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(1) 

  ،دا 1996هةةةةاويين سةةةةالَي  ي اطةةةةةرم  شةةةةةويَكي ،لةةةةة درةن ةةةةاني
لةسةةةةةر دةسةةةةج ثةةةةوورة جةميلةةةةةي  ،كةةةةوردجةةةةواني ي منةةةةدالَيَك

ثةةةرِ لةةةة    بةطريانةةةةوة ضةةةاوةكاني  لةةةةنيَو نيشةةةت انيَكي   ،انةوةمام
ئةو هاوكةةةات لةهةةةةمان شةةةةودا،  .دةكاتةةةةوةو نائةةةارامي  جةةةةَالَي 

نةةاوي لةةيَ   ،ج دايكةةي و بةةةبيَ بةةووني بةةاوكي دا  لةسةةةر دةسةة  مندالَةةة
 ..دةنريَت)هيوا( .

بةةةةردةوام كةةةة ضةةةاوةكاني بةةةةذيان هةلَويَنابوو،  دا، طةةةةليَ هيةةةوا لة
ئةةةةةةو بينيوة. يةةةةةاننا ؤشةةةةة ي  رنذةكةةةةةاني ذيان  و سةةةةةة  ي 

  يبةةةةردةوامبة، تيَيةةةدا لةةةةدايك  وواي بضةةةكؤلة هيةةةو نيشةةةت انةي كةةةة 
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رنذة بينيين بةةةةةة يانهيوا،دانيَةةةةةو ئةةةةةةو نيشةةةةةت انة  طةلةكةةةةةةي
   ...بؤ ؤيان و نةوةكاني ثاش  ؤيان ؤشةكانيان دة واست  

*** 

لةوسةةةةالَةي كةةةةة هيةةةةوا  ،بةةةةةهؤي سةةةةة ج جةةةةةن ي نةةةةاو ؤوة  
.هةرضةةةةندة جةن ةةةة ناو ؤيةكةةةة  بوو ضةةةاوةكاني بةةةةذيان هةةةةلَويَنا 

م ،بةةةةةلَايَش لةةةةةدايك ووني هيةةةةوا دةسةةةةج ثيَكردبوو دووسةةةةا َ ثةةةة
ئةةي  بةةةرةو دةسةةتثيَكي كؤتةةايي   ئةوسةةالَةي هيةةوا كةةة لةةةداي  بةةوو ،    

ة يةكةةةةي نيَةةةوان ئةةةةو دووهيَةةة ة سياسةةةي    جةن ةةةة براكوذهةةةاتين 
،ضةةةوونكة جةةةةن يَ  بةةةوو،هيط كاتيَةةة  طةةةةلي   لةئارادابوو كورديةةةةدا

تةةةةاوةكو دةهةةةةات  ،كةةةةوردي باشةةةةوور بةةةةة  ةةةةةيالَي نةةةةةهات وو  
دةبوو،لةهةمانكاتيشةةةةةدا  رنذ بةةةةةةدواي  رنذ ،  ةةةةةولَ  جةن ةطةةةةةةش

 .مالَويَرانييةكي ئيَج ار طةورةي بةدواخيؤيدا هيَنا

 ة دوو هيَةةة ئةةةةو  وانلةةةةنيَئةةةةو جةن ةةةة ناو ؤيةةةةش   هاوكةةةات،  
نةةة تارماييةةة   ونيَ  ب وبةةوو كةةة سةةالَا   داية كورديةةة طةورةيةةة ياسةةس

هةةةرووو سةةالَان تيَثةةةرِي بةةؤ     بةةؤ رذيَ ةةي ديكتةةاتؤري بةةةام. بةةةلَام    
يةةةان لةثارضةةةةة داطةكراوةكةةةةةي  ،كةةةةة توانئةةةةم دوو هيَةةةة ة كوردية 

،لةةةةةةثاش راثةةةةةةريين  ةةةةةةلَكي باشةةةةةووري كوردسةةةةةتان     ؤيان
طةلةكةةةةي  ؤيةةةان ةسةةةت و  ؤيةةةان اةةةوك رِاني دةسةةةةلَات ب رنةةةة ددا،

 لةةةةةةثاش سةةةةةيَ سةةةةةا َ هةةةةةرووو  كةضةةةةةيبةةةةةةلَام  ،دا بكةةةةةن 
بوونةةةة ئةةةةةارةيان  كةضةةةي ،كردني طةلةكةةةةي  ؤيانلةةةةاوك رِاني
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لوولةةةي تنةن ةةةكانيان   تيَيةةدا كةةةتارماييةةة  بةةؤ طيةةاني  ؤيةةان،    
 ..دةكرد. يئاراستةي يةك 

*** 

بةدةيان ،وةبةهؤي ئةو جةن ة ناو ؤيةكةضي سةرباري هةموو ئةم رووداوانة،
دةسج  بوونة  ورباني طولةي ،وانيشت انةكةي هيةي نيَو رنلَ

ي باشوور،كةتيَيدا يةك دا،كةئةمةش ئاواريَكي طةورة بوو بؤ طةلي كورد
سووتاو كرد.لةطة َ ئةوةشدا بةهةواران مندالَي بيَ باو   بةدةيان دايكي جةرط

 ...كران

*** 

بةةةةلَام بةسةةةةر ضةةةوار ثارضةةةة دابةشةةةكرابوو،   نيشةةةت انةكةي هيةةةوا  
دووهيَةة ة سياسةةية كورديةكةةةي نةةاو ثارضةةة نيشةةت انةكةي هيةةوا كةةة       

باشةةةووري كوردسةةةتان ناسةةةرابوو ، بؤمةةةاوةي ضةةةةندي  سةةةا َ       بةةةة
بةةةةة دووبةشةةةةةوة،واتة لةةةةةنيَو ثارضةةةةةيةكي بضةةةةووكي   ديةةةةان كر

 كةةةة ئةمةةةةش .دوو اكومةةةةت هاتةةةة ئةةةاراوة  ، نيشةةةت انةكةي هيةةةوا  
 كوردسةةةتاني  ذيةةةان و بةةةارودن ي  ةةةةلَكي باشةةةووري    كةةةرد انوايةةة

،بةةةةهؤي مل َنيَيةةةةكاني ئةةةةو دوو هيَةةة ة   ةوةبةمشةةةةيت سةةةة   ب يَت
 ...كورديةوة
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دانيشةةةتووي   كةةةورديَكي  ةةةةلَكي شةةةاري سةةةليَ انية،    ةهيةةةوا كةةةورِ  
رِةتةةةةوة  ةةةةلَكي دايكةةةي هيةةةوا لةةةة بنة بةةةةلَام طةةةةرِةكي مةلَكةندية.

  كي فراوانةةةيدةسةةةثيَكردني شةةةةثؤليَبةةةةهؤي  ،شارنضةةةكةي  انة ينةةةة
، لةسةةةةردةماني ثيَشةةةوودا  راطواسةةةتنةوة لةاليةةةةن رذيَ ةةةي بةا ةةةةوة  

ارةكاني تةةةري بةةةةرةو  شةةة دايكةةةي هيةةةوا بةشةةةيَكي  يَ انةكةةةةي ئةةةي 
 ؤيةةان لةةة  هةةةروةها بةشةةيَكي تريشةةيان    كةةؤد دةكةةةن،  كوردسةةتان 

دايكةةي هيةةواش  ةةؤي   بةةؤ دواجةةاريش  ئةةي ، بةغةةداد و ئيَةةران بينيةةةوة 
ةكيَ  لةةة دامودةوطاكةةاني  لةيةةكةةة  بينييةةةوة،لةةةناو شةةاري سةةليَ اني   

 .وةكو فةرمان ةر دةست ةكارب وو ئةوشارة 

بةةةلَام ناسةةرابوو بةةة شةةامالَة     بةةوو،نةةاوي شةةةما َ   شبةةاوكي هيةةوا 
شةةةةمالَة رةش ي ضوارشةةةانةي ليَةةة َ ولةةةي طةورةبوو. رةش كةةةة ثيةةةاويَك

،كة لةهةةةةةمان  ئةةةةةو  سةةةةليَ انيةلةبنةرِةتةةةةةوة  ةةةةةلَكي شةةةةاري  
ليَةةةي بةةةوو ، بةةةةلَام  يفةرمان ةيةةةة كةةةاري دةكةةةرد كةةةة دايكةةةي هيةةةوا

 ،راسةةةةتةو ؤ   ةةةةؤيي وفةرمان ايةةةةة ناميَنيَتةوةشةةةةةمالَة رةش لةةةةةو 
نيَةةةةو ضةةةةياكاني  ننةةةةةهاورِيَكةةةةاني  ؤيةةةةان دةطةي بةشةةةةيَ  لةةةةة

، ئةمةةةةش  لةةةةثيَناو روطةةةاركردني نيشةةةت انةكةي لةةةة     كوردسةةةتان
 ...داطةكةراني رذيَ ي بةام دادةسج 

*** 

هةةةةركاتيَ  ،ئةةةةم  و ئي ةةةتي اراتي بةةةةام   دةوطاكةةةاني سةةةةرجةم 
ئي ةةةتي ارات  يَيةةةان لةةةةناوي شةةةةمالَة رةش بوايةةةة ، دةسةةةت ةجيَ    طو
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و  شةةةةةمالَة رةش  ؤيةةةةان دة  ةةةةتنة ئامادةباشةةةةي بةةةةؤ طةةةةرتين   
،ئةمةةةةش بةةةةهؤي ئةةةةو ئاوايتيةةةةي كةةةة شةةةةمالَة رةش و     هاورِيَكاني
رنذيَكيةةةان لةاليةةةةن سةةةةرن    ئةطةرضةةةي  .ي هةةةةيان بةةةووهاورِيَكةةةان

كةةةةة تيايةةةةدا راطةةةةةينراويَكي بلَاوكرايةةةةةوة  سةةةةيَنةوة،سةةةةةدام او
يي هةركةسةةةيَ  شةةةةمالَةرةش بةةةؤي بةةةة وينةةةدو  بوو،ئامةةةاذةي بةةةةوةدا

ئةةةةوة ئةةةةو كةسةةةة طةةةةورةتري    يةةةان مردوويةةةي بويَنيَتةةةة ثيَشةةةي ، 
لةةةةثاش ئةةةةو   هةرضةةةةندةلةاليةةةةن سةةةةرنكةوة.    ةةةةلَات دةكريَةةةت 

شةةةةةويَكيان هيَ يَكةةةةي شةةةةةمالَة رةش    ، راطةةةةةينراوةي سةةةةةرن  دا 
دابةوينةكةةةةيان  ، كةةةة نةةةاو شةةةار دابةةةةوي وون   بةةةةرةو وةلةشةةةا ة

كةةةة دةبوايةةةة ،بةةةوو  ريَكي ةةةتين تاي ةتةةةةوة سةةةةبارةت بةهةنةةةديَ 
لةطةةةة َ برادةرانةةةي   كةةةة هاوكةةةات ئةةةةَامي بدةن، لةةةةنيَو شةةةاردا  

لةةةةةمالَي  ي ئةوشةةةةةوة ،وةكةةةةةكؤبوونة . نيَةةةةو شةةةةاردارِيَكي ةةةةتين
، كةةةةة اةةةةةدناني ضاوشةةةةد   نةةةةة ضاوشةةةةد ئةةةةةَام درا  اةدنا

بةريَكي ةةةةتنيَكي بةةةةةتوانا ناسةةةةرابوو لةاليةةةةةن سةةةةةركردايةتي     
ثيشةةة ةرطةيةكي ونري شةةةةمالَة رةش  ئةةةةو شةةةةوة    شةةةا ةوة. ئةةةي  
كةضةةةةي هةةةةةرووو   ،ة ضاوشةةةةد كؤب ونةةةةةوة نةةةةلةةةةةمالَي اةدنا

بةةةؤني شةةةةمالَة   ئةوشةةةةوة ،ونر بةتوونةةةدي   ئي ةةةتي اراتي بةةةةام 
ثةةةاش  راسةةةتةو ؤ هةربؤيةةةة ةشةةةيان كردبةةةوو لةةةةناو سةةةليَ اني دا، ر

لَيان كوتايةةةة سةةةةر مالَةكةةةةي هيَ يَكةةةي ونري بةةةةام هةةة  نيوكاتةةيميَر 
ونر بةةةةةناو دةن ةةةةي تة ةيةةةةةكي  لةثاشةةةةان،  ضاوشةةةةد اةدنانةةةةة

هيَ ةكةةةةي شةةةةةمالَة    ؤشةةةة ة تانة  ة  بلَاودةكرايةةةةةوة ،كةةةة طةةةةرِ 
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و ضةةةؤ  بةةةؤ   ةش توانيةةةان بةتوونةةةدي بةةةةرطري لةةةة ؤيان بكةةةةن   ر
،لةهةمانكاتيشةةةةةدا بةتوونةةةةةدي ثةرثةضةةةةةي   دووذمنةةةةةان دانةنيَ 

 .هيَ ةكاني بةا يان دايةوة

شةةةمالَة رةش ضةةؤكي نةةةداو تةةواني لةةةويَ روطةةاري بيَةةت و      ئةةةو شةةةوة  
بةةةةلَام  ،بةةةةرةو شةةةاب هةلَ يَتةةةةوة   ةةةؤيي و هاورِيَكةةةاني  دووبةةةارة 

 يَ انةكةةةي نةةةيان تةةواني و    ةدنانةةة ضاوشةةد و ا ئةةةو شةةةوة  تةةةنوا
رابكةةةةةن و سةةةةةرةَام كةوتنةةةةة ذيَةةةةر دةسةةةةج ئي ةةةةتي اراتي     

 ...بةتوون ي  شيَواو ئةشكةَة دةدرانكةتيَيدا  ، بةا ةوة

*** 

 و ئةةةةاواثيَشةةةة ةرطة و ريَكي ةةةةتنيَكي بةةةةةتوانابةةةةة شةةةةةمالَة رةش، 
كةةة ئةةةويش ئةةةو رنذانةةة بةةوو ،     . لةةة نيَةةو شةةاب و شةةاردا    ناسةةرابوو

 كةةةة ،تيَكي ديكتةةةاتؤر ب ةةةووطةلةكةةةةي طةةةةندةي دةسةةةةلَا  تيَيةةةدا كة
كةةة هةةةموو   رذيَ ةةي بةةةام،  ئةةةو دةسةةةالَتةش نةةاوي لةةة ؤي نةةابوو   

 ةةةةةلَكي بةسةةةةةرجةم ثيَكواتةةةةةكان و نةتةوكانةةةةةوة هيَنةةةةابووة     
هةةيط كاتيَةة  ضةةؤكيان     ارةمةةان بةةوون و  بةةةلَام كوردةكةةان   لةةةروي .

بةةؤ ئةةةو دةسةةةلَاتة نةةةداو بةةةلَكو بةةةردةوام وةبةةري كووشةةندةيان لةةة       
 هيَ ي بةا دةدا.

*** 
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كةبةةةة بةةةرا طةةةةورةي  شةةةةمالَة رةش ناسةةةرابوو،   ،جةةةةمالي بيكةسةةةي 
 لةسةةةةةردةمي، لةسةةةةالَاني رابةةةةردوو   بيكةسةةةةي يبةةةةةلَام جةةةةةمال

واتةةةة ثةةةيَش   ،اني ئةمحةةةةد اةسةةةةن بةةةةكردا  اةةةوك رِ ئةوكاتةةةةي
بةةةوو كةةةة   ئيَوارةيةةةة ،  هاتنةةةة سةةةةر دةسةةةةلَاتي سةةةةدام اوسةةةيَ  دا

 ي ةةةي و هةظالَةةةةكاني بلَاوكرايةةةةوة. دةن ةةةؤي كةةةوذراني جةةةةمالي بيكة 
 ئةمنةةةة سةةةوورةكةي سةةةليَ اني   نيَةةةو  لةةةة كوشةةةتنةكةيان هاوكات كةةةة

 تيَيةةةدا ،دالةطةةةة َ كؤمةةةةلَيَ  هةةةاورِيَي تيَكؤشةةةةري  ةةةؤي      ،بةةةوو
كةةةارواني  ريةةة ي دةضةةةنة سةةةةرةَام و دةكةةةريَ يَيي طولةةةة دةسةةة ِ

 .نةمري شةهيدانةوة

اريكي نيَةةةةةو تةةةةة  ، وينةةةةةدانيَكيئةمنةةةةةة سةةةةةوورةكةي سةةةةةليَ اني
ئةةةةو  بةةةةدةيان ثةثوولةةةة لةةةةنيَو  كةةةة نيشةةةت انةكةي هيةةةوا بوو، 
 .  بةدةسج داطةكةرانةوة بوون ويندانةدا بالَةكانيان شكيَنرا

*** 

و شؤرِشةةة يَريَكي  ةةةةبات يَرِشةةةةمالَة رةش سةةةةرجةميان   يَ انةكةةةةي 
. ان دالةةةةةة ثيَنةةةةةاو سةةةةةةربة ؤيي طةلةكةةةةةةي بةةةةةةتوانا بةةةةةوون

كةةةةة  ،شةةةةةمالَة رةش و لةطةةةةة َ بةةةةاثةي دا بةتاي ةةةةةتيش بةةةةاوكي 
كةةةةة  ،كةةةةورد طةةةةةلي لةةةةةثياوة تيَكؤشةةةةةرةكاني نيةةةةةكيَ  بةةةةوو

ش و دابةةةةووة شةةةةؤرِ  اندةسةةةةتي ،كؤماري مةهاباتةةةةةوة،لةسةةةةةردةمي
ذيَةةةر دةسةةةج    لةةةة يانطةلةكةةةة ةةةةباتكردن لةةةةثيَناو ئةةةاوادكردني  

بةةةةلَام هةةةةرووو دووذمنةةةان وةفةةةةريان ثةةةيَ دةبةةةةن و    داطةكةةةةران دا.
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ي و كؤمةةةةلَيَ   ةةةةبات ةِ  ( ةةةاوي مةاةمةةةةد )سةةةةرةَام لةطةةةة َ  
بةةةةاثة و بةةةةاوكي شةةةةةمالَة رةشةةةةيش  دا كةةةةة لةةةةةنيَويان داديكةةةةة

ئي  بؤدواجةةةةار هةةةةةموويان لةةةةة طؤرِةثةةةةاني ضوارضةةةةرا  ،تيَةةةةدابوو
،بةدةسةةةج داطةكةرانةةةةوة لةثةةةةتي سةةةيَدارة دةكةةةريَ . لةثاشةةةان     
ئةةي  ئةةةم  ةباتةةة ،بةةؤ شةةةما َ و جةةةما  بةةةجيَ دةهَيلَنةةةوة ، كةةة        

، رِيَضةةةكةي بةةةاو  و باثةييةةةان بةةةرِنن برِيةةةار دةدةن لةسةةةةر هةةةةمان  
ئةةةةم دووبرايةةةة هةربؤيةةةة سةةةةرةَام  دريَةةةية بة ةةةةباتيان بةةةدةن، 

باشةةةةةةةووري كوردسةةةةةةةتانةوة   ثةيوةنةةةةةةةدي بةشؤرِشةةةةةةةةكاني 
 دةكةن،لةثيَناو ئاوادكردني طةلةكةيان...

*** 

 هةةةةروةها يةم منةةةدالَي نةةةاو  يَ انةكةيان، سةةةيَدةبيَةةةت  بةةةة   هيةةةوا 
)تةةةةارا و تا انةةةةةي دوو  ووشةةةةكةكةي  ةةةةؤي بةةةةوو بةةةةةناوةكاني   

لةةة ، كةةة نةةاوي تةةارا بةةوو   بةةةلَام  ووشةةكة طةورةكةةةي هيةةوا   .نةةةرمد(
ئةةةي    ،دا (1991)سةةةالَي  كةةةؤرِةوة مليؤنيةكةةةةي كةةةاتي روودانةةةي  

يَكي هةةةةوالَ هةةةيط  ضةةةي  وجيادةبيَتةةةةوة لةةةة  يَ انةكةةةةي لةوكاتةةةةوة
بةةة  ثيَةةنل سةةالَي   بةةة لةةةداي  بةةووني هيةةوا بةةوو   . ئةطةرضةةيناميَنيَةةت

 ،كةةةة ئةمةةةةشنيةتةةةارا هةةةيط هةةةةوا َ و دةن وباسةةةيَكي رةبة ةةةة كةةةة 
ي لةةةةنيَو  يَ انةكةةةةةي هيةةةةوا  ئةةةارامي و  ؤشةةةة  ئةةةي  لةوكاتةةةةةوة 

 .نةهيَشت وو

*** 
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 )دة سةةةالَان(تةةةةنوا   تةةةارا ئةوكاتةةةة تةمةةةةني لةةةةكاتي كؤرِةوةكةةةةدا،
بةةةةهؤي ئةةةةو  ، ئةمةةةةش  بةةةوو كةةةة لة يَ انةكةةةةي جيادةبيَتةةةةوة   

دووبةةارة  كةةة   ،ليَشةةيَواويةي  ةةةلَكي بةةةناكاو بةسةةةريان دا هةةات    رسة
 كتةةةوثرِةوة  شةةةيَواويَكي  بةةةة لةةةةناكاو ،ي بةةةةامةةكةةةديكتاتؤر رذيَ ةةةة 

ي ماري ناوضةةةةةكاني كوردسةةةةتان و  ةةةةةلَكثةةةةةال ديكةةةةة بؤجةةةةاريَكي
كةةة ئةمةةةش واي لةةة  ةةةلَكي     كةةوردي  يَةةر لةةة ؤ نةةةديوي دايةةةوة.     

