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ادةص لةو تاأ )-بص شكؤية –ة نووسيين هةنووكةي كوردي بص سامواتة  (بةشة  ئةم

كة ذمارةي , واتة بةفريشتةكردين نووسةر(بةشةي دواتر كاريلةسةر دةكةين 

م دوو بةشة لصكدي لةوةي ئة انمةبةستم. جياية) ضوارةمي ئةم زجنرية نووسينة ثصكدصنص

ةصنص و خؤي هةية دةخوازص بيط ةشة مةبةسيتهةريةك لةم دوو بجيان ئةوةية كة 

ك لةو دوو بةشة بؤية ناسنامةي هةرية. صكصتايبةيت خؤشي هةية نيازمةندة بي ئاماجني

ي ئةوةش زؤر بة كورريت هؤ. رنةوة و هةمان ماناش بةرهةمناهصننلةيةك شوصن يةكناط

دؤكترينصكي ) كوردي بص سامةواتة نووسيين هةنووكةي (ي ئصستا ئةم بةشة, ئةوةية

: ةش بةمشصوةية ) باوةأ(لةخؤياأاحةشارداوة ثووختةي ئةم دؤكترين ) وةأصكيبا(

نووسيين لة دؤكتريين  ئةمة كة دواتر أووندةكرصتةوة). ؤ و بص هةيبةتةيان بص شك(نووسيين كوردي بص سامة 

دي بص نووسيين هةنووكةي كور( جياية ضونكة لةذصر سايةي نووسيين) ""بةفريشتةكردين نووسةر""واتة (اشترث

نةري ةي تازةي كوردي دؤزي نووسني و خوصضؤن دؤزي طةندةالوي كؤمةلط  انةوص ئةوة أاقةكةيندةم) سامة

هؤيئةوةش ئصمة بةجمؤرة . ةندةل دةكابةمشصوةيةبص ئةم بةشة باس لة نووسيين طةندةل و خوصنةري ط. تصكداوة

نووسيين طةندةل و خوصنةري طةندةل  ةأصتةوة كةدةط تةماشاي ئاسيت نووسيين تازةي كوردي دةكةين بؤئةوة

بةفريشتةكردين ( بةالم هةرضي بةشي دواترة. ووبداأ) أووداوي بص سامبووين نووسني(وايانكردووة ئةم أووداوة 

طرفيت ئةوةش بريتية لة كة ر بؤ أاظةكردين أووداوص تر دةكا كا) زجنرية نووسيين ضوارةمواتة , نووسةر

) ةندةلنووسةري طئةلبةتة  ( سةرؤري نووتة لةذصرسايةي بةشي دواتردا كاتيطوا. نووسةر"" ينبةفريشتة كرد""

اماين كة لةم بةشةي ئصستا تصأ )ةندةلخوصنةري ط( كاتيطؤري خوصنةر رجني دةخرصتةسةر وةك لةزؤرتر سة

   ..لةبارةوة دةكرص

 "" كوردي سامدار نييةنووسيين ""واتة ئةوةي, ا كاري لةسةردةكرصئةم دؤكترينةي لةم بةشةد ئصمة وايبؤدةضني

ئةوي لة خةيايل زؤربةدا سةبارةت بة م هصزي ئةم دؤكترينة لةوةداية داهصنانص ئةوتؤي تيانية بةال, يان بص شكؤية

دةست و ةرنا زؤربةي قةلةمبةئةط. صذرص كوردي دةخولصتةوة نةكراوة لةم طوزارةية يان ووتنةدا داأنووسيين

بةالم ئةمانة ئاوةلناوة سةرةكيةكة . صي و ناقوولةردي الواز و سةرث كونووسييننووسةراين كورد لةوة بةئاطان 

بص سام و بص  نووسيين كوردي ال نووسيين كوردي ئةوةية كةئاوةلناوة سةرةكيةي دةشص بدرصتة ثنني بةلكو ئةو 

 بابزانني مةبةست لة بص سامي نووسني ضيية؟ و بؤش نووسني بص سام دةبص؟ هةروةها ضؤن نووسني. شكؤية

  دةشص سامدار بص؟

خوصنةراين ئةو (خةلكشيت ناخي  ,لةتوانايانةبص, نووسني نةكارصةست لة بص سامي نووسني ئةوةية مةب

نووسني رؤسةي ووسني ناكارص ئةمة بكا بؤ ئةوةدةطةأصتةوة خودي ثنهؤي بنةأةيت ئةوةش . بطؤأص) نووسينة

ناخي كةسةكان شيت ووسني ئةو شياوييةي تيانيية ئةو دةمةي ن واتة. شكؤداري نةماوةو  سامي خؤي لةدةستداوة

يارة نووسني هيض ماناصكي بؤ طؤأيين هةلس و كةوت و أةفتاري أؤذانةي تاكي كؤمةل و بأبطؤأص  ) خوصنةران(
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ؤذانةي تاكي كةوت و أةفتار هةلسةوكةوت و أةفتاري ألصرة مةبةست لة هةلسو.سياسي و كؤمةاليةتيةكان نابص

قووتابيةكي ئةم مامؤستاية  مامؤستايةكي زاانكؤ بص ياخود, هونةرمةندص بص يان كةبابضيصكؤمةلة جا ئةم تاكة 

وةكيتريش مةبةست لة بأيار بةزؤري . ئةم تاكة سياسيص بص يانيش خوصنةرصكي أؤذنامة و طؤظارةكانمةو ,و 

صمة لصرة لة بأيار  بةالم مةبةسيت سةرةكي ئ).ةدةستةجةمعيةكان( ةكانةو كؤلةكتيظ) تاكي(يارة ئيندقيدوالبأ

وةك , شتنيانةوةنواتة ئةو بأيارانةي بةزؤري سياسيةكان لةثشت داأ, يةكانةيارة سياسي و ئابووري و ياسايبأ

  . هتد..و  ضارةنووسي سياسي كةركوك, تداهاضؤنيةيت دابةشكردين  , بوومنان يان نةبوومنان بة بةشص لة عصراق

لة الخستين هةلسوكةوت و أةفتارة ضةوت و داري و بةش, ر بص انكابةمشصوةية بص نووسني كة نةتوانص طؤأ

ضونكة . نةيلصرة نابص بة هةلة لة وشةي سام بط. بص مدارسااتوانص ن, نةوةي بأيارة سياسية هةلةكان نةبصيسأ

