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 ثَيشةكى
 

نةمويست ئةم دياردة باو و زةقانةى كاريطةريان لةسةر الو 
َىء لةئايندةدا نةَلَين جَيهَيشتووة و بةردةواميان هةية، تَيثةِر

نةطوتراوة، بؤية كة بةسةر ذمارةكانى طؤشةى دَلؤثةدا ضوومةوة 
وى ئةو نووسراون سةرجنمدا تةوا( 5442بؤ  5442)كة لةساَلى 

كَيشانةى تيشكم خستوونة سةرو رَيطة ضارةشم دةست نيشان 
كردوون، هَيشتا هةر دياردةنء دةكرَى خبوَيندرَينةوة، دةكرَى 

دا بضَيتةوةو هةَلوَيستة اليةنى ثةيوةندار بةم طرفتء كَيشانة
لةخؤيان بثرسن باشة بؤ ئةم دياردانة كة ئةوةندة ساَل  وبكةن

ونء نووسراون ضارةنةكراون، يان بةسةريان رابردووةء طوترا
سةدا ضةندى ضؤتة وارى ثراكتيكةوةو ئةجنامةكانى بةكوَى 

يان ئةو بوارانةى دَلؤثةى تَيدا بووة رووبار هةردةبَى ؟طةيشتوون 
وةك ئةفسانة باسبكرَين؟ ضؤن دةتوانني ئايندةى الو كةئَيستاش 

ونةوة لةبَيكاريدانء كار دةكرَيت بؤ هاويشتنة ناو سووِرى مت بو
 ؟.هةر بةردةوام بَيت

ئاخر من زؤر ثَيشرتو لةيةك لة ذمارةكانى دَلؤثةدا تيشكم خستؤتة 
سةر ئةو بَيكاريةى كة لةلَيشاوى دامةزراندنى دةرضوان لةساالنى 

وتادوايى حكومةتةكةمان ثةيِرةوى كرد، طومت ئةوة   5440
 متكردنى الوةكانةو سةندنةوةى توانايةو بَيكاركردنيانة لةبن

ديوارى فةرمانطةكان، كةضى ئَيستا بةبِريارَيكى دى دةرضوانى 
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 كةنةسؤشيالةو نةخَير جارَيكى دى ئةو 024.444زانكؤكان، بة 
 .ةنةوةسووِرى مت بوونةوةالوانة بَيكار دةكةنةوةو دةياخن

لةنَيو دَلؤثةدا تةواوى ئةو طرفتانةى الوان بةرضاو دةكةون، ئةمن 
ةكؤتا بَيتء ضيدى الو لةم واَلتةى ئومَيد دةكةم ئةو طرفتانة ب

ئَيمةدا بَيكارو ثةراوَيز نةخرَى، ضونكة توانايةكن دةتوانن ئايندةى 
هةموومان بطؤرن، دةتوانن والت سةرلةنوَى بيوذَيننةوةو تةواوى 

 .ئةو ثرؤذانة بطرنةدةست كة ئَيستا خةَلكى دى بؤمان دةكةن
بؤية لةثاَل ئةو  طرنطيدان بةم توَيذة دةستةبةركردنى ئايندةية،

هةواَلنةى ئَيستا لةئارادان، بؤ بنرِبكردنى كَيشةى نيشتةجَى بوونء 
باشكردنى بارى ئابوورى خَيزان، دةكرَى ئاوِر لةثةروةردةيةكى 

تةيار بكرَين بؤ وةبةر هَينان رابهَينرَين لةثةناى  بدرَيتةوةباشى الو 
هَينانةكانيان جوانكردنى نيشتمان بشى ثارَيزن يان هةرهيض نةبَى دا

ئةسا ئةوانيش ثَييان ، طرنطى ثَيبدرَيت و ثيشانى جيهانى بدةن
ئةم دةسكةوتانة هةر لةخؤوة هاتوون دةبَى بزانن  وانابَى كة

ثاراستنيان ئةركى هةمووانة، لةبرييشمان نةضَى شَيوةى 
ثةروةردةكردنء ضؤنيةتى بيكردنةوةو ئاراستة بوونيان بةهةر الو 

خراث، ضةند خَيزان بةرثرسيارة زؤر زياتر شوَينَيكدا بةباشء 
دةسةالت، ضونكة دواجار ئةم توَيذةش هةر هاونيشتمانىء 

 .بةرهةمى كؤمةَلطان

 
 سةالم عومةر
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 بوونى الو ياخى
 

دةربِرينى بؤ الو طروثى هةندآ قوتابيانء ناو ضِركةوتؤتة مجؤجؤَلَيكى ماوةيةكة
َلييةكانكةراستةوخؤدةسةآلتبةرثرسيارةناِرةزايىبةرامبةركةمتةرخةمىءطةندة

جةماوةرى خؤثيشاندانَيكى شَيوةى كة مجوجؤآلنة ئةم جار هةندآ بةرامبةريانء
ناِرةزايىء سيماىطةشى كة تَيكدةرانة كارى ثَيكدادانء ئاستى طةيشتؤتة وةرطرتووة

بردووةءهةندآجاريشدةسةآلت دةستىخؤثيشاندانىهَيمنانةىبةعاقارَيكىديدا
.نةثارستووةلةلَيدانءدةستطريكردنءسةركوتكردنىئةمخؤثيشاندانانة

ضارةسةريانةدا بةدووىئةم لةسةرحكومةتثَيويستةهةَلوَةستةيةكبكاتء لَيرةدا
بطريآكة قوتابيانة طروثء طوآلةم خامؤشدةكاتةوةء هةَلضونانة ئةم بطةِرآكة

بةرثر دةسةآلت هةيةء خؤيان لةداواكارى كوِريانةى كةمء ئةم بةرامبةر سيارة
.ياداشتةكانداباسىلَيوةدةكرآ

ضونكةخؤثيشاندانةكةىكةالرءئاكرآءقوتابيانىبةشىناوخؤيىسلَيمانىءهةولَيرء
هةروا هةولَيرء بازاِرى لة رابردوودا هةفتةى لة كة شةقام سةر ثةرلةمانى طروثى

.وةردةىكةالرخؤثيشاندانةكةىقوتابيانىكؤلَيذىثةر
كةمتةرخةمى خوَيندنء ثَيداويستى نةبوونى كوِرىء كةمء بوونى سةرجةميان
دةسةآلتلةياداشتةكانياندارةنطدانةوةىهةيةءثَيويستةهةرضىزووةئةمتوَيذةزؤر
توَيذينةوةيةكى ورديش بة لَيبطريآء طوَيى دةسةآلتةوة اليةن لة الوان طرنطةى

بكر زانستيانة داخوازييةكانراميارىء لةسةر خؤياندا,آ بة بةرثرسانيش ئةوجا
كةمء سةرضاوانةى ئةو دواى بة طةِران بؤ خبةنةطةِر فةرمى هةوَلى بضنةوةء
توندءتيذى كوِرييةكانىلَيوةلةدايكدةبَيتءلةكاتىدةربِرينىناِرةزايةتييةكانيشدا

.لَيدةكةوَيتةوة
تءالوئاكامىخراثىبةدوادادَيتءئةطةرضونكةثضِرانىرايةَلةكانىنَيواندةسةآل

بؤ بانطةشةى دميوكراسى مةدةنىء كؤمةَلطاى كة نةطرن ئاراستةية ئةو هةوَلةكان
دةكات حةزى, زؤربةمان كة دةكرَيت بةدى ثايانة ئةو طرَيذنةضوونى لة ئةوة

طيانى هةبوونى بة خؤماندا هةرَيمةى لةم كة ئارام كؤمةَلطاى دواتر ثَيناكةينء
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نيشتمانىءفرةيىناسراوةدةطؤِردرَيتبؤبةرهةمهَينانىتوَيذَيكىتوندِرةوكةدذايةتى
هةمووئةوبةهايانةدةكةنكةوةدةستهاتوونءدةسةآلتبةهةَلةبةكارىدةهَينآء

بةهؤىبوونىئةو,لةبةرنةبوونىمتمانةشلةنَيوانئةمتوَيذةهةَلضووةءدةسةآلتدا
ىناوخؤدروستىكردديسانةوةبةهةَلةلةيةكرتىدةطةنءئةجنامبرينانةىكةشةِر

نَيوان ئَيمةشلة لَيدةكةوَيتةوةء هةَلةى قوتابى الوء هةَلةء دةسةآلتى هةَلةء كارى
ئارةزووى بة هةرَيمايةتييةكان وآلتة طةمةيةكىجوداء دةبينة هةآلنةدا ئةو هةموو

.هةمبانةكةوةدةردةضَيتخؤيانيارميانثَيدةكةنءدةستمانلةبنى
ثَيويستة تةنيوةء الوى دةروونى ئاَلؤزييةى طرذىء ئةو خاوكردنةوةى بؤ جا
هةوَلَيكى بَيتء دروست توَيذةدا ئةم دةسةآلتء نَيوان لة رامياريانة تَيطةيشتنَيكى
خراونةتةِروو داواكارييانةى ئةم ضارةسةركردنى رازيكردنء بؤ بدرَيت ,شَيَلطَيِرانة

ئةوانىبةتايب لةطةأل زؤرة جياوازى هةَلبذاردنةكةش ثَيشةء لة هةَلبذاردن ةتيش
رابردووثَيويستةهةرضىزووةدةسةآلتخةمَيكلةداواكارييةكانخبواتءئةوتوَيذة

.هةرةطرنطةلةطرنطىئةمهةَلبذاردنةئاطاداركاتةوة
ىطةورةىناوخؤيىءدواترالوةكانيشدةبَيتئةوراستييةلةبةرضاوبطرنكةفشارَيك

ئايندةداو هةَلبذاردني لة كورد بارستايى كةمكردنةوةى بؤ ئاراداية لة هةرَيمايةتى
ثةرلةمانى لة ئَيستا كة نةمَينآ سةنطةى ئةو كورد بَيت ضؤنَيك هةر دةيانةوآ
كة ناسكةدا ساتةوةختة لةم ئَيستاو كة الوانيش فشارةى ئةم هةيةتىء عَيراقدا

دةس سةر ةآلتدةكرَيتة طةَلندةَليانةء, لةو بةرثرسانة ئاطاداركردنةوةى راستة
كؤمةَلطاية طرنطى هةرة توَيذَيكى سةنطى سةملاندنى ئةو, هةموو دةكرَيت بةآلم

هةَلبذادنى بةتايبةتيشبؤ دواىهةَلبذاردنء هةَلطريَيتبؤ جةماوةرييانة مجوجؤَلة
د لةناو حزبَيكى هةر ثَيطةى ضارةنووسء كة يةكاليىكوردستان تَيدا ةسةآلتدا

.دةكرَيتةوة


 

 يشتمانى الون
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كاكىل باَلةخانة دةرياو رؤخى لة بةردةوامداء لةناوبريكردنةوةيةكى ةوآ
بةكاكييةكاندا تةراوطةدا, نيانةكانى سادةء خامنة رةهاو ئازادى لةناو هةميشة, الو

نيشتمانَيكى دىء شوَينَيكى واية ثَيى دةزانآء نامؤ بة بؤخؤى هةية دى
بةتاَلكردنةوةىخةونءئازادييةكانءماَلَيكىدىهةيةكةدةبَيتلةوَيدادواساتةكانى
ئاوَيتةيةكى ذيانىءلةنَيوبةردةآلنءضياهةزاربةهةزارةكاندابتوَيتةوةءلةطةَليدا

ئةويش,دىدروستبَيتبةدةرلةوخةونةرةنطاوِرةنطانةىلةهةندةراندابةدىدَين
.ردستانةكو

ثَيكرد دةستى كاتةدا لةو كؤِرةوىالوان بؤية بؤ, شتَيك هيض بةهاكانىفرؤشراو كة
نةمايةوةجطةلةرةو رةوبةرةوئةوهةندةرانةنامؤءزؤردوورانةىكة,ئةمىتةنها

.هةمووشتَيكىلَيبووجطةلةنيشتمان
آلتةلَيرةدةس,ةنةبوونئةويةكسانىءخؤشةويستيانةىلَير...لةوآذيانثِرلةبةهاو

ئايدياكانيدا طةمارؤداهةموو ثآ الوى كةسايةتى جبةخانةء بة لة, الو ئايندةى
تفةنطذيانىدروستدةكردءلوتكةءطردؤَلكةكان,مةترسييةكدابووبةرةولةناوضوون

بةخوَينىئةواندةناسرانةوة خةونةونبووةكان, نيشتماندؤزةخءتةراوطة لةكوآ,
ئةوَييةكلَيواولَيولةداهَيناندنيايةكلةجوانىء,رامبوايةئةوانلةوآبوونذيانئا

.خاَلىلةنيشتمان
بريقةوماناكانى,كةدةسةآلتشةِرىدةسةآلتىدةكرد,ئةوكاتةالونيشتمانىبةتاَلكرد

سنوورةترسناكةكانىبةرةونامؤبوونستاتيكاببوونةنيشانةءالويشبةرةوتةراوطة
لَيرة دَلى ضيدىنةدةبرد، يادطارييةكان لة ثِربوون هةطبةيةككة لة جطة ، دةبِرى
لةناونيشتمانءئازيزانىءخؤشىدةدايةدةستئةوقةدةرةونةى،يانئةوفةنابوونةى

كةلةدووركةوتنةوةيدازياترنيشتمانىخؤشدةويست ضونكةلةوآلةناوشةقامء,
لةطةآل ثِرن رازاوةكاندا سروشتييةكانثاركة طوَلة و سةرضنارء, سةيرانةكانى بةآلم

ناكةوآ لَيدةست بَيخاَلى ئاوةكةى نةرمة هةواو هةن،, مةى جؤرةكانى هةموو لةوآ
.بةآلمخةياَلىئارةقةقاضاغةكةىئَيرةتنادةنآ

الوةكانتبة لة نيشتمان قةيرةكرديناَلبوونةوةى ىَل كضةكانى تورتء, كضة ئةو
نيشت لة خةونةسركانةى خةياألء بةدةم شةوانيان تةنهاو نامؤء خؤياندا مانى
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دةكرد بةِرَي خؤشةكان تةنهايى, بة راموسانء بآ درَيذانةى تاريكء شةوة ئةو
.ئارةزووةكانيانخاَلىدةكرد

خةون,لَيرةلةنيشتمانىقةيرةيىءدةسةآلتةكانءذنةشةهيدءمنداَلةبَيكةسةكاندا
رةهاو ئازادى ئارامىء دةبينرابة ة شاخةوة, شةهيدةكانى دايكى لة خةونَيك

دةكردنةوة شيان تةراوطة الوانى دةردةضووء نيشتمان, تراذيدياكانى ئةوانةوة بةالى
بريدةضنةوة لة  طةِرانةوةياندا لة هةندةراننيء خةونى زؤرء, بة طةِرانةوة ئةو

ب دةرياو رؤخى دةكاتء خؤشةويسرت ال نيشتمانيان كة كاكىمةرجدارانةى اَلةخانة
ئةوآ خاوَينةكانى ثاركة شةقامء بةكاكييةكانء بةرةو, دةكرآ ئَيستا ننيء وان هى

كةدةتواننلَيىدابةزن خاكَيكبطةِرَينةوة ئةوسةرةتايانةدا, بةسةر دةتواننلَيرةوة
نةياندةزانى ثَيشرت كة بضنةوة لةوآ, كة بكةن دميوركاتييةمان ئةو فَيرى دةتوانن

دةت نامؤكاهةيةء دةسةآلت وانآ بةهاكانى, فِرَيداو لةتةراوطة الوى دةسةآلتةى ئةو
لَيسةند توانايانة, لةو سوود بضَيتةوةء دةسةآلتيشبةخؤيدا ئةوانة برى لة دةكرآ

.وةرطرَيتكةئَيستاثَيويستىثَييةتىءنازانآبةكارىبَينآ
ضونكةئةمنيشتمانة,كةرةوةكانياندروستكرد,ضونكةئةوسةرةتايانةبةسةرضوون

وَيناى دةسةآلتةكان ئةجمارةيان نةذين يةك وةك هةموو ئةطةر هةمووانةء هى
بةرةونامؤبوونجطةلة,بةرةوتةراوطةسنوورةترسناكةكاندةبِرن,رابردووىالوةكان

.هةطبةيةككةثِرنلةيادطارييةكانضيدىلةطةألخؤياننابةن


 
 

 

 سرِبوونى الو


بووساآلن الو تةفروتوناكردنى لةناوبردنء ساَلى هةشتاكان ى هةرةزؤرى, زؤربةى
بةرطى تةواودةكرد خوَيندنى كة الوىداماويشهةر بوونء سةربازى لة مواليدةكان
سةربازيانلةبةردةمدادادةناولةبرىداهَينانءدروستكردنىدوارؤذءبريكردنةوة
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 درَيذايى بة كة ثرؤذانةى هةموو كَيشابوو52-54لةو بؤ نةخشةى تةمةنى ساَلى
بةزؤردةخزَينراية,دوارؤذَيكىناديارقوتىدةداودةكرابةكةرةستةىثاراستنىعروبة

نَيوجةنطَيكةوةكةدوورءنزيكلةخزمةتىخؤيدانةبووةءزؤرجارانلةنَيوبَينةء
.بطرةىبةرةنطاربوونةوةدانيشتمانةكةىخؤيانثَيدةسوتاند

 سةنطةرَيكىئةو يان رةبيةيةك نةبوو وآلتة ئةم تةثؤَلكةيةكى لوتكةء هيض رؤذانة
لةسةرنةبآءشةقامىشارةكانيشخاَلىبوونلةالومةفرةزةهاوبةشةكانيشهةميشة

دةبوو رةت ثَيدا ئامانةى كة دادةنا بؤسةيان شةقامانةدا لةو بوانة, ياخى الوة لةو
سةر بضنة دةويست نةيان كة وَيرانكردنىدةطةِران سووتانء بؤ كة بازطةيةك

.نيشتمانةكةياندانراوة
رقةكانيان لةوَيوة دةيانويست دةطةِرانء داهَينان لة ئةوانةى الو ساآلنة ئةو

بةتاَلكةنةوة شاخ, لة جطة نةدةبرد شك جَيطةيةكيان ثةسيوانةى, ثةناو لةو جطة
,يوةىنةوةدةكانيشهةرمابوونتانداهَينانةنيوةضَلةكانىئةوسا,سيخوِرىلَينةبوون

لةم كةَلةكةكرابوون رقدا نَيو لة كة قةتيسكراوةكان كارة يان وشانةى ئةو هةموو
بةهةرزانىبةخشران بةتاَلكرانةوةءزؤر ساآلنةدا سةرةتايةكبوون, رؤذانة ئةو لة,

دواتريشبةرةَلآلبوون سةرسوِرمانء بؤ ئةستوورةوة رقَيكى ال, ئةو وءبةرةَلآلبوونى
.دةقءداهَينانةىكةئَيستابةزةمحةتكؤدةكرَينةوةءدةستةمؤدةبن

ئةوةتاقةَلةمةكانبؤرةنطءداهَينانةكانلةناوثةرتبوونَيكىبةردةوامداخةريكىون
بوونن كةلَيرةولةوآدةردةضنداهَينانةكان, لةزؤرىكةَلةكةبوونىبآلوكراوةكاندا

.دةطمةنن
ئازاد سةردةمى ثيشةسازييداالوةكانى بةرهةمء بآ وآلتى خؤيانء زؤرى لة يش

تةفروتونابوونئةوانةىلةتةراوطةدانلةغوربةتادةطرينءئةوانةىئَيرةشلةزؤرى
سةيرانن خةريكى هةر كاتدا رؤذانى, بةآلم ثشويةء، هةمووى هةر ئَيرة رؤذةكانى

نابينىلة نيشتمانة ئةم جياتىسةنطةرءثشووىفةرمىهيضلوتكةءتةثؤَلكةيةكى
نةبَيت ىَل ظيكرتاى سآ ضوارالوء رةباية سةيرء, وَينة نوكةء ضةقةنةء بةدةم

دةكوذن كات سةمةرةكانةوة خَيرايى, بة زؤر داهَينانانةى بةرهةمء بآ كاتة ئةو
.تَيدةثةِرنءناطةِرَينةوة
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َينانىالوىئةطةرساآلنىهةشتاكانساَلىتةفروتوناكردنىالوبووئَيستاساَلىبةرهةمه
سِربوونىئةوئازادييةىكةقةيرانةكانءبازاِرىئازادخةريكة,بآبةرهةمءسِربوونة