بةةةةر    كةةةرد مةةةا َ و اةةةالَي  ؤيةةةان بةةةةجيَ بوةةةيَلَ  و ثةةةةنا بةرنةةةة  
لةةةنيَو ئةةةو  . ئةةي  لةوكاتةةةوة تةةاراش   سةةنورةكاني ئيَةةران و توركيةةا  

ئةةةةةو كةةةةؤرِةوة   واويةدا لةةةةة  يَ انةكةةةةةي ون دةبيَةةةةت، سةرليَشةةةةيَ
مليؤنيةةةةي كةبةسةةةةر طةةةةلي كةةةوردي ثارضةةةةي باشةةةووري كوردسةةةتان دا 

رذيَ ةةةةي بةةةةةام و سةةةةةدام ا ةةةةيَ    بةةةةة تؤلَةيةةةةةكي    هةةةةات،
لةةةةثاش  ئةةةةوةي كةةةة  ةةةةلَكي باشةةةووري كوردسةةةتان ،  ئةمةةةةش ،دانرا
ةري  و ان دايةةةة راثةةة( دةسةةةتي1991سةةةةرةتاي  مةةةان ي ئةةةاواري ) لةةةة

ناوضةةةةة كورديةةةةةكان و بةةةةة    دةركردنةةةةي بةةةةةام لةسةةةةةرجةم   
كةركوكيشةةةةوة، بةةةةلَام هةةةةرووو بةةةةام  وةكةةةو تؤلَةيةةةةكي تةةةر      
لةبةرام ةةةةةةةر بةطةةةةةةةلي كةةةةةةوردا ،هاوشةةةةةةاني جينؤسةةةةةةايد و  

ة لةةةبةةةةلَام ئةةةةةارةيان  .ئةننالةكردنةةةةكاني لةبةرام ةةةةر بةةةةكورد 
ي ني ةةةاني هةةةةمان ئةةةةو  ؤتةةةايي مةةةان ي ئةةةاوارو سةةةةرةتاي مةةةان  ك

كةةة تيَيةةدا  دةسةةج ثيَكةةرد،  كةةؤرِةويَكي مليةةؤني طةةةلي كةةورد   سةةالَةدا، 
بةهةةةةواران كةةةةة بوونةةةة  وربةةةاني  لةسةةةةر سةةةنوورةكاني ئيَةةةران و   

 توركيةةةا ضةةةوونكة،،بةتاي ةةةةتيش سةرسةةةنورةكاني توركيةةةا   توركيادا
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ئامةةةةةادة نةةةةةةبوو،دةرطاي  ةةةةةؤي بةةةةةةرِووي كةةةةةوردا   سةةةةةةرةتا 
 َ بةةةةبيَ م بةشةةةيَكيان لةةةةو دةشةةةت و دةرةدا   ابكاتةوة،بؤيةةةة سةةةةرة

تةةةةارا كضةةةةة ،كةةةةة لةنيَويانيشةةةةدا نةةةةاوي طيانيةةةةان لةدةسةةةةت دا
  وربانيةكي ئةو كؤرِةوة بوو...

 

 

 

(2) 

ثةةيَش ئةةةوةي لةسةةةر   ، كاتةةةي هيةةوا لةةةنيَو سةةكي دايكةةي دايةةة    ئةةةو 
... مامانةةةةوة بيَتةةةة سةةةةر ئةةةةم ذيانةةةةدا دةسةةةج ثةةةوورة جةميلةةةةي  

 يةةاردةدات كةةة ئةةةو كؤرثةلةيةةةي نةةاو سةةكي   برِ هةةةرووو دايكةةي كةضةةي
ئةةةةوةي ئةمةةةةش بةةةةهؤي  ار ب ةةةات و نةيويَتةةةة ئةةةةم ذيانةةةةوة، لةةةةب

  شةةةمالَة رةشةةي هاوسةةةري  دايكةةي هيةةوا طويَ ي ةةج هةةةوالَي كةةوذراني     
لةئةةةةةَامي ئةةةةةو جةن ةةةةة  ،رةش كةةةةوذراني شةةةةةمالَةدةبيَتةةةةةوة . 

بةةةوو كةةةة لةةةةنيَوان ئةةةةو دووهيَةةة ة سياسةةةية   ناو ؤيةةةةي طةلةكةةةةي 
بةةةةوو .كةسةةةةالَانيَ  لةشةةةةاب و لةشةةةةاردا    هةلَ ةسةةةةا  وةكورديةةةةة
لةةةة دذي رذيَ ةةةي  ريَكي ةةةو بةةةوون  و  ةةةةباتي ضةةةةكداري سةةةةر الَي
بةةةةلَام هةةةةرووو لةةةةثاش  راثةةةةري  و ئةةةاوادكردني ناوضةةةة  .بةةةةام دا
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 سةةجكةوتنةةة ذيَةةر دة  بةةةام و رذيَ ةةي رديةةةكاني ذيَةةر دةسةةةلَاتي  كو
ية و دووهيَةةةة ة سياسةةةةدةسةةةةةلَاتداراني كةةةةوردو بةتاي ةةةةةتيش ئةةةةة

توانيةةان ني ضةةة سةةةربة ؤيية     . ئةةي  بةةؤ دواجةةار  كورديةةة طةورةيةةة 
كةةة ئةمةةةش طةةةلي    وري كوردسةةتان،باشةةو  بؤ ؤيةةان دازةةةوريَن  لةةة  

 ةةؤش   ةو ني ضةةة سةةةربة ؤيةي بةةباشةةووري كوردسةةتان دلَةةي    كةةوردي 
ويةةةاتر لةضةةةةندي  سةةةا َ لةةةة نيةةةان لةةةة ثةةةاش اتو ضةةةوونكة  بةةةوو،

و لةطةةةةة َ ؤسةةةةايدكردن  وربةةةةاني و ئةةةةةننا  و كي يابةةةةاران و جين 
بةةةؤ   .ضةةةةندي  ئةةةاواري ديكةةةة كةةةة بةةةةرنكي طةةةةلي كةةةوردي طرت ةةةوو

ني ضةةةة  بؤ ةةةؤي تةةةواني  ،ضةوسةةةاوةية ئةةةةم طةلةةةةئةةةي   دواجةةةار 
 ،لةباشةةةةةووري كوردسةةةةةتان رنشةةةةةنايية  بةروويةةةةةدا بكريَتةةةةةةوة

بةسةةةةةةر  يةةةةةة  دة ةنةشةةةةةةمالَة رةشةةةةةيش وةر  ئةوكاتةةةةةةش
كةةةة توانيويةةةان لةةةةثاش هةةةةموو    ،كاني دا دةطةشةةةيَتةوة ةروو  ةةةار

 توانيةةةان سةةةةرةَام ،دا نا ةباتةةةةيان لةةةةثيَناو طةلةكةةةةي  ئةةةةو 
تةمةةةةني ئةةةةم ني ضةةةة  بةرهةةةةميَكيان بةدةسةةةت هيَنا،بةةةةلَام ني ضةةةة 

ضةةوونكة هةةةرووو   ،كةةورت بةةوو  ي باشةةوور ونر درنشةةناييةي طةةةلي كةةور  
  بةلَامبالَيةةةان بةسةةةةر داكيَشةةةايةوة،   دووبةةةارة تاريكاييةةةةكي ديكةةةة  

بةةةةلَكو ، ذيَ ةةةي داطةكةةةةران نةةةةبوون   رتاريكايةكةةةة  ئةةةةةارةيان 
سةةةالَانيَكي  كةةةة ، كورديةةةةوة بةةةوو  لةةةةنيَوان دوو هيَةةة ي نةةةاو ؤيي   

دوورو دريَةةةي  ؤيةةةان بةثالَةةةةواني طؤرِةثةةةاني  ةةةةباتي ضةةةةكداري و    
 بةةةةةةلَام  ...ان دادةنةةةةا لةةةةةنيَو شةةةةارو شةةةةاب دا    ريَكي ةةةةتةنةك 

(وة، 1994سةةةةةرةتاي مةةةةان ي ئايةةةةاري ) لةةةةة بةضةةةةاوتروكانيَ  دا 



باَلشكاوةكانثةثوولة   

16 

اني نيَةةةةوان ئةةةةةو دوو هيَةةةة ة لةةةةةنا ؤي  ؤيانةةةةدا   كثةيوةنديةةةةة
تيَكدةضةةةةةةيَت و سةةةةةةةرةَام لةةةةةةةجياتي ئةةةةةةةوةي لوولةةةةةةةي  

راسةةةتةي  كةضةةةي ئا ان بكةةةةن ،تنةن ةةةةكانيان ئاراسةةةتةي دووذمنةةة  
كي نةةةةاو ؤي يَشةةةةةرِ ئةةةةي  دةرئةَامةكةةةةةي كةةةةرد .دةيةةةةةك يان 

ةي كةةوردي  نيَةةو  بةةة هةةةواران رنلَةة  تيَيةةدا كةةة توونةةدي لةةيَ كةوتةةةوة، 
 .هيوا بوونة  ورباني دةسج يةك نيشت انةكةي 

*** 

ة هيَشةةةتا برينةةةةكاني ون ةةةووني دايكةةةي هيةةةوا لةاليةكةةةةو ئةطةرضةةةي
لةةةة  كةضةةةي لةاليةةةةكي تةةةرةوة طةورةكةةةةي سةةةاريَي نةبؤتةةةةوة، كضةةةة

هةةةةوالَي ،  دا 1996ئيَوارةيةةةةكي كةةةش و مةةةاتي طةرمةةةدا لةسةةةالَي    
ةشةةي هاوسةةةري ثةةيَ دةطةةةين . ئةةي  ثةةاش مردنةةي     كةةوذراني شةةةمالَة ر 

ضةةةةندي    ةةةةو م ةةةؤ   ،شةةةةمالَة رةش دةنةةةس و باسةةةي مردنةكةةةةي   
ة  و لةةةة طةةةةرِ  كةةةة هةركةسةةةيَم ةةةؤي بةةةةدواي  ؤيةةةدا بلَاوكرايةةةةوة. 

اسةةي كةةوذراني شةةةما َ رةشةةيان    ب ي جيةةاواولةةةم الو لةةةمَ بةشةةيَوةيك  
م ةةةؤ م ةةةؤ بلَاوكرايةةةةوة كةةةة طوايةةةة شةةةةما َ رةش   هةنةةةديَ  دةكةةةرد.

 وذمنةةةةكاني طةلةكةةةةي تيَكةةةة َ كردبوو،كةةةةدةسةةةج  ةةةؤي لةطةةةة َ دو
 بةةةةام داوة ئي ةةةتي اراتيبةةةة ئةةةةم  و   يسةةةةرجةم نويَنيةةةةكاني شةةةا  

ن  و م ةةؤ م ةةؤي تريةةان بةةؤي    ئةةي  ضةةةندي  ضةةةِ   .لةةةكاتي  ةةؤي دا 
ي بةةةةم بةةةةلَام  يَ انةكةةةةي  شةةةةمالَة رةش هةةةيط بةةةاوةرِ ، وو ةةت ةبهةلَ

ة بةةةؤ هاوسةةةةرةكةي درووسةةةتيان  كةةة   ةةةة هةلَةب ةةة اوانة نةةةةدةكرد 
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كةةة ضةةةندة   شةةامالَةكةي  ةةؤي بةةاش دةناسةةي  ضةةوونكة ئةةةو   كردبةةوو،
هةةيط  ،كةسةةيَكي ثةةا  و نيشةةت ان ثةةةروةر بةةووة بةةؤ  اكةكةةةي  ةةؤي     

شةةةتيَكي لةةةةم جةةةؤرة بةةةةناو ميَشةةةكي شةةةةمالَة رةش و       يشكةةةاتيَك
نيشةةت ان و طةلةكةةةي  كةةة  ةيانةةةت لةةة    ، يَ انةكةةةي دا نةةةهات وو 

  لةةةةثيَناو ةلَكو هةةةةموو  يَ انةكةةةةي شةةةةما َ  بةةة . ؤيانةةةدا بكةةةةن 
 طيةةةاني  ؤيةةةان بةةةة تكردبوو،  ةكةةةةيانئةةةاوادي و سةةةةربة ؤيي طةل 

ةسةةةاني ئةةةاواو شةةةيَ  دا كبةةةةلَام لةهةةةةموو سةةةةردةمانيَ  و لةهةةةةر شؤرِ
كةةةة  من ةةةةليَكي ونري بةةةؤ ثةيةةةدا دةبيَةةةت ،  راسةةةت ؤ بةةةةردةوام دووذ 

تيَيةةدا دووذمةة  ضةةاوةرِواني هةةةليَ  دةكةةات بةةؤي بيَتةةة ثيَشةةةوة  كةةة       
ئةةةةةو كةسةةةةة  ارةمانةةةةة لةةةةةناو ب ةةةةات و يةةةةان ناوبةةةةان ي و     

 لةةةةةثيَش ضةةةةاوي  ةةةةةلَكي ناشةةةةري  بكةةةةات.    ةرةمانيةتيةكةةةةةي
نةةةةبوو بةةةةلَكو كرايةةةة    ؤشةةة ة تانة نةةةاوي شةةةةمالَة رةش ناشةةةري  

 . سي  ولَي  ارةماني طةليَكي ضةوساوة
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(3) 

ةو مندالَةةةةي بةةةاربردني ئةةة بةةةؤ لةةةة ئةوكاتةةةة ثةشةةةي ان دةبيَتةةةةوة  
دةرِواتةةةةةةة ذووري كتيَ يانةةةةةةةي  كاتيَةةةةةة  ناوسةةةةةةكي  ةةةةةةؤي ،

بةةةة ضةةةوونة نةةةاو ذوورة تاي ةتةكةةةةي   راسةةةتةو ؤ  ،هاوسةةةةرةكةيةوة
وا هةسةةةج  ئةةةارامي دةكةةةردوةري ،ونر هةسةةةج بةةةة شةةةةمالَي هاوسةةة

كاتيَةة  لةسةةةر ميَةة     كةي  وينةةدووة ، بةتاي ةةةتي دةكةةرد كةةة شةةةمالَة  
هةةةةةرووو بةةةةؤني  شةةةةةما َ دادةنيشةةةةيَت، ةكةةةةةي و كورسةةةةية تاي ةت

 ةري بةةةةةناو لووتةةةةةكاني دانووسةةةةينةكاني شةةةةةمالَة رةشةةةةي هاوسةةةة
 دةكةويَتةةةة سةةةةر كاغةةةةويَكي دا ةةةراو، دةرِوات، بةةةةلَام كاتيَةةة  ضةةةاوي

وةكةةةةي دانةةةراوة،  يَكي سةةةووري جةةةوان لةسةةةةر كاغة  لةطةةةة َ طةةةولَ 
نامةةةةي نةةةاو كاغةوةكةةةة دةكاتةةةةوةو دةسةةةت بة ويَندنةةةةوةي هةةةةرووو 

يةةةن شةةةمالَة رةشةةي هاوسةةةريةوة بةةؤي     كاغةوةكةةة دةكةةات ، كةلةةةال   
 .  نووسراوة 

 

 مةكةي شةمالَة رةش بؤ هاوسةرةكةي:دة ي نا

ئةةةةي ، بيَةةةت  ئةةةةي جةةةوان ي  هاوسةةةةري مةةة  يَسةةةةرةتا سةةةلَاوت لةةة
، طيانةكةةةي  مةة   ئةةةي هةةةموو كةسةةةكةم      جةةوان ي  دايكةةي جيوةةان  
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جةةةوان ي  دايكةةةي  تةةةارا و  ، ئةةةةي ثشةةةت و ثةناكةةةةي مةةة  ، ئةةةةي   
 …نةرمد 

و ووسةةو و لةسةةةر ميَ ةكةةةم بةةؤتي بةةةجيَ دةهةةيَلَ   ئةةةم نامةيةةةت بةةؤ دةن 
رةن ةةة مةة  رنذيَةة  بيَةةت مالَةةةاوايي لةةة هةةةمووتان        ،بةةؤ رنذي  ةةؤي 

نيَةةةوان دوو  ،يئيَ ةةةتادا كةةةة دن ةةةي نةةةاو ؤي ةةةةتي لةةةة بةتا ،بكةةةةم
 بةةؤني  ةةويَنيمكي مةترسةةيدار دةكةةةم    ،بةةاش نيةةة  كةةةمانهيَةة ة كوردية

رةن ةةةةةةة مةةةةةة  و هةةةةةةةواراني   بؤيةةةةةةة ،لةةةةةةةنيَوان هةردووال
لةةةةنيَوان مل َنيَكةةةاني   ب ينةةةة  وربةةةاني  ،لةهةرضركةسةةةاتيَكداديكة

نةةةاو ؤيي بةةةةم  ،بةرِاسةةةج هةةةيط كاتيَةةة  جةةةةن يَكي ئةةةةو دووهيَ ةدا
ي مةةة  دا نةهات وو،كةلةةةةنيَوان  ؤمةةةان دا   شةةةيَوةية بةةةةناو ميَشةةةك  

بةةةةرثاي بكةةةةي  ،ضةةةوونكة تةةةةنيا ويةةةان بةةةة ؤمان دةطةةةةيند و      
 هيضي ديكة.

هةةاتوو ئيَ ةةة بووينةةة     ئةطةةةر رنذيَكيةةان   بةةةلَام طيانةكةةةم تكايةةة،    
 بةةا هةةةرووو نةةاوي  لةةيَ بنةةيَد )هيةةوا(،       ، ةةاوةني منةةدالَيَكي كةةورِ    

بةرةوضةةةةيا مةةةة  ئةوكاتةةةةةي ضةةةةةكو كةةةةردة سةرشةةةةان و  ضةةةةوونكة
 بتةةوام كةةة ،وة رنيشةةتوتةةةنوا بةةةو هيوايةةة  ،  سةةة تةكان رنيشةةتو 

ةربة ؤيي بةدةسةةت ويَنو بةةةؤ طةلةةة ضةوسةةاوةكةي  ةةةؤم،    ئةةاوادي و سةة  
كةةة واني هةةةوالَي كضةةة طةورةكةةةمو   لةضةةاوةرِ ج ةةة لةةةوةش مةة  ونر   

م ئةطةةةر  طيانةكةةةبةةةلَام . دووبةةارة ثيَ ةةان شةةادبيَتةوة )تةةارا( طيةةان    
جةةاريَكي تةةر بةديةةداري كضةةة طةورةكةةةم     رنذيَةة  هةةاتوو نةةةمتواني،   
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و ،يةةةا ود ئةطةةةةر نةةةةمتواني لةةةةدايك ووني كورِةكةةةةم     شةةةادب  ةوة
 ...ان ئيَوةي ونر  ؤشةويَت،كةباوكت ب  ينو ،ئةوا ثيَيان بلَيَ

 (1994شةمالَة رةش، ئاياري )

*** 

ش دوو سةةةا َ بةةةؤي ثةةةيَ نامةكةةةةي شةةةةمالَة رةش ، بةةةؤ هاوسةةةةرةكةي  
دةفتةةةرو  نووسةةي ووي كةةة لةسةةةر ميَةة ي كتيَ يانةكةةةي لةةة تةنيشةةت      

 ،ضةةةةوونكة لةوكاتةةةةةوة  ئةةةةي   جيَويَشت وو ةلةمةكةيةةةةةوة بةةةةؤي بة
ئةةةالَؤوي و دةن ةةةي طولةةةة لةةةةنيَوان دوو هيَةةة ة كورديةكةةةة   ناوبةةةةناوة 

ووو ئاطةربةسةةةتيَكي كاتيةةةان هةةةةر يشلةثاشةةةاندةسةةةج ثيَكردبةةةوو ، 
بةةةةةلَام ثةةةةاش ئاطربةسةةةةتة  .راطةةةةرتين  جةةةةةنسدةبةسةةةةت بةةةةؤ 

كةةةة جةةةةنس ئةةةالَؤوي دةسةةةج    جةةةاريَكي دي ،كاتيةكةةةةي نيَوانيةةةان 
 ...1996كؤتايي سالَاني ،تاوةكو ثيَكردةوة

*** 

كردبةةةوو كةةةة  جةةةؤرةي  واي رنذيَكةةةي لةةةةوشةةةةمالَة رةش دا لةنامةكةةةدا   
هةربؤيةةة ئةةي    هةةةبيَت و نةةاوي لةةيَ بنيَ )هيةةوا( ،    يةةانمنةةدالَيَكي كورِ

اش  ويَندنةةةةوةي نامةكةةةةي هاوسةةةةري، لةةةةث ئةوكاتةةةة دايكةةةي هيةةةوا
 دةسةةةت ةجيَ  اتةةةة سةةةةر سةةةين ي  ةةةؤي. خيدة راسةةةتةو ؤ بةطريانةةةةوة
 ي نةةاو سةةكيلةةة بةةاربردني ئةةةو مندالَةةة  بةةؤ  ئةةي  ثةشةةي ان دةبيَتةةةوة 
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لةسةةةر دةسةةج ثةةوورة جةميلةةةي     بؤدواجةةار، كةةة ئةةةويش هيةةوا بةةوو   
لةطةةةةرماي هةةةاويين سةةةالَي    اوي هيةةةواوة   بةةةةنيَةةةمامانةةةةوة كورِ

. ئةوكاتةةةةي كةةةة هيةةةوا ضةةةاوة جوانةةةةكاني  هيَنرايةةةة ذيةةةان (1996)
دايك ووني بةةةاوكي  هةفتةيةةةة  ثةةةيَش لةةةة كةضةةةي بةةةةذيان كةةةردةوة ،

، كؤتةةةايي بةةةةذياني  كورِةكةةةةي لةةةة بؤسةةةةيةكي تةةةةم و مياويةةةدا    
 .هات هاورِيَيةكي ن يكي ضةند ،لةطة َ ؤيي

ورِيَكةةةاني هةةةيط كاتيَةةة  بةةةةام نةةةةيتواني شةةةةما َ و ها   ئةطةرضةةةي
لةةةةناو ب ات،بةةةةلَام  بةدةسةةةج نةةةاو ؤدا ونر بةئاسةةةاني كؤتةةةايي     

 ...بةذياني هات

 

 

(4) 

 ثيةةةاويَكي ثيَشةةة ةرطةو شؤرِشةةة يَر بةةةاوكي هيةةةوا  ج ةةةة لةةةةوةي كةةةة 
كةةةة  ،لةهةمانكاتيشةةةدا  ويَنةةةةر و شةةةااةيَكي بةسةةةةلي ة بةةةوو ،بةةةوو

 اي بةةةؤ  ويَندنةةةةوة و نووسةةةيين شةةة ر وليةةةتيةةةةوة لةتةمةةةةني طةَيَ
ئةمةةةةةش لةةةةةثا َ ثيَشةةةة ةرطايةتيةكةيدا. لةطةةةةة َ   ،ثةيةةةةدادةبيَت

ني شةةةيَركؤ شةةةةمالَة رةش ونر كاري ةةةةر دةبيَةةةت بةةةة شةةة رةكا ئةوةشةةةدا 
بةةةةةهؤي ئةةةةةو كاري ةةةةةر  هةربؤيةةةةة بيَكةةةةةة و نةةةةالي و مةةةةةاوي.
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دةسةةةت بةةةؤ   راسةةةتةو ؤ  بةةةؤ ئةةةةو شةةةااةانةي كةةةورد   بوونةيةةةةوة
  ةةؤي بةةؤ  بةتاي ةةةتيش .ري سياسةةي و دلَةةداري دةبةةات  يين شةة نووسةة

،ئةمةش بةةةةهؤي سةةةةردةمةدا تةةةةر انكردبوو لةةةةو  شةةة ري سياسةةةي 
رةش سةةةةردةمي شةةةؤرِش و  ةةةةباتكردن    ئةةةةوةي سةةةةردةمي شةةةةمالَة  

، ئةةةي  هةرئةمةةةةش واي  لةةةةثيَناو ئةةةاوادكردني طةلةكةةةةي دا   بةةةوو
 ة كةة ليَكردبةةوو ويةةاتر شةة ري سياسةةي بنووسةةيَت وبلَاويةةان بكاتةةةوة.      

