب
 ەل یتیەزبایح یانیژ ەڵگەل رانیشنبۆر ەییستەواب یزموونەمخابن ئ ەك زبیح ەیلۆیك ەتیبب كەن مەاڵ، ب تێب كێزبیح ەیستەواب شەریشنبۆر وەئ

 ەكەرەگ زاندنەداب ۆب انیكێرمانەچ ف انۆیخ یرووەس ەیوانەو راست ئ پە،  چ یرەروەس كەن یتیەالۆیك ەتۆب نەڕیراپ پاشەكوردستاندا ل
 مەڵەقەل ۆخەربەس یریبشنۆر انی نیەالێب یسانەكەب انۆیخ ەك ێنێدو تاەه ەیرانیشنبۆر وەئ ۆب شەنموون نیشتربكات ، با یوەرەیپ شیریشنبۆر
 ەل ەروون بووو یو پارت یتێكیە یتەاڵسەد یزبیح ردووەو ه رانۆگ ەیوەبزووتن وانێن یكانێیەملمال ەڕمەل انیكانەستێوەڵو ه نینووس ەل داەد
و  انیژەوەكێو پ یئاشت یامەیپ  ەیەوەئ ۆخەربەس یریشنبۆر یستێوەڵه داەرەوەستەه ەوشەر مەل نایگە، ئ ترنیزبیح یزبیح یرانیشنبۆر
 ەوەتێنەبت ەئاگر وەئ زاننەد ەنێی، ئاخر هاور  نەبك شترۆخ ەكەڕەش یئاگر  انیكانۆو گفتوگ دوانێو ل نینووسەب كەن ەوەوبكاتاڵب ەییبووردێل
و  رەروەتمانپشین شیكانیەاسیس مووەه ە، ن رنۆخەو مش ەاڵندەگ رانیشنبۆر مووەه ەن یەواێمن پ دایتراس ە، ل ێنێسووتەدداو د ڕگ كیەال مووەه
 واەئ ێنێلمەسەین ەزاهەن ەیستەد انیدادگا  رەگەئ ەڵیندەو گ یرۆخەومش یو ناپاك یپاك رەسەكردن ل ەقس شۆیە، ب نەلەگ مەئ یزۆسڵد
 .ننێمەڵسیناكارن  ب وەو ئ مەئ گومانێب
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 كانەتیسا یرەگەتەچ
 
 یرەنێهەمژد. ڵەباۆگل و یاریزان یشۆڕش یمەرهەب و نجامەرەد ەك ینۆلكترەئ یرەگەژنامڕۆ كەو كانییەلكترونەئ ەتیسا یبوونەه ەیاردید
 ەك ،ەبووەن شەبێب ەزنەو م گرنگ ەوتەسكەد مەل شیكورد یگاەڵمۆك ەارید دا،ەیەدەس مەبوو ل رخەهاوچ ۆڤیمر ینەیز زوەئاو یزنەم یكێوتەسكەد
 یاوازیج یزارەوێش و لیستا و وازێناوو ش ەب یكورد ینۆلكترەئ ەیژنامڕۆ دانەس ەب ەبگر انەیدەب ەانیلكترونەئ ەتیسا مەئ یەیسا ەل ەكڕۆمەئ

تا  ەوڵەناەك مەئ یگاێرەل ەاستڕ ون،ەكەد رچاوەب وروپاەئ ەل شیتەبیتاەب و رانەندەه ەل تەنانەو ت كوردستان ەیچوار پارچ رەهەل یكورد
 ایسور و رانێئ و ایتورك یستەبن د یكوردستان یكانەشەب ەینووچ و ڵواەه ەوانراوت وەنراوەیەگ هانیج مووەهەكورد ب یزۆد باش یكەیەندازەئ
و  زمان و تیرەدابون لتووروەك ەو  ب مانەواكەر ەشێك ەب كەڵخ و  ێنرەیەبگ هانیج یگشت یاەڕب شیباشور یكوردستان یكانەاوڕداب ەناوچ تەنانەت
 و یبەرەع كەو یزمان ندانەچ ەب داەتانیسا مەل ییەكورد ینیریش یزمان ەك شەییوەتەن یزمان ەل ەجگ ەارید ن،ێئاشنا بكر امانیافو جوگر ژووێم

 یكەیەلگێك كانییەئابوور و یتیەەاڵمۆك و یاسیس ەتەباب یاێڕو چنەدەوەڕێب ەتانیسا مەل. هتد... و یزینگلیئ و یووسڕ و ینەرمەئ و یتورك و یفارس
 ەل وەوەوكردناڵب و شاندنەو ەنێد داەتانیسا مەل یرەهون و یبەدەئ یتەل انەیدەب ەژانڕۆ ەك ،ییەكورد یچاندو كولتوور یبوار شیوەئ ،ەیەگرنگ ه

كورد  یگرانەخنڕە و مانووسڕۆ و كنووسۆریچ روەنووس رویشاع ینانێداه یمەرهەدوا ب  ێكارەكورد د یرەنێخو داەنیرەب انی ەهانیج مەئ یكێیەكو رەه
 .تێب انیكانەفراندنەئ یئاگادار و  ێنێویبش
 مەل فراندنەئ یبوار ەل كێنێشو نەبد ڵوەه انۆیخ ۆب ەیوەئ یاتیج ەل لەزەوەت و لەمبەت وەهرەب  ێب یرەنێخو  ێندەجار ه  ێندەمخابن ه  ێل
 ەك ەمانەرهەب مەئ ییاساینا و ییرەگەتەچ یكێكارەب نێد ەوەداخەب. تێب ارید ەتانیسا مەل انۆیخ ینانێداه یمەڵەق  ێج وەوەزنۆبد دایڤەیەلەد
 رەسەب انۆیخ یئاگادار  ێب و نەكەد( دۆداون ل) رانەندەه  یرانەنووس تەبیتاەكوردن، ب یرانیووناكبڕ و رانەنووس یمەڵەق و ستەهزرو ه یمەرهەب

 و ردنك یبازرگان و یكاسب یكێكار نهاەت رەه شیستەبەم.. ەوەنەكەاندیواڵب وەوەشنەبەد یكوردستان یمێرەناو ه یكانییەكالۆل ەارۆڤگ  وەژنامڕۆ
 انی كەیەژنامۆر ەل ەیكەمەرهەب ەكەرەنووس یخود یئاگادار  ێب كیەساێر اساوی ماوەچ بن رەسەل نایگە، ئ ەورەچ یكێو پاداشت یمادد یوتەسكەد
 ییرەگەامژنۆر ییرەگەتەچ ەمەئ رەگەئ ەباش ژدان،یو  ێب ەیتەچ یرفانیگ ەتێچەد شەكەپاداشت ەوەتێكرەوداڵكوردستان ب یمێرەناو ه یكێارۆڤگ ەل

 یووەڕووبڕ ەرانەگەتەچ ەرۆج مەئ  ێكوردستاندا بتوان یمێرەه ەل ینەمەچاپ یاسای ەیوەئ ۆ، ب  ێبنر  ێل ەیكید یكێچ ناو یبەد. ییەن كانەتیسا
 .  ربگرنەو انۆیخ یواڕە یسزا و ەوەدادگا بكات

 
 
 
  
 ەكید یرانیشاعەمن ل ەیوەئ

 ...ممۆمن خ ەك ەیەوەئ ەوەكاتەد جودا
 
 مووچەرەپ:  ەمانی، د 7022 یمووزەت ی 70(405)ەژمار ڵواەه ەینامەفتەه
 

؟  ییەچ ەیەوەدوو ن وەئ یمەرهەب ۆب نتی، روان تیبووەه نداەڕیراپ یدوا یكانەالو ەریو شاع رێولەه یعریش یشتاكانەه ەیوەن وانێن ەل ۆت* 
 ؟ ەویەنیبەد داەیەشێهاوك مەئ ێیك ەل تۆخ
 یروو ە، ل بووەن اوازیج ەندەوەئ كەیەندازەتا ئ شتاكانداەه ەل مۆخ یمەردەهاوس ەیوەن ەاڵگەمن ل یعریش یزموونەئ:  امان س دوونەیرەف

 انیشەمەئ ەرخانكردبوو،كەت مەكەوەتەن یكانەئازار وەشێك ۆب كانمەعریبووم و ش دایاسیو س ینگارەرەب یبەدەئ یرەگیكار رێژ ەل شیمن ەوەنینووس
و  یتیەەاڵمۆو ك یاسیس ەرووەل ەكەوشەر ەاریبوون، د كانمەكستێت یفراندنەو ئ یكیكنەو ت یرەهون ینیەال یحساب رەسەل كەیەرادتا
مانان وابوو ،من  ەمێئ ۆب تەبەڵه ت،ێب كەڵخ یكانەو خواست  ئازار ونەخ ەیوەنگدانەر ەك ستیوەد ەیعریش ەلیستا وەئ  ەكییەریشنبۆر
 عسمەب ەب رەس یكانییەكورد ییەریشنبۆو ر ینەمەزگاچاپەداوود یتوند ەب تەنانەبووم ت ەكیەاسیس ەوشەر یرەگیركارێژ ەل یتوندەربۆز
 ەك ڕۆمەئ ەیرانەنووس رویشاع وەل رۆز ە، چونك اندەیمن گ یریشنبۆور یعریش یزموونەئ ەب یانیز نجامەرەس شەمەئ گومانێ، ب ەكردوەتدەر
 ەب شەكڕۆمە، ئ رگرتبووەو ەناڵناەك وەل انیباش سوود یكەیەمن تا راد ەیوانەچێپ ەب باشن یكێمەڵەق اروید یكێناو انۆیخ ۆب ەختانەشبۆخ
و  یاسیو س یرەماوەج یعریش) ەلیستا مەئ ستاشێئ یەوا مێپ...   و كاننەجانەهریو م ڵایڤستێف ەیوەشێپ یشێپەو ل ندنەسودم ەوێش مانەه
 ەماو مانیشتمانیو ن ەییوەتەن ەیشێك كیەایدن سانید ە، چونك ەستیوێپ رۆز بووەن رەسەچار ەیشێك ڕپ ەیمێئ ۆب عردایش ینینووسەل...( یرگرەب
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 یكانییەنەمەچاپ ەخوازراو و ل یناوەب ەبوو،ك داەوەل ەیكییەاوازیمن ج ۆب مەاڵ، ب نێدرڕرببەد ەوییەعریشەوازێش وەئ ینانێداه ێیر ەل تێكرەد ەك
خوازراو  یناوەشاخ ب ەل اوازیج یناوەب كانمەعریش ەیربۆمن ز  اند،ەیمن گ یدنناسان ەب یانیز  گومانێب شەوەئ ەوەكردەد وماڵب شیشاخ

 واڵب داێت یمن یكانەعریش ەیربۆز ەك(حشع)كرد  مەزبیح وەئ ێینو یریب یارۆڤگ یفیئارش یردانەس ەك نیرەراپ یدوا ەنموون ۆب ،ەوەكردەوداڵب
  انمابوو،ەیمخابن ن ەوۆكراب

 یرەگیكار ەانیایدیم ڵناەك اروۆڤگ وەژنامۆر مووەه وەئ یبوونەه ەنموون ۆب ش،ێپ ەهاتن اوازتریج رۆز كانەلەسەم نەڕیراپ یدوا یقوناغ ۆب ێلە
 كانەدەوەن یعریش ەیوەنەب ەكەرانیشاع وەئ ینانێداه ەل رچاوەب یكەیەژمار ینانێتواناو داه یناساندن رەسەل یبوونەه یرۆز
 رەب یناڵسا ەیوانەچێپ كێر ەكیەریشنبۆر ەوشەر یگشتەب مەاڵ، ب انەیكیەرەه یفراندنەو ئ نناێداه یرئاستەسەل مینیبێت یربارەن،سێردرێژمەد
 كداەیەمانید ەمن ل شیشترێپ ندەرچەه ن،یكتریە یرەواوكەت ناغۆق انی ەیەد ردووەه یەمواێپ ەوییەرەهون یروو ەل شۆیەب رەبوون، ه نیرەراپەل

 ەوییەبەدەئ یكێو گرووپ یاسیس یكەیەمەگ چیه وێن ەچوومەن ە، چونك نمیبەد كانمییەعریش ەناغۆق ەیوەرەدەل مۆمن خ ەك بووكرد وەب مەئاماژ
و  ییەخود یكێفراندەئ ەیسۆپر نینووس شیتەبیتاەوب یگشتەب بەدەئ ەموابووێپ ەشیمە، ه ەبووەن یگلرووپ و گرووپكار ەب واشمڕب رەه ەبروابك

 ...  سەب
 ؟ ییەچ ەیكەكارۆه ەراست رەگە؟ ئ ەراست ەمەئ ایئا..  ۆت یعریش یزموونەئ ەب تەبارەس  ێكرەدكورد  یبانەیدەئ یندەناو یدرەغ ەب ستەه*  

 وەمن ەیبارەل ژدانتیو ەب یرەنووس یرەبراد ێدووس یچوونۆراو ب ەبوو ك شترۆخ مەاڵ، ب ەكاوێپ شتیچاك وەراست گومانێب: سامان  دوونەیرەف
 ەیكید یكارۆه كان،ییەتیەەاڵمۆك ییەندەوەیپ انیمن  یو هزر یریشنبۆر یئاستەب ەوستەیپەكەمەست ایئا ،ەكراوێل درمەمن غ یچۆب ەك رگرتبوواەو
 ەب انۆیخ گرەخنەر كوەو ەك ەیەناسراو ه یرەرنووسۆز مەیڵێد ەوەداخەب ەنموون ەب رەه.... ەیەه یتییەرەگەو ناوچ یتییەشارچ یتیەنیفۆكشەو

و  یاسیس انی یزبیح یكێستەبەمۆب  ەستەردەبەل انیفیزەو و یاسیس  یكێتەاڵسەد كێندەو  ه ەناساندوو ەكییەریشنبۆر ەندەو نا رانەنێخو
 ەمانان ب ەمێئ كوەو  یعریش یزموونەئ شەوەب رەرامبەب نەدەد ییئاسا یكێریشاعەخانم انی زموونەئ مەك یكیرێشاع ەب خیەبا ەندەوەئ یخسەش
 ن،ەدەد ۆیەنام ەیەاردید مەب اتریز وەبر یفیزەو و یمادد یوتەسكەد ۆب ەك ەیانییماستاوچ ەنووس ەژنامۆر وەئ شەوانەل ن،ەخەد زێراوەپ
 رۆز دایكورد یبەدەئ یندەوێن ەل گاتەد شۆمرەئ ەتا ب ەیەاردید مەئ.... ەیەه انیاڵبا یفیزەو یكێستۆپ ننیبەدەك كیرانیشاع ۆب شیتەبیتاەب
 تێلێناه زیرگەو ه ەگرتوو یكورد ەینیقەراست یبەدەئ ەیخنەر یدانەڵرهەسەل ێیر ە، چونك  زانمەد یشیساتەكارەو من ب تێكرەد یدەب یقەزەب
 ەل مڕپ) یعریشۆمن ك ەركەیراساتن س ەك نمێلمەبس كاتمەچوونۆب كەیەنموون ەب توانمەد داەرێ، ل بكاتەشەگ  یكورد ەیخنەر ۆیخ یسروشت ەب
 هاتەن كێگرەخنە، ر ێوەل وەرێل كێوتار ندەچ ینینووس ەل ەجگ یەمواێ، پ اندەیگ چاپەدووجار ب یمانیروسلێولەهەل ەك(   مۆت یشقیع
 یبەرەع ۆب ردراومیرگەو یكێعریشۆركەس ەل یراقیو ع بەرەع یگرەخنەر روەنوس ۆن ەل ترێزەك ستایتا ئ نۆچ كەبدات و ێپ ۆیخ ەیقەوهەئ
و  رانەنووس  نیەالەل ایژۆلۆسیو م مزەو ر یكیستاتیئ یهاەو ب ڵاەیزمان و خ ینیەال كەو ەوینووس انەیعرانیش وەئ یكانییەرەهون ەزەگەر رەسەل

بالل  زانیرەب هاەروەو حواس محمود و لوقمان محمودو ه یالصائغ و فالح شكرج نیو رحاب حس دیوجا لدونەخ وۆفیس دیجەشاكر م كەو یرانیشاع
 كانییەانیب ەرەنووس ە، ك تێكرەد كانیەاوازیج ەبهست  داەرێل ،ەوینووس انیرەسەل یبەرەع یزمان ەب یبانڵەتا مەرەموك مباروەغ مالەو ك زیزەع
 .نەخەد تێمخابن پشتگو مانۆخ یرانەونووس نووسنەد رتەسەل ەییریئ ێب ەب
  

 ؟ یچ ەڵێید ەوەعریش یتیەماه ەیبارەل ۆت..  ەرالۆم  ێب یزمان یكیەزاەف عریش یەوا انێیپ انیشیكێندەو ه ەدەعبەم عریش نەڵێد نەه* 
 ەیكەناباو ەزمان كەو ییەرەهون یزەگەو ر  تڵەسەخ ندانەچ یگرەڵه ەك ەكەكستێت یرۆستراكت كەمن و یال عریش یتییەچ:  سامان  دوونەیرەف
 ێپ  مانیرەهون یعریش یكێكستێت ریشاع ەوێوەو   ل تێب ەستەرجە، واتا ب داەنێ،  و ەوش ەیوەكردنڕچ ێیر ەل ەك(  یرەهون یزمان)  عریش
 یاریشۆهەب انیهزر  ینێهاوكات شو ،ەریشاع یستەو ه ڵاەیخ ینڕیربەد یرەهون عریش  ەیوەئ یاێڕو ەك  ەكید یكیەواتا ەب ، تێخشەبەد

 یهزر انی شۆه ۆب كێنێ، شو ییەعریش ەكستێت وەئ یكانەرەگیف  ەڵگەل یرەهون یكەڵەیەمام   كەو  ،ەوەكیكنەت یرووەل ەكەعریش یراندنەهون
 ەبكات  ك ەكستێت وەئ ێیتاوتو یتیەرەسەل ێنیبب رگرەو ژێچ انی گرەخنەر یركەئ ەكەرەگ ەركەنێخو ۆب شدایكات مانەه ە، ل ەوەتێنێمەد ریشاع

 ەجیسەم عرویشەچام عرویشۆك  مووەه وە، ل كانەارۆڤو گ ەژنامۆر یرەرووپ رەس وەبخانێكت وێن  ەل ڕۆمەئ  ەاریمردوو ، د انی ەندوویز یكێعریش
و  تێربگرەو كێعریش یقەد ەل ژێچ ێتوانەد نۆكورد  چ یرەنێ، خو رانەنێخو یچاو رەب ەنێدرەد ێفر ەژانۆر ەیعریش ڵەستاۆپ روەستۆپ عرویش
 ،  ەوەتێنێبم یمرەن ەب  دایستەن ەل  انی یرەوەادی ەل شینجامەرەس
 ەشیمەه ۆب ەك ەوەنینەڕێبگ  مانۆخ یتیەراەنێخو ۆب ەو متمان نیبگر ەوەندنێخو یكانییەجوانناس هاەب ەل زێر نیكارەد نۆچ رەنێخو كەو ەواتەك
 واڵب ەوەعریش یناوەب كێقەد ەرۆج مووەرهەفلت ێبەك شیەرەروبەس یو ب یرۆو ب یرۆز وەئ.ەوەتێنێمەد یدانیجاو ەب وەندوویز یكێژانر عریش
 یشەر یو بازار یاریزان یرشۆش اویجۆلەكنەت وەمەولەع ینجالەج مە،  ئاخر ل ەكانەرەنێداه ەریشاع یفراندنەئ یبێحس سرەلیەمواێ، پ ەوەنێكرەد

  یرانەنێخو یال اریپرس ەفەلسەهزرو ف ەیكید یكانەبوار كەو تێتوانەد عریش  ،ییەموكراسید یجارەتڵو گا ۆڤمر یكانەماف ییهاەب ێو ب یئابوور
 هاندایج روەوروبەد یتاناڵو یرانیشاع یایجوگراف وێنەل یكورد یعریش  ەینیقەراست ینانێداه یرەكوا رووب یەوا رەگەئ یدەدروست بكات ، ئ ەمێئ
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 یبوونەن انی بوونە؟ ئاماد ێبەد ەستەرجەب نۆچ  رداەنێناداه ەڵگەرلەنێداه یكێرێشاع یال یعریش ینانێداه یكانەتڵەسەو خ مكەچ ە، ،  باش
 شیوەئ ەك ەبگر ەوەكانییەمیكادەئ ەخنەر یرئاستەسەل رەه ەرەو ۆ، ت ەوەتۆوتەمن خراپ  ك یراەب  كداێریشاع ینانێداه ئاستەل شیجدد ەیخنەر
 ەوەبنەد ەمێئ یگرانەخنەر یرووەرووب نیچ ەشانێك وە، ئ كانییەوانەژنامۆر ەخنەر ەگاتەتاد یەدا یتێرەگەو ناو یخسەش یزاجەم یرەگیركارێژ ەل
 یرەنێخو ەیەراد وەتا ئ  ەمێئ ایئا. كانیەتێسەك ییەندەوەی، پ یتێرەگە، ناوچ( كانەژن ەریشاع رەس ەل نینووس)  یزەگەر ەیوەاكردنیج ەل كەو

 شینجامەرەس  ،ەوەبكات ێجو یرەناهون یكێقەدەل یرەهون یعریش یكێقەد  ەانیكیستاتێو ئ ەگرانەخنەر یكێنیروان ەتا ب ەیەه مانیجدد
 .ەوەبكات ییئاسا دایكورد یاتیبەدەئ ەل ەخنەر روەنێخو عریش  وانێن یندەوەیپ
 

 ەوەكاتەترت جودا د ەیوانەل ی، چ ەوەتۆخ یدید ەل ۆت.. و تاد  یعریش یرەگەو تاز یرەگێو نو(  كانەوەن)  ناوەب ەڕیش یناەز راوەه ناوەل* 
 ؟
و  یو فارس یبەرەو ع یكورد یكانەزمان ێس رەهەمن ب یوامەردەب ەیوەندنێخو مم،ۆخ وەكاتەجودا د ەكید یوانەمن ل ەیوەئ: سامان  دوونەیرەف

 یمانا نەیكەد شیرەگێو نو یرەگەرتازەسەل ەقس ەك ەمێئ تەبەڵو ه ەرانەنێداه ەریشاع وەئ یعریوش یبەدەئ یرەگەڤت یوامەردەب یكردنەعەمتاب
 .  نەمێئ یریشنبۆر یتەرەو بن یكەرەس ەیرچاوەس مانەئ ییاینڵد ەب ە، چونك نەیبك كیكالس یرانیشاع یكانەنانێداهەپشت ل یەن ەوەئ

  ێكرەد ای؟ ئا ەدروست بوو ەوییەچ ەل ەمە، ئ تێب ەوەرەسەكوردت ب ەیكید یرانیشاع یرەگیكار ەك  ێوەكەردەد كانتداەعریش ەل یمەك ەب رۆز* 
 ؟ یكورد یاتیبەدەئ ەل ەجگێب ەیەه تەكید یرینبەشۆر ەیرچاوەس ۆت انی؟  ەوەبكات ڵتاەب ۆیخ شێپ ەیوانەل یعریش  یرەوەادی ریشاع

 یتاەرەو س ەبوو كانمەهاوزمان ەریشاع یوانید ەیوەندنێخو یێر ەل رەمن ه یئاشنابوون یتاەرەس...ەجوان یكێاریپرس: سامان  دوونەیرەف -
 ەدواتر ك مەاڵ، ب نووسمەد شیریسلب قیفەر تەنانەو ت تەلمەو ه ۆركێو ش وێشەپ یكانەعریش یرەگیكار رێژ ەل رۆكرد ز ستمەه شمیكێسپەد
 یكاتەمن ل یزانە، د ەوەنامێه رتیبەباش بوو و.. .، ها یو فارس یبەرەع یكانەزمان شەوانەل ەویەروودا كرا ەب مەكید یریشنبۆر ەیروازەد
 وەئ یاتیبەدەئ یگاێر ەل رەكرد ، ه یفارس یزمان یرێف مۆخ وچانێو ب ەعاشقان ،یفارس یزمان یربوونێف یخوول ێو ب ستاۆمام ێب داۆیخ

سالس و  خوانیئ یهدەو م یریموش دوونەیرەو ف یهرەشاملوو و سوهراب سپ دەحمەو ئ جیوشی ماین  كەو یرانیشاع یفراندنەئ یایدن ەب ەوەشەزمان
 ،یبەرەع كەن ەكینز ەوییەفارس یعریش ەمن ل یكانەعریش ینینووس یلیستا كیەتا راد كاتەد ستەه رەنێخو شۆیەب رەفرخزاد بوو ، ه یفرووغ

 ەل اترمیز یژێمن چ مەاڵب ،ەندەمڵەوەد رۆز رخەو چ هاوچ كیچ كالس یبەرەع یعریش ینانێداه یزموونەئ ەك مەناك شەوەل یلۆنك یرچەگەئ
،   ەوەانیگ ێوشك و ب یكێرانێرگەو  ێیر ەل كەن ەوەنمێبخو انۆیخ یزمان ەب كانەفارس ەریشاع یزموونەئ ەمداوڵوەو ه ەرگرتوەو یفارس یعریش

 تێبەه ۆیخ یلیستا ۆییخەبرەس ریشاع ەكەرەگ ەال درووست بوو ك مەرەباو وەئ یانیكورد و ب یرانیشاع ۆب رمۆز یپاندنۆش ینجامەرەس شیدواجار
 ەیكید یرانیشاع یرەگیكار باداەن ەوەبدات رەفلت ەل ۆیخ یكانییەعریش ەكستێت ەشیمەو ه كاتەن ەكید یكێریشاع چیه یعریش یزموونەئ یپۆو ك

 ، تێب ەوەرەسەب
 ؟ ییەن ڵد ەب تیچ كانداەنجەگ ییعریش ەیئاراست ە؟ دواتر ل ەتڵد ەو ب ەوەتینێخوەد  ێك كانداەنجەگ یعریش ەل*  

 یعریش یجوان یكێرەگەڤت ەكۆمرەئ شدایراستەل ،ەوەنمێخوەد كانەعریش تاەرەس ستەردەب ەتێب كمەیەوكراواڵب رەمن ه یزانەد: سامان  دوونەیرەف
 رەسەل مییبێت كێندەه یربارەكوردستاندا، س یتەاڵژهۆرەكوردستان وچ ل یباشوورەل مانۆخ یال ەرێو چ ل ەیەوێرەب كانەالو ەریشاع یال
 رەب یرانیشاع یرەگیركارێژ ەل رەه شتاێه شدایكات مانەهەول ەوەنەكەتدەر انۆیخەل رەب یرانیشاع یزموونەئ ەك ەالوان ەریشاع وەكلێندەهڵیوەه
 . ەیەوێرەجوان ب ەیرانەنێداه ینگەد مەاڵبكات ، ب ێل تمەانیخ میرەوەادی باداەن  مەبك كانەناوەب ەئاماژ توانمەرنەگەئ ە، بمبور اننۆیخ ەل

 ؟ كاەد شتۆخڵد شی؟ چ كاەد تتەتاق  ێب اتریز كێشت مووەه ەل یچ دایای، ت دایكورد یاتیبەدەئ یندەناوەل ڵەسا مووەه وەبوونت ئ* 
 یسانەك ەك(  یو چ ناحكووم یچ حكووم) ەیەانیریشنبۆر زگاەداوود وەكردووم ئ یتەتاق ێب یەهاڵسا ەیوەئ دایكوردیریشنبۆر یندەناوەل -

 انەیكەزبیح یكادان یینماێو ر انۆیخ یخسەش یزاجەمەو ب ەستەدەب انیتەاڵسەو مخابن د نەبەد ەیوێرەب یزبیح یلەمبەت یریو كاد ریبشنۆنار
  ەوەوكردناڵب ەیكید ڵیناەك یبوونەه كاتەد شمۆخڵد شیرۆز ەیوەئ ت،ەبەڵه نەكەكورد د یبانیدەو ئ یریشنبۆو ر بەدەئ ەڵگەل ەڵەمام
 رانەندەكوردستان و ه ەیكید یكانەشەب یرانیشنبۆر ەڵگەل میریشنبۆو ر یتیەەاڵمۆك یندەوەیپ یكێرۆت مۆخ ۆمن ب هاەروەه ەیەكید یاندنەیراگ
 .نینێپۆشەد كتریە یكانەمەرهەو ب نیو نووس ەیەه
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 ، ەوەتۆوباڵب)     (  ەیمارژ ەل قەفەوشەن یارۆڤگ ەل  یخانێش هارەق  ەیمانید
  
 ؟ نەیبكێپ ستەد ەوەتیعریش یزموونەئ ەل تاەرەبا س:  قەفەوشەن یارۆڤگ

كرد  ستمەه ەساو وەل رەه م،یكارەرزەه یناغۆق ۆب ەوەتەڕێگەد ،ەیەه یدوور كێمەك یكێمن باكگراوند یعریش یزموونەئ:  سامان دونەیرەـ ف  
 ەل بوو،ەه ڵێما ەل اەڕخاك یكەیەبخانێكت. كرد ەوەندنێخو ەب ستمەد شەكات وەل عر،یش یتەبیتا ەب ەیەه ەوەندنێخو ۆب كمیەایخول ەك

  ڵێما ەیكەبخانیكت یكێكونج ەل( رەهاوس یرێژژمۆر) ەدوو دان كیە بوو،ەد ناڵسا ەپانزد ەچوارد نمەمەت ەكات وەئ ەك فتاكانەح یاستەڕناو
 ریشاع ی(منێو ه ردێمەریو پ یو حاج یحوەو م ینال) كەو یكیكالس یرانیشاع یكێعریش ەتەیب ندەچ شدایكەڕەیەالپ رەه یزێراوەپ ەل وتبوو،ەك

 دا،ەد مۆخ یرانەبراد یشانین ،ەوەكردەد قلەن كداێرەفتەد ەل مەانییعریش ەتەیب وەئ یفزول یكەیەلەسەم كوەجا من و بوون،ەه ەكید یوانەو ئ
 ەتڵەحا وەئ. ییەن ەكید یكێو كار رزشەو ۆب ەندەوەئ ەیەه عریو ش بەدەئ ەیوەندنێخو ۆب زمەح اویخول ەیندەوەئ كردەد ستمەه یكات وەئ یدیئ