تةِرءوشكقوتدةداوالودةخاتةوةبةردةمئةوئايندةناديارءقورسةىكةنةتوانآ
ثرؤذةكانىتَيدايةكاآلبكاتةوةءبةخؤءظيكرتاوةبضَيتةوةناوئةوسةنطةرانةىكةجطة

ةلؤنةكانهَيشتابةردووضاَلةهةَلكةنراوةكانىهةرلَينءلةبرىقةوانثِرثِرنلةجةم
داهَينان بةبآ كاتةكان هةمةجؤرانةىداهاتء سةوزء شووشة ئةو بةتاأل شوشةى لة

 .سِردةكا


 
 

 
 يَوان دوو فةيلةقداةنل

ىئادارى0ةىلةووالولةراثةِرينَيكداشةهيدبوون،ئةوراثةِرينةوونءكةمةرشكَيند

داولةكؤمةَلطاىخةباتلةاليةنئةوالوانةوةئةجنامدراكةبةزؤرراطوَيزرابوون،10
الوةضاوخوَينتَيزاوةكانسةرطةرمى ئةورؤذةشةقامةكانىخةباتئاسايىنةبوون،
ذةهراويةكانى هةناسة بؤنى ضيدى لةوَيوة تا بوون ضةمخاخة يةكةم وةشاندنى

.ناثاَلمبةسةرقةآلدزَيدانةبارآءطةرميانيشزيندووبَيتةوةهةَلةجبةنةكرآء
خةبات كؤمةَلطاى دروستكراوةكانى بةزؤر شةقامة رؤذة داوئةو نةعرةتةى لة

ضيدىبةخؤتانناطرمىضريكاند بؤنىئاز. كوَيستانيةكانادضياكان يانلَيدآءالوة
ءئايندةيةكىنوَيرتهةبآ،ئةولةوآجوانن،ئيدىلَيرةوةدةكرآطؤِرانةكاندروستبن

توِرةبوونهةبوو،ئاوارةكانىقةآلدزآءديبةطةرذابوونةئةو رؤذةلةهةناوىخةباتدا
هَيآلنةىسنوورىسووربوون،كآهةبووهةستبةوسةرةتايانةنةكاتكةئَيستاهةن،

لةنَيوئةورؤذةترسءهةَلضونةنيشتمانييةكان،يةكةمهةنطاوىدؤزينةوةىخودبوو
ى25بووكتءمتلةساَلةكانىكئةوخةونةوونانةىلةئاوارةبووندادةبينران،رؤذَي

دةظةرةكدة ئةم لَينيشتووى تؤز ئاوارةو خةَلكة تةنى، خةباتى راثةِرين زةنطى ردو
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بوون شةهيد الو دوو وةشاندو طِريان بروسكةى يةكةم هةستاو. نيشتمان ئالةوَيوة
بري دؤزرايةوة، بووئايندة ئاوةآل دةميان درَيذبوو دوورو ساآلنَيكى ئةوانةى نةكان

ثَيشمةرطةبةنهَينيةكانىسةركةوتنىزانىتَيطةيىكةبةتةنهاشاخ،..ضارةسةركرانء
تةنهاءتةنهاثَيشمةرطةناتوانآئةولوتكةبآئَيستاهةية،بؤيةطةِرانةوةبةئاراستةى

هةمووشؤِرشةكانىدنيابوونئةوئومَيدةيةكؤكردنةوةىووزةكان،ئةوانةىداينةمؤى
.دةتطةيةنَيتةئامانج

راثِةِرينَيكد لة دووالو رؤذة ئةو سةرةتاىكؤكرنةوةىرةنطةكانا بةآلم شةهيدبوون،
هَينا، ئاقارىئَيستادا نةبووكةنيشتمانىبة تواناية سةرةتاىكؤكردنةوةىئةو بوو،

ءبضووكىبةرةوورةفَيرةدؤطمايىكردينءالوطةدايئَيستايةكلةناوىناوةوةىئازاد
لةو لةوَيوة ئا نةبوون، ثَيشرتلةبةرنامةدا كة راونا دوورانة دوور دنيا ئةوخةرةندو
دةركةوتء ئاسؤدا لة راثةِرين دؤزرايةوة، نيشتمان بوو بةرزةدا باآل سةوزو خةباتة

نوَي كوردستانى بةرةى رؤذةبوو ئةو هات، وةئاطا خةَلكيشلةوانةوةثَيشمةرطة بؤوةو
ئةوكاتة دةركةوت، لةوانةوة فيدراَلى دميوكراسىء وشةكانى بوون، هةَلبذاردن فَيرة
رووناكبوو دايانينآ ثشتةوةىدميوكراسىئةوةىئةوان ثشتى ضونكة ترسنةبوو،
هَيشتاكَيرِبكَيىهةَلبذاردنءناونووسكردنءشةِرىناوخؤماننةديبوو،ثَيمانوابووو

تةنهائ يدىالوةكانناكرَينةسةربازوضياكانوةكيادطاريةكىخؤشءئارامىتةنهاو
بؤئَيمةدةبآثَيمانوابوولةثشتةوةىدميوكراسيداشتآنيةجطةلةئازادى،جطةلةو
رؤذة بةرطرىثآلةدةستكةوتةكانبكةينئةو تا برايةتيةىتاكةضةكَيكىسثىبوو

خ فةيلةقدابوو دوو رذاولةنَيوان ئةستَيرة دوو بوون، شةهيد الو دوو ةباتراثةِرى،
بؤ بوو فةيلةقةكان تةفروتوناكردنى بؤ راثةِرين راثةِرى، كةس هةزار دةيان
طةندةَليةكان لةوةى بَيئاطا دةدا، قوت كوردى مرؤظى كة بوو ترسة ئةو لةناوبردنى

ولةشكرةىكةوَيناىجوانىثيسدةكاولةنَيويةكهةرَيمدادةكةوينةنَيوانئةودو
ئَيمةشلةتةنيشتشةهيدةكانضاوةِرَيى ئةوانء بؤ دةستكةوتةكان هةموو فةيلةقن،

..ئةوخَيرةينكةثَيمانناكةن
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 لة ثشتةوةى كاتةكان
 ثيَشةوةى سةيتةرةكان ت و ثش


بكاولَيرةكاتلةهةمووشتةكانزياترةوالوبةئارةزووىخؤىدةتوانآئَيرةوئةوآ
دةضآ بيةوَيت شوَينَيك هةر بازاِرء بثَيوآء شةقامَيك جار دةيان بؤ ,رؤذانةش

نهَينييةكانىالويةتىئةوانةىثةيوةسنتبة,زؤرجارانلةناوكاتةزؤرةكاندابزردةبن
خودىكةسَيتييةوةلةباردةضنءكاتزؤربةئاسانىهةموونهَينييةكانءئةوحةزانةى

.كةونقوتياندةداتلةمتةمةنةدادةستدة
نةوةيةء تةمبةَلكردنى هؤكارى وزةدا لة ثِر ضاالكء تةمةنة لةم كات بوونى زؤر

بةرهةمهَينانة داهَينانء توانستةكانى تواندنةوةى لةناو, الو جاريش هةندآ
خؤىلةناوئةوتؤزءخؤَلةدادةبينَيتةوةكةلةثشتةوةى دووبارةبوونةوةىكاتةكاندا

ث كؤنء هةولَيرةسةيتةرةى ئَيستاى سةيتةرى ثشتةوةى َيشء لةوآ, ساَلَيكة ضةند
الوةكانلةسةربؤنيتىسةيارةورؤخىشةقامءذَيرسَيبةرىئةودارانةىكةطةورةنابن

شكاندنن شووشة خواردنء بيبسى خةريكى هةر شةممةء, ثَينج هةرةزؤرى زؤربةى
لةالو ثِرة ثِر ئةوآ هةينييةكان ئَيوارةى ه, ئافرةتةضاوةكان ثشتةوةى زؤرن َيندة

تواجنة سةرنجء لةو ثِركردووة ئؤتؤمبَيلةكانيان ناوةوةى ناوى شةنطةكانء شؤخء
كاتدا زؤربوونى لة خةريكة كة بةلةزةتانةى خؤشء جار هةندآ يان ترسناكانةى

.دةبَيتةداهَينان
بةرجةستةبوون شوَينةكاندا ونبوونى لة داهَينانَيك جاران, شوَينانةى جَيطةىئةو

ونن ئَيستا بوونء هةولَير خةَلكى الوى سةيرانى طةشتء دارء, خانزادء جاران
ئةوآ,دةوةنةكةىسةالحةدديندوولةوشوَينةهةرةبةرضاوانةىخةَلكىهةولَيربوون

ئَيستاثشتةوةىسةيتةرةىكؤنءثَيشء,ثِربوونلةدارىطةورةءسَيبةرءكابينةكان
ئَيستا سةيتةرةى لةالوثشتةوةى ثِرة ثِر لَينيشتوانةى, خؤأل تؤزء ثِركاتء الوة ئةو
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داية بةردةوام دووبارةبوونةوةيةكى لة ذيانيان لةناو, تةكنةلؤذيايةيان ئةو نوَيرتين
هةرخةريكىنوكةكردنءئةوالسايىءوَينةسةيرء,دةستايةكةنازاننبةكارىبَينن

!ةبآبؤهةمووئامَيرَيكىدىدةشآسةمةرانةنكةبةرهةمىزؤرىكاتءبؤمؤبايلن
سايدةكةىهةولَيردا لةوآلةهةردووالىدوو دواىطةِرانةوةىالوةكان, ئةوالوانةى,

ثِرثِردةبَيت,لةسةربؤنيتىئؤتؤمبَيلءرؤخىشةقامءذَيرئةودارانةىطةورةنابن
.نلةعةالطةءقوتووئةوشووشةشكاوانةىلةزؤرىكاتداجَيدةهَيَلدرَي

كاتانة ئةو وَينةء, تردةضَيتءكتءمتئةو نةبَيتلةهةمووشتَيكى لةسةيرانطا
.نوكانةنكةلةناومؤبايلىالوةكانداهةن

دةبآ ئاشكرا الو كةسَيتى لةوآ ئا تةسك, شوَينةكانء ونبوونى شوَينانةدا لةو رَيك
دةردةكةون زةوييةكان بوونةوةى وآل, بوونء تةمبةَل يان بةرهةممشةخؤرى بآ تى

خؤَلةدا تؤزء ئةم نَيو لة دةكةى هةست بةدياردةكةونء ثامشاوةكاندا لةناو ,رَيك
بةهاكانوندةبن ئةو,تةمةنخَيراتَيدةثةِرَيتءمؤدَيلدةبَيتةجَيطرةوةىتواناكان,

,توانايانةىلةناوىناوةوةىالودايةءخةريكةلةثشتسةيتةرةىكؤنجَيىدةهَيَلن
شوَينةكانجَيهَيشت ونبونى وةك ينَيك زةويية, طةورةء دارى سَيبةرء ونبوونى وةك

سرتاتيجييةكان وندةبآ, ثامشاوةكاندا خؤألء تؤزء لةناو الو كةسَيتى لةوآ ئا لةناو,
السايكردنةوةكانى وَينةء شةنطء شؤخء كضة ثشتةوةى برسييةكانى سةرجنة

مؤبايلةكاندا ئة, زؤرةكاندا زؤر كاتة لةناو درَيذيان هةر تادآ تَيناثةِرنء كاتانةى و
 .دةبَيتةوة


 

 
 ونةوة زؤر نهيَنيةكانوكؤب

 
نهَينيةكانئةوانةىلةهةشتاكانءلةاليةنالوانةوةولةذَيردةسةآلتى زؤر كؤبوونةوة
بَلندو ثةناطة ئةو بةرةنطاربوونةوةو لةطيانى ثِربوون ثِر دةدران، ئةجنام بةعسدا

!..تادةستناكةونعاسَييانةىئَيس
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لةناوضونيان مةترسى ئةوانةى بةهاكان دؤزينةوةى بؤ بةآلم نةبوو، ئازادى ئةوكاتة
لَيدةكرانةخشةيةكهةميشةخؤىدووبارةدةكردةوةوطيانىنوَيبوونةوةىدةبةخشى
ناوة رؤذانة ئةو دةدران، ئةجنام ئةمِرؤ بؤ كة بوون كؤبوونةوةوانة ئةو ئةويش

ىسةرنجءووردبوونةوةىنةيارانبوونءهةمووضاالكيةكىرؤشبريىءنهَينييةكانجَي
بةو الوةكانى طةمانةى ئةو نةبَيت طةمةكردن لة جطة خةتابوو الو بؤ بوون، كورد
ناومةركةزَيكةوة بضنة كةئةركةطرنطةكانيانلةبريكةن، ثةلكَيشدةكرد، ئاراستةدا

بكرَين خؤيانءنيشتمانةكةيانوونكةن،ئةوكةجَيطةىئةواننيةوبةجؤرَيكسِر
شةوانى بة ئةوانةى ضاالكيةكاندا، سةرجةم هةَلطرتنى لة شةقامةكان رؤذانة
ئةنطوستةضاوئةجنامدةدرانطةلَيكلةئَيستاباآلتربوون،سرتةىثَييةكانىقوتدةداو

نءهةميشةقوتووةبؤياغةبةتاَلةكانيشىدةشاردةوة،لَينةدةطةِراسيخوِرةكانبةئاطابَي
رؤذانَيكبوونالويةتيان دةكردةوة، رؤذ تَيدا الوانةىشةوانيان ئةو بؤ بوو سةنطةر
نهَينييةكان كؤبوونةوة دروستكرد، ئةوسا طةمةكةرةكانى بؤ ئَيستايان رةتدةكردو
دةكرَينةوة خاَلى قؤَليةكاندا دوو كؤبوونةوة لة ئاشكرايانةى كؤنفرانسة بةو .طؤِران

دابةشبوونءنَيوانةكانجارَيكىدىقوتوةبؤياغةرةنطاورةنطةكانىبةششةقامةكان
دةبةن، بةِرَيوةى بةشةكان ئَيستايةى ئةو رةنطدا دوو ئَيستايةكى لة كردةوة، بةش
ئةودورمشانةى سةرجنةكانلةسةرالواننةماونءشةقامةكانخاَلنيلةدرومشةكان،

تةفروتوناكردنىئَيستاياندروستكردوقةيرانةكانياننةه قةيرانىهاِرينىالوو َيشت،
طةمة كةَلةكةبووانةى سةرماية ئةو بونةتة ئةمِرؤ كة بةهايةش ئةو بةهاكان،
طرنطةكانيان ئةركة طةمانةى ئةو ناو دةكاتةوة كَيشيان دةكاتء الويةتى بةتةمةنى

انةكانلةبريكةن،طةمةيةكهةرلةطةمةكانىهةشتاكاندةضَيتءثَيناضآهةمووقةير
ئةوانةىئةمِرؤهةنءجارَيكىدىلةسةرتةمةنىالودانراونبةدةنطيانبَينآ،ئَيستا
بؤياغةكانيش قووتووة نة دآء الوةكان ثَيى نةسرتةى ئارامن شةقامةكان شةوانةى
دةشاردرَينةوة،نةكؤبوونةوةنهَينييةكانهةنءنةئةوثةناطةعاسَييانةىلةضياكان

ال ئَيستاى درَيذخايةنبوون، متبوونَيكى لة دةضَيت، دةروَيشانة بوونَيكى لةمةست و
بوون، لةياخى جطة خةتانية شتَيك نازانآ،هيض ضيدى برتازآ ثياهةَلدان لة دايةو

منيشداَلدةىئةوحةزةسةرشَيتانةدةدةمكةهةر...هةمووشتَيكلةثَيناوىمنداو
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خاوةن منى دةبن، ثةيا واذووةكان بة نييةلَيرةوة رؤذ سِركراو سوثايةكى ثارتء
بريةوةرييةكانىئةوآمةستمنةكات،ئةوآضيايةكىرةقءتةقءثِرثِربوولةبةردى
زبرئةوبةردانةىسةنطةرىبةرةنطاربوونةوةبوونءئَيستاشرووكارىكؤشكةكامنانن،

كون جةستةيان ئَيستادا لةثَيناوى رشنتء بؤ خوَينيان الوةكان كؤشكانةى كونئةو
ئةوكؤبوونةوانةىلةهةشتاكانء ئةوانةدةستكةوتىكؤبوونةوةنهَينييةكانن، دةكرا،
لةطيانى ثِربوون ثِر دةدران، ئةجنام بةعسدا دةسةآلتى لةذَير الوانةوةو لةاليةن

!.بةرةنطاربوونةوةوئةوثةناطةبَلندوعاسَييانةىئَيستادةستناكةون


 

 راوديَــــض


لةدياردةهةرةزةقةكانىسةرطؤِرةثانىعَيراقىبةطشتىءكوردستانبةتايبةتىيةكَيك
طةندةَليية بوونى دامء. هةرةزؤرى زؤربةى نَيو كردووتة دزةى دياردةية ئةم

دةزطاحكومىءحزبيةكانءئَيستالةسةرجةمكةناَلةراطةياندنءباَلوكراوةكانداقسةى
دادةِر بؤ تايبةتى ثالنى دةكرَيء بريلةسةر كؤمةَلطا تاكةكانى ضيدى تا َيذرآ

لةبةرذةوةندىخودنةكةنةوةءرةضاوىبةرذةوةندىطشتىبكةنتاهةرضىزووةئةم
لةنَيو كرانةوةدا بةرةوثَيشضوونء رةوتى لةبةردةم ئاستةنط كةبووةتة دياردةية
دياريكراوة بودجةيةى ئةو يان داهاتةكان بضَيء نةمان بةرةو خؤماندا كؤمةَلطاى

.بةشَيوةيةكىيةكسانبةسةرهاوواَلتياندادابةشبكرَيت
لةمنَيوةندةدابؤدياريكردنءدةستنيشانكردنىشوَينةهةستيارةكانئةوانةىطةندةَلى

كردووة نةخؤش ثرؤذةكانى ئةركء نةخؤشيةك وةكو خنكاندونىء ثَيويستمان,
دةبَيت بةضاودَير , شةن راشكاوانة تا بَياليةن ئةوضاودَيرَيكى هةموو كةوى و

بوونىهةيةوبؤتة وةزارةتءفةرمانطةوشوَينةهةستيارانةبكاتكةطةندةَلىلةوَيدا
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دةترسن لَيى كةهةمووال مةترسيةى ئةو ئومَيدة, دَلخؤشىء جَيطةى زؤر ئةوةى
.زؤربةىزؤرىئةوانةىدةستنيشانىكةسءبةرثرسةطةندةَلةكاندةكةنالون

 بوَيرو الوة ئةو فَيرةئةوانة كردؤتةوةء ضاويان راثةرين كةلةدواى ضاونةترسانةن
بَيىسياسةتءذيانىمؤدَيرنءئازادىبوون ئةلفء تاكءتةرايانلَيدةركةى, ئةوانة

بةعسى حكومةتةكانء فشارى لةذَير نةيضةوساندونةوةء بةعس ثَيشرت زؤربةيان
ثاكانةيانثَينةكراوةءراونةنراونءسةربازىهةاَلت ووشنةبوونتالةكوجنىترسناكدا

دابِرَين دةرةوة لةجيهانى بكرَينء طؤشةطري ماَلةوة دةيَلَين, دةيبنن ئةوةى بؤية
لةوشوَينة دةكةنء ئاشكرا خةتاكان رؤذنامةكاندا بةرنامةء لةنَيو ضاونةترسانة

دةبَي توِرة كةبةرثرسثَيى دةدةن هةستيارانة  نةبَيت, هيضى ئةوةى دةَلَين ئةوان
ن بكرَيت.اترسَيتلةهيض ضاكسازى ئيدارةكان يةكطرتنةوةى لةدواى ثَيويستة بؤية

 كةثَيشرت يةكالبكرَينةوة دؤسيانة ئةو هةموو بةرثرس)بةجؤرَيك بوونء بازرطان
بؤ(نةبوون ئاستةنطيان نوَيوة حكومةتى لةاليةن نةبن دةستةمؤ ئةطةر الوانة ئةو

لَي بةتواناو ضاودَيرة ئةو رَيك نةكرَيت كةئةمِرؤدروست لَيدةردةضَي هاتوانةيان
حكومةتزؤرثَيويستىثَييانةضونكةئةوانةضيدىناتواننلةترسىفشارىناوخؤيىء
دياردةكان بَيدةنطبنهةموو هةرَيمة ئايندةىئةم بؤ بوون دةرةكيةكانكةهةِرةشة