سةةةةرجةم ئاوارةكةةةاني طةلةكةةةةي لةةةة ريَ ةةةاي شةةة رةكانيةوة   تيَيةةةدا 
، ي رذيَ ةةةي بةةةةام داي ئةوكاتةةةةطةةةويَي داطةكةةةةرانبةةةةر  دةطاينةةةدة 

هةرئةمةةةةش واي لةةةة بةةةةام كردبةةةوو كةةةة بةةةة وينةةةدوويي يةةةان بةةةة 
لَة رةش بكةويَتةةةة ذيَةةةر دةسةةةتيان ،ضةةةوونكة وةكةةةو   مردوويةةةي شةةةةما 

 .يةتي بةامتارمايية  وابوو بؤ سةركردا

اوادخيواوانةةة بةةوو بةةؤ   ةيَكةةي ئبثياويَةة  بةةوو  ةةاوةن    شةةةمالَة رةش 
لةهةمانكاتيشةةةةدا ونر ئاشةةةةنايةتي لةطةةةةة َ كتيَ ةةةةة    نيشت انةكةي،
هةةةةبوو، كةةةة ونر ثيَيةةةان  ان و فةيلةسةةةووفةكاني جيوةةةان فةل ةةةةفيةك

لةنيَويشةةياندا ونر سةرسةةام و كاري ةةةر بةةوو بةةة كةةار       سةرسةةام بةةوو، 
ةها ناوبةةةةناو لةةةة  هةةةةرو نيضةةةة، و لةطةةةة َ فةيلةسةةةوو  يمارك ةةة

شةة ريةكاني   دة ةةة  ، تيَيةةدا  ندةردةضةةووكةةة   ئةةةوكات   رنذنامةةةكاني 
 ةةةةاي دلَيؤشةةةةي كةةةةة تةةةةواني ب يَتةةةةة جيَ ،تيَةةةةدا بلَاودةكرايةةةةةوة 

 اني... ويَنةر
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(5) 

،سةةةةرباري ئةةةةوةي    تةمةةةةني دةبيَةةةت بةةةة شةةةةش سالَانهيةةةوا كاتيَةةة
 بةبةةةةردةوامي منةةةدالَيَكي بةةةيَ باوكةةةة و شةةةةوان بةةةةدةم  ةةةةوةوة     

 ، بةةةلَام بابةةة طيةةان دةميَةة  دةبيَةةت  دةلَيَةةت: بابةةة طيةةان ، بابةةة طيةةان   
. كةضةةي لةاليةةةكي  كؤتةةايي بةةةذياني هةةاتووة   بةةة طولةيةةةكي سةةارد  

لَةيةكةةةةةوة نةةةةةرميين  ووشةةةةكي بةةةةةهؤي  دةركةةةةةوتين ثة ديكةةةةوة 
ئةةةةو ثةلَةيةةةةي سةةةةر دلَةةةي   يشبةةةؤ دواجةةةارئةةةي   ،لةسةةةةر دلَةةةي 

نيشةةت انة  لةةة  يَةة ان و   الَةةةاوايي كةةردن  ووشةةكي، دةبيَتةةة هةةؤي  م  
 دايكي هيةةةوا،ةوكاتةةةةي نةةةةرمد مالَةةةةاوايي دةكةةةات  ئ. تاريكةكةةةةي

نةةةدةهات  لةةة شةةيوةن و طريةةان ويةةاتر هيضةةي تةةري لةدةسةةت      تةةةنوا
بةةة   ةةؤي بةةةردةوام ،  ضةةوونكة ئةةةو تةمةةةنيَكي كةةة ثةةةناي بةةؤ ب ات، 

اي كضةةةي و شةةةةمالَة رةشةةةي هاوسةةةةري    شةةةيوةن طريةةةان بةةةؤ تةةةار   
 كضةةةة بضةةةووكي كةضةةةي ئيَ ةةةتاش  دووبةةةارة بةةةؤ نةةةةرميين ،ردوةبةرِيَك

   .دةست بةشيوةن طريان باوكة رنيةتي

 هيةةةةوا، ثرِيةةةةةتي لةهةةةةةواران دايةةةة  و ئةةةةافرةتي  نيشةةةةت انةكةي
يةةةةةتيان بةةةةؤ  ... رنجةةةةةرط سةةةةووتاو كةةةةة بةةةةةردةوام شةةةةد و رن 

 ..رنلَةكانيان و هاوسةرةكانيان.

*** 
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 كةضةةةي،تةةةةنوا شةةةةش سالَة تةمةةةةني ونر بضةةةووكةئةوكاتةةةة   هيةةةوا 
شةةةةكة  وو ضارةنووسةةةةي هةةةةةروةهالةاليةةةةة  بةةةةاوكي نةةةةةماوة ، 

  ووشةةةةةةكةكةي لةسةةةةةةةرووي ئةمانةةةةةةوة  ،شةةةةةي ناديارة طةورةكةي
بةةةلَام هيَشةةتاكة هيةةوا  تريشةةي كؤضةةي دوايةةي كةةرد بةةؤ هةةةتا هةتاية.   

هةربؤيةةة ناتوانيَةةةت   ،منةةةدالَي  ةةؤي دايةةة  لةةةنيَو بةةةهاري تةمةةةني    
 رووداوةكةةةةاني دةورووبةةةةةري  ةةةةؤيفةةةةامي بةشةةةةيَوةيةكي فةةةةراوان  

 بكات... بةتةواوةتي

*** 

 شةةتاكةةة هيَ ئةةافرةتيَكي جةةوان و طةةةنل بةةوو ،   هيةةوا  ئةطةرضةةي دايكةةي 
بةةةةةؤ ، مةةةةةابوو يي بة ؤيةةةةةةوةتوانايةةةةةةكي بةةةةةةهيَ ي جةسةةةةةتة

بةةةةلَام  يَكي نةةةويَ تةةةر لةطةةةة َ ثيةةةاويَكي ديكةةةةدا. درووسةةةكردني ذيةةةان
سووضةةيَكي نيَةةو  دايكةةي هيةةوا هةةةموو  ؤشةةيةكاني ذيةةاني  ةةؤي لةةة       

ئةةةةو بةةةاوةرِي وابةةةوو لةةةة  ضةةةوونكة ئةةةي  دلَةةةي دا وينةةةداني كردبةةةوو.
  ، بريتيةةةةة لةةةةةلةةةةةم ذيانةةةةةدا ئيَ ةةةةتادا تاكةةةةة  ؤشةةةةي ئةةةةةو 

كةةةةة دةبيَةةةةت ونر بةةةةة هةسةةةةتيارانة رةتي دايكايةةةةةتي ،بةرثرسةةةةيا
لةبةرام ةةةةةر  ، مامةلَةةةةة لةطةةةةة َ ئةةةةةو بةثرسةةةةيارةتيةدا بكةةةةات  

دا كةةةة تةةةةنيا هيةةةواي لةةةةال لةةةة ئيَ ةةةتا مندالَةةةةكاني دا بةتاي ةةةةتي
ي  ئةةةةاواتيش دة واويَةةةةت بةةةةةن يك  بةبةةةةةردةوامي  ،هةةةةةروةهاماوة

، بةةةؤ ئةةةةوةي كضةةةة طةورةكةةةةي ب ي ةةةتيَت ي كةةةات هةةةةوالَي طةرِانةةةةوة
ةو تيَةةر ...تيَةةر  جةةاريَكي ديكةةة لةةة باوةشةةي ب ريَتةةةو      بةةؤ بتوانيَةةت
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،بةطةرِانةةةةةوةي تةةةةارا، بكات روومةتةةةةةكاني تةةةةاراي كضةةةي   ماضةةةي 
 ...كاريَ  بؤ ئارام وونةوةي دايكيدةبيَتة هؤ

   

 

 

 

(6) 

كةةةةوت لةةةة ثيشةةةةي سةةةج  دايكةةةي  هيةةةوا دةكةةةة دة ئةةةةو داهاتةةةةي 
لةضةةةاو ئةوداهاتةةةة  ،برِيَكةةةي ئيَج ةةةار كةةةةم بةةةوو  فةرمان ةريةكةةةةي،

و هيةةةوا سةةةةرباري ئةةةةوة   ونرةي كةةةة لةةةةنيَو  اكةكةةةةي دا هةةةةبوو،   
  ةةةاوةني هةةةيطو  ايكةةةي لةسةةةةر  اكةكةةةةي  ؤيةةةان كريَضةةةي بةةةوون د

هةةةةموو ئةةةةو  وربةةةاني و   لةةةةثاش   ئةمةةةةش، مولَكيَةةة  نةةةةبوون 
 ... ةباتانةي كةلةاليةن هاوسةرةكةيةوة ئةَام درابوو

*** 

ةبيَةةةةت سةةةةالَانيَكي ونر د بةةةةاوكي  هيةةةةوا ، كتيَ يانةةةةة رةن ينةكةةةةةي 
 ي نيَةةةو كتيَ يانةكةةةة و كتيَ ةةةةكانهةةةةمو ، كةةةةة سةةةةرداني نةةةةكردبوو

ونري بةسةةةةةةردا ار كي ئيَج ةةةةةتةةةةةؤويَ بةةةةةةدا راوي ماونةتةةةةةةوة،
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 لةمةةةةةو بةةةةةدوادا هيةةةةوا ئةةةةي  ذووري     بةةةةةلَام  ،نيشةةةةت وونةوة 
 لةسةةةةةةرميَ  و كورسةةةةةية  كتيَ يانةكةةةةةةي بةةةةةاوكي دةكاتةةةةةةوةو  

 ناوبةةةةناوةتاي ةتةكةةةةي بةةةاوكي دادةنيشةةةيَت ،لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا     
ةكاني نيَةةةةو كتيَ ةةةةلةدةسةةةةت دةكةةةةات بة ويَندنةةةةةوةي هةنةةةةديَ   

ئةطةرضةةةي  هيةةةوا لةةةة بةشةةةيَكي كتيَ ةةةةكان    .كتيَ يانةكةةةةي بةةةاوكي
 ئةوكاتةةةة، تةمةنيةةةةوة كةةةة تةةةةنوا تيَنةدةطةيشةةةت بةةةةهؤي بضةةةووكي

وري كتيَ يانةكةةةةي بةةةاوكي  وذنؤسةةةالَان بةةةوو كةةةة بؤيةكةةةةم جةةةار    
ي تاي ةةةةتي بةةةؤ وةكةةةو بةةةاوكي  وليةةةا و هةسةةةتيَك  دةكاتةوة،بةةةةلَام 

،بةتاي ةةةةتيش ونر  وليةةةاي بةةةؤ كتيَ ةةةة  هةبوو وشةةةةكان و كتيَ ةةةةكان
 ميَيوويةكان و ئةدةبيةكان دةرِنيشت.

، نيَةةةةو كتيَ يانةكةةةةةي بةةةةاوكي ،   هةةةةةموو كتيَ ةةةةةكاني   هيةةةةوا  
 سةةةرلةنويَ  اويَنيةةان دةكاتةةةوةو جةةاريَكي ديكةةة لةةة شةةويَين  ؤيةةان      

  ةةةاويَ  بةةةةجواني ذوورةكةةةةش ونر هةةةةروةها  ،دايدةنيَتةةةةوة يَكيبةةةةرِ
كة نضةةةووكةةةات و دةيكاتةةةة ذووري تاي ةةةةتي  ةةةؤي.  ريَةةة  ثيَكةةةي دةو 

 دةكةةةرد بةةةاوكي لةطةةةةلَيان ناذيةةةت، بةةةةلَام    ئةةةي  هيةةةوا هةسةةةج  
لةةةثاش  ةةؤي   ة دةكةةرد  كةةة بةةاوكي طةةةورةتري  شةةج    هةسةةج بةةةو 

 بةةؤي بةةةجيَ هيَشةةتووة ،كةةة ئةةةويش ذووري كتيَ يانةكةةةي  ةةؤي بةةوو      
،كةةةةة ئةمةةةةةش بةةةةؤ هيةةةةوا دةبيَتةةةةة سةرضةةةةاوةي وانيةةةةاري و      

ةشةةةدا  هةةةةموو  لةطةةةة َ ئةو بةةوةريةةةةكاني باوكةةةة  ارةمانةكةةةةي.  
شةةةةةي لةةةةةة دةفتةريَكةةةةةدا كؤيةةةةةان  شةةةةة ريةكاني باوكي دة ةةةةةة

لةيةةةةةةكيَ  لةةةةةة بتوانيَةةةةةت  تاوةكو لةدةرفةتيَكةةةةةدا ،دةكاتةةةةةةوة
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 اني شةةةارةكةي بةضةةةاثي ب ةيةةةةنيَت  و بلَةةةاوي بكاتةةةةوة   ضةةةاثيانةك
 ....بؤي

*** 

يةةةةكيَ  لةضةةةاثيانةكاني  رنذيَكيةةةان مامةةةة ئي ةةة ااي  كةةةة  ةةةاوةني 
 يش هاورِيَيةةةكي ن يكةةي بةةاوكي هيةةوا    هاوكةةات شةةاري سةةليَ اني بةةوو،  

و بةتاي ةةةةةةتيش لةةةةةةكاتي   لةةةةةة سةةةةةةردةمي شةةةةةاب   ،بةةةةةوو
شةةةةةمالَة رةش بةكةسةةةةيَكي   كةةةةة ،شةةةةاردا نيَةةةةو ريَكي ةةةةتةنةكاني

هةةةةروةكو دووبةةةرا  لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا ارةمةةةان و ضةةةاوكراوة داينةةةابوو. 
ئةةي  شةةةويَكيان سةةةرداني مةةالَي هيةةوا دةكةةات ،     .وابةةوون بةةؤ يةةةك ي 

داوا لةثاشةةةان  ثرسةةةيَت.بةةؤ ئةةةةوةي لةتةندرووسةةج براذنةةةي و هيةةوا ب   
ة شةة ريةكاني بةةةاوكي بةةةؤ  لةةةهيوا دةكةةةات كةةة بةةةرِوات هةةةموو دة ةةة   

هيةةةوا د َ  ةةةةينيَت . تةةةاوةكو لةدةرفةةةةتيَ  دا بةضةةةاثي ب  بويَنيَةةةت ،
بةةةةرِاكردن   ةةةؤش دةبيَةةةت بةداواكةةةةي مةةةام ئي ةةة ااي  ، هيةةةواش    

دة ةةةةة  كتيَ يانةكةةةةةي بةةةةاوكي دا دةرِوات ، سةةةةةرجةم  بةةةةةرةو ذووري
  ي بةةةاوكي ونر بةةةةجواني رِيَكةةةدة ات ،لةثاشةةةان دةيداتةةةة  نشةةة ريةكا

 ...،بؤ ئةوةي بةضاثي ب ةيةنيَت بؤيدةسج مامة ئي  ااي 
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(7) 

و تةةةواوي  ي بةةؤ طةةةلي باشةةووري كوردسةةتان  سةةا َ  بةةة  يَرايةةي تيَثةةةرِ  
  ةلَكي، يَرايةةةةي سةةةةالَدا بةتيَثةةةةةرِبووني  دانيشةةةةتواني ايَةةةةرا ، 

يَةةةرا   بةبي ةةةتين هةةةةوالَيَ  دةسةةةةتيان    كوردسةةةتان و ا  باشةةةووري  
بةةةةةهؤي روو ةةةةان  ئةةةةةو ئاهةن ةةةةةش، بةئاهةةةةةنس طيَةةةةران كةةةةرد

ي ميَةةةيووي  سةةةةدةي بي ةةةت   ولةسةةةيَدارةداني طةةةةورةتري  سةةةتةمكار  
بةةةةثياويَكي ديكتةةةاتؤر و  ،كةةةةكةةةة ئةةةةويش سةةةةدام ا ةةةيَ  بوو .بةةةوو

مةترسةةةةيدار ناسةةةةرابوو،بةتاي ةتيش بةةةةؤ طيةةةةاني طةةةةةلي كةةةةورد، 
لةسةةةةرةتاي سةةةةدةي بي ةةةت و يةكةةةدا بةثةةةةتي سةةةيَدارة       بةةةةلَام

كؤتةةةةةةةايي بةهةموودةسةةةةةةةةلَات و سةةةةةةةتةمكاريةكةي دا هةةةةةةةات 
ي كوردسةةةتان و ايَةةةرا  ئةةةةَامي كةلةبةرام ةةةةر بةةةة طةةةةلي باشةةةوور

وانةةي كةةة ضةةؤن  ؤشةةيةكانيان     ةةةلَكي لةةة دلَيؤشةةيا نةةةيان     ،دابةةوو
 ، يروو ةةةاني ئةةةةو دةسةةةةلَاتة ديكتةةةاتؤرو  يَ ةونةةةة   بةةةؤ دةربةةةرِن،

  و بةتاي ةةةةتيش كةسةةةالَانيَكي ئيَج ةةةار ونر بةةةةرنكي   ةةةةلَكي ايَةةةرا 
ئةَامةةةةداني  لةةةةة ، كةةةةة بةةةةةردةوام بةةةةووكوردةكةةةةاني طرت ةةةةوو

و  كي يابةةةةةارانكردن و ئةةةةةةننالي  ةةةةةةلَكي باشةةةةةووري كوردسةةةةةتان
ان يكةةةةدا كةطةةةةلي كةةةوردي باشةةةووري كورسةةةت ضةةةةندي  نةهةةةةماتي د

هةةةيط كاتيَةةة  طةةةةلي ، كةةةة بةدةسةةةج ئةةةةو دةسةةةةلَاتةوة ضةشةةةت ووي
،هةروةها  نةةةةوة لةةةةثاش كةةةورد ئةةةةو ئاوارانةةةةي لةةةةياد ناضةةةيَتةوة  

طةلةكةةةةي دةبيَةةةت ب انيَةةةت كةةةة  ي ،نةةةيَي نيشةةةت انةكةي هيةةةوانةةةةوة
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،بةدةسةةةج ئةةةةو رذيَ ةةةة  ضةشتووةضةةةةندي  ئةةةاواري طةةةةورة طةةةةورةي  
 .وةبةدواي يةكانةية  

*** 

هيَشةةةةتا لةةةةة ضةةةةاوةرِواني  لةاليةةةةةكي ديكةةةةةوة دايكةةةةي هيةةةةوا،   
كةةةة ئةةةاوات دة واويَةةةت  .هاتنةةةةوةي كضةةةة طةورةكةةةةي دايةةةة )تةةةارا( 

بي ةةةت،  مةةة طيَين لةةةة سةةةيَدارةداني سةةةةدام اوسةةةيَينهةةةةروةكو ضةةةؤن 
مةةة طيَين  وة،بةهةةةةمان شةةةيَوةش رنذيَةةة  بيَةةةت لةاليةةةةن فريشةةةتةكانة

، كةةة ئةةةو م طيَنيةةةش   ثيَةةي بةةدةن  يهةةةوالَي كضةةة طةورةكةةةي تةةارا   
 .ي ذياني ودةبيَتة طةورةتري  دلَيؤشي بؤ دايكي هيوا لةتةوا

 

 

(8) 

بةةةةبيَ ئةةةةوةي هةسةةةج ثةةةيَ   ةكان سةةةالَتةةةاوةكو دةهةةةات ، ذمةةةارةي 
يين ،لةطةةةة َ  يَةةةرا تيَثةةةةةرِ  ي بةةةة  يَرايةةةي تيَثةةةةةرِ   بكريَةةةت ونر  

دةبيَةةةت بةةةة كةةةورِيَكي طةةةةنل و دايكيشةةةي تةمةةةةني سةةةالَةكاندا،هيواش 
،كةضةةةةي هةةةةيط دةن وباسةةةةيَكي  تةةةةاراش بةةةةةرةو هةلَكشةةةةان دةرِوات

  ؤنةةاغي طةَيةتيةةةوة،  سةةةرةتاي  هيةةوا لةةة  ئةةي   . لةةةئارادا نيةةة 
هةسةةةةت بةةةةة هةةةةةموو جةَالَيةةةةةكاني دةورووبةةةةةري بةتةةةةةواوةتي 
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كةةةةةةةة لةةةةةةةةنيَو نيشةةةةةةةت انةكةي دا     ؤيةةةةةةةدا دةكةةةةةةةات 
تيش كاتيَةةة  ضةةةاوي  بةةةة الثةةةةرِةكاني ميَةةةيوودا   ،بةتاي ةةةةدةطووةريَت

دة شةةةةةيَنيَتةوة،دبينيَت بةةةةةةدةيان رووداوي طةةةةةةورة ، طةةةةةةورة رووي  
داوة لةةةةةنيَو نيشةةةةت انةكةي و ضةةةةواردةوريدا،بةتاي ةتيش كاتيَةةةة     

ر ميَةةةةةيووي جةةةةةةن ي نةةةةةةاو ؤي    ضةةةةةاوي دةكةويَتةةةةةة سةةةةةة   
،راسةةةتةو ؤ  لةةةةنيَو دلَةةةي  ؤيةةةةوة دةلَيَةةةت: ئةةةاب ئةمةةةة     طةلةكةي

يَ ةةةةة  ؤمةةةةان كةةةةةم كراوينةتةةةةة  وربةةةةاني دةسةةةةج    ضةةةةية  ئ
دووذمنان،كةضةةةةةي لةةةةةةناو ؤي  ؤيشةةةةة انةوة دووذمةةةةةين يةةةةةةك  

،هةربؤيةةةة ئيَ ةةةة نةبووينةتةةةة اوةني هةةةيط شةةةتيَ  ضةةةوونكة    بووينة
ئيَ ةةتا ئةةي   بةرِاسةةج  ؤمةةان لةةةنيَو  ؤمةةان دا دووذمةةين يةةةك ي .    