. شتيلصدةكاصكةلدةكرص كة ئةم نووسينةي ئصمة ثي توشةي سام زؤرجار بة وشةطةلص وةك زةبر و تووندي و دأ

بؤمنوونة ناوي يةزدان جؤرة سامصكي هةية : صةدررصدزؤرجار وشةي سام بة واتاهاص ميتافيزيكيش ط تةنانةت

خوصنةر لةوةبطا لةم نووسينة مةبةستمان بةالمانةوة طرينطة بؤية  .ةالم لةسةر ئةوةش وةستاوة الي كص و كةيب

رة تصطةيشتنمان ئةمةو جارجا. يكيةيشتنص ميتافيزمةاليةيت يان دةروونيية و نةش تصطلة بص سامي نة زةبرص كؤ

انةوص و ئةمبص شكؤيش تصكةلدةكةين بة ضةمكهاص وةك بص هةيبةيت و لةبارةي بص سامي نووسيين كوردي 

 صزةوةنأ –نووسني لةناو ئصمة حورمةيت خؤي لةدةستداوة و وةك شتص نا ةين دةستنيشانكئةوة لةأصطاي ئةوةوة 

  .نووسني ئاوايلصدص ئةوةي ئومصد بص بة نووسني ناكرص ئةو دةمةيئاشكراشة . يش تةماشادةكرص)ناموحتةرةم(

 كة نووسني لة بةهادةخرص و وشة و ثةيظبةالم بابزانني بؤ نووسني بص سام دةبص؟ نووسني ئةو دةمة بصسام دةبص 

بص سام نووسني  ئةو دةمةهةروةها . نةك وةك بةري هزر و ئةندصشةي مرؤظتةماشادةكرص ) كاال( وةك مشةك

خؤي بؤية نووسني ناضارة , بةتايبةت جصيباوةأي خوصنةري ئةسيل ,  ص كة نووسني نابص بة جصيباوةأبدة

ةالم ئصمة دةبص لةوةش حاليبني بص سامي ب. انشتبةسنت بة خوصنةرؤ وشة و ثةيظي خؤي دانص بص ثحورمةت ب

ةن كة بوونة بة ثةيظانة ناط لة هةيبةت و حورمةيت ئةو ووتن وةراين ئةو نووسينانة نخوص نووسني هةر ئةوةنية

سامكردن و بصشكؤداركردين ووتن و كؤلةكةي ئةو نووسينانة بةلكو ئةوةشة كة نووسينةكان بةخؤشيان لة بص

كة ئةمأؤ لة , بؤ وشة و ثةيظ بطةأصتةوة  ةت دةبصحورم ةيةومةبةسيت ئصمةش ل. بةشدارن ايانثةيظةكاين خؤ

ئةوةية كة دةبص بةلكو  )كرصموقةدةس(تصكست بةثريؤزكرص  وتن ووئةوةنيية , نصوةندي نووسيين كورديا نيية

لةبارةي واتاي نووسني دروستكرص  تصطةيشنت هةولدانص لةئارادابصلةناو ئصمةي كورد بةتايبةت خودي نووسةران 

وةك  نووسينيش وةك كردةص يان . ة و ضاالكيص مرؤي و أةوشتيشةوسني بةري هزر و بريكردنةوةي مرؤظنوكة 

 رسياري يؤ نووسني بص سام دةبص؟ثكةواتة . وجودي و ئينسانيشة صويستيص تابلصيمرؤي و أةوشيت  ث ثرؤسةص

 ,ةندةلدةكرص ضونكة نووسني كة ط. ةسةكةش خوصنةرشتةكة نووسينة و ك. شتصك و كةسصكمان بريدةخاتةوة

ي نووسني خوصنةريش ئةم بةطةندةلبوونة, - نووسةري طةندةل مةبةستةلصرة  – ئةلبةتة لةاليةن نووسةرةوة

وةك تاكي  خوصنةريش. ة دروستكردين خوصنةري طةندةل دةبصيان هيض نةبص نووسيين طةندةل أؤيل ل ةندةلدةكاط

 كؤمةاليةيت و دةرووين ئةو كؤمةلطةية طةندةل دةبص كة ئةم خوصنةرة ةندةل دةبص زؤرترين ذصرخاينكؤمةلطا كة ط

ضونكة نووسيين طةندةل والة خوصنةر دةكا ئةوي خوصنةر ). هتد..,منالةروةردةي ث, دلداري, خصزان( ثصوةيطرصدراوة

تواناي لةبةرئةوةي  )ي طةندةلواتة خوصنةر( ئةميش. بصكاردانةوةي لة ذيانيا هةوصنصتةوة يةك تام و يةك خيدة

ةوة و جياكردنةوةي نووسينةكاين لةيةكتر نيية يان دةمصكة ئةو توانايةي لةدةستداوة نووسينص لةويتر جياكات

بؤية ووردة ووردة خوصنةر ئةركي خوصنةري  ةيشتين الدروستدةكاووسينصكيش هةمان ضصذ و وصنة و تصطهةموو ن

ئةندازياري ئةم نووسةرة طةندةلة نووسةري طةندةل كة  دةبص بةئامرازص طةندةيل بةردةست خؤي لةدةستدةدا و

باس لة لةمبةينةدا نةوةسةري داوامان لصدةكا ياشتر دصئةم اليةنانة كة ث. يةكةمي بةرهةمي نووسيين طةندةلة
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ةندةليش لةدةوروخويل خؤيا ةليشكةين كة نووسيين طةندةل بالودةكاتةوة و خوصنةري طةندأؤيل أؤذنامةواين ط

بةالم طشت ئةوي . بة بةرذةوةندي تاكي سياسي طةندةل دةطةأصتةوةهةموو ئةمانةش كة أوودةدةن . كؤدةكاتةوة

يان  ""ؤذنامةواينئازادي أ""ص أوودةدا دةشص ناونر, نبرييلة كةشوهةواص أؤش, ريووترا لة بارودؤخص هز

ين مةكائصمة كة تائةوثةأي لةطةل ئازادي أؤذنامةواين يان أادةربأين يان طشت فؤأ. ""ئازادي أادةربأين""

سام بوون و بص بص .و هةروةها ئازادي سام و بةهاي خؤي لةدةستدا ئازادي بص شكؤكرص ئازادييداين دذي ئةوةين

و دروستبووين نووسةر و  ةندةلبووين نووسنيكاردانةوةي خؤي لةسةر بةطئازادي أادةربأين شكؤداربووين 