دةخو دةكةوَي طؤِرانكاريةكان بةدووى ئةمِرؤ الوى ، ترسة ئةم قوربانى ازَيبكةنة
بربآء لةنَيو دةسةاَلتة ناو مةترسى فشارو كةطةورةترين طةندةَلى زووة هةرضى
طريفانى بضَيتة بكرَيت بةش بودجة دةسةاَلت بةشكردنى وةك نيية قبوملمان

ناخيوَيننةوة نابيننء دى كةسى برتازَي كةلةخؤيان ئةوكةسانةى ضاودَيرانة, ئةم
 كةترادسيؤنى دةكةنةوة هؤذدار بةشبةشبوونهةمووال ماوةىشةِرىناوخؤء بؤ

بةكؤتاهاتءئةمِرَءكةسَيكمانلةئَيوةدةوَيكةبزانَيجطةلةخؤتانخةَلكىديشهةن
لةمنيشتمانةدةذينءئةوانيشذيانىوةكوئَيوةيانطةرةكةوناكرَيتاسةرئَيوةسوارء

.ئَيمةثيادةءئَيوةثِروئَيمةبةتاَلبني
دي كةدذى توَيذة بةناوئةو يان رادةوةشَينن ثةجنةيان مةترسيدارةكان ناقواَلء اردة

دةبنةوة زةق دةسةاَلتدا ناوةوةى لةناوى طةندةَلى دذى دةبنء رةت ترسدا ئةوانة,
نةكراونءئايندةيةكيشنابينن بوَيرءضاونةترسانةنكةتائَيستاشدةستةمؤ ئةوالوة
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ماَليكيا بةرثرسةكان كوِرة وةكو يان مرؤظ جوانءتاوةكو لةوشتة ثِر ثِر هةبَيت ن
.نايابانةىكةبؤكةمينةيةوزؤرينةشبينةرَيكةوةكجةماوةرىدؤِراوةكانىمؤنديال

 
 


 

 الو لةناو طؤرِانكارييةكاندا


بةتايبةتدةسةاَلترَيطرنةبَيتلةبةردةمثَيكةنينى ئةطةردابءنةريتلةكؤمةَلطادا
الودا لةهةوَلد, الوة ئةو ثَيويستىئةوة كةنيشتمان طؤِرانكاريانةى بؤئةو دةبَيت ا

دةرضوون ثَيشكةوتنخوازىء بة ثَيويست ئةوانةى ريشةييةكان طؤِرانكارية ثَييةتى
لةدابءنةريتةكانبةتايبةتئةوكةلتورةىهَيزةسةركوتكارةكانبؤيانجَيهَيشتووين

خاوةن ئةوانة ضونكة هةية رةنطدانةوةى الودا لةتواناى بازووةرَيك هَيزء ئةو
زيندووةنكةدةتواننهةرلةئاوةدانكردنةوةىواَلتداهَينانةكانوةكثِرؤذةيةكخبةنة

بكة ثَيوة شانازى نةوةكان كةنء دروست ئايندةيةك دةسةاَلتء بةردةم زؤرجاران,
دادةنَي شتَيكى بةهةموو ثارتةى بةو خؤبةستنةوة بةدةسةاَلتء الو ثابةندبوونى

يانبؤبةرذةوةندىخودخؤىبة,ةوةنديةكانىطشتييةوةتَييدةِروانَىلةسةروىبةرذ
ئةو هؤكارى ئةوة دةكاتةوة لةخؤى بري تةنها تةنهاو هةَلدةواسَيء ثارتَيكةوة
بةرؤذ رؤذ دةناَلَيننيء ثَيوةى ئَيمة كةسةردةمَيكة دةبَيت كؤمةَلطا دواكةوتنةى

بوونانة ثابةند طةندةَلىء ئةو نوقمى ننيزياتريش الو دةبنيكةئةركى دووسةدة,
زياترةئةرستؤدةَلَي الوواىبؤدةضَيتكةتواناىطؤِرانكارىهةيةلةدنياداءدةتوانن:

.كارَيكبكةنلةقةبارةىخؤيانطةورةتر
شوناسةكةى ئَيمةدا واَلتةى لةم بةاَلم ناسراوة خؤى وةك الو كاتةوة هةرلةو

بة هةست ئةوةى بةبَي ئةملَيسةنراوةتةوة دوَينَى ئةطةر كؤيلة بؤتة بكات خؤى
دةكرد زياتريان ثارةى هةبوو زياتريان خرمةتكردنى كاركردنء تواناى كؤيالنةى
لةبةرامبةر هةبَيت بةرةنطاربوونةوةى تواناى بَيتء ياخى لةدةسةاَلت ئةوةى ئةمِرؤ

هةمو هةر ثارةىباشرتدةكةن كِرين بؤ تاكِرةويانةدا دةسةاَلتى وتواناكانىطةندةَلىء
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دةسةاَلتدةخرَيتةطةِربؤهةَلِرشتنىثارةتائةمالوانةبَيدةنطكةنئةطةرسةريش
دةسكةوتةكانء قوربانى دةبَيتة دى تواناكانى هةموو وةك تواناية ئةم ئةوا كةوتن
كردنى جَيبةجَي ضاكسازىء ناضارى دةسةاَلت كؤدةنطية بةم يان دةثوكَينةوة

.داواكاريةكاندةكةن
رانيةئ ثَيرآ بؤمنوونة دروستكردووة ناوضةكان لةسةر رةنطدانةوةى دياردةية ةم

لةدةسةاَلتِرابووداواىضاكسازىءئاوةدانكردنةوةىكردلةبةرئةوةىلةوَييةكدةنط
بوونءدةسةاَلتنةيتوانىهةرهةموويانبةخَيراىبكِرَيبؤيةئيدارةىئةوَيدةستى

ب زؤر شارةيةدوَينَيشبووبةثِرؤذةطةَلَيككردو ةخَيرايىخةريكىجوانكردنىئةم
هةَلبجةراثةِرىءدةسةاَلتىلةكةمتةرخةميةكانئاطاداركردةوةهةرضةندةرابوونةكةى

رَيرةوىراستةقينةىناِرةزايىبةاليةكىديداخست ئةوَى ئيدارةىئةوَي, ئَيستا بةاَلم
نؤذ ئاوةدانكردنةوةء بؤ ثَيية خَيراى زؤر هةولَيريشثِرؤذةى لةئاكرَيء ةنكردنةوة

كِرينء كؤيلة وةكو ضيدى دةرخاو خؤى شارةوةكانى توانا توانى الو شَيوة بةهةمان
ثَيوةنةكرَي فرؤشتنيان النكةى, ئةوَى قةالدزَين الوانى طومانة جَيطةى ئةوةى بةاَلم

بة شانازيان كوردستان شارانةى ئةو هةموو لةهةشتاكان بوو رابوونةكان وشؤِرشء
رةنطبوون فرة راثةِرينةىئةوَيوةدةكردضونكةئةوكاتالوةكانىئةوَيهةرضةندة

هَيشتانةكِردرابوونءبةئاسانىدةستةمؤنةكرابوونهةربؤية,بةاَلميةكدةنطبوون
دواى راطوَيزرا ثشدةر ناوضةى هةموو كراو وَيران بةعسةوة لةاليةن شارة ئةم

ئاوةدانيانكردةوةئَيستاشهةرلةدةربةندىرانيةوةراثةرينيشتةنهاوتةنهاخؤيان
يان جوانكارى ثرؤذةى يةك تاسةيةو هةرهةموو رَيطاكةى دةبيء ثشدةر ئاوديوى

داسةردانىئةمشارة50/0ئاودانكردنةوةبؤئةمشارةنةكراوةهةمووساَلَيتةنهالة
ناكرَيت جَيبةجَي دةدرَيء بةَلَين كؤمةَلَيك دةكرَيء الولةهة, ئةوةية سةيرتر مووى

ناية لَيوة نقةى لةوَي دةسةاَلت, ناِرةزايشئاراستةى نامةيةكى ساَلةدا لةم تةنانةت
نةكرا ببَيتة, دَلسؤز الوَيكى بةشَيوةيةكىمةدةنيانة بؤئةوةى بوو دةرفةت لةكاتَيكدا

لةدةسةاَل داوا راثةِريندا كارةساتء بَلندطؤى لةسةر الوةكان هةموو بكاتنوَينةرى ت
بؤهةرضىزووةوةكوشارؤضكةكانىدىثِرؤذةيةكجَيبةجَيبكرَيئةطةرناباساَلَيكى

.دىروولَيرةنةكةنةوةنةبائوتومبَيلةكانيانلةسةرشةقامةكانهةخلليسكَى
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 رياَلوَــــــغ

) سةروةرىهاوسةرم دةذيمماوةىضةندمانطَيكة ئينطَلتةِرا توانايةءلة ناوم كةمن

خؤمءمنداَلةكامنىجَيهَيشتووة كوردة ناذينهةركةسَيكهةواَلَيكلة, ئَيمةبآئةو
(.بارةىسةروةرةوةدةزانَيتباثةيوةندميانثَيوةبكات

ئةوةىسةرةوةسكاآلوهاوارنامةيةكىخةمئامَيزبووكةلةاليةنذنَيكىبيانييةوةلة
ئاطادار لة ئةو خوَيندرايةوة كوردسات كةتيظى دةكاتةوة روونى نامةكةيدا ى

ناوة ثَيكةوة خَيزانيان ساَلَيكة ضةند كوردةء هاوسةرةكةى ماَلئاوايىء, بآ بةآلم
خؤشةويستى هةستء لة بريكردنةوة بآ هَيشتوو، جَيى ثَيشةكى بؤ, طةِرانةوة بآ

ئةو نامؤكانى ساتة داَلدةدانى طرَييبةستىء سةرةتاكانى ون, ىَل خؤى جؤرَيك بة
ثَيدةضآكرد نييةء وَيناى كوردةواريدا نةريتى دابء كلتورء لة هةرطيز كة وون

سةروةرىكوردبةمهةَلوَيستةدَلرةقانةىشةرمىشةقكردبآءتةنهاءتةنهابريىلة
نامؤييةىكة خؤىكردبَيتةوةءئايندةىمنداألءهاوسةرةكةىكردبَيتةخؤراكىئةو

.ئةوىهاِريوة
يشتمانةكةىخؤىجَيهَيشتووةكةبآئومَيدبووةلةئايندةىسةروةرىكوردكاتَيكن

تواناىشؤخيشثَيدةضآزؤرميهرةبانانة,ئَيرةولةالنةيةكطةِراوةتاتياحبةسَيتةوة
,باوةشىسؤزىبؤكردؤتةوةءهةمووماندووبوونىرَيطةترسناكةكانىلةبريبردؤتةوة

دىلةبةردةمداطَيِرايةوةءهةرطيزثَيىئايندةىداوةتةدةستكةسَيككةرؤَلىفةرها
سَيكييةكان حةزة غةريزةء بةتاَلكردنةوةى دواى نةبووة وا لةو, ثِربوون دواى
ئاوابةسانايىهةرسآ,خةونانةىبةدزييةوةدةيدتنءلةسةريةككةَلةكةىدةكردن

ئالةم,ببينآمنداألءهاوسةرةميهرةبانةكةىجآبهَيَلآءلةشوَينَيكىدىرؤَلَيكىدى
ساتانةيةويذدانرؤَلىنامَينآءوَيناكانىسةروةردووبارةدةبنةوةءلةخؤيانبرتازآ
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,ضونكةهةناسةكانىتواناىشؤخلةوكاتةيداداواىيارمةتىدةكرد,كةسىدىنابينن
لة سؤراغيان ئةنفالةكاندا لة دايكانةى ئةو هةناسةى لةطةأل نةبوو جياوازييةكى

كة دةكردونبوونى كاريان سء سؤزء, ئةو هةمان ئةو فرمَيسكةكانى ضونكة
هةن ئازيزاندا ونبوونى لة كة لَيدةبارى خؤشةويستييةى ونبوونى, تواناوة بةالى

ونبوونىلةناكاو,هاوسةرةكةىئةنفالَيكىطةورةيةبؤئةووجَيهَيشتنىبآماَلئاوايى
لةضاوىسةروةرةوةهةمووكوردىئةو,كارةساتةءلةهةندةرانئةوشتانةدةطمةنن

ويستووة خؤش لة, كةمَيك داوة هةوَلى ذياوةء سةروةردا بةسةرهاتةكانى نَيو لة
كةمكاتةوة ئازارةكانى ناكةوآ, دةست لَيرة كة بداتآ ئايندةيةكى بة, بةآلم

ئاشكرابوونىسةروةركةبةراستىلةغوربةترايكردووةءماَلئاوايىنةكردووةءبةرةو
ن كردووةئةو طةورة كةمنداَلىتَيدا طةِراوةتةوة يشتمانة لةالى, سةروةرىالو ئةوسا

.توانادةبَيتةغورَيالءدوورنييةلةضاوىئةوءمنداَلةكانيداهةمووكوردغَورَيالبآ
رةنطدانةوةىدةبآ الوىكورددا لةناو تاراوطة مةترسييةكانى لَيرةوةية ئاخر ثَيمان,

جيا كلتورى دوو كاتىدةَلآ لة كؤنابنةوةء  دووردا لَيك ثةروةردةى دوو لةناو
تَيكةَلبوونيشدائةوكَيشانةبةدواىخؤيانداجَيدةهَيَلنكةدادوةرءزؤرجاركورديشى

لةوكاتانةدايةجيابوونةوةزؤردةبآءئَيمةشوةكغورَيالهةر,تَيداشةرمةزاردةبآ
 .وينءهةندةرانىتَيدادةدؤزينةوةخةريكىئةومؤزةينكةثياوةتيمانىثآدةثَي

 
 


 
42/2 

 ريابوونةوةزةنطى و


بةكارهات نَيودةوَلةتى قةدةغةكراوى ضةكى ساتةى ئةو خوَينكرا, خةَلتانى ,شارَيك
لةذَير قةالدزآ زؤرةوة بةجياوازيةكى ئَيستاو وةكو بوو دةسةاَلتخؤماَلى ئةوكاتانة

 هةر ثيشمةرطةدابوو طيانىدةسةاَلتى دةبردنء بةِرَيوةى ضةكدار دةزطاكان هةموو
مؤديلى دوا لةبرى الوةكان ئةورؤذانة بوو لةترؤثكدا بةرنطاربوونةوة نيشتمانىء
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ئَيستا شتةكانى دةطةِران, دةمانضة كالشينكؤفء بِرنؤء لةجوانرتين دوا, وابوو ثَييان
ضةث راستء كة فيشةكانةداية ئةو ثشتةوةى لة ئامانج سينطءوَيستطةى بة

كةلةكةيانداشؤربؤتةوةئةورؤذانةبريكردنةوةلةكؤشكءبااَلخانةوزةوييةزَيرينةكان
هةرهةموودميةنةكانىسةرشةقامسادةبوونءهةربةسادةيشذيان,زؤركةمبوون؟

هةبوو بةردةوامى ثَيشمةرطة, ماَلَيك هةموو بةرنطاربوونةوةدا جةنطء لةكاتى بؤية
ولةقةالدزَىقوتابيانىزانكؤثَيشمةرطةكانىدةظةرىبادينانءسلَيمانىبووئَيوارةنةبو

رؤذانة ئةو ئةوانةى كةسةكان هةموو هةر دابةشنةبن قةالدزَيدا ماَلةكانى بةسةر
لةبةرةبةيانى نةبرد زؤرى بةاَلم دةزانى خؤيان بةماَلى شارةيان ئةم دةذيان لةوَي

ةوجوانيةدارشانةوةءبؤيةكمجارثَيشَيلىدافرؤكةكانىدوذمنبةسةرئ50/0/0190
ئةجنامدا كؤمةَلكوذيان كردء نَيودةوَلةتيان ياساى مافى, رَيكخراوةجيهانيةكانى

ترسناكةبدةنةوةءضاويانبِريبووةجبةخانة لةمرووداوة مرؤظيشنةيانويستئاوِر
جيهانييةوةئةوانةىسةربةخؤيانبوونءهةرلةدواىجةنطىدووةمى,كةَلةكةبووةكان

بةجؤرَيك,ئةمةبةرذةوةنديةكىجيهانىبوو,كَلؤمدرابوونءبؤيانساغنةدةكرانةوة
تاوانةكانيانخستبووة نوقَينرابوونء دةوَلةمةندىنةوتاويدا واَلتَيكى لةنَيو ضاوةكان
ضةث ئةوالترى تا راستةوة لةوثةِرى دةوَلةتانةى ئةو  بةرذةوةنديةكانى توَيى دوو

كةمهاوكاربوو زؤر دؤستةكامنان ئَيستانةبوو وةكء دؤزىكورد رؤذانة ئةو تيايدا، ن
بوونئةوانةىهةشبوونهةميشةبةخؤءثالنَيكىذةهراوىيانبةقةرزءبؤرييةكى
كةلَيوةى ئةوسةرةتايةى دةطةِراينةوة دى جارَيكى دةفرؤشتء ئَيمةيان نةوتاوى

طةترسناكةبووكةهةمووساَلَىلةمئةوزةن50/0/0190هاتبووينبؤيةبةرةبةيانى
هةية دةنطدانةوةى رؤذةدا هةمان, ئةمِرؤ كةدؤستةكانى دَينَيتةوة وةبريمان

هةبَيت دةسةاَلتيان مؤدَيرنةوة، هزرَيكى بةدةمامكء بةاَلم ، دوَينَين دةموضاوةكانى
هةبوون رؤذَى كةئةوَي ئةوةن هةر ترن, جؤرَيكى ئةمِرؤ ثالنةكانى ضونكة ائَيست,

خةريكىدروستكردنىسةرةتايةكنبؤضاندنىئةوهزرةوشكانةىمةترسىبؤئايندة
دروستدةكةنيارمةتىهةربزووتنةوةيةكىدينىءمةزهةبىدةدةنكةدذىدةسةاَلتى

بَيت ئَيرة دةطرن, طروثانة ئةو دةستى سةرو دةخةنة فشارمان قةيرانةوة لةرَيطةى
 دةهَيَلنةوة بةالوةكامنان هةولَيرءكةِريش لةشارةكانى رؤذَيك هةموو لةوةَيوة تا
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َيكدروستدةكةنءكؤمةَلكوذىئةجنام50/0سلَيمانىءهةرشوَينَيكطةرايانهةبَيت
ناثاَلمانةىقةاًلدزَيىوَيرانكرءئةوذةهرةىهةَلةجبةىخنكاندنء بدةن،ضونكةئةو

ةترسناكةكانىدةظةرىثالنةكةىجةزائريءدواتردؤستةكانىشةِرىناوخؤءبزووتنةو
هةرهةمووياندؤستةكامنانوةكو,هةورامانءتةقينةوةكانىهةولَيرءسلَيمانىءدهؤك

ئاطاداركردنةوةى زةنطى زةنطة كةئةم دةهَيننةوة وةئاطامان ثَيدةناسَيننء خؤيان
رةنطدانةوةشى هةنء ئَيستاش هةبوونء كةهةر ثالنانةى ئةو لةبوونى دةسةاَلتة

 زؤر فيدراَلىئةوةتا حكومةتى دروستكردنى سوتةمةنىء قةيرانى لةنَيو بةشةفافى
هةية عَيراقدا ئارامييةكةشى, لةسَيبةرء لةكورد كةنةك فيدراَلى حكومةتةى ئةو

.دةترسَين
 
 

 

 خليسكان


بؤئةوالوانةىلةهةشتاكانشاريانجَيدةهَيشتءبةرةوشؤِرشءضياسةرسةختةكان
رؤذانَي دةنا نووسينةوةىمليان ناديارء  هيوايانةى ئةو بةرةو بوو كىدذوارءضوون

.ئةومَيذووةبووكةئَيستالَيوةىدةردةكةوآ
الولةوسةردةمةداهيضىبةدةستةوةنةبووجيالةدؤزينةوةىخودلةناوتةمءمذى

دةبووبؤئةممةبةستةشئايديؤلؤذيةتَيكهةَلبذَيرآدةواىهةمووئةو,رووداوةكانء
تةنيبوو كؤمةَلطاى كة بَيت نةخؤشيانة بِريارَيكى, ضيا بةرةو ضوون رؤذانة ئةو