دةوام نيشةةةةةةةةت انةكةي مةةةةةةةة  نيشةةةةةةةةت اني )ثةثوولةةةةةةةةة 
 ...(بالَشكاوةكانة

*** 

تاكةةةة  ةلَام هيةةةوا هةةةةموو ئةةةةم شةةةتانةي بةةةةالوة نا،ضةةةوونكة   بةةة 
 ةةةةوني هيةةةواو دايكةةةي لةةةة ئيَ ةةةتادا تةةةةنوا هةةةةوالَي تارايةةةة كةةةة  

هةرضةةةةندة هيةةةوا تةةةةنوا ويَنةيةةةةكي   دووبةةةارة ثيَيةةةان شةةةادبيَتةوة، 
،لةةةةنيَو ئةل وومةةةة   بضةةةووكي  ووشةةةكة طةورةكةةةةي  ةةةؤي بينيةةةوة   

 مالَةوةيان... طةورةكةي

هيةةةواو دايكةةةي بةسةةةةردانيَ  بةةةةرةو سةةةةر  ،ئيَوارةيةةةةكي رنذي هةةةةيين
طةةةؤري شةةةةمالَة رةش و نةةةةرمد دةرِنن، كةةةة بةةةاو  و كةةةط لةتةنيشةةةج 
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لةطةةةة َ  ،لةةةةنيَو ضةةةالَيَكي تاريكةةةدا  يةةةةك ةوة ثالَيةةةان داوةتةةةةوة 
هيةةةوا كتيَ ةةةة شةةة ريةكةي بةةةاوكي كةةةة بةةةؤي ضةةةاثيكردبوو     ؤيةةةدا 

دايةةةدةنيَت  ةوةةكةيةةةيشةةةج طؤرِلةاليةةةةن مةةةام ئي ةةة اايلةوة ، لةتةن 
لةطةةةةة َ كؤمةةةةةلَيَ  طةةةةولَي جؤراوجؤريشةةةةي بةةةةؤ دة اتةةةةة سةةةةةر  و

هةةةروةها بةباوكيشةةي دةلَيَةةت: اةةةوة باوكةةة طيةةان بةةة       كتيَ ةكةةةي.
ئةةارامي لةةةنيَو ئةةةم طةةؤرة تاريكةةةدا ، مةة  شةةاناوي ثيَتةةةوة دةكةةةم         

كو ضةةةةندة ثيةةةاويَكي  ارةمةةةان بةةةووة لةةةة ولةةةةناوهاورِيَكام كةةةة بةةةا
م بةةةة ارةمانيش مرديةةةت، بةةةةلَا  هةةةةركةضةةةي  ،ري سةةةة تدارنذطةةةا

دويَةةين بةةةناوي  ةةةباتي   وةكةةو تةةا بةشةةيَكي هاورِيَكانةةت وةكةةو تةةؤ    
لةةةة ،  ضةةةةكداري و ثيَشةةة ةرطايةتي  ؤيةةةان بة ةةةةلَكي ناسةةةاندبوو   

،كةةةة لةةةةثاش ئةوةي دذي رذيَ ةةةة ديكتاتؤرةكةةةةي بةةةةام دا ، كةضةةةي  
سةةةة تةكاني شةةةا ة نيَو لةةةة تةةةةواو بةةةوو هةةةةموويان  شئةةةي  شةةةؤرِ

لةئيَ ةةةتادا  بؤ ؤيةةةان لةةةة نيَةةةو كؤشةةة  و    نيشةةةت انةكةم دابةةةةوي .
ويَنةةةة ضةةةةندي  ئؤتةةةؤم يلي ئا بلَنةةةدةكان دةذيةةة  و لةطةةةة َ   تةةةةالرة

تةنانةةةةةت بةةةةة ئةسةةةةتةم   ، كةةةةة رةشةةةةيان بةدوايانةةةةةوة دةرِوات 
،ئاي باوكةةةة ذيةةةانيَكي ونر نامؤيةةةة  سةةةلَاويَكيش لةهةةةةذارةكان دةكةةةةن 

ةندة رنذ بةةةرنذ مةة  ضةةاوةكام ويةةاتر    كةةة ئيَ ةةة تيَةةدا دةذي ،هةرضةة   
 ،لةضةةةواردةوري  ةةةؤم   بكريَنةةةةوة ئةةةةوا شةةةج ونر نةةةامؤتر دةبيةةةنو  

ئاطةةةةات  باوكةةةةة   ؤمشةةةةةويَيت باوكةةةةة طيةةةةان ،بةةةةةلَام تكايةةةةة 
ضةةوونكة ئةةةو ونر بضةةووكة، بؤيةةة  ئيَ ةةتا ونر      ،لة ووشةةكةكةم  بيَةةت 

وات لةطةةةة َ يَو ئةةةةم ضةةةالَة تاريكةةةةدا بةتةةةةنيا،   ترسةةةيَت لةةةةن دة
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 ارةمانةكةةةةي م ، ةةةوات لةطةةةة َ ئةةةةي  ووشةةةكة بضةةةكؤالنة   باوكةةةة
 بيَناوةكةي نيَو نيشت اني )ثةثوولة بالَشكاوةكان(...

 

 

 

(9) 

بةةةجيَ هيَنةةرا .  ، لةةةكؤتايي  واتي ضةةةندي  سةةالَةي دايكةةي هيةةوا   ئةةا
بةةؤ   واتي طةرِانةةةوةي كضةةة طةورةكةةةي دة واسةةت ،    كةةة بةةةردةوام ئةةا  

ش ويةةاتر لةةة  ثةةابةةةلَام لةةة  نةةاو  يَةة ان و نيشةةت انةكةي  ةةؤي دا،    
لةةةة نةةةةبووني هةةةيط هةةةةوالَيَ  و دةنةةةس و باسةةةيَكي     بي ةةةت سةةةا َ 

رنذيَكيةةةان لةاليةةةةن   دايكةةةي هيةةةوا ،بةةةةلَام دةربةةةارةي تةةةارا كضةةةي دا
كةةة  كي بةةؤ دةنيَريَةةت  هةةةوالَيَ كةةة مالَيةةان لةةة ئيَرانةةة،    ووشةةكيَكيةوة

ئيَرانيةةةة  دايةةةة لةةةة تةةةاران بةةةةناوي ئاغةةةاي  طوايةةةة تةةةارا لةةةةمالَي
اوي، بةةةلَام تةةارا لةةةثاش ئةةةو هةمووسةةالَةدا لةةة ئيَ ةةتادا ئةةةو      شةةة

 بي ةةةت و نؤسةةةالَة ،  شةةةيتةمةني ها،هةةةةروةبؤتةةةة كضةةةيَكي طةورةو 
 لةهةمانكاتيشةةةدا هاوسةةةةرطةي لةطةةةة َ كةةةورِيَكي ئيَرانةةةي دا كةةةردوة  

يَكي ونر بةةةةلَام  ؤشةةة ة تانة كورِةكةةةة كةةةورِ    بةةةةناوي مورتةةةةوايي، 
 وت سةةةالَة ثيَكةةةةوة دةذيةةة  كةةةة ويةةةاتر لةةةة اةةةة  بةةةةرِيَ  و مةةةةردة
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 كةةةة  ، ئةةةةوةيو بةةةةبيَ هةةةيط كيَشةةةةية   بةبة تةةةةوةري بؤ ؤيةةةان،
 دايكةةةي مورتةةةةوايش كةةةة  ئةوةيةةةة بةةةؤ تةةةارا    ةةةاي دلَيؤشةةةية  جيَ

،واتة سةةةةةةر  ةةةةةةلَكي الي كرماشةةةةةانة  ، هاونةتةةةةةةوةي  ؤيةةةةةة 
رنذهةةةةلَاتي كوردسةةةتان   بةةةة ،كةديكةةةةي كوردسةةةتانة بةثارضةةةةكةي 

ئيَرانيةةةةة لةبنةرِةتةةةةةوة  مورتةةةةةوايي،بةةةةاوكي بةةةةةلَام ، ناسةةةةراوة
نةةةاوي ئاغةةةاي اةسةةةةنية،هةروةها مورتةةةةوايي     ،ةلَكي تارانةةةة ةةة

 دةكاتةةةة بةةةرا طةةةةورةي كةةةة برايةةةةكي تةةةري هةيةةةة بةةةةناوي اةةةةلي 
هةشةةةةت  لةسةةةةةردةماني جةةةةةن ي ةلَام اةةةةةلي بةةةة مورتةةةةةوايي .

 بةةة فةةةتواي رابةةةري شؤرشةةي    ، دا ئيَةةران و ايَةةرا    سةةالَةكةي نيَةةوان  
ةشةةةداري هاورِيَكةةةاني بو يَةةةران ، بريةةةاردرا كةةةة اةةةةلي  ئ ئةوكاتةةةةي 

شةةةاني لةطةةةة َ سةةةووثاي  شةةةان بةجةةةةنس بكةةةةن لةةةة دذي ايَةةةرا  ، 
َ   ولَاتةكةةةةي دا،   امي ئةةةةو جةن ةةةةة  ئةةةي  لةوكاتةةةةوة لةةةةة ئةةةة

 اةلي دةكوذريَت. نةطري ةدا

*** 

وة لةةةة  1991ةوةكةةةةي سةةةالَي  كةةةة لةةةة كؤرِ  ثةةةاش ئةةةةوةي  تةةةارا  
 كةةةة لةاليةةةةن مالَيَكةةةةوة   بةةةةلَام  يَ انةكةةةةي  ةةةؤي ون دةبيَةةةت ،  

كةةةة ئةةةةو مالَةةةةش باورطةةةانيَكي ديةةةاري ، ةةةةلَكي تاران  لةبنةرِةتةةةةوة
هةةةةروةكو منةةةدالَي  ئي  بؤدواجةةةار،تةةةاران  بةةةةناوي ئاغةةةاي شةةةةاوي،

لةبنةرِةتةةةةوة  ضةةةوونكة ئةةةةو  يَ انةةةة   ، ؤيةةةان بةةةة يَوي دةكةةةةن  
ي كةةةةهةربؤيةةةة ئةةةي   يَ انة   ةةةاوةني هةةةيط منةةةدالَيَ  نةةةةبوون،   
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بةةةة يَوي  ونر ااشةةة ي تةةةارا دةبيَةةةت و برِيةةةاردةدات  غةةةاي شةةةةاويئا
ة،بةةةةلَام تةةةارا  ربكةةةات ،تةةةاوةكو ئةوكاتةةةةي دةبيَتةةةة كضةةةيَكي طةو   

  ؤيي لةيادنةكردبوو.هةميشة  يَ انة راستة ينةكةي 

دة ويَنيَةةةت لةةةة بةشةةةي  ي تةةةارانلةةةة وانكةةةؤ ،تةةةارا ئةوكاتةةةةي كةةةة  
بةةةةةناوي  لةبةشةةةةةكةي  ؤيةةةةدا،  يَةةةة  دةناسةةةةيَتكورِ ث يشةةةةكي دا
كةويَتةةةةةة داوي دةي ، ثةةةةةاش ناسةةةةةيين راسةةةةةتةو ؤ   مورتةةةةةةواي

لةةةةثاش تةةةةواكردني  ئةةةي   ؤشةوي ةةةج ئةةةةو كةةةورِة ئيَرانيةةةةوة،   
 وانكؤيةةةان تةةةاراو مورتةةةةوايي دةسةةةت لةةةةنيَو دةسةةةج يةةةةك  دةنةةةيَ  و

  لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا يدةضةةةنة نيَةةةو هيََنةةةةي بة تةةةةوةري  ؤيانةةةةوة  
هةةةةمان  كةةةة جةةةوان، بةةةةناوي نةرمينةوة. الَيَكيدةبنةةةة   ةةةاوةني منةةةد

بةةةةلَام تةةةارا    ووشةةةكةكةي  ةةةؤيي لةةةة كضةةةةكةي دةنيَةةةت،  نةةةاوي 
  شكةكةي لةذيان دا نةماوة.بيَةاطاية لةوةي  وو

بةدريَةةةةيايي ئةةةةةو  ةي  يَ انةكةةةةةي  ةةةةؤي دةكةةةةردتةةةةارا ونر بةةةة 
م هةةةيط دةرفةةةةتيَكي بؤنةرة  ةةةا كةةةة بة يَ انةكةةةةي بةةةةلَاسةةةالَانةدا، 
بةةةيَ ئاطايةةةة لةةةةوةي  هيَشةةةتا  تةةةارا ش، ج ةةةة لةةةةوة  شةةةادبيَتةوة

كةضةةةةندة تامةةةةورني  يةةةة بةةةةناوي هيةةةواوة،ةبرايةةةةكي تا انةةةةي ه
لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا بةةةيَ ئاطايةةةة    ،بينةةةيين  ووشةةةكة طةورةكةيةةةةتي 

ي نيَةةةةةو لةكؤضةةةةةي دوايةةةةةي بةةةةةاوكي و سةةةةةةرجةم رووداوةكةةةةةان 
 ...نيشت انةكةي
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(10) 

مورتةةةةةةواي ش لةاليةةةةةةن تةةةةةارا ي دايكةةةةةي،بةهةةةةةةمان شةةةةةيَوة
ثةةيَ دةدات كةةة  يَ انةكةةةي لةةة ذيةةان      ي، هةةةوالَي ئةةةوة هاوسةةةريةوة
، ضةةةةوونكة دةذيةةةة   ةكةي  ؤيةةةةانلةسةةةةليَ انيهةةةةةر  دا مةةةةاون و 

مورتةةةةوايي لةيةكةةةةم شةةةةوي هاوسةةةةرطةيان بةةةةلَيَين ئةةةةوةي بةةةة    
رِ بةةةؤ كةةةة هةةةةموو تواناكةةةاني  ةةةؤي ااتةةةة طةةةة    بةةةوو،تةةةارا دا

 شادبوونةوة بة يَ انةكةي.

كةةة بةةاو  و  ووشةةكةكةي    ئةةةو هةوالَةةة بةةةتارا نةةادات    مورتةةةوايي 
،ضةةوونكة دةي انةةي كةةة تةةارا بةرطةةةي ئةةةو ئةةاوارة       لةةةذيان دا نةماوة

هةربؤيةةةة مورتةةةةوايي نةيدةوي ةةةت ،تةةةاراي  ؤشةوي ةةةج  ناطريَةةةت.  
   .ئاواربكيَشيَت

لةةةة رِيَ ةةةاي كؤمةةةةلَيَ    هةةةةولَيَكي  ونر مورتةةةةوايي دةتوانيَةةةت ثةةةاش 
 م تةةةواني ،دةرئةةةةَاني و ناوضةةةةكاني ديكةداسةةةليَ اهاورِيَيةةةةوة لةةةة 

بةدةسةةةت  تةةةارا ةكةةةةي مةةةالَي  يَ انةةةة راسةةةتة ينةكةيذمةةةارة تاي ةتي
تةةةةةاراي بويَنيَةةةةةت ،ئةمةةةةةةش  دةيكاتةةةةةة سةةةةةوثراي ة  بةةةةةؤ   

 ... ؤشةوي ج

*** 
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ثراي ة جوانةةةةي هاوسةةةةرةكةي تةةةاراش ونر دلَيةةةؤش دةبيَةةةت بةةةةو سةةةو 
راسةةةتةو ؤ بةةةؤ شةةةةوةكةي  بةةةة    ، ئةةةي  كةةةة ثيَشكةشةةةي كردبةةةوو 
لةفؤنةكةةةةةي مةةةةالَي هيةةةةوا  وةن ةةةةي تة ذمارةيةةةةةكي تاي ةتيةةةةةوة 

 كةةةة وةن ةةةي تةلةفؤنةكةةةة لةةةيَ دةدريَةةةت،    لةوكاتةةةةدا ليَةةةدةدريَت،
 ةةةةةريكي ئامةةةةادةكردني  ا لةةةةة ضيَشةةةةتيانةداية  دايكةةةةي هيةةةةو 

دا بؤ ؤيةةةان ثاروويةةةةكي نانةةةة بؤئةةةةوةي لةطةةةة َ هيةةةواي كةةةورِي     
كةةةي هيةةةوا  ورثةيةةةة  بةةةةناو دلَةةةي دا دايبةةةةلَام هةةةةرووو ،  بييةةةؤن
 يَةةةرا  ةةةؤي    دةسةةةت ةجيَ كضةةةةكةمة، ةدةلَيَت:دلَنيةةةام ئةةةةو ديَةةةت و

لةثاشةةةان  بةةةةرةو تةلةفؤنةكةةةة دةطةيةةةةنيَت و هةةةةلَي دةطريَةةةت و     
 دةلَيَت:

 بةلَي فةرموو كيَية؟ -

دةلَيَةةةت: فةةةةرموو كيَيةةةت  لةتةلةفؤنةكةةةةوة دوو جةةةار ،دايكةةةي هيةةةوا 
ناكةةةن؟  ئةةةلوو فةةةرموو  كةةيَ  بةةةرِيَ تان      ية بةةؤ   ةةة  ؟بةةةرِيَ تان

 تكاية   ةية  بكةن كاتي طالَتةكردن نية بةم شةوة درةن ة.

  وربةةةةاني م طريانةةةةةوة،دةلَيَت: دايكةةةةة طيةةةةان ، تةةةةاراش بةةةةةدة-
مةةةنو   وربةةةاني ئةةةةو دةن ةةةة  ؤشةةةةت  ،دايكةةةةهةناسةةةةكانت   ، 
 طةرِيَو دايكة جوانةكةم... لةدةورت تارا كضة طةورةكةت

  دايكةةةي هيةةةوا  طةةةويَي لةةةةم   ةةةةية دةبيَةةةت راسةةةتةو ؤ       كاتيَةةة
لةةةةةةنيَو  و بةطريانةةةةةةوة، هةناسةةةةةةيةكي  ةةةةةو َ هةلَدةمةةةةةييَت 
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كضةةةة طةورةكةةةةي  بةةةةدةن يَكي ونر بةةةةروةوة بةةةان ي   ،تةلةفؤنةكةةةةدا
ئةةةةةي  :تةةةةارا طيةةةةان، كضةةةةة تا انةكةةةةةي دايةةةةة دةكةةةةات و دةلَيَت

ئةمةةة يةةان  ئةةةوة تةةؤي ؟  ةكةي دايةةة ، دايةةة بةةة وربانت بيَةةت  هةناسةة
 ؟ بةم شةوة درةن ة  ةونة كة م  تيَكةوتووم

كي بةةةلَكو راسةةتية  ،،  ةةةون نيةةة تةةارام بةةةلَي دايةةة طيةةان  مةةنو    -
، مةةة  ئيَ ةةةتا لةةةة ئيَرانةةةةوة   ةةةةت لةطةةةة َ ضةةةاوةرِوانةكراوة بؤمةةةان

  لةةةةثاش ئةةةةو هةمووسةةةالَةدا ،مةةة ،دايكةةةة طيةةةانهةةةةروةها  دةكةةةةم،
. هاوسةرطةيشةةةةو كةةةةردوةي ونر طةةةةةورةو بوومةتةةةةة كضةةةةيَك ئيَ ةةةةتا 

نةةةاوي  ،جوانيشةةة ان بة  ةةة ةت بةةةووةمنةةةدالَيَكي لةطةةةة َ  ئةوةشةةةدا 
 ووشةةكةكةم لةةيَ نةةاوة نةةةرمد طيةةان بةرِاسةةج  ونر بةةةي هةةةمووتان       

 دةكةم.

نةةةرميين  هةةةروةها  بةةاوكو ضةةؤنة؟ دايكةةة طيةةان ثةةيَو بلَةةي     تةةارا: 
  ووشكو ضؤنة؟

 ،راسةةةتةو ؤ دايكةةةي تةةةارا بةهةةةةوا َ ثرسةةةيين  ووشةةةكةكةي و باوكي  
بةةؤ سةةاتيَ  بةةيَ دةنةةس دةبيَةةت. تةةاراش لةتةلةفؤنةةةوة بةةة دايكةةي         

 دةلَيَت: ئةلوو دايكة بؤضي دةن ت نةما 

بيَةةدةنس نةبوومةةة بةةةلَكو     دايةةة بةةة وربانت بةةيَ    كضةةةكةي  ةةؤم،   -
لةةيَ نةةاوة  ، ناويشةةت يَةة  وتةةت منةةدالَيَكو بةةووة   كات طويَةةت بةةؤ دةطةةرم. 

ةي  وربةةةاني كضةةةةكةي  ةةةؤم   ، ئةةة بةرِاسةةةج تاسةةةاندمينةةةةرمد ، 
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اسةةةج ونر تامةةةةورني بؤتةةةة دايةةة  ، بةرِثةةةاش ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَة ، 
 بينينتام...

تةندرووسةةةةج بةةةةاو  و  ووشةةةةكي    تةةةةارا دووبةةةةارة ثرسةةةةياري  
بلََيَةةةت  كةضةةةي  ،بةةةةلَام دايكةةةي نايةةةةويَت راسةةةتيةكةي ثةةةيَ    دةكات

ةكي طةةةةورة لةطةةةة َ   ناضةةةار دةبيَةةةت درنيةةة   روويةةةداوة. هةربؤيةةةة   
بةلَام وشةةةكت ونر باشةةة ،دةلَيَةةةت: باوكةةةت و  و كةةةات ثيَةةةي كضةةةةكةي ب
لةةةةدايكي دةكةةةات كةةةة تةلةفؤنةكةةةةيان ثةةةيَ بةةةدات، بةةةؤ   تةةةارا داوا

بةةةلَام  ،و طةةويَي لةةةدةن يان بيَةةت   ئةةةوةي   ةةةيان لةطةةة َ دا بكةةات    
دةلَيَةةةةت: كضةةةةةكةم  دووبةةةةارة درنيةةةةةكي تةةةةر دةكةةةةات و  دايكةةةةي

 . ةوتوون هةردووكيان

  ةةةةكةي دايكةةةي هيةةةوا ،ونر راسةةةت   ئةطةرضةةةي لةةةةديويَكي تةةةرةوة  
بةةةؤ هةةةةتا هةتايةةةة   ،، ضةةةوونكة بةةةاو  و  ووشةةةكةكةي تةةةارا  بةةةوو

 ...ضاوةكانيان ليَ  ناوةو  ةوتون بؤ ؤيان

دةلَيَةةت: باشةةة دايكةةة طيةةان هةةةلَيان     ثةةاش   ةةةكةي دايكةةي  تةةاراش 
ي و مورتةةةةوا ووو مةة   ، بةةا اةةةةون  بؤ ؤيةةان  بةيانيةكةةةةي  مةسةةتيَنة 

  َ كضةةةةةةكةم بةيةكةةةةةةم فرِنكةةةةةة دةطةينةةةةةةهاوسةةةةةةرم لةطةةةةةة
 تيَر لة باوةشتان دةطرم.،.ئي  ئةوكاتة تيَر .سليَ اني.