و  رانۆگ) كوەو یرانیشاع شەكات وەئ یتەبیتا ەب ران،یشاع یوانیو د یبەدەئ یبێكت یدوا ەب مەڕێبگ وەوەندنێخو ەبم ل وامەردەب ەدام ك یهان
 ەب یرەگیكار یماسەح یعریش شەناغۆق وەناسرابوون، ئ رانەنێخو یال بوونەه ریاعش كەڵێمۆك( تەمەڵه فیتەو ل ریساب قیفەر وۆركێش و،ێشەپ
 یئاست وساەبوو، ئ شۆخ یكێشت یدیئ ەمێئ ۆب یكورد یریشنبۆر یكەیەوكراواڵب ندەچ وەروانگ یمەردەس بوو،ەه داەنجانەگ وەئ یستەه رەس
 تەبەڵه كیكالس یعریش ەل شتنەیگێت ەچونك. نیهاتەد یكیساڵك یعریش یتەقەرەد مترەبوو، ك ەندەوەئ رەه عریش ۆب مانەوەندنێو خو شتنەیگێت
 ۆت ەكەرەگ ەوات ،ەاڵد یچ( ینال) ەوەزمان یكانەواتا شاراو وید وەل یبزان  ێبەد ۆت ەكێشت ،ەیەه یریشنبۆر ڵیقوو ەكێباكگراوند ەب یستیوێپ

برام  یسامان وجودەم یرەگیكار رێژ ەل نمینوس یتاەرەس مەناك شەوەل ۆڵینك. هتد... و یتێرەگیفۆو س نییئا یكانەزانست ەل تێبەه تییزاەشار
 شەوانەبوون، ل عریش ینینووس وەوەندنێو خو بێكت ۆڕیوگڵئا یكیرەخ رێولەه یشار ینجەگ یریشاع كەڵێمۆك ەڵگەل ەمەردەس وەل ەبووم ك

 وەوەندنێخو ەل مەبك ەلەپ ستیموەد. بوون رنجەس یگاێج من یال ەناوان وەئ.. شناوۆخ كرەبوبەو ئ ولوودەم شادڵو د وسفی ڵاڵبدوەع باسەع
 ،ەوەوكردناڵب ۆب ەزوو شتاێه ەدروست بوو، ك كنەل مەتەناعەق وەزوو ئ رەبووم ه زموونەئ مەك ەكچون مەاڵب.. كانمەعریش ەیوەوكردناڵو ب نینووس

 یزگاەدامود بوو،ەن ەستاكێئ كەو وساەئ ەوەداخ ەب ربوو،ەب ەل تمەمەڵه ەوێشەپ وۆركێش یكانەعریش ەیربۆز ەمەردەس وەل ەێین  ێپ رتەیس مەاڵب
 یریشنبۆر یكێندەناو چیبوون، ه غداەب یتەحكوم ەب رەس وانەئ ەك یریشنبۆو ر انەیو ب یهاوكار ەل ەجگ ینەمەبوون، چاپ مەك یكورد یریشنبۆر

. نیكراەد یتیەدژا ەوەتەحكوم ەب رەس یریشنبۆر یندانەكارم ەل  ێندەه نیەال ەجار ل رۆز كوەڵب ، ێبگر ستمانەتا هانمان بداو د بووەن یكورد
 2982 ۆب 2980 ڵیتا دواتر سا نیبوو وامەردەب رەه وەوەنیكردەن یسارد ەكردن یتیەو دژا یتەهامەن وەئ وییەریشنبۆر ڕیقات و ق وەئ مەاڵب
 ەزراوەو دام غداەب ەكورد ل یرانیشنبۆر ەیربۆز ەك ەیسابیح وەب بووەه كمێونەخ ،ێڕیو كارگ یئابوور یژێلۆــ ك غداەب ۆیزانك ەچووم ەك
وا  شەمەمخابن ئ. ەرانەنووس رویشاع وەئ ەڵگەل یرگانۆئ یكییەندەوەیپ یكردن ستهاندان و درو ۆیه ەتێبەد شەمەئ ن،یكانییەریشنبۆر
 رێژ ەل ترێز ەك مەردەس وەئ یكانەعریش ەارید گونجام،ەن غداەب ەل یكورد یریشنبۆر یندەناو ەڵگەل شۆناخ یكێونەخ ەمن بوو ۆب چوو،ەرنەد

 500 یراژیت ەب( كانییەاخی ەنراوۆه) یناو ەب كداێعریش ەدواتر ل ەك و،بو ەانێڕشگۆڕو ش یماسەح یعریش وەروانگ یعریش یوژمەت یرەگیكار
 ەتر ل یكێرۆو ج مۆڕبگ كانمەعریش یلیستا وازوێش ارمداڕیدواتر ب ڵرحاەه ەب اند،ەیچاپم گ ەب مۆخ یركەئ رەسەل نەڕیپاش راپ ەل ەدان
 2999 ڵیسا ەل ەك( رگەم ەــ دوورتر ل نیوەئ ەل كترینز) یعریش ەبوو ك ەوەئ م،ەبك ەستەرجەب كانداەعریش ەل یكیكنەو ت یرەهون ینانێداه

 یرفانیو ع دەحمەئ دیمەح جاتەن كەو یكێگرەخنەر ندەچ. نێكرەد یدەب اكانمیئۆو ر ینیابیدن ەل ەانییاوازیج وەئاشكرا ئ ەب اندەیچاپم گ ەب
 ستاۆمام نیەالەل شمەعرانیش وەئ ەیربۆز م،ینووس انیكانەعریش رەسەل یغدادەب دەمەساالر و مح. و د مانێو شوكر سل دەمحم رانۆو س فاەمست

 .ەوەوكراناڵب كانەارۆڤگ وەژنامۆر ەكران و ل یبەرەع یزمان ڤەیرچەب ەوەزیزەع اللیب
 ن؟یچ كانەكارۆه وەناسراوەسامان ن دونەیرەف ستیوێپ ێیپ ەب یچ ۆب:  قەفەوشەن یارۆڤگ

 ەوەتێد ،ەوەكرد واڵب مەییخنەر یكێنینووس ندەچ شیكانەتەوەن  یاستەڕناو ەل ۆیخ یكات ن،ەه كارۆه نیندەچ ەتەبەڵه: سامان دونەیرەف_ 
 ەیوەندنێمخابن خو ەمێئ یاڵ ،ەوەكرد وماڵب(  ەەیه ۆیخ یریشاع وەزبیح رەه)  یوێن ەب م،یبوو نووس زێئام نزەت كەیەتا راد كێوتار  شمیریب
كورد   ەیمێئ ،ەیەه شیتیەرەگەو ناوچ یژۆلۆدیو ئ یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یباریعتیئ كەڵێمۆك كێریشاع ینیناس ۆب ای یعریش یكێقەد ۆب ەییخنەر

 ەل ەشیمەناكات، ه ەخنەر یعابیستیئ نیوووتەدوا ك یگاەڵمۆك ن،ینیناب یمیكادەئ ەیخنەر ۆیەب  ن،یوتووەدوا ك یكیەگاەڵمۆك ەل ە، چونك
تا  ەیەه انیاندنەیگ اڕ یكانڵەناەو ك ارۆڤگ وەژنامۆر ەیانیزگاەداموو د وەئ داەرێل نینیبەجا د ،ەیەه یبوون ەخنەر وتووەشكێپ یگاەڵمۆك

 ینانێداه ەل ڕئاو نەانیزگاەد وەب رەس ەك شیكانەگرەخنەر تەنانەت. نەناك ەكید یریشاع ەل ووڕ ،ێبەه انۆیخ یبانیدەو ئ رانەو نووس رانیشاع
 وەئ ەیسومع یهیشوەت ەجار وا بوو  ێندەه ن،ەبك ۆڤەیو شر نەبك ەكییەعریش ەقەد رەسەل ەقس نێب ەیوەئ یاتیج ەل. ەوەنەناد ەرانیشاع وەئ

 رەرانبەب. نەكەد شۆرامەف ەریاعش وەئ یعریش یكانەنانێداه یدیكرد ئ انەیكەریشاع یناو یماشاەت ەك رەه ەوەوانەچێپ ەب ن،ەكەد شەریشاع
 یناو و نازناو یرچەه وەوەنەدەد انۆیخ یكێریشاع ڵیكرچ و كا یكێقەد ەل ڕئاو ەخوازانیندەوەرژەب ەییخنڕەنا یكارۆر هۆز ەب تەبارەس شەوەب

 ەیوەبوون زەپاشگ یەزگاەد وەل ای ەزبیح وەل انیرانۆت یدوا ەگرانەخنەر وەل  ێندەه. ننێپەسەد یرەسەب... هتد وەرانەنێداه كاروێنو یخوازێنو
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 وەدا من ل ابردووڕ ەل ەكردوو ەوەب مەئاماژ شمۆخ ۆمن ب یچ رەگەئ. ەنراوێپەس انیرەس ەب یرۆز ەب ەنانینووس ەرۆج مەئ ەك ەاندووەیراگ انۆیخ
 یكێعریش ندە، چ(  ێنو یریب)   یارۆڤگ ەل یتەبیتا ەب ،ەوەتۆكرد واڵب عرمیشاخ ش ەل شتاكانەه ڵیسا یتاەرەس ەل ەك ەبووم ەرانیشاع

 ۆخ مەاڵب بووم،ەن ەرگەشمێپ ۆوخەراست مۆخۆب تەبەڵه. دا بووم كێرەنگەس ەل(  ورازەه)  یناو ەب ەوەتۆو كرداڵب مەرانێرشگۆو ش یماسەح
 مەكات وەئ یتەناعەق مەاڵب ،ەوەمەبك واڵب كانمەمەرهەب چوونەد رەد غداەو ب رێولەه ەل ەك كێارۆڤگ وەژنامۆر ندەچ ەل ەكات وەئ یمتوانەد

 یدیمخابن ئ مەاڵب.  ێب یرگرەب یكێبەدەئ  ێبەد ەكەبەدەئ ەكات وەئ ەك مەبك مەكەبەدەو  ئ مەكەلەگ ەب تەخزم ەویەگاێر وەل تێبەمن د ەوابوو ك
 .ییەن یرگانۆئ یكێریشنبۆر ەمێئ یریشنبۆر ،ەیەانییكێڵەخ یكێكلتوور ەمێئ یكلتوور یزانەد تۆخ
 ەل  ێكو ەل ۆیخ وكاتەبوو ئ زبیح یكڵمو ریشاع ەیكات وەئ یەتواێپ ،ەیەه ۆیخ یریشنبۆر یزراوەدام تەاڵسەو د زبیح:  قەفەوشەن یارۆڤگ

 ؟ەوەتێنیبەد بداەدەئ ینانێداه
 واەئ ربارەد یریشاع ەبوو ب رەگەئ ، ێب كێنێكات و شو رەه ەل ، ێب یەایدن مەئ ێیكو رەه ەل كێریشاع رەمن ه یاەڕب: سامان دونەیرەف
 ەڵەمام كانەزۆریپ ەبێو كت امەیپ كەو  ێبەد ،یەوا كێندەخوداو كەو ەكێرەكتەكار ۆیخ ۆب ریشاع ،ییەباش ن یكێریشاع ،ەناكام یكێریاعش
 یخیەبا ەل یەوا مێپ ت،ێبەه یكێناو رەه ەتەاڵسەد وەكرد جا ئ كێتەاڵسەد یستەراد ۆیخ ەك یدیبكات، ئ یعریو ش یبەدەئ  یقەد ەاڵگەل

 .داتەد ستەدەل ۆیخ ەیرانەنێداه یوونو ب یتیەریشاع
 یماێرازو ه ارویپرس كەڵێمۆك مەردەب ەتەیخەید انیبگات  كانتەعریش ەل ەییساد ەب رەنێخو تەیكەد زەح ەیرانیشاع وەل ۆت:  قەفەوشەن یارۆڤگ

 ؟ەشاراو
 یریشنبۆر ڵیقوو یكێباكگراوند  ێب كێرەنێخو  ێبەد ،ییئاسا یرەنێخو ەڵگەل  ێب اوازیج  ێب كێرەنێخو  ێبەد عریش یرەنێخو: سامان دونەیرەف
 یناڵو سا ەریشاع وەئ یعریش یزموونەئ یبزان  ێبەد ە(7002) ڵیسا ەكڕۆوەئ ەوەتێنێخوەد كێریشاع یعریش یكێقەد ەك ۆت ، ێبەه یعریش

 ندەچ  ۆب ەوەتەڕێبگ  ێبەد ەسەك وەئ ەوات ،ەكید یریشنبۆر یباكگراوند كەڵێمۆك ەب ەندەپاب انیشەوەئ نجایئ ،ەبووەن یچ وەبوو یچ یرابردوو
 یعریش یفراندنەئ ۆب ەرانەگەبكات و تاز ەیستەرجەتبەباب وەنێو كەو كێریشاع ەك ،ەیەه كانەفسانەو ئ كۆریچ ەل ەك یجۆلیۆسیم یكەیەزاراو

 یعریش یدوا ەب ەوەداخ ەب ەمێئ یرەنێخو ، ێب ریشنبۆر ت،ێب یدیج رۆز یكێرەنێخو  ێبەد ەیكییەراست عریش یرەنێخو. تێنێان بیكار ەب ۆیخ
 وەئ. نەبك یراز كەڵخ  ێوەانەید نووسن،ەد ۆوخەراست یعریش كانمانەریشاع ،ەرۆخراپمان ز یریشاع ەمێئ ەچونك ن،ەڕێگەد ۆوخەراست وەساد
 نێب ەیوەئ ۆب ننێوژناور رانەنێخو یو هزر ستەه ەوات ن،ەبگ عریش ەل امانێڕت  ێب وۆوخەراست  ێبەد ەك ەكردو شۆگ ەوەب انەیرانەنێخو

 ەكەریشاع دەق ەب رەنێخو  ێبەد یەوا مێمن پ ۆیەب ؟ییەچ یستەبەو م  ەڵێچ د ەریشاع وەبزانن ئ وەوەنەبك یش ەریشاع وەئ یكانەشێهاوك
 .بگات یعریش یكێقەد ەل ەیوەئ ۆب  ێب ریشنبۆر
 بوو؟ یچ نەڕیراپ یو دوا شتاكانەه ەل ەوێئ ەیوەن یونەخ:  قەفەوشەن یارۆڤگ
 انەیئاماژ رانیو شاع گرانەخنەر ستاشێتا ئ نم،یبەد كانمیەعریش ەوەن ەیوەرەد ەل مۆمن خ ییەندەنبێلۆپ ەرۆج وەل یرچەگەئ: سامان دونەیرەف
 چیه ەب رەس مەناك زەح شمۆخ ۆمن ب ن،ەه كارۆه نیندەچ شەمەئ ۆب سانید ەك ،ەكردوەن ەمێئ ەیوەن ەیربۆز ەب كوەڵمن، ب ەب رەه كەن
 ەل ەمێئ یونەخ ەوەداخ ەب مەاڵب ،ەوەمەكەد یشیواڵو ب نووسمەد عریش ەكێناڵسا یچ رەگەبم، ئ یعریش یتەبیتا یكێناغۆو ق یعریش یكەیەوەن
كورد،  ۆڤیمر یماف ەل زگرتنێو ر یتیەەاڵمۆك یتڵەداەو ع یئازاد ۆجوان بوون ب یونەخ كەڵێمۆك ەك شتاكانەه یناغۆق ەل تەبیتا ەب كێژگارۆر
 ماشاەبار چوون، ت ەل ەوەمن تەسبین ەب كەیەتا راد ەونانەخ وەئ ەوەداخ ەب ن،یبەئاسوود كەیەتا راد ەبوو ك ەوەئ نەڕیراپ یادو ەمێئ یونەخ
 انیزێر ەوانەئ  ێبەد یراست ەب ن،ەو دانسق نەگمەد یكانەڵخ ندەرمەو هون نووسەژنامۆر رویشنبۆو ر بیدەئ یكەڵخ كێتاڵو مووەه ەل تەیكەد
 ۆتوانا ب  ێو ب رستەلپەو ه یعسەب یكەڵخ یشكردنێلكەپ شیدواتر ،ۆناوخ ەڕیو ش یتیەزبایح ەیشێو ك ێناڵملم وەب تەبارەسمخابن  ، ێریبگێل

 كانەختەس ەژگارۆر ەرابردوو ل یژگارۆر ەل ەك ەیكانەڵخ وەئ یشەوانەچێپ ان،یدانێپ تەاڵسەو د تەحكووم یكانییەریشنبۆر ەزراوەناو دام
 شیمن ەراویگەن انیستێوەڵو ه مەڵەق ەل زێر. زدانێراوەپ ەل شەیەحزەل وەتا ئ ەكۆمرەئ تدابوون،ەمەمقاو یرەنگەس ەل بووەه انیستێوەڵه
 .ەوانەل كمێكیە

 ؟ینووسەد بازێكام ر رەس ەل ۆت ، ێنووسەد عریش كێلیستا دوۆتێم بازوێر رەس ەل كێریشاع رەه:  لیستا
 ەب مڵێب ەوەمەناك ەوەل ریب ،ەوەتێمنووسەد كێعریش مڵێب ەئاسا ك( سینۆدەئ) یەكتر واچا مەڵەق رەب ەمەبەد نامەمن پ  ێكات: سامان دونەیرەف

 ەب خیەبا م،ەدەد عریش یكیكنەت ەب خیەبا یچ رەگەمن ئ ەك ، ێوەكەردەدەو كانداەعریش یناواخن ەل نجامەرەس مەاڵب نووسم،ەد عریش لیكام ستا
 یكێرگەب ن،ێكرەد یدەب كانمداەعریش ەل ەرانەگیفۆس ،یكیریل ،ەانییمانسۆر یكێتڵەاناواخندا ح ەل مەاڵب م،ەدەد عریش ەیخوازانێنو یمۆڕف
 .مەكەد كانەعریش رەبەل شەانییمزەر
 ؟ەانیدووك رەه ای ،ەوەكەڕۆناو یروو ەل انی ەیەوەمۆڕف یروو ەل عریش یخوازێنو یەتواێكرد، پ تیخوازێنو یباس:  قەفەوشەن یارۆڤگ
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و  یعریش ەنانێداه ەوات ، ێبەن یبوون ەقەد ەرۆج وەئ داییراەب ەل ەك واڵب ەتاز  یكێعریش ەك ەیەسەك وەئ ازخوێنو یریشاع: سامان دونەیرەف
 ەیخان ەتێناچ یلەحەم انی یانیب یكێریشاع یزموونەئ یكردنیپۆك نایگەئ ،ۆیخ ەیوەن یرانیشاع یعریش یمەرهەب ەڵگەل  ێب اوازیج ەیكیەبەدەئ
 ەتێناچ ەوەئ یەوا مێ، پ ەوەتەیبك ەكید یرانیشاع ییو السا تەیبك یخوازێو نو یرەگەتاز ۆب ەشەو بانگ تێیب رەگەئ ۆت ،ەوەنانێو داه یرەگەازت

 .ەوییەرەگەو تاز نانێداه ەیخان
 ؟یاننووسەیداهاتوودا د ەل ستاوێئ ەیوانەئ ەڵگ ەل ەوتینووس شترێپ ەك ەیعرانیش وەل ەیەه اوازیج یكێلیستا ۆت یال:  قەفەوشەن یارۆڤگ
 ەیشەدا بانگ شمیكانەقس ەو ل نینووس ەل ەن ،ەوەتۆكرد واڵب میعریش ەیاننامەیب ەن ژانۆر ەل  ێژۆر تەبەڵه مۆخ ۆمن ب: سامان دونەیرەف
 مڵێب توانمەد كنێعریش ،ەوێنو یعریش ەیخان ەچنەد وەنانێداه ،ەوەمەكەد یواڵو ب نووسمەید ەیعریش ەوێش وەئ یەوا مێپ مەاڵب ،ەكردو میخوازێنو
 وەئ ینەخاو مۆخ ەوییەو خراپ یباش ەب ،ینیریو ناش یجوان ەب ممۆخ ەوەئ  ێبەن چیه رەه ەچونك ،ەكید یرانیشاع یعریش یقەد ەڵگەل اوازنیج
 مەبك شەوەئ ەیشەو بانگ مەبك كێماسەت مێب ەكید یكێریشاع یزموونەئ ەڵگەل ای مەبك كێریشاع یعریش یپۆك مێمن ب ەیوەل ەچاكتر م،ەعرانیش
 .خوازمێنو ەك
 ؟ەوییەنووسەد عریش ۆت ای ەوەتێتنووسەد عریش پرسمەد شداەرێل:  قەفەوشەن یارۆڤگ
 ،ییەن یتیەەاڵمۆو ك یو ئابوور یاسیس یكێو وتار نینووس ەنامۆو شان نیماننووسۆر كەو ن،ینووس كۆریچ كەو نینووس عریش: سامان دونەیرەف
 ەوییەژۆلۆكیسا یروو ەل ەیكییەراست ،ییەحۆر یكێتڵەكاتدا حا مانەه ەل یفەلسەف یكەیایو روئ یفیعرەو م یهزر یبوون ڵەەاڵگ یربارەس عریش
 ڵەەاڵگ ردایشاع یستەن ەل تەباب كەڵێمۆو ك یعریش ەینێو كەڵێمۆك انی كێزموونەئ ۆت ەك ەكێتڵەحا ،ەیەه ەوۆڤەمر یكانەستەه ەب یندەوەیپ
 .بنەد كیدا ەل ییمردو ەب نەه شیعریش رۆز مەاڵب ، ێد مەرهەبەو ەعریش وەئ ، ێبەد ڵیو دواتر مندا  ێگرەیژان د ەیژن وەئ كەو نجامەرەس بن،ەد
 تۆخ  ێوەتهەد ەك یەیەمانا وەب ایئا كانت،ەعریش ەیوەوكردناڵب رەس ەتێیژڕپەد نگەدر انی ،ەوەتەیكەد واڵب كێعریش ەك ۆت:  قەفەوشەن یارۆڤگ
 ر؟ەب ەگرتووت ەتەبیتا یكێلیستا انی تەیبك ربازەد عریش یرۆو ب یرۆز ەل
 یكەڵخ ۆیستەئ ەتێخرەد كێتاوان كووەو ەشیمەه ،ەیەه عریش یشتنەیگێت ەب رەرامبەب ەمێئ یرانەنێخو یال ەورەگ یكێگوناه: سامان دونەیرەف
 نەیبك نیۆفزەلەت ویۆراد یكانەرنامەب ای ن،ەیبك كانەژنامۆر اروۆڤگ ەڕیرووپ یرەیس ەمێئ ەك شیراست ەب رن،یشاع یمووەكورد ه ەك ،ەمێئ
 مانۆر ینینووس ەروو ل مترەك عر،یش ینینووس رەب ەنەبەد ناەپ شنینەمەت ەب ەیوانەئ تاەه نجانەگ یتەبیتا ەب ەمێئ یكەڵخ ەیندەوەئ نینیبەد

و   ێبەد ڵیزوو ما ەكەیەندڵبا عریش یەوا انێیمخابن پ ەمێئ ەیكەڵخ وەئ ن،ەكەد یو زانست یمیكادەئ ەیكید یتەباب ای ۆییشان یقەو د كۆریو چ
 واڵب عریش یناو ەب ەك ەیتانەباب وەئ یرۆز ەیربۆز عریش ەنراوێل یناو ەدا ك عریش یایدن ۆڕەیئاپ وەل ەیوەئ ۆب ، ێبەد ۆمەستەد یانئاس ەب
 ەووم بكرد  ێل یوا شەوەئ رەه ، ێوەكەدەڵه ەمێئ یاڵچاك  یریشاع نینیبەچاك د یعریش یقەد ەمێئ ەراست. مینیشبەر رانم،ەگین ەوەنێكرەد

 یدوا مەڕێگەد ێیل ،ەوەمەبك یواڵب داۆیخ یكات ەل ییەن رجەم مەاڵب نووسم،ەمن د كانم،ەعریش ەیوەوكردناڵب ەل مەبك یزێپارۆخ نم ەك یراست
 .ەوەمەكەد یواڵب نجایئ ەعریش وەئ یوانەزمان ەیمەو گ یرەهون یروو ەل كێكردن یستكارەد مدا،ۆخ یخود وەشێندەئ ەاڵگەل كڕێمشتوم

 ؟ەوەتەكراو واڵب  ێنو یرەنووس یارۆڤگ ەیدوا ژمار ەل ەك ییەچ" شێمۆڵەخ ڕیكو" یعریش ەل ستتەبەم:  قەفەوشەن یراۆڤگ
 ۆب نهاەت رەه كەن  ێب كێریشاع رەه ۆب ەرەنێخو وەجا ئ عریش یجد یرەنێخو ەكرد ك ەوەب مەئاماژ شترێپ كوەروەه: سامان دونەیرەف 
 ایژۆلۆسیم ییئاشنا شەوانەل ،یتەبیتا ەب شیپوورەلەو ك یگشت ەب بەدەئ یكانەبوار ەل  ێبەه یریشنبۆر ەفر یكێباكگراوند  ێبەمن، د یكانەعریش

 ەداستان وەفسانەئ ەل ەناوێكار ه ەب میعریش یكەیەزاراو كوەو ەمن ك  یال( شێمۆڵەخ ڕیكو) ، ێبەه كانییەللیم ەو داستان كۆریو چ ەفسانەو ئ
 ندوویو دواتر ز  ێنێسوتەد ۆیخ ەعاشق ەندڵبا وەئ ،ەناسراو( رەندەمەس) ەب انی( سەقنەق) یناو ەب ەیەه ەییفسانەئ یكەیەندڵبا كانداییەللیم
 ەك ەیەعاشق وەل ستمەبە، م(شێمۆڵەخ ڕیكو) ەناو میەعریش ەقەد وەناوم ل ەك( یعریش یكێمزەر) كیەماێه كەو شیمن داەرێل تەبەڵه ەوەتێبەد
 . مێڵهەد  ێج ەب یگرانەخنەر ۆب ەیەه شیمبولیس دوۆك  ێندەه ،ەوەتێبەد ندوویز یاندیجاوەب ەدواتر ب  ێسووتەد ەشیمەه
 ت؟ەیكەد ەستەرجەب نۆچ كانتداەعریش وێن ەل شقیع یمكەچ ۆت:  قەفەوشەن یارۆڤگ
 نن،ێهەد یارك ەب ەكید یوانەئ ەك ەیو زاراو مكەچ وەئ ەاڵگەل ەاوازیج ەیكییەمن راست یال شقیع ەیو زاراو مكەچ: سامان دونەیرەف
 ەتێچەد شیجار  ێندەه ،ەیەكارانەرزەه یكێناندنێو یەوا مێپ یدارڵ، د ەیەه ینداریوەو ئ یدارڵد یمكەچ وانێن ەفراوان ل رۆز یكییەاوازیج

 وەئ ۆب ،ۆڤمر یحۆر یكانەتڵەحا ۆب ەیەه یفەلسەف یكەیەوەركردنیب ،ەیەه ەیانیفۆو س یفەلسەف یكێهندەر شقیع مەاڵب ،ەوییەبازێم ەیخان
 ەل نهاەت رەه انەیوەئ ەك ركانەرامبەب رەرامبەب هاەروەه یتەیەه ەیكەرەرامبەب انی ەیكەرەوروبەد ەب رەرامبەب ۆڤمر ەك ڵەیقوو ییەستیوەشۆخ

 و شقیع وەئ مەرجەس ەوەئ.  ێناب ەستەرجەب كداێنێكات و شو ەل كدا،ێرگێم ەل كدا،ێدارەبن ەل كد،ێدێز ەل انی  ێناب ەستەرجەب كداێتاك
 ەیزاراو یكراو ەستەرجەب ییدوو تو ەل ەوەتێنێمەد ەداو شارەح ۆیخ داۆڤمر یو هرز ستەو ن ستەه ەل ڵەسا یهاڵەسا ەك ییەیستیوەشۆخ
و  نین ەرێل ەكێدم انیكراون  دیهەش ەك ەوینووس سەك  ێندەه ۆب كمێعریش ندەمن چ رەگەم ،ەیەه مەستەبەم دوۆك وەمن ئ ، ێنێنوەد ۆیخ شقدایع
 ەوەكبوونمیدا ەل یژۆر ەل رەه ەمبووەمن ه ەك ەیشقانیع مووەه وەل  ێبووب كێشەب ەبووم یمن عاشق ەك شەسەك وەئ ەنگەر ،ەگرتووەڵه انیرەس

 .بنەه كداێیەكو رەه ەجا ل كانداەاوازیج ەنێكات و شو ەل ەكانەجوان ۆڤەمر مووەه ۆمن ب یشقیع م،یژەد دایایت ستاێمن ئ ەك ەیسات وەتا ئ
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 یاڵ عریش ینینووس ەیسڕۆپ ۆب كێكات و سات چیه انی ەكراویارید یكێسات ۆت یاڵ ، ێبەد كیدا ەل كێعریش ەك ەیساتان وەئ:  قەفەوشەن یارۆڤگ
 ؟ییەن ۆت
 ،ەكید یكێوتار رەه انی یبەدەئ یكێوتار ینینووس ۆب تاەه ییەن عریش ینینووس ۆب كێمن سات و كات یاڵ ەیكییەراست: سامان دونەیرەف ــ

 انی كێعریش ینینووس ۆبكات و ب ەئاماد ۆیخ شترێپ كێریشاع انی كێرەنووس ەندەوەئ ەوات ستبوون،ەم ەل ەكێرۆج تریو ئ  ێد ەكێتڵەحا
 یكێقەد ینانێمهەرهەب ۆب  ێبەو ژانگرتن د قەلەق ەب انیستیوێپ دایبەدەئ یكێقەد ینینووس یكات ەل رانەنووس ەیربۆز یەاو مێپ. كێوتار
 وەئ رەه ەنگەر ر،ەوروبەد یناەز راوەه یرەگیكار ەدوور ل  ێنێخسڕەب ۆیخ ۆب بارەل یكێشەك انی یحۆر یكێخۆد رەنووس ەنگیگر ەوات ،ەرانەنێداه
 رۆز ت،ێب ییاینەو ت یزێرەپەو دوور یریگەشۆگ ەل كێرۆج ەل انیزەح یبەدەئ یكێتەباب ینینووس یتڵەحا ەل رانەنووس ەل  ێندەه  ێب شەكارۆه