رةتدةبوو رةهابوودذىئةومةترسييانةىطةلةكةمانىثَيدا بؤيةالولةوَيرؤذَيوةلة,
رووداوةكانورددةبَيتةوةءدةخوازآوةكوداينةمؤيةكضؤنخةباتىبةرةوئَيستاهَينا

طؤِر لةناو باشرتء بووةءبةرةو ون دةسةآلت لة كة بَيت وزةية ئةو خَيراكاندا انة
بؤيةزؤرجارانالولة,دةسةآلتيشناخوازآالووةكوخؤىلةطؤِرةثانةكاندابناسَين

دةبيننةوة خؤيان هةَلدَيرةكاندا دةبِرن, مةترسييةكان دةكةنء كؤض تاراوطة بةرةو
هةندآ,ثريىشةكةتىكردوون,ءنيشتمانبةكةسانَيكدةسثَيرنكةزؤرماندووبوون
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بؤ نةبوون ئَيستاشدَلسؤز نة ء رابردوو نة كةسانة جارانيشئةم زؤر بطرة جار
نيشتمان ئةو, داهَينانء دذى دةسةآلت اليداونء سكة لةسةر خود بةرذةوةندى

نيية بةرذةوةندىئةواندا لة بةكاردةهَيننكة ثَيشكةوتنةكؤمةآلتييانة كاتانةدا, لةم
داودةسة بةرطىدميوكراتى لة ديكتاتؤر آلتدةبَيتة ناكرآ, هةزم ثآ الويشئةمةى

دةكات خؤثيشاندان هةبَيت دةسةآلتى ئةطةر بؤية هةموو, بةطذ دةبآء ياخى
فَيرة لةوَيوة طؤشكراوةء ئةو ئايدؤلؤجيةتى لةناو ثَيشرت كة دةضَيتةوة ئةوانةشدا

يانروونرتبَلَينئةو,َيشانىرووداوةكانيشمَيذووءدرَيذةك.ئةلفءبَيىسياسةتبووة
هَيناوة بةرهةم توَيذَيكى ئازادى ساَلةى ثانزة هةشتاكان, لة الوانةى لةو جيان زؤر

ئازادى قوربانى دةكردة شتَيكيان هةموو ثآ, سةختةكانيان رؤذة نايانةوآ ئةاونة
ك ناوضوارضَيوةيةكدا ثِربَيتلةوبفرؤشنةوةءئازادييةكىرةهاياندةوَيتلة ثِراو ة

ناكرَيت دةستةبةر بةوان كة دميوكراتييةى هةمووو, رابردوو دةدةنة ثِر بؤية
هةندَيكىزؤر,تَيكؤشانةكانلةخاَلَيكداضِردةكةنةوةكةهةستدةكةنبؤئةواننيية

كراون ثةروةردة طؤِرانءهاشءشوشةكاندا سةنطةر لةناوثةتثةتَينء لةوانةكة كةم
طةرنا,نجطةلةخؤيانءئةوخاَلةالوازانةىكةهَيندةىترىدةخةنةسةرهيضنابين

دميوكراتىء برية لةوَيوة دةطرتء بةخؤ عيلمانيان الوى خةَلكء ضياكان كاتةى ئةو
هةرطيز,ئايديؤلؤذييةكانثةخشدةكرانئةوانةئةوهةندةلةخؤِرازييةلةكوآبوون

ئةوآ,فَيرةجنَيوءزمانىتوندئامَيزنةكراوةلةوآلةوشَيونةسةختءدذوارانةالو
كة ئايندةيةى ئةو بةرةو ضوون كوردايةتىء فَيربوونى بؤ بوو قوتاخبانةيةك

دةِرةواندةوة مةترسييةكانى ئةو, دروستكردنى بؤ بوو سةرةتايةك لةوآ الو بوونى
 بةرةو وآلت هةنء ئَيستادا ئاسؤى لة كة دةستكةوتانةى ئةو يان ئةوقةوارةيةى

دةمانةوآ ئَيمة كة دةبةن ئايديؤلؤذيةتة ثةخشىء, لةثَيناودا طيانى ثَيشمةرطة كة
نووسييةوة بؤ شةهيدانى سروودى لة, ئةوانةى كاتييةكان هةَلضوونة بؤية

بَيذينطناطريآ بةرىخؤريشبة ناطرنء كاروانةكة لة دةردةضنرآ ,هةندةكانةوة
خَيرايانةنكةبةناوهةمووماندارةتدةبآءخليسكانىئةوانةشبةرهةمىئةوطؤِرانة

 .زؤرنابائايندةيةكدةدؤزنةوةكةلَيواولَيوبَيتلةدميوكراسى
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 باخضةى ساوايان


هةرَيمى لة ساوايان باخضةى دابةشكردنى كردنةوةو بةِرَيوةبردنء ئةزموونى
ةوئاستةىكةوةكخؤىنةطةيشتؤتةئ,كوردستانداهَيشتالةقؤناغىسةرةتايىدايةو

.خوَيندنةوةىثَيويستبؤئةواليةنةزؤرطرنطةىبوارىثةروةردةوفَيركردنبكرَيت
ئاستى لة خؤماندا هةرَيمةى لةم سةرةتايى يةكةمى ثؤىل قوتابيانى بؤيةش هةر

قوتاخبانة دةضنة كة قوتابيان نؤى نةوةدو سةدا ننيء ثَيويستدا يةكةم, دةبَيتة
ثِرؤ لةسةرىهةنطاوى كورسيةى ئةو دةطةنة تا مامؤستاوة لة خوَيندنيانء سةى

.دادةنيشنبةالىئةوانةوةنامؤية
 تةنها ناحيةكانيشةوة قةزاو بة هةولَير ثارَيزطاى لةسةرجةم 20)ئَيستا باخضةى(

ساوايانهةيةو سةرةتاييانةىهةن, رَيذةىدانيشتوانءئةوقوتاخبانة ئةمةشلةضاو
ئَيجطاركةمةو طةِرةطَيكىناوشارىهةولَيرباخضةيةكىساوايان, ثَيويستبوولةهةر

بؤتة هةية بِروانامةى هةرضى كة ئةمِرء باروودؤخةى لةم بةتايبةتى هةبَيت
فةرمانبةرء شارى, ناو طةورةى هةرة طرفتَيكى هاتووضؤ كَيشةى لةوةى جطة ئةوة

دو دةوامياندا لةكاتى فةرمانبةران هةميشة كة دةكةونهةولَيرة ا ئةوانةى, دواتر
منداَلىبضووكيانهةيةوخؤشييانفةرمانبةرندووضارىناخؤشرتينكَيشةهاتوونكة
لةسةروةزارةتىثةروةردةثَيويستةهةرضىزووةبريَيكلةمكَيشةيةبكاتةوةئةويش

.تةنهابةزيادكردنىباخضةىساوايانة
لة,اوشارىهةولَيرودةوروبةريدالةاليةكىترةوةئةوضةندباخضةيةشكةهةنلةن

بآمامؤستايىثسثؤرلةمبوارةدادةناَلَيننءمامؤستاكانزؤربةداخةوةلةخةمىئةو
راهَينانى خولَيكى هيض ئَيستاش تا ئةوآء دةضنة فَيربوون بؤ كة نني منداآلنةدا
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تثَيويستبؤئةومامؤستايانةنةكراوةتةوةكةبةقةدطةورةيىثيشةكةيانبَي ئةوة,
جطةلةوةىهيضثةميانطاوكؤلَيذَيكىتايبةتبةمامؤستاىباخضةىساواياننييةلة

ئةوسيستةمةشكةلةسةرىطؤشدةكرَيتزؤربةيانسيستمى,هةرَيمىكوردستانداء
سويدينكةزؤرجاركاريطةرىخراثلةسةرمنداَلةكانبةجآدةهَيَلآبةتايبةتكة

س جؤرة بةم منداآلنةى سةرةتاييةكانئةو قوتاخبانة دةضنة يستةمةوة بة, هةست
دةبَيت راستةوخؤى كاريطةرى شَيوازةداو دوو ئةم لةنَيوان دةكةن زؤر جياوازيةكى

.لةسةرئاستىفَيربوونءبِرينىقؤناغةكانىخوَينديان
شَيوازى جؤرةها فَيرة كة بةرفراوانةى دنيا ئةو دةضَيتة لةوَيوة منداأل ضونكة

ذيانىخوَيندنء بة ثةيوةستة زانيارييةطشتييةكاندةبَيتكةراستةوخؤ وةرطرتنى
.ئايندةيةوة

ثةميانطاى دةرضووى دةَلَينةوة قوتابيانة بةم وانة مامؤستايانةى ئةو زؤربةى لَيرة
يانمنداَلىتةمةن قوتابى تايبةتياننييةلةسةر مامؤستاياننءزانيارييةكىطشتىء

وبريكردنةوةىئةوانرةفتاربكةنءهةندآجارتوندوتيذيشناتواننوةك,ضوارساألء
بة خؤيان لةسةرةتاوة هةر مامؤستاكان واتة ئةوان ضونكة بةكاردةهَينن، لةطةَلياندا
جؤرى لة رةنطدانةوةى شَيوازةش ئةم كراونء ثةروةردة   كؤن سيستةمَيكى

يةبنكةلةوآلتىسويدثةروةردةييانداهةيةوناتواننتَيكةَلىئةوسيستمةزؤرنوَي
كردنةوةىضةندين04دواى تةواوىثِرؤطرامةكانىخوَيندنء طؤِرينى كؤششء ساَل

ثةميانطاىتايبةتبةفَيركردنءبةخَيوكردنىثةككةوتةكانءضةندينبوارىدىكة
لةسةردةستىضةندينثسثؤرئةجنامدرائةوجارطةيشتنةئةوقؤناغةىئَيستايانكة

بةئاسايىمنداأللةدواىتةمةنىثَينجساَلييةوةنةكفَيرىوانةبكةن،دةتواننزؤر
دةهَيننء بةكار ئةنتةرنَيتيش كؤمثيوتةرو بةَلكو سةرةتايى،, قؤناغى دةطةنة كة

دةتوانن ئاسانى بة زؤر بةردةستء دَيتة ئامادةكراويان نةوةيةكى مامؤستاكان
.بةجآدةهَيَلنمامةَلةيانلةطةَلدابكةنءزووتريشقؤناغةكان

ثةميانطاى كردنةوةى لة بري زووة هةرضى ثَيويستة خؤماندا هةرَيمةى لةم بؤية
باخضةيةكى طةِرةكَيك هةر لة ئةوجار بكرَيتةوةو ساوايان باخضةى مامؤستايانى
واتةلةسةرةتاوةدةبَيتدةستبكرَيتبةطؤِرينىسيستةمنةك منونةيىئامادةبكرَيت،

شَيوازَي ثةروةردةميانطواستنةوةى دنياى لة خؤى نامؤيى خَيرايىء بة زؤر كة ك
.ئاشكراومنايشبكات
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 ثةراويَزخستنى الو


كاتَيكدةسةاَلتسةرطةرمىِرَيكخستنىدةوَلةتدةبَيتلةوالشةوةحزبدةكةوَيتةخؤ
 وةردةطرَى بؤدروستكردنىئةوقةوارةيةىدةسةاَلتىثَى ىواتةكاركردنبةئاماجن,

ئةوةتوَيذَيكىزؤرطرنطىكؤمةَلطاكة,دةسةاَلتنةكخزمةتكردنىزياتربةكؤمةَلطا
ئايندةيان بة دةدرَيت حزبيان بونة بة طرنطى ئةوةندةى و دةخرَيت ثةِراوَيز الوة
ئاسانى بة ناتوانَى تةنيايةو طؤِرةثانةكةدا الوهةستدةكاتلة كاتةشدا لةم نادرَيتو

وةربطرَيتودةبَيتلةهةمووكاتوشوَينةكانداخؤىيةكاليكاتةوةسودلةمتةمةنةى
هَيندةدوادةكةوَىلةئايندةىدواترهةرضىبكاتهةرئةوتةنهايةدةبَيت, ئةطةرنا

.كةهةبووة
لة كة الو تواناى وزةو بة ئةستورة واَلتَيكثشت هةر سةرمايةى هَيزى طةورةترين

كؤمةَل توَيذةوة ئةم تواناِرَيطةى و داهَينان لةو سود و سةردادَيت بة طؤِرانكارى طا
بةردةوامةىالووةردةطرَيتكةهةيةتىءواَلتلةتوَيذىمشةخؤرةوةبؤبةرهةمهَين

زياتريشلةوساتةوةختانةىواَلتدةكةوَيتةبةرهةِرةشةومةترسىجةنطى.دةطؤِرَى
كرَينةوةوبؤئةوبةرانةئاراستةدةكرَينتةنياالوكؤدة,هةرَيمايةتىونَيودةوَلةتى

ئةمدةظةرةىلةمةِرخؤمشانئةزمونَيكىزؤروزةبةندىهةية,كةواَلتىثَىدةثارَيزن
لةسةرئةوهةمووجةنطةيةكلةدواىيةكةىكةبةزؤربةسةرمانداسةثاوةوهةر

لة كردووةو واَلتةكةى خاكء لة بةرطرى بووة نيشتمانةش ئةم ثَيناوةشداالوى م
ِروبارَيكخوَينىِرشتوةوبةردةواميشئامادةيىخؤيانثيشانداوةوبؤبةرطرىكردن

.لةهةرمةترسيةككةلةئَيستاوئايندةداخبرَيتةسةرنيشتمانةكةيان



 

ww.dengekan.comw Page 27 

 5405/40/52

طرنطةىكؤمةَلطاوة هةرة توَيذة بةم دةست ثَيويستة دةسةاَلتىكوردى سةر لة بؤية
ضونكةئاكامىتةنهايى,ةثانةكةداتةنهاونامؤنةيانهَيَلَيتةوةبطرَيتوضيدىلةطؤِر

تةنهابريكردنةوةيةلةخؤقوتاركردنلةثةراوَيزبوونودواتركارىهةَلةوئةجنامى
.ترسناكىلَيدةكةوَيتةوة

ئةطةردوَينَىالولةبَيدةسةاَلتىحكومةتوالوازىئابوورىخؤىوحكومةتبةِرةوة
ئةمِرؤبارودؤخثَيضةوانةيةوئابوورىحكومةتلة,دةكردبةرةوهةندةرانكؤضيان

هةَلكشانةوهةروائابوورىتوَيذَيكىكةمىكؤمةَلطاشبةشَيوةيةكىزؤركتوثِرهةر
هةموو لة ئاوةدانكردنةوةوثَيشكةوتن زؤرى ئيجطار ثِرؤذةيةكى هةَلكشانةو لة

ال كةضى و دةدرَيت ئةجنام كراوةوبوارةكاندا ئةوةى ثةراوَيزةو هةر دةكات وهةست
 نييةكةئةوخةونىثَيوةدةبينَى ,دةكرَىهيضيانلةبةرذةوةندىئةوئايندةيةيدا

باوانى دةكات تةواو قوتاخبانةى تا لةوةى جطة ئَيمةدا كؤمةَلطايةى لةم الو ضونكة
هيضخةرجيةكيانبَىئةوةىلةاليةندةسةاَلتةوة,خةرجىدةكةنوثَيىدةطةيةنن

لةدواىدةرضونيشيانلةكؤليذوخويندنىبااَلداموضةيانئةوةندة,بؤدابنيبكرَيت
 دابنيبكةن ثَى ئايندةىخؤيانى بتوانن نيية بريى, الو ثَيويستة ئةمِرؤدا لة بؤية

لَيبكرَيتةوةولةمتةنطذةيةِرزطاربكرَيتوبابةناضارىدووضارىهةَلةوئةمشَيوازى
و نةحكومةت و نةخَيزان دواتر و ببةزَينن سنوور كة نةكرَيت دةِربِرينة ناِرةزايى

 بتةنَى كؤمةَلطا ئاَلؤزى كاتةوةو كؤيان نةحزبيشنةتوانَى مجوجؤَلة) ئةم ضونكة
زةنطَيكى,سركانةىلةضةندمانطىِرابردوودالةاليةنالوةكانةوةثيشانىدةسةاَلتدرا

 دةبَيت مةترسيدارةو بكرَيت ضارة وثَيشهاتةكان( ِروداو ئاراستةى بةتايبةتيش
تا بكرَيت بؤ كاريان و نةخرَينةوة دوور دةسةاَلت كؤمةَلطاو لةدةورى الو دةخوازن
مةترسيانةى ئةو و هةَلبذاردن ثرؤسةكانى بؤ وةربطريدرَيت توانايان وزةو لة سوود

 هةية بةردةواميان ث. ئةجنامةى ئةو دةطةينة مةترسىلَيرةوة الو خستنى ةراوَيز
مجوجؤَلةكانضِرترببنةوة توَيذةوة لةوةىلةاليةنئةم بةر دةخاتةسةردةسةاَلتو
ثَيويستةدةسةاَلتالوبةتةنهالةطؤِرةثانةكةداجَينةهَيَلَىتاهةمووئةركةقورسةكان

ةرطرىكردنهةرلةدابنيكردنىثَيداويستيةكانىدواِرؤذوخؤثَيطةياندنتادةطاتةب
 بَى الو كارى نيشتمان لة دابةشكردنى. خةريكى هةر دووالوة لة دةسةاَلتةكانيش

بن نيشتمانةش ئةم داهاتى بةخشينةوةى و خؤيان خةَلكى بةسةر ثرؤذةكانياننب
 ثارَيزطاكاندا ئةجنومةنى و ثةرلةمان و خؤيان بااَلى ئةندامانى ضونكة.بةسةر

كة02/05هةَلبذاردنى دةسةاَلتسةملاندى كؤمةَلطا تاكى الوء تواناى بةبآوزةو



 

ww.dengekan.comw Page 28 

 5405/40/52

سةرجة دةبَيتءبةثَيضةوانةشةوة،كةواتة دروستبآدةسةاَلت دةسةاَلت تواناكان م
.دةكةن

                                                                                                 
 
 

 
 

 
 الو رِوانينىتيََ


َيرايىِروداوةكانوئةوطؤِرانكاريانةىسةردةمةجياكانبةخؤوةيدىوتَيثةِربوونىخ
دةبينَى واَلتة, بةرنامةى نَيو كةوتؤتة هةميشة كة ئَيمةدا واَلتةى لةم بةتايبةتى

نةخشةى ئاماجنةى بةو دةدةن طريكردنى طؤشة و لةناوبردن هةوَلى و زهليزةكان
 كةنةوةو نؤذةن ناوةِراست خؤرهةاَلتى بةسياسى كة ببةن دةسةاَلتانةشلةناو ئةو

ئاَلؤزكردنى هؤكارى بوونةتة وةدةستهَيناوةو هَيزىسةربازىدةسةاَلتيان و كودةتا
نزيكن ناوضةكةوئةووواَلتانةشكةلَييانةوة سةرجةم لَيرةلةناوئةمهاتوهوتةى,

طروثة دروستكردنى و ئةتؤمى ضةكى وةبةرهَينانى و دميوكراسى نةبوونى
كردووةتري سةرقاَل بةخؤيانةوة جيهانيان تةواوى كة ؤرستيةكان لة, هةميشة

كرانةوة تاقى دا عرياق و ئةفغانستان لة كة طؤِرانكاريانةداين ئةو ,ضاوةِروانى
ئالةوكاتانةداولةمواَلتةهةرَيمايةتىوبةتايبةتيشكوردستانىخؤمانداالوتَيِروانيين

هةية خؤى س, طؤِرانى واية هةرَيمىثَيى ئةمِرؤى بؤ ئَيران و سوريا سياسى يستمى
طةوةرةية كوردستانى كراوى ئازاد بةشَيكى تاكة كة هةيةو,كوردستان خؤى طرنطى

سةرجةمئةوئةركةسةختودذوارانةىكةلةسةرالوىثارضةكانىدىكةَلةكةبوونة
درَيذةى دوورو ئةوثشووة لةدواى دةكرَى و دةبن ئةو,دابةش لةدواى هةناسةيان

ئازاديةىلَيرةالوةكانديتويانة هةرلةخوَيندنبةزمانىزطماكىتانووسينىئازادانةو,
دى بوارةكانى لة تَيِروانني هونةرو جيهان, لةوَى دىو بةرةكانى بثةِرَيتةوة دةبَيت
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ئةو زووة هةرضى و خبوَيندرَين نوَيرتةوة تَيكةَلةيةكى ثَيكهاتةو بة نوَى بينيةكى
بةدابونةريتىهاوزمانوِرةطةزمانبوونكةلتورانة ئةوة,ِرةشبكرَينةوةكةتَيكةَل