بةةةؤ مالَةكةةةةي  بة يَربيَيتةةةةوة  وربانةةةت   كضةةةةكةم تةةةارا طيةةةان  -
ئةمةةةة ضةةةةندة هةةةةوالَيَكي  ؤشةةةة    ، ةةةؤت و نيشةةةت انة بيَناوةكةت 
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بةةةلَام كضةةةكةم تةةؤ لةةةثاش ئةةةو هةةةموو سةةالَة بةةيَ ئاطةةاي        بةةؤم .
 ئةةةةوهيوا، هةيةةةة بةةةةناوي   تيشةةةلةةةةوةي ، كةةةة  ئيَ ةةةتا تةةةؤ برايةك

تكايةةةة بةةةةياني  تامةةةةورني بينةةةيين تؤيةةةة ،بؤيةةةةي  سةةةالَة  ضةةةةند
 بؤالمةةةان، لةةةةم تةنياييةةةة ئيَ ةةةة روطةةةار بكةةةة ، تةةةؤ    ووو ب ةةةةرِيَوة

الَةكةةةةمان هةةةيط مدةبيتةةةة تاكةةةة  روونةةةاكي مالَةكةةةةمان، ضةةةوونكة   
 لةثاش ديارنةماني تؤدا. رووناكيةكي تيَدا نةماوة

تةةارا كاتيَةة  طويَ ي ةةج ئةةةو   ةةةيةي دايكةةي دةبيَتةةةوة ، لةةةةوةي        
ةذيَت و  ؤشةةةيةكةي نةةةاو ، ونر دةشةةةلَ ةكةةةة برايةةةةكي بضةةةووكي هةيةةة 

 ....رِيَتبةطريانيَكي  وولَةوة دةري دةب نا ي دلَي،

بةةةدايكي دةلَيَةةت: واتةةة ثةةاش ئةةةو هةةةموو       بةةةدةم طريانةةةوة   تةةارا
برايةكيشةةةو هةيةةةة و مةةة  ئاطةةةةدار نةةةيو؟   وربةةةاني بةةةرا      سةةةالَة

دايكةةةة طيةةةان تكايةةةة  ةي  ةةةؤم    دادة لةةةةدةوري طةةةةرِيَت،تا انةكةةة
 طةةويَو لةةة دةن ةةي   هةرئيَ ةةتا  تةلةفؤنةكةةة بةةدة بةةة كةةاكو دةمةةةويَت   

 بيَت. برا تا انةكةي  ؤم

بةةؤ ئةةةوةي   ةةةي لةطةةة َ دا    ةكةةةمباشةةة كضةةةكةم ئيَ ةةتا بةةان ي د   -
 ...بكةي

كةةةارم كةةةةميَ   ةكةةةةم وةرة  ةةةوارةوة  كورِ هيةةةوا... هيةةةوا... هيةةةوا... 
   ثيَتة.
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 ضيت دةويَت؟ بةلَي دايكة طيان ،-

بةةةؤ هةةةاتووة دةيةةةةويَت   ةةةةت     تةلةةةةفؤنيَكت    يَةةةرا وةرةتةةةؤ  -
 لةطة َ بكات...

 كيَية دايكة؟ -

، تةةةةنوا طةةةوتي: هيةةةوام   نةةةاوي   ةةةؤي نةةةةوتوة  نةةةاوام كةةةورِم  -
 دةواني كيَية؟ كةئةوجا ،،تؤ وةرة  وارةوة هةلَي طرة تدةويَ

وا بةةةةةرِاكردن لةةةةة ذووري سةةةةةربانةوة ، كةةةةة لةةةةة ذووري    هيةةةة  -
ويَندنةةةةةوةي كتيَ يانةكةةةةةي بةةةةاوكي دايةةةةة بؤ ةةةةؤي ،سةةةةةر الَي  

تةلةفؤنةكةةةةة راسةةةةتةو ؤ ديَتةةةةة  ةةةةوارةوةو كتيَ يَكةةةةي ميَيووييةةةةة. 
 ؟بةةةةةلَي فةةةةةرموو كةةةةيَد   ...ئةةةةةلوو،ئةلووت:هةلَةةةةدةطريَت و دةلَيَ
 بةرِيَ تان بةم شةوة؟

بةةةةرِاي   ةةةة دةكةةةات و دةلَيَةةةت :   تةةةاراش بةةةة وةردة ةنةيةكةةةةوة  
بةتاي ةةةتي كةةة كضةةيَكي    ؟دةبيَةةت  كةةيَ بيَةةت بةةةم  شةةةوة     بةةةرِيَ تان 
، كةةة ئةةةو  بكةةات  ي سةةليَ اني تةلةةةفؤن  بةةؤ كةةورِيَكي  ةةؤو  وةكةةو مةة   

هيةةةوا بة  ةةةةكاني تاسةةةيَ   بيَةةةت ، ناويشةةةي هيةةةواكةةةورِة  ةةةؤوةش  
،بةةةةلَام كاتيَةةة  تةةةارا راسةةةتةو ؤ   وهةةةيط شةةةتيَ  نالَيَةةةت  دةي ةةةات

 ... تا انةكةي  دادة طيان تارام  ومن دةلَيَت: ئةوة 
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هةةةوالَيَكي ونر لةةةناكاو ، ثةةرِ لةةةتاة بةةوو بةةؤ هيةةوا ،كةبةةةم شةةةوة      -
تةةةاراي  كضةةةيَ  تةلةةةةفؤن دةكةةةات ، راسةةةتةو ؤ ثيَةةةي دةلَيَةةةت مةةة     

 شكتو... و

ي دةبيَتةةةوة لةةةنيَو   تيَةة  هيةةوا طةةويَي لةةةناوي  ووشةةكة طةورةكةةة      اك
بةتاسةةةةوة بةةةان ي تةةةاراي  ووشةةةكي دةكةةةات و ثيَةةةي  ،تةلةفؤنةكةةةةدا

راش بةةةة ادةلَيَةةةت: تةةةارا طيةةةان  ووشةةةكة طةورةكةةةةم ئةةةةوة تةةةؤي؟ تةةة
 بةةةلَيَ ،طريانةةةوة دةلَيَةةةت: بةةةلَي بةةرا بضةةووكةكةم لةةةدةورت طةةةرِيَو     

ثةةةيَو بلَةةةيَ براكةةةةم تةندرووسةةةتيت ضةةةؤنة؟   ةةةؤمو تةةةاراي  ووشةةةكت،
هيةةةواش بةةةة وةردة ةنةيةكةةةةوة ثيَةةةي دةلَيَةةةت: ونر ...ونر...باشةةةو     

 .دادة طيان بةتاي ةتي كة ئيَ تا طويَو لةدةن ي تؤ بوو

*** 

،ونر  طةةةويَي لةةةة دةن ةةةي  ووشةةةكةكةي بةةةوو   هيةةةوا ئةوكاتةةةةي كةةةة  
،كةةةة بةةةةم شةةةةوةو لةةةةناوكاودا كةسةةةيَ    ماني ديَتسةةةورِتووشةةةي سةر

 وشكةكةمت لةثاش ئةم هةمووسالَةدا.بلَيَت م   و

دايكيشةةةي  يكةةةة ئةةةةوة تةةةاراي  ووشةةةك ة؟لَيَةةةت: دابةةةةدايكي دة هيةةةوا 
بةةةة ثيَكةنينةةةةوة وةلَةةةامي هيةةةواي كةةةورِي دةداتةةةةوة دةلَيَةةةت: بةةةةلَي   

رنذة ؤشةةةةكاني  كورِةكةةةةم لةةةةكؤتايي دا ئةةةي  ثيَةةة  شةةةادبووينةوة ،  
 ووشةةةةةكة وة لةطةةةةةة َ تةةةةةؤ و ذيامنةةةةةان دةسةةةةةت ثيَدةكاتةةةةةة 

 ...كورِةكةم   ةي لةطة َ بكةطةورةكةت،
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تةةاوةكو بةةيَو بةةة   ويَيةةت؟ دادة طيةةان تةةؤ ئيَ ةةتا لةةة ك   باشةةة  هيةةوا:
مةة  ونر بةةةي تةةؤم كةةردوةو    ،ضةةوونكة و بتويَن ةةةوة بةةؤ مالَةةةوة شةةويَنتا

هةةةةةموومان بةةةةؤت  ،هةةةةةروةها دايكيشةةةةو ونر بةةةةةي تةةةةؤ دةكةةةةات 
 ئةم هةموو سالَة...لةثاش  ني ةراند

هيةةةوا طيةةةان  مةةة  لةةةة    وربةةةاني تةةةؤم،،  طيانةكةةةةي دادةتةةةارا: -
تةةةةؤ ،هةةةةةروةها  ئيَةةةةرام شةةةةويَنيَكي ونر دوورة لةةةةة سةةةةليَ انيةوة  

، بةةةةلَام طيانةكةةةةم    بةةةةم شةةةةوة   نةةةاتواني ئيَ ةةةتا ب ةيتةةةة الم  
لةطةةةة َ هاوسةةةةرةكةم بةيةكةةةةم     نةةةةرميين كضةةةو  بةةةةياني  ةةةؤم و 

ي ئيَةةةوةو ونر بةةةة منةةةيشسةةةليَ انيةكةم .نكةةةة دةطةرِيَينةةةةوة بةةةؤ  فرِ
 سةةةةةليَ انيةكةم و كوردسةةةةةتانةكةم كةةةةةردوة، ئةةةةةي  لةبةيانيةةةةةةوة 

بةةؤ   لةةةويَ بةةييو لةطةةة َ ئيَةةوةدا     ةةؤم و نةةةرميين كضةةو،  ت دةمةةةويَ
 ...هةتا هةتاية

هيةةوا كاتيَةة  طةةويَي لةةةوة دةبيَةةت كةةة تةةاراي  ووشةةكي منةةدالَيَكي         -
واتةةةة دادة طيةةةان تةةةؤ   دةلَيَةةةت: ئةةةاي  وايةةةة،  بةةةووة ، راسةةةتةو ؤ  

  ت بةةووة لةةة ثةةاش ئةةةم هةةةموو سةةالَةوة، كةةة ليَ ةةان دابةةرِاوي     مندالَشةة
دة بةةةةي تةةةؤ و  ووشةةةكةواكةم ضةةةةنلةيةةةة  كاتةةةدا مةةة  ، كةئيَ ةةةتا
بةةةةياني   ؤشةةة ي  رنذ دةبيَةةةت بةةةؤم  ،ضةةةوونكة  هةربؤيةةةة ، دةكةةةةم

تيَةةةر لةباوةشةةةتان  ... تةةةؤ تيَةةةر  لةطةةةة َ  ئةةةةبيَت  ووشةةةكةواكةم و  
ة َ  ووشةةةكةواكةم ، لةثاشةةةان تيَةةةر بةةةةدلَي  ؤمةةةان لةطةةة    دةطةةةرم

 ثياسةية  بةناو سليَ اني دا دةكةي .
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تارا:بةةةةلَي كاكةةةة طيةةةان منةةةدالَيَك ان بةةةووة، هةةةةروةها كضةةةيَكي      
جوانةةة، ناويشةةو لةةيَ نةةاوة )نةةةرمد(، بةرِاسةةج ونر بةةةي نةةةرميين       

  ووشكو دةكةم....

*** 

طويَ ي ةةةج ئةةةةوة دةبيَةةةت لةةةةواري تةةةاراي  ووشةةةكيةوة       كاتيَةةة 
هيةةوا بةةؤ  . ئةةي  ئةوكاتةةة   اوة )نةةةرمد (كةةةناوي  ووشةةكةواكةي نةة  

يَةةت، ضةةوونكة راسةةتةو ؤ  سةةاتيَ  بةةيَ دةنةةس دةبيَةةت و هةةيط شةةتيَ  نالَ   
 ،نةدةركانةةةدوة كضةةةي تةةةاراي كةةةة دايكةةةي راسةةةتيةكةي بةةةؤ دةوانيَةةةت 
 دووبةةةارة  دايكةةةيهيةةةواش ناضةةةار دةبيَةةةت هةةةةمان درني     هةربؤيةةةة
 تةةةةةارا هةةةةةةموو رووداوةكةةةةةانئةوكاتةةةةةةي وةكو تةةةةةاةوة. بكاتةةةةة

 .بةضاوةكاني  ؤي  دةبينيَت

تةندرووسةةةةج بةةةةاوكي و   ي،تةةةةارا بةهةةةةةمان شةةةةيَوة ثرسةةةةيار  -
 ووشةةةكةي لةبراكةةةةي  ؤيةةةدا دةكات،بةةةةلَام هيةةةوا هةةةةمان وةلَةةةامي  

 دايكي دةبيَت...

 وتوون اي  ووشةةةكي دةلَيَةةةت :  نةةةةرمد و بةةةاوكو  ةةةة   هيةةةوا بةةةةتار  
 ئةوكاتةةةة، تةةةاراش نةةةاتوان  ئيَ ةةةتا   ةةةةت لةطةةةة َ بكةةةةن،بؤيةةةة 

 درووسةةت دةبيَةةت كةةة لةةةم كاتةةةدا بؤضةةي     ةوةهةسةةتيَكي  نةةامؤ بةاليةة  
ضةةوونكة  هيَشةةتا كةةات ونريةةش      ةةةوت!   دةبيَةةت  نةةةرمد و بةةاوكي   

 درةنس نةبوو.  
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 بةةة هيةةواي بةةراي دةلَيَةةت:    لةةة تةلةفؤنةكةيةةةوة   تةةارا لةةةكؤتايي دا 
بةةةةياني  هةةةةموومان ثيَةةة  شةةةاد    ،براكةةةةم تةةةؤش بةةةرِن اةةةةوة  

بةةةلَام لةسةةةرةتادا   ،ةو تيَةةر بةةةدلَي  ؤمةةان   ةةة دةكةةةي     دةبينةةةو
 .ماضيَكي دايكو  لةبة نةكةيت

هيةةةوا: باشةةةة دادة طيةةةان شةةةةوت شةةةاد بيَةةةت، بةةةةياني هةةةةموومان    
 ضاوةرِيَت دةكةي ...

 

 

(11) 

تةمةةةةةني لةهةمووشةةةةةوةكاني ، دايكةةةةي هيةةةةوائةةةةةو شةةةةةوة بةةةةؤ 
، بةةةؤ جةةةاريَكي ، ضةةةوونكة ثةةةاش بي ةةةت سةةةالَي رةبةةةة  وبوجيةةةاواوتر

ب يَتة،هةةةروةها   ةةؤي  تةةر تةةواني طةةويَ لةةة دةن ةةي كضةةة طةورةكةةةي     
 ؤيةةةوة طةةوتي:  سةةووثاة بؤتةةؤ   لةةة دلَةةي   دايكةةي هيةةوا  ئةةةو شةةةوة 

 وو سةةالَة لةةة دووري كضةةة تا انةكةةةم،  كةةة لةةةثاش ئةةةم هةةةم    وايةةة،
 وايةةةة  ،ك ةةةان شةةةادبكةيتةوة يةةةت  بؤجةةةاريَكي تةةةر  ثيَ كةضةةةي توان

بةطةةةةورةيي  ،ةكاني دابةةةرِاوةطيةةةان هةةةةردايكيَ  وةكةةةو مةةة   لةةةة رنلَةةة
ديكةةةةوة . بةةةةلَام لةاليةةةةكي   ةةةؤت ثيَكيةةةان شةةةادبكةوة...)ئامد(  

بةةةؤ ئةةةةو درنيةةةةي لةطةةةة َ كضةةةةكةي دا  دايكةةةي هيةةةوا ونر ني ةرانةةةة،



باَلشكاوةكانثةثوولة   

45 

كةةردي ، ضةةوونكة نةةةيتواني ئةةةو راسةةتية تالَةةة لةيةكةةةم طويَ ي ةةج       
وشةةكةكةت نةةةماون  ي كضةةةكةيةوة ثيَةةي بلَيَةةت: كةةة بةةاو  و  و    دةن ةة

لةةة ذيةةان دا. ضةةوونكة ترسةةي لةةةوة هةةةبوو كةةة تةةاراي كضةةي شةةتيَ         
ي ةلةةةة ؤي بكردبايةةةة لةةةةثاش بي ةةةتين ئةةةةو هةوالَةةةةي دةربةةةار     

 باوكي و نةرميين  ووشكي.

*** 

بةةة بةهةةةمان شةةيَوةي دايكةةي    ، تةةاراش ؤ دلَةةي يةةةك  لةةيَ دةدات  د َ بةة
 لةتةنيشةةةج هاوسةةةةرةكةيةوة   وةردة ةنةةةةوة، طريةةةانيَكي ثةةةرِ لةةةة   

لةسةةةةةر تة تةةةةةي شةةةةةواني  ؤشةوي ةةةةتيان ثالَكةةةةةوتوة بؤ ةةةةؤي 
،بةةةةةلَام ثالَكةوتنةكةةةةةي ئةمشةةةةةوي تةةةةارا لةسةةةةةر تة تةةةةةي    

ضةةةةةوونكة ديكةةةةةةدا. لةشةةةةةةوةكاني   ؤشةوي ةةةةةتيان،جياواوترة 
نةةةةوة ئةمشةةةةويان  وةكةةةو  شةةةةواني ديكةةةة نيةةةة ، كةةةة بةةةةدةم ثيَكةني

سةةةر جيَ اكةةةيان ،شةةةويَكي سةةةووري    ةي هاوسةةةري  ل لةطةةة َ مورتةةةوا  
بةةةةلَكو تةةةارا شةةةةويَكي ثةةةرِ لةةةة  ،ثةةةرِ لة ؤشةوي ةةةج بةةةةرِيَ بكةةةةن

 فرميَ كاوي بةرِيَ دةكات...

 ضةةةركةكاني كاتةةةيميَري ذوورةكةةةةي تةماشةةةاي نةةةاو بةةةةناوة   تةةةارا،
نكةةةةةي تةةةةاران بؤئةةةةةوةي ووو  ؤرهةةةةةلَ يَت و بةيةكةةةةةم فرِ دةكةةةةات

ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَة دا هةةةيط تةةةارا لةةةةثاش  ،ةوة سةةةليَ انيةكةيب اتةةة
، بةةةةةةلَكو   سةةةةةليَ انيةكةي  ةةةةةؤي لةةةةةةياد نةةةةةةكردبووكاتيَةةةةة

هةةةةروةها  لَي ضةسةةةثابوو، ؤشةوي ةةةج بةةةؤ شةةةارةكةي ويةةةاتر لةةةةد  
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هةةةيط كةةةات ومانةكةةةةي  ةةةؤي  بةدريَةةةيايي ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَةدا ،  
، ةنةفةوتانةةةدوة ،بةةةةلَكو بةبةةةةردةوامي  ثاريَ طةةةاري ليَةةةي كةةةردو     

ضةةوونكة تاكةةة شةةت كةةة تةةاراي بةةةهَي  كردبةةوو بةةووني ومانةكةةةي         
 .بوو

**** 

ضةةةووني تةةةارا بةةةؤ سةةةليَ اني كةةةةميَ    بةةةةلَام لةاليةةةةكي ديكةةةةوة،  
ر ئاشةةة ي تةةةاراي ونمورتةةةةوايي  ني ةةةةران كةةةرد، ضةةةوونكة مورتةةةةوايي 

لةةةةم  بةةةةالي مورتةةةةوايي هةةةةموو شةةةتيَكي ئةةةةوةتةةةارا   يَ انيةةةةتي، 
تاكةةةة  دايكةةةي كضةةةة جوانةكةيةةةةتي.  ، لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا داذيانةةةة

ةنوا بةةووني تةةارا و  تةة م ذيانةةةدا ، ئةةةويش دلَيؤشةةي مورتةةةوايي لةةة  
بؤيةةةةة ئامادةيةةةةة  لةةةةةنيَو ذيةةةةاني دا ،هةةةةةر نةةةةةرميين كضةةةةيةتي
ؤئةةةةوةي طةةةةورةتري  ذيةةةاني   ويان دا بكةةةات  بهةمووشةةةتيَ  لةةةةثيَنا 

 ...بؤيان فةراهةم بكات بة تةوةر

 

 

 

 

 



باَلشكاوةكانثةثوولة   

47 

 

(12) 

بةيانيةكةةةةي  بةةةةلَيَين بةةةةتاراي  ؤشةوي ةةةج داي كةةةة  ،مورتةةةةوايي
يَ هةةةموويان بةةؤ هةةةتا هةتايةةة   بةةؤ سةةليَ اني و لةةةو   لةطةةةلَي بةةرِوات 

اتر ويةةةدلَةةةي تةةةاراي  بي ةةةتين ئةةةةم هةوالَةةةة ،بةةةة بؤ ؤيةةةان  بةةةيي 
 ؤشةةةكرد ، ضةةةوونكة سةةةةرةتا تةةةارا واي دانةةةابوو كةةةة ونر ئةسةةةتةمة   

مةةةش بةةةهؤي ئةةةوةي   . ئةمورتةةةوايي لةطةةةلَي دا بيَةةت بةةؤ سةةليَ اني     
و  ؤيشةةةةي كةةةةورِة  مورتةةةةةوايي ، لةةةةةم شةةةةارةدان دايةةةة  و بةةةةاوكي

 ،بةةةةلَكوفارسةةةيَكة. بةةةةلَام  مورتةةةةوايي هةةةةموو شةةةتيَ  بةةةةالوة دةنيَت 
لةةةةم كاتةةةةدا دةبيَةةةت بةثشةةةت و ثةنايةةةةكي بةةةةهيَ  بةةةؤ تةةةاراي      

 .   يَ اني

سةةةةرةتا كةةةة مورتةةةةوايي ئةةةةم   ةةةةيةي بةةةة دايةةة  و    ئةطةرضةةةي  
ؤ بةةةاو  و دايكةةةي مورتةةةةوايي كةةةةميَ     راسةةةتةو  بةةةاوكي طةةةوت: 

 دلَ ةةةةران هةةةةروةها ،ني ةةةةراني بةسةةةةر روو  ةةةاريان دا هةلَكةةةةوت  
ضةةةوونكة مورتةةةةوايي   ة تا انةكةةةةيان ،كةةةورِ ةي  ةةةةي وبةةةوون بةةةة

تي، لةةةةثاش كةةةوذراني اةةةةلي  منةةةدالَي تا انةةةةي دايةةة  و باوكيةةةة  
و  بؤيةةة لةةة دووري كورِةكةةةيان هةسةةتيَكي نةةا ؤش بةةؤ دايةة       كورِيةةان،

 ..باوكي درووست دةبيَت.

*** 
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ةسةةةتيَ  دبةةةاوكي مورتةةةةوايي، كةةةة بةةةةئاغاي اةسةةةةني ناسةةةرابوو،  
بةسةةةةةر شةةةةاني كورِةكةةةةةي دا ديَنيَةةةةت و ثيَةةةةي دةلَيَةةةةت: كورِةكةةةةةم 

لةةةثاش مردنةةي  بةةرا  طةورةكةتةةةوة،بؤ ئيَ ةةة     تةةؤ مورتةةةوايي طيةةان، 
دلَيؤشةةةةي تةةةةؤ دلَيؤشةةةةي  تا انةةةةةي نةةةةاو مالَةكةماني،هةةةةةروةها

 . تةةةؤةكي تةةةؤ نا ؤشةةةي ئيَ ةيشةةةةنا ؤشةةةي ةكةةةةم، هةةةةررنلَ ئيَ ةيةةةة
شةةةويَنيَ  كةةةة ئةةةارةوووي بةةةرِن لةطةةةة َ  يَ انةكةةةةت بةةةؤ هةر  ئيَ ةةةتا

يش هةولَنةةةةدةي دلَةةةي هاوسةةةةرةكةت  لةةةة ؤت  هةةةيط كةةةاتيَك دةكةةةات،
ئةةةةو كضةةةيَكي ليَ ةةةةوماوة،     يَ انةةةت ضةةةوونكة تةةةاراي  برِةَيَنيت،

كورِةكةةةةم  ،ؤي  ةةة هةةةةروةها ئةةةةو بةشةةةيَكة لةةةة  وربةةةاني طةلةكةةةةي 
ضةةةةندي  ئةةةاواري سةةةة تةوة تيَثةةةةرِيون    طةلةكةةةةي تةةةارا بةسةةةةر  

 كةهيط كاتيَ  ناتوان  لةبةي بكةن.