و  تێب اڵزا ستداەه رەس ەب ستەن یتەاڵسەد ەیوەئ ۆب ەخانەیم یكێسوچ انی كێیەد ەرێكو انی كێژوور یكونج رەب ەنەبەد ناەپ نەه شیجار
 نووسن،ەد باتەمناس ۆب عریش ەك مەرانەنووس رویشاع وەئ یمن دژ ۆیەبكات، ب ۆیخ یكانەژانۆك وەشێندەئ ەل وزارشتگ  ێبتوان ەئازادان ریشاع

 یتاج ەباز وەئ  ێوەبت تۆخ ۆب ەیوەئ  ێو ب  ێشینەدەڵه نانداێداه یشان رەس ەو ب تێد كداێپرد ەل ەزۆریپ یكێباز عریش ن،ەدەد ادانڕ ەب عریش
 .كاتەد رەس ەل نانتێداه ەیشاهان

 انەیكام ،ینووسەژنامۆر یو كار نیو نووس عریش ەل نێیدابن تیبەدەئ یكانیەكا ۆب نەیبك كییەندەب نێلۆپ رەگەدواجار ئ:   قەفەوشەن یارۆڤگ
 ؟ەیخەد انەیكام شێپ
جارجار  یچ رەگەئ م،ەكەكار د یبەدەئ یرەگەژنامۆر ەل رەه شەستاكێئ ،یرەگەژنامۆر یەیناو كا ەهاتم ەوەعریش یایدن ەل: سامان دونەیرەف ــ
  ێباش ب یكێنوسەژنامۆر شدایكات مانەه ەل  ێب ریشاع ۆڤمر ییەئاسا یەوا مێپ ،یتیەەاڵمۆك ای یبەدەئ یكەیەخنەو ر انێڕرگەو رەب ەمەبەد ناەپ

 مۆخ ۆب ایدون یعریش یكانییەپانتا زاوەف مووەه ەك ییەن ەوەئ یمانا یدیئ ەعریش ەل زمەح مەڵێد ەمن ك مەاڵب ، ێب كارۆشان ای،  كنووسۆری، چ
 رەس ەل ەییخنەر ەیوەنیژێتوێو ل ەوەنۆڵیكێل نێب گرانەخنەر مین ەوەئ ەڕێیچاو م،یپاداشت ن ەڕێیچاو زیرگەه امەڕخاك یكێسەمن ك. مەبك ریداگ
 نووسم،ەد مۆخ ۆب عریمن ش م،ەبك كانمەعریش ەب تەاسیو س تەجاریبم، ت ندەو سوودم مێبكر شتێبانگه كانڵەایڤستیف ەبنووسن ل كانمەعریش
 .منن یناخ یكانەهاوار ەیوەنگدانەر كانمەعریش  ێوەكەردەد ەب كانداییەعریش ەقەد ەل كوەروەه
 
 
 
 
 
 
 
 ستەنەل ەك یەداەوەل عریش یمرەن
 مەرهەب ەتێد ۆیخ ەكەریشاع یهزرەل كەن
  رێولەه یكورد لق یرانەنووس یتێكیە یرگانۆئ ی(ێنو یرەنووس) یارۆڤگ ەیمانید •
 
 شدایكات مانەهەل ەكێعریش ۆك ندەچ ینەخاو ەیوەئ یاێڕو وەئ ەناساندن ناكات  ، چونك ەب ستیوێپ ریشاع یسامان دوونەیرەف ترێز ەوەل
 :ەوەكرد كمانێاریپرس ندەچ یرووەرووب داەیەمانید مەل ۆیەب ،ێنووسەد عریش ییجوانناس یهاكانەو ب ندەهەر عرویش رەسەل وامەردەب
 

 یكانەرەگیف ەب ەوەتیستەبەید ینەمەز یكێرەگیف كەو و كانییەرەوەادی ۆب كەیەوەانەڕگ كەو تڵیمندا یمەردەس كانتداەعریشەل: ێنو یرەنووس
 ؟  یەدایچ یپاەل ەزۆمووسەه مەئ... رۆز یلەنگێشو
 ەوەانەڕگەل ەكێرۆمن ج یاڵ،   یمووەه كەن یەكمداێعریش ندەچەل ەیەوەركردنەسەب مەئ ەكیەژیستالۆن ەتڵەحا كەو رەه ەمەئ: سامان دوونەیرەف
 تەاڵو ق لیعجەت یكانەدروستكراو ڕو قو خشتەل ەو خانوو رێولەه ینكاەرستانۆگ ستادا،ێئ ەڵگەل اوازیج یكێنێكات شو ۆب ابردوو،ڕ یزۆس ۆب
 ەمێئ ینۆاڵك پشتەل دابوو،ێت یترۆك ەینێاڵه  شیكانەواریدەرلۆو ، ز ەقەاڵدەل ڕپ  یواریبوون ، د رێولەه یكانەكەجول یسازەخشەن ە، ك... و
 وەل شیدوورتر كێمەبوو، ك ەستانۆڕگ وەئ یكەیەناڵناوكوەل شیتێشەمەح ڵیما دابوو،ێت ینیرێد یكێزارەو م وتەمزگ بوو،ەهەورەگ یكێرستانۆگ
 ەیكەخاك هارانداەبەل شیتەبیتاەبوو، ب بەكتەم ەیوەرانەگ یگاێر رەسەناسرابوو، ك ەتەحەم ەب ەك بووەه رێولەه یتاریق ەیستگێو ەرستانۆگ
مندا  ڵیمندا  یرەوەادەیل ەجوانان ەنەمید مەئ تەبەڵه....  و ەقێاڵمەو گول بوونەیبەلیحاج گەو ینگەنگاورەجوان و ر ڵیگو هاەرۆجەل بووەدڕپ
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 یناڵمندا  ەیربۆز ەاڵگەل ۆیوتەئ یكییەاوازیج  شیمن ڵیمندا یانیژ  یگشتەب ،ەیێن ییتاۆو ك ێب كێلمیف یكۆریچ  كە، و ماركراونۆت هاەو
  یبنار یلیعجەت  ینینش ژارەه یكەڕەگەل ،یكەشتەد یكێو باوك یرێولەه یكێكیداەل  كانەستەش  یتاەرەسەمن ل ،ەبووەن  ەشار وەئ ەیكید
 یاسیس یستیوەڵه  یحوكم ەب  وساەبوو، ئ بارەكوردستان نال یمەردەس وەئ یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یوشڕە ەاریبووم  ،  د كیداەل رێولەه یتەاڵق

 كەو شی، من نیكردەد ۆب ەیرگەشمێپ  یباس ەفسانەئ كوەوو نیناێهەد ۆب روۆش وەڕش ڵیواەه ەشیمەبوو، ه یتیەكوردا یشێروەد ەباوكم ك
بوو  سیلۆپ یرەسیمۆق ەیفیزەو ەك راقیع یباشور  یەیوانید یشار ۆباوكم ب  ەیوە، دوورخستن كردەد  كانیەدیاژتر ەرووداو ەب ستمەه كڵێمندا
 ەمانەبوون ، ئ ێجەشتین یەوانید یشارەل  ەیكید یكڵێوما رێولەهەل  كڵێما  ،ەویەدوورخرا  كان،ییەعسەب ی2920یتاەكود یدوا رەه ە، ك

 كەو ژنداەج یژۆر ەل ەبووم ك ێنو یجل كێقات انی ووێاڵپ كێجووت یتەسرەحەب ەمەردەس وەبوون، ل من ەیناڵمندا ڵیتا ییرەوەادی انیمووەه
 ەیوەئ ۆیه ەب وساشە، ئ ریزائەج ەیوتنامەككڕێپاش    ەیكەوتەكێر شمدا،ڵیرمنداێو م یكارەزەه یناغۆقە، ل مەبك یرەبەل ەكید یكڵێرمنداەه

پاش  یكێجار ەك ،ەوەوتەك ێل یحڕۆ  یكێكشكانێمن ت ۆب ەكراوەن ێرەچاو ەرووداو وەبوون، ئ  لولەیئ ەیرگەشمێپ مەكید یباوكم و دوو برا
 ەنگڕە،  ربمیگەشۆگ كەیەتاراد ەك كردیمن ،  وا ۆب ەانیبارەنال مووەوهەئ ەارید ،ەوەكران راقیع یباشور ەیوانەر ەدووبار انەیوەانەڕگ
بوو  مەكەورەبرا گ یه ەك ەساد یكەیەبخانێكت شەتاوەرەسەل  رەچووم ، ه بداێكت یەاڵمن ب ەك ەیكارانۆوهەل تێبووب كێشەب شەتڵەوحاەئ
 كییەشاۆم ببتوان كانەبێكت ەیوەندنێخو ەیگەڕێئاشنا بم ،   ل كانەبیكت نیرترۆزەب وەكەبخانێكت  ێیهاور ەببم ەوەكینزەل  كردیوا ەختانەشبۆخ
 عریو ش كۆریچ یبێكت انەیكورد د یرانیو  شاع كنووسۆریچ ەئاشنابووم ب ەوڵییەسا ەچوارد ەانزدیس ینەمەتەل رەه ەك ،ەوەمەكڕپ انمیژەل

 .ەوەنمێبخو
 بوو؟ رەكام نووس یه ،ەوەندتێخو ەك بێكت مەكیە رتیب ەوەتێب رەگەئ:  ێنو یرەنووس

 لمانە،  ئ وێشەپ اڵبدوەع یشكاو یبت. بوو ریشاع یرانۆگ یكیوانید انی،  نیمەدەمەمح مەمحر  یجانەرەق یشا یەوا مێپ:  سامان دوونەیرەف
 . بوو ەكام بێكت مەكیە دەسەدلەنازانم س كێر ماڵبوو، بو مەم ولودەم دەمەمح یكێكۆریچ ەڵەمۆك داروەزنەمارف خ رۆدكت یكورد
 ؟...ەوەتێب رتانیبەو رەگەئ نینووس مەكیە ەباش:  ێنو یرەنووس

، دواتر  بووەه عرمیش ینینووس ڵیوەبوو، ه شتاكانەه ڵیساەل رەب... رمیب ەوەتیەبوون و  نا ەساد یكێعریش ڵەپۆك ندەچ: سامان دوونەیرەف
 وەل رەبم و  ه یبەرەع یزمان یرێف یجدەب  مداڵوە،  ناچار ه یبەرەع  ەكرابوو ندنمانێخو شیرۆزەب ەك یندەدواناو یندنێخو یناغۆقەل
دكتور  یئەاڵت ینگەرهەف كەو وتەسكەد  كمەیەرچاوەس ندەبم ، چ یفارس  یزمان یرێف مداڵوەه ەوەرۆز یكیەایخولەب ەندانەززمەارئ شەغناۆق

و پاش  رانیشاع یوانیود یفارس یكۆریچ ەوكورت مانۆر ندەچ هاەروەه ێبكر مۆب ەغداوەبەراسپارد ل میفۆس میرە، كاك ك یلتونجەمحمد ئ
 نیندەچ یبنووسم،  دوا  شیجوان یعریباش بم و ش یكێرەنێخو توانمەمن د یدیئ ەكرد ك ستمەه   شیدواتر انیرگرتنەوێل ژێو چ انەیوەندنێخو
 كداڵێماەل ێناب ەك ەیانوویب وە، ب نمێبه عریش ەواز  ل ەك كرامەد یتیەدژا یتوندەب  شەوڵەماەل تەنانەت ێوەل وەرێل ەك وامەردەب ڵیوەه

   بوو،ەه ەیوەئ رەگەم ارۆڤگ وەژنامۆر كەو یكورد ەیوكراواڵب ە، ن بوونەه یریشنبۆر یرەنتەس ەن ستاێئ كەو  وساشەئ یدیبن ، ئ ریدووبرا شاع
،دواتر   بووەد كڵێسا ەپانزد رەه نمەمە، ت ەوەكرد واڵب داێت مۆخ نینووس یمەرهەب مەكەیەك( یهاوكار) ەینامەفتەهەل ەبوون ، جگ نەگمەد
و  یاسیس یكێستێوەڵه  ەیوەكاردان رزانیشاع ەب ۆخ یكێنجەگ كەمن و  چوون،ەردەو دواتر كاروان د انەیو  ب ێنو یریشنبۆر كەو یكانەارۆڤگ
 ەستۆپ ێیرەو ل نیندكاربووێخو غداەب ۆیزانكەل ەك ەوەرەبراد كێندەه ەڕێیل  شۆیە، ب بووەن ەوكراواناڵب وەب وامڕب بوو،ەه ەرانەگیاخی
 . ەوەوكرداڵب( ورازەه)  یخوازراو یناوەب( ێنو یریب) یارۆڤگەل عرمیش كەڵێمۆشاخ ك یكانەوكراواڵبەل ەوەكانیەنێنه

 بوون ؟ یرەماوەو ج یاسیس یعریشەك ێینەد داێپ یدان تۆخ ەك ەعرانیش وەئ ەیوەوكردناڵبەل تین مانیشەپ:   ێنو یرەنووس
 ەانیاسیس یكێفكر ەب ەبوون، چونك یرەناهون  یعریش مڵێب یەاباشترو  مانمیشەپ كەیەتاراد ەكیەرەهون ەنیەاڵ كەو ەڵێب:  سامان دوونەیرەف

 ەوەكردەتدەر انۆیت یكانەنینووس رانەنێخو كەڵخ بایبنووس تیرەهون یكێعریش ۆت رەگەئ ە، چونك خواستەد ەیوەئ شەكەمەردەنووسرابوون و س
 وەسەركەه یدیئ  ،ەیعاشقان یعریش یكیرەرخەو ه ەیین تەكەلەگ یئازارەئاگات ل ۆت گوتەید شبووەه  ،یرژواۆب یكێسەك ۆت گوتەید بووەه
 كەبوون ن یاسیو س یژۆلۆدیئ ەیروانگەل كانەچوونۆب ،ێنووسرەو ئاوا ن ێئاوا بنووسر عریش ێبەدەك یناەداد ۆب ەیو راست رگالەپ كێرۆجەب

 .یرەهون
 نۆچ ەیەكرد وەئ ایئا ر،ەب ەبگرم كانەعریش  یلیستاەل ێنو یكێوازێش مەدەد ڵوەه ەڵێد ۆیت كێعریشۆك رەه یچاپكردن یدوا: ێنو یرەنووس

 ت؟ێدرەد نجامەئ
 میاسیوس یرگرەب یعریش كداێناغۆقەباسم كرد ل ەنموون ۆب ،ەاوازیج ەكید یكێناۆق ۆب كێناغۆقەل كێبێكت رەه یچاپكردن: سامان دوونەیرەف
،  داتەد لۆمبیو س یرەهون یكێزمان وەنێو ەیرەقەل ۆیخ مترەو ك ەیەه ۆییوخەو راست یوانەر ەب یستیوێپ نینووسەل ەلیستا مە، ئ ینووسەد

  انەیوجارەئ كداێرۆكەل ،ەوەكرد وماڵب( كانییەاخی ەنراوۆه) یناوەب كداەیەلكێنام ێیدووتوەل ەوەكردۆك مەانیعریش ەقەد ندەچ وەئ نیرەاپر یدوا
 یعریشۆك ەدواتر ك مەاڵب ،ەماوەن یرەماوەج  یعریش یباو یدینانووسم ئ مۆخ یزاتۆب عریمن ش ەك بووەوەئ  بووانەو ئاماد رانەنێخو ینیبێت
 شیكەیەأدڕتا   ،ەوەبووم ڵقوو مداۆخ یزات وێنەل ترێز داەزمونەئ وەل اند،ەیچاپ گ ەب 2999 ڵیساەل( رگمەمەو دوورتر ل ۆتەكتر لینز)
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 چاپەب( ۆت یشیعەل مڕپ) یعریش ۆا، دواتر  كنووسر رەسەل یشەییخنەر یزێپەب ەیوەنۆڵیكێوتارو ل نیندەچ ت،ێكرەد ەانیاوازیج وەب ستەه
و  ەكید یرانیشاع  یلیستا لەگەل تێب اوازیج یاستەڕب م،ەدەد ڵوەه نووسمەد ێیپ ەیلیستا وەئ  ییەمن ئاسا یاڵ ۆیە، ب7002 ڵیساەل اند،ەیگ
 .ەباشتر تێنووسەن رناەگەو ئ تێبەه ۆیخ یاوازیج یلیستا ریشاع تێبەد ە، وات تێبەن ەكید یكێریشاع چیه یزمونەئ ییسااڵ

 ؟ەیكەوانەچێپ انی ەیەوەریشاع ستەد ەب عریش یوڵەج نداینووس عریش یكاتەل:  ێنو یرەنووس
و  سەك یداوا رەسەل م،ەكەد مۆخ  یستەن یستەادڕ كانمەنیجار نوس رۆز ،ەوەمەكەوداڵب شیمترەو ك نووسمەد عریش مەك:  سامان دوونەیرەف
 مێپ مەاڵب نراو،ێه مەرهەب یكێعریش ەتێبەد یكیستاتیئ یهاەب كەو ێڕو دوو د كێڕێد شینیبێت كەجار و رۆ، زنانووسم كانڵەایڤستیو ف ەرنامەب
 یهزر كەن  یستەنەل رۆز ەك یەداەوەل عریش یزۆریپ ،ەكید ینیو نووس یاسیس یوتار ەڵگەل  اوازنیج كانەتەحال عریش ینینووس ۆب یەوا

 .بم یمیسلەت ێبەد ەك نمیبەد یمن وا ۆیەب م،ەرهەب ەتێد ۆیخ ەكەریشاع
 ت؟یبوو ندەسوود م ندەتا چ ەوییەمادد یووەڕل كتێبێكت رەه ەیوەوكردناڵچاپ و ب یدوا:  ێنو یرەنووس

 وەل ،ەقازانج رەنووس ۆب رەه ەوییەوەعنەم یووەڕل  ێلە، و ندبوومەرمەرەز لكوەب ،ەبوومەن ندەسوود م رەه كەن تەبەڵه:   سامان دوونەیرەف
 ەب شەمێئ یكەڵخ یاستەڕب ،ەباش بزر بوو یبێكت ،ەرۆراوجۆج ەبێكت مووەه وەئ یشاماتەح ناوەل یدیئ ،ەربووۆز ینەمەچاپ ییدوا ەیناڵسا ندەچ
 ەب نەپاداشت ناد  ستیوێپ كوەو ینەمەچاپ یزگاكانەداتر د ن،ڕكینا تێبكر شەشكێپ انیبێتا كت  ،ەوەشیرانیو شاع بانیدەو ئ رانەوسنو

 مووەه وەمن ئ ەنموونۆب ،ەكید یكێمەرهەب یچاپكردن ۆیه ەتێبب ییەن كێشت نەد یشەد رەگەئ ،ەوییەاسای یرووەل ییەلكارێشێپ شەوەئ ر،ەنووس
 رەسەل ەدان 50من  ڵێب ییەنەئاماد سەك مەاڵب ،ەشكردووەداب كانییەحكوم  ەبخانێو كت انڕێیهاو رەسەب ییاۆڕخ ەب میرۆز ،ەردووچاپك مەبێكت
  ەڵگەل راوردەبەب ەمێئ یتاڵوەل  ،یەهاەب ێب ەكەبێكت انی نێینەداد بێكت ۆب مەك یكێنرخ ەمێئ ەك ،ییەنەوەئ یماناەوەئ ،ەوەمڕكەد مۆخ یركەئ
 ەناڵسا ەكانكەبێكت یشانگایپەكام ل چیه ەك ەیەوەئ شەگەڵب نیباشتر ،ەرزانەه بێكت وروپاشەو ئ رانێئ اویتورك تەنانەوت یبەرەع یتاناڵو
 .ەكێنارید 7000تا 2000 ەب ەرێل یچەك ،ەشیاتریز ەانەیه ەو ییەن مترەك رۆاڵد 200  ۆب 50ەل ەوەنێكرەد رێولەهەل

 ؟ەوەتەڕێگەد یچۆب رەنێخو یمەك داییەئازاد ەزێراوەپ وەل:  ێنو یرەنووس
  یكانەمخابن   تاك نیرەراپ ەل رەب كوە، و ییەن رنێدۆم وییەتیرەن یكورد ەیگەڵمۆك شتاێهەك نێیبن داەوەدان ب ێبەد:  سامان دوونەیرەف -
 شەوەئۆب ەئاماژ تەبەڵ، ه واتەڕد گەاڵم یكانەوارێل وەرەب نگاوەهەب نگاوەه یەمواێپ ینیبەن یونەخ ەك شۆڤیمر یدیو ئ ننیجوان ناب یونەخ
 رەنێو خو ەرۆز بێكت ،ەڕێباش بگ یبێكت یدواەب ێبەد كیژۆلۆئارك كەو ەیەوەئ یجد یرەنێخو ەچونك ن،ین یجد ەوەننێشخوەد ەیوانەئ مەكەد
  ،ەیەكید یكێكارۆه تێرنەنتەو ئ تیەاڵتەس  یبوون شیكەیەندازەتائ ەاری، د ەرفراونەب یكیرانەیق شەوەئ ،ەمەك

 ؟ێبەه دایناوێپەل عریش ێبەد ەك ییەچ ۆڤمر یستیداوێپ:   ێنو یرەنووس
 نیژەد ەوتاراوگ ەییئاوار انیشاخ  ەل  ەیرانیشاع وەجودان، ئ ینێو شو كاتەل رنۆز  ۆڤمر یكانییەستیداوێپ تەبەڵه:   سامان دوونەیرەف
 ەندەهڕەو  انیژ  نجاێئ ،ەوەتێبەد ڵقوو ۆیخ یناخ ۆب ریشاع  ان،یكانەعریش ینانێداه ۆب زاننەد ستیوێپ ەب مانیشتین  اروید اروی یزۆس
 ،  ەكید  یكێكیە ۆب ەوەكێریشاع ەل عریش ەیوەندنێخوێت عرویش ینیبو نووس ەیەه انۆیخ یرەگیكار یكانییەفەلسەف

 ن؟ەكەد رێت ۆڤمر ەك نیچ ەانییعریش ەستەرەك وەئ:  ێنو یرەنووس
 ستمەه امیژ رانێئەل كەیە، من ماو زانم،ەد ەڵمبەت ەب ەكورد یرەنێخو كەیەادڕتا   منەئ ێلەو رنۆز كانییەعریش ەستەرەك: سامان دوونەیرەف

 ینگەرهەف یسامانەكورد ل شداەوەئ ەڵگەل مەكەداخ ،ەیەه.... و  امەیز وخو حاف یعدەس یكانەعریشەل یئاگا قامەش رەس ۆڤیمر ەكرد ك
و مردن  بكات،  من  انیو ژ بوونەبوون و ن یكانەشێك یو باس یرەماوەج یكییەستیداوێپ ەتۆبەن عریش مەاڵب ،ەندەمڵەوەحساب  د ەب دایعریش

 یكانەرستەك یدواەو ب ییەن یعریش ەیوەندنێخو یتەتاق ەستاكیورد ئك یریشنبۆر تەنانەكورد ت یرەنێخو مەاڵ، ب مەناك رانەنێخو یژگارۆئام
 . ەڕێناگ

 ؟ەریگشتگ انی ەتەبیتا یكێامەیپ عریش:  ێنو یرەنووس
و  یللیم یعریش كەو ێنووسرەردەماوەج ۆب ەیەه عریش  ،ییەرنەماوەج ۆو ب یە ەنوخب یرەنێخو ۆ، ب یبەدەئ یكێقەد رەه:  سامان دوونەیرەف
 .كەڵخ ۆب ەیەه یكراو ۆب ەئاراست یكێامەیپ ەك یرگرەب و یاسیس یعریش

 ؟ێبەگرفت ن یتووش ەیكەرەنێخو ەڵگەل ەیوەئۆب ێب نۆچ عریش یزمان:  ێنو یرەنووس
  یكێعریش ەتێبەد واەئ ۆوخەاستڕباو و   یزمان ەبوو  ەك ە، چونك ێبۆوخەاستڕنا واڵبا یرەهون یكێزمان ەكەرەگ ،یعریش یكێقەد رەه ینینووس  -
 ی، بوون یرەهون ەینێو و مزڕە یخستن رەگەب ەنمون ۆ،  ب یەداێت یرەهون یندەتمەبیتا كەڵێمۆك نراوێداه یعریش مەاڵ، ب یرەو ناهون ەادس
و  یاسیس یعریشەل مترەك ەوانەئ ەك ن،ێنو یعریش یستیداوێپ یمووەه ەوانە، ئ یوانەزمان ەیمەگ انی عر،یش یكایستاتێئ یهاەو ب وخمت
 . نێكرەد یدەب یرەماوەج

 ن؟یچ ەنەخەد ۆو پ لەپەل عریش ەیكارانۆه وەئ: ێنو یرەنووس
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... ەوەنینەكێپ ەب) و  یمیكادەئ ەیخنەر یبوونەن ەستەرجەب كە،  و یكورد یاتیبەدەئ ناوەل ەیەه ۆنام یكەیەاردید ندەچ: سامان دوونەیرەف
 نەكەچاپ د كێوانید نێد نێك شۆرەو پ وێشەو پ سەكێبزانن ب ەیوەئ ێب عریش ینینووسەل زمووننەئ مەك ەینجانەگ وەئ انی...(مەك تێر ەك مێج

 مۆخ یلیو ستا ەیەه مزمڕەو  مەكەد نانێمن داه تەڵێد ،ەرانەنێو داه ەتاز یعریش یناوەب نجایئ نووسن،ەد حەاڵبەو ز ەورەگ ەیقس كەڵێمۆو ك
 یئاگا ،ێب ۆیخ ەیكەتەللیم یژووێمەل یئاگا ەنموونۆب ،ێبەه ڵیقو یكێندەباكگراو ەك ەیەیەریشاع وەئ رەنێداه یریجار شاع ،دواەیەه
  یاتیبەدەئەباشت ل یكییەریشنبڕۆ ێبەد ۆت نجایئ ،ینێب مەرهەباش ب یكێعریش یناتوان ەوانەئ ێب ەو داستان، ب تیەحكا كەو ێبەه پوورەلەكەل
 .ێب گانانێب یاتیبەدەئەئاگامان ل ێبەد ەوەمەجرەت ەیگەڕێل ەوەل ەو فارس و تورك، جگ بەرەعەل ەكیكورد نز ەنمون ۆب ،ێبەه نەاڵگ

 شتێهەن عرمانیش رەگەئ ،ییەچ ەاوازیج ایدون وەئ ،ەیەه یتر یكێتام وێس ێوەترن، ل یكیەایدن ریشاع ەیوەركردنیو ب عریش:  ێنو یرەنووس
 ؟ەرەرەز یچ ۆڤمر
 ۆیە، ب ەساسەناسك و ح ستەه یكۆڤێمر  ری، شاع ەەیه ۆیخ یبوونۆڤمر یكانەتڵەسەوگشت خ ەكۆڤێمر ریشاع ەچونك:  سامان دوونەیرەف

  ۆییو شان ییماەنیو س یكیزۆم یندەرمەو  هون ریشاع یكەڵخ نۆچ كە، و كاتەد ۆیخ یستەو ه ونەخەباس ل ێنووسەد كێعریش ەك ییەئاسا
 نەه سەك كێندەه ستاشێ، ئ ییەوان مخابن ێلە، و مانۆخ ەییوەتەنیلۆمبیس ویەرماەسەب نەیكیوب ،ێبەه مانەوانەئ شەمێ، با ئ ەیەه انیباش
 عریش ەچونك ت،ێنێمەد عریدواجار ش ت،ێوەشكێپ ەگەڵمۆك ەندەچ رە،  ه ،یەایژۆلۆكنەت یاین دون ایدون یەوگوا ماەن عریش یباو ەك یەوا انێیپ

  یتیەەاڵمۆك یرەروەودادپ یسانكیە یونە، خ یئازاد یونەخ كە، و نۆڤمر یكانەجوان ەونەخ ۆڤەیوشر ۆڤمر  یكانەستەه ینیربرەدەل ەگوزارشت
 بازارەل ،ییەن داێت یعریش  یرەهون یكێرجەم چیه ەك ەوەتەوكراوناڵب عریش یناوەب نەه بازارداەل بێكت كەڵێمۆك  ۆورەمخابن ئ...هتد

 .ەوەتێب یعریشەل یقڕ كەڵخ ەك ێب كۆیەه ەوەئ ەنگەر ت،ێشۆفرەد
 بكات ؟ رەسەچار ۆب تەشێك ەك ەیوەئ ێ، ب ێخشەبەدێپ تەییئاسوود عریش:  ێنو یرەنووس

 ەسانەك وەئ یكیزۆم یكێئاواز ینینەژ  ،ەرمانەد نیباشتر كیزۆم نەڵێد انیژۆلۆكیو سا یروونناسەد یانیزاناەل كێندەه:  سامان دوونەیرەف
 كێندەه مەاڵب نن،كاەشخانۆخەنەل انی وتونەك ەوڵەماەو ل ەیەه انەییستەج یشۆخەن انی ەیەه انیروونەد یشۆخەن  ەك كاتەد رەسەچار

 انەیشێك ەك ەیزانانێخ وەئ انی نجانەگ ناوەل تەبیتاەوب  كانەشخانۆخەنەل یكیپراكت یزموونەئ كەڵێمۆك ینجامەئەل  كان،ەستییژۆلیۆسۆسەل
 رەسەل وبوەه انیرەگیكار رۆز ەعرانیش وەئ یكیزۆم یكێدۆلیو م نگەد ەب ەوەنەندێخوۆب انییعریش یقەد كەڵێمۆك ەوەكردنیتاق كەو بووەه

 .تێخشەبەد ۆڤمر ەب ەییئاسوود عریش ەواتەك ن،یتیەەاڵمۆك ەیشێك یگرفتار ەك یشۆخەن كێندەه یركردنەسەچار
 ؟ەیەه ەوەعریش ینانێرداهەسەب یرەگیسروشت كار:  ێنو یرەنووس