لةوكاتانةداديارىدةبنئةطةرتَيِروانينىواَلتةزهلَيزةكانبؤطؤِرينىنةخشةىسياسى
خؤرهةاَلتىناوةِراستوةكئةوةبَيتكةئَيمةدةمانةوَىوبةتايبةتيشئةوواَلتانةى

بةرهَينانىضةكىئةتؤمىوتريؤرسنتوتَيوةطالوىناوئةودةوروبةركةخةريكىوة
تَيِروانيينالوانى,ئالةمكاتانةداية,طةمةترسناكةنكةعرياقوئةفغانستانىتَيكةوت

ئَيرةخةستدةبَيتةوةولةهةوَلىتَيكةَلكردنةوةىِرةنطةكانداشَيوازىتَيكؤشاندةطؤِرن
ضاوةِر لةوةى قورسرتدةبَيت ئةركيان دةكةنو وان هةَلة, بوونةوةى دووبارة ضونكة

ِرةتبوو دا الوان بةسةر بةخَيرايى زؤر و لَيرة كة سياسيةكان و, خاشاك كرانة
سووتةمةنى جارانيش زؤر بةكاربةرو ئةو, سةر دةخاتة ِريشةيى مةترسيةكى

هةية الودا كراوةكانى ئامادة نةخشة لة تَيِروانينةى , كة نةخشانةى ساَل09ئةو
ئةوز لةناو هَيندةىنةماوة و وةبةرهاتوون دا شريين و تاَل ئةزمونَيكى لةنَيو ياترة

لة بةر لةمةو مانطَيك ضةند كة هةبَيت ِرةنطدانةوةى خؤثيشاندانانةدا و ناِرةزايى
ئةمتَيِروانينة,هةناوىالودادةرضوونولةناوىناوةوةىدةسةاَلتداسةرياندةركرد

دةستكةوتَيكىطرنطو,َيرةلةنَيومنايشةئاشكراكاندابةدىدةكراخَيرايانةىالوكةل
مَيذوويىدةبنبؤئةوئايندةيةىلةضاوةِروانىخؤرهةاَلتىناوةِراستبةطشتىوئةو

 طةرةكمانة ئَيمة كة شوَينانةداية بةرنامةمان, ئَيمة طؤِرانكاريةكان لة بةر ناكرَى
ن باشيةدا ئامادة لةو الو نةكةوَيتنةبَيتو فرياىطؤِرانكاريةكان ةبَيتتا هةراش,

ئةم وةضةكانى ئازادى09بوونى ساَلةى و, دةسةاَلت هةَلةكانى بةسةر ثَيناضَى
نةضنةوةو دةوروبةردا نةبنكةهةن.. ئةوة تَيِروانينةكانىخؤشياندا لةنَيو ضونكة,

وتنَيكىبةردةوامدادةبنئةوالةدواكة,ئةطةربةرلةطؤِرانكاريةكانثِرؤذةياننةبَيت
وبةثريةكانهةزم وبةثَيضةوانةشةوةتَيِرواننيئةوطؤِرانةدةبَيتكةالوِدةيةوَى

 .ناكرَى




 
 



 

ww.dengekan.comw Page 31 

 5405/40/52

 
 
 

 
 
 

 
 

 ئةنفال دادطاى 


جةستةي لة قوَل هَيندة زامَيكي بةرَيوةضوو تَيدا ئةنفالي كردةي رؤذانةي ئةو
سار ئَيستاش تاوةكو كة كرا يادةوةريةكداوَلاتةكةمان هةر لةطةَل نةبووةو َيذ

ئؤثراسيؤنةكانيئةورؤذانةيسوثايبةعسبؤلةناوبردنييةكجارةكي دةكولَيتةوة،
تَيدا ئةنفاىل   شوَينانةي لةو لةوَي الوانةي ئةو بةتايبةتهةموو بوو، كورد طةلي

رزطاريانبووئةجنامدرادووضارىقركردنبوون،ئةوثريةثياووذنومنداَلانةشكة
ئَيستاثريةكانزؤربةياننةماونومنداَلةكانيشبةبَيكةسيبةهةتيويوماَلوَيراني،
بةبَيثةناطةوشوَينةخؤشةكانئةوانةيخوَييندةستكةوتيشةهيدانبوونالويةتيان
ئةويشبةداخةوة داية، لةتةمةنيالويي ئَيستا نةبَيتكة تةرا تاكو كردوو تةواو

كاتةيهَيندة ئةو بطَيرَيتةوة، وةكوخؤيطةورةييرووداوةكة ناتوانَي بؤتةوة منداَل
ناوةراست لةخؤرهةَلاتي خاوةنيطةورةترينسوثا لةاليةنسةدام بِرياريبةربةريانة

.دذيهاوَلاتيانيسظيليكورددةرضوو
وَيربوونجيهانبةطشيتوريكخراوةمرؤدؤستةكانلةئاستئةمتاوانةنَيودةولةتيةك

هةوَلي خؤي بةئارةزووي كردبوو شل بةجؤرَيك بةعسيان دةسةَلاتي جَلةوي و
تةفروتوناكردنينةتةوةيةكيدةداوكةسيشنقةيلَيوةنةدةهات،ئةورؤذانةمردنَيكي
لةسةرخؤبووبؤطةلَيكيضةوساوة،كةلةوةتةيهةبووسووتةمةنييةكلةدوايييةكي

بةئارةز كة رذَيمانةبوو كةئةو هيوايةكيش تاكة دةيانضةوساندينةوة، خؤيان ووي
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هاوَلاتيانوثارتةسياسيةكانهةيانبووئةوضياسةرسةختودذوارانةبووكةسروشت
وةستاني دواي كات ئةو كردبوو، دروست ثَيشمةرطةي هَيزي بؤ ثةناطةيةك وةك

يكوردوهةرجةنطينَيوانعَيراقوئَيرانبةعسخؤييةكالكردةوةبؤلةناوبردن
هةمووتواناكانيخؤيبةكيميايشةوةتاقيكردةوةونةيتوانيكوردلةريشةوةدةركَيشَي
نوقمي وآلتةي ئةم نةخشَينرا، كورد بؤ دؤزةخيةي نةخشة لةو بوو يةكَيك ئةنفال
ديتةوة، كيمياييدا سوتةمةنيةكاني و بةكؤمةَل طؤري لةناو خؤي كة كرد تاوانَيك

يكردنَيكيئاشكراداسةرانيئةمتاوانةلةبةردةمكامَيراكانداقيتوئَيستاشلةدادطاي
لة سةيروسةمةرة ثرسياري لَيدةكةن، بةرطريان خةَلكَيكيشهةن و دانيشتوون قؤز
بةرةو ترو بةاليةكي دادطاييةكة ئاراستةي دةيانةوَي دةكةن دةرةكان طةواهي

بةر تاوانانة ئةو لةبيكردني زياترو ديكؤمينتةكاندرَيذبوونةوةي زؤرن هَيندة كة ن
خؤياندةدوَين،وَينةكانخؤيانثةردةكانهةَلدةماَلنوطةورةييتاوانةكةدةردةخةن،
كةضيسةداموعةليكيماويهةوَلدةدةنهةمووئةوخةتايانةبةسةروةريبذمَيرنو

سةركردةيعَيرا ئَيستاشسةرؤكو تا واية ثَييان ئةوةية هةمووشيسةيرتر قن،لة
بةرطريكارةكانيشوةكهةميشةشؤظينيةتيعةرةبيمانثيشاندةدةنودةيسةملَيننكة
دةخوازن خؤزطة بةآلم نةبووة، دةستيان ئةنفالدا لةكردةي ئةطةرضي ئةوانيش
بةو دذ كردويةتي رذَيمةكةي سةراني و سةدام ئةوةي واية ثَييان و بةشداربووناية

ن،بَيئاطالةوةيئةوساوئَيستاولةئايندةشدائَيرانياخيانةبووةكةسةربةئَيرانبوو
دادوةرو ئةم و لةناوبردمنان بؤ لةثالندان كورد هاوسَيكاني هةموو هةر و
بةرطريكارانةشدةيانةوَيئةوةيبةرَيطةيسةربازيوقركردندذيكوردنةكرائةوان

بؤ لةطةَلمانبكةن، بةدةمامكيدادوةريةوة يةدةرفةتَيكيزَيرينلةذَيرثةردةيياساو
هيض نةيةَلن تا داية كورد ئةزموونةكاني خاوةن سياسية و دةسةآلت لةبةردةم
تاقيكةنةوةو هةوَلةشؤظينيةكانيخؤيانيتَيدا دةرفةتَيكبؤناحةزانمبَينَيتةوةتا

ئةوةطياني هةزار025ئةمدادطاييةشئةطةرئةجنامةكةيهةرضيزووةدةركةوَي،
.زارةهاشةهيديديئاسودةدةبَيتئةنفالوهة
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 روشانى كةسايةتى 
 بة بةرضاوى هاووآلتييانةوة


رَيكلةناوةِراستىشةقامىسةدمةترىبوودميةنىثةلكَيشكردنىئافرةتَيكمدىكة
عةبا بة خؤو بة ناوة ئةم هاووآلتى دةيان بةرضاوى بة هاوسةرةكةيةوةء لةاليةن

رايدةكَي بةرةشةكةيةوة كة بوو ضى ضةوساندنةوةية ئةم هؤكارى تَينةطةيشتم شاو
.رؤذىرووناكءلةناوشةقامَيكىطشتىئةمشارةروويدا

سةردةمة ئةم شةنطى شؤخء ئافرةتى دوو راكَيشام سةرجنى زياتر ئةوةى بةآلم
ثَيدةكةنني وةستابوونء دميةنة ئةم بةرامبةر ضةوساندنةوةى, بة تَينةطةيشتم

بةرضاوىهاورةطةزةكة بة بَيويذدانةى دَلِرةقء ثياوة بةو يان ثَيدةكةنني خؤيان ى
خةَلكةوةدذايةتىمافىمرؤظءياساوكةسايةتىنيوةىئةمكؤمةَلطايةىدةكرد؟ئةوان
بةنةرمىءوةكوهيضشتآرووىنةدابآبةثَيكةنينةوةسةرجنيانبِريبووةروشاندنى

هاورةطةزةكةيانء كةسايةتى دا, خؤَلىئافرةتة تؤزء نَيو زمانةكةشلة بةستة ماوء
سةدمةترىءئةوئؤتؤمبَيالنةىبةوَيدارةتدةبوونبةرةوضارةنووسَيكثةلكَيشدةكرا

مةترسيداية لة تةواو ئايندةى ثَيموابآ كة بةرضاوى, بة بوو دميةنَيك ئةمة
هاووآلتييانةوة ر, دةبَيت ثياوساالريية نيشتمانة ئةم ماَلةكانى لة ضىئاخؤ ؤذانة

رووبدات لة, هةر كراوةء عاسآ تَيدا ئافرةتى ئةوانةى داخراوةكان دةرطا ديو لةو
بكرَيت نيشتمانة ئةم كيذانى بة ضى دةضَيت فةرمييةكان بةندخيانة ضؤن,
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بكرَيتء خاش خاش جَيطايانة لةم مرؤظ مافى ثرةنسيثةكانى كلتورة, ترادسيؤنء
ذَيرسَيبةرىياسادادةردةخةنءئاخؤرؤذانةدواكةوتووةكانهةميشةبوونىخؤيانلة

بةخؤوة نَيذراو ئافرةتى ضةند طؤِرستانةكان سووتاو ئافرةتى ضةند نةخؤشخانةكان
.دةطرن

نة ياساو نة واية ثَيم روشاندمء ثياوةتى رووناك رؤذى بة دميةنة ئةم ديتنى
ِرةشةيةكىزؤردةسةآلتءنةدادطاكانيشدةرةقةتىئةمنةريتءكلتورةنايةنكةهة

.ئاشكرايةلةسةررةطةزىمَيينةءثَيشدةضَيترؤذبةرؤذلةزيادبووندابآ
ئةطةردوَينآياساكانثياودةيانووسييةوةلةبةرذةوةندىدينءثياوةسةربازييةكاندا

بوو بوو, ذنةكان ضوار سآ خاوةن بةدةست كؤمةَلطا جَلةوى يان ذنان, ئةمِرؤ خؤ
دادطاكانثِرن,وةىدةستوورءسةرجةمبِريارةضارةنووسسازةكانبةشدارنلةنووسينة

ئافرةت لة ياسايةكدا, لة بؤ ثَيدةكةنن؟ تراذيدىلةمشَيوة ئةىبؤضىبةدميةنَيكى
بؤ بةندخيانانةى ئةو وةك رَيك بةندخيانةيةك ناو ناخةنة كةسانة ئةو سةرجةم

ابييةكضانةىلةثَينجءشةشىئةوقوت,ئافرةتءكضةهةرزةكارةكانياندروستكردووة
ناكرآ ىَل دواداضوونيان بة بؤ دةهَيَلن جآ خوَيندن سةرووتر سةرةتايى ئةركى,

بةِرَيوةبةرىقوتاخبانةضيية؟ئايالةذَيرفشارىباوكدايةثةلكَيشىبةندخيانةىماَلةوة
!دةكرَينيانبةوتةمةنةناسكييةدةدرَيتبةشووءلةكؤمةَلطاىدادةبِرن؟

باوكى بؤ قوتاخبانةكان لةناو هةر تايبةت خوىل ساآلنة هةرَيم ثةروةردةى بؤضى
يانهةرهيضنةبَيتكؤبوونةوةيانثَيبكةنءئاطاداريانبكةنةوةلة,قوتابيانناكاتةوة

تَييانبطةيةنن,مةترسىدوورخستنةوةىقوتابييةكضةكانبؤبةندخيانةكانىماَلةوةء
ب ذنَيكى ئاكامدا لة لَيدةردةضَيتكة سثى ثآ دةستء َيدةسةآلتى خاوةنى, نة كة

ئابوورىسةربةخؤىخؤىدةبَيتءنةئةودةسةآلتةشىدةبَيتلةسةرشةقامَيكىسةد
بَلآ بةهةمووكةسانىدةوروبةرى مةترىبةرطرىلةخؤىبكاتء كةمندةتوامن:
را رادةطةيةمنء سةربةخؤيىخؤم لَيرةوة نةكةمء قبوأل نامبضيدى.زيشضةوسانةوة

 .ثياوضارةنووسملةناودةستووردابؤبنووسَيتةوة
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 رةى الوـــبةه


ئَيستاشوةكو دياردةنءتا َئاستةنطةكانىبةردةمثَيطةينءئاشكراكردنىبةهرةىالو
دةردةكةونءدةبنةهؤكارىخةفةكردنءوونكردنىئةو ناوة ناوة بؤماوة كةلتورَيكى

.لةالوَيكدايانزؤربةتايبةتىلةكضَيكىالودابوونىهةيةتواناهونةريانةى
زؤربةىكاتبةهرةىهونةرىلةتةمةنىالويةتيةوةلةناومرؤظدادةردةكةونءهةر
دواترهةوَلدانَيكىضِرو دواىبةلةخؤباينءئارةزووىدةركةوتنىزووترو لةوَيشةوةو

مةبةستية  خؤى ئاستةى طةيشنتبةو بؤ الوةكة تىثِرى لةناو, خؤى بةهريةيةك
تا دةبَيت لةبار بةكةشَيكى ثَيويستى منايشدةكاتء الوةدا ئةم ثَيكهاتةى و تةمةن

.حةزةكانىخؤىتَيدابةتاألكاتةوة
لَيرةداالومةبةستمئةوانةىتواناىداهَينانءكارىنوَييانتَيداكؤبؤتةوةثَيويستيان

سة خَيزان دةوروبةرةش ئةم ئةوبةدةوروبةرة، دةطمةنن، ئةوان بةبآ رةتاكةيةتىء
لةسةرةتاى هةر جاران زؤر بؤية بهَينن، بةدةست سةركةوتن توانيويانة الوانةى
ئةو ببَيتة تواناية ئةو نايةَلآ دةيثوكَينَيتةوةو خَيزان لةالىالو بةهرة سةرهةَلدانى

دةبَي كض بةهرةى كاتيش ثَييةتى،زؤربةى ثَيوستى كؤمةَلطا تةبةهرةمةندةى
هةندآجاربةرلةثشكوتنءزؤرجاريشدواىثشكوتنى,سووتةمةنىئةمكةلتوورةو

.هةَلىدةوةرَيننءنايةَلنبطةشَيتةوة
بةهرانة، خَيزاننيةبؤكوذانةوةىئةم لةبرييشماننةضَيتهةمووجارةكانبةتةنها

هةندآخَيزانىكراوةهةنلةمو آلتةىوةكومتدةوروبةريشكاريطةرىخؤىهةية،
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خؤماندازؤرحةزبةهونةروثَيشكةوتنةكؤمةآليةتييةكاندةكةنواتةفيوضةرزمني
ئَيستاش تا نةخؤشةى كةلتورة ئةو واتة دةوروبةر سةرجنةكانى تانةو لةبةر بةآلم
بوونىهةيةنايةَلنئةوتوانايةىلةيةكَيكلةئةندامانىخَيزانةكةيانبةدياركةوتووة

.عةيبةبةزيندوويىدةينَيذنسةرهةَلبداتءلةبةر
واتةئازادىدةربِرينءسروشتىلةباريشهؤكارَيكىترىكث,خؤبارودؤخىوآلتيش

ئازادبوونء دواى ساَلَيكة كةضةند خؤماندا وآلتةى لةم الوة بةهرةى كردنةوةى
كورديانةى ثارضة لةو باشرتة زؤر هَيشتاكة هونةرى كارى بةهرةو بة طرينطيدان

بةئازادنةكر ناتوانن توركيا كوردستانى تةنانةتلة ناخوَيننء بةزمانىخؤيان اونء
كورديشقسةبكةن،بؤيةبةهرةكانىالوانلةمشوَينانةئةطةردةريشبكةونهةندآ
جاربةزمانىكوردىنابَيتءزؤرجارانيشدةسةآلتدةبَيتةرَيطر،ضونكةهةمووئةو

ما بةسةر ئَيرة جارانى لةوآء لةدةستدانىمةرجانةى هؤكارى دةبوونة دةسةثا ندا
ناوةِرؤكءطيانىئةوبةهرةيةىبةهرةمةندةكةدةيويستيانئَيستاكةلةوآدةيةوآ

.بيَلآ
كردنةوةىدةزطاكانىهةرَيمىكوردستانىلةمةِرخؤمشانبةِرووىئةوهونةرمةندانةى

 سةرةتاى ثَيدةدةن، طرنطيان دةستخؤشيةو جَيطةى كة دى ئةوثارضةكانى البردنى
ئَيرةو بؤ ئةوان هاتنى ئةطةرضى دروستكردون، بؤى دةسةآلت كة ئاستةنطانةن
لةوآ مةبةستمهةر منايشكردنىبةهرةكانيانسنووردارةومةرجداريشة، دةرخسنتء
توانايانةى ئةو قوتاركردنى فَيربوونء بؤ تةكانَيكة بةآلم دادةنَيت، بؤ مةرجيان

لةم هةوَلَيكى بة دةبَيتثَيويستيان جؤرة ئَيرانء. لةكوردستانى واتة لةوَيش ديارة
بةدةرنني ئةوانيش بةآلم دةكةوَيت، ديار تَيدا بةتواناى بةهرةى هونةرو توركيا
ئةوان هةية، بوونى ئَيمة لةالى كة نةريت، دابء وةكو ماوةكان بؤ لةنةخؤشيية

بو بةآلم هةية، دةربِرينيشيان ئازادى نةبوونى ئازادىء لةهةردوونةخؤشى َيرانةو
خؤيان باشةوة توانايةكى بة دةكةونء بةديار بةهرانة ئةم نَيرومَيدا رةطةزةكةى

.منايشدةكةن
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بة لَيرة وَينةيةى بآ طرنطية ئةو بةتايبةتيش دَلخؤشنيء جَيطةى ئةوانة هةموو
دةطاتةتؤماركردنءرَيخؤشكردن هةرلةرَيزلَيناوةوةتا هونةروهونةرمةنداندةدرآ،

.ؤئاشكراكردنىبةهرةكانءثةخشكردنيانلةمضةندكةناَلةئامسانيةىئَيستاهةنب
 


 
 
 
 