دياردةي بةناوي  6لة زجنرية باسي (  دصينةوةسةر ئةم اليةنةدواتر ةندةل هةية بةالم ئصمة خوصنةري ط

بصينة سةر ثرسياري ئةوةي ي دةزانني لصرة بةباشو  )تصكسيت طةندةل :بةأؤذنامةوانيبووين أؤشنبريي

حاليبوومنان لةبارةي ئةوةوة دةبص  وةالمدانةوةي ئةم ثرسيارة ؟ بؤهةيبةتدار دةبص ضؤن نووسني سامدار يان

نووسني كة بةري هزري نووسةرة واتة . بةستصتةوة نووسني بة نووسةر و خوصنةر دةصوةنديص ئينساينهةبص كة ث

واتة خوصنةر كة . وةوة دةيزانص و نايزانصبؤ ثأاكتيزةكردين ئةوي لةو أ, ةكاربر يان ب, بؤ خوصنةر  شوصنيكيشة

ضونكة . بةكاربري نووسينة لة هةلبذاردين نووسني و فصربوون لةو نووسينةوة دةبص شارةزا و بة ئةزموونبص

ئةو شت بةط ي خبةيتةبةردةست نالص نةخصر و هةروةها ئةم جؤرة حوصنةرةةندةل ضو ط) كوصر( وصنةري نابيناخ

 ينة تواناي طولبذصري هةروةها ئةم جؤرة خوصنةرة, و أازيية لة نوسينصكا بةردةستيدةخرص انني و زانيارييانةز

ي نووسني سام دار بص و شكؤي بؤ بطةأصتةوة بؤ ئةوةانةوص بلصني بةكوريت دةملصرة . هةية و نةش أةتكردنةوة

نا ةطشت نووسينص هةلنةثةأص و بؤ طشت نووسينص زوأنووسني بة غرورو و بة فيزبص و بصويستة خوصنةري ث

ي لصرة بةوة كؤتايثيصدصنني كة ةوة سةركة ثاشتر دصين, واتة باس لة خوصنةري طةندةل , ةم اليةنةئ. لصنةدا

ئةلبةتة لةأصطاي أؤذنامة و هةفتةنامة و , ردةست خوصنةران دةخاةندةل بةكة تصكسيت ط, نووسةري طةندةليش 

ةندةل لةو ئةوي نوسةري طكةواتة . خوصنةر هزر داأماو و سةرخؤش دةكا, طةندةلةكانةوة طؤظار و مالثةأة

لةم . كراوةشوصنانة بةردةسيت خوصنةراين دةخا نووسني نيية بةلكو مةصكة بؤ سةرخؤشكردين خوصنةر ئامادة

ئةم . ة هؤش دةبرصلسفرةصكة و بة عارةقي جؤراوجؤر أازاوةتةوة و خوصنةري ثيص, يان تصكست, حالةتةدا نووسني

صتةوة ة بةسوودي دةسةاليت سياسي و بازرطانة الدصيةكاين  كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثس دةطةأاليةنة ك

ضونكة ئةو ئازاديةي . ةندةل دوذمنايةتيدةكاتصكداين ئازادي أاستةقينة كة كؤمةلطةي كؤالثس و طفاكتةرصكيشة بؤ 

ئةجمؤرة ئازاديةش تواناي طؤأيين نية و خؤي خؤي , و كؤمةلطةي ناوبراو دؤستيةيت ئازادي بةشتكراوة  

    . بةرهةمدصنصتةوة
كة , يش لةسةر وةالمةكاين ئةو سص ثرسيارة بةردةست خوصنةر خةينوونتربؤئةوةي سصركردنص تاأادةص أ

اي وةك نووسةر سام بؤ نووسينةكةي لةأصطناتواين  مرؤظ: بلصني اليسةرةوة أووخران بةثصويسيت دةزانني

لةبةردةم ئةو بؤ دابينكردين سام سيت شتةكان دابينكا بةلكو هيواص طةورة ان قصزةوةنكردين أوةي ئةويتر ياشكانة

كاندةكةن ةراية ضةوت و هيضطوناكبريينووسينانة زؤرة كة أةخنةي بأيار و أةفتاري سياسي يان كؤمةاليةيت و أ

سؤطةركردين سام لةئاراداية كة ئاماجنيان ؤ ملةبةردةم ئةو دينت و بريكردنةوانة ب هةروةها هيواص تابلص مةزن

ئةم اليةنةش . ياسي و ياساي و ئيداري ناو كؤمةلطةيةيين وصنة و بؤضووين بصمانا و نادروسيت سطؤأ

واتة بؤضوون و . تين نووسني الي ئصمة باو نية هةلطريصتةوةةيشكة بؤضوون و تصط والةئصمةدةكا بؤئةوةشبضني

) بةاليص(ئةمةش كة كاتاسترؤيف . طريصتةوة و هةروةها كاريشي ثصناكرصان هةلناوناكبريتصطةيشتين نووسةر و أ

لةمأوةوة . وناكبريانؤ بص سامكردين نووسني يان ووتين أةتيشة بوة فاكتةرص بنةأكؤمةاليةيت خستؤتةهزري و 

نة فةأةنسيةكان بؤمنوو. دا فوكؤ و مامةلةي دةسةالت لةتةك بؤضوونةكاين دوو منوونةي زيندوو دصنينةوة يةكةم

ةلص اليةين تايبةت بة ياساي سزا و ط, فوكؤ"" ثاسةواين و ضاودصري""ثاش بالوبوونةوةي كتصيب , كايت خؤي 
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بةهؤي ئةوةي  يشدووةم. صةندكردن و باري بةندخيانةكانيان لةسةر بناغةي توانج و ديتنةكاين فوكؤ طؤأب

دوو لةبارةي دؤزي ووتنةوةي فةلسةفة لة ابرطفتوطؤي هةندص لة فةيلةسوفاين فةأةنسي لةساالين أ

. رامي خوصندن لة سةرانسةري والتقووتاخبانةكان طؤأانص زؤرهاتة سةر وانة ووتنةوة و هةروةها ثةيأةو و ثأؤط

ضيدةنووسص و ئةجمار تاكي  ايلصية دةستةبذصرةوةية لةالص دةسةالت دةزانص و ئاطئةم دوو منوونةية ماناي ئ