، كورِةكةةةم لةةةبة نةكةةةي  ئةةةوة   بةةةلَام مةة  كابرايةةةكي ئيَةةرانيو،    -
 ،كةةة ئةةةةم دايكةةةة جوانةةةي تةةةؤ كةةةة ئيَ ةةتا لةبةرام ةةةةرت وةسةةةتاوة   

ةكةةةم هةةةروةها  كورِي  يَ انةةت لةيةةةط طةةة  و نةتةةةوةن.    وةكةةو تةةارا 
ر و سةةةةالَانيَكي ون ةةةةودي  ةةةةؤم كوردةكةةةةام ونر  ؤشةةةةدةويَت  مةةةة  

ونر  ي كةةةة دةي يةةةند بةةةةلَام ئةةةةوة .دنسةةةتايةتيو لةطةةةةلَيان دا هةيةةةة
كةةةةات ثيةةةةاواني سياسةةةةد لةةةةةثيَناو بةرذةوةنديةةةةةكاني  ؤيةةةةان دا 

سةةةةةرجةم لةةةةةنيَوان  و ونرجةةةةاران جةةةةن يش جيةةةاواوي و رِ  و كينةةةةة 
نةةةةة كيكةةةةةوايان لةةةةيَ دةكةةةةةن ر  و ، كةةةةةنطةلةةةةةكان درووسةةةةت دة

كةضةةةي  ؤيةةةانيش بةشةةةةوانيش   رن ،لةبةرام ةةةةري يةةةةك  هةةةةلَ    
 دن  لةسةةةةةر ميَةةةة ي يانةكانةةةةدا.  ةةةةةريكي باورطةةةةاني و يةةةةاريكر 
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 ةدا  ةةةةلَكي هةةةةذار باجةكةةةةي دةدات. بةةةةلَام تةنانةتةةةة لةةةةم نيَوةنةةةد
هةةةيط كةسةةةيَ  و هةةةيط نةتةوةيةةةة  و    هةميشةةةة كةسةةةة ئا لَةةةةكان 

نانيَ ،بةةةةلَكو ريَةةة  لةيةةةةك   رةطةةةةويَ  بةةةةدذي  ؤيةةةان دائاينيَةةة  و 
   ...دةطرن و بة  ؤشةوي ج و تةبايي ذيان بةرِيَ دةكةن

*** 

ئةةةم ثةةةة باوكةةةي تةةؤ ثةةيَش سةةي و ثيَةةنل سةةا َ لةمةةةو     ،  كورِةكةةةم -
 كةومتةةةة داوي  ؤشةوي ةةةج كضةةةيَكي طةةةةَيَكي  شةةةيَت  وةكةةةو ثةةةيَش،

ثةةةةة جوانةةةةي    دايكةةةة  ئةةةةم كةةةة ئةةةةويش   جةةةواني  كةةةوردةوة، 
ثةةةناي مةة  لةةةم  ا ئةمةةة ضةةةندي  سةةالَة تاكةةة  ثشةةت   هةةةروةه.تؤيةةة

نذة بةتاي ةةةةتيش لةةةة ر ،ذيانةةةدا تةةةةنوا دايكةةي تةةةؤ بةةةووة كورِةكةةةم   
ةكةةةةةم لةةةةة ئةةةةةو سةةةةالَانةي كةةةةة ولَات سةةةةة تةكاني ذيامنةةةةان.

كاتيَةةة  هةةةةوالَي كةةةوذراني   لةثاشةةةانيشجةن ةةةدابوو لةطةةةة َ ايَرا ،
نا ؤشةةة ي   ة نةفرةتيةةةةدا.ئي براكةةةةمتان ثيَ ةيشةةةت لةةةةو جةن ةةة  

كاتيَةةة  هةةيط   بةةةةلَام  بةةؤ مةةة  و دايكةةت .   سةةالَةكاني ذيامنةةان بةةةوو  
رة تواني ةةةةان دووبةةةةا  بةةةةةلَكو  دةسةةةةج يةةةةةك مان بةرنةةةةةدةدا.   

 بةةةةردةوام بةةةد لةةةةذيانكردن.  هةسةةةتينةوة سةةةةرثيَيةكاني  ؤمةةةان و 
لةةةة  هةرهةةةةن اويَكو بةةةةبيَ دايكةةةت مةةة  نةةةةمناوة  لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا

اوةكاني ذيةةةام لةطةةةة َ دايكةةةت  بةةةةلَكو هةةةةموو هةةةةن   ذيةةةام دا ،
تةةةاوةكو لةثةةةةروةدةكردن و طةةةةورةكردني تؤشةةةدا هةةةةردووك ان    بووة،
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ي يةةةةك دا، تؤمةةةان بةةةة ويَوكردوةو،تؤمان  شةةةان بةشةةةان  بةيةكةةةةوة
 طةياندة ئةم رنذة كة ئيَ تا وا لةثيَش ان وةستاوي...

بةةةة فرميَ ةةةكةوة   وايي،بةهةةةةمان شةةةيَوة ثةةةةة دايكةكةةةةي مورتةةةة  -
كةةةورة   ةكةةةةي دةكةةةات و ثيَةةةي دةلَيَةةةت:  باوةشةةةيَكي توونةةةد بةةةة كورِ 

ال  بيَةةت كةةة ئةةةو شةةةةي منةةت لةةيَ اةةة   تا انةكةةةم مورتةةةوايي طيةةان، 
.. ةكةةةم.  ةةةكاني باوكةةت ونر راسةةو كورِ   تةةؤم ثيَةةي طةةةورة كةةردوة،   

 كةةةة اةةةةلي كةةةورِم  وة دايةةةة ،لةةةةو رنذة مورتةةةةوايي طيةةةان  رنلةكةةةةي
، هةمووشةةةةويَ  دلَةةةو لةةةةت لةةةةت مالَةةةةاوايي لةةةةدايكي  ةةةؤي كةةةردوة

،بةةةةةلَام لةاليةةةةةكي ديكةةةةةوة بةةةةووني تةةةةؤ دةبيَتةةةةة  بؤي دةبيَةةةةت
 مةة   .نيَ  بةةؤ سةةةر دلَةةة برينةكةةةي ئةةةم دايكةةة ثةةةةي تةةؤدا    ئاوارشةةكيَ

لةطةةة َ  يَ انةكةةةت    يَةةرا بةةرِن  ثيَةةت دةلَةةيَو:  ئيَ ةةتا وةكةةو دايكيَةة    
ؤيةةةة لةةةةم  ئيَ ةةةتا  ثيَوي ةةةج بةت  ضةةةوونكة ئةةةةو  بةةةؤ سةةةليَ اني ، 

لةةة بيَكةسةةي  كةةة لةةةثاش ضةةةندي  سةةا َ    ،بارودن ةةة  هةسةةتيارةي دا 
ئيَ ةةتا  لةةةثاش ئةةةو هةةةموو    لةةة  كةضةةي ئةةةو   ،و دووري  يَ انةكةةةي

ةكةةةةم بؤيةةةة كورِ يويةةةةتي بةةةة  يَ انةكةةةةي شةةةادبيَتةوة،سةةةالَةدا توان
ي و بةتةةةنيا جيَةة تةةؤش لةةةم رنذةدا دةسةةج  تةةاراي  يَ انةةت بةرمةةةدة    

ضةةوونكة تةةةنيا دةسةةتةكاني ئةةةو دةبيَةةت بةةة هاوتةمةةةنت        مةهيَلَةةة،
 ةكةةةةم ، تةماشةةةاي مةةة  و باوكةةةت بكةةةة    و هاوسةةةةفةري ذيانةةةت رنلَ 

ةموو ضةةةةةندي  سةةةةالَة دةسةةةةت ان لةةةةةناو دةسةةةةج يةةةةةك ةو لةهةةةة
لةطةةةة َ  يةةةةك دا بوووينةةةة بةةةيَ  بارودن ةةةة سةةةة تةكاني ذيةةةان دا،  

بؤيةةةة تةةةؤ ني ةةةةراني   .ئةةةةوةي بةةةؤ ضركةسةةةاتيَكيش ليَةةة  دابةةة ِيَد 
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تةةةؤ لةهةةةةر شةةةويَنيَكي ئةةةةم جيوانةةةة بيةةةت ، ئةةةةوا    ئيَ ةةةة مةبةةةة،
  ةةةؤت ةكةةةةم كةةةة بةةةةردةوام لةةةةناو دلَةةةي دايةةةةو بابةةةة دلَنيابةةةة رِنلَ

هةةةةرطي  ئةةةةو   ةكةةةةم رنلَ مورتةةةةوايي طيةةةان  دةميَنيتةوة...هةةةةروةها 
 انةةةةت هةةةةاو ومةةةةان و تةةةةاراي  يَ كةةةةة ،شةةةةتةش لةةةةةياد نةكةةةةةي

ةةتةةةة كةةةة ئيَ ةةةتا لةبةرام ةةةةرت    هاونةتةةةةوةي  ئةةةةم دايكةةةة ث  
 كةةةورد لةةةةو رنذةوة كةةةة ضةةةاوةكامنان كردنتةةةةوة   ئيَ ةةةةي وةسةةةتاوة،

 يوي ،ونر نةةةةةا ؤش و سةةةةةة ت دا تيَثةةةةةةرِ  بةةةةةةردةوام بةةةةةةرنذاني
بةةةة  كةةةة تيَيةةةدا  .لةهةرضةةةوارالمانةوة طةةةةمارن دراويةةة    بةةةةردةوام

ضةوسةةةيَننةوة بةةةةبيَ هةةةيط هؤكاريَةةة .    ئةةةارةوووي  ؤيةةةان دةمةةةان   
ةوة سةةةرباوكت كةةة   ةوة دةضةةيت ةكةةةم تةةؤ لةةة بنةرةتةة   كورِ هةرضةةةندة

ؤشةةةةي بةةةةلَام ئةةةةوة لةةةةياد مةكةةةة كةةةة ت     ة  فارسةةةيَكيت،كةةةورِ
ؤي ثيَ ةياندنتةةةة ئةةةةم  كةةةة تةةة  ئةةةافرةتيَكي كوردتةةةت  ةةةواردوة،  

 ...ةكةم دايكتش منو رنلَئةو ئافرةتة كةرنذانة،

ب ةةةة بةةةة تةةةاراي    بةةةاوكي مورتةةةةوايي :  يَةةةرا بةةةرِن كورِةكةةةةم    -
واو لةةةةم دوو ثةةةةة   ،تةةةؤ ئيَ ةةةتا ثةةةيَش ئةةةةوةي برِوات  هاوسةةةةرةت

تةةةةنوا  ؤمةةةان ثشةةةت و ثةةةةناي يةةةةك ي . ، ئيَ ةةةة  دلَ ةرمةةةة بيَنةةةة
  ؤشي تؤمان دةويَت لةهةرشويَنيَكي ئةم جيوانة بيت...

*** 

 او  و دايكةةةي  ونر طاري ةةةةر دةبيَةةةت، مورتةةةةوايي بةةةة   ةةةةكاني بةةة 
هةةةروةها بةضةةاوي ثةةرِ لةةة فرميَ ةةكةوة باوةشةةيَكي توونةةد بةةة دايكةةة      
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ونر بةتوونةةةةدي دةيةةةةان  باوكةةةةة ثةةكةةةةةي دةكةةةةات، ثةةكةةةةةي و 
لةبةرام ةةةةر دايةةة  و بةةةاوكي   مالَةاواييةكةةةةي مورتةةةةوايي  طووشةةةيَت.

 ...بؤ جاريَكي تر ةكو ئةوة وابوو كة ضي  نةيان بينيَتةوةو دا

 وة تاجي سةرسةرم  ...مورتةوايي: دايكة باوكة ، ئيَ-

ايي:  ةةةةوا ئاطةةةةةدارت بيَت،ئيَ ةةةةةش  دايةةةة  و بةةةةاوكي مورتةةةةةو -
 ...شاناويت ثيَوة دةكةي 

نكةةةةواني نيَةةوان تةةةاران  بةةةهؤي كيَشةةةيةكي تةكنيكيةةةةوة طةشةةج فرِ    
كةةة   دوا رابةةوو،  بةةؤ كاتةةيميَر هةشةةت و نيةةوي بةةةياني     و سةةليَ اني،

لةةةة كاتةةةيميَر  دةبوايةةةة تةةةارا لةطةةةة َ كضةةةةكةي   ةةةؤي لةراسةةةتيدا
ئةةةةم  شةشةةةي بةةةةياني طةشةةةتيان بةةةةرةو شةةةاري سةةةليَ اني بكردبايةةةة.

دةبيَتةةةة هةةةةوالَيَكي ونر   نكةةةةيش بةةةؤ مورتةةةةوايي ،  دواكةةةةوتين فرِ
لةةةةة  تةةةةواني  بةةةةةهؤي هانةةةةداني دايةةةة  و باوكيةةةةةوة ، ،  ةةةةؤش

سةةةةةرةتا  ،ضةةةةوونكة لةةةةة ثةشةةةةي ان ب يَتةوة ةةةةؤي  ةكةةةةةي ياربرِ
ي هاوسةةةةري طةةةة َ تةةةاراني ةةةةران بةةةوو لةضةةةووني بةةةؤ سةةةليَ اني لة 

،بةةةةةلَام  بةثيَضةةةةةوانةكةيةوة ،كةضةةةةي  لةةةةةثيَناو دايةةةة  و باوكي 
دايةةة  و بةةةاوكي بوونةةةة طةةةةورةتري  ثشةةةتيواني مورتةةةةوايي و تةةةارا   

 لةم دن ة سة تةدا ...
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(13) 

ثةةةاش ئةةةةوةي  هيةةةوا لةتةلةفؤنةكةةةةوة مالَةةةةاوايي لةةةة تةةةاراي       
 ةةةويَكي لةضةةاوةكاني دا   هيةةوا ئةةةو شةةةوة هةةيط    ووشةةكي كةةرد،ئي   

اني لةسةةةةر ضةةةركةكاني كاتةةةيميَر بةةةةلَكو تةةةةنيا ضةةةاوةكنةضةةةووبوو، 
ةي.هيوا لةضةةةاوةرِواني ةمان شةةةيَوةي دايةةة  و  ووشةةةكةك  هةةةبة ،بةةةوو

ديكةةة  ةةؤر هةةةلَ يت و بتوانيَةةت لةطةةة َ    جةةاريَكي ، كةةة بةةؤ  ئةةةوةدابوو 
 ...ين  ؤردا بة  ووشكةكةي شادبيَتةوةتهةلَا

 ،دةورووبةةةةةري  كاتةةةةيميَر هةشةةةةت و نيةةةةو بةةةةؤ بةيانيةكةي هيةةةةوا 
ر) هةشةةةت و كاتةةةيميَ ، كاتيَةةة  هةلَدةسةةةتيَت دةبينيَةةةتبة ةبةةةةر ديَةةةت

بةيانيةةة، هيةةةوا بةةةبينيين كاتةكةةةة ونر دةشةةلَييَت ، ضةةةوونكة     (نيةةوي 
كةةةة ئيَ ةةةتا  ووشةةةكةكةي لةةةة   دةكةةةردوا  هةسةةةج، بةةةةالي  ؤيةةةةوة 

بةةةةلَام تةةةةنيا ثيَةةةنل   انةةةةي سةةةليَ اني ضةةةاوةرِيَيان دةكةةةات، نكة فرِ
ئةةةوجا تةةاراي   ش ئةةةوةي هيةةوا لة ةةةو هةلَ ةةيَتةوة،    وولةةةكيَ  ثةةيَ 

وت وون  بةةةةنيَو سةةةةركة ي لةطةةةة َ مورتةةةةوايي و مندالَةكةةةةي   ووشةةةك
لةةة ذوورةكةةةي   روةوةبةةةلَام لةةةناكاو هيةةوا بةةةدةن يَكي بةةة   فرنكةةةدا . 

ؤضةةي كةةة ب: دايبةةان ي دايكةةي دةكةةات و بةةة دايكةةي دةلَيَةةت       ؤيةةةوة
 ؟وووتر بة ةبةر نةهيَناوةمنت 

يكةةة ني ضةةة ك يةةةكي ثيَةةوة ديةةار   مالَةةةوةي هيةةوا  ةةؤي لةةة رنذانةةي د  -
 ضةةوونكة  ارةيان بةتةةةواوةتي كةةش و مةةات بةةوو،   بةةةلَام ئةةةة  بةةوو،

دايكيشةةةي نةةةةهات لةةةةنيَو مالَةةةدا، كاتيَةةة     ئةةةةةارةيان دةن ةةةي  
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هيةةوا بةةة يَرايي بةةؤ   هةسةةت دةكةةات دايكةةي وةلَةةامي ناداتةةةوة ، ئةةي     
بةةةةةلَام  و بةةةةةرةو ذوورةكةةةةةي دايكةةةةي دةرِوات، رادةكةةةةات ةو ةةةةوارة

وتوة بؤ ةةؤي ، هةةةروةكو   دةبينيَةةت دايكةةي لةسةةةر تة تةكةةةي ثالَكةةة     
 كضةةةةكةي نةةةةبيَت، ي كةةةة هةةةيط بةةةةي الي هاتنةةةةوة  ئةةةةوة وابيَةةةت

هيةةةواش لةةةة دايكةةةي نيَ يَةةة  دةبيَتةةةةوةو ثيَةةةي دةلَيَةةةت: دايكةةةة       
درةن ةةةةة ئيَ ةةةةتا   ةةةةةوة ونر لَطيان...دايكةةةةة طيةةةةان  يَةةةةرا هة  

بةةةابرِني  ، يَةةةرا  انةةةة  ووشةةةكةكةم ضةةةاوةرِيَ ان دةكةةةات لةةةة فرِنكة
،ئيَ ةةةةتا كةةةةاتي دايكةةةةة طيةةةةان هةلَ تةوة ان،بةةةةؤ ثيَشةةةةواويكردني

 . ةوت  نية

،تةةةةنوا  دةرنةةةةهات هةةةيط دةنةةةس و هةناسةةةةية ، لةةةةدايكي هيةةةواوة  
وولَةيةةةةكي ليَةةةوة نايةةةةت و هةةةيط ج ثالَكةةةةوت وو، لةسةةةةر جيَ اكةةةةي

 ئةةةي  ئةمةةةةش وا ثر ةكةةةةي جارانيشةةةي  نةةةةمابوو، ةةةة رثها هةةةةروة
دايكةةي شةةتيَكي   لةةةوةي كةةة  لةةةهيوا دةكةةات كةةة بكةويَتةةة دلَةةةراوكيَوة،  

جيَ ثةيوةنةةةدي بةةةؤ  هةربؤيةةةة ووو دةسةةةت ة  لةةةيَ بةسةةةةر هات يَةةةت،  
ت و داواي بةهاناوةضةةةةةوون ليَيةةةةةان بةشةةةةةي فرياكةةةةةةوت  دةكةةةةةا 

 ...دةكات

*** 

تي يَكةةةي فرياكةةةةوت  دةطاتةةةة الي   كةةةةم  لةةةة ثةةةاودة  وولةةةة  ،  
ةنةةة  دةط تي ةكةةة دةسةةت ةجيَ  ةكي مةلَكةنةةدي،طةةةرِ لةةة  امةةالَي هيةةو 

ثشةةةكنيين سةةةةرةتايي بةةةؤ ئةةةةَام    تةةةاوةكو  الي دايكةةةي هيةةةواو، 
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كةضةةةي تي ةكةةةة بؤيةةةان    بةةةةلَام لةةةةكاتي ثشةةةكنينةكةدا،   .بةةةدةن
دةردةكةةةويَت دايكةةي  هيةةوا ويةةاتر لةضةةةندي  كاتةةيمَيرة دةبيَةةت كةةة        

ناضةةةاردةب    هةربؤيةةةةدلَةةةي لةةةة وةسةةةتان كةةةةوتووة ،    نيترثةةةةكا
نة ؤشةةةةةةيانة،بؤئةوةي ثشةةةةةةكنينيَكي  بةةةةةةة يَرايي  بي ةيننةةةةةةة

 ...ئةَام بدةن يبؤ تةواوةتي

بةةةةدةم  كاتيَةةة  طةةةويَ لةةةةم   ةةةةيةي تي ةكةةةة دةبيَةةةت ،    هيةةةواش
طريانةةةةةوة هةةةةاوار دةكةةةةات و دةلَيَةةةةت: دايكةةةةة طيةةةةان ... تكايةةةةة 

 ةةةةتا تةةةةارا دةطةرِيَتةةةةةوة  ئيَ ،بةةةةةجيَ ان مةهيَلَةةةةة بةسةةةةا ةو    
ابرِنينةةةةة ثيَشةةةةواويان،ئةي تكايةةةةة ووو هةلَ ةةةةتةوة ب دايكةةةةةطيان،

تكايةةةة دايكةةةة تةةةؤش وةكةةةو بةةةاوكو و نةةةةرمد بةةةةجيَ ان      هةةةاوار 
 ...مةهيَلَة

انةةةةوةي كضةةةة  دلَيؤشةةةي بي ةةةتين هةةةةوالَي طةرِ دايكةةةي هيةةةوا لةةةة  
 ي ئةةةةو  ؤشةةةيةبةرطةةةة ئةةةةو شةةةةوة  نةةةةيتوانيوةطةورةكةةةةي. ئةةةي  

رثةةةةكاني دلَةةةي لةةةة وةسةةةتان   هةربؤيةةةة لةةةة  ؤشةةةية ت   .ب ريَةةةت
 كاتيَةةة  كةةةة طةيانديانةةةة نة ؤشةةةيانة ،    كةوت وون.بةةةةلَام ئةةةي   

سةةت نةةةدةهات  بةةؤ ئةةةوةي روطةةاري     ث يشةةكةكان هةةيط شةةتيَيكان بةدة  
 بةةةةهيوا بةةةة غةم اريةةةةوة  راسةةةتةو ؤ يةةةةكيَ  لةث يشةةةكةكان  بكةةة ،
واني هةةيط شةةتيَ  بةةؤ  نةةةمان تةة ي طةةةنل: بةةة ؤت  ؤشةةو  كةةورِ دةلَيَةةت

 .. )بةدا ةوة(دايكت بكةي 
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رنم لةطةةةة َ دةكةةةةن  نةةةة يَر... ئيَةةةوة د  ر،نةةةة يَ نةةةة يَر،هيةةةوا: -
 ئةةةةو دةبيَةةةت ئةةةةمرِن بةةةة كضةةةةكةي شةةةادبيَتةوة   دايكةةةو وينةةةدووة ،

نابيَةةت زريَةةت ، هةسةةتةوة دايكةةة طيةةان بةتةةةنيا بةةةجيَ ان مةهيَلَةةة      
. 