 

 

 انوو ــــــبي


لةوَى لةخؤشيانةوة بريكردنةوةء بةكؤنى توندِرةوانةى اليةنة باَلء ئةو لةنَيو,
ثرؤذة نةوتء برية لةداهاتء باس كوشتاردا جةنطء لةتريؤرو ثِر وواَلتَيكى

دةكةنئابووريةكانى ئَيرة بَيئاطانلةوةى, خؤياندةَلَينو بيانوودةطرنءبؤ ئةوانة
لةطؤِرانكارى ثِر ثَيشكةوتنء نوَيى سيستةمَيكى بةرةو جيهان نييةء دوَينَى ئةمرؤ

دةِروات بةسةر, دةبَىء ِرةت بةنةخشةكاندا ثَيدةكاتء دةست لةِريشةوة طؤِرانَيك
انةثيشانىطةالنىعَيراقبداتكةسةردةمَيكىبةخؤيىكؤتايىدَيتتائةووَيناجوان

.طةىَلزؤرةلَيىبَيبةشن
هةميةنةىخؤيان دةيانةوَى لةئَيستاوة هةر ئةطةر ئةوان بةسةر, نيشيانة ئةطةرضى

خَيراكانى طؤِرانة بة دان يان ناطرَيتةوة ئةوان طؤِران واية ثَييان بسةثَيننء ئَيمةدا
ئةمرؤ طةشةسةندووةكانى نانَينهةرَيمة دا نوَى, نةوةيةكى ضووة لةبرييان ئةوة

لةوواَلتَيكىنوَىدروستبووةنةكئةواننايانناسنبةَلكولةدةسةاَلتىخؤياننابوورن
بؤيةباشرتوايةشةقامةكانىخؤيانئاسايىبكةنةوةودةست,ئةطةربيانضةوسَينَيتةوة

زيند لةتوَيذَيكى ثِرة كة وةرنةدةن طةلَيك ثَيىلةكاروبارى كةس لةذيانياندا كة وو
يانبةزؤرفَيرةزمانءذَيردةستيةكنةكراونكةبرتسنءبة(هةويتةك)نةطوتوون
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ئةوانئةوتوَيذةالوةىئةمرؤنكةنةوةيةكىزيندوونءثَيناضَى,ئاسانىكةوىبكرَين
برتازَى كوردى لةدةسةاَلتى بكرَى هةزم ثَى ديان رذَيمَيكى هيض لة, لَيرة ناوئاخر

عَيراقَيكىفرةيدا زمانءدينءجياوازىنةخشةكان, فرةنةتةوةو ئاوَيتةيةكدروست,
نةبَيت ئاشتيانة ذيانى لةثَيكةوة تةنها دةضوو شتَيك لةهةموو كرابوو تةنها,

بؤيةطؤِرانةخَيراكانئةمئاوَيتةيةىناوَىءئةو,لةوواَلتَيكىيةكثارضةوِرةنطنةبَيت
ه كة نوَييةى خؤيةسيستمة لةسةر جيابوونةوة ئةو بَيت ملكةضى دةبَيت ةمووال

دةخوازَىكةثَيدةضَيتبةخَيرايىكؤتايىبَيتءعَيراقبكاتةئةووواَلتةكؤمفيدراَليةى
.خواستىزؤرينةية

خؤلةوالشةوةوبةبيانوىسواوكةنيوسةدةيةحكومةتةيةكلةدواىيةكةكانىتوركيا
دةجيونةوة لة, دةست دةَلَيندةيانةوَى بدةنء وةر ناوخؤمان كاروبارى بؤ. ضؤن

هةرَيمى ناو بَيينة هةية بؤمان ئَيمةش عَيراقةوة خاكى ناو بَيتة هةية ئةمريكا
ئةوانيشلةبرييانضووةطؤِرانىنةخشةى,كوردستانةوةوئاماجنةكانىخؤمانبثَيكني

َيرةباشرتينذينطةيةخؤرهةاَلتىناوةِراستلةبؤضوونةكانىئةوانطةورةترةودواترئ
بؤبةخَيوكردنءطةشةكردنىدميوكراتىءهةرَيمةكةلةدةسةاَلتىهةمووالدةرضووةو

دواترئةمريكا,ِرَيكوةكئةونةخشةيةىزهلَيزةكانكَيشاويانة,بةئاراستةيةكدةِروات
سياسى ئةطةرضىبةرذةوةندى ديكتاتؤرىسةردةمىتةفروتوناكردو هاتطةورةترين

هةبووخؤىل ةناوضةكةدا بؤئَيمةدةستكةوتءرزطاربوونَيكبووكةلةخةون, بةاَلم
دةضوو تاكةئومَيدىئةمريكالةناوضةكةدائةمهةرَيمةىئَيمةيةءبةبَىئَيرة, ئَيستا

بؤيةنةئةوانءنةئَيمةش,هةرهةموونةخشةسياسييةكانىلةباريةكهةَلدةوةشَين
سةقامطريةوبةرةوئةوةدةضَيتِرازىنابنيتاكةناوضةيةكىع َيراقكةئارامىتَيدا

توركياتَيكىبداءئاراميةكةىبشةَلقَينَىباشرتوايةتوركياش,كةهةمووالدةيانةوَى
لةذَير خوَيندويةتىء بةكوردى هةر كة ئةمرؤ الوةى توَيذة ئةم نةضَيت لةبريى

كراوة طؤش كوريشدا دةسةاَلتَيكى ك, برتازَى ئةولةخؤيان ناخوَيندنةوةو دى ةسى
نوَييةى نةخشة لةو بةشَيكة نوسراوةتةوة هةرَيم كةركوكء بؤ كة نةخشةيةش
ئايندةشئةوة ِرةتدةبَىءثَيشدةضَى ناوةِراستءدوورونزيكبةتوركياشدا خؤرهةاَلتى

.؟!بَيتكةئَيمةىبةرةودميوكراسىدةمانةوَىنةككةسانىدى
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 الوثةرت بوونى 

 
 

كاتَيكالوثةرتدةبَيت،يانثةرتدةكرَيتبةسةرئةورَيكخراووباَلةجياجيايانةىكة
كردنةوةى كث ستاتيكاو بوونى ون لةوَيوة ئةوة نيية، ثَيى باوةِريان ريشةوة لة
دةنطةكاندةستثَيدةكات،ئةودةنطةراستءهةقبَيذانةىكؤمةَلطابةرةوفيوضةريزم

رةهةندةكا الوةوةدةبةن، لةثةرتكردنى دةسةآلت طؤشةطريكردنى رةتكردنةوةو نى
بَيئاطايدا لة بؤية ثَيدةكةن، دةست لةوَيوة هةر قةيرانةكانيش دةطرآء سةرضاوة

ئينتيما) ئةو( ترسناكةكانزةقدةبنةوة، دةبَيتةلةتلةتكردنىدةنطةكانءدياردة
بةرذةوةنديةكانىدةسةآلتالودياردانةىالووابةستةىدةسةآلتدةكاتءبةبآبِريارو

ناتوانآلةوضوارضَيوةيةدةرضَيتكةبؤىكَيشراوة،دياردةىطؤشةطريبوونءقةيرانى
ئةوانة هةموو داهَينانةكان، نيوةضَلكردنى تواناو ونبوونى ئابوورىء هةآليسانى

.لةثةرتكردنىالوةوةدةستثَيدةكاتءبةدواكةوتنىكؤمةَلطاكؤتايىدَيت
ودةنطبوونىتوَيذةكان،ئةوتوَيذةسركءبزَيوانةىدةستةمؤنابن،ئةطةربريئاخرها

لةنَيو ناطرنء بةخؤيان دةسةآلت بةردةم شةقامةكانى نةكرَيتةوة لةثةرتبوونيان
كؤمةَلطا ببيسنتء دةنطةكان دةكةن ناضاريان دةكةن، نقوم دةسةآلت قةيرانةكاندا
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دةي ئاراستةيةببةنكةشةقام ئةو ئاخركؤكردنةوةوهاودةنطكردنىالوبةرةو ةوآ،
بةزؤر نةبَيت، تاكَيك ضةند ئةمِرؤى بؤ ذيان تؤكمةوبةهَيزةى فشارة ئةو دةبَيتة

،ئةوئايندةيةىلةنَيوثةرتبوونةكانداونةودؤزينةوةشى!ئايندةيانثَيدروستدةكةن
بآلون ئَيستا دةكرَيتكة توَيذانة بةم تةنيا ثةرت. نهَينيةكانى ئةفسانةخؤ لة بوون

دةبَيتءهةموو هةمووان بؤ خنكان ثَيدةكات دةست هةآليسان دةمةى ئةو ناضَيتء
قوربانيةىوآلت ئةو دةبَيتة ئايندة قةتيسدةبنيء دووكةَلىشةِرةكاندا تؤزو لةنَيو
دةكاتةكةالوة،ضونكةشةِرةطةرمءساردةكانىئةمِرؤونكردنىستاتيكاوكثكردنةوةى

ئ بؤيةدةنطةكانة، دةبةن، فيوضةريزم بةرةو كؤمةَلطا هةقبَيذانةى راستء دةنطة ةو
لَيناطةِرَين رةتدةبن، بةخَيرايى ساَلةكان دةبنء طةورة تةمةنةدا ئةم لةنَيو خةتاكان
وةرطرَيتء خؤى ئاساييةكةى رَيضكة ثةرتكراودا الوى لةنَيو سروشتييةكان طةشة

تةىهيضىثَينيةءطؤشةطريةلةنَيوئةوهةمووتواناكاندةخةنةخزمةتىئةودةسةآل
قةيرانةخَيرايانةيدا،كةبَيئاطادروستدةبنءضارةسةرىتَيدانامؤدةكرآ،بةجؤرَيك
جياكردنةوةى كة دةبَيت دروست ئاوَيتةية دةكرَينءئةو تَيكةأل لةناويدا وردودرشت

.قةيرانَيكيدىدةبَيتبؤئةوكؤمةَلطايةىالوىتَيداثةرتكراوة
هةنوكةييانةى ثَيداويستيية ئةو ثَيداويستى دةبَيتة وشياربوونةوة لةوَيوة ئا
ئاراستة لةوَيوة تا كؤدةكاتةوة، ثةرتبوون لَيدةكةوَيتةوةو بَيدةنطيةكانى شةقكردنى

وَيناىئةونةخشةوخةونةجوانانةىلةهزرى.تةريبةكاننةهَيَلنءئايندةبدؤزنةوة
اننةضنءبةوراستييةبطةنكةشاردراونةتةوةولةنَيوالودانتاهيضنةبآلةدووضو

قةتيسن نَيوانةكاندا دؤزينةوةىخودلةثةرتبوونىدرَيذخاياندا. خؤلةمكاتانةشدا
ئةو بني، دؤزينةوة ضاوةِرَيى ترسناكةكاندا دياردة لةنَيو سةر تا ناكرآ الوة ئةركى

 تَيدا الوى دةبنةوةو دووبارة ساآلنَيكة بةثةرتءدياردانةى دةخرآء ثةراوَيز
سةرةتايانةى ئةو دةمانطةِرَيننةوة دى دةكةنءجارَيكى ون ئايندة قةتيسكراوى

دابةشكرا تَيدا بةهاكانى تا. ثَيداويستييةكانةوة لة هةر شتةكان هةموو بةشكردنى
دةطاتةثةرتبوونىئةوالوانةىئايندةيانىَلبةسةرابكراوة،تاهيضنةبآئةوةنةبن

 .ةكةىذَيرخَيمةكةىسةفوان(يةس)ةكةىرةجةبء(ئم)توَيذَيكبنوةك!نكةهة
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 الو ةونىــخ


لةئةجنامىطةشةكردنىهزرىالووكامَلبوونىجةستةلةسةرجةمئةوثَيكهاتانةىكة
هةرلةيةكةمكرؤمؤسؤمةوةدةستثَيدةكاتءبةرةوطةشةيةكىسروشتىءئةجناميش

 طةورةبوونء تةمةنىبة لةوكاتةوة هةر دَيت، كؤتا بة باَلقبوون خانةو تةواوكردنى
يادطارومرؤظ ساَلىبةجآدةهَيَلآءالويةتىدةستثَيدةكاتئالةو54منداَلىدةبنة

بة طةيشنت بؤ ثَيدةطةن مرؤظن ناوهزرى نةخشةى ئةوانةى خةونةكان ساتانةدا
 لةناوماخؤآلنىخةونةكاندا يةكةيةكةىرؤذةكانىئامانجءئايندةىالو طينطألدةداو

.تةمةنىلةسةريةكدادةنآ
زووة هةرضى دةيةوآ دةناسآ، خؤى بزَيوةدا سركء تةمةنة ئةو لةنَيو لةوآ، الو
ئارةزووانةىجةستةىدةيةوآ، حةزو ئةو بةهةموو بطات بهَيَلآء بةجآ قؤناغةكان

ؤرجارانءبؤطةيشنتجةستةيةكثِراوثِرلةخةون،تةذىلةبرسيةتىءياخىبوون،ز
بةهةمووئةوحةزانة،الولةنَيوهةَلثةوثةلةقاذةبةردةوامةكانيدادووضارىئاستةنط
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يةكةم دروستبوونءكؤمةَلطا ئاستةنطانةىلةكةلتوورَيكىناسروشتيدا ئةو دةبَيت،
بة هةست الو لةوكاتانةدا ئا دةسةآلت، خَيزانء جار ئةو وةبةرهَينانيةتى هؤكارى

بَيتةدىءكؤسثةكانىماندو دةيةوَيتلةشوَينآبذىخةونةكانىتَيدا وبووندةكات،
 بة بطات تا بكرَيت، تةى خةونةكان)لةبةردةمدا كةشة(شارى كؤمةَلطاو ئةو ء

دةضن لةخةون هةر كة لةبارانةى كة. خؤمان، لةمةِر وآلتةى هةرَيمء لةم لَيرة،
داية،ئةوطؤِرانانةىكةتوَيذةجياوازةكانءلةوةتةىهةيةلةنَيوطؤِرانكاريةخَيراكان

دنيايةكى زؤرىالوةكانلةنَيو بةشىهةرة تَيداية، رادةبةدةرى نزميةكىلة بةرزىء
لة بَيت ثِر ئايندةيةك خؤش، ئايندةيةكى بة خةون دةذين، خةوندا بةرفراوانى

كؤمةَلطايةك ماندووو لةخَيزانى ئارةزوانةى خةونء ئةو ماندوودابةتاَلكردنةوةى ى
دروستبوون،ضونكةئةوكاتانةىالوبريلةدروستبوونىخؤىدةكاتةوةهةستدةكات
بةآلمدواىبِرينىقؤناغةكانهةرلةمنداَليةوةكؤمةَلَيكحةزىىَل ثرسىثَينةكراوة،
بؤيةهةمووئةوشتانةىلَيىزةوتدةكرَيتء قةدةغةدةكرَيتكةثَيويستىثَييةتى،

 وةك بوخضةنايةَلن لةناو خةونانةى ئةو خةون، دةبنة بيكات بوونةوةرَيك
توَيذَيكى بؤ كةميشيان هةندَيكىزؤر دةبنء وون دةخنكَينء زؤربةيان نةكراوةكاندا

كردنةوة دىء دَينة كةم لة.زؤر داوا بآ، ياخى لةمِرؤدا خؤيةتى مافى الو بؤية
دةسةآلتبكات بة. نةكاو ةكانشارىخةون)كةخةونةكانىزياتر ضيدىخةونةكانى(

ثرسيارلةوسةرمايةوداهاتةقةبانةىكة مافىخؤيةتىثرسياركا زيندوونةكاتةوة،
خةونى زؤرى هةرة بةشَيكى دةكرَينء خةرج تاكدا زةبةالحةكانى ثِرؤذة لةنَيو
الوةكانيشلةوَيدان،لةنَيوئةوسامانةزؤرتايبةتيانةىكةهىهةمووانةءكةضىبؤ

؟ضةندانَيكة
ثرسيار خةونء دروستبوونيدا لة ناكرآ مِرؤ بة ثرس كاتةوةى لةو هةر بؤية
لةتةمةنىالويةتىسةرهةَلدةداوترسىنايةكسانىلةدابةشكردنىداهاتءترسىثرسى
قةدةريش ئةمِرؤنء الوةكانى ثِرؤذةيةكى تاكة خةونةكان بة نةطةيشنت مردنء

تاحةزةكانىالود نةطبةتىهةميشةبةوئاراستيةداية رَيذتروخةونةكانزؤرتروبؤ
.ئَيمةشمردننزيكرتدةكاتةوة
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بةشَيكى كة طوِرةى طةرمء ديوارة بةو كرؤمؤسؤم خؤهةَلواسينى لةيةكةم هةر جا
بوونء مآء نَيرو لةنَيوان جياوازى سةرةتاكانى لةوآ ئا الوة، خةونى زيندووى

.خةوندةضآءهيضىتردةستثَيكردنَيككةهةرلة.نةبووندادةستثَيدةكات


 
 
 
 








 

 اوازييةكانـــجي


جَيبةجَيكردنء وارى دَينة كةثِرؤذةكان دةبنةوة زةق جياوازيةكان لةوشوَينةدا
ئةوةشبةرهةمىيانزادةىنةبوونىئةم,حكومةتلةبةرنامةكانيدابةهةَلةدادةضآ

نةناوئةوجياوازيانةىثالنانةيةكةوةزارةتةكاننيانةوسةربةخؤبِريارةكانياندةخة
زؤربةى دامةزراو تَيدا خةَلكى سةرةتايانةى ئةو دةبَيت رةنطدانةوةيان لةثِرؤذةكاندا
بووكةِرَيك بَيبةرنامةيةكىئةوتؤىثَيوةديار زؤرىالوةكانكرانبةفةرمانبةر هةرة

,دامتكرالةبَيكاريةوةطواسرتايةوةبؤبَيكاريةكىفةرمىءتواناووزةىالولةمنَيوةندة
سةرةتاكانى لةوَيوة هَيشرتايةوة، بةرهةم بةبَي واَلت طؤشةطريىء بةرةو كؤمةَلطا
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 بؤحةوتتا044جياوازيشدةستىثَيكردجياوازىموضةيةكىمفتلة هةزارةوة
ثِر04 طؤِرانة هةموو ئةو بةتةنيشت داماويش الوى بةردةوامةو ئَيستا تا مليؤن

 تا دةخوَينَى موضةىلةجياوازيانة تةواوكرد خوَيندنى فةرمانبةرء بة كرا ئةطةر
هةزارةودةيداتةوةبةوقةرزةىكةثَيشرتوةرىطرتبوو،544-024لةنَيوان

لةياساى باس بةطةرمى زؤر يةكطرتوو حكومةتى راطةياندنى دواى ئةمِرؤكةش
بكرَي بريلةبةرهةمىخؤماَلى ثِرؤذةيةكدا تةوةءوةبةرهَيناندةكرَيتدةخوازنلةناو

ضيدىضاومانلةهةمووشتةكانىدةوروبةرىخؤماننةبَيتياسايةكواَلتلةتةنطذةى
بؤ بَيت هاندةر ناوخؤيى بيانىء كؤمثانيا بكاتء رزطار مشةخؤرى قةيرانى يان
وةطةِرخستنىسةرمايةكانيانبةئاماجنىوةبةرهَينانبؤئازادكردنىوزةءئارةزووىالو

ت بوارةدا لةم هةيةئةوكةسانةى داهَينانيان كارو واناى لةوكاتانةداية, رَيك بةاَلم
دةكرَيت نازةمؤَل)كةطةاَلَلةىثِرؤذةيةكىلةمجؤرة دةكرَيتةوة( سوثةرماركَيتة, ئةم

تَيداية شتَيكى هةموو هةر بَيتء سةردةميانة بازاِرى شَيوازى نوَيرتين ثَيدةضَيت
تةدانيتلةناوسيستةمىئابووريةكىكةدةضيتةناوئةمبازاِرةهةستئةكةيتلةمواَل

,جياوازدةذيتهةمووبةرهةمةكانىناوىجطةلةطؤشتءيةكدووجؤرةميوةنةبَيت
ضةند تةمبةَلنيء ضةندة كورد كةئَيمةى دةكةيت هةست لةوَيدا بياننيء هةموو
هةستبةجياوازيةكانىبةرهةمىواَلتانءناوخؤدةكةينتةنانةت مشةخؤرينلةوَيدا