ةر داوا و ويستةكاين اي و شارةزاي لةسئاط, ئةو تصكستانةية دةستةبذصر دةينووسصكة خوصنةري , ش كؤمةلطة

طةر ن دةبزةرةرمةند ,بةشصكن لة تاكةكاين ناو كؤمةل  انكة بةخؤي ,ئةو دةستةبذصرة يشلةالصتر. هةيةدةستةبذصر 

وةك نووسةر و ذصرة ئةم دةستةببؤية  لةناو كؤمةلطة بص ضارةسةر مبصننةوة يانةي باسيلصوةدةكةنئةو كةموكوأ

ئصمة الي بةالم ئةم هاوكصشةية . يةكان دةبنةوةبةرةنطاري كةموكوأ وةك تاكي ئةو كؤمةلطةية تاثصيانكرصئةجمار 

ضونكة ئةوةي وادةكا ئصمة بةجمؤرة بريكةينةوة ئةوةية كة تاكي . سةرلةبةر جيايةبةوجؤرة نيية و شتص 

نية و دةستةبذصريش هةروةك دةسةالت لة هةواي خؤي  ةي ئصمة هوشياري لةسةر ويست و داواكاينكؤمةلط

ئةمةش وادةكا لةالص تاك حورمةيت بؤ . خؤيةيت) اتؤريةيتئيمثأ(ؤيداية و لة خةوين دروستكردين قةأالستاين خ

ةماشاكردنةكاين دةستةبذصري كؤمةلطةكةي خؤي نةبص و لةالصتريش أؤشنبرييش ئةو هصز و كاريطةريةي ووتن و ت

ة زياتر كار بؤ بصسامكردن دةسةالتيش كة لةمة بةئاطاية لة تاكي كؤمةلط. دا ديار و بةرضاوي نييةلةناو كؤمةلطة

ةراي جارجارةي ئةم استةي هيضطئةلبةتة ئاأ. وزارةي لصوةدةكابص هةيبةتكردين ئةو شتانة دةكا دةستةبذصر طو 

طةربشص لصرة بةشص لةو . وةاسراوة يان ووترودةستةبذصرةش لةسةرصترةوة بةزياين ئةوةدةكةوصتةوة كة نو

. جصيسةرجنبص كة نووسةري ئصمة زؤر بنووسةلةطشت شتصتر  ئةوة هيضطةراية دةستنيشانكرص أةنطة بؤ ئصمة 

بةردةوام دةنووسص و لةطشت أووصكيشةوة , نووسةري كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثس, ستم نووسةري ئصمةمةبة

يان جارص بة باسي فةلسةفيي الثةأة , ر بابةيت ئةدةيبماوةص بابةيت سياسي دةنووسص و ماوةصت. دةنووسص

ئةم نووسةرة زؤربنووسانة كة لةهةموو بوارصك دا . أةشدةكاتةوة و جارصتر بة باسي مصذوويي يان كؤمةلناسي

التة بة كردةي بةوة زؤرترين ط... ) , مصذووي هزر, تيؤري سياسي,  زمانةواين, وصذة( خؤيان قووتدةكةنةوة

شيت يان بةط, ةوتؤدةكةن نووسيين كورديا كارصئئةم اليةنانةش تصكأ. و واتا دةكةناندين وشة نووسني و ساز

نةبص بة مةترسي بةسةر هةلة و ضةوتيةكاين دةسةاليت لةالص , كة زماحنايل نووسيين كوردية , مصدياي كوردي 

ئةمةش وةكيتر وادةكا . ةبةسةر كةموكوأييةكاين خودي وتاري أؤشنبرييشةولةالصتريش , و يةوة سياسي كوردي

ياري تووند و نابةجص لة تووندي و يان بأ, ةدا هةروةك خؤي مبصنصتةوةئةوةي ثصيدةلصن طرفت لة كؤمةلط

ش لةدةقي خؤي طةي تاكةكاين كؤمةلهةلسةوكةوت و أةفتاري ناسةليم و بصفةأ, جصي خؤي نةكةوص ونابة

  :الخيوارة كةمترينيان ثؤلدةكةين. وةوة زؤرةبةلطةش لةمأ. نصتةوة و لةشوصنيخؤيا جامبصمبص

  

 17ةندةلة ئيداريةي ينة بةهيجؤرص ئةو طكة بةري ثاش أاثةأ, ن مصدياي ئازادي كوردييا, نووسيين كوردي نوص* 

ةندةيل هةروةك خؤي لة ذيانةوةداية و ط. اية الواز و دةردةدار نةكردووةسالة لة كوردستان لة نةشومناد

 سالة 17ة بووترص لةماوةي ئةو نيي بؤية بصمانا. هةية زرص بةهصزيتابشلصي لةشص بةتةندروست و ه

, تيايا بدرصتة دادطا و  ةندةلباز هؤي دروستكردين دؤزص كةسص سياسي ط نةبؤتة,  يان مصدياي كوردي, نووسني

ةتةوة ئةوانة هةلنةمالراوة كة ساماين ن ةردة لةسةر دزي و دةستدرصذيةكاينثيان لةأصطاي تصكست و بالوكراوةوة 

دادطا كة . تةنانةت نووسني يان مصديا لةمأوةوة نةيتوانيوة دادطاش بصداركاتةوة. وي خؤيان بةكاردةبةنوبةئارةز

أصنوماي أاطةياندنةكانكا صوة ناتوانص لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل  سصستةمص ياساي خصلةكي دةيباتة أ

  .تاوانباركةن,دةبية كة سةر بة خصلص سياسي يان ئة ,خةتابارصبريلةوةبكةنةوة 
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ئافرةتكوشنت و لةكاروةستاين ئةو رتين تةوذمي ؤذنامةواين بووتة هؤي أاطأوون نيية ضةند نووسيين أ*  

كاين دةولةت بة ذيندةري مص دةكرص؟ دةزطا مةدةنيةكان كة دوذمين اطالتةجاريانةي لةناو مال و دةزط

ايانة مةدةنني بةلكو لةبةرئةوةية ئةوةنية كة ئةم دةزطهةرةطةورةي ئافرةيت كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثسن لةبةر

  .اكانةوةيةية كاردةكا كة بةسةر بينايةي دةزطكة مةدةنيةتةكةيان تةنيا لةسةر ئةو الفيتة

  

لة زؤرينةي خةلك داواي لصبووردن كوردي والصكا ؤذنامة و كامة نووسني بووةهؤي ئةوةي سةرؤك حيزص كامة أ* 