 ر،ەو هون بەدەئ  ۆگرنگن ب رۆز یكێزەگڕەسروشت  یكانەتوخم ەچونك ،ەیەعرهیش  یفراندنەرئەسەب  یرۆز یرەگیكار ەڵێب:  سامان دوونەیرەف
 ،ەیەه ەوەانۆیخ یكانەناوچ یرانیشاع رەسەب انییرەگیكار انیمووەه......... ابانیب  یلولەردەشاخ ولم و گ  یوبنارەئاو ولوتك ەیگڤتا اویرەد
 چیو ه تێب واردایچوار د وانێنەل ەوا ك ینێشو ەڵگەل  راوردەبەب ێزاربڵو گو ڵگو یرگێم مووەه ەك نێشو یاوازیج  ،ەنێشو  یكایستاتیئ ەوەئ
 ،ێخشەبەن ێپ لهامتیئ

 ؟ەشتووەیگ ێكو ەب عردایش ڕیناغبۆقەل رێولەه:  ێنو یرەنووس
و  وێشەپ ڵاڵبدوەو  ع حمودەم ڵربایپ كوەو یریشاع كەڵێمۆك یستەد رەسەل ش،ەناڵسا وەل رەو ب كانەستەش یتاەرەسەل:  سامان دوونەیرەف
 وزادەو ون وسفی اڵبدولەع باسەع كەو یریشاع كەڵێمۆك فتاكانەحەدواتر ل ،ەكید  یكێندانەو و چ شۆرەپ ڵاڵعدوەو س رەنجبڕە لیمەج
 كمێكیە شیمن ەك تێد ەكید یكێلۆپەو دواتر ش یرزنجەب لەاڵج وڵاڵبدوەع شادڵو د راجەو هاشم س یشتەد میرەو ك  سامان وجودەو م تەفعەر
  یكەیەقوتابخان  كەو رێولەه  مڵێب توانمەد ەك داەڵهیرەس رێولەهەل یعریش یكڤێبزا ڵرحاەهەب... ناساند رانەنێخوەب مۆخ نگترەمدرەاڵب  وانەل
 رەسەل ەك ەمانەرهەب ڕپ ەریشاع  وەئ یستەد رەسەل شیوەئ ،ەیەه  كردبووۆب ەیئاماژ ریشاع یوسفی اڵبدولەع باسەع شترێپەك یەوا یعریش

 یعریش یزموونەئ مەاڵب ،یشكاریو ستا شیستا ەیلەسەم تێبەن ەیوەئۆب نمێب انیمووەه یت ناوناكا ەوەب شیستیوێكوردستاندا ناسراون، پ یئاست
 .ەندەمڵەوەد رۆز  رێولەه  یشارەل  ەورەگ یردستانكو یئاست رەسەل یكورد ێینو

 ەڵگەل یتیندەوەیپ ندەتا چ یئازاد یاڵئا ەینامەفتەكاروان و ه یارۆڤگ یزمونەئ شیتەبیتاەب یوانەژنامۆر یبوارەكاركردنت ل:  ێنو یرەنووس
 ؟ەكردوو رفراوانەب رانەو نووس رانیشاع

 ،ییەرەهون یبەدەئ ییریشنبڕۆ یكەیە، كاروان مانگنام مەكەكاروان كارد یارۆڤگەل ەوە2998 ڵیساەل رەمن ه  ەیكیەاستڕ:  سامان دوونەیرەف
 مووەهەل رانەو نووس بانیدەئ ەڵگەباشمان ل یكییەندەوەیپ ەوەارڤۆگ وەئ ەیگەڕێل ۆیەب دات،ەد یبەدەئ  ەیوەنۆڵیكێل وتاروەب خیەبا شیاتریز

كورد  یرانەو نووس رانیشاعەل زڕێ یاوازیج ێب  ەمێئ ەك ەیوەئ ۆیه  ەتەبوو شەپرد وەئ ،ەكوردستان دروست كردوو یكانەو پارچ كانەشار
 .نیبگر
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 ەیەه ەوەریعشا ڵیاەیو خ ینیهانبیج ەب یكیرگانۆئ  ییندەوەیپ عریش  یفراندنەئ
 

 ەوەتۆوباڵب رەرووب ەینامەفتەه ینانێداه یرەرووب ۆیپاشك ەل   یتانڵسو ڵسوەر  ەیمانید* 
 
 یستەدەدوور ۆیئاس ەتەوڕیب یكانەنیو روان ەوەتێتلەد ەوەوش یمەخ مەدەو ب یژەد عرایش یسكینەه ەڵگەل ەكێناڵسا ریشاع یسامان دوونەیرەف
 ێیپ نێشو كێبوارانێداهاتوودا ر ەل ەك ۆوتەئ یكەیەچكێر ،ەوەبكات ۆیخۆب كەیەچكێر مداەردەس یزۆپوتەو ت ەووكەڵژێگ ەل ێوەیەو د ەنراوۆه
 ێل ەیكید یمانا ەوەمن نیەاڵ ەو ل داەرێل ەریشاع وەئ یوتنەركەس یئاست رەسەل كردنیرەداو ێنگبەر. تێبەن ڵەتەه ێل انێیو ر گرنەڵه
 نەمەز ەچونك. رمێسپەد یداهاتوو ەیوەن ەب شیمەو ه ستاداێئ ەسامان ل دوونەیرەف یزانۆو ه عریش یرانەنێخو ەب مەه انەیوەئ ۆیەب تێردریربگەو
 كانداییەنكاەت ەل رەنادات و ه یبوار تێبەن وانەلەم ەیوەو ئ ەكێلۆپەش نەمەز. داهاتوو ەتێنەیێگەد كانەنەسەر اینەو ت ەیەوەستەدەب یكێگێڵەه

 ورازەو ه نەشل ناك ێپ ینگاوەه نانەژێو گ داتەد ناڵبا یبا واەئ ت،ێبچ ۆبووندا ر یناخەب یتێویانتو ەیوەئ مەاڵب ،ەوەتێنێنام ێل یوارەئاس
 .ەوەتێنێمەد یمرەنەب ەانیـ"ینال"و  تڕێبەد نەمەز یكانەسنوور ەیەوێش وەو ب نڕناب ێل یستڕب
 نێكوردستاندا شو یكانەژنامۆر ەیشۆو گ ارۆڤگ ەل ەژانۆو ر ەكاڵچا شدایبەدەئ ەیخنەر یبوار ەل عریش ەیوەنینۆه ەل ەسامان جگ دوونەیرەف
 .تێنێناسەد رەنێخو ەیوێئ ەب یكانەچوونۆو ب ریسامان و ب دوونەیرەباشتر ف ەیەمانید وەئ.تێكرەد یدەب ەریشاع وەئ یمەڵەق

 یژوان نیبزان نەیكەد زەح ،یەان رەه انیژوانم  ەتێد نەگمەدەب انی ،یەوا ڵدوو د یكێخۆش كەو عریش: ەڵێد ریشاع یوێشەپ: نانێداه یرەرووب
 ؟ەنۆچ عریسامان و ش دونەیرەف
 ،ەیەه ەوەریشاع ەیكییەحۆو ر یروونەد ەوشەر ەب ییندەوەیپ ەك عردایش ینینووس یكانەتەبیتا رۆز ەخۆد ەل دایراست ەل: سامان  دوونەیرەف 
 ڵێیو ب یژڕێداب ۆب یكەیەرنامەب ستەبەمەب انی ت،ەیبك ارید( ەعریش ەك)  تەكەستیوەشۆخ ەخۆش ۆو كات ب نێشو كێعاشق كەو ۆت ەك ییەن ەوەئ
.  ومەبخ  دایكانەشێندەو ئ ڵاەیخ یشەباوەل ەكمەرەو گ گرمەد عردایش یخانم ەڵگەل كێژوان اركراوداید یكێكات ەل ەوانەش انی ەژانۆر  ێوەمەد
و  ینیهانبیج رەسەب كومەحەت نجامەرەس ەك ،ەیەه ەوەریعشا یەیروونەو د یحۆر ەوشەر وەب یكیرگانۆئ  یكییەندەوەیپ عریش ینینووس یەمواێپ
 یكێندەباگكراو كەو  ەستیوێپ ریشاع ۆب ە،  راست تێب ۆیخ یحۆو ر ستەهزرو ه ەیزاد ینێب مەرهەب كێعریدواجار ش  كات،ەد ردایشاع ڵیاەیخ
 مەاڵ، ب یانیب انی  یكورد یعریش ك،یساڵك انی ێنو یعریجا چ ش ،ەرانیشاع یوانید  یقەد انەید ەیوەندنێخو ینجامەرەب ەك یریشنبۆر
 كتێعریش یسروش ریشاع ۆیت  ن،ەڕۆو د نێد رچاوتداەبەب یدیتراژ ەینێو دانەو س ساتەرووداو و كار ەل ەبووڕپ هانیج ەك شدایكێختەوەساتەل
 كانەوش رەس ۆب ەوڵیەاەیخ یكەیەنێو ەل ەكەكستێت  ەیەندەوەئ ریشاع ۆیت یركەئ اینەت داەوشەر وەو ل تێنێورووژەو ناخت د ستەو ه ێد ۆب

من  ەاری، د یرەهون یكێنڕیربەد ەتەیكەید ەوەكەساد ەباو ەزمانەل ز،ەكاغ ەڕەیپ رەس ەوەتێگوازەید ەوەناخ ۆیتابل رەسەل ە، وات ەوەتیبگواز
  شەمەئ تەبەڵه. بنووسم یعریش یقەدوو  د انی یعریش یكێقەد كداڵێساەل ەنگەر ،ەیەه  كمێزموونەئ عردایش ینینووس یكەیەستگێو ندەچەل
 نمێد مەرهەب  كێعریش یكێقەگرنگ د ،ەكەیەنێو انی ەكڵەیەپۆك انی ،ەكەیەچام ەوەئ مڵێب ەك ییەن ەوەكەعریش ییژێو در یكورت ەب یندەوەیپ
 ستەدەل  كانیەستاتیئ و یحۆر هاەب باداەو ن مێرۆبت عردایش یژوانەل  ێوەنام زیرگەه ۆیەب.  مەكەد داەڵگەل ەڵەیمام مۆخ ەیشۆرگەجگ كەو

 . مەبد
 ن؟ییچ نەكەاردید عریش ییژێو در یكورت ەیرانەفاكت وەئ: نانێداه یرەرووب

 یستەه ەك ەوەرەوروبەد ەیشتان وەب. ەیەه ەوەریشاع ەیگڵاەیو خ ینیابیدون ەب  انییندەوەیپ رەه  شەرانەفاكت وەئ: سامان دوونەیرەف -
 ەل ییئاگا ەیوەل ەجگ ریشاع ێبەد ەوات ،ەیەه ییژووێو م یفەلسەو ف یهزر یكێندەباكگراو ەب ییستیوێپ ریشاع ەراست. ننێورووژەد ریشاع

 ینینووس ەتا ل ت،ێب شینەاڵگ  یرەو هون بەدەو ئ ژووێو م تیەوشارستان ەوەرەد یایدونەل یئاگا ەكەرە، گ تێب ۆیخ  ەیكەوەتەن یپوورەلەك
 ەنبارەئ یاێڕمن  و یراەب ۆیەب ،ەوەبدات نگەر ییەفەلسەف ییەریشنبۆر مەئ نراوداێفرەئ یكێعریش ەل  شیتەبیتاەب دایبەدەئ یكێمەرهەب رەه
 ینینووس ۆب تەنانەت  كاتەد كانداییەعریش ەنێو ەوەوش ەڵگەل ەڵەمام ینۆچ نۆچ ە، ك ەنگیگر ریشاع یژۆلۆكیسا ینیەاڵ ەكییەو كولتور یكریف
 نۆچ كەو. ەوەبكات ڕچ  كانییەعریش ڵەپۆو ك ەنێو ێبەد ریشاع  دایعریش یقەدەل ەك،چون ێبەروادەه یەمواێپ شیمانۆر انی ۆییشان یكێقەد
جوان و   یكێبازن انی كەیەملوانك نجامەرەو س ێژەڕێدیدا ەندانەرمەو هون كاتەد داێڕز  ۆڵیخ ەڵگەل ییرەهون  یكەڵەیەمام رەنگێڕیز

بكات،  ەكییەرەهون ەزمان مز،ەر ،ڵاەیخ ،ەنێو ەڵگەل ینتازەف یكەڵەیەامم نۆچ  ێبزان  ریشاع ێبەد یەئاوا شیعری، ش ێچەردەد ێل یهاەگرانب
 عریش یبێو كت یعریش  یناوەب قەد انەید ەب ڕۆمەئ  ەراست. ێچەردەد ێل یخراپ یكێقەد نایگەئ. یزێپارەد ەعریش وەئ ییكیستاتێئ یهاەب  نۆچ
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 ییایدیمۆك   ەیشەبانگ ەانەیه شترۆخ شەوەل...  یرەهون یعریش ێترناگو انیمووەه ەب یراست ەب مەاڵب ن،ەكوردستاندا ه یكانەبخانێكت ەل
 یكانییەرەهون ەرجەوم تڵەسەخ ەك كێعریش  یقەدۆب...   یو چ ینازانم چ وەقوتابخان خواز،ێ، نو رەنێداه) نەڵێد  انۆیخەو ب نەكەد انۆیخۆب
 یاڵ انیكانەجوان ەمەرهەبەب ەك تێبەباش ن یكیرێشاع ەدان ندەچ ڵیوەه رەگە، م  تێب ۆیخ ەكەریشاع  ەیگڵاەیخ  ینراوێفرەو ئ تێدابێت
 كاتەد یعریش ینانێداه ەیشەبانگ ۆیەاری رەه  ەك  یكورد یبەدەئ یندەوێن ڕۆیوەئ یەیوزاەو فەل تێبەن شینەگمەد ەب یدیناسراون ئ موومانەه
 .ەوەتێنێناسەد كەڵخەب ۆیخ كێختەدبەب كەو و ێژێرەدەڵه سكێفرم راكاندایكام مەردەبەل
 یقەد ەیانییرەهون یەاڵ وەئ یرخستنەد ۆب ەبوو رەدیتەارمی ەندەو چ ەوەتەداو عریش ەل ڕئاو ەیندەچ یكورد ییبەدەئ ەیخنەر: نانێداه یرەرووب 
 ؟ یكورد یعریش
 یربارەا  ،  سكوردستاند یكانۆزانك ەل یمیئاكاد ەیخنەر یئاست رەس ەل ەیەه ەییخنەر ەیوەنۆڵیكێل ەكێمەد ەارید: سامان دوونەیرەف -
 شیوانەژنامۆر ەیخنەر هاەروەوه  ێو نو نۆك یرانیشاع ەل كێندەه یتكردنەخزم ۆب ەباش بوو یكڵێوەه راپەباش و خ مەو ك رۆ، ز كانیەنیبێت
 یرەگەچناو یئاست رەسەل ەیەه شەییخنەر  ینینووس ێندە، ه كانیەتێسەك ییەندەوەیپ ەیخان ەتێچەد ترێوز ییەن یزانست یكیەماەنب ەك ەیەه
 ەنگەر نووسنەد كانییەنیباد ەریشاع رەسەل نهاەت نێد یرانۆس یزارەوێش ەل انییزاەشارەن ەب تەبارەس نانیباد یرەڤەد یرانەنووس كەو  یەدا
 یكەیەناوچ یریرشاعەسەناگات ل اێڕو  ییەمانێسل ەیناوچ یه ەك ۆیخ ەیكەزارەوێشەل ەجگ ەك ێب رراستەه شەمێئ یاڵ یگرانەخنەر ۆب ەمەئ
 .ەنەگمەد رۆز ێشبەه رەگەئ. ەوەتۆكردەن نراوێداه ییعریش یقەد ەل انیاڵ ەنانیەێاڵب  ەمێئ یگرانەخنەر شتاێ، ه نیزاجە، م تێبنووس ەكید

 ەب ییندەوەیپ ەندەچ ییەژێو در یكورت مەئ ژ،ێدر ەیدیسەق شیمەو ه تینووسەكورت د یعریش ەپلۆك مەه ەك تیكێسەك ۆت:  نانێداه یرەرووب
 زماندا؟ رەسەب ەیەه ریشاع یبوونڵو زا ریشاع ییژێپشوودر

 وەئ ەوات. ەكید یرانیشاع یزموونەئ ەیوەندنێخو ۆب ەیەه ەوەریشاع وەئ یزموونەو ئ یریشنبۆر یئاست ەب ییندەوەیپ ەمەئ: سامان دوونەیرەف -
 عریش ینەسەر یایدن ەیرچاوەو  س دێز یراست ەب ،  یزینگلیو ئ یو تورك یبەرەو ع یفارس یكانەزمان كەو زانن،ەد ەكید یزمان ەك ەیرانیشاع

 ەل ەجگ ەك ەیرانیشاع وەئ نایگەئ.  ییەعریش  ییریشنبۆر یكێندەباكگراو ینەخاو ەك ێوەكەردەد داەوەل ریشاع ییژێپشوودر ەارید. ەتەاڵژهۆر
 یرانیشاع  یزموونەئ ەل انیو ئاگا ییەن ەكید ینەاڵگ یزموونەئ ەل انینازانن و ئاگا ەكید یكێزمان انۆیخ ەیكەناوچ ەیو زاراو انۆیخ یزمان

 كداەیەچام ینینووس ەل انی كداێعریش ینینووس  ەبن و ل ڵیحا ییساناەب شدایخوازێو نو رخەهاوچ یكێعریش ەبتوانن ل مەناك واڕب ،ییەن كیساڵك
 .نابن شیرەنێداه تەنانەت. بن ژێپشوودر

 ن،یباخت ەیكییەریۆت رەس ەوەمانباتەد شەوەئ  ت،ێبەه نەاڵگ  یعریش یزموونەئ ەل یئاگا ێبەد ریشاع تەیكەد ەوەباس ل ۆت:  نانێداه یرەرووب
 ێگر ەوەانۆیخەل رەب یكانەقەد ەب ەوەداوەرەس نیندەچ ەب یمووەو ه ییەن ۆخەربەس یقەد یەواێیو پ ،ەیەه یتێقەد وانێن ەب ەڕیباو ەك

 ؟ەوەتەدراون
 یكانییەتەبیتا ەتڵەسەخ نۆچ ەك ەنگیگر ەوەئ رەنێداه یریشاع ۆب شیسانید مەاڵ، ب ەیەه  ەریۆت وەب مەڕگومان باو ێب: سامان دوونەیرەف -
 ن،ین مانداۆخ ەل رەب یرانیشاع ییرەگیكار رێژ ەل نڵێیب نیناتوان ەمێئ. بدات ەكەعریش ەل ۆیخ یركۆبكات و  م ەستەرجەب  داەیكەعریش ەل ۆیخ
و  دزنەد كێقەد نێد نەكەیكورد د یریشاع ناوەب ستاوۆمام ەل ێندەه ەك ەیەكید یكێشتكردن  یپۆو  ك ەكێشت ریئسەو ت یرەگیكار مەاڵب
 تیبزان ۆت ەنگیگر مەاڵب. ەیەه ی ەكید یكێمكەچ نانێداه ەاریو د ییەن نیدز ەناسەت ەمەنا ئ نەڵێد بنەشفدەك ەدواتر ك ننێشكەد یكەاڵتۆروپەس
 .ەریشاع وەئ ینانێداه  ەیناسنام ەتێبەد قەكام د. نیچ ەریشاع وەئ یكانەتڵەسەو خ یندەتمەبیتا

 ەل ،ەیەژارەو پ شقیع یمكەچ ،ەكانەمەرهەب یرۆز ەرەه ەیربۆز ییتێقەد وانێن یزەگەر نیارتریمن د یاەڕب ەك كێمكەچ: نانێداه یرەرووب
 ەتیوانەڕد نۆچ ۆت ،ەوەنێژرەڕێدادو  ەوەنێگوترەد وامەردەب بەدەئ یژووێم ییژاێدر ەب ەمكەدوو چ وەئ  رچاونەب ەنێد رۆز شداۆت یكانەعریش
 عردا؟یش ەل شقیع یكیمەچ
عاشق  ەستیوێپ یتەبیتا ەب ریو شاع یگشت ەب ۆڤمر ۆو ب  ێب وامەردەب  یجوان ەو ب ەییئاسود ەب انیژ ەیوەئ ناوێپەل:  سامان دوونەیرەف -
. تێوانڕب انیژ ەل ەنانیشبەر ەك كۆڤێمر ەتێبەد انی.  ستەو ن ستەه ێب ەیندڕد یكێرەوەانیگ ەتێبەد ۆیخ ۆڤەمر وەئ ێبەوا ن رەگەئ ەچونك. ێب
 كوەڵ، ب ێب زۆریپ ێبەد رەه كەن ندەرمەهون رویشاع ۆڤیمر ۆب شقیع یمكەچ ۆیەن ب ەكید یوانەئ یكوشتن انی كوشتنۆخ یكارۆه ەتێبب واجارد
،   كاتەد ییوااڵو زوو ما ەنەمەت مەسروشتدا ك یژووێم چاوەل مەاڵ، ب یبژ ەندەرچەه ۆڤمر ە، چونك ۆیخ ەیفەلسەو ف امەیپ ەكاتیب ەستیوێپ
،  كێرتاشەكەیپ  ك،ێنەكژیموز ك،ێریشاع رەگەئ یەمواێپ منەئ. قاندنداڵو خو نانێداه ەل  ۆڤمر یوامبوونەردەب ۆب ەكۆیەه  شقیع ۆیەب
 انی تێب كداێتەئافر ەڵگەچ ل ەشقیع وە، جا ئ كاتەن شقیع ەیزیپراكت  داەیژانۆر یانیژ ەعاشق ل یكۆڤێمر كەو رەگە،  ئ كێشێگاركین

 ، تێژەد نۆنازانم چ یدی، ئ مانیشتین انیسرووشت 
  نان؟ێداه عرویش ۆب تیناسەد رەلهامدیئ یكەیەرچاوەس ەب ەوییەكانەندەهەر مووەه ەب شقیع نابت،ەج ەوات: نانێداه یرەرووب

 ... انمزەد ینانێداه یكانەرچاوەس ەل كێكیە ەگومان ب ێب: سامان دوونەیرەف -
 ت؟ینێنگەسەدەڵه نۆچ داەانیستیزان یكێو دروستكردن ەرانیشاع یكێلهامیئ وانێن ەل فراندندا،ەو ئ لهامیئ وانێن ەل عریش: نانێداه یرەرووب
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 كەڵێمۆك ەب یستیوێپ عریش  مەاڵب. ەلهامیئ عریش یفراندنەئ یكانییەكەرەس ەتوخم ەل كێكیە ەوییەحۆو ر یروونەد یرووەل: سامان دوونەیرەف -
 ەل ێناكر ۆت وجاەئ ،ۆیخ یمەردەس یرانیچ رابردووان و چ شاع ،ەكید یرانیشاع یزموونەئ ەیوەندنێخو كەو ،ەیەه نانێداه ەیكید یزەگەر

 ەل ژێچ ندەتا چ ۆت ەنێو ۆب ت،ەیبگ ەكید یكانەرەهون ەل ەستیوێپ ۆت ت،ەڕێیبگ تاۆخ ەیرانیشاع ینانێداه یدوا ەب دایعریش یقەد ەیوەندنێخو
 مەرهەجوان ب ییعریش یكێقەد تیبتوان ۆت ەیوەئ ۆب نگنیگر ەوانەئ ؟یگرەردەو قایموس كەیەپارچ یستنیب ەل ژێچ ؟یگرەردەو یرەهون یكۆیەتابل

 بووبن،  ەستەرجەب كداێعریش ەل ێبەد ەك ەیەه یرەهون یتڵەسەو خ رجەم ندانە، چ نەیبك كێعریش ینانێداه رەسەل ەقس ەمێئ ێكرەد. تینێب
 تیعریش یقەدوو د رەگەئ ەنێو ۆب ،ەوەنیب ووڕ وەرەب داەڵیگەل نانێداه كووەو نیتوانەد دایعریش یكێقەدەل ەیتانڵەسەخ وەئ: یتانڵسو ڵسوەر

 ت؟ەیبك ارید داەعرانیش وەل نانێداه یتڵەسەخ تیتوانەد كردنەناسێپ ێبەب نۆچ ێنەبد
 ەكید یكێریشاع ەل كێریشاع ینانێداه ەك ەكییەرەهون ە، زمان لۆمبیس یخستنەڕگە، ب یعریش ەینێو كەو رنۆز كانەتڵەسەخ: سامان دوونەیرەف 
 ێیپ كیە كەو مووەه رانیشاع ەك ێبەن كێزمان ت،ێو ناباو ب ییرەهون یكێزمان ێبەد ەك ەیەكییەعریش ەزمان ییرەهون ینیەاڵ ،ەوەكاتەد ایج

 ،ەكید یكێریشاع رەه انی تیبنووس  راجەهاشم س انی یسفەم رەنوەو ئ اڵبدولەع باسەع یلیستا ەو ب تێب رەگەئ ۆبن، ت كتریە ییپۆو ك نبنووس
 یینێنه یدۆك ەك ،ێبەه تتۆخ ەب تەبیتا ییرەهون یكێزمان ێبەد ۆت  شیزموونەئ كەو ،ەوەزمان یرووەل ەمەئ ،یەداێكوەل ۆت ەیكەنانێداه یدیئ

 انیشەوەئ ،ەیەكەعریش  یناسازیو ب ییرەهون ینیەاڵ ەك ەوەشەیكەعریش ینینووس یكیكنەت یرووەل هاەروەه ،ەیەه داییەعریشەزمان وەل یتەبیتا
 یهرابۆس كەو شیانیب یرانیشاع یزموونەئ رەس ەوەنیێرەگیب ەمێئ رەگەئ  ەنێو ۆب سانی،دەكید یرانیشاع  یكیكنەت یزموونەئ ەل ێب اوازیج ێبەد

 یجاردان ەب ەمێئ یرانیشاع ەرلۆز شداەبوار وەل ەك نەیبك نانێداه ۆب ەشەبانگ شدایمانكاتەهەل  ن،یبنووس تیەلیو ئ سینۆدەئ انی  یهرێسپ
 ەیقس ەتر ب یوانەئ یه ەل اوازیج یكێنانێداه   بوو،ەن ەكید یكێشت زكردنێر ەوش ەل ەدواجار جگ مەاڵكرد ب ۆب انەیشەبانگ یعریش یستیمانف

 ەندەچ ەك ەیەوەئ شەوەل نگتری، گر بنەد ەستەرجەب دایرەهون یكێعریشەلەك ێبەد ەتانڵەسەخ وەب كوەڵب.  ێناب ەندەپاگڕۆوپ ماڵكێزل و ر
 وانێن ێركۆگێج ەیلەسەم  ،ینێد انیكارەب عردایش ەل ۆت ەك ەیانییكیدرامات ەنیەاڵ وەئ هاەروەه  ،یەدا ەكییەعریش ەقەدەل یكیستاتێئ یهاەب

و  ۆیخ ەیوەرەد وەناو یایدنەل یئاگا ەندەچ ەریشاع وەئ تیزانەد ەوەتینێخوەد یكێعریش ۆت ەك ەریشاع یریشنبۆر یئاست ەیلەسەم. ەنێكات و شو
 . ەیەه  هانیو ج  ەیكەتاڵو
 وەل ەیەه یكییەاوازیچ ج عردایش ەزمان ل ،ەوۆت ەیروانگ ەل نیبا بزان ەوەرێكرد، ل تیعریش یرەهون یزمان یینگیگر یباس: یتانڵسو ڵسوەر

 ؟ێبردرەد كارەب ەكید یكانەو ژانر كۆریچ و مانۆر كوەو ەیكید یكانەقەد ینینووس ۆب ەك ەیزمان
 ێكرەد دایاسیس یكێوتارەل ۆت مەاڵب. بنەد ەستەرجەب كداێقەد ەل ەك ییەیبەدەئ ەنانێداه وەل ییەتیبر یرەهون یزمان: سامان دوونەیرەف 

 یباسەك دایاسیس یكێوتار انی یتەیەاڵمۆك یكێوتار ەل مەاڵب.  تێبەن یرەهون یكێنڕیربەد ەب تیتیوسێو پ تڕیربەد تۆخ یستەبەم ۆوخەراست
 یفانتاز یكێقەد ەب تێبەد  ەكەقەد واەت،ئەیبك یباس یرەهون یزمان ەب رەگەئ مەاڵب تەیكەباس د یئاوا ەنۆچ ۆیخ كەو تەیكەد  كێتەباب
 .تەیبك  یناێو
 ند؟ەهەڕەفر ەتەیكەید ەوییەندەهڕەتاك یكێزمان ەو ل رۆز یواتا ەب تەیكەد یزمان بارگاو ەوات: یتانڵسو ڵسوەر
 وانێن ییاوازیج ەشەوە، ئ یخشەبەدێپ  یكایستاتیئ  یكیەهاە،  ب تەیكەد ییبارگاو رۆز یمكەچ ەب ەكەنینووس ەڵێب: سامان دوونەیرەف -
 وەورەگ یكەیەلەسەم كداەیەپلۆكەل انی  كداەیەوشەل یتوانەد ۆت ەك ەینێشو وەتا ئ ەوەتێبەد ڕچ  عردایش ەزمان ل. یبەدەو نائ  یبەدەئ  یكێقەد
 ۆب. تەیبك كانەشت یباس ەیوەئ ۆب یەستداەد رەبەل راوتەو ه وانەرفرەب یكییەپانتا مانداۆر ەل كداڵێحاەل. تینێو بوروژ تێنێبدرك واڵربەب
 ێلەو ت،ەیبك ڕیژدادیدرەب كێرووداو یباس یتوانەد  كداۆریچ ەكورت ەل تەنانە، ت تەیبك كێرووداو ەباس ل ،ەیبك كیەژووێمەباس ل ەیوەئ
 رترۆز ینڕیربەد یتەرفەد مانداۆر ەل مەاڵب. تینێب ێپ ییتاۆك كەیەنێو انی كەیەوش ندەچ ەب ێكرەد ت،ەیكەد كێتەباب یباس ەك كداێعریشەل
 .ەیەه
 انی ،ەوەانێڕگ یكیكنەت كووەو ێگرەردەو كۆریچ یكانەكیكنەت ەل كەڵك عریجاران ش رۆز نینیبەد كانداییەبەدەئ ەقەد وێن ەل: یتانڵسو ڵسوەر
 ؟...ێگرەردەو عریش ڕیچ یزمان ەل كەڵك كۆریچ
 یكێقەد ەقەد وەئ ڵێیب ێناكر مەاڵب ،ەیەرانیشاع انەیكەنینووس یزمان ەك نەه ماننووسۆو ر كنووسۆریچ رۆز ،ەڵێب: سامان دوونەیرەف
 ەقەد وەئ ێربگرەو مانۆر وەنامۆشان انی كۆریچ یكانەكیكنەت ەل كەڵك ێویەب كێریشاع رەگەمن ، ئ یرا ەب مەاڵب ەنگیگر  ەیوەئ.ییەعریش
 .عریش ەمانۆر انی ۆییشان یعریش كەو ێگرەدەڵه ەكید یكێناو.واوەت ییعریش یكێقەد ەتێناب دەس ەدلەس
 ەل ەكەڵییەكێو ت( عریو ش كۆریچ ،ۆشان) كەو ەكەیەوەانێڕگ  ەملوانك م،ەكەد سەكێب ۆركێش ی(ەملوانك) یبێكت ەب ەمن ئاماژ: یتانڵسو ڵسوەر
 ؟...مووانەه
 ییسااڵ انی زموونەئ كەو وەئ ،ەوینووس یعریش ەمانۆر ،ەوینووس ۆییشان یعریش یقەد ەك  سەكێب ۆركێش یزموونەئ ۆب: سامان دوونەیرەف -