ضونكةناكرَيت,ستبةجياوازيةكىتةواولةنَيوانبِريارءجَيبةجَيكةرانيشدةكةينهة
ياساىوةبةرهَينانلةطؤِرَيدابَيتسوثةرماركَيتةكانيشبةرهةمىناوخؤيانتَيدانةبَيت
جلء ساوةرء هَينانى دةطاتة تا بطرة لةئاوةوة هةر بيانى لةشتى ثِرن بازاِرةكامنان

يشبةرطىكوردىءخةَلوز جوانن, راستةضاكةتءثانتؤَلىئةوَى بةاَلمجلءبةرطى,
لةوةتةى ترةو بةتام ئَيرة ساوارى جوانرتنء ئَيرة دوورى بةرط بةدةستى كوردى
دروستدةبَيت لَي نانى باشرتين  بةتامرتينء طةمنىخؤماَلى دَيتدةَلَين ,وةبرييشم

خؤماَلي تةماتةى ميوةو بةناوبانطةو هةر كوردى دانَيبرجنى لةوَي هةر ش كةضى,
بازوىالوكارطةرةكانبةمووضةيةكى,ئةمِرؤرَيكبةثَيضةوانةوةىياساىوةبةرهَينان

دةكةن كار لَيرة بيانى عةرةبء توركء ئَيستا خاوكراوةتةوةء بةرهةمة,كةم لةجَيى
كةسامانى بةنرخانةى جوانء لةوشتة ثِرن ثِر نوَييةكان بازاِرة ناوخؤيةكانيش
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نرخدةكاونيشتما بَي ثَي نايابةكانىئَيرةشى ئاوديودةكاوبةرهةمىخواردنة نىثَي
.دةيانطةنَييَن

بؤيةدروستكردنىضةندينكارطةلةثارَيزطاكانىكوردستانبؤوةبةرهَينانىكااَلكانء
لةثَيشينةى ئةركى سوثةرماركَيتانة لةم دانانيان ناوخؤييةكانء بةرهةمة كِرينةوةى

.لةياساىوةبةرهَينانداهةرضىزووةكارىثَيبكرَيتحكومةتةتا
 
 












 

 رةهةندةكانى
 ويَكضوون لةنيَوان هةردوو رةطةزى الودا 


لةباريةك ئايندةى دةباتء طؤشةطريى بةرةو زياتر داخوازيانةى لةو كض ثَيداطرتنى
َلطاىكوردةواريداهةَلدةوةشَينَى،ئةودياردةترسناكةيةكةنازانرَيتبؤضىلةناوكؤمة

دى دياردةكانى زؤربةى وةك هاوسةرطرييدا لةكاتى هةميشة هةيةو بةبةردةوامى
.دةطةرَيتةوةئةوسةرةتايانةىباوانيانىثَىطؤشكراوة
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هةموو هةر تَيثةربووة وَيكضوو قؤناغى بةضةندين هاوسةرطريي رابردووى لَيرة
ز نةبوون كضدا كورو لةبةرذةوةندى هةتاسةردةمةكانيش ثرؤسةيةو ئةم ؤرجار

ثةيوةنديةخؤشةويستيةزؤرثاكةكانيشبوونةتةقوربانىئةوداخوازيانةىكةكضيان
.دايكىكضهةيانبووة

كوِر رازيبوونى واتة دواكةوتووةدا كةلتورة ئةم ئاست لة ال هةردوو بَيدةنطبوونى
رازيبو باوانةوةو لةاليةن زياتريش داواكردنى لةملةداخوازييةكانء كضةكةش ونى

نَيوةندةداخةتايةكةدةرهةقبةوئايندةيةدةكرَيتكةثرؤسةىهاوسةرطريىثَيدةَلَين
شكستى دواكةوتنء فاكتةرةكانى دةردةكةون لَيرةدا وَيكضوون رةهةندةكانى بؤية ،
كؤمةاَليةتىء ترادسيؤنى ناشبَيت خؤ ثَيدةكات دةست لَيرةوة هاوسةرطرييش

دبكرَينكةئةوانيشبَىخةتاننيلةئاستكَيشةيةكىبؤماوةىمرياتةكانىدينلةيا
لةبةرامبةريدا دةستةوةستان ئَيستاش هةتا الو رةطةزى هةردوو كة كؤمةَلطادا
بؤيان ديوةخانةكان عةشريةتء يا باوان يان دين ئةوةدان لةضاوةِروانى وةستاونء

هؤكارىهةَلوةشانةوةى ئةمانةشدةبنة هةر بكات، بةستةكانىضارةسةر لةطرَى زؤر
داخوازيةكان ترسى ثاكدا خؤشةويستيةكى  لةنَيوان زؤرجارانيش هاوسةرطريىء
دةبنة ئةوانيش ئاكام دةكات دروست  دوودَلدا نَيوان لة قوَل بَلَيى تا ترازانَيكى
سووتةمةنىئةونةرَيتةدواكةوتووةىئَيستاىكؤمةَلطا،بَيئاطاهةردوورةطةزدةكةونة

وجَينطَلدانةىشةوانةىثَىبةرَيدةكةنءسةرجنامكاتيشتةمةنيانبةرةوئةوناوئة
ساَلييةوةلَيىدةترسَيتتائةوكاتةىشوو02قةيرةييةدةبات،كةكضهةرلةتةمةنى

.دةكات
دةبينةوةلةوةىكةبونيادىسايكؤلؤذىتاكرؤَلىهةيةلةتروكانى بؤيةلَيرةدَلنيا

طةرايةىداخوا لةوئةو نيية لةوةىدةسةاَلتيشبةدةر جطة ئةوة دَينَى، بةرهةم زى
ياساو ئةو دارَيذةرى ئةوان ضونكة دةكرَيت، رةطةز هةردوو بة دةرهةق خةتايانةى
بةركارهَينةرو كةرةستةى دةبنة بةتايبةتى الو بةطشتىء كؤمةَلطا كة دةستورةن

بِرىمارييةكىزؤروهةرلة وَيشهةَلوةشانةوةىلةسةرزؤرجارانلةثشتةوةىدادطا
خزمَينةو خزم ناسنيء لةوةى جطة ئةمة دةكرَيت، جَيبةجَي داخوازيةكان بنةماى
بوونىهَيزلةناودةسةاَلتدارَيطةنبؤئاسانكردنىئةوترزانةىكةلةبَيئاطايىالودا
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دةسةاَلت زياتر هَيندة خةتابارة كةلتور ترادسيؤنء ضةند كاتةدا لةم دةدةنء روو
مرؤظ شوناسى ئَيمةدا كؤمةَلطايةى لةم كات هةموو ضونكة بةرامبةريان بةرثرسة
خؤيةتى ضةوساندنةوةى لةجةوهةريدا كة رةطةزَيك دراوةتة ذيان بةهاكانى بوونء
بةرلةبةرامبةرةكةىضونكةهةمووبوارةكانلَيرةدالةبةردةمرةطةزىنَيرداوااَليةبؤ

ئ ئةو تواناو دةرخستنى بؤيةكاركردنء بةخشيوة، ثَيى تراديسؤن ازاديانةىكةلتورو
كاتدا لةهةمان دةكاو داوا لَيى مَى رةطةزى كة داخوازيانة ئةو ملكةضى جاران زؤر

شزؤرىتةمةنىبةرامبةروشايستةيىءجوانىءئايندةدةكاتةقوربانى(مَى)رةطةزى
هةردو لةنَيوان وَيكضوون رةهةندةكانى ئةجنام داخوازيانةى الودائةو رةطةزى و

بةشَيوةيةكلةشَيوةكانئةوخةسَلةتةلةخؤدةطرنكةبةردةوامىبداتبةوكةلتورو
 .نةريتانةىرةنطدانةوةىلةناوبوونيادىسايكؤلؤذىتاكءدةسةاَلتداجَيبهَيَلَى

 
 
 
 
 

 
 

 
 ادةيىـــــــس


نةكردؤت لةوة بريى دةكات بةرامبةرةكةى تةماشاى خؤيةوة لة كورد لةضونكة ةوة
دةكرآ بةرذةوةندى رةضاوى ديبلوماسيةتدا طرنطرتة, دةستكةوتةكان ئامانجء يان

لَيبكةن فَيَلمان دةيانةوآ لةوانةى داوةء, هةآلنةمان ئةم باجى جاران زؤربةى بؤية
كردنةوةياندا بارة ضةند دووبارةء لة بةردةوامبووين هةميشةش لة, باس ئةطةر

هةشتاكا حةفتاو يةكةكاندانوستانةكانى دواى لة يةك رذَيمة هةميشة كة بكةين ن
,ئةوةزؤربةمانلةيادمانة,سووديانلةكاتوةردةطرتءتَيكؤشانةكانيانبةهةدةردةدا

دةهات طةلةكةمان بةسةر طةورة كارةساتَيكى دانوستاندنةكان سةرجةم دواى ,كة
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 ساَلى راثةِرينةكةى نزيكرت يةكون0110لةوَيش كونفة بة كة دواىبوو َيكء
بوو دروست ىَل كؤِرةوى هاوثةميانان ثشتَيكردنى هَيزةكانى, لة باس بؤ ئةدى

ئؤثؤزسيؤننةكةينكةلةساآلنىنةوةدةكانلةاليةنكوردةوةضهاريكارييةكدةكرانء
جَيطةى كردبووة كوردستانيان ضؤن بةسرتاو بؤ سيمناريان كؤنطرةو ضةند

كةضىدواىرووخانى,وانىبةدةرةوةدةبةستةوةضاالكييةكانىخؤيانءئةوثردةىئة
وةرطرتنىزؤرينة رذَيمءطرتنةدةستىدةسةآلتء بةَلَينةكانيانثةشيمان, لةهةموو

لة فَيأل ويستيان شيمالء دةطوت ئَيستامانيان ئازادةى كوردستانة بةو بوونةوةء
 ماددةى بطؤِرنء سوَيندةكة بكةنء ل22دةستووردا كارَيك كةركوكدادواخبةنء ةناو

بَيت بةعسييةكان ئاماجنى تةواوكةرى كة بكةن خؤيةوة, لة كورد ضونكة ئاخر
تةماشاىبةرامبةرةكةىدةكاتلةوةتةىهةيةخؤىبةبراىعةرةبءتوركمانءفارس

كةضىهةرسَيكيانلَيىلةبؤسةدانءدةسةآلتيانهةبَيتئاسةوارمانناهَيَلنء,دةزانآء
 ثِرؤذةكامنان يةكرتيداهةموو بةسةر ناوة بنيات بامشان ئايندةيةكى بؤ ئةوانةى

.دةِرمَينن
بكةنءبِريارة ثَيشَيل دةستوور هاندةداتتا لةوالشيعةكامنانىَل فارسىبرا ئةوةتا

نةكرآء جَيبةجآ كورد ضارةنووسسازةكانى كرَيكاران, ثارتى هةجنةتى توركياشبة
يانبةيةكةوةضةندهةفتةيةكةبؤردومانىهةوَلىسنووربةزاندندةداوهةردووكيش

كة دةدةن ئاراميية ئةو شَيواندنى هةوَلى دةكةنء سنوورمان سةر طوندةكانى
.بةسةرضاوةىمةترسىدادةنَينبؤدوارؤذىسنوورةكانىخؤيان

قةيسةرىء كردؤتة باشوور كوردةكانى لة مشكيان كونة ئَيرةمشان براى عةرةبى
دةك لَيمان ضةث وذنبةراستء لة, دةزاننيء خؤمان براى بة ئةوان ئَيمة ضونكة

دةكةين ئةوان تةماشاى خؤمانةوة ماَلةكانيان! دةفِرَيننء الوةكامنان ئةوان بؤيةش
توناكردمنانلَيدةكةن دةردةكةونءهةِرةشةىتةفرء كوردستانةى.. لةم ئَيمةشلَيرة

,طريكردنىئارامىتيايدالةمةِرخؤمانكةلةشكرَيكالوشةوءرؤذخةريكنبؤسةقام
باوةمشانبؤبراعةرةبةكانكردؤتةوةءطةِرةكنةماوةلةسلَيمانىءهةولَيرديشداشة
نةبآبةثَيىئامارَيكىئاسايشىسلَيمانىءهةولَيرزياترلةضوارهةزار تَيدا لةبةرى

رؤكىئَيستاترسَيكبة,ماَلىعةرةببؤسلَيمانىهاتوونءشةشهةزاريشبؤهةولَير
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ثَييانوايةلةثةناىئاَلؤزىوآء,هاووآلتييانىطرتووةءطومانلةهةمووشتَيكدةكةن
ئارامىئَيرةداثالندروستدةبَيتءئةمدةمءضاوانةخؤدةخزَيننةشارةكامنانةوةكة

ضونكةئةوانهةميشةبة,سةرضاوةىئةوترسةنكةلةرابردووداضةندبارةبؤتةوة
 دَين خؤمشانةوةدزرَيكدا لة دةكةينء دروست خؤمانى بؤ خؤمانةوة لة ئَيمة كة

دةكةين ئةوان تةماشاى لةشكرة, ئةو ماندووبوونى ئةركء بةهةدةرضوونى بؤ بؤية
الوةىكةئارامىئَيرةيانثاراستووةباشرتدةبآكةرَيكخراوةمرؤدؤستةكانئةوانةلة

نةِرة ئةوانة بؤ دةرفةت تا قةتيسكةن بسووتَيننكةمثَيكدا ىَل ئاسوودةييمان خسآ
 .ماَلمانوَيرانكةنءبازاِرمانىَلهةستَينن

 







 
 

 

 خويَندن سالَى نويَى
 بؤشاييةكان كردنةوةى ثرِ 


هةرضةندرؤذَيكيديماوةساَلَيكينوَيىخوَيندنبؤقوتابياندةستثَيبكاتودةرطاي
.وشةقاموخوَيندطاكانئاوةدانببنةوةقوتاخبانةكانلةروويقوتابياندائاوةَلابكرَي

وبةتايبةتخوَيندطا كرابَي طؤرانَيكيكةملةسيستةميخوَيندندا ثَيدةضَيتئةمساَل
سةرةتاييةكان ساَلدا. لةم كة سةرةتايي مامؤستاياني بؤ تايبةت خولي كردنةوةي

ينوَييةبةهةنطاوَيك.ئةجنامدرابؤوتنةوةيوانةيئينطليزيهةرلةثؤلييةكةمةوة
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لَيدةردةضَيت كراوةتريان و نوَي نةوةيةكي قؤناغة ئةم قوتابياني باشرتو ئاراستةي
ئةطةروةزارةتيثةروةردةبةجديودَلسؤزيئةمئةركةطرنطةبةفةرميجَيبةجَي
بكاوكَيشةتايبةتيوكؤمةَلايةتيوئابورييةكانيانتَيكةَلبةثرؤسةيخوَيندننةكةن

بؤشاي لةثركردنةوةدانئةوة يةكان قؤناغي. لة هةر ئينطليزي زماني فَيربووني
بةتايبةتيكةئةمزمانةزمانَيكي.سةرةتاييةوةباشرتيندةستكةوتدةبَيتبؤقوتابيان

و رَيزماني شَيوةي دواتر و بةكاردَي ذياندا بوارةكاني هةموو لةهةر جيهانيةو
كورديدارشتنةوةي لة تةواو زانستيانةدا مامةَلةكردني و لةبةكارهَينان وشةكان،

ئايندةي لةوةي جيا ئةوة بن، فَيري و وةريبطرن باشرت دةتوانن قوتابيان نزيكةو
ساناتردةبَيتوقوتابيباكطراوندَيكي خوَيندنيقوتابيانبؤكؤلَيذةزانستيةكانزؤر

كَيشة ئَيستا قؤناغةي لةم دةبَيت كةباشي لةكاتَيكدا ئةوةش دروستكردووة، بؤ ي
بةكاري فةرمانطةكان هةرهةموو كردؤتةوةو طضكة جيهاني ئينتةنَيت و كؤمثيوتةر
بؤتة نوَي دياردةيةكي وةك و هةن ماَلةكانيشدا زؤري هةرة زؤربةي لة و دةهَينن

س دةتوانن ئينطليزي زماني فَيربووني بة قوتابيان كاتةشدا لةم ووديثَيداويسيتو،
.باشرتيلَيوةربطرنوئةكادمييانةبةكاريبهَينن

خستويةتة ريفؤرمةي لةو بَيت بةشَيك ثَيويستة ثةروةردة وةزارةتي هةنطاوةي ئةم
بةرنامةيةوةوئةطةردرةنطيشبَيتباشرتةبؤئايندةيقوتابيان،بؤئايندةيمامؤستاو

ه بكاتةوة باشرت هةنطاوي لة بري فةرمانبةران طةرةكَيكخَيزاني هةموو ةوَلبدات
باخضةيساوايانيهةبَيتولةوَيشجطةلةوةيمنداَلانفَيريوانةيبةسووددةبن،
مامؤستاوفةرمانبةريشطةورةترينكَيشةيانلةكؤَلدةبَيتةوةكةئَيستانازاننمنداَلة

دانَين؟ لةكوَي ساَلةكانيان سَي و ساَل دوو طؤريين. مووضةو زيادكردني هةروةها
مةنهةجودياردةينةهَيشتينبةحزبيبوونلةئةركةهةرةلةثَيشينةكانيوةزارةتي
بضنةوةوهةوَلدةنبؤ بةرَيوةبةريقوتاخبانةكانيشدةبَيتبةخؤياندا ثةروةردةيةو
طةشبيينقوتابيانتوندوتيذيبةكارنةهَيننومامؤستايانهاندةنثؤلةكانبةتايبةت

سةرةتايية واهيقوتاخبانة ثَيشرتمامؤستايانخؤيان بةندخيانةيةككة نةكةنة كان
ثةروةردةكرابوونوثَيويستةلةسةريانبةروويةكيطةشومنداَلانةوةثَيشوازيلةو
لةسةرتاوة هةر تا ببينن، قوتاخبانة ساَليانة رؤذو يةكةم كة بكرَيت قوتابيانة



 

ww.dengekan.comw Page 51 

 5405/40/52

هةبَي وانةكانيان قوتاخبانةو مامؤستاو بؤ ناوخؤشةويستيان بضنة لةوَيوة و ت
قوناغي دةستيانةوة،ضونكة ذَير دةكةوَيتة وَلاتةكةمانيان ئايندةي ئةوجيهانةي
و وآلت هةر بؤ هةمةاليةنة و سياسي و ئابووري طةورةي ثرؤذةيةكي سةرةتايي
نةتةوةيةككةبةرنامةيبؤئايندةيهةبَيتولةوَيشةوةدةوَلةتدةتوانَيئةوقؤناغانة

بؤية.ةكةريفؤرميتَيدائةجنامداوةوئايندةبيينخؤيتَيداتاقيكردؤتةوةخبوَينَيتةو
بةرةو هةنطاوةكاني و ذورَي بضَيتة سةرةتايانةوة لةم ثةروةردة وةزارةتي ئةطةر
و نوَي نةوةيةكي نابات زؤر ئةوة بكات، فراوانرت خوَيندندا ثرؤسةي لة ضاكسازي

.َيستاوبةئاشكراهةسيتثَيدةكرَيتزمانزانئةوبؤشاييانةثردةكةنةوةكةئ
 
 
 
 
 






 

 
 سةرةتاكانى ئايندة


طرنطة زؤر دةَلَينةوة يةكةم ثؤىل وانةى ئةوانةى بةتايبةت سةرةتايى مامؤستاى

طوتنةوةدا لةوانة درَيذبن ئةزموونَيكى خاوةنى وةك, يةكةم ثؤىل قوتابيانى ضونكة
دةزانآضؤنء مامؤستا ضيانلَيدروستدةكاتءهةويرىخاووانء،تةنها لةهةمان..