 يةةةةةةث يشةةةةة : بةدا ةةةةةةوة كةةةةةورِي  ةةةةةؤم  ؤوطةةةةةة درنبا   -
م ئةةةةةةوة راسةةةةةتيةكي تالَةةةةةة بؤتان،دووبةةةةةارة  ،بةلَا  ةةةةةةكام

 بة ؤتان  ؤش!...

بةةةجيَ هيَشةةت؟   بةتةةةنيا باشةةة دايكةةة طيةةان بؤضةةي ئيَ ةةةت     هيةةوا: 
مةة  ئَي ةةتاكة ضةةؤن بةةة تةةاراي  ووشةةكو بلَةةَيو كةةة لةيةةة  كاتةةدا         

ئةةةةو  ،اوك ةةةان و نةةةةرميين  ووشةةةكو هةةةةموويان مةةةردووندايك ةةةان و ب
 دةطريَةةت ثةةيَو بلَةةي دايكةةة طيةةان،  كضةةة ضةةؤن بةرطةةة ئةةةم هةمووشةةتانة 

 ...دايكة...دايكة..... دايكةط وشةية  نالَيَيت دايكةبؤضي هي

*** 

دايكةةي   لةثاشةةان  ي كةةة تةةارا تةلةةةفؤني بةةؤ دايكةةي كةةرد،    ئةوشةةةوة
ويَنةيةةةةكي هيةةةواي  راسةةةتةو ؤ ،بكةةةات  ثةةةيَش ئةةةةوةي بةةةان ي هيةةةوا

كةئةمةةةش وةكةةو   نامةةةوة دةنيَريَةةت بةةؤ  تةةاراي كضةةي،   يَ ايي لةةةرِكةةورِ
ئةةةةو شةةةةوة بةةةؤي كؤتةةةا شةةةةوة   ئةةةةوة وابةةةوو كةةةة دايكةةةي وان ةةةيَج

هةربؤيةةةةة وي ةةةةتوويةتي  ئةةةةةم  ووشةةةة  و بةةةةرا     لةةةةةذياني دا،
بةيةةةةةك   بتةةةةوان  بةئاسةةةةاني   تا انةيةةةةة ليَةةةة  دانةةةةةبرِيَ  و 
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شةةةاي كاتةةةيميَري  هيةةةوا تةما ...بةةةؤ هةةةةتا هةتايةةةة   شةةةادب نةوة
دةبينيَةةةةت كةةةةات ونر بةةةةة يَرايي   ةكةةةةةي دةكةةةةات ،بةةةةةلَام مؤبايل

ئةةةي  هيةةةوا   تةةةيميَر بؤتةةةة )دة و ثةةةاودة  وولةةةة (.  كايوة ، تيَثةةةةرِ
ةرةو يَةةةةت و راسةةةةتةو ؤ بةةةةناضةةةةاردةبيَت نة ؤشةةةةيانة بةةةةةجيَ بويَلَ

   نكة انةي سليَ اني برِوات.فرِ

: باشةةة ئيَ ةةتا مةة  ضةةؤن  ووشةةكةكةي   هيةةوا لةةة دلَةةي  ؤيةةةوة طةةوتي    
،كةهةةةةرطي  هةةةيط   وة لةةةةثاش ئةةةةم هةمووسةةةالَةوة   ةةةؤم بنالةةةة 
 ؟ نةم ينيوة كاتيَ  روو  اريو

كةضةةي ئاطةةةداري   ،نكة انةةةيَ بةةؤ فرِرِ ضةةاري دةكةويَتةةة هيةةوا بةةة نا   
نةيةةةكي بةةؤ  يَئةوةنيةةة دايكةةي ثةةيَش ئةةةوةي كؤضةةي دوايةةي بكةةات و      

 تاراي  ووشكي ناردوة.

وة بةةةةؤ  ةةةةؤي لةةةةةنيَو هةةةةؤلَي   بةةةةة روو  ةةةةاريَكي كةةةة و ماتةةةةة  
ضةةةةةةةاوةرِواني هاتنةةةةةةةةوةي لة فرنكة انةكةةةةةةةة دانيشةةةةةةةت وو،

لةةةدلَي  ؤيةةةوة دةلَيَةةةت:    دووبةةارة   بةةةلَام هيةةوا   ي بةةوو، كة ووشةةكة 
باشةةة مةة  ئيَ ةةتا ضةةؤن بةةة  ووشةةكةكةم بلَةةيَو كةةة دايكةةو كؤضةةي دوايةةي    

بةسةةةةري ئيَ ةةةةت  ؟ئةةةاي  وايةةةة ئةةةةم هةةةةموو نا ؤشةةةية ضةةةية،كردوة
 .هيَناوة

هةسةةةةتيَكي نةةةةا ؤش دةدات  بيَ ومةةةةان بةبي ةةةةتين ،ئةةةةةم هةوالَةةةةة
،طويَي بةةةتارا كةةة شةةةويَ  ثةةيَش ئةةةوةي بةةةرِيَ بكةةةويَت بةةؤ سةةليَ اني     



باَلشكاوةكانثةثوولة   

58 

كةضةةةي بةةةؤ بةيانيةكةةةةي دايكةةةي    بةةةوو،دايكةةةي  ةةةؤي  لةةةةدةن ي 
ا هةتايةةةة بةةةة ني دلَةةةي لةوةسةةةتان دةكةةةةويَت  و بةةةؤ هةةةةت ترثةةةةكا

 .  جيَيان دةهيَلَيَت

كةةةة   َ و هاوسةةةةرةكةي لةةةةناو فرنكةةةةدان ، تةةةاراش  لةطةةةة َ منةةةدا 
لةةةةناو  ياننكةكةةةةدابةةةةويين فرِضةةةركة بةضةةةركة دةذميَريََةةةت بةةةؤ    

ج ةةةة لةةةةوةي بةةةةي  يَ انةكةةةةي   تةةةارا  .فرِنكة انةةةةي سةةةليَ اني 
كةةردوة، ئةةةو   ةةؤي  شةةارة جوانةكةةةي   بةةةي لةاليةةةكي تةةرةوة  كةةردوة،

ا بةسةةةر شةةارةي كةةة بةشةةيَكي كةةةمي لةتةمةةةني منةةدالَي  ةةؤي تيَةةد      
كةةةة  انةةةةي لةةةةياد نةةةةكردوةئةةةةو رنذ ، بةةةةلَام هةةةيط كاتيَةةة بردبةةةوو

 ... .لةشارةكةي و نيشت انةكةي  ؤي دا بةرِيَ كردبوو
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(14) 

يَةةةةو نكةكةةةةةي تةةةةارا لةةةةة نفرِ بةةةةوو، كاتةةةةيميَر يةةةةاودةي تةةةةةواو
 نكة انةةةةةي سةةةةليَ اني نيشةةةةتةوة، ئةةةةي  هيةةةةواش راسةةةةتةو ؤ   فرِ

 هةسةةةةج كةةةةرد  كةةةةة دةن ةةةةي فرِنكةيةةةةة  لةةةةةنيَو فرِنكة انةةةةةي
بةةةةرةو الي بةشةةةي ثيَشةةةواوي  شةةةارةكةي دةنيشةةةيَتةوة، ئةةةي  ئةةةةويش 

 بيةةةان ناسةةةيَتةوة  ت توانيَةةةةدةرِوات بةةةؤ ئةةةةوةي بةشةةةكةم ب   كةةةردن
 .،بةهةر ريَ اية  بيَت

، نكةكةةة هاتنةةة  ةةوارةوة  لةةة فرِ تةةاراو نةةةرمد و مورتةةةوايي   كاتيَةة 
 نةرميين كضي بة دايكي دةلَيَت: دايكة ئيَرة كويَية؟ راستةو ؤ

ئيَةةةةرة  كضةةةةةكةميكيشةةةةي وةلَةةةةام دةداتةةةةةوة ثيَةةةةي دةليَةةةةت : دا -
نةةةةرمد  .سةةةليَ انية ئةوشةةةارةي كةةةة دايكةةةت تيَةةةدا لةةةةداي  بةةةووة   

دووبةةارة ثرسةةيار دةكةةات دةلَيَةةت: باشةةة دايكةةة بؤضةةي هةةاتووي  بةةؤ        
 ئيَرة؟ ئيَ ة مالَ ان لة ئيَرانة.

كةم ئةةةةوة كةةةةي  دايكيشةةةي بةثيَكةنينةةةةوة  دةلَيَةةةت: ئةةةاي كضةةةة    
هةةاتووي  بةةؤ سةةةرداني داثةةةةت و     ئيَ ةةةدةيكةةةيت،   تةةؤي ثرسةةيارة

بةةةةةي  تةةةةؤ   نةةةةاواني ضةةةةةندة   ورت،بةةةةاثةةت و  ةةةةا َ و ثةةةةو 
 ...،ئةو تؤي ونر  ؤش دةويَت ،بةتاي ةتيش  الَؤتدةكةن



باَلشكاوةكانثةثوولة   

60 

 ...هةةيَ  ةةؤش دةبيَةةت و دةلَيَةةت:    ي دايكةةيلَةةي بةةةم   ةةةية  نةةةرمد د
  سليَ اني هةية دايكة؟ داثةة و باثةةيةكي ترم لة هيَ واتة

  .هةيةداثةةو باثةةيةكي ترت لةم شارة  ،بةلَي كضةكةم -

مةةاوة نةةة بةةاوكي نةةة  تةةارا هيَشةةتا بةةيَ ئاطايةةة لةةةوةي كةةة نةةة دايكةةي    
،كةةةة  ووشةةةكةكةي مةةةاوة، تةنانةةةةت برايةةةةكي تا انةةةةي مةةةاوة     

  ووشكةكةي دةكات. بة اةسرةتةوة ضاوةرِواني بينيينئةويش 

*** 

 لةةةة ئيَةةةران لةةةةداي  بةةةووة، رباري ئةةةةوةي كةةةة كضةةةةكةي تةةةارا سةةةة
كةضةةةي ئةمةةةة كاري ةةةةري  ثيةةةاويَكي فارسةةةة،   ةروةها باوكيشةةةيهةةة

لةةة ومةةاني كةةوردي   ، ؤالنةكنةةةرميين بضةة نةكردنتةةة سةةةر ئةةةوةي كةةة   
يةةةةويج لةةةةةثا َ ومةةةةاني توان دايكةةةةي بةةةةةلَكو  ،بيَ ةةةةةش بكريَةةةةت

بةةةاش فيَةةةري  ني كةةةوردي بةشةةةيَوةيةكيلةطةلَيشةةةيدا ومةةةا  فارسةةةيةكةي
، كةةةة هةرضةةةةندة ومانةةةة كورديةكةةةة ومةةةاني دايكةةةي كضةةةةكةي بكةةةات

ئةمةةةةش دةبيَتةةةة ومةةةاني يةكةةةةمي نةةةةرميين   هةربؤيةةةة  ،نةرمينةةةة
 .بضكؤالنة

*** 

ن يةةة   دةبيَتةةةةوة لةةةة هةةةؤلَي ثيَشةةةوواي     تةةةارائةوكاتةةةةي كةةةة   
مؤبايلةكةةةةةي دةردةهيَنيَةةةةت و تةماشةةةةاي  نكة انةةةةة ، راسةةةةتةو ؤ  فرِ
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بةةةؤ ئةةةةوةي بتوانيَةةةت لةةةةم     دةكةةةات ، ويَنةيةةةةكي هيةةةواي بةةةراي  
دايكيشةةةةةي  ةكيهةةةةةةروةها ويَنةيةةةةة دا بيدنويَتةةةةةةوة.جةَالَيةةةةةة

 هةةةي سةةةالَاني  ام ويَنةكةةةةي دايكةةةي ونر كةةةؤن بةةةوو، بةةةةلَ ،لةةةةالبوو
ويَنةيةةةي هةشةةتاكان بةةوو ، لةةةكاتي كؤرِةوةكةةةدا تةةارا ئةةةو     كؤتةةايي 
 ثاراسةةةةتوويةتي  ي بةدةسةةةةتةوة بةةةةووة تةةةةاوةكو ئةةةةةمرِن   دايكةةةة

 .  يبةبةردةوام

*** 

لةبةشةةةي  كة انةةةةدا ن لةةةةنيَو فةةةرِ يَكي طةةةةَي هةذدةسةةةالَان،كةةةورِ
 كةةةة دانيشةةةت وو، بةةةة كةةة و ماتةةةةوة بؤ ةةةؤي    ثيَشةةةواويكردنةكةدا 

 كةةةة تةنانةتةةةة بةةةوو،لةةةةديار ضةةةاوةرِواني هاتنةةةةوةي  ووشةةةكةكةي  
ج ةةةة  نةةةةبينيوة،كةي  ةةةؤي  ووشةةةكة بةةةؤ يةةةةكجاريش دةمووضةةةاوي  

 .و هةةيط تةةر.. لةةةوةي كةةة لةويَنةيةةةكي كةةؤني مندالَيةةدا بينيويةةةتي      
كةةةة بةةةانس  ،لةةةةناكاو هيةةةوا طويَ ي ةةةج دةن يَةةة  دةبيَةةةت   بةةةةلَام 
كاتيَةةة  سةةةةري  ةةةؤي بلَنةةةد   م بةلَات لةاليةةةةن كةسةةةيَكةوة، دةكريَةةة
  ئةةةي  راسةةةتةو ؤ هيةةةوا ، كةسةةةد دةبيَنيَةةةت  يَ انيَكةةةي سةةةيَ دةكةةةات 

ر روو  ةةةةارةكاني بةةةةة بينةةةةيين وةردة ةنةيةةةةة  دةكةويَتةةةةة سةةةةة
 . ووشكةكةي و  ووشكةواكةي

دةسةةت ةجيَ بةةي  ثاشةةان كةةردن  بةةةرةو الي هيةةوا دةرِوات ،   تةةارا بةةة رِا  
هيةةةوا باوةشةةةيَكي توونةةةد بةةةة  ووشةةةكةكةي     ،يَ سةةةلَاوكردنهةةةيط 

دةكةةات و ثيَةةي دةلَيَةةت:دادة طيةةان تةةؤ لةةة كةةويَ بةةووي ئةةةم هةةةموو         
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م  ئةةةي  ليَةةةرةم تا انةكةةةةي  راش بةطريانةةةةوة دةلَيَةةةت:تةةةا سةةةالَة؟
   دادة طيان..

ةكةةةات كةةةة هيةةةوا  ةةةؤي بةتةةةةنيا تاراهةسةةةت بةنامؤييةكةةةة دبةةةةلَام 
 دةلَيَةةةت: ي بةةةرايهيةةةوابةةةة  تةةةارا راسةةةتةو ؤ ية،هةربؤيةةةةليَةةةرة 

 ؟ئةةةةي دايكةةةو و بةةةاوكو و نةةةةرميين  ووشةةةكو لةةةةكويَ       براكةةةةم،
هيةةةةواش بةتاسةةةةةوة ...وان بؤضةةةةي نةهاتوونةتةةةةة ثيَشةةةةواويو؟ئةةةة 

وةلَةةةامي تةةةاراي  ووشةةةكي دةداتةةةةوةو دةلَيَةةةت:  ووشةةةكةكةم شةةةتيَكت  
طةةةة ب ةةةرةو نةكةةةةي لةةةةهؤش  ةةةؤت دةلَةةةيَو بةةةةلَام تكايةةةة بةرثةةةيَ 

تةةاراش بةةة شةةثروةييةوة بةةة هيةةواي بةةراي دةلَيَةةت:      .بضةةيتةوة، تكايةةة 
براكةةةم ئةةةوان ضةةيان بةسةةةر هةةاتووة؟ شةةتيَكو ثةةيَ بلَةةي بةةؤ     ضةةي بةةووة
 .وة تاكة دلَو لةت لةت بيَت، اتري  وا

بةةةا جاريَةةة  ئيَ ةةةة   باشةةةة ثيَةةةةت دةلَةةةيَو   ووشةةةكو ،لةراسةةةتيدا   -
 كةةةةة، ئةوجا ،بةةةةرِني  تةةةةةرمي دايك ةةةةان بةةةةة ا  ب ةةةةثيَري     

 لةمالَةوة... هةمووشتيَكت بؤ باة دةكةم
بةةة  ةةا    ؟ براكةةةمتةةؤ باسةةي ضةةي دةكةةةيت     ةئةةةو  ضةةي : تةةارا 

مةة  دويَةةين شةةةو   ةةةم   ؟ةدايكةةو كةةةي مةةردو ثةةيَو بلَةةي  ؟سةةثاردني ضةةي
  لةطة َ كرد...

،كةةةة هةلَ ةةةتام لة ةةةةو  راسةةةتة  ووشةةةكةم ئةةةةم بةيانيةةةة  هيةةةوا: 
 ةر جيَ اكةي  ؤي طياني سثاردبوو.ضوومة ذوورةكةي بينيو لةس
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تةةةارا لةةةةنيَو  هةةةؤليَ فرنكة انةةةةدا  بةةةةدةن يَكي بلَنةةةدةوة هةةةاواريَكي  
ئةومةةةةري ياي ضةةةتةنانةةةةت بةهاوارةكةةةةي  ونر طةةةةورة دةكةةةات ، كةةةة

 ثيَويَناية هةذاندن.
 
لةةةة  سةةةلَاويَكيش ئةوةنةةةدة  شةةةلَةذاو بةةةوو ، لةةةةيادي ضةةةوو كةةةة ا هيةةو  

يين  ووشكةوايشةةةي ةرمنةةة نةةةةيتواني هةةةةروةها واوةكةيشةةةي بكةةةات. 
 يَةةةرا  ؤيةةةان طةيانةةةدة  هةةةةموويان   لةةةةباوةش ب ريَةةةةت،بؤدواجار  

نة ؤشةةةةيانةو لةةةةةويَ دةسةةةةتيان كةةةةرد بةتةةةةةواكردني مامةلَةةةةةي   
 ةجيَ ثةةةةاش تةةةةةواكردني تةةةةاوةكو دةسةةةةت يكيةةةةان،اتةرمةكةةةةةي د
سةةةتان بي ةةةةن و  بةةةةرةو طؤرِ ي نة ؤشةةةيانة راسةةةتةو ؤ  مامةلَةةةةكان

 بة اكي ب ثيَرن... لةويَوة 
*** 

كةةةة ويةةةاد لةةةةنيو  ، ؤشةةةيانةثةةةاش تةةةةواو بةةةووني مامةلَةةةةكاني نة
تةرمةكةةةيان  اجةةاريَةةوةي سةةةر ا َ بةةوون ، بةةةلَام بةةؤ دو    كاتةةيميَر ث

ئةةةوةي نويَةةييَكي  وة بةةؤ يةةةكيَ  لةةة م طةوتةةةكاني شةةار. بةةؤ     طواسةةتة
راسةةةتةو ؤ لةويَشةةةةوة  لةثاشةةةان بةةةدةن،مةةةردووي بةسةةةةردا ئةةةةَام 
ضةةا َ  ةةاي نا ؤشةةية كةةة   جيَ كةةة ئةةةوةي بةةةرةو طؤرسةةتان برديةةان.  

دووبةةةةارة ضةةةةالَيَكي تةةةري لةةةةة تةنيشةةةةج  بةةةةاو  و   هةلَكةنةكةةةة 
 ةيان كةةةةة ئةةةةةةار  ،ووشةةةةكةكةي هيةةةةوا و تةةةةارا هةلَكةنةةةةدةوة   

ي  كةسةةةيان بةةةوو كةةةة ئةةةةويش  دايكيةةةان  ضةةةالَةكة بةةةؤ  ؤشةوي ةةة 
 ...بوو
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كةةةة لةتةنيشةةةج طؤرِةكةةةةي   ةي تةةةارا بةةةةبينيين ئةةةةو دوو طةةةؤرِ   -
بةةةؤ سةةةاتيَ  بةةةيَ دةنةةةس دةبيَةةةت و هةةةيط وشةةةةيةكي لةةةة   دايكيةةةةوةن 

دةميةةةةةوة نايةتةةةةة دةرةوة ، بةةةةةلَام لةةةةةناكاو لةةةةةثاش ضةةةةةند    
 وولةةةةكيَ  بةةةة هةةةاواريَكي بلَنةةةدةوة ، دةلَيَةةةت: ئةمةةةة ضةةةي روودةدات  

 ليَرة؟
ووشةةةكي دةكةةةات و   هيةةةواش بةتوونةةةدي باوةشةةةيَ  بةةةة تةةةاراي      

ثيَي ،كةوتةةةةوةلةةةةو طيَياويةةةةي كةةةة تيَهةولَةةةدةدات ئةةةارامي بكاتةةةةوة 
دةلَيَةةةت: تكايةةةة دادة طيةةةان لةبةةةةر  ةةةاتري كضةةةة بضةةةووكةت  ةةةؤت  
ئةةاوار مةةةدة ، تةماشةةاي  ووشةةكةواكةم بكةةة ب انةةة ضةةؤن دةترسةةيَت        

، بؤيةةةة  ةةةؤت كؤبكةةةةوة تكاية،دايكيشةةةو لةةةة هةلَ ةةةوكةوتةكاني تةةةؤ
ئيَ ةةةتا لةةةةنيَو طةةةؤرِدا طةةةويَي لةةةةتؤ دةبيَةةةت .لةثاشةةةان ونر هةسةةةت   

 بةدلَتةن ي دةكات دوايي.
 