لةبةر ئةو هةلة يان لصدوانة سياسيية بصمانايةي  خوانةخواستة وا لة سةرؤك حيزبص كوردي بكا بكا يان 

هةسيت وازهصنان لة ةلةنةكراوة بةلكو لةبةرئةوةية هئةمة كة نةكراوة لةبةرئةوةنية وازبصنص؟ ئةجنامي داوة 

دن بؤ ئةويتري سياسي لةناو ا ضؤلكرانةوة لة دةسةالت و وازهصنان لة أابةرايةيت و أصطكاري سياسي يان كش

  . .و لةمأةوةشةوة نووسني ناكاريطةر و بصفةأة نةرصتوئصمة نةبووة بة دابو

  

اسيت هيواي ئةوةدةكرا ئةو سص اليةنةي باسكرا دلؤثصكن لةو طةندةل و كؤالثسةي لة كوردستان هةية بةالم بةأ

ؤشنبريي بص شكؤي ديتين دةستةبذصري أ ,ني و ووتن وةوة بتوانص شتصبكا كة حةيف بص سامي نووسنووسني لةوأ

كة هزر تيذ و بري خاوصن لة كؤمةلطةي ناوبراو كةم و هؤيئةمة هةرئةوةنية . ئةو هيوايةي ناشت, ناو كؤمةل

بةرهةمي كة , ؤي كوردستانا هةية ينةي لة كؤمةلطةي طةندةيل ئةمأةنة بةلكو ئةوةشة كة ئةو ئازادي أادةربأمدةط

بؤ الوازكردين ووتن و نووسينةكاين ئةو  بووة بة باشترين سةكؤ, دةين نييةةئازاديص سصستةماتيك و م

وناكبريةي كاتص تاكة سياسيةكاين ناو كؤمةلطةي ناوبراو دةبينن ئةو أ ,لةوة وصرانتر ئةوةية . دةستةبذصرة

 يتةنتةرص يانيش بةنووسيين  تصكسارص يان سدةبوو بةقارةمان ئصستا بة بردنةأصوةي طؤظ واخةريك بوو

بة  ناكبريانة هةية و نةش ووتنةكاين ئةم أوناكبريانةوةرقالة نة ئةو ترسةيان لةم جؤرة أوة سامصزةةوانبصذي ئأ

ة بؤ دةبص تاكة سياسيةكاين كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثس لة دةستةبذصري أؤشنبريي كةوات. بةهادار دةزانن

لةم جؤرة أوناكبريانة نةك هةر ؤمةلطةي ناوبراو تاكة سياسيةكاين كةي ناوبراو بترسن؟ بةباوةأي ئصمة كؤمةلط

. ناسيشن ؤشنبريرسن بةلكو تاكة سياسيةكاين كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثساوي كوردستاين ئةمأؤ زؤر أنات

ش كة وايكردووة سياسي كؤمةلطةي طةندةل أؤشنبريناس بص بؤ ئازايةيت سياسي كؤمةلطةي ناوبراو ئةوة

بؤية بصسوود نيية  .هيضطةرايي خودي أؤشنبريي ئةم جؤرة كؤمةلطةية دةطةأصتةوة ناطةأصتةوة بةلكو بؤ الوازي و

ي اركانا لة هةندةران بة دةركردين طؤظ 1980كوان ئةو نةختة نووسةرانةي لة ناوةندي طةر لصرة بثرسني 

وائصستا ئةوانة ةرمبوون؟ بةدلنيايةوة ةرطو جارجارةش بريؤكةي سةير سةيري ئايديؤلؤذيةوة س أةخنةي تووند

. دةكةن ةوانبصذي كورديةوةكةن و شةوخنووين بةديار ئايندةي أؤشنبريي دةلةسةر زصدي باوباثريانيان كاري أ

ئةمانة خةمي ئةوة دايطرتوون كة باري زمانةواين وتاري أؤشنبريي كوردي كةالوةئاساية و ئةمةش وادةكا ئةمانة 

شةقي زةمانة ئةمانةي لة شؤأشطصأةوة كرد واتة . رةشنباري ئةو بوائةندازيبةوجؤرةي ئةمأؤ هةن ثصويست بن و 

  . ؤذنامة و لةو هةفتةنامةبة زمانةوان و نووسةري ثةجنةرةي كورت كورت لةم أ

دوو , كة اليسةرةوة دةستيبؤدرصذكرا, بةالم هؤي سةرةكي ئةوةي سياسي كورد ئامادةنية شوصنةكةي بةويتر بدا 

ة بة بضووك بزانص بةلكو دووة سياسي كورد نةك تةنيا كؤمةلطوايكرئةمةش . قةبةرايةيتيةكةم هةسيت أ: شتة

ان شاياين ئةوة نني كؤمةلطة يصيانواية بةرامبةرةكةيي بةرامبةريشي بة بضووك و ناكاريطةر بزانص بؤية ثئةو

اية دووةميش ئةوةية كة زؤربةي سةراين سياسي كوردي يان هيض نةبص ئةو ضةند كةسةي سالةه. صوةببةنةأ

د ةر بصت و ئةوان واز لة سياسةتكردن بصنن ئةوا مايل سياسي كوركة طواية ط تكارن باوةأيان بةو ديتنةيةسياسة

كةواتة بةثصي ئةم طرميانة بص طةر ئةمان سياسةتنةكةن . دةبص هةتيوبار دةبص و تاكي كورد سةرطةردان و سةرةأؤ
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ةر ئةمة تةنيا لةو شوصن و والتانة يايةوة وانية مةطبةدلن بةالم ئايا واية؟"". دةخيوا مةأةكان طورط""نةبن ابةرو أ

صيدةلصن تاكي كؤمةل يان ان ئةو شوصنانةي كة ئةوي ثمةبةستم. وابص كة دةسةاليت سياسي كورد السايدةكاتةوة

  . بؤ منوونة والتاين جيهاين عةرةيب يان دراوسصكاين كورد, نيية  سياسيهاواليت هيض ماناصكي بؤ دةسةاليت

ةوي بص سام و بص هةيبةت ةكاين سةر زنووسني لة طشت كؤمةلطيستمان دذي ئةوةش بوةستينةوة واليسةرةوة 

لة تاكي أؤيل , كة بةرهةمهصنةري نووسينة, ؤشنبريتاكي أشوصن ناوضانة بةوجؤرةية رة ئةمة تةنيا لةو نيية و بط