 ەیوەكردن ییساەاڵب  یشت شیبەرەع یرانیشاع ۆیخ ی، كات  تێبووب وتووەركەس داێیت شیكەیەندازەتائ ەنگەر ەك لماندنەس ۆخ وەوەكردن
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 ەك ەیانۆییشان ەقەد وەئ  ییرەگیكارەب رەه ژئاواشۆر یرانیشاع ەاری، د ،ەكردوو انیوا ەیوەكردنییسااڵ یزموونەئ كانییەوروپەئ ەریشاع
 شیریشكسپ یكانۆییەشان  یقەد تەنانەنووسراون،ت عریش یزمان ەب ەك  ییرپیۆو  سیكلۆفۆو س سیۆسخلەئ كەو بوونەه نداۆك یكیگر یمەردەسەل
 ەنموون ۆب ،ەوەتەو كورت بوو ڕچ رۆز عریش ،ەناوێه یلەشەو ف ەماوەن ییەعرێش یقەد  ەرۆوجەئ یباو ستاێئ مەاڵب سراون،نوو عریش یزمان ەب رەه

 مەاڵب ،ڕییەداد ژێدر یكانەرجەم ەل كێكیە ەك ینیبەد كەیەچام ،یەدا ێڕدوو د  انی كێرێدەل ەك نەیبك كانییەنۆژاپ یكانۆكیها ەب ەبا ئاماژ
 مەاڵبوون،ب ەڕەپاڵ زارەو دوو ه زارەبوون ه ژێدوورودر رۆز نۆك یكانەمانۆر تەنانەت ،ەوەتەكورت كراو كداەیەنێو  ە، ل كداەیەوش ندەچەل ستاێئ
 . ەڕەیەپاڵ ستێش نجاەپ یهانیج یمانۆر نیچاكتر ینیبەد ستاێئ
 رەس ەتێرژەپینا ڵەرقاەس ەندەوەئ ستاێئ ۆڤیمر نەڵێد ،ەوبا باندایدەئ وێن ەل ەنووكەه ەك كێباس رەس ەمێد اەڕوەل رەه منەئ: یتانڵسو ڵسوەر

 ؟ەیەه یكەیەگێو پ ەگێچ ج ڕۆمەئ یزڵۆئا یانیژ وێن ڵەیرقاەس ۆڤەمر وەئ ۆب ەدیسەق ەواتەك ژ،ێدوورودر یقەد ەیوەندنێخو
جاران  ڵیو  كشتوكا یتیەێاڵو خ یرەچۆك یمەردەس ەڵگەل ەاوازیج رۆو ز ەوەتۆبچوك ب هانیج ەك ستاێئ یمەردەس ەڵێب: سامان دوونەیرەف 

 تەبەڵه. ەماو یمەك ەب رۆز  ەانیمانسۆر یانیگ ،ەوەتەبوو راێخ انیژ ،ەوەتەبوون مەك انیژ یكانەتەرفەد ستاێئ ێلە، و  كاربوونێب كانۆڤەمر
 شۆه رەسەب ۆیوخەراست یژموونەه تێرنەنتیو ئ ایژۆلۆكنەت یایدن ا،یدن ەیوەئ رەبەل. تێنێبم عریش ێناب تریئ ەك ییەن یەمانا وەب شەوەئ یدیئ

 عریش شداینۆك ەل رەه.  ەبووەن كانییەوروپاەئ ینانێداه شیزیرگەه ییەشار ن یمەرهەب عریش یراست ەب یدیئ. ەپاندووەس داۆڤمر ڵیاەیو خ
 شیتر یكانەنیتا ئا ەبگر ەستاوڤێئا ەل ەرەو ۆت ،ەبوو تەاڵژهۆر عریش ەیكەنەسەر ەدێز ەچونك ،ەبووەن كانییەرووپەئ ەیوەركردنیب ەیچاوگ
 ەتەچوو ەوەتەاڵژهۆر ەلەوەرێل نییئا كەو عریش. نووسراون عریش یزمان ەب  انیمووەه  شتەردەز یگاتاكان. نووسراون عریش یزمان ەب انیگشت

 یتالیئ انی ینسەرەف انی یتانیبر یكێگرەخنەر رەگەئ تریئ. ەهاتوو ۆب مامانەنیو س كۆریو چ مانۆر ەژاواوۆرەل ەمێئ  شەوەب رەرامبەب.ژاواۆر
. اوازنیج كانییەروونەد ەڵەكەڵو ك كانەمەخ  ە،  چونك تەاڵژهۆر ەل كەن ەماوەن یباو ژاواۆر ەل ەوەئ نیبا بزان ،ەماوەن یباو عریش تەڵێد
  كانمانەورەگ ەو شار نیژەد كانداەورەگ ەشار ەل ەستێئ ەمێئ ەراست. ەیەه ەوەتاناڵو وەئ ۆڤیمر یایژۆلۆكیو سا حۆر ەب ییندەوەیپ ەكەلەسەم
و  ۆییگر شیوەئ ەك ەیەه مانڵەسا زارانەه ییحۆر یكەیەردەروەپ ەمێئ مەاڵ، ب رۆز یایژۆلۆكنەت  یئامراز روۆز یو پارك رزەب ینایب ەل نڕپ
 .  و سرووشت ەنگیژ ۆو ب نسانیئ یكانەمەخ ۆب ییەروونەد یكیەماینتیئ
 ت؟ێیبژ عریش ێبەب ێبتوان ڵێیب ۆڤمر: یتانڵسو ڵسوەر
 ەوەداخ ەب یرچەگەئ  ت،یبژ عریش ێب ۆڤمر ڵەحاەم رێخەن ۆیەب  ەشیعریش ییتاۆك یدیهات ئ ییتاۆك ماوەن شقیع رەگەئ: سامان دوونەیرەف-
 وەل شنۆپەچاو د كداڵێحا ەل. ەماوەن یباو عریش نەڵێو د ەگرتوو عریش ەب انینگیربەب ەكید یكانەژانر مووەه ەل ادیهاتوون ز سەك كێندەه
 یعریش  كانەلكیساو ەرەنێخو ەوەشیكیەەاڵ،ل یكورد ەیبخانێكت وێن ەنێد ەژانۆر كۆریو چ مانۆر یناوەب ەوەداخەبەك ەیتانەقەس نینووس  ەوموەه

 یدیئ نەڵێو د نەدەد رەبەو ەوەكێرۆج مووەه ەب عریش رەكسیەو  انیكانییەرەداو ۆب ییەن انیكێرەوێپ چیو ه ەوەنەناك ێجو كێچاك و خراپ ل
و زانست  تەاسیس كەو ایو دن ەاتیبەدەئ ەل انیرق مەاڵب شنیچاك یریشنبۆر حسابەب ەرانەوێئاخ وەل  ێندەه ەوەداخەب. ەماوەن عریش یباو
كورد  یوارانەنێخو شەشكێپ  انیكانیەفیعرەو م یفەلسەف ەبێكت وانەئ رموونەبا بف ؟ییەچ ەرانەبراد وەئ یڤیرناتەلتەئ نیبا بزان  ەید نن،یبەد
 .  نەبك
 ؟ڵپا ەتێنادر انیرۆسانس یتەمۆت وكاتەئ ۆئاخ ؟ەوەنەبك ێجو كێبتوانن چاك و خراپ ل نۆچ وانەئ: یتانڵسو ڵسوەر
و  انۆڕپسپ یكردنیرێچاود ەیلەسەم رەلتیف ەیلەسەم مەاڵب ،ێبەن رۆسانس ەك ەیەه ەوەب مڵقوو یكەڕێمن باو ەراست: سامان  دوونەیرەف

 ێبزان ەیوەئ ۆب تێنێنگەەسەدەڵه كانییەرەو هون یعریش ەقەد رەلتیف. یەن مانەوەئ ەمێئ. نێكرەچاپ د ەك داەمانەرهەب وەئ رەسەب ەانیزاەشار
 . تێدرەد ێپ یچاپ ەیگێر ەك ەیەوەئ یدوا ،یەداێت یرەهون یهاەو ب خیەاب ەیندەچ
 ؟ییەچ ییەرەلتیف ێب وەئ یكانەانیز: یتانڵسو ڵسوەر
 كەیەندازەتا ئ ەارید ،ەوییەكورد  ەیبخانێكت وێن ەنێد ەرەوبەرەس ێب  یبەدەئ ناوەب یمەرهەب نداەس ەب ەك ڕۆمەئ ەارید: سامان دوونەیرەف -

 . ەوەتێوەڕەد رەنێخو
 یمرەن  ەب ینال كەو یكێریشاع داەوتەر وەل ەك تەیبك ەمزەر وەب ەئاماژ نەیكەزدەكرد، ح تیو نال یریجز ینەمەز یباس: یتانڵسو ڵسوەر
 ؟ەوەتێڵێهەد
جاران  رۆز مۆخ ۆب منەئ ێلەو.  ەسنوور ێب یشەاكیو جوگراف ییەتاۆك ێب  عریش ینەمەز ەچونك مەناك نەمەز یباس منەئ: نساما دوونەیرەف
 ەپاشخان وەئ ۆب ەوەتەڕێگەد یو  نال یریجز كەو یرانیشاع ییمرەن مەاڵب ن؟ینووسەد رەنێكام خو ۆو ب یچۆب ەمێداخوا ئ ەك بمەد رانەگین
 ریشنبۆر ەندەوەئ یكێسەك ینال.  انۆیخ ەل رەب یریشاع دانەس ەو بگر انەید یزموونەئ رەس ەوەتەچوو ەیكەرچاوەس ەك ییەیاریو زان یفیعرەم

 ۆتەل ەاریپرس مەم من ئ ەاڵب. ەوینووس یعریش شیچوار زمان ەب. ەبووەه بەرەفارس و تورك و ع یكیساڵك  یاتیبەدەئ یواوەت ەل یئاگا. ەبوو
 تەنانەت ،ۆیخ ەیكییەكالۆل ەزمانەوێش ینڕیربەدەل انەیهێك ن،ەكەد  نانێو داه ەییورەگ ەیشەبانگ انەینیرۆز ەك ڕۆمەئ یریشاع مەكەد
،  راەتاك و ت رەگەم. ێبنووس ەكید یكێزمان انیستاندارد  یكییەكورد ەب ێكارەد تەحمەز ەب  ەواڵ وەب انۆیخ ەیكەشارو ناوچ یزمانەوێش
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 یتورك نال یتڵەوەد: نەڵێد ەك ەیەوەباكوور ئ یكورد یرانیرووناكب یكانەمەخ ەل كێكیەانم كرد، كوردست یباكوور یردانەس شێپ ەوەل كەیەماو
 شیكانەو  تورك دایتورك یزمان رەس ەبوون ب ڵزا ەوەتەوینۆه ەزمان وەب انیعریش وانەئ ەیوەئ رەبەل ؟ۆب زانن،ەد انۆیخ یمولك ەب زاەر خێو ش

 انیەیتوانا وەئ ستامانێئ یرانیشاع ەل كیەكام  نیبا بزان ەباش ەید. ەچاپ كردوو ۆخەربەس یكێوانید كوەو انیوانەئ یكانییەتورك ەعریش ەقەد
و  زاەر خێو ش ینال. ننەگمەد رۆز ەرانیشاع وەئ ێشبەه رەگەئ ۆخ ؟ێبنووس ەكید یكێزمانەب ێكارە، د ییەكورد ەك ۆیخ ەیكەزمان یاێڕو ەیەه
 ەكستێت  ەل انیكانییەكیستاتیئ هاەب مووەه شداەوەئ ەڵگەو ل ەوینووس انیشیو تورك یفارس و یبەرەع یكانەزمان ەب یكورد ەل ەجگ یحوەم
 . ەبوو داێت انییرەهون یكێرجەم مووەه مەاڵ، ب ەانیوینوس دایرووزەع یعریش ەیوێچوارچ ەل وانەئ ەكەم ەوەچاو ل ۆتەئ. ەپاراستوو اندایكانەعریش
 ت؟ێب ەكەریشاع یزموونەئ انی انیژ یزاەشار رەنێنگەسەڵه ەستیوێپ ەندەچ یعریش یكێقەد ەیوەندنێخو ۆب: یتانڵسو ڵسوەر

  یكێرەنێخو. ەاوازیج یینائاسا یكێرەنێخو ۆب ییئاسا یكێرەنێخوەل  كێقەد ەیوەندنێو خو امانێڕت:  سامان دوونەیرەف -
 تیتا بزان ۆت ەشیەۆربەه. ەوەتێنێخوەد ریشاع یكانەمەرهەب ەوەگرانەخنەر یكێدید ەب رۆڵەكەڵه كەو یینائاسا
 هاەروەه یكانەنانێشكست و داه  یكانییەوێنش ورازوە، ه یانیژ یكانەستگێو  تیبزان ێبەد ؟ەبوو یچ وەئ یندەباكگراو

وتارو  وەئ هاەروەه. ونەڕیپێت داەستگێو و ناغۆق ندەچ ەب یشووێپ یكانەمەرهەو ب  نینووسەل ییراەب یكانەزموونەئ
 ەوەعریش ەیبارەل  ۆیخ ەك شەوانەنیلۆكێوتارو ل وەنووسراون و ئ یرەسەل  ەیوەو خراپ باشەب ەیوانەنۆڵیكێل

و  ۆڤەشر  ێبەد ریمن شاع یراەب ،ێنێهەد مەرهەب یعریش یقەد ندەچ  ییەن ەوەئ رەه ریشاع ەچونك ،یتیوینووس
 .شەكید یرانیشاع یانیو ژ ۆیخ یانیو  ژ زموونەئۆب ێبەه ۆیخ یتەبیتا ەیوەندنێخو

 
 
 
 
  
 عریش ەیناسێپ ۆب ییەن كێرەوێپ

 بەدەئ یتر یكانەژانر ەل ەاوازیج عریش ینینووس یحریسەك ەیوەل ەجگ
 
 دەحمەئ نەڵێب: ی، دواندن ەخشكراوەپ(   یكورد ەیرۆو ت نگەرهەف ەیرنامەب)  ەل كایمرەئ ینگەد یكورد یشەب ەل ەوتنەكێچاو پ وەئ یقەد*  

 .حەسال
 
 مەاڵب... نگەد ێب یكێری، شاع یناس رمیشاع یسامان دوونەیرەف  ردا،ێولەه ەریپ ۆیمچك ەیخانیچاەرابردوودا ل ەیدەس یكانەتەوەن یناڵساەل 
 یناسك ەیوش ێبدو كەیەوێشەب باداەون مەردەب ەخستەد ەینیناو س یكانەوش یدێه یدێه دواەد عریش رەسەلەك ار،یپرسەر لِ  پ یكییەنگەد ێب
 ناەوف شقیتردا ع ەیكەویدەب نیوەوئ رگە، م تێنەداد ۆیخ یو هزر ستەه ەیشۆرگەجگ ەب یكانەعریسامان ش دونەیرە، ف نداركایبر ۆیخ عریش

 .ەیەسامان دا ه دوونەیرەف یكانەعریش ەل انەییشیمەه ەییبوون ئاماد
 ۆیب كتەیەناسێپ تێبەد ەتەبەڵه ،ێینەداد تۆخ ەیشۆگ رەجگەب عریش ەك ن،ەیبكێپ ستەد ەوەاریو پرس ەبا ل دونەیرەف: كایمرەئ ینگەد یۆیراد
 ؟یەسامان چ دوونەیرەف یەاڵل عریش ەیەیناسێپ وەئ تێبەه
 مۆخ یتەبیتا یچوونۆب مەاڵ،ب ەیەه ییعریش یواتا ندوەهەر وەناسێپ نیندەعرچیش یتەبیتاەب اتیبەدەئ یژووێم ییژاێدرەب/سامان  دوونەیرەف
 یقەد یتر یكانەژانر مووەهەل  ەوەنینوس یرووەل ێب كێحریس عریش ێب نگە،ر عریش ەیناسێپ ۆب ییەن كێرەوێپ یەوا مێمن پ ەك عریش رەسەل
 یفكر یلیسائەم ەب تیستەپشت بب تێكرەد عردایش ەل ەراست ،ەیەه  ەوۆڤەمر یحڕۆو ڵاەیخ وەشێندەئ ەب یندەوەیو پ اوازتریج یبەدەئ

و  مكەچ وەل اوازیج ەكێتڵەحا عردایش یشتنڕدا یاتیبون ەل  شداەوەئ ەڵگەل مەاڵ، ب یفیعرەوم یكیستاتێئ یتر یكانەنیەاڵو  یفەلسەوف
 عردایش ینڕیربەد یستەه رەسەب یتیەكردن ژموونەه ستەن یكانەورووژان ەب ەیەتێئاو رویشاع یحڕۆ ینیەاڵ ەب ەستەوەیپ وەرانەوێپ

 ۆدا، ت دونەیرەف یكانەعریش ەل ەیەه انەییئاماد نیوەوئ رگەم ەیلەسەم كردێپ مەئاماژ شداەیكەرنامەب یكەشێپ ەل كەو: كایمرەئ ینگەد یۆیراد
 ؟ رگەمەل انی نیوەئ ەل یكترینز انیكامەل ریشاع یخود كەو
 رگ،ەم وۆنسك اویدیتراژ ەل ەبوو ڕ، پ نیتەبیتا یكەیەنگیژ ەیردەروەپ ەمێئ ەچونك ان،یردووكەهەل نڵێیب تێكرەد تەبەڵه/ سامان  دوونەیرەف
 ەل  تێبەد ەك رگەم ەیوەووبوونەڕووبڕ یكەچ شەوەئ ،یاەڕرەبوون س رگەم یكانەرۆراوجۆج ەوازێرشەه ەمێئ یكانییەرەوەادی ەل كانەمووشتەه
 تێوەیەد ۆڤمر ەك ەیشت وەو ئ انیژ یوجوانكردن انیژ ەل وامبوونەردەب ۆب تێنێب یكارەب كێسەك تێكرەدەك ،ەنیوەئ شیوەئ نینێب یكارەب دایدژ



 63 

 یشعوراڵ مەاڵب نم،ێب كارەب ەزاراوان وەئ شمیدان تێب بووەن ستمەبەم ەنگڕە ت،ێِ  ژێبر یدا ەدانیجاو یكێشقیع یناوێپ ەل ۆیخ یگرەمەب
 .ەبوون ەستەرجەب كانداییەعریش ەنێو ناەپ ەل نیوەو ئ رگەم كانمداەعریشەل

 ەلەسەم یوباس ەكردوو مانۆگفتوگ وەوینیب مانیكتریە كێجار ندەچ كانداەدەوەن یناڵساەل ەرمیسامان ب دونەیرەكاك ف: كایمرەئ ینگەد یۆیراد
 وێنەل ییەن ەینیقەراست یكێبوون ەخنەر توتەد واەك ەادمەیل ،ەبووەه یكورد ینگەرهەف یبوار ەل تەییگل وامەردەبۆ، ت ەكردوو كانمانیەنگەرهەف
 یعریش ینانێداه رەس ەل ەبووەه یرەگیكار ندەچ ەخنەر ەوەمەبك اریپرس مانەه ەوێش مانەهەب تێوەمەد ەستاكێ، ئ دایكورد یریشنبۆو ر بەدەئ
 ت؟ێبن ەكمۆت یكێنگاوەه ەب ۆیخ یكانییەعریش ەنگاوەه واەك ەیوەئۆسامان ب دونەیرەف
 ەكێناڵو سا ەیەتاز ەیكەكردن ێر  شتاێه ،یەئاشكرا یكورد یاتیبەدەوئێن ۆب یو هاتن ەخنەر یژانر انی ەخنەر ەیلەسەم/ سامان  دوونەیرەف
 ەخنەر یكانەوازێش بازویر دوۆتیم ی راوردەب رەگەئ ،یكورد یاتیبەدەئ وێن ەتۆهات ەوییەو فارس یبەرەع یاتیبەدەوئ ژئاواۆر یاتیبەدەئ ەیگێرەل

 انشتاكەو ه فتاكانەو ح كانەستەش یناڵساەرابردوو، ل ەیناڵسا ندەچ وەل  واەك ەیانەییخنەر ەنینووس وەئ عردا،یش یزموونەئ ەڵگەل نەیبك
 یكاریوش تێبدو ەكییەعریش ەقەدەل تێبووب ەكارانۆڤەشر انی ەانیمیكادەئ ەبووەن كەیەخنەر ،ەبوو یتیەەاڵمۆو ك یژۆلۆدیئا یكەیەخنەر  ترێز

 یكانییەرەهون ەنیەاڵ وەكەقەد یادیو بون كیكنەو ت یعریش ەینێو و لۆمبیس یخستنەڕگەب وەكییەرەهون ەزمان كەبكات و ەكەعریش یداتەموفر
 یخیەبا رەنیناداه یریشاع شەوەئ رەرامبەب ەنران ل زێراوەپەل رەنێوداه ەنیق ەراست یریشاع رۆمخابن ز ۆیە، ب ەوەبكات یش ەكەقەد یتر
 شەشكێپ انیجوان ەییخنەر ەیوەنۆڵیكێل ەختانەشبۆخ تواناەب یگرەخنەر ێندەه یاڵ یەئارادا ەل ەانەییخنەر یجد یكڵێوەه ەستاكێئ درا،ێپ

  رەب ەتۆبرد انیناەپ ەانیستاۆمام وەئ اتریز مەاڵب ،ەانیمیكادەئ ەیخنەر كەو ەیەه راۆودكت رەماست ەینام كێندەه  شەانوە، ل ەكردوو
 ڕگوەب رۆز ەیخوازانێنو یعریش یكێوتەر دایدوا ەیناڵسا مەل ەستاكێئ  كدایكات ەل ،ەداو ێنو یعریش ەیرەق ەل انۆیخ مترەو ك كیساڵك یرانیشاع

 .رانداەنێوخو عریش وانێنەل  ییواەئاشت یكێپرد ەتێبب ەخنەر  ەنگەرە، ك نەوەكردن رەسەب یانیشا ەانییعریش ەزموونەوئەئ من یرا ەب ،ەیەه
 ەوەتێنێبم یمرەنەب ەك كێعریش واەك ەیەوەل ستتەبەم ت،ەیكەد ەرانەنێداه یكێكستێت انی كێعریش انی كێقەد ەل باسەك: كایمرەئ ینگەد یۆیراد
 نا؟ انی
 ەنیەاڵو  یعریش ەینیزمان و و یرووەل كاویستاتێئ یرووەل تێبەد ەیەقەد وەئ مرەن یكێقەد رەه انی نراوێداه یقەد تەبەڵه/ سامان  ندووەیرەف

 و یرەهون یكێزمان ینڕیربەدەب هاەروە، ه ەوەتێنیبم رانداەنێخو یكانیییەرەوەادی ەل ییندوویز ەو ب ێخشەبب رەنیخو ەب كەیەشەچ  ەكییەرەهون
 داەعریش وە، ئ ەیەه داییەعریش ەقەودەل واەك ەیزاراوان وەنێو وەئ یخستن ەڕگ ەب ەیگێرەل  ییەرەهون ینیەاڵ ەك ەوەكیكنەت یرووەل ناباوو

 .داۆیخ یرابردوو یكانەعریش یزموونەئ ەڵگەول ەكید یكانەعریش ەڵگەل تێب اوازیج
 یمەردەس ۆب ەوەتەڕێگەسامان د دونەیرەف كێندەچ مرەن یكێقەد ەتێبب ەیوەئۆب یعریش یكێقەد ەیوەندوومانیزەب ۆب: كایمرەئ ینگەد یۆیراد

 دا؟ەیعریش وەل ێنێكاردەب ڵیەمندا وەوئ ۆیخ ڵیمندا
 ،یژیستالۆن  انیرابردوو  یزۆس ۆب ەیەوەانەڕترگێز ەك تێابیژ كداێزعەو ەل رەنووس رویشاع شیتەبیتاەب كۆڤێمر مووەه ەنگڕە/سامان  دوونەیرەف
 یبنارەل رێولەه یشار یكانەنیژارنشەه ەكەڕەگ ەل كێكیە ەل مانڵما ەبوو ك ەكات وەئ مڵیمندا یناغۆق نرا،ێكشكێزوو ت من ڵیمندا یونەخ
 ەك كان،ەستەش ڵیسا ییتاۆك ەل یوئابوور یتیەاڵمۆو ك یاسیس یگرفت یبوون ان،یژەد ێوەل اوازیج یتیەەاڵمۆك یژێتو ندانەچ ەت بوو، كەاڵق
 ربازەوجاش و، س ەرگەشمێوپ كوژرا،ەد ییئاسا یكەڵمن خ یچاو رەبەل بوو،ەد ڵیسا وتەح شەمن ش ینەمەت  بوو،ەه رشۆش وەڕش ەمەردەس وەئ
...  ڵاەیو خ ەزگۆو خ ونەخ ەل ڕپ یكڵییەمندا چوو،ەد ماكانەنیس یلمیو ف ەییفسانەئ یتیەكاەح ەل یراستەب  نیایژەد كێكەڕەگەل كوژران،ەد
 یبوونەورەگ یونەخ كیەایدون ەك كێكارەرزەه كەو یدیبوو، ئ رشۆش ۆینسك یتاەرەسەك نیرەپێت ەناڵتا ەناغۆق وەربەه شمانیبوونەورەگەل
 ەمەخ وەئ ەك ەكردوو یوا ەشەوەرئەو ه ەوەتەمندا ماون یهزروناخ ەل ەناڵتا ەادی وەئ ستاشێنمان، ئ ایناو ژ ەهات كێكابوس نجامەرەس بوو،ەه

 و،یرەوەڵه یونەو خ ژانۆك ەل ڕپ یرابردووۆب نەوەانەڕگ كانمانداەعریشەل   یەایژیستالۆن وەجار ئ رۆز ،ەوەنەبد نگەنمدا ر كاەعریش ەل ڵەقوو
 ستاشێئ ەل ەرابردوو ن ەل ەمخابن ن مەاڵب ،ڵییمنداۆب ەستەبەمەب یكەیەوەانەڕگ یتەمیبل:  ێلەد  كاوەد  ریشاع ۆیرامبەل باسەك رێدلۆب كەو
 ، رەنێداه وەورەگ یریشاع ەن،  ێنێئافرەد  تەمیبل  ەن ەمێئ ەینگیژ

 یدوا ەیوەن واەك ەیوانەئ ێنو ەیوەن یرانیشاع انی ێنو ەیوەن تێداد ریبەب مەوەئ نەیكەد ەستاكێئ ەیوەن ەل باسەك: كایمرەئ ینگەد یۆیراد
 وەئ ەڵگەل ندەتاچ ،ەكردوو ەناواز انییعریش ەیلەسەم وەكداوێت انییعری،ـ ش تێكرەد ێل انەییسامانن گل دونیرەف یكانێسامان وهاور دونیرەف
 ت؟یدایەار
 وەئ یرەگیكار رێژ ەل كەیەتاراد ەستاكێئ ەیوەئ ،ەیەستاكێئ یرانەنێخو ستتەبەم ەارید ن،ەیكەد ێنو ەیوەن یباس ەك ێجار/ سامان  دوونەیرەف
 مترەك رەنێخو ەكردوو انیوا...  تیەاڵتەوس كانیەنۆكتریلەئ ەژنامۆو ر تیسا ەیگێرەل ،ەرپابووەب هاندایج ەل ەستاكێئ واەك یەدا یەاریزان ەرشۆش

 كانەشار ەل ەیەه ینەمەچاپ یكڤێكوردستان بزا ەل ەستاكێئ مان،ۆور كۆریعروچیش یتەبیتاەب یبەدەئ یشاكار ەیوەندنێخو رەس ەتێبپرژ
 شداەوەئ ەڵگەل مەاڵب  ن،ێكرەاپ دچ بێكت دانەسەب ەمانگان ەژانۆر  ،ەیەارهۆڤگ وەژنامۆو ر یریرووناكب یرەنتەس نیندەچ ەوب كانداەچكۆوشار
 تەخزم ەل ەیەه انیسلب یكێورەد ییكورد اندنەیراگ یكانڵەناەك ت،ەڕێبگ یبداعیئ یقەد یبدوو ییەیژۆلۆئارك  ەرەنێخو وەئ ،یەن  یجد یرەنێخو
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 ۆیه  ەتێدواجار بب ت،ێنێبناس نراەنێخو ەب یبەدەئ یقەد تێتوانەو د ەیەه یرەكارگ یكۆڵێر ەخنەر  كان،ەرۆراوجۆج ییەبەدەئ یەكا یكردنەن
 .   ردایشاع روەنێو خو قەد وانین ییواەئاشت
 نن،ێكاردەو مژ ب مەت ەیلەسەم ستەبەمەب نەڵێد ،ەیەه رانیشاع ەل یرۆز ەییگل شیرەنێخو شدایمانكاتەهەل مەاڵب: كایمرەئ ینگەد یۆیراد
 ەتێوەكەد انی تێرەبگ كدایتەباب نێشوەب ەك تێبەه ەیوەئ یماف شیرەنێوخ ەك یەوان تێپ  كاتەد ەواشەچ رەنێخو ،ەزڵۆئا ەندێه انیكانەعریش
 ەشێك ەو باس ل تێب وەئ یهزر ەیوەندنێوخو تێبگونج وەئ ەیوەركردنیب ەڵگەل تێبگونج وداەئ ەیكەرجەو م لەه ەڵگەل یستەردەب