 بؤضةةي براكةةةم؟ بةةةدةم طريانةةةوة بةةة هيةةواي بةةراي دةلَيَةةت:      اتةةار -

  سةةالَانيَ  لةةة  مةة دا هةةاتووة،ئةةةم هةةةموو نا ؤشةةية بةسةةةر ئيَ ةةة    
كةضةةي  دووري ئيَةةوة بةةووم، كةهةةةموو رنذيَةة  وةكةةو وينةةدان بةةوو بةةؤم،    

تةنانةةةةةةت  هةةةةيط كةسةةةةيَ  نةةةةةماوة لة يَ انةكةةةةةم،     ئيَ ةةةةتا 
بةةةةبيَ  كةضةةةي ئةةةةويش  ،كؤتاجةةةاريش لةطةةةة َ دايكةةةو   ةةةةمكرد بؤ
،تةنانةت رِانةوةسةةةتا بةةةؤ  طةةةةداري مةةة   ئيَ ةةةةي بةةةةجيَ هيَشةةةت   ئا

ووم  ةةؤ َ ئةكةةةم  يةةةكجاريش لةباوةشةةي ب ةةرم ،كةضةةي ئيَ ةةتا هةةات     
 بةسةر طؤرِةكةيدا.
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بيَةةةدةن ي دةشةةةكيَنيَت و دةسةةةت    ئةوكاتةةةة  ،ئي  نةةةةرميين بضةةةكؤلة  

ي بابةةة دايةةة ئةةةوة طةةؤرِ دةلَيَةةت: اركردن دةكةةات لةةةدايكي ، يبةةة  ثرسةة 
؟ تةةةاراش وةلَةةةامي نةةةةرميين كضةةةي  طةةةةورة و دايةةةة طةورةكةةةةي منةةةة 

ةكةةةةي بابةةةة طةةةةورةو طؤرِ ةئةةةةو ،بةةةةلَي  كضةةةةكةمدةداتةةةةوة دةلَيَةةةت: 
 .داية طةورةتة

: ئةةةي تةةؤ نةةةت وت   ؟بؤضةةي ئةةةوان مةةردوون   باشةةة دايكةةة   نةةةرمد: 
 ةةةتا هةةةةردووكيان لةةةةذيَر ئةةةةم ةلَام ئةوانةةةة ئيَئةضةةةد بؤاليةةةان بةةة

 .هةروةها هيط دةن يَكيان نايةت،  اكةن
تةةةارا باوةشةةةيَ  بةكضةةةة بضةةةووكةكةي  ؤيةةةدا دةكةةةات و ثيَةةةي        -

ئةةةي  ئةمةةةة ذيانةةةة  دايةةةة طيةةةان  تا انةكةةةةي ،  كضةةةةكةمدةلَيَةةةت: 
و بضةةينة ذيَةةر ئةةةم  اكةةة     دةبيَةةت هةةةموومان رنذيَةة  بيَةةت و زةةري     

بةدةسةةةةةةج  ؤمةةةةةةان  ذيةةةةةةان و مةةةةةةردن   ،ضةةةةةةوونكةتاريكةوة
 ...طيانةكةمنية

رمد كضةةةيَكي بضةةةوو  و ونر بةثرسةةةيار بةةةوو ، دووبةةةارة بةةةةدايكي  نةةةة
ةكةةةي كةةة لةناوةرِاسةةج طؤرِ  ؟ئةةةي دايكةةة ئةةةو نةرمينةةة كيَيةةة   دةلَيَت:

 داية طةورةوة بابة طةورةداية؟
بةةةؤ  و تاسةةةيَ  دةي ةةةاتبةةةيَ دةنةةةس دةبيَةةةت  ي بةةةؤ سةةةاتيَ دايكيشةةة -

وورة لةثرسةةةيارةكةي م كضةةةةكةي هةةةةر سةةة  بةلَاةكةةةةي  ووشةةةكي، طؤرِ
، بةةةةةؤ جةةةةةاري دووةم هةةةةةةمان ثرسةةةةةيار لةةةةةةدايكي     ؤيةةةةةدا
كضةةةةةكةم ئةةةةةوة ،دايكيشةةةةي وةلَةةةةامي دةداتةةةةةوة دةلَيَةةةةت: دةكاتةوة
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بةهةةةةةمان شةةةةيَوةي داثةةةةةةت و  ثةةةةوورة نةرمينةكةتةةةةة ، ئةةةةةويش
 ...فريشتةكان هات  و ئةويان برد بؤ ؤيان باثةةت ،

 بةلَام دايكة، ناوي ثوورم هةمان ناوي مين هةية؟-  
ئةوكاتةةةي كةةة تةةؤ    م ،بةةةلَي كضةةةكة ةكةي دةلَيَةةةت :تةةاراش بةكضةة -

لةةةةداي  بوويةةةةت، مةةةة  ونر بةةةةي  ووشةةةةكةكةم دةكةةةةرد، بةةةةةلَام   
نةةةاوي تةةةؤم   ئةةةي  هةسةةةتام  نةمةةةدةواني كةةةة مةةةردووة، هةربؤيةةةة   

 بةناوي ثوورتةوة كرد.
*** 

سةةةةر ةسةةةثاردني دايكيةةةان و  ويَنةةةدني نةةة ا ب  لةةةةثاش بةةةة  ةةةا   
ؤ مالَةةةة انةةةةوة بةةة راسةةةتةو ؤ هةةةةموويان طةرِ  ،ةداةكةةةهةرسةةةيَ طؤرِ

ثيَةةةةي نايةةةةة  مالَةةةةة    تةةةةارا كاتيَةةةة  بةةةةةلَام ضةةةةؤلَةكةيان ، 
راسةةةةتةو ؤ بةةةةةبؤني مالَةكةةةةة بوورايةةةةة ،  راسةةةةتة ينةكةي  ةةةةؤي،

ضةةةوونكة هةسةةةج دةكةةةرد مالَةكةةةة بةةةؤني كةسةةةة  ؤشةوي ةةةتةكاني   
لةةةةةةناوي دا ديَةةةةةت، هةربؤيةةةةةة نةةةةةةيتواني بةرطةةةةةة ب ريَةةةةةت.  

 ؤني دايكةةةي دةكةةةرد لةةةةنيَو مالَةكةةةةدا  بةةةةبهةسةةةج  بةتاي ةةةةتيش 
 ياتةةةةار  ،مورتةةةةةوايي .  لةةةةةثاش بوورانةوةكةةةةةي دابةةةةةجيَ مةةةةاوة

لةسةةةةةر تة تةةةةةي  هاوسةةةةةري بةةةةردة ذوورةكةةةةةي دايكي،لةثاشةةةةان
و  ثشةةووية  بةةدات دايكةةي دريَةةيي كةةردةوة بةةؤ ئةةةوةي       ي ةوتنةكةةة

 ... بةهؤشي  ؤيدا بيَتةوة
بؤ ةةةةةؤي  شئةةةةةةوي ةديار هاوسةةةةةةرةكةيةوة بةةةةة شمورتةةةةةةوايي 

ثرضةةةة  اوةكةةةاني   دةسةةةج دةهيَنايةةةة  . ناوبةةةةناوةثالَكةوتةةةةبوو 
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، بؤئةةةةةوةي كةةةةةميَ  ئةةةةارامي بكاتةةةةةوةو   تةةةةاراي  ؤشةوي ةةةةج  
 ناو نا ي دلَي كةم بكاتةوة. بتوانيَت ئةو ئاوارةي

*** 
طؤرِسةةتان طةرِانةةةوةيان لةسةةةر   ، لةةةثاش بةةؤ يةكةةةم جةةار   هيةةواش  

ها  ووشةةةكةواكةي بكةةةات . هةةةةروةنةةةةرميين يَ  بةةةة باوةشةةة دا،تةةةواني
وورة دةكةةات و ثيَةةي دةلَيَةةت: بةةؤني ثةة   تيَةةر ،تيَةةر ماضةةي روومةتةةةكاني  

،  وربةةةةةاني طيانةكةةةةةةم نةةةةةةرميين رةمحةةةةةةتيت لةةةةةيَ ديَةةةةةت  
 . ووشكةواكةي  ؤم  

 
 ئةةي   ، بةةوو ةكةةةي  ةةالَؤي   ةةة طةةةورةو ونروان  نةةةرميين بضةةكؤلة ، 

نةةاو ميَشةةكي   لةباوةشةةي  ةةالَي دةسةةت دةكةةات بةثرسةةيار كردنةةةكاني    
 باشة  الَؤ طيان بؤضي ثوورم مردوة؟و دةلَيَت: 

ت لةةةة ثةةةوور ،هيةةةواش وةلَةةةامي دةداتةةةةوة دةلَيَةةةت: طيانةكةةةةي  الَةةةة
 يَةةةت بؤيةةةة ئةةةي  نةةةةيتواني والَ  مندالَيةةةةوة نة ؤشةةةيةكي هةةةةبوو، 

فريشةةةةتةكان هةةةةات  و  بةةةةؤ دواجةةةةار   بةسةةةةةر نة ؤشةةةةيةكةي دا ،
 ...ئةويان برد بؤ ؤيان

م باشةةةة  الَةةةة ثةةةوورنةةةةرمد دووبةةةارة ثرسةةةيار دةكةةةات و دةلَيَةةةت:  -
 كاتيَ  مرد بؤ كويَ رنيشت؟

دةلَيَةةةت:  وربةةةاني  ،دةكةةةات نةةةةرميين  ووشةةةكةواي هيةةةواش ماضةةةيَكي
طيانةكةةةةةةم    ووشةةةةةكةواكةي  ةةةةةؤم    ضةةةةةةندة بةثرسةةةةةياري، 

فريشةةةتةكان هةةةات  و ثةةةووري تؤيةةةان بةةةرد بؤشةةةويَنيَكي ونر دوور كةةةة  
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ئةوكاتةةةي كةةة   تةةةنوا وانيَةةت لةةة كويَيةةة ئةوشةةويَنة.    ناهةةيط كةسةةيَ 
بؤيةةة ئيَ ةةتا نةةاوام   ، دةمةةري  ئةةةوجا دةوانةةد ئةةةو شةةويَنة كويَيةةة    

 ...طيانةكةم
 هةةةموومان زةةري  لةةةكؤتايي دا  واتةةة  الَةةة ئيَ ةةة دةبيَةةت    نةةةرمد: 

 ؟هةروةكو ثوورم و داية طةورةو بابة طةورةكةم
 ةةة بةةؤ ماوةيةةةكي كةةاتي    ئيَهةريةكةةة لةةة   بةةةلَي طيانةكةةةم  هيةةوا: 

ان مالَةةةةاوايي لةةةة لةسةةةةر ئةةةةم وةويةةةة هةناسةةةة دةدةيةةة  لةثاشةةة  
 بؤ هةتا هةتاية... يةك ي دةكةي 

نيَةةةةو ئةةةةةو ثرسةةةةيارانةي كةةةةة   تةنةةةةةرمد ونر بةةةةة ولَي دةضةةةةيَ-
، بؤيةةةة دووبةةةارة ثرسةةةيار دةكاتةةةةوة   لةميَشةةةكيةوة هةلَةةةدة ولَنريَت 

 ناطةرِيَنةوة بؤ ئةم ذيانة؟واتة  الَة جاريَكي تر ،دةلَيَةت: 
، بةةةلَام  ؤوطةةة وابوايةةة بؤئةةةوةي    نةةة يَر طيانةكةةةي  الَةةة  هيةةوا: 

،بةةةةةلَام نةةةةاتواند  جةةةةاريَكي تةةةةر  ؤشةوي ةةةةتةكامنان ب ينيابايةوة
 ...بةدا ةوة

نةةةةرمد: بةةةةلَام  الَةةةة مةةة  نامةةةةويَت زةةةرم، ضةةةوونكة  ةةةةوني ونر 
 بدةم. طةورةم هةية لةذيان دا ئةمةويَت هةموويان ئةَام

هيةةوا: طيانةكةةةم ، مةةردن بةدةسةةج  هةةيط كةسةةيَكةوة نيةةة، بةةةَلام        
، لةةةة ذيةةةان  تةةةؤ  تةةةاوةكو ئةوكاتةةةةي بةةةةردةوامي لةةةة هةناسةةةةدان  

بةةةةردةوام بةةةة لةةةة كةةةاركردن بةةةؤ  ةونةةةةكانت ، ضةةةوونكة ئيَ ةةةة     
لةةة  تةةؤشبةةؤ ئاماَيَةة  دةذيةة ، هةربؤيةةة    هةريةكةةةمان لةةةم ذيانةةة 
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،باشةةةة ئةتةةةةويَت  بةةةيي كةةةة  ةةةؤت  بةةةؤ ئةةةةو شةةةتةت  ئيَ ةةةتاوة 
 .طيانةكةي  الَؤ

 

 نةرمد: باشة  الَة باثةةم بةضي مردووة؟
هيةةةوا: ئةةةاي طيانةكةةةةي  الَةةةة ،ئةوكاتةةةةي كةةةة طةةةةورةبوويت ،      
ئةةةةوجا دةوانةةةي بةةةاثةةت بةضةةةي مةةةردوة ،ضةةةوونكة ئيَ ةةةتا منةةةدالَي  

ة بؤكةةةاتي ،بؤيةةةة ئةةةةو ثرسةةةيارة بيويَلَةةة لةهةمووشةةةتيَ  تةةةيَ ناطةيت
ديَةةةت ئةوكاتةةةة هةةةةردووك ان بةةةة    ، ضةةةوونكة كةةةاتي  ةةةؤي  ةةةؤي

 ...بةباشي دةواند  بةضي مردوة؟
 
تةةؤ بةةة الَي   بةةا ئيَ ةةتا واوبيَةةند لةةةو ثرسةةيارانة ، ئيَ ةةتا      باشةةة-

  ؤت بلَي ب ام ثؤلي ضةندي؟ 
 دة  بةةةةثؤلي سةةةيَي سةةةةرةتايي، بيَتةةةةوة مةةة  ئةةةةم سةةةا َنةةةةرمد: 

و ،ضةةةةوونكة لةهةةةةةمومامؤسةةةةتاكان منيةةةةان ونر  ؤشدةويَتهةةةةةروةها 
 ...كضةكان ويرةكو

بيَ ومةةةةان تةةةةؤ ويرةكةةةةي   هةربةةةةيي  ووشةةةةكةواكةي  ةةةةؤم، هيوا:
،ضةةةوونكة ئيَ ةةةةي كةةةورد هةميشةةةة ويرةكد،بةةةةلَام بةدا ةةةةوة كةةةة    

ثيَو بلَةةةي ضةةةؤن و كةةةيَ فيَةةةري   ضةةةارةنوولان ونر تةم ةلَةةةة، باشةةةة 
 ؟وماني كوردي كردويت
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كةةةةميَ  نةةةامؤ  بةةةؤ نةةةةرميين  ووشةةةكةواكةي    ثرسةةةيارةكةي هيةةةوا  
 ... بوو

، هةةةروةها داثةةكةةةي تةةرم    ةةالَؤ  نةةةرمد: كةةوردي ومةةاني دايك ةةة   
 ونريشةةةةو  ؤشةةةةدةويَت هةةةةةروةها ئةةةةةويش  كةةةةوردة ، لةةةةة ئيَةةةةران
 ، ئةويش مين  ؤش دةويَت...داثةةكةي ئيَران

؟ يةةان شةةةينة وةباشةةة طيانةكةةةي  الَةةة كةةام ومةةان بةةةالي تةةؤ   هيةةوا: 
 )كوردي يان فارسيةكة(كام ومانت  ؤشدةويَت 

  ومةةةان  ومةةةاني كةةةورديو  ةةةؤش دةويَةةةت، ئو...ئو...ئةةةو، بيَ نةةةةرمد:
ونكة ئةةةةوة ومةةةاني دايكةةةة جوانةكةمةةةة لةطةةةة َ داثةةكةةةةي      ضةةةو

ومةةةاني فارسيشةةةو  ؤشةةةةدةويَت    ئيَرانيشةةةو ، هةةةةروةها كةةةةةميَكيش  
و لةطةةةة َ بةةةاثةة اةسةةةةنةكةي    ضةةةوونكة ئةةةةوةش هةةةي باوك ةةةة   

 .ئيَرام

 ؟ؤشة يان ئيَرانسليَ انيت بةالوة   ئةي باشةهيوا: ونرضاكة ،  

  الَةةةةة، سةةةةليَ اند  ؤشةةةةدةويَت .... ،ئو،ئو،ئةةةةو ةنةةةةةرمد:دووبار
 ...شاري دايكة جوانةكةمة سليَ اني  ضوونكة

وورةكةةةي مةة   تةةؤ ئيَ ةةتا بةةرِن لةةة ذ   ،ونرباشةةة طيانةةةي  ةةالَؤ  هيةةوا: 
لةةة  ةةةو مةة    سةةتايتةوة لةثاشةةان كةةة هة  بؤ ةةؤت  ثشةةووية  بةةدةو ، 
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  بةةةةناو هةةةةمووو سةةةليَ اني دا، ةيةكت ثةةةيَ  ئةكةةةةم  ئةوبةةةةم ثياسةةة 
 ..لةثاشانيش دنندرمةيةكي  ؤشت بؤ دةكرِم.

 ي  الَة جوانةكةي  ؤم.هةربي هيَ  هيَ ...نةرمد : 

*** 

مورتةةةوايي  بةةة  ،وةي كةةة تةةارا بةةة هؤشةةي  ةةؤي  هاتةوة    ئةةة ثةةاش
تةةةاراي هاوسةةةةري دةلَيَةةةت: طيانةكةةةةم وابةةة ام ئةةةي  ئيَ ةةةة هةةةيط    

بؤيةةة ثيَوي ةةتة برِنينةةةوة بةةؤ  ولَاتةكةةةي      ك ةةان ليَةةرة نةةةماوة،  كاريَ
بةةة مورتةةةةوايي   ، تةةارا بةةة روو  ةةاريَكي ثةةةرِ لةةة  تةةورِةيي      ؤمةةان 

مةةة  و  هةةةةرطي ، ئةةةي  نيشةةةت اني   نةةةة يَر مورتةةةةوايي  دةلَيَةةةت: 
يَرةيةةةة )سةةةليَ انية( كوردسةةةتانةكةم، ئةطةةةةر ئةةةارةوووي    كضةةةةكةم ئ
بةةةةؤ ئيَةةةةران و  تةةةةةوة يتةةةةؤ ئةةةةةتواني بؤ ةةةةؤت ب ةرِيَ  دةكةةةةةيت 

 م  ضي  ناطةرِيَ ةوة بؤ ئيَران. نيشت انةكةي  ؤت، ضوونكة

نيشةةةت ان و  يَ انةكةةةةم   لةةةة دووري  ةةةا  و  م ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَة  
وة لةطةةة َ مةة  و كضةةةكةم لةةةم مالَةةة دةميَنينةةة     تيَثةرِانةةد،  هةربؤيةةة 

كي هةةيط كةسةةيَ   ج ةةة لةةةم  ي بةةرام، هةةةروةها  بةةرا تا انةكةةةم   هيةةوا
بؤيةةة مةة  لةةةم كاتةةة ضةةؤن دةتةةوام    ، نةةةماوة كةةة دلَةةي ثةةيَ  ؤشةة يَت 
بةةةؤ ئيَةةةران   و و لةطةةةة َ تةةةؤ بةةةيَو  براكةةةةي  ةةةؤم بةةةةجيَ بوةةةيَلَ   

 ..مورتةوايي؟
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مورتةةةةوايي هةناسةةةةيةكي  ةةةو َ هةلَدةمةةةييَت و بةةةة تةةةاراي هاوسةةةةري 
ي تةةؤ بيَةةت،   دةويَةةت  بةةا بةةةدلَ   تضةةؤن تةةؤ  دةلَيَت:باشةةة طيانةكةةةم  

 تةةةةوا و دةكةةةةم ، نم مامةلَةةةةكامنان مةةة  سةةة ةي دةرِ  مةةةادام وايةةةة ، 
منةةةيش ليَةةرة دةميَن ةةةةوة لةطةةة َ هاوسةةةةرة جوانةكةةةةم و     لةثاشةةانيش 

 كضةكةم...

كةةةة   ؤشةوي ةةةتةكةم ، سةةةت دةكةةةةم  مورتةةةةوايي طيةةةان،سووثاتةةةارا: 
 مونر بوويةةةت بةةةة ثشةةةت و ثةةةةنام...     تةةةؤ لةةةةم رنذانةةةة بةةةؤم    

 .رتةوايي ؤشدةويَيت مور

ئةطةةةر لةةة   ،اراكةةةي مةة  ئةةةي هاوسةةةرة تا انةكةةةم     ت:  مورتةةةوايي
ئةةةي  دةبيَةةةت كةةةةي  لةطةةةةلَت  نةةةة ،مةةة   رنذيَكةةةي وةكةةةو ئةةةةمرِن 

ةم لةطةةةةلَت دا دة  ، دلَنيابةةةة هةةةةتا كؤتةةةايي تةمةةة  لةطةةةةلَت  ؟
،منيش تةةةؤم  ؤشةةةةويَت  بةتةةةةنيا بةةةةجيَت نةةةاهيَلَو  هةةةيط كاتيَةةة   

 ...تاراكةم

ن دا كةةةة لةسةةةليَ اني  ياريةةةاتةةةارا و مورتةةةةوايي برِ بةةةةم  شةةةيَوةية  
ريَةةية بةةةكاري ث يشةةكيةكةيان بةةدةن    هةةةر لةةةم شةةارةدا د   زيَننةةةوةو

يشةةةةكي تاي ةةةةةت بةةةةة ؤيان دا كةةةةة توانيةةةةان نؤرين ةيةةةةةكي ث ، 
هةةةةروةها ئةةةةو ةنةةةةوةو بةةةةردةوام بةةة  لةكارةكةةةةي  ؤيةةةان دا ،    بك

 انوويةةةي كةةة كةسةةاَلانيَ  وةكةةو كةةريَ  دايةة  و براكةةةي تيَةةدابوون        
 .كي  ؤيةةةانبكرِنةةةةوة  بةةةؤ دواجةةةار بةةةووة مةةةولَ  ،توانيةةةان ئةةةةويش 
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لةةةة يةةةةكيَ  لة وتااانةةةة    لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا نةةةةرميين بضةةةكؤلة  
 ي ناويان تؤماركرد...شاري سليَ ان  باشةكاني

هيةةةواش  لةةةة وانكةةةةؤي شةةةارةكةي دا تةةةواني دسةةةةت      يشبؤدواجةةةار 
لةةةة  ضةةةوونكة هيةةةوا  وة بة ويَنةةةدن لةةةة بةشةةةي ميَةةةيوودا ،  تةةةةبكا

مندالَيةةةةوة ئةةةارةوووي لةةةة، كتيَ ةةةة ميَيوويةةةةكاني نيَةةةو كتيَ يانةكةةةةي 
بةةاوكي بةةؤ درووسةةت ب ةةووو. هةربؤيةةة بةةؤ دواجةةار ئةةةو ئارةووويةةةي        

تةةةاوةكو لةةةة  ،بةةةةدي هةةةات كةةةة تةةةواني لةبةشةةةي ميَةةةيوو وةرب ةيَةةةت
نةةةاوي هةةةةواران  ،داهةةةاتوودا ،هيةةةوا بتوانيَةةةت لةةةةريَ اي بةشةةةةكةيةوة

ميَةةةيوودا الثةةةةرِةكاني   انةكةي لةةةةشةةةتثةثوولةةةةي بالَشةةةكاوي ني 
و تةةةاراي بةةةةتؤماركردني نةةةاوي  ةةةؤيي  داسةةةةرةتا لةةةة كةةة تؤماربكات،

  ووشكي دةست ثيَ دةكات..
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 نووسةر: بةرهةمةكاني

 .رنذيَكو لةطة َ ئاوارةكاني كضيَ ...) كؤمةلَة ضةن (1            

 .ثةثوولة بالَشكاوةكان...)نؤظليَت(2

 

 

 

 