ة بةشص لة يشأةنط. ووسرصنئةوي دةشووي تصكدان و شصواندين واتاي ئةوي دةووترص و سياسي كةمتر نيية لةأ

اي نووسني مةسةلةصكي جيهانيية و تبووين واتتصكضوون و بصهةيبةخوصنةراين ئةم ضةند دصأة ثصيانوابص 

خؤي ئةمة طرميانص ين ذياين تاكةوة هةية يتالبووثصوةنديص زؤريشي بة دياردةي طةشةي تةكنيكي نوص و بةديط

ضونكة تاهةنووكة أوون نية مرؤظي تازةي . ةيئصمة لصيحاليبووالم بةوجؤرةش نيية كة هةندص الؤئامصزة بةطفتووط

تةقينةي نووسني خةريكة ضصذ و ماهيةيت أاس, بةواتاصتر. ة كردةي نووسني بكاشت لث ئةم سةردةمة لةتوانايابص

 ة شصوةي بالوكردنةوة و ثةخشكردينكارص ئةوتؤيكردوو شو زانسيت نوص ياين تةكنيكخؤي لةدةستدةدا و طؤأ

نووسني لصرة و ؤذص ريش بةشص زؤر وابؤدةضن كة هةموو أوةكيت. انة نووسيين نةمراندووةبةالم ئةم طؤأ ةطؤأيوو

نص زانياريص تازة و بةردةواممان نيشاندةدا و نووسني تاكة شتصكة دةتوا لةوص خؤي وةك شتص ثصويست و طرينط

. ةختانة نةي كوشتووةة بةالم خؤشبويوستةي نووسيين طؤأاتة تةكنيك كة بةرهةمي نووسينة ئاأوا. ةصنصثصبط

ضونكة كؤمةلطةي مرؤظايةيت هةنووكة ئةوةيال ضاك أوونة تةنيا لةأصطاي نووسينةوة دةتوانص زانني و أؤشناي 

ة و ايةيت هةناسةدةدا لة بأداكا بؤية نووسني تائةودةمةي مرؤظةيلةسةر طشت كردة و أووداو و دؤزة جياكان ث

 هانة بصسام و بص هةيبةتة ئةمة هصثؤتصزصشت شوصنص لةم جيةوةي نووسني لة طكةواتة ئ. ص بكةوصتن ناشوبزو

ا دةكرا بةالم ي سينةمشتة بؤمنوونة ساالنص باس لة مةرط لةسةر ئةوة زؤر اندةليليشم. هةلة و الوازة) رميانصط(

اريةكاين تاكي ي و بيمسي سياسي و هةقايةيت ئةوينداروانية و تائصستاش طةورةترين أووداوي مصذووي و كؤالث

ئةمةش دةليلصترة لةسةر بووين أؤماين مةزن و درؤي كؤتاي أؤمان  نرصاي سينةماوة نيشاندةدهاوضةرخ لةأصط

ةن لةسةر بووين بينةر و خوصنةري بصوصنة و كرد ئةم دوو اليةنةش بةلطدةشةيان بؤةكة ماوةص مصدياكان بانط

ةي ينةر وةكيتريش ئةم دوواليةنة بةلطي خوصنةر يان برطقايةيت درؤي مةواتة ديسانةوة دصينةوة سةر هة. ضاالك

اش تاقيكردنةوة و ثشودانص زؤر بةالم ئةم مانةوةية ث. بؤ نووسةر صويسيتةرضاوين لةسةر مانةوةي نووسني و ثب

 هةر لة سوتاندين, سةران كراوة وةلص بةدي دةرهةق بة نووسني و نوأاستة لة مصذووي مرؤظايةتيدا ط. هاتؤتةدي

تر دؤزةكة بةجؤرصتر كةوتؤتةوة و بةالم دوا, ئةتكردن و لة سصدارةداين نووسةران  دةطاتةرة تانةوة بطنووسي

 لة شةقام و أصطاوبان و كتصبخانة و يانةكاين أؤشنبرييش راوة و ناويانةيكةر و خانة بؤ نووسةران دروستكث

بشلصي لةبواري كؤمةاليةتيشا و تا ريصنةوةص لة نووسيين نوسةران تابلصي هةلطةلئةمةش وايكردوة ط. نراوة

, , دةوروبةر, ئاذةل: تةماشاكردنيان بؤ  ئةي هةر نووسيين بةشص لة نووسةران نةبوو. ةر و بزوصنةر بنكاريط

ةكراودةكةن كة ذينطة و ئافرةت و كار و ماف طؤأي؟ ئةم قسانةش ئةوةمان ال أوون و أاظ,  خؤشةويسيت, روون دة

أووداوي ( ووداوةدةبص ذيرانة لة هؤكارةكاين ئةو أ وويدائةمةش أ ةرهةيبةتكرص طني ناشص بص بةها و بص نووس

سني قايلني و ئةمةش ةرنا ئةوة ئصمة بة بصهةيبةتبووين ووتن و نووئةط. ةينبط) بص هةيبةتبووين نووسني

  .بووين ووتن و نووسني قايلبنيةر بة بص هةيبةتزصدة هةلةية طلةخودخيؤيا كارص 

ي نووسةر ماوةص لة أؤذئاوا باس لة مةرط, لصنيووترا ئةوةشدةاليسةرةوة اليةنانةش كة ي ئةووونكردنةوةبؤ أ 

كرا بةالم ئةم اليةنة بةباوةأي ئصمة دةبص وةك مةسةلةص زؤر أؤذئاواي ببينرص و بةو كؤالثس و دةسني يان نوو

ونكة دؤكتريين كؤتاي نووسني ض. ؤذئاوا هةيةية تصكةلنةكرص لة هةندص لة كؤمةلطةكاين دةرةوةي أةندةلة هزرط

شوصنص وةك  كان و لة 1960ة ئةوةي بؤمنوون, ؤذئاوا و بةبؤضووين هةندص لة بريمةنداين أةلطةكاين لة كؤم



 

www.dengekan.com 

11/20/2007 

ةمان شيت الي ئصمة خستةوة و نةش ثصوةندي نة ه,اش بنةماخوازةكان ريس و لةسةردةسيت برييارانص وةك ثاث

ةك كؤمةلطةي طةندةل و ةص وضونكة كاتص دةبينني لة كؤمةلط. ينةكةلصرة باسيان دبةو اليةنانةوة هةية ئصمة 