 ێگر كەو یزڵۆئاەل كێرۆج ەكاتەیود تێكرەباسد ەك ەوییەماكارێو ه ماێه یناوەب ەیتەباب وەئ انی زكردنڵۆئا كەبكات ن وەئ یكانەشێندەوئ
 ن؟ەناد رەنێخوەب شەماف وەئۆب تێب ختەس كێلەگ ەیوەكردن واەك كەیەرێكو
 ییئاسا یرەنێكات خو مانەهەل ەیەه ۆیخ یساێر اساویو  لیستا شیعریكرد، ش نیلۆپ رانمانەونووس ریشاع شترێپ نۆچ كەو/ سامان  دوونەیرەف

 یدواەب ەكستانیژۆلۆئارك یكێدیدەب ەرەنێخو روۆج وەئ تێبەد  یگشتەب  گر،ەخنڕە تێگوترەد ێیپ یینائاسا یرەنێخو ،ەیەه مانینائاسا یرەنێوخو
 یكێزمان مومژ،ەت یكێزمان ن،ەه شیراپەخ یریشاع كێندە،ه نەه راپەخ یگرەخنڕە كێندەهەك ەیوەئ ەڵگەل  ت،ەڕێبگ نراوداێداه یقەد

و  ێو نو نانیداه ەیشەومژ و  بانگ مەت ینینووس رەب ەنەبەد ناەپ ەكید یكێقەد ەل نراوێداه یكێقەد ەیوەردناكیجۆب مەاڵب ،ەو ساد یرەناهون
  یزمان واەك ەساد یكێقەد مەاڵب ،ەكردن رەس ەل ەقس ەیستیشا ەابینا یرەهون یكێقەد یبەدەئ یكێقەد مووەه یەوا مێمن پ ن،ەكەد شیترخوازێنو
 یكێقەد ەل یتەڕەبن یكێقەد كەو ێبەدەك ەیەانیبەدەئ ەكهاتێزوپەگەر وەئ یرەواوكەت ەك ،یبەدەئ یكێنانێداه ەڵگەل ەرۆز یاوازیج ەكەڵخ یباو
 .بخات ەڕگەب ەكهاتانێپ وەئ ریشاع نۆچ ەگرنگ ،ەیەكیەرەهون ەزمان انی كێقەد یشتنڕدا یاتیبون كایستاتێئ ەیلەسەم ت،ێبەه دایبەدەئ
 
 
 
 
 
 یكییەندەوەیپ ێكارەد نراوێداه یعریش یقەد
 دروست بكات رانداەنێو خو ۆیخ وانێنەل یكیرگانۆئ
 
 .ەوەكراوت واڵبارزان ب ەینامەفتەه ەدواتر ل وەبوو خشەپ یئازاد یۆیراد ەل وەسازدراو میرەك ادیز نیەالەل ۆوخەراست ەدارید مەئ •
 
 :   ەڵێسامان د دونەیرەف یعریش یزموونەئ ەیرباەل یشتەد میرەك: بارزان ەینامەفتەه
 شیرۆز یكڵێوەه وەماندوو یراستەب ناسمەد دونەیرەف ەكێمە، من د كاتەدا كارد عریش یبوار ەك ەیكاناڵچا ەریشاع وەل ەكێكیەسامان  دونەیرەف
 دونەیرەف  ەك ەیعرانیش وەئ,   ێنێمەڵبس ۆیخ ینبوو شدایرەگەژنامۆر یندەوێن ەل هاەروەو ه یكورد یبەدەئ یندەوێن ەل  ێبتوان ەیوەئ ۆب داەد
 دوونەیرەف ەكردوو ەوەب ستمەه. ەوەتۆكرد یواڵب كانەژنامۆر اروۆڤگ ەل ەك ەیعرانیش وەچ ب وانیچ د ەوەتۆندێخو انمەیربۆز ەوەتۆكرد یواڵب

 یعریش یزمان یتەخزم ەوەزمان یروو ەل ،ەیەه یباش یكیەتوانا شیعریش ەیكۆریب ەیوەنیزۆد ەل ،ەیەه یجوان یعریش یشتنڕدا یتوانا ەكێریشاع
 یندەوێن ەل ڕۆمەئ ەچونك ،ەارید ەوێپ یلماندنەسۆخ ەل كێرۆج شەمەباو رزگار بكات، ب یزمان ەل ەیكییەعریش  یزمان یتیەویتوان ،ەكردوو ۆیخ
 ەكمۆت یكێسامان زمان دوونەیرەف مەاڵب وازن،اڵ ەوییەعریش یزمان یرووەلەوەداخەب مەاڵ، ب نووسنەد عریش ەك نەه رۆز یكێرانیشاع یكورد یبەدەئ

 ەڕمەجوان ل  یبەدەئ یرتاژۆپێر ەك ەیوەب ەوەبكات ۆیخ ەینجەپ ێج یتیەویتوان شدایرەگەژنامۆر یبوار ەل هاەروەه ،ەیەه یجوان یكێشتنڕو دا
 .كاتەد شەشكێپ ەوییەكورد یریشنبۆو ر یبەدەئ یكانەلەسەم
دا  شیمەدوو ەیپل ەل,  تێنرەد ادیبون ەوەزمان یادیبون ۆیه ەو ب ەئاماژ ەل كێمەستیس ەل ییەتیبر بەدەئ:)ەڵید رفۆدۆت:  بارزان ەینامەفتەه
 ەتێناب,  كاتەد یباس رفۆدۆت ەك یەیلەاڵد ەمەستیس وەئ یكهاتنێپ یئاست ەگاتەن رەگەئ یبەدەئ یكێقەد رەه ایئا(  ییەلەاڵد یكێمەستیس بەدەئ
 ندوو؟یز یكێقەد
 ەقەد وەئ یرۆستراك ینانێكهێپ ەل  ێڕێگەد یڤكتەكاراو ئ یكۆڵێزمان ر,  عریش تەبیتا ەب یبەدەئ یكێقەد رەه ۆب تەبەڵه: نساما دونەیرەف 

 (زمان یكانەدۆك) یكیكنەو  ت شتنڕدا یروو ەل ەنراوێداه
 ەزمان,  شیعریش یزمان ەل ستەبەم ەرێل. نەكەد واوەت ەكەعریش ەك ەیزانەگەر وەئ یدانێگر كیە ەو ب  ەقەد وەئ ینیزایواتاو د وەنێو وانێن ەل

 ەڵگەل یعریش یكێقەد وانێن یاوازیج ە، چونك  كاتەد ەستەرجەب داۆیخ ێیدووتو ەل(  یمبولیس) یمزەر یتەلەاڵد كەڵێمۆك ەك ەیەكییەرەهون
 ەیگۆڵەك ییەعریش ەزمان وەئ,   ێبەد كیداەل ردایشاع ەیگڵاەیخ ەل ەتەلەاڵد وەئاماژ یرەهون یكێزمان یعریش یقەد ەك ەیەوەئ دایعریناش یكێقەد
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 ەنزما وەئ ەڵگەل ەڵەمام ەرانەنێداه  ێتوانەون ێشكەن داییەرەهون ەزمان وەئ رەسەب یتەاڵسەد كێریشاع رەه,  ەیەكییەرەهون ەنانێداه یتەڕەبن
 رەنێداه یكێعریشەن  نجامەرەس واەئ,  داەناییعریش ەداتەموفر وەئ یكردن اڵو وا ناندنێو ەل یكیستاتێئ یكیەهاەب یكردن ەستەجەب رەبەبكات ل

 كێوازێش ەب ردایشاع یو هزر ڵاەیخ ەزماندا ل ێیدووتو ەل شەانییعریش  ەتوخم وەئ ۆیك,  ەیەه یبوون شیباش یكێریشاع ەو ن تێبەد كیدا ەل
 ەل یكێرگانۆئ یكییەندەوەیپ شداەرێل ەتواەك,  گرەخنەر انی,  كارۆڤەشر یكێرانەنێخو یبڵقا ەچنەد داەوشەر وەل رانەنێخو ەك, نێكرەد ناێو
 ای فۆرۆدۆت یچوونۆراو ب ەب رەگە، جا ئ  ێنیبەد گرەخنەر یكێرەنێخو ۆڵیر داەرێل رەنێخو.  تێبەدروست د رداەنێو خو یعریش یقەد وانێن
 ەب تەبیتا یلیستا ەك كێریشاع ۆب مەاڵب,   ێب یئاواه ەكردوو انیزماندا كار یبوار ەل ەك ەیندانەرمیب وەل ەك یكێسەركەبا ه  یمسكۆچ
 تەبەڵه,  ەكید یرانیشاع ینینووس یزمان ەڵگەل یاوازیج كەو  ێبەد كداێكات ەل ەیندەتمەبیتا ییەعریش ەزمان وەئ ەك,   ێبەه ۆیخ ینڕیربەد

 یكێعریش ەل یرەهون یكێعریش  ێبتوان رەنێخو نۆچ ەك ەیەوەئ یعریش یزمان یندەتمەبیتا مەاڵب ەشتنڕدا انی ەنڕیربەد یزمان ەكییەرەهون ەزمان
 یالیسور یناغۆق كداێكات ەل نووسنەد یالیسور  انی ییدادا یعریش نەكەد یخوازێنو ەیشەبانگ نەه رانیشاع ەنموون ۆب. ەوەبكات ایج یرەنا هون
 نیمترەو  ك ەو ساكار ۆوخەراست یكێنڕیربەد ەك  ێنووسەد یرەماوەو ج یللیم یعریش ەشەه,  یخوازێنو انی ەتێرنێدۆم ەڵگەل ەاوازیج رۆز ییو دادا

 یكانڵەناەك,   نەكەد یخوازێنو ەیشەبانگ مانەرهەه   نەه شەرانیشاع ەرۆج وەئ  مەاڵب, نەگەد ی ێت ەییساد ەب  گرێگو نیترەساد,  رەنێخو
  ەیەشەبانگ ەرۆج مەئ نگراەخنەر رەه كەن ەرانەنێخو یركەئ ەوە، جا ئ كەڵخ یكردنەواشەچەل رنێگەخراپ د یكێورەد یحزب یاندنەیراگ
 ەقەد وەئ ەڵگەل یساز ەزاراو یكەڵەیەمام زێئام یفەلسەف یكێزمان ەب ەشەه ەوەبكات یانیجودا ەینیقەراست یرانەنێداهەبكات و  ل رێودەاڵه
 شترێپەك رەه كەن ەك یەیرانەگیف وەئ یدۆك رەب ەببات ناەو پ  ەوەتەڕێبگ ەیریشاع وەئ یزموونەئ یكانەستگێو ۆب كاتەد ارناچ رەنێخو كاتەد
 یباس ەكانەریدا ز( ینال یبێكت) ەل یلەیویبوارسێر ەك ەكیساڵك یعریش یرەنێو داه تەمیبل ەك(  ینال) یكانەعریش ەنموون ۆب,   ناونێه یكارەب
و   وداەم ندوەهەر ەل ڵیقو یكیەریشنبۆو ر تێب رەگەبگات ئ ینال یكێقەد ەل ییسانا ەب  ێنا كار ییئاسا یكێرەنێخو,   ەكردوو ەوێل

 وەئاگا ئ ەب یریشاع شداێنو یعریش ەل,  تێبەن یماڵسیو  ئ یتەاڵژهۆر یو كلتور یو فارس یبەرەع یزمان ەل یبەدەو ئ یفیعرەم یكانەباكگراو
 وەئ یبوون ندەمڵەوەد یەیما ەتێبەد نجامەرەس,    ێبەه هانیج یتاناڵو و رەورووبەد یرانیشاع یزموونەو ئ یعریش یقەد ەل یئاگا ەك ەیەسەك
 ەك كداێكات ەل,  ەوەكاتەد یتەو ر داتەد ەنراوێداه ییەعریش ەقەد وەئ ەیوەتكردنەر یارڕیب ەساد یكێرەنێنا خو رەگەئ.  ۆیخ یەعریش ەكستێت
 ەب داتەدڵوەه شەوەب رەرامبەب,  ەعریش وەئ یكردن ندەسەو پ رگرتنەو ژێو چ شتنەیگێت ەل ەرپرسەب شەیەبنوخ وەئ,  ەیەنوخب ۆب عریش

 وەئ یكردن ندەسەكردن و پ ڤەو  را دانانێدان پ ەل یەن ۆراستگ شەنوخب كارۆه رۆز رەبەل ەمێئ یاڵ,  ەوەتۆڵێبك كانەساكار ەقەد ەل ییسانا
 .   ێبدو كانەجوانەشتەل  ێناتوان ەك  ەكردوو قەل یكورد ەیخنەر ێیپ نێشو ەك یەكەرەس یكارۆمن ه یرا ەب نجامەرەس ەك, ەنراوێداه ەعریش
 
 ؟ەوەانیكامەب یرەگیكارۆت  نیشترێپەل اتریز فراندانداەئ ەیلەسەم ەل انیكام عردا،یش ەل كەڕۆو ناو رمۆف رەس ەنێیباب:  بارزان ەینامەفتەه
 مانەهەل ەرمۆف شەتوخمان وەل كێكیەتوخم،  كەڵێمۆك ەب ەندەپاب یعریش یكێقەد رەه یزەگەر كردێپ مەئاماژ شترێپ كەو:   سامان  دونەیرەف
 ەمانەجا ئ, كاتەد ندترەمڵەوەد ەكییەرەهون ەزمان ەوییەعریش یكایستاتێئ  یكیەهاەب كەو و یكارەو وش یعریش ەینێناواخن، و شدایاتك
 ەویەكاەهاتن داڵەسا ندەچ وەل یعریش یوازێو ش بازێر كەڵێمۆك ەك ستاێئ دایعریش ینانێداه یبوار ەل مەاڵب كترن،یە یرەواوكەت انیمووەه

 یرەگەتاز یناوەب ریشاع ێندەه سانید ەمێئ یاڵ ،ەكردوو انیكار رمداۆف یفراندنەئ یبوار ەل تەاڵژهۆر ەگاتەتا د ەژئاواوۆر ەل رەه  رانیشاع
 یژووێم ەیتەو ەل یەمواێپ كێقەد رەه یتنەم كوەو ش،یناواخن ەیلەسە،  م نەرەمەس روەیس یشت گارویو ن خشەن یكیرەخ یرەگەستتازۆپ

 شەش نجێپ  یعریش یزمانەب ەك( شتەردەز) یستاێئاو یقەد ەل رەه ەداوەڵه انیرەس نزاكانیو ئا نییو ئا ەفسانەئ یەتەو ەل ،ەیەه نینووس
 یزمان انی ستاێئاو ەینۆك ەزمان وەداخوا ب نینازان ەمێئ ،ەوەتەماو ۆب مانەكەو ناواخن تنەم ستاشێو ئ ەوسراونو ۆمرەئ ەل رەب كڵێسا زارەه
 ەنگەر ەداویروو ییەانكارۆڕگ وەئ كانەمەردەس ێیپەب مەاڵبوون، ب نۆچ ەوەرمۆف یرووەل ەقانەد وەئ كان،ییەرەمۆو س یمانۆو ر یكیگر ینۆك
 یكێقەدەك ۆت شەستاكێكاتدا ئ مانەه ەل ەوەتەماو ۆیخ كەو كەیەتاراد گومانێب ەیكەناواخن مەاڵ، ب تێكرا ب ەكەقەد یرمۆف ەل رۆز یانكارۆڕگ

 یستدانەدەل یربارەناواخن  س مەاڵ، ب ێمەڕد ینانێداه یكێوید ەوات دات،ەد ستەدەل ەیكەرمۆف یرەهون ینیەاڵ ڕیێربگەو یانیب یزمان ۆب یكورد
،   ێوەكەناواخن د شێپ ەب رمۆجار ف كێندە، ه ەفراندنەئ یتەرەبن یكێتوخم یعریش یرمۆف داەرێجا ل ،ەوەتێنێمەد یكانیەكیستاتیئ هاەب

 نگەناواخندا هاوس ەڵگەل رمۆف  ێبە،  د  ەبوو وتووەركەس یفیسەم رەنوەئ  یستیرمالۆف یزموونەئ شەوان ەل ەداوێپ یخیەبا ترێز  ەیەرهیشاع
 .نێترازەن كترێل كانیەندەبڵخا وەوش  تاەه كانڵەپۆو ك كانەگڕو ب كانەنێو مەرجەس كوەڵب ەكەقەد رەه كەن ،ێب
 ن؟ەیبك رمۆف یرەیس توانبنەد نۆچ  داەرێل نن،ێد كێناواخن پ انیردووكەو مانا ه رمۆف:  بارزان ەینامەفتەه
 ەیەه ریشاع ،ەیەكەعریش یرەهون ینیەاڵ ،ەعریش یكاریكنەت یبوار نهاەت رمۆف مەاڵب  ،یەن انیكییەاوازیج مكەدوو چ كەواتا  و ەڵگەناواخن ل-
 شداێینو یعریش ەل,   ێنووسەد  ێنو یعریش ەیەه ، ێنووسەئازاد د یعریش ەیەه ەوەرمۆف یرووەل ت،ێنووسەد ەییگڕو ب شێك  یعریش ستاشێئ تاەه
ناواخن  ەڕمەل ۆت ەیاریپرس وەئ داەرێجا ل ، ێنێناه كارەب ەزیو فار ەو نوقت ڵخا ەیەه ریشاع ەنموونۆب ،ەیەه نینووس یرەهون ەیچكێر نیندەچ



66 

 

 ەستەرجەب انۆیخ داەكەعریش رمۆف یكاریكنەو ت یسازەخشەن ەواتاكان ل عردایش ەل كترن،یە یرەواوكەت انیمووەه تەبەڵه ،ەشت كیە كۆرەو ناو
 .ناواخندا ەل كەن نەكەد
 ییەندەوەیپ وەب شتنەیگ ۆب ریشاع یوچان ێب یتەنەیئازار و م ەل كێرۆئاواش ج ەیەوەنیزۆد نۆچ كەروەه ێنو یعریش:  بارزان ەینامەفتەه
 بكات؟ یچ یجاوزەت ەستیوێپ ریبوونن، شاع یكانەزەگەر ەك ەیانێینو
 ریشاع  ێناكر ،ەرانیشاع یو هزر ڵاەیو خ ستەه ینڕیربەد ەل كنێشەب تیەرەشەو ب گاەڵمۆو ك ۆڤمر یژان و ئازار ەیلەسەم:  امان س دونەیرەف
 رەه ەل, ەتیەرەشەب یگاەڵمۆك یژانۆك ریشاع یخود یژانۆك شیبكات، دواجار ۆیخ یتەبیتا یژانۆك ەباس ل نهاەت رەو ه ێب یزات ەندەوەئ رەه
  یگرەڵعرهیش ،ەنیمەرزەس وەئ  یكێنێشو رەهەل كا،یمرەئ ەل,  ایقیفرەئ ەكوردستان ، ل یكێشەب  رەه ەل ت،ێبەه یتیەاۆڤمر یئازار كێیەكو
و  یجوگراف  یسنور یجاوزەت  ێبەد ەمێئ ،ێبەه  ەیانیتیەاۆڤمر یكێامەیپ یكورد یعریش  ێبەد ن،ۆڤیمر شەمێدواجار ئ ،یەتیەاۆڤمر یامەیپ
 ەكەرەگ  ت،ێبەشمان ه(ەییوەتەونێن) كوەڵب( ەییوەتەن) كەن یتڵەسەو خ ەناسنام ەعریش وەئ نیبنووس كێعریش  ێبەد ،نەیبك یژۆلیۆدیئ یدید
 یكیەگاەڵمۆك ەبكات ك ستەهەوەتێنێخوەد یكورد یعریش یكێقەدەك یانیب یكێرەنێخو ەیوەئ ۆب  ێبەه مانەناسنام ەوەكانمانەقەد یگاێر ەل ەمێئ

 یكیەتاڵهاو یژانۆك ەو ك مانۆو ر كۆریچ ەعریش كەو یكانەنانێداه ەشاكار ێیر ەل ەیكەبەدەئ ێیر ەل  ێبزان, ەوتووەشكێو پ یاریو ژ یشارستان
 یمانەڵئ انی ینسەرەف انی یرووس یعریش یكێقەد ەك شەستاكێرابردوو وئ ەل ەمێئ نۆچ كەو ،ەبوو ەستەرجەب داەقەد وەل ییكایمرەئ انی یندیه
 نگەسنور و زمان و كولتور و ر یكانیەاوازیو ج ەیەه شمانەهاوب یامەیو پ ونەو خ مەئ نەیكەد ستەه ،ەوەنینێخوەد نیتاڵ ییكایمرەئ انی
 .ەوەجودا ناكات كمانێل
 ؟یەن تی(یعریش یستێمانف) انی ەاننامەیتر ب یرانیشاع كەو ستاێتا ئ ۆب: بارزان ەینامەفتەه
 تەبارەس شیشترێو من پ ۆڕێناگ یعریش یزموونەئ ەل چیمن ه یاڵ یعریش ەیاننامەیب ەیوەوكردناڵو ب ركردنەد انی بوونەه:  سامان  دونەیرەف
تا  ەروانگ یمەردەسەل ەوەفتاكانەح یناڵسا ەل رەه  یكورد یاتیبەدەئ ەل یعریش ەیاننامەیب ،ەبووەه مۆخ یتەبیتا یچوونۆب ەیەلەسەم وەب
 وەئ یزموونەو ئ یكورد یعریو ش بەدەئ ینانێداه یوتەرەب یدا نازانم چ ۆب انڕیجا بیدەنووس و ئ كۆریو چ ریشاع كەڵێمۆك ەك ۆمرەئ ەگاتەد

 داۆیخەل ۆیخ ەنراوێداه ییەعریش ەقەد ەوەئ ،یەن( ستێمانف) ەیوەوكردناڵب ەب یستیوێپ رەنێداه یریشاع ؟یخشەب ەانیبەدەئ رویشاع
 یزانەین ،ییەكورد   یعریش یرەنێداه ەك( ینال) ،ەوەوبكاتاڵب كێستێمانف ەوەكردەن ەوەل یریب یانیژ مووەه ەل ریشاع یرانۆ، گ(ەستێمانف)
 ێندەه, بوو  كانیەانیو ب یو فارس یبەرەع یعریش ەیاننامەیب ەیوەكردنییسااڵ یكەیەاردید ەاننامەیب یشاندنەبوو و كەیەماو ،یەچ ەاننامەیب

 ەیاننامەیب ەوەئ رمووەف یدیئ واممەردەو ب رمەنێمن داه نڵێب رەنێخو ەب ەیوەئ ۆبرد ب ی ەوەوكردناڵب ۆب انیناەپ ەوەانۆیخ یتەتاقێب ەل ریشاع
 .ەمن یعریش
 .ناكات ریشاع یو توانا ریشاع یكریف ینانێداه ەگوزارشت ل زیرگەه ەاننامەیب كردن،ەشەبانگ كەن ەنراوێداه ەقەد ەیزاد یعریش ەیاننامەیب
 ؟ەكردوو فیوزەت كانتاەعریش ەو ل نانیشێپ یندەو داستان و پ ەفسانەئ كەو ەرگرتووەو پورەلەك ەل كتەڵك ندەتا چ:  بارزان ەینامەفتەه
 5،2 ەك رمیب ەتێد تەنانەت ەوڵیەمندا ەل رەه ،ەیەه یانیو ب یتەاڵژهۆور یكورد یپورەلەك ەڵگەل میحۆر یكییەندەوەیمن پ: سامان  دونەیرەف

و  ەوەتەمندا ماون یو هزر ڵاەیو خ ستەنۆك ەل  ستاشێئ ەكانۆریچ  یژێچ, ەوەامێڕگەد ۆب انەییفسانەئ یكۆریچ  كمیو  دا مەریبووم داپ ناڵسا
 ەمن ل,  ێرگرەوێل انیسود كێسەك رەه ێكرەو د نیفەلسەف ەانییكورد ەندەپ وەو ئ ەفسانەو ئ كۆریچ وەل ێندە، ه رگرتوونەو ێل  وودمس
 ەڕیش ەیرمەگەل   مەبك ێپ انەیئاماژ ،ەوەنمێب ۆب شتەنمون وانمتەد ،ەكردووەڵگەل مەلەمام ەرخانەهاوچ مەاڵكردوون، ب فمیوزەت عردایش  ێندەه

 ۆب ەیەئاماژ ەوەئ تەبەڵ، ه(ەوەنگانیزر كانەجام: )مەڵێد ێڕد كیە ەب( امانێڕت) یناو ەك كداێعریش ەل ،ەوەوكرداڵب كمێعریش ندەمن چ ۆخەناو
 ندێه یكییەندەوەیپەعریش وەئ ەك( من یكانییەرەمەچ) یعریش ەل هاەروەه(  مێنگیزرەن مەاڵب  مێبشك  ەڵێجام د: ) ەڵێد ەك یەیكورد ەندەپ وەئ

 كێت نۆچ ەبوو ك نیرەراپ یمزەر ەختەدر وەئ كات،ەد كێختەدر یرهاتەسەب ەگوزارشت ل,   ەیەه ەعریش وەمن ل  یحۆر  یژانۆو ك یدیتراژ
 ەب ەئاماژ ەك داێڕلو دوا د  كانەدیهەش ۆب  نەئاماژ ەك كانەگەر  وەاڵ،  گ ەوەنەڕێگەدەڵه ۆیخەل كانەگەر رن،ەوەدەڵه كانەاڵگ نۆو  چ   ێشكەد
 نهاەت  ەڵێد ەیەه كێچوونۆب مدااڵسیئ یكولتور ەل تەبەڵ، ه(بووەن یرەبێس شیوەو ئ شتۆیر: )مەڵێو  د مەكەد كانۆڤەمر یرگەو م ییوااڵما
 .ەبووەن یرەبێس شتنداۆیر ەل ماڵسیئ یرەمبەغێپ
 نەزانست بك یكار ەروو ل ننێب عریواز ش رانیبا شاع كنەیەو دژ ب كۆناك یمكەدووچ عریزانست و ش:   ەڵێد ەیەه كێچون ۆب:  بارزان ەینامەفتەه
 ؟
 یەیكا,  نەكەد عریش ەڵگەل ەڵەمام ەتانۆبۆر شیجار  ێندەو ه یەن داێت انیتیەمانسۆر ەك ەیەسانەك وەئ یچوونۆب ەمەئ:  سامان  دونەیرەف

و  ستەو ه ڵاەیخ ەیزاد عریش,  نیبگر یبەدەئ ینانێداه ەل  ێر دایزانست یكار ناوێپ ەل  ێبەد ۆب مەاڵب,  ەنگیگر رۆمانان ز ەمێئ ۆب یزانست
 .  داتەد ستەد ەل كانیەقاڵخەئ هاەو ب یتیەاۆڤمر ینیەاڵ,  اڕداب ەمكانەچ مەل شیكۆڤێمر رەه,  ۆڤەمر یژدانیو
 ؟  ێنێمەد ۆیخ كەو ییەرەهون ەزمان وەئ ندەتر تا چ یكێزمان رەس ۆب یعریش یكێكستێت یرانێرگەو یكاتەل:   میرەك ادیز
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 ەوەشینۆك ەل, ەوەنانێداه ەیخان ەتێناچ شتاێه یەوا مێپ,  نەیماشاكەت یو زانست یرەهون یكەیەسۆپر كەو رانێرگەو رەگەئ:  سامان  دونەیرەف 
 وەئ ویەكایستاتێئ هاەب وەئ زیرگەه, ( ینائیج) یتاوان ەیانخ ەتەیخیب ەك یەن ەوەتاوان ئ ەل ستەبەم  مەاڵب, ەتاوان ناسراو ەب رانێرگەو
جاران  ییەیجوان وەو  ئ  ێرێرگەو ەكید یكێمانەز ەل ەك یەن نیمومك,  عردایش ەل یتەبیتا ەب یەدا یبەدەئ یكێقەد ەل ەك ییەرەهون ەستیرمالۆف
 ەكەقەد یرانێرگەو... و هتد یژۆلۆرفۆو م میۆدیئ یروو ەل ەەیه ۆیخ ەب تەبیتا یوانەزمان یتڵەسەخ كێزمان رەه یەئاشكرا ەچونك,  ێخشەبب
 شدایكات مانەه ەل مەاڵب,  ەیدەد كەڵخ ەب شانیپ ەیوەرێژ یوید,  یرێگەدیرەو ۆت ەك مەاڵب,  ەیەجوان ەمافور وەئ ینراوێخشەن یوید كەو
 نیتوانەد كانمانیەبەدەئ ەو شاكار قەد ەوڵەشناۆڤیپر یرانێرگەو ەیگێر ەل ەمێئ ەچونك,  ەخیەپر با, مانان  ەمێئ ۆب رانێرگەو ەیسۆپر ەیلەسەم
 یكێكار,  ەیەه رمانەنێتوانا و داه ەب یماننووسۆر رویشاع روەنووس نیكێتەللیم ەمێئ,  نینێبناس ایدون ینەاڵگ ەب مانۆخ ینانێنگ و تواناو داهەد

 . ێنێبناس كەڵخ ەب یكورد یبەدەئ ینانێداه ەینیق ەراست یو روو  ێرێرگەو كانمانییەبەدەئ ەو شاكار  ێب ەه مانڵفشناۆپر  یرێرگەو ەك ەباش
 
 
 
 
 
 ت،ێنووسرەد لیستا كیە ەب یكورد ێینو یعریش

 نەكەد یخوازێنو ەیشەبانگ انیمووەه شیرانیشاع
 
 ...ەوەتۆوباڵب( رتۆتان راپكوردس) ەینامەفتەه ەل وەسازدراو یجارەن مالەج نیەالەل ەیەمانید مەئ یقەد*
  

 یخوازێنو یمەردەس ەك داڕۆمەئ یمەردەس ەل ،یێنا ێپ ییتاۆك كێدوانێو ل كێوتار ەو ب ەرۆز یكێتەرفەد ەب یستیوێپ عریش یهانیج ەل باسكردن
 مەل یخوازێنو ۆب كەیەناسێپ چ ێبەد ت؟ێبكر وانەڕچاو خوازێنو یریشاع ەچ ل ێبەد ؟ێب یچ داەناغۆق مەل عریش ۆڵیر ێبەد ،أەبوونیهانیج ەو ب
 دونەیرەف گومانێب.  تێبەد انیرەمدەاڵو ریشاع ی(سامان دونەیرەف) تداەبیتا یكەیەمانید ەل ەارانیپرس مەئ مووەه ت؟ێبكر ستاداێئ ەیمەردەس

 ،ەنینووس ڵیرقاەس ەكێمەو د ەەیه ەوەعریش یكانییەكیكنەو ت یرەهون ەنیەاڵ كاویستاتێو ئ عریش یزمان ەب تەبارەس یاوازیج یكەیەسامان روانگ
 -( 2992 كانییەاخی ەنراوۆه: )ەاندووەیچاپ گ ەب بێكت كەو ەیانییعریش ەمەرهەب مەئ ،ەوەتەوكراواڵب ێل یمەرهەب كەڵێمۆك ستاێئ تا
 .رێولەه -ئاراس یزگاەد 7002 ۆت یشقیع ەل مڕپ ر،ێولەه 2999رگەم ەدوورتر ل ن،یوەئ ەل كترینز ر،ێولەه

 یرەهون ەك ،ەوەتۆوكرداڵدا ب كانەژنامۆر اروۆڤگ ەل تەتاز یعریش كەڵێمۆ، ك(ۆت یشقیع ەل مڕپ) یوانید ەیوەوكردناڵب یدوا: رتۆراپ كوردستان
 ەل مڕپ یوانید یكانەعریش وەعرانیش وەئ وانێنەل كییەاوازیچ ج ،ەوەكەڕۆو ناو رمۆف یروو ەزمان و چ ل یچ روو ەل ەیەه انۆیخ یندەتمەبیتا
 ؟یەەه داۆت یشقیع
 عریش ەل واممەردەمن ب دایراست ەل بكات،ێپ یستەه ترێز گرەخنەر انی رەنێخو ەنگەر مەناك ەانییاوازیج وەب ستەه رۆمن ز: سامان دوونەیرەف

زمان و  یوازێو ش لیستا) كێعریش رەو ه كێبێكت رەه یچاپبوون یدوا ەل مەدەد ڵوەه مەاڵب انم،ەیوەوكردناڵب یكیرەخ شەو جارجار نینووس
 كانداەعریش یرەهون یزەگەر مەرجەسەل ییانكارۆڕگ ەك مەبد كڵێوەه ەشیمەو ه مۆڕبگ كانمەعریش یرەهون ینیەاڵو (یعریش ەینێو كاویستاتێئ
 ەمەرهەب ەل انییزباۆریپ لەیمیئ انیوتار  ینینووس ەچ ب ەوەرانەنێخو نیەەاڵل انەیوەوبووناڵب یدوا ەل كێكارۆه ەتۆب ەشەوەئ رەه ت،ێبكر یدەب
 نەبك كانمەتاز ییەرعیش

 خات؟ەردەد ۆیخ نۆچ داەعرانیش وەئ ناوەل یعریش یكایستاتێئ ،ەانێینو ەعریش مەئ یرمۆف رەس ەنێیب رەگەئ:: رتۆراپ كوردستان
 داێت انیجوان یكیەاینۆهارم كانییەعریش ەنێزمان و و ینیەاڵ مەرجەس ەداو مڵوەمن ه یعریش یكایستاتێئ ەب تەبارەس: سامان دوونەیرەف
 داەكەعریش ەیكهاتێپ ەل ییجوانكار ەل كێوازێش ەوات ،ێگرەد ۆخ ەل كیەكایستاتێئ ییەعریش ەقەد وەئ ەركارانەهون داەرێل م،ەبك ەستەرجەب
 ەكەقەد رەنێخو ەك یەكایستاتێئ وەئ یادیبون ێیر ەل مەاڵب ،یوانەزمان ەیمەگ انی ەوش یشكردنیئارا مڵێنا تەبەڵه ،ێبەد ەستەرجەب
. ەوەكاتەد ۆیخ ێیج رداەنێخو ڵیاەیو خ ستەو ن ستەه ەل كانداەوش ێیر ەل مەاڵجوان، ب ەیتاز یكێرگەو ب رمۆف كاتەد ستەه ەوەتێنێخوەد
رابردوودا  ەل ەك ەیعرانیش وەبن ل اوازیج كانەنێو ەك ژمڕێداب كێقەتا د مەبك داەڵگەل ەیانیرەهون ەڵەیمام ەناسازانیب ەمداوڵوەه داەرێل یدیئ
 ێینو یعریش ینراوێفرەئ یكێقەو د ەوەژمڕێداب ەكاران كایستاتێئ ەومیتوان ندەتا چ ەك ەوەتێنێمەد رەنێخو ۆب تریئ ەوەئ ،ەوەتەومكردوناڵب
 .مەبك شەشكێپ

 ت؟ێب ۆیخ ەب تەبیتا یلیستا وازوێش ینەخاو ەوەكاتەد یواڵب ەك ەیمانەرهەب وەئ یدوا كێریشاع رەه ەرجەم ەباش: رتۆراپ كوردستان
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 كێلیستا ەب موومانەه یگشتەب نیرخەهاوچ دایعریش ینینووس یزموونەئ ەل ەك ێیەینو ەوەن وەئ یتەبیتاەب یكورد ێینو یعریش: امانس دوونەیرەف
 یندەوەیپ شەمەئ تەبەڵه ،ەوەنێكرەد ایج یكتریە ەل رانیشاع یلیستا مترەك داەرێل ەوات ،یكورد ێینو یعریش ەناو ێناومان ل ەكارمان كردوو

 یعریش ،یگشتەب دایانیكوردو ب یرانیشاع یعریش یقەد ەڵگەل راوردكردنەبەب ،ەیەه ەوەرانیشاع وەئ یزموونەو ئ یریشنبۆو ر یركیف یئاست ەب
 مەاڵب ،ییەوروپاەئ ێینو یعریش یرەگیكار رێژ ەل رۆتا ز مەك ەشەه ،یەدا یو فارس یبەرەع ێینو یعریش یرەگیكار رێژ ەل شتاشێه یكورد ێینو

 مەاڵب ت،ێب ەساد ەمداوڵوەه كێجاران، زمان ەیمبولیس ەل ڕپ مومژوەت ەزمان وەل اوازیج نم،ێكاربەب یعریش یكێلیستا انی كێزمان ێوەمەمن د
 یكێزمان ەزمان وەئ ێو بزان رەنێدروست بكات، خو رەنێخو یستەو ن ستەه ەل كڵێاەیخ ەگرنگ مەاڵو جوان، ب ڵو قوو یرەهون مانكاتداەهەل

 ییئاسا یكێنینووس ەڵگەل ێناكر بوو،ەن ۆوخەنا راست یكێزمان انی یرەهون انینا باو  یعریش یزمان رەگەئ ەچونك ،ۆییەوخەراستنا  یرەهون
 .تێخشەبب ندەهەواتا و ر نیندەچ ەك تێدرڕرببەد كەیەوێشەدا ب ەیكەزمان ناوەل داۆیخ ەیوەشتنڕدا یتڵەحا ەل عریش ۆیەب ،ەوەتەیبك انیایج

 ەوەتەیكەد انیواڵب ستاتداێئ ەیمانەرهەب وەل ۆت مەاڵب ت،ێكاردەب ەدووپاتبوو یكێكوردا زمان یرانیشاع یرعیش ناوەل: رتۆراپ كوردستان
 رابردوودا؟ ەڵگەل ستاتێئ ییەیعریش ەزمان وەئ ناوەل ەیەه كییەاوازیچ ج ،ەاوازیج یكێزمان ۆت یكانەعریش
 ەتاز یكێمەرهەب ێبەد م،ەبك ەكید یرانیشاع یعریش یزمان ەباس ل ەیوەل رەب م،ەبكێپ ستەد ەوەمۆخ ەل ێوەمەد تاەرەس: سامان دوونەیرەف
 كێتمی، ر نمێب مەرهەب كێقەبتوانن د ش،یكانەوش تەنانەت ،ەیكییەعریش ەنێو و ەیكییەرەهون ەزمان دایراست ەل ەك م،ەبك رەنێخو ەب شەشكێپ

 وەئ انی ەیەنێو وەئ ەك تێدروست ب اڵ ەیتەناعەق وەو ئ مەبك رەنێوخ ە، وا ل مەد نگیژێب ەل ەعرانیش وەئ ێوەمە، د كانەعریش یوانكارج ەبدات
 رەسەكارم ل قداەد ێندەه ەل ەنگەر ،ید یكانەعریش ەڵگەل اوازبنیج ن،ەه داەتازان ەعریش وەل ەك ەیانییعریش ییەرەهون ەو زمان رمۆف
 یرۆلكلۆف یكێتەباب یقەد قاوەد ینانێكارهەب ،ەكردوو داەڵگەل ودامەس ەخوازانێنو وەرخانەمن هاتووم هاوچ مەاڵب ،ێپوركردبەلەك یكانەرەگییف
 رەس ەوەمێد.  ەیبخەڕگەب كانەرەگیف ەرانەگەتاز نۆچ ەگرنگ یدیئ ت،ێنەیەگەد ەكەریشاع یعریش یزموونەئ ەب انیز یەوا مێپ. ەییفسانەئ انی
 ینینووس عریش ڵەیسا ندەچ یزموونەئ ەل مەاڵناسراون، ب رەنێو داه زموونەئ ەب یریشاع ەب ەك نەه مانۆز یریشاع ،ەكید یرانیشاع یزموونەئ
 اویروئ رەسەب یانكارۆڕگ داەخۆو د ەوماوەل ەداوەاننڵیوەو ه ەیەه انۆیخ یباو یعریش یكێزمان ە، ك شتوونۆیر داەچكێر كەیەب داەرانیشاع وەئ

 یرەیس یگشتەب رەگەجا ئ شم،ۆخ كەیەتا راد ەوەتێبگركورد  یرانیشاع ەیربۆز ەچوونۆب مەئ ەنگەر. ننێبه انداۆیخ یعریش ینینووس یرەهون
 انیلیستا ،ییەرەهون انیزمان ەانەیه ەك ەوەتێكرەادیج تریوەئ ەل كێریشاع ندەچ یعریش یقەد تەقیقەح ەب ن،ەیبك یكورد ێینو یعریش یوێرووپ

 رەه شدایمانكاتەه ەل ،ییەن داێت انێینو یعریش یرەونه یكانییەندەتمەبیتا ەك ۆییەوخەساكارو راست وەساد انەیكەزمان ید یوانەئ مەاڵب ،ێیەنو
 .نەیكەد نانێو داه یرەگەتاز ەیشەبانگ موومانەه

 ؟ییەچ دایكورد ێینو یعریش ناوەل رخبوونەو هاوچ یخوازێنو یرجەبوونت كرد، م رخەو هاوچ یخوازێنو یباس: رتۆراپ كوردستان
 یكانەرەگیف رەب ەباتەد ناەپ ەجار ك رۆز ریشاع رخبوونداەهاوچ ەل اوازن،یج كێل یكمەدوو چ یخوازێو نو رخەهاوچ یمكەچ: سامان دوونەیرەف
پشتاوپشت  ،ەوەتەماو داەمێئ یكەڵخ ناوەل ڵەسا دانەس ،ەنۆك یەبەدەئ ەراتیم وەئ نۆچ كان،ەندەو پ كانییەللیم ەداستان وەفسانەئ
 مەاڵب ن،ۆك یكێتەباب ەك ەگرنگ ەوەئ مەاڵ، ب ناڵئا یمەم انی رهادەو ف نیریش یداستان ەنموون ۆب ز،ەكاغ رەس ەتۆو دواتر هات ەوەتەدراوێڕگ
 ەك شیكێرۆجەب ،ڕۆمەئ یكانەرووداو و خواست اویدیئا ەب ێبكر ستەوەیپ ەك كێرۆج ەب ،ەیبك داەڵگەل ەڵەیمام ەرخانەهاوچ یكێوازێشەب
 اتریز ەیەسۆپر مەئ ،ەوەتێبگوازر ۆیخ كەو ید یكێجار نۆك یكێقەد رەگەئ نایگەئ ت،ێداب ەكییەعریش ەقەد یتەخزم ەل ەك ێابیت یوا یكیكنەت
 ریشاع ەكەرەگ ەیەه رجەم كەڵێمۆك شیخوازێنو ەب تەبارەس. نراوێو داه رخەهاوچ یكێبەدەئ كەن یپوورەلەك یكێبەدەئ ەیناو خان ەتێچەد

 ەڵەمام ەخوازانێنو ەك ریشاع ،ەوەتێكرەد ایج یخوازێنو ەیانییندەتمەبیتا وەب ەبكات، چونك داۆیخ یبردوورا یكانەعریش رەسەب كیەتاەكود
 ەب ەستەوەیپ یخوازێ، نو ەكید یرانیشاع یرەگیكار كەن ،ێب ایت یریشاع یخود یتەبیتا یتڵەسەخ ێبەد كات،ەد دایعریش یكێقەد ەڵگەل
دواجار  ەك ەریشاع یرخودەه ەچونك دا،ەكەقەد یاتیو بون یناسازیب ەل یاكاریفانتاز ،یوانەمانز ەیمەگ ەب ەستەوەیپ شەكیكنەت وەئ ك،یكنەت
 .تێنێد مەرهەب ەقەد مەئ

 ەستەرجەب داۆت یعریش ناوەل نۆچ ەنیەاڵدوو  وەئ رچاون،ەب وێیەنو یعریش یقەز ینیەاڵدوو  كەو یكیكنەو ت یرەهون ینیەاڵ: رتۆراپ كوردستان
 بن؟ەد
 یكییەندەوەیپ كانییەعریش ەنێو زمان و و گۆالید وانێن ەل ەگرنگن، چونك عردایش ناوەل یكیكنەو ت یرەهون ەنیەاڵدوو  وەئ: سامان دوونەیرەف
 .ەوەتێستەبەد انەیوەكەیەب یكیرگانۆئ
 یكیكنەت ەیخان ەتێچەد ەوەئ ،ەیكەد داەڵگەل ەڵەیمام ەناسازانیب نۆچ كداڵەیەپۆك انیدا  كەیەوش ە، ل كداێتیپ ەل ەنگەر ك،یكنەت ەیلەسەم
 .ەیوەسان یكەیەسۆپر ەبنەد نینووس یسات رویشاع یكانییەروونەد ەتڵەو حا ڵاەیسروش و خ یدیئ وەوییەعریش

 ناكات؟ كانەگرفت یرەسەچار عریش ەك یدایەرا وەئ ەڵگەل ندەتا چ ن،ەكەد كانەشێگرفت و ك یرەسەچار ڕۆمەئ یعریش ایئا: رتۆراپ كوردستان
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كام  رەه ێكرەد ،ید یكێژانر رەو ه كۆریو چ مانۆر ینینووس ەیسۆپر اویدیئا انی امەیپ ەڵگەل ەاوازیج عریش یامەیپ: سامان دوونەیرەف
 ەستیوێپ ،ەیەه ەكەقەد ینینووس رەسەل یرەگیكار ەوییەژۆلۆكیسا یروو ەل ،ەكێنەمید ەیپوخت عریش مەاڵب ن،ێبنووسر یعریش یزمان ەب ەوانەل

 بووەن واەك. ێداب زێراوەپ ەل شیتەو باب كیجۆل  ێناكر ماڵەب ت،ێبنووس ەیكەمەرهەب ندروستەت ەیانییژۆلۆكیسا یكییەواەو ه شەك ەل ریشاع
 ەوادا  ل یكێوشەر ەل نینووس ەبكات، چونك عریش یاتیبون ەڵگەل ەڵەمام ۆوخەراست ێناتوان ریشاع. تێنێب مەرهەب ەقەد وەئ یجوان ەب ێناتوان

 .ندراوێفرەئ یكێستاتێو ئ یرەهون یكێعریش ەتێناب ریكن  شاع
 مرەن یعریش رەتا س ەعرانیش ەرۆج مەئ مەاڵ، ب ن،ەه یرگرەو ب یاسیس یعریش ەراست ،ەیەه یعریش یقەد رەسەب یرۆز یرەگیركا یروونەد ینیەاڵ
داهاتوو  یكانەوەن ۆب ەك ن،ەیبك یهانیج یعریش یكێقەد یباس رەگەئ مەاڵب ن،ێنووسرەد كێكانەڵخ ۆ، ب نێنووسرەد  كداێسات ەل كنێعریش ن،ین
 یریشنبۆو ر یتیەەاڵمۆك ینیەاڵ ەیوەرەمدەاڵو ییەن رجەم عریش مەڵێد داەرێل ،ێبگر ەوۆخەب یهانیج یكێتڵەسەخ ێبەد ەعریش وەو ئ ەوەتێووسربن

 داۆیخ یسات و كات ەل  ێناكر. ەیەمان ه... و  یرگرەو ب یرەماوەج ،یاسیس یعریش ەمێئ دایندەنبیلۆپ ەل مەاڵ، ب ت،ێب یژۆلیۆدیو ئا یاسیو س
و  یو جوگراف ییژووێم یكەیەناسنام چیه ەك م،ەكەد یرەهون یعریو ش ێنو یعریش ەمن باس ل مەاڵب ن،ێبكر شۆرامەف شەعرانیش ەرۆج مەئ
 . ێناگرەڵه داۆیخ ەل یاسیس

 یتەبیتا یكێژێچ كانتداەعریش ەینێو ەك ەیەوەئ ەیكەدروست د رەنێكن  خو ەل ەك كێستەه مەكیە خوازێنو یكێریشاع كوەو ۆت: رتۆراپ كوردستان
  ؟ەیەه ەوەپشت ەل ەیشاراو یكێستەبەم انی رەنێخو یاڵ ەل ەیەژێچ مەئ یدروستكردن اینەت ستتەبەم ایئا. یخشەبەد ێپ
 ،ەوەمەبك گرەخنەر روەنێخو یچوونۆراو ب ەل ریب شەوەل رەب مم،ۆخ یكانەعریش یرەنێمن خو گرانەخنەو ر رانەنێخو ەل رەب: سامان دوونەیرەف
 ەڵگەل ەڵەمام ەخوازانەندیمن ئا گرم،ەد انیمووەه یچونۆب یزێر تەلبە، ه ییەگرنگ ن ەوەمەاڵب ،ەوەتێكرەد تەر انی تێكرەد ندەسەپ ەعریش وەئ
و  بەرەفارس و ع یرانیشاع ەل كردنیپۆك انی ۆوخەراست یرەگیكار  ێب مداۆخ یعریش  ەیزموونەئ وەل ەك ەگرنگ ەوەئ م،ەكەد مداۆخ یكانەعریش
 . ەرتوورمگەو كمەڵك ید یكانەوەتەن
 ،ەوەنەیك ایج یكتریە ەل شیرەنێخو ێبەد ەچونك ت،ێب داەیپ عریش ۆب یجدد یرەنێدروست بكات، دواتر خو رەنێخو كنەل كێژێچ عریش ێبەد

،  ەریشنبۆر ەك ەیەرەنێخو وەئ ەیەنوخب عریش یرەنێخو ،یاسیو س یتیەەاڵمۆك یتەباب وەژنامۆر یرەنێخو ەڵگەل ەاوازیج عریش یرەنێخو
 مەكەعریش یرەكتەكار ەل كێشەب ەتێبب ۆیخ رەنێخو مەدەد ڵوەه ەشیمەه ۆیەب. كاتەد عردایش ەڵگەل ەڵەمام ەگرانەخنەر یكێهزر ەو ب  ەگرەخنەر

 . ێنێبنو ۆیخ یكانەنێو شداەڵیمۆك ەل ەزات وەجار ئ رۆز ەنگەر ،ۆڤەمر یزات یرەمدەاڵو عریش ،ەیەعریش وەئ یرەنووس ۆیبكات خ ستەتا ه
  ؟ەكراو تۆخ یعریش یگرانەخنەر ەڵگەل تەڵەمام نۆچ: رتۆراپ كوردستان

 یبەدەئ ەل ۆخەربەس یكێژانر ەتۆبەن ەخنەر شتاێه ەیەكید یكەیەلەسەم ەوەئ. ێراست ب تەكەاریپرس ەیوانەچێپ ەنگەر: سامان دوونەیرەف
 ەل رەه مەاڵب ،یەتێیەو گروپ و گروپچ یتییەرەگەو ناوچ یاسیو س یژۆلیۆدیئا یچونۆب یرەگیكار رێژەل اتریز شیعریش ەیخنەر. دایكورد

 ،ەتەاڵژهۆر یحۆر یمەرهەب عریش ،ەیەه ییژووێم یكۆیەگاژەناو كوردا ر ەو ل تەاڵژهۆر ەل عریش ،ەوەشتەردەز یستاێئاو یگاتاكان یكستێت
 كەو ەخنەر مەاڵب ،ەداوەڵهیرەس ژئاواۆر ەل كۆریو چ مانۆر ەیوانەچێپ ەب ەبووەه ژئاواشداۆر یاتیبەدەئ رەسەب یرەگیكار ،ڵەسا زارانەه

 ەینیژێم یكۆیەگاژەر وروپاەئ ەل ەیوەئ كە، و یەن ڵقوو ەندەه شیو فارس بەرەع یاڵ تەنانە، ت ەهاتوو تەاڵژهۆر ۆب ەژئاواوۆر ەل ەك كێژانر
من  مەاڵب ،ەكراوەن یكورد یعریش ۆب ەانییدیج یكەیەوەندنێخو ،ەبوو مەرخەمتەك یمیكادەئ یكۆڤەیەئاست شر ەل ،یكورد یعریش ەل ەخنەر.  ەیەه
 .نەكەد قداەد ەڵگەل ەڵەمام ەانیو زانست یمیئاكاد یكێئاست ەب ژۆر ەب ژۆ، ر ەیەوەڕێب وارەندێخو یكەیەوەن ەك یەوا وامڕب

  ؟ێبنووسر ێپ یشەانیو زانست یفەلسەف یتەباب ێكرەد انی ؟ەعریش یزمان نهاەت یكورد یزمان ۆت یرا ەب: رتۆراپ كوردستان
 ەیژمار ،ەنووسراو ێپ یابینا یعریش ،ەیەبچوك ه ەیوەتەرنۆز ،ێب عریش یزمان نهاەت رەه یكورد یزمان ییەوا ن مێمن پ: سامان دوونیەرەف
و  یو سالم و كورد ینال یستەد رەسەل ەوەبابان ەیقوتابخان ەل رەه(  راستەناو یكرمانج)  یكورد یزمان ،ەبوو كێسەك زارەه ندەچ ەیكەوەتەن

 نووسنەد ێیپ سەك نیۆمل نیندەستاندارد و چ ەتۆب ستاێئ انیو بابان  و موكر رانۆس یكانەزارەوێش ەل ەكهاتووێپ ەكێزمان ەواڵ وەب ەوییەحاج
 رەس ەتەاوێڕرگەو یبەرەع ەل بمێدوو كت مۆخ ۆب ،ەنووسراو ێپ یشیاسایو  یاسیو س یئابوور یتەباب یبەدەئ یتەباب ەل ایو ج ننێخوەد ێی،پ

چاپ .. یفەلسەو ف یو ئابوور یزانست ەیژنامۆو ر ارۆڤو گ بێكت نیندەچ شەژانۆر" گاكانۆك ێڕیو كارگ یبازرگان یاسای"  یناو ەو ب یردكو یزمان
 یزمان رەس ەتێناچ ۆوخەو راست یو فارس یبەرەع ەیرچاوەس ەب تێستەبەپشت د اتریكورد ز ێڕیرگەو یزانست یتەباب ۆمخابن ب.  ەوەنێكرەد واڵو ب
 ایت ینانێداه ،ییەن مانڵشنایفۆپر ێڕیرگەو بن،ەد یكریو ف یوانەزمان ەڵەیه یتووش كانمانێڕەرگەو ۆیەب كان،ییەوروپەو ئ یزینگلیئ و ینسەڕەف
و  یفەلسەف یتەباب یانێڕرگەو ۆكارب ێكرەوابوو ، دواتر د شدایبەرەناو ع ەل ڵسا فتاەح ستەش ەل رەكوردا، ب ناوەل كەن ،ەگرفت ەوەئ ،ییەن

. ەیەه داەو زاراو ەوش ەل ینووسراوەن یزنەم ینگەرهەف ەندەمڵەوەد رۆز یكورد یمن زمان یراەب ،ەوەتێبنووسر یكورد یزمان ەو ب ێبكر شیتزانس
  ،ەكراوەن یكورد یزمان یتەخزم شتاێه ستیوێپ كوەمخابن و مەاڵ،ب ەیەه كانەزارەوێش ەل ندمانەمڵەوەد یكێكولتوور

  ت؟ەیبك ۆب شمانەنیەاڵ وەئ یباس رەگەتر ئ یكانەزمان رەس ەتەكراو ڤەرچەب كتێعریش ەڵەمۆك ۆت: ڕیجاەن مالەج
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 زیزەع لیاڵب" انیستاۆمام نیەاڵ ەل یعریش 70 یعریش 78 ۆیك ەل( ۆت یشقیع ەل مڕپ)  ەیعریش ەڵەمۆك وەل ەیكیەراست: سامان دوونەیرەف
 نێحس زانیرەب نیەەاڵل كمێعریش ندەچ شیرانێئ ەو ل یبەرەع ەتەكراون یو ئازاد سوبح یتانۆب نیمەو ئ یریشاع" ژارەپ فاەمست مباروەغ مالەوك
 یكێعریش ندەبنووسم چ یبەرەع ەب  كڵێوەه كەو ارمداڕیب شداەیەماو وە، ل یفارس ەتەكراون ەوییەناڵگیردەگ نیمەو ئ یقادر وانەیو ك یگەربێش
 . ەوەنەبك یواڵو ب نەچاپ بك مۆب یبەرەع یزمان ەب رێولەه ەل ەوەوكردناڵچاپ و ب یكیەزگاەد ەل ەدراوێپ نمەڵێب ،یبەرەع ەكرد مۆخ

 .ش؟ەوانەچێپ ەتر و ب یكانەوەتەكورد و ن یرانیشاع وانێن ەل یندەوەیپ یكێپرد ەتـێبەد انێڕرگەو: رتۆراپ كوردستان
 ۆركێش)تر،  ینەاڵكورد و گ كەو یەوساوەچ یكەیەوەتەن وانێن ەل یریرووناكب یكێپرد ەتێبەد انێڕرگەو مەڵێد ییهاەر ەب: سامان دوونەیرەف
 ێیر ەل شیتر یه رویشاع یرانۆو گ ریساب قیفەر هاەروەه ندرا،ێتر ناس هانیج یكانەوەتەن ەب یكانەعریش یانێڕرگەو ێیرەل ریشاع ی(سەكێب

 ت،ێبەه انێڕرگەو ەب تەبیتا یزگاەد داەمەردەس وەل زانمەد یستیوێپ ەب ۆیەناساند، ب كەڵخەب انییكورد یعریو ش بەدەئ ەكید یكانەزمان
 ەنانێداه مەه مانەكەوەتەن یزۆد مەه ەوەبەدەئ ێیر ەل نیتوانەد ەچونك ن،ێدرێڕربگەو كانییەانیب ەزمان رەس ۆب كانەباش ەعریش ەوانید مەرجەس
 . هانیج ینەاڵگ یچاو رەبەنەیبخ كانمانییەبەدەئ

  ا؟دەناغۆق وەل ییەچ كانیەریرووناكب زگاەد ۆڵیر: رتۆراپ كوردستان
 ناوەب یرفەس ەك رۆز یكەیەباش و پار یكەیەبودج یبوونەه یربارەس ستیوێپ كوەو كانییەریرووناكب یزگاەد دایراست ەل: سامان دوونەیرەف
و  كۆریو چ مانۆو ر عریش یوانید كەڵێمۆك ێكرەد ەچونك ن،ەناك كانەرەنێداه ەرەنووس یكاریهار ستیوێپ كوەو مەاڵب ن،ێكرەد كانڵەایڤستیف

و  بەدەئ ەئاگامان ل شەوانەچێپ ەب. تێبناسر ێپ یكورد یبەدەئ ،ەانێڕرگەو وەئ ێیر ەو ل تێڕێربگەو كانیەانیب ەزمان ۆب یكریف یتەباب
 . تێبەه ید یكانەوەتەن ینانێداه

ناو  ەل ەست كردوودرو تییەاوازیج وەئ نۆچ ۆتر، ت یرانیشاع ەل ەوەكاتەد ایج ۆت یزمان ەك ییەچ ییەعریش ەزمان وەئ: رتۆراپ كوردستان
 كانتداەعریش
 شدایكورد ەو ل یزانەد یو فارس یتەاڵژهۆر یكورد ۆت ەچونك ،ەجوان ێپ چوونمۆب وەمن ئ ێب ۆت یچوونۆب ەوەئ رەگەئ: سامان دوونەیرەف

 ەل مۆخ  ستاۆمام ێب رۆز یكێپاش ماندوو بون ۆیە، ب یفارس یعریش ەبووم ب رەگیكار نمدایو نووس ەوەندنێخو یكێستپەدەل دایراست ەل ،یزاەشار
 شدایكات مانەه ەل مەاڵب ،یبەرەع یزمان ەب بوومەن رەگیكار یفارس یزمان ەبووم ب رەگیكار ەیندەوەكرد، ئ یفارس یزمان یرێف ەوڵەما
 كێل ەكەزمان وردوەه ەچونك ،ەیەه یو فارس یكورد یبەدەئ وانێن ەل یحۆر یكییەندەوەیپ مەكەد ستەه ۆیەب. شمیبەرەع یعریش یباش یكێرەنێخو
 ،ەرگرتووەو ێسوودم ل مەاڵب م،یدان یفارس یبەدەئ یرەگیكار رێژ ەل ۆوخەمن راست ندەچ رەه ەیەه ۆیخ ەب تەبیتا یتمیر یرسفا یزمان كن،ینز
. هتد ...م (رخزادەف روغەشاملو و ف دەحمەو ئ یهرێسوهراب سپ) یكانەعریش یباش یكێرەنێمن خو ت،ێخشەناب ێپ مەژێچ وەئ یبەرەع یعریش
 . یكورد یزمان رەس ەتەاوێڕرگەو مەرانیشاع وەئ یعریش كەڵێمۆك كانەدەوەنەل