بؤضوون و ديتين نووسني ناكرص  ؤي كوردستان وشة و واتا بووين خؤي لةدةستداوة و كار بةكؤالثساوي ئةمأ

ةوة بة بؤضووين تيؤرية هةندص كةس و اليةنةوة و نايبةستين ة ئةستؤيئصمة ئةمة دةكةين بة تاوانص و دةخيةين

ردةست لة هةندص ة بةأوةشةوة شيكردنةوةص خبةينبؤ ئةوةي لةم. لسةيف و قوتاخبانة هزريةكانةوةفة

كةواتة بؤئةوةي لة هؤكارةكاين بص سامي . كة ماناي خؤيانيان لةم حالةتةدا هةية ووردةكاريةوة دةستثصدةكةين

, اوي ئةمأؤمانسدةل و كؤالثكة لة دياردة بةرضاويةكاين كؤمةلطةي طةنكة يةكص, نووسيين كوردي بكؤلينةوة

ضونكة ئةو طةندةلستان و . تاوانباركةين ةر و خوصنةري طةندةيل كوردي وةكيةكنووسلةمأوةوة صويستة ث

بةشصكن لة  كة ئةمانة, دروستيدةكةن نووسةر و خوصنةر انةكؤالثسةي سياسي و بازرطانةكان لةم جؤرة كؤمةلط

ةي بؤئةومةبةستةش لةوصوة دستثصدةكةين كة خوصنةري كؤمةلط. نطةندةلدةكة, توصذي أؤشنبريي ئةم كؤمةلطةية 

ريي و ئاسيت بينني و ديتين ؤشنبئةم خوصنةرة كة حورمةيت أ. ص فيزةةندةل و بثس و طةندةل بةطشيت تاكص طكؤال

 وماين لةخوصنةري ناوبراو لةبةرئةوةي ط. وةاوي هةية دةخيوصنصتةض نووسيين أزيو و ذةنطأؤذانة خؤيناطرص 

ةش دادةمصنص و دووضارخيورثةيشنت و تةماشاكردنصكي ئةوي تر جؤشموون و شارةزاي خؤي هةية بة طشت تصطئةز

نية كؤمةلطةكةي خؤي ي تواناي موحاسةبةكردين سياسي و أؤشنبرييي هةروةها ئةم خوصنةرة لةبةرئةوة. دةبص

ئةم أؤذنامة و يان , نووسةرببص بة غوالمصكي هةتاهةتاي ئةم طؤظار و ئةو ياريداوة سةرخؤيطزكردوة و بأ

تواناي ئةوةي نية , ةسنةري كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثكة خوص, ةندةلخوصنةري ط. هةفتةنامة و ئةو أؤذنامةوان

ي بةهةزارحال ةي ناوبراو لةبةرئةوةخوصنةري كؤمةلط. نيش لصكجياكةتةوةصنووسةكانووسةرةكان ثؤلكا و  ث

انص لةو طةندةلة أؤشنبريية أؤذانةيية بطا كة بةشص لة نووسةراين فرياي بذصوي ذياين أؤذانةي دةكةوص ناتو

بةكوريت خوصنةري كؤمةلطةي كؤالثس و . ةخيةنةوةاي طرذاين واتا و زاراوةكانيانةوة دو لةأصطةي ناوبراكؤمةلط

 ئةم خوصنةرة. نووسني بةشدارة) بص شكؤداركردين(ةندةل شانبةشاين نووسةر و سياسيةكان لة بص سامكردين ط

اساوانة التولووتةكاين سياسيةكان لةشكرصكن لة ضيين تةلتة كة جصي طةندةالنةي كؤمةلطةي ناوبراو هةروةك ث

ةل ئةو خوصنةرةية كة نابيناية و طوصأايةلص هةميشةي ةندخوصنةري ط. نة نني و تابلصي بص بار و بصوةفاشنمتما

شت نووسينص قايلدةبص و طوماين نيية بةط خوصنةري طةندةل كة تواناي سلةمينةوة و. نووسةرة طةندةلةكانة

كة ئامادةية هةرجارةو ببص بة ) ةندةلواتة خوصنةري ط(ئةو . ة هةموو جؤرة نووسينص خبوصنصتةوةئامادةش

ياسي و ئةو ةندةلة جيانية كة هةرجارةو حيمايةي ئةم سط) ثصشمةرطة( سةربازي نووسةرص هيضي لةو سةربازة

ةندةلة جيانية كة ديل وصنةرانة خؤشة هيضي لةو سياسيية طديل بةجمؤرة خةندةلةش ئةو نووسةرة ط. سياسية

ةندةل بؤية نووسةر و خوصنةري ط. ئايندة و داماوانة خؤشة كة بارةطا و مالةكةي دةثارصزن بةو سةربازة بص

ابوون و واتة تاوانبارن بةرامبةر بة بص بةه. رسيارنبةر بة بص سامي نوسيين كوردي بةرثهةردوو بةجووتة بةرام

رص ئةوتؤيان كيانةوة باوبةهةردو) ةندةلنووسةر و خوصنةري ط( واتة ئةم دوانة. لةكةداربووين وشة و واتا

يان , ل ةندةنووسةراين ط. اي نةمصنص و بةهيض شصوةصكيش كاريثصنةكرصةيشنت نرخ و مانضصكردوة كة ديد و تصط

 نيا خةياليان الي بالوكردنةوةيةتة, نطرتووة ذةنطيا ةندةلكؤمةلطةي كؤالثس و ط بةشص لةو نووسةرانةي لة

كة وةك ئةو سياسيانةوان بة ذمارةي , ئةم جؤرة نووسةرانة. لةشكرص لة خوصنةر ئةمةش بؤ دروستكردين

ضةند مانا و  يان, اذة و ضةمكةكانيان هةلدةطريصنةوة ة ضةند وايان لةوةنيئاط ,سةربازةكانيان دةنازن

طؤأانص ئةوتؤ لة لة نووسينصكةوة بؤ ئةوي تر ئةم نووسةرة طةندةالنة ؤية ب. نوانينةكانيان بةكاردةبرصأ

وة خوصنةرةكانيشيان نة دةرك بةوةدةكةن و نةش بة ويستة. وزارةكردنةكانيان ناكةنلة ط, شصوازيان