 ەوتیتوان ایئا ؟یراز تۆخ یعریش ەل ایئا ،یانیب یعریش ەڵگەل تییو ئاشنا عردایش یبوار ەل نینووس ،ڵەسا مووەه وەپاش ئ: رتۆراپ كوردستان
  ؟ینێدركیب ەبوو ستتەبەم ەیوەئ ەوییەكورد یزمان ێیرەل
 ەل ەزارەوێش وەئ ەچونك ،ییەبوون ن ییباۆخ ەل ەمەئ م،یراز مۆخ یعریش ەل نووسمەد ێیپ ەك ەیزمان وەل كەیەتا راد: سامان دوونەیرەف
 ەكیدیكانەزمان ەیرجومەت كانمەمەرهەب مەكەد زەح ەیەه ترمەورەگ یونەمن خ مەاڵستاندارد، ب یزمان ەتۆب كەیەتا راد ەك" استەڕناو یكرمانج"

 ۆڵیر تەبەڵه ،ەوەتەڕێگەد نەمەز ۆب شەوەئ ت،ێبدر ێپ مۆخ یماف شیستیوێپ كوەو ت،ێبكر ۆب انەیانەییخنەر ەیوەندنێخو كانمەعریش ن،ێبكر
 .ەوەتێنێبخو عریش ەییخنەر ەیخوازانێنو یكێنیوانێڕت دوید ەب رەنێخو ەكەرەگ ن،ەیبك ریبەل ێناب شیرەنێخو
 
 
 

 
 
 

 كەیەوەتەن یزۆو د یكورد یماەنیس
 
و (ینتاریمۆكید یلمیف ۆچرا ب یدارید) یوێن ەب انیكیەسازدران  یمانێو سل كۆده یكانەشارەل ییماەنیس یرەهون یچاالك ردووەرابردوو ه ەیفتەه
 كۆده یشار ەیوەمخابن ئ ێلەكران، وساز داەمانگ مەئ ەك  25تا  20  یژانۆر یوتەكێرەل ەك كۆده یشارەل یتڵەوەودێن یماەنیس یالڤستیف

 یشدارەب ینتاریمۆكید یلمیف ندانەچ یشكردنینما ەب شیوەئ  ەارید تەبەڵه رچاو،ەب ەهاتەن كانییەكورد ەوكراواڵب ەل مەیكڵەواەه كینز ودوور 
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 ەساویەاڵه ەشێك ەیرەقەل انۆیخ نەدەد ڵوەه ماكارانەنیو س ندانەرمەهون ەانییرەهون ەمەرهەب وەئ یشكردنینما ێیرەل ەراست ،ەبوو ەكیەچاالك
 ەیكییەو قورسا ەگرنگتر رۆز ەشانێك مەئ یخیەمن با یراەب ەك كان،یەاسیو س ییژووێم ەشێك ەدوور گرتن ل ۆخەب  ن،ەبد كانیەتیەەاڵمۆك
 یدانەڵرهەوروژاندن و س ۆیه ەبوون مەانینیبێت مەئ ەیلەاڵگ  دایراستەل  شۆیەب رەه ت،ێبەن اتریز رەگەئ ییەمترنەك كانیەتیەەاڵمۆك ەشێكەل
 وەل كێندەه ەك  مڵێو ب مڕربەد  ەانیرەهون ییەچاالك  وەئ ەیبارەل مۆخ یاوازیج یرا كێستۆمادەنیس كەو شیمن ەك ەنینووس وەئ  ەیكۆریب
 رەگەئ ۆخ ،ییەن یبوون اتدەڕەبنەل رەه ییكورد یماەنیس یەانواێیو پ نەكەد یكورد یماەنیس یبوونەنەباس ل ەك ییماەنیس یبوار ەیگرانەخنەر
 كوەروەه شەرانەیق مەئ یكانەكارۆه ،یەرانداەیقەل  كوردستانداەل ەمەوتەح یرەهون مەئ ستاداێئ ەو ل ەیەشێك كیەایدن یتارگرف واەئ تێشبەه

 یناچار ەتر ب یكێندەه ن،ەناك یكانیەكەرەس ەكارۆه ەب ەئاماژ ەتەوەئ شیانی ،ەوەتەڕێگەد یچۆنازانن ب انی تداەڕەبن ەل نەكەد ەوێل یباس
 تیالەتەس یكانڵەكانا ۆیهەب یەواتا وەب. ماەنیس ەیگێپ یالوازكردنەل ەیەه ەیورەگ ۆڵیر  یاریزان یایجۆلۆكنەت یوتنەشكێپ اویدیم یەانواێیپ

 ،ەیەه داەوەرەو د تانكوردسەل ییماەنیس یكڤێنها بزا ەندەچ رەه. ەستداوەدەل ۆیخ ەینیقەراست ۆڵیر ماەنیس نراو،یب یایدیم یتر یكانۆیەو ه
 یژن ۆڵیر  یتیەنۆچ  شەنموون ۆب. تێچەد یزبوونێاوەڕپ وەرەب  ییماەنیس یریشنبۆر مداەوتەح یرەهون رەرامبەبەل نڵێیب نیتوانەد ایئا مەاڵب

 یژن یابیغەدستاندا لكور ەل ماەنیس یرەهون ستاێتا ئ ایئا. ییەن اویپ ۆیپاشك رەه شتاێه شدایەرەهون ەیبوار وەل  ۆئاخ مادا،ەنیسەكورد ل
 ەژن ەچونك كان،ییەرەهون ەگشت بوار رەسەب ەبووڵزا اویپ یتڵییەقەع ەیوەنگدانەر یەواتا وە، ب ؟ەبووەن ەاوانیپ یكێرەهون اتریكوردا ز

 ییەتیبر ماەنیس كداێكاتەل ن،ەكەد انداۆیخ یكانەوەجووالن ەڵگەل ەڵەمام ەوەترسەو ب نەكەد انۆیخ ەیستەجەل رمەش شتاێه كانمانەندەرمەهون
 ەكێكیە ۆیخ ەیستەجەكورد ل یندەرمەهون یژن یركردنەزەو ح بوونۆنام شۆیەب رەه.ەوەانییرەهون ڵەیجوو ێیرەل ەستەج ۆیگەنانێهەل
 كانییەتیەەاڵمۆك ەپرس ەڵگەل كردنەڵەمام ەب ییەئاشنا ن!(؟...ەیەه رەگەئ تەبەڵه)  ەمێئ یماەنیس یچۆب ەباش. یكورد یماەنیس یكانەشێكەل
 انەیگێو  پ نەدەد ینیۆفزەلەت یدراما ەب خیەبا اتریژن ز یندانەرمەهون ەكەیەماو نینیشبەد  كوەو. كسێس كەو یرەوەستەه یكێپرس ەنموون ۆب
 ۆیكەكورد ل یژن ؟ەوەتەڕێگەد یچۆب كانداییەنیۆفزەلەو دراما ت ماەنیسەكورد ل یژنان ەیچاالكان یكردنەن  ییشدارەب.  ەالوازتر ماداەنیس ەل

 مەاڵب. كانەواڵربەب ییەتیەەاڵمۆك ەشێك انی تەاسیس ەنموون ۆب كات،ەد كانییەگشت ەزۆدەباس ل اتریز ماشداەنیسەل هاەروەه ردا،ەهون یكانیەكا
 داییدوا ڵەیسا ندەچ مەل. ەوەتێمڵەسەد ۆیخ یكانەشێك یباسكردنەكورد ل یژن شتاێه  كات،ەد ۆیخ یكانەشێكەباس ل مترەك ەنێیم كەو

 یرووەو ل ییرەهون یرووەل ەانیویتوان ەانیدراما وەئ ەندەتاچ. شكراونەشكێكوردستان  پ یكانیڤییەت ڵەناەكەل ییكورد یو دراما لمیف كەیەژمار
 اتریز كانییەكورد ەلمیف ەچونك. ەساكار و الواز یدراما شتاێه رەوروبەد یالنەگ یدراما ەب راوردەبەب كداێكاتەل. وتووبن؟ەركەس ەوەتەباب
 داییكورد یكێلمیف چیهەل ەنموون ۆب ،ەوەدزنەد كانەورەو گ یتەڕەبن ەشێكەل  انۆیخ شیانی نەكەرابردوو د ەباس ل انی ییگشت یكیەەوێشەب
 ۆب ەیئاماژ ناڵو مندا كارانەرزەه كەو ەیوێهاوش یگرنگ ەیشێك یندانەچ انی ،ییكسێس یپاندنەچ ەیشێك انی ژن،ەوێب ەیشێك ،ەنراویبەن

 یبوار یرانەو نووس ندانەرمەهون یزموونەئ مەو ك ییتواناێب انی ،ەوییەكورد یاكڤج یداخراو یكولتوور ەب ییەن ندەپاب ەمەئ ایئا. تێبكر
  یماەنیس  یناوەب ەیەه كمانێشت ەمێئ رەگەئ ەوەنەیبك ەدووبار ەوەئ ێبەد سانید انی ،ڵشنایفۆپر ییماەنیس یگرەخنەر یبوونەن انی ،یەماەنیس

 ەشیكێگارڵو سا نیكورد یعریش ینەخاو ەمێئ ڵەسا دانەس. ەانەیه ەكید یكانەوەتەن نۆچ كە، و یەماەنیس مەئ یكانەتڵەسەكوا خ یدەئ ،یكورد
 یناوەب ییەن كێشت تداەڕەبنە، ل راەو خاك ەساد یكێزمونەو ئ راەتاك و ت یكڵێوەه یاێڕو یەمواێمن پ ێلە، و نیكورد یمانۆو ر كۆریچ ینەخاو

 . یەرواەه شیكورد ۆیشان ەڕمەمن ل ەیچوونانۆب مەئ گومانیب.تێب ەییوەتەن یكیەماەنیس ییكانەتڵەسەخ یگرەڵه ەك یكورد یماەنیس
 
 
 
 

 ...رێولەه ەل یكورد ۆیشان
 
 ەشار وەل ییكورد ۆیشان یەانواێیو پ رێولەهەل نەكەد یكورد ۆیشان یرانەیقەباس ل ەجارجار ەك ۆییشان یبوار ەیگرانەخنەو ر رەنووس وەئ
و  ۆییشان یو گروپ پیت  ندانەچ  یبوونەه یربارەس شداڕۆمەئەو دا ل تەڕێناپێت كەیەیید ندەچەل ەرەهون مەئ یژووێم مەاڵب ەنیرێد یرچەگەئ
 ،یەرانداەیقەل ۆمخابن شان ێلەو رێولەه ەرلەهون یژیلۆك مانگاوەیپ كەو ەیورەگ یزراوەدام دووەل ۆشان یشەب ردووەه ینەەب تەنانەت
 یكانیەكەرەس ەكارۆه ەب ەئاماژ ەتەوەئ شیانی ،ەوەتەڕێگەد یچۆنازانن ب انی تداەڕەبن ەل نەكەد ەوێل یباس كوەروەه شەرانەیق مەئ یكانەكارۆه

 یرەرانسەسەل ۆیشان ەیگێپ یالوازكردنەل ەیەه ەیورەگ ۆڵیر  یاریزان یایجۆلۆكنەت یوتنەشكێپ اویدیم یەانواێیپ ەوانەل یكێندەه ن،ەناك
. ەستداوەدەل ۆیخ ۆڵیر ەویەایدیم یتر یكانۆیەو ه ماەنیو س تیالەتەس یكانڵەكانا ۆیهەب یەواتا وەب. یكورد ۆینشا  شەوانەل هاندا،یج
و  یریشنبۆر یتەزارەو یتوانست یئاست رەسەل تەبیتا ەب ،ەیەه كوردستانداەل ۆییشان یكڤێبزا كەیەرابردوو  تاراد یناڵچاو سا ەنها ل ندەرچەه
 یچۆب ەباش... تێچەد یزبوونێاوەڕپ وەرەب ۆشان مداەوتەح یرەهون رەرامبەبەل نڵێیب نیتوانەد ایئا  مەاڵب كان،ییەرەهون مانگاەیپ شیجارێندەه
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 ەپرس ەڵگەل كردنەڵەمام ەب ییەئاشنا ن ۆیەشان مەئ یچۆب ەواتەك!( ؟... یكورد ۆیشان یناوەب تێبەه كێشت رەگەئ تەبەڵه)  ەمێئ ۆیشان
 یوار ەل انی ركراویداگ یكێشتمانیو ن كراوێملەست یكەیەوەتەن یژووێم ەیشێك كەو یرەوەستەه یكێپرس ەموونن ۆب كانییەتیەەاڵمۆو ك یاسیس
 ماداەنیو س ۆشانەل انەیگێو  پ نەدەد ینیۆفزەلەت یدراما ەب خیەبا اتریژن ز یندانەرمەهون ەكەیەماو نینیشبەد  كوەو. ژن ەیشێك دایتیەەاڵمۆك

 ردا،ەهون یكانیەكا ۆیكەكورد ل یژن ؟ەوەتەڕێگەد یچۆب كانداییەنیۆفزەلەت دراماەكورد ل یژنان ەیچاالكان یكردنەن  ییشدارەب.  ەالوازتر
 یكانەشێكەباس ل مترەك ەنێیم كەو مەاڵب. كانەواڵربەب ییەتیەەاڵمۆك ەشێك ەنموون ۆب كات،ەد كانییەگشت ەزۆدەل سبا اتریز شداۆشانەل هاەروەه
 ڵەناەكەل ییكورد یدراما كەیەژمار داییدوا ڵەیسا ندەچ مەل. ەوەتێمڵەسەد ۆیخ یكانەشێك یباسكردنەكورد ل یژن شتاێه  كات،ەد ۆیخ
. وتووبن؟ەركەس ەوەتەباب یرووەل  هاەروەوه ییرەهون یرووەل ەانیویتوان ەانیدراما وەئ ندەتاچ مەاڵب. شكراونەشكێكوردستان  پ یكانیڤییەت
 ەباس ل انی ییگشت یكەیەوێشەب كانییەدراما كورد ەچونك. ەساكار و الواز  یكیەدراما شتاێه ر،ەوروبەد یالنەگ یدراما ەب راوردەبەب كداێكاتەل

 انی ژن،ەوێب ەیشێك ،ەنراویبەن داییكورد یكیەدراما چیهەل ەنموون ۆب ،ەوەدزنەد كانەورەو گ یتەرەبن ەشێكەل  انۆیخ شیانی نەكەرابردوو د
 ەب ییەن ندەپاب ەمەئ ایئا. تێبكر ۆب ەیئاماژ ناڵو مندا كارانەرزەه كەو ەیوێهاوش یگرنگ ەیشێك یندانەچ انی ،ییكسێس یپاندنەچ ەیشێك

 ۆییشان یگرەخنەر یبوونەن انی ،ۆیەشان یبوار یرانەو نووس ندانەرمەهون یزموونەئ مەو ك ییتواناێب انی ،ەوییەكورد یاكڤج یداخراو یكولتوور
 ۆشان مەئ یكانەتڵەسەكوا خ یدەئ ،یكورد  ۆیشان  یناوەب ەیەه كمانێشت ەمێئ رەگەئ ەوەنەیبك ەدووبار ەوەئ ێبەد سانید انی ،ڵشنایفۆپر
،  نیكورد یمانۆو ر كۆریچ ینەخاو ەشیكێگارڵو سا نیكورد یعریش ینەخاو ەمێئ ڵەسا دانەس. ەانەیه ەكید یكانەوەتەن نۆچ كەو ،ەییەوەتەن
 یگرەڵه ەك یكورد ۆیشان یناوەب ییەن كێشت تداەڕەبنە، ل راەو خاك ەساد یكێونزمەو ئ راەتاك و ت یكڵێوەه یاێڕو یەمواێمن پ ێلەو
 .تێب ەییوەتەن یكۆیەشان ییكانەتڵەسەخ
 
 
 
 

 داۆییشان ەیخنەرەسفر ل ەیخان
 

 زەگەر وەالواز و ساد ەیكتاەرەس هانیج روەوروبەد یالنەگ ۆییشان یزموونەئ چاوەبا ل)  ۆییشان یكڤێبزا یبوونەهەل ەدەس وینەل ترێز یدوا
 ەب شەشكێپ ۆییو شان یدرام یمەرهەب كەڵێمۆك شداەوەئ ەڵگەل مەاڵ،  ب(تێبووب داێت یرۆز ڕیو كو مەك یشیكانیەكیكنەو ت یرەهون ەكهاتێوپ
 ەرەهون مەب یرەنیب یرەماوەج كەیەندازەتا ئ وەباش بوو یكێدانڵوەه داۆیخ ینێو شو كاتەل نڵێیب نیتوانەكرد،  د یكورد یرەهون یڤیرشەئ

 مانگاوەیپ ەینیرۆزەل ۆشان یكانەشەب یبوونەه  هاەروەوه ۆییشان یو گروپ پیت ندانەچ یبوونەه یدوا ڕۆمەئ مەاڵئاشناكرد،ب ەیەناواز
  یاێڕو ەمە، ئ ۆشان یكانەاوازیج ەژانر  رەسەل رزەب ەیوانامڕب نەخاو یستاۆمام ندانەچ یكوردستاندا و بوون یكانەشارەل كانییەرەهون ایمیكادەئ
 نیتوانەد ڕۆمەئ ای، ئا ەوەانەڕگ رانەندەهەل ۆشان یكانەبوارەل ۆییشان  یزمونەئ ەب یرەهون ەیكید یریكاد ندانەچ ییدوا ەیناڵسا وەل ەیوەئ
 رەه انی یتانیرەب انی یتالیئ ۆیو شان یلمانەئ ۆیو شان یروس ۆیشان نیژێب نیكارەد نۆچ كەو ،یكورد ۆیشان یناوەب  ەیەه كێرەگەڤت نڵێیب
 یرەهون یپیت ندانەچ گاتەد ستاێئ ەتا ب ەوەفتاشەه یناڵسا یتاەرەسەل رەه ەارید ،ەرۆپان و پ ەنیمەز وەئ یروو رەس ەیكید یكەیەوەتەن

 ەب شەشكێپ انییو درام ۆییشان یرەهون یمەرهەكارو ب ندانەچ شداەیەماو وە، ل زرانەو دام داەڵانهیرەكوردستاندا س یكانەشارەل ۆییشان
 یگەنائاماد دایكورد یو دراما ۆشان ڤیبزا یبوارەل ەشیمەه كێشت شەانیكار و چاالك مووەه وەئ یربارەمخابن س ێلەكرد، و كەڵخ یرەماوەج
 .ەبوو ۆییشان یرەهون  ەیخنەر شیوە، ئ ەبووەه  یوامەردەب

 مالەك یكانەنینووس شیتەبیتاەب یكورد ۆیشان ڤیو بزا ۆنشا یكانەشێك رەسەكردن ل ەقس ۆب ەبووەه ەییخنەر یكڵێوەه ندەچ راەتاك و ت ەراست
  ،ەكیەرەهون ەكار یكانەنیەگشت ال یكردنۆڤەو شر ەوەكردنیش یواتاەب كەیەخنەر  ێلەهتد، و..هورمز و باحەس دوەمەمح نیو  موحس مبارەغ

 نانێرهەد  یكانەبازێو ر وازێش لیستا  ەب گاتەتا د ەبگر  یكانیەكیستاتێئ هاەو ب ەكۆییەشان ەكستێت ۆب  ەییخنەر یكەیەوەندنێخوەر لەه ەوات
مخابن ...گونجاو وهتد یكۆڵێه یبوونەه انی كسسواریو  ئ كیوموز یو رووناك  یركارۆكید یرەهون ینیەال تەنانەت روەكتەئ  یداەوئاست و ئ

 .ەركراوەسەل ەیقس مترەك
 ندەرمەهون ە،ك ۆشان یكانۆڵەناو ه ۆب  انەیوەندنِ  راەگ یتیەنۆودواتر  چ ناییریشنبۆر یو ئاست  ۆییشان یرانەنیب یبوونەگرنگتر ن یمووەهەل 

 یرەهون یزمونەئ رەسەل یلەسەت روێت یكێباسەل  یمانێسلەل كەخێمڵەگو ۆییشان یالڤستێفەل یسادق نیدەقوتب.د كەو ۆییشان یكێرەژێو تو
 یندەبەڵم ەب ەك یمانێسل كەو یسەك نیۆمل كیە یكێشارەل ەرەیس ەك داەوەب ەیكردو ئاماژ بووانەئاماد ەب یشەشكێپ داەناریمیس وەل داۆیخ
 * نابن ۆییشان یكێشینما ەیئاماد سەك 200 یچە، ك ەناسراو كوردستانەل یریشنبۆر
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 اكانداشتەهەل ۆیخ ینێڕیز یكەیەیەد كوردستانداەل  ەك نەكەد ەوەب یشاناز ۆشان یندانەرمەهون  ەك ەوەنیستیبەد ەیەوت وەئ رجارۆز ەمێئ  ەڵێب
  7022-2-28ەل( 809) ەژمارەل دایرەهون یناڵگو ەینامەفتەه یكەیەمانیدەل ندەرمەهون یرانیه الرەت  شەچوونانۆب وەل كێكیە.ەكردووەڕێب
 ەیلەسەم اتریز ەبووەه ەیوەئ   ەارید. بوون ەیدواوەتر ل یكارۆه انی ،ەبوو ۆشان ەیەید   شتاكانەه ەیەید وەئ ۆداخ:   تەڵێو د ەوەداتەمدەاڵو
 یكێرەهون كەواتا و ،ۆشان كەو زیرگەه ۆشان. ەویەنیبەد  داەبوار مەل ۆیخ یكانەونەژان و خ رەماوەج  ەك ەبوو یتیەەاڵمۆو ك یاسیس یستێوەڵه
و  كدایە ەڵگەل انیكانەونەو خ قڕ ەیبتوانن بارگ كەڵخەك ەیوەئ ۆب ەبوو یاسیس  یكێئامراز كوەڵ، ب ەبووەن یوەبر كوردستانداەل یكیستاتێئ
   ،ەوەنەبك ڵیخا ەوۆشان ۆیهەب
 یتەزارەو كەو یكولتور یكەیەزراوەدام یكوردستان ، بوون یمێرەه یتەو حكوم مانەرلەپ یزراندنەو دام نیرەراپ یدوا  نینیبەد شۆیەب رەه
و  كانۆییەشان ییەرەهون ەو گروپ پیت  یوەعنەو م یمادد یكردنیو هاوكار مێرەه ەیزگاكێپار ێس رەهەل ۆشان یرەهون یتیەراەوبەڕێوب یریشنبۆر
 ێكشەپاشەل ۆییەشان ڤەبزا مەئ ژۆر یدواەل ژۆر مەاڵب ر،ۆسانس یبوونەو ن  ندانەرمەهون یخود ۆگونجاو ب یئازاد یكێشەك كەیەتا راد یكردناڵوا

 ؟ەوشەر مەئ رەرامبەب ەپرس رەب ێك و نیچ یكانەكارۆو ه یچۆب ەباش ،ەگرتوو  ۆیشان یندانەرمەهون یخود یقاقا ەنیب یرەهون ەڵیندەگ. ەدابوو
 ۆب رەه داەرێ،  ل ەكید یسانەك كەن نەزۆد وەئ یمەكیە یرپرسەب وانەئ ەم،چونكێڵهەدێجەب  ۆشان یبوار یندانەرمەهون یخود ۆب كانەمەاڵو من

 یكێامەیپ ێناتوان شۆشانو  تێنێنام نەڕیاپڕ یدواەل ۆشان ییەیاسیس ەامەیپ وەئ:  تەڵێد  ندەرمەهون  یرانیه الرەخاتوو ت ەنموون
 .گرنەردەو ندەهەب ۆشان جارانەل مترەك شیرەماوەو ج تنێبەد مەك ۆییشان یكار ت،ێنێنوەد یسست ۆشان ەك نینیبەد  ۆیەب ،ەوەتێنیبب یڤرناتەلتەئ
 ەییگل ۆب یدیبن  ئ یوەعنەو م یمادد یوتەسكەد یكیرەخ ەیندەوەئ ندانەرمەمخابن هون ت،ێب یكورد ۆیشان ڤیبزا یوشەر ەمەئ ەك
 ێو ب ێدابن ژۆر رەسەل وەبكات و ش یكورد ۆیشان یوتەرەب كێتەخزم ەیوەئ یونەخەب ەوییەتاڵو ەدوورەل كێ، كات تێكرەد كێندەرمەهونەل
 تكردنەو خزم ییەرەهون ەفراندنەئ مووەه وەئ یپاداشتەل یچە، ك تێبەه یكیازیمتیئ انی كێوتەسكەد كانییەرەهون ەو گروپ پیت كوەو ەیوەئ
 روەس ەتێوەكەد! ( گر؟ەخنەكام ر وەخنەكام ر) مەاڵب ێنێنێناسەدێپ مانۆیخ گرەخنەر كەو كێرەنووس دا،یكورد ۆیشان ەینیراست یوتەرەب
 ەك ۆییشان یكێكستێت كەو( ڵەما وەئ ەیكەژن. ) كاتەد فریس یربەز ەیكییەرەهون ەو كار(یرانیه الرەت)  ەندەرمەهون ەخانم وەئ یالكەتۆپ
و،  یتەاڵژهۆر ەیمێئ یگاەڵمۆك ەیژانۆر یكەیەاردیدەكرا،  باس ل شەشكێپ شیرێولەهەدواتر ل هاەروەو ه ۆییشان یالەڤستیفەل یمانێسل یشارەل
 ،ۆیەنام روەوەزێب ەدەارید وەئ رەسەالدان ل ەردەپ ۆب   ەبوو كێدانڵوەه نهاەت شەكەشیینما.  كاتەد تنو كوش یساالر اویپ ،یتێرەهاوس یتەانیخ 

چ  ڵێیب ۆت  مەاڵب ت،ێنەیەگەد ەكەامەیو پ تێدوەد دایكەڵخ ەڵگەل ترۆوخەراست داەرێل ۆ، شان ەگرتوو ەیمێئ یگاەڵمۆك یكانەتاك  یكۆرەب ەك
 شەشكێپ یو درام ۆییشان ناوەب یكێكار كێنەیب بناوەب ەختەتیپا یرێولەه وەل رەه كداێكاتەل ت،ێب ەرەبراد وەئ ەینینووس وەئ پشتەل كێشت
 ۆییشان انی یدرام یكێكار ەمەئ هاەئ تڵێو ب تیەنا ەوێل ەینووز گرەخنەر یكاك ێول( تێكرەد رجەخ ۆب یشەبەق یكەیەبودج ەك)  تێكرەد

  مجارەكیەمن  ە، ك كاتەد(  ڵەما وەئ ەیكەژن)ۆییەشان  ەشینما مەئ یكانیڤەتەگەن ەنیەالەباس ل ەییخنەر یكێوتار كەو  كێنینووس ،ەناكام
 رەه ەنینووس مەئ ایما ، ئا ڕس رمەس ،ەوەندمێخو یرەهون یناڵگو ەینامەفتەهەو دواتر ل ینیم ب(ڕۆمەئ ینۆكتریلەئ یتیسا)ەل مەیكەنینووس

  یخانم یتیەساەبوو ك یستەبەم انی تێبدو ەكیەرەهون ەكارەتا  ل ەبوو  یكارێو تو یكارۆڤەشر ەییخنەر یكێنینوس یستەبەم ۆب  نهاەت
 ەیكەرەنێداه ییەرەهون ەكار وەو ئ مەئ یو پاداشت تەاڵخ یكردن یروانەچاو ێب ەندەرمەهون  وەئ ەچونك...  بكات نداریبر  ەكەندەرمەهون
 یگاەڵمۆو ك رانەنیب ەب كەیەتا راد  ەانۆییشان ەكستێت ەرۆج مەئ یبژاردنەڵو ه ەانیرەهون ەكار ەرۆج مەئ ەكرد، راست رانەنیب ەب شەشكێپ
و  مەكەباس ل نهاەت  ۆییشان ەیخنەر یناو ەو ب تێب كێسەك ەك تینێناه ەوەئ سانید ەمەئ مەاڵ، ب ژراندنەپ ەنیەنا ییساناەو ب نۆنام ەمێئ

 ە، جگ ەبووەن چیه ییەرەهون ەكار مەئ ەك تڵێب رانەنێخو ەب شەوە، ئ ەكەنواندن یداەئ كەبكات ن ەكەرەكتەئ یتیەساەك یخود یكانڕییەكو
و   تڵەسەخ چیه یماەبن رەسەل ە، ك بووەن ۆییشان ەیخنەر رەه كەن ەوەندمێمن خو ەینیوسنو وەئ ،یكسێس یكێوروژاندن ندەچ یشكردنیینماەل
 یخانم یرووەبوو ب كێشتنەڵڕه قڕ نهاەت رەه كوەڵب  شتبوو،ۆیرەن كانەییەخنەر ەبازێرەباو و ناسرا و ل ەییخنەر  یدۆتیو م یرەهون  یكێرجەم

 ەیوەبوو ، ئ یچ یپاەل ەكردنێپ یتیەسوكا وەنیمووكەه وەمن نازانم ئ ەوەداخەب سانید ە، ك دایكردنێپ یتیەو سووكا یرانیه الرەت ندەرمەهون
 گومانمێب  واەئ  ت،ێب بووەه یوامەردەب یگەنائاماد داەمێئ یالەل یرەهون انی یبەدەئ ەیخنەر رەگەئ یاستەڕب میڵێب ەك ەیەوەئ ەوەتێنێمەد
 .یەوندابوەو ن فریس  ەیخانەل نڵەسەئ ۆییشان  یرەهون ەیخنەر
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