نةبص  ئةلبةتة لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل ئةوةي بؤ نووسةري طةندةيل ئةم كؤمةلطانة طرينط. دةخوصننةوة
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تةنيا ئةو ةندةل بؤ نووسةري ط, واتة. بص ان خوصنةر ئةوةندة نرخي هةية كة طوصأايةل و بصدةنطي. وصنةرةخ

ةوانبصذي و و لة ئاست شصوازة أ انسيةكانةؤمخوصنةرة نرخي هةية كة طوصأايةيل دةجةل و هةقايةتة أ

طةندةل هةرئةوةندة أةخنةت ي بؤية نووسةر. يلةخؤي بأيووةةندةل نقةيةكاين نووسةراين كؤمةلطةي طاتسوفس

بةسةرهايت بؤية "". ية تؤ نةدةبوويمن نةبووما""صتبلص ث, ئاساطةندةلةكان سياسية, لصطرت زؤرئاسايية 

بؤمنوونة . نييةةندةل جياواز ي لة بةسةرهايت كةسي سياسي كؤمةلطةي كؤالطس و طةندةل هيضنووسةري ط

ةي بة هةلة ييان نةكا و كةس ثشصوازي سياس ةخنةيسياسيةكاين كؤمةلطةي ناوبراو بؤئةوةي كةس أ

امةواين دةكةن و ترسي خؤيان لةو ؤذنهزريةكانيان نةبا ماوةي جارص أةخنةي نووسيين أ -او نيمصذووئامصز

ان ئةوةي حسصيب ضونكة ئةو. استيدا وانيةبةالم لةأ. يةبةررتويةتأةوتة نيشان دةدةن كة نووسيين أؤذنامةواين ط

ةمةش بؤية دةلصني ضونكة سياسيةكاين كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثس ئ. نامةوانييةؤذبؤنةكةن نووسيين أ

. وةيولةبةرسايةي ئةو نووسينة أؤذنامةوانيانة كةمترين أةفتاري سياسي يان بأياري سياسي خؤيان نةطؤأ

صكبص ث دةبصوةزير  43ينةي حكومةيت كوردي لة كاببصتو باس لةوةبكا بؤ ؤذنامةواين هةموو نووسيين أضونكة 

سياسية طةندةلةكان وةك زوو يةكنةطرنةوة دةبص  ) مالية يان داري, سايشئا, داد( وةزارةتة حةساسةكان  يان بؤ

 نةي ئةو نووسينانة دةيطرن واز لة هيض جؤرةئةو تواجناؤشناي لةبةرأئةوةي هيضنةووترابص أةفتاردةكةن و 

. طرتووةيان ناهصنن كة سالةهاية خويانثصوةيداريي هةلةئامصزي خؤسياسي و ئ ةيشنت و بريكردنةوةصتصط

كردن و بص لة بص بةها, ةندةلةكاين كورد صنةرة طوةك خودي نووسةر و خو ,كةةندةلةكاين كورد سياسيةط

وسيين كوردي بةرثرسيارن لةو طةندةل و كؤالثسةش بةرثرسيارن  أؤشنبريي كوردي وةتكردين ووتن و نشةهام

ة يةكص بص لةو وةزارةتانةي زؤرترين كةين طةربلصن وةزارةيت أؤشنبريي أةنطئصمة هةلةنا. ووةشيت تصيكةوتبةط

هةروةها بةكاربردين ئةو ثارةيةش , شتبرييؤواتة ثارة هةألشنت بؤ وةزارةيت أ,  ئةم اليةنة. خةرجي هةية

ية ي بةجؤرص مؤدصرن دةكا و نةش ئةو طةندةلية هزرري كوردوةمةكي نة خزمةيت كولتوبةجؤرص نابينا و هةأ

ةتةوة دةدا ةفتارة زيان لة ئابووري كورد و ساماين نبةلكو لةالص ئةم أ. ضارةسةردةكا أؤشنبريي كورد ثصوةيطالوة

ئةو دةمةش كة وةزارةيت . وستدةكاؤشنبريي و تةلتة نووسةر و بؤرة خوصنةر درو لةالصتريش مشةخؤري أ

صشيدةووترص ي دةبص و هةروةها ئةوةي ثصوةية كاردةكا زؤرترين ماناي بؤ طةندةيل أؤشنبريؤشنبريي بةمشأ

ئصمة دةزانني و . ان و بص شكؤداري دةبصمنووسني لةذصرسايةي ئةم سياسةتة طةندةلة دووضاري داأ كردةي

ة كاري نووسني بة تايبةت و كاري ةندةل دا بايةخص زؤر بضاكيش لةوة حاليبووينة لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط

بوارانة لةذصرسايةي ئةو سياسةتة طةندةلةي هةية دةدرص بةالم ئةم ) هتد... سينةما و, شانؤ, هونةر( ؤشنبرييأ

لةسةر , نةرض بينةر و ضش دةرهص, ضونكة ض نووسةر و ضش خوصنةر. وناكبريي بةرهةمدصنصأ -بص هزري و نا

دةرهصناين (بص سامة  ئةم جؤرة نووسينة نووسينصاهصناوة ناوي نووسينة بةالم بةخؤي ثيشةسازيص خؤيانأ

ئةمةو نووسةر يان أؤشنبرياين كؤمةلطةي طةندةليش ضاك لةوة طةيشتوون كة وةزارةيت ). مي بص شكؤيةبةرهة

وةزارةيت . بووة بة تصكست نووسني  نووسةراين كؤمةلطةي طةندةلارةص باشي لةبةردةستة بؤية ديينأؤشنبريي ث

ةين نةتةوةي و مأؤي خؤينيشاندا دةلة بؤئةوةي اليةنئامرازصكي ئةو دةسةالتة سياسية ط ؤشنبرييش وةكأ

دروستكردين بؤ نةوة يانيش ةخش و بالوكردبؤ دةزطاكاين ضاث و ث, نووسةران: بؤية ارةخةريكي هةألشتين ث

هةرهةموو كة , هتد...وناكبريي يل جؤراوجؤر و نصوةندي أاطةياندن و باالخانةي سةيرسةيري أاسةنتةر و ظستيظ

ننةدةر و سةرجةم يةك ئاماجنيش دةثصكن كة بريتيية لة ساوي دصؤالثئةمانةش زؤرجار زانينص طةندةل و ك

  .ؤي كةس نييةئةو شتةي كة بابةيت طفتووط, ايت نةتةوةافةوتاندين داهلةخؤأ
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