كاتيشداضؤنهانياندةداتتابةردةوامبنلةخوَيندنءبةخولياوةرؤذانةرووبكةنة
.ئةوثؤلةىكةفَيرىوشةءذمارةوزانيارييةسةرةتاييةكانبن
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كة هةولَير شارى ناو سةرةتاييةكانى قوتاخبانة لة يةكَيك لة بيستم كة رؤذةى ئةو
خبانةىذاَلةىطةِرةكىطوآلنةءمامؤستاىكوردىئةمقوتاخبانةيةرؤذَيكئةويشقوتا

دةكات بؤ خؤشيان قسةى رؤذَيك ضوكلياتء رؤذَيك بيبسىء بة, قوتابييةكان تا
بةِرَيزى كة وانةيةبن ئةو فَيرة راطرنء مامؤستاكةيان بؤ طوآ بةردةوام عيشقةوةء

ثَيياندةَلَيت دَلخؤشبوومءدَلنيابوو, ئَيستاشمامؤستاىدَلسؤزءزؤر تا لةوةىكة م
منداآلنى فَيركردنى بؤ توانايةكيشهةية هةنء قوتاخبانةكاندا لة ئةزموون خاوةن
خةَلكتابةردةوامىبداتبةوثرؤسةيةىزياترلةنيوسةدةيةثسثؤِرةكامنانهةوَلى

.ةنبؤدةدةنءوشةىكوردىبةماناراستييةكةىفَيرةمنداآلنىئَيمةدةك
لةحةفتاكانئةوكاتةىقوتابىثؤىليةكىسةرةتايىبووممامؤستايةكوانةىكوردى

هةتاكوئَيستاشتايبةمتةندى.زؤرئةكادميىءثسثؤِربوولةوانةطوتنةوةدا.ثَيدةطوتني
ثآ ئَيمةى كة دروستةى ئاسانء شَيوة ئةو بةتايبةت بريناكةم لة مامؤستاية ئةو

ضونكةلةخوَيندنى,نةرمءنيانيةىهةيبوولةوانةطوتنةوةدافَيردةكردءلةطةألئةو
بة تا هةروانةيةكىنوَيداوةكدارءسَيوءمراوىءئةوانىدىلةطةألخؤيدادةيهَينا

.زيندوويىوانةكةخبوَيننيءلةيادماننةضَيتةوة
شَيوازَيك سةرةتايى يةكى ثؤىل وانةكانى وتنةوةى لة تايبةمتةنديية جؤرة ىئةم

ئاستى ئةكادمينيءقوتابىنازانَيتضؤنوانةكةكؤتايىدَيتءهةَلبةتةلةمكاتاناشدا
ورياش ئامادةء قوتابييةكى لةوةى جطة ئةوة دةبَيتء زياتر مامؤستا دةرضوونى

.دةنَيرَيتةثؤىلدووةمكةلةوآبةدواوةقؤناغةكانىدىزؤربةئاسانىدةبِرآ
سةرة مامؤستاى رؤَلةى ئةو هةيةتىبؤية سةرةتاييةكاندا قوتاخبانة لة تايى

رةنطدانةوةىبةردةوامىهةيةتازانكؤشتةواودةكاتءدةبَيتةئةوئةندامةضاالكةى
خزمةتدةكاتءئايندةىوآلتةكةماندةكةوَيتة لةيةكَيكلةبوارةكاندا كة كؤمةَلطا

.نبةردةستىئةوتوَيذانةىهةرلةسةرةتاوةفَيرةئةلفءبآدةكرَي
مامؤستاىكوردىقوتاخبانةىذاَلةموةكمنوونةيةكهَينايةوةبةآلمدَلنياموَينةىئةو
بة بةرثرسياريةتيةوة بة هةستكردن روانطةى لة هةنء ديشدا قوتاخبانةكانى لة

بؤيةلةسةردةزطاىثةيوةنديدارثَيويستة.دَلسؤزىئةركةكانىخؤيانجَيبةجآدةكةن
َلسةنطَينآءهةوَلبداتمنوونةيانلةهةمووقوتاخبانةكانداهةبآرؤَلىئةمدَلسؤزانةهة
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بآ قوتابيان باآلو، منوونةيى طةورةى قوتاخبانةيةكى ببَيتة وآلتةكةمان ئايندةى تا
جياوازىلةمةنهةجءمامؤستاوثَيداويستييةكانىوانةطوتنةوةءئةوتةبةشريةشكة

ضونكةلةوَيوة.كءداهَينةريانلَيدةربضَيتبةكارىدةهَينن،ثَيبطةنء،ئةندامَيكىضاال
سةرةتايةكبؤئايندةدةنةخشَينرَيتءقوتابىبةشَيوازَيكفَيردةكرَيتتابةرةوئةو
ثَييانة ثَيويستيمان ئَيمة ئةمِرؤ زياتر كات هةموو لة كة بضَيت توانايانة ,بةهرةو

ثَيش شارستانىء كؤمةَلطا ئةو سةرةتاىدروستكردنى لة كةوتنخوازييةداينكةضونكة
كارىبؤدةكةينءبةشَيوازةدميوكراتييةكانوةكهةَلبذاردنخةريكىنةخشاندنىئةو

.ئايندةيةينكةدواجاردةخيةينةناودةستىمنداآلنىئةمِرؤمان


 
 
 
 







 

 
 ةرمةزارىـــــــش


ثالنءدامةزراندندا ئاستثِرؤذةء بآبةرنامةيىدةسةآلتلة راستةكانزؤرجارانئا,
,ثَيضةوانةدةكاتةوةءهةندآجاريشرةنطدانةوةيةكىخراثلةدواىخؤىجَيدةهَيَلآ

بؤمنوونةبازاِرخةريكةتوَيذةهةرةطرنطةكةىكؤمةَلطاقوتدةداتكةضىدةسةآلت
بَيدةسةآلتةء ئاستيدا لة كؤمةَلطادا, هةميةنةىتاكلةناو ذَيرناوىبازاِرىئازاددا لة
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ئةو ثةِرىالوازىدةباتبةرةو مامؤستايانبِربِرةىثشتىوةزارةتىثةروةردةنءهةر,
هةموومانبةبةرثرسءهاووآلتييانةوةلةذَيردةستىئةوانيةكةموانةىئةلفءبَيء

كةضىئةمِرؤوةكساآلنىنةوةدةكاتدواىئةوهةموو,دواترزانستةكامنانخوَيندووة
طؤِرانكارييانة ناوخ, سياسةتى بةرضاوىلة طةشةسةندنَيكى دواى لةوَيشطرنطرت ؤء

كوردستان ئابوورى بارى كارى, داوةتة دةستيان مامؤستايان دى جارَيكى بؤ كةضى
دووةمءهةركةقوتاخبانةتةواودةبَيتيانلةقوتاخبانةدةطةِرَينةوةماألدةضنبةرةو

بؤشاييةكانىذيانيانثِركةنةوة ئيشَيكىدىتا كسييةكسةركةومتمنلةطةألتة, كة,
نةضمبؤقوتاخبانةء(مورشيد)شوفَيرةكةى نييةضةندينجار ساأل ىمنداَلةكةمةء
ضونكةدةزامنئةودَلسؤزييةى,بةآلمكةديمئيشىتةكسىدةكاتتاسام,ثرسياركردن

دةداوبريلةهةرضىزووة بؤقوتابىءقوتاخبانةكةىئةمساأللةدةستى ثارهةيبوو
.دةكاتةوةتابةرةوكارىدووةمىبضآطةِرانةوة

ناوخؤية لةوَيشمةترسيدارتروةزارةتى خؤ ثؤليسكة, ئاسايشء هَيزةكانى ضونكة
هةرَيميان ئارامى سةركةوتووانة زؤر ئَيستا تا شانةء لةسةر ئةركيان طةورةترين

خةريكةئةوانيشبةرةوئيشَيكىدىدةضنءئةركةهةرةسةرةكييةكةيان,ثاراستووة
.لةدةستدةدةن

دواى بة طةِران كاتى كةلة ئاطاداريم نزيكةوة لة زؤر جريامنانةء ئاسايشَيك ضونكة
ئةويةكةمكةسبوو,تريؤيستةكاندائةوانةىئاسايشىثايتةختيانماوةيةكشَلةقاند

دةستطريكرد تريؤريستانيان يةكةى يةكة دةكردء ماَلةكاندا خؤىبة بؤ, هةندآجار
كةضى,واياندادةضوونةكةركوكءبةغداولةوآداواكراوةكانياندةهَينايةوةطةِرانبةد

يانبزماردادةكوتآء,ئةمئاسايشةئَيستاكارةباضييةءدواىدةوامقاَلدرمةهةَلدةطرآ
.لةفةوةياردةشكَينآ

ياندةوامى,كوِرينةلةوبازاِرةىهةولَيرئاسايشهةيةئةوضةندرؤذةىكةثشوويةتى
دَلنيام,مَيزثاكدةكاتةوةءقاثدةشوا,ؤتةشةوانةبةرؤذشاطردىضَيشتخانةيةخست

نةبَيت خَيزانةكةيان ئابوورى بارى هةآليسانى ئةطةر جوامَيرانة ئةم لةوةى لة, بري
ناكةنةوة دووةم ئيشى لةم, لَيرة ياساييةء بآ يان مةترسيية طةورةترين ئاخر

ةشةولةسةرشةقامةكانىناوشارتابةيانىئَيشككؤمةَلطايةسووكايةتيشةكةسَيكب
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بطرآبؤثاراستنىئارامىهةرَيمءداواىناسنامةلةكةسَيكىدياريكراوبكاوسبةينآ
لةناوضَيشتخانةيةكلةهةمانشاردابةردةمئةوكةسةثاككاتةوةكةشةوآناسنامةى

لَيوةرطرتووة دة, شةرمةزارى ئارةقةى داية كاتانة لةو بةينئا لة كةسايةتى ِرذآء
دةضآ دةبنةوة, ثَيضةوانة ئاراستةكان دةسةآلتء بآ دةسةآلت كاتانةداية لةو ,رَيك

هةَلبذَيرآ يةكيان دةبآ تةكسيدا شوفَيرى مامؤستايىء ئةركى نَيوان لة ضونكة لة,
بؤهةَلبذاردنى,نَيوانئاسايشءشاطردىضَيشتخانةشداهةردةبَيتيةكيانهةَلبذَيرآ

,بؤيةلةنَيوانئةمهةمووهةَلبذاردنانةدا,اهاتووشهةردةبَيتاليةنَيكهةَلبذَيرآد
 !!ئَيمةءئةوانيشنازاننيبؤئايندةضىهةَلبذَيرين

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 ةرمى شووــــش


دياردةىشةرملةشوكردن لةتةواوىتوَيذةكانىكؤمةَلطاىكوردةواريدا هَيشتا بوونى,
هةيةو ئة, ئَيستاشنةتوانراوة تا دياردةيةنء ئةم هؤكارى كة تةيبكرَين كؤسثانة و

دةكةينء شوو بَلَين براياندا باوكء لةبةردةم ناتوانن بوَيرى ئازادىء بة كضةكامنان
كة ووشةيةدا ئةم لةئاستى مةآلسداوةو خؤى لةناخياندا ترسَيك شةرمء هةميشة

كضَيكة هةموو راستةوخؤى مافى بَيدةسةآلتن, . شووكاركردن ووشةى ئازادكردنى بؤ
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بؤ دةرفةت لةسةرى ثَيويستة باوك سةرةتا ثَيبكاتء دةست لةخَيزانةوة دةبَيت
بؤ ئةوجار بكاتء خؤى مافةى ئةم داواى بوَيرانة تا بِرةخسَينآ كضةكةى
كة كات رزطار خؤى بةرتةسكة ضوارضَيوة لةم دةبَيت ئةجناميشكض وةدةستهَينانى

دةبَيتلةرَيطةىووشياركردنةوةىخَيزانةكةىبةتايبةتئةودةوروبةرىثآتةنراوةو
ئةو دةستنيشانى ئةوجار ثَيبكاتء دةست ناكرآ هةزم ثآ ووشةيان ئةم خَيزانانةى

كةيفىخؤتانةو)كةسةبكاتكةخؤشىدةوَيتءئازادانةولةكاتىثرسياركردندالةبرى
دةزانآ دايكم باشةو ثَيتان ئَيوة مادام ث( شووى ئةوبَلآ هةموو ئةطةرضى َيدةكةم،

بازدانة دةداتء ثيشان بوَيرىكضةكة شوو ووشةىبةَلآء بةآلم يةكمانان وةآلمانة
ئاستدا لةبةرزترين ئَيمةى كضانى ئَيستاش تا كة زمانةوانيةى كؤتة ئةو بةسةر

.بةستؤتةوة
دايك هةميشة كة بةتايبةتيش كض دايكء خؤشةويستى نزيكىء بةهؤى زؤرجاران

سةرجةمباش كض بكاتةوة، بؤ كوَيرةكانى طرآ دةتوانآ دةطاتء كض لةناخى رت
هةرهيضنةبآ تا دايكىدةدركَينآ، بؤ بةتايبةتيشخؤشةويستى ذيانى نهَينيةكانى
جؤرة دوارؤذىخؤىكَيشاويةتىء بؤ كضةكة بَيتكة نةخشةية ئاطادارىئةو دايكى

.ءخؤشةويستةكةيدامتمانةيةكىبةهَيزيشبَيتلةنَيوانخؤىءدايك
ئةطةرضىئةمةخاَلَيكىراستطؤيىءبوَيرىكضةكةنيشاندةداتءبةآلمبَيئاطايةلةوةى
دةتوانآ بةآلم هةيةدايكيشىهةمانترسىهةيةو ترسةىلةناخىكضةكةدا كةئةو
ذيرانةشكاريطةرىهةبَيتبةسةر بكاتء بؤ لةكاتىدةستبةكاربوونيدا ئاسانكارى

.ائةطةردووضارىطرفتهاتنباوكىكضةكةد
تواناى ئةطةر ثَيويستةو كضةكةوة لةاليةن خَيزان بارودؤخى هةَلسةنطاندنى لَيرةدا
زاَلبوونىبةسةرئةوكَيشانةدانةبَيتكةئايندةدروستياندةكاتدةبَيتهةوَلىشكانى

رزطا ناتواننخؤيانىىَل بكةنئةوشةرمةبداتكةوةكوكةلتووربؤيانماوةتةوةو .ر
بةَلَينةىداويةتىءضؤنيش لةئاستئةو تاضةندكضتواناىبةرطةطرتنىهةية يان
دةتوانَيتلةنَيوانخؤىءباوكيدائةومتمانةيةبثارَيزآيانئةوهاوسةنطييةرابطرآ
كضةكة بؤ لةوةى جطة شووكردن، بِريارى ضونكة لَيكجيادا؟ خَيزانى دوو لةنَيوان

 دةرطايةكى ساَلةهايةكردنةوةى خَيزانةى لةو دةرضوونة نوآء ذيانَيكى بؤ نوَيية
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هةرضةندة دايك باوكء بؤ رؤذة، دوا ئةم بؤ كردووة ئامادةيان كردووةو طؤشيان
لةوانء ثارضةيةكة جيابوونةوةى بةآلم تَيداية، ثةروةردةيى اليةنى سةركةوتنى

كةشةوخنونييانثَيوةدووركةوتنةوةىئةومناَلةساواوهةرزةكارةزؤرخؤشةويستةية
كَيشاوة،بؤيةبِريارَيكىلةمشَيوةلةخؤبوردوويىدةوَيتءدةبَيتخَيزانلةوئاستةدا
بَيتكةبتوانآبوَيرانةبِرياربداتءكضيشلةشكاندنىشةرمىشوداتوَيذينةوةيةكى
كة بدات دآلنة ئةو هةموو هاوسةنطكردنى هةوَلى بكاتء خَيزان لةبارى دةروونى

ِراستىخؤشياندةوَيتءلةخةمىدوارؤذىئةودان،لَيرةداولةمكؤمةَلطايةىئَيمةدابة
كضبةهاوكارىدايكءباوكهةميشةثَيويسيتبةخةباتىزياترةبؤئازادىزياترلةناو

 .خَيزاندا


 
 
 
 
 





 

 
 شؤرِشى قةيرةكان


رةبيانييةكاندَينءرَيكلةوشوَينةداخؤمبةتةنهاديتةوةكةديمكةضؤنخزمةتكا

طةىل خزمةتكارى بة خؤيان ئَيستاش ثَيشرتو كة دةكةن، بةرثرسانة ئةو خزمةتى
خؤيان ئةوانئةوكضةرةشءرووتةئةسيوبىءبيانيانةىدَينةئَيرة، خؤياندادةنا،
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لةوةلةو بري قةد ثَيشرت نةبوون، ثَيشرت كة دةبيننةوة شوشةييانةدا باَلةخانة
ئ وةكئاغانةكراوةتةوة دواوةو بطةِرَينة جارَيكىدى ئَيرة شةنطةكانى شؤخء افرةتة

ذنةكانخزمةتكاريانهةبآ،ئاخرئةوكاتةىئاغاكانخزمةتكاريانهةبووءشؤِرشَيك
ئاغادا دةستى لةذَير ضيدى نةبوون رازى جوتيارةكان بةرثاكراو دذيان

بكة ئاغايان ماَلة خزمةتى ذنةكانيان بةتةنهابضةوسَينرَينةوةو خؤم بؤية هةر ن،
شؤِرشة ثَيشكةوتنء ئةم لةبةردةم رَيطرن بيانيانة كضة ئةم واية ثَيم دةبينمء

بيكةين فيونزمةىدةمانةوآلَيرة طومانلةومافةسةرةتايىء. تةنهامءترسمهةية،
نؤكةرو دى جارَيكى دةمةوآ نوسراوتةوة بؤمان لةدةستوردا كة  دةكةم جَيطريانة

ش ئَيرةخزمةتضىء رازاوةكانى ئافرةتة نةكةنء تةشةنة وآلتةكةم لة بابةتة لةم تى
بكةنء جَيبةجآ ماَلةوة ئةركى خؤيان تةزويرةكان ئاغا بةهاوكارى نة, ئاغاو نة

نةبَيتةوة شؤِرشىضينايةتىدووبارة كةهةرهةموواليةك, لةوكاتةزؤرهةستيارةدا
فانةطشتطريبَيتءوةكويةكسةيرىبةرطرىلةمافىئافرةتدةكةين،دةكرآئةمما

ئافرةتَيكىكوردوئةسيوبىءسؤماَلىبكرآ،كةىئافرةتانىكوردئةوةندةدةستءثآ
،ئةىئةواننةبوونلةطوندةكانهاوشانى!سثىبووننةتواننئةركىماَلةوةراثةِرَينن؟

 ئةدىئَيستا ناوةوةشئةركةكانيانرادةثةِراند، لةدةرةوةىماألء نابيننزؤربةىثياو
هةرةزؤرىقوتاخبانةوفةرمانطةكانئافرةتانثِريانكردؤتةوةءهاوشانىثياوةكامنان
كاردةكةن،بؤئةووَينةجوانةىئافرةتىكوردناشريينكةينءبؤخاترىضةندماَلة

!.بةرثرسَيككردةيةككةهةرطيزبريىلَينةكراوةتةوةئَيستاببَيتةدياردة؟
دةستىئاخرضؤنخؤم نةبينملةوةتةىثرؤسةىئازادىلةموآلتةىئَيمةدا بةتةنها

دةكةن الوةكامنانكؤض ثَيكردووة تؤزَيكلةئَيمة. هةر بيانيانةىكة وآلتة لةوآلةم
ثَيشكةوتووترنهةمووكارَيكدةكةن،دووئةوةندةىئافرةتةخزمةتكارةبيانييةكانى

كةئةواننايكةنءضةوساندنةوةونامؤيىئَيرةكاردةكةن،هةمووئةوئيشانةدةكةن
بِرستىلَيرِبيون،لَيرةشخزمةتكارىبيانىهةنءكؤمثانياكانثِراوثِرنلةكرَيطرتةى
ئةووآلتةهةرَيمايةتيانةىئَيمةيانخؤشناوآ،تاكرَيكارَيكىتوركىءعةرةبهةبَيت

ئةو نةكراوةتةوة لةوة بري قةد باشة بَيكارن خؤمان دةدرَيتكرَيكارى كرَييةى
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خؤمانةو بؤ بَيت ضةندَيك هةر ئةطةر خؤمان بةكرَيكارى دةدرَيتة, ئةوةى بةآلم
!بيانيةكانسامانَيكىنيشتمانىقةبةيةوبةهةدةردةضآ؟

دووبارة تَيدا جياوازييةكانى كة دةبينم بةتةنها خؤم شوَينانةدا لةو رَيك بةَلآ
رةوئةوآءكرَيىكرَيكارانىئَيرةوئةوآءكاآلدةبَيتةوة،جياوازىنَيوانئافرةتانىئَي

لةنَيوانئةمهةموودياردة ثةراوَيزخراوةكانىئَيرةوشتةبةباقءبريقةكانىئةوآ،
بةتةنهايى خؤم دةمبء ون خؤمدا وةكو ئافرةتى هةزاران لةناو خةريكم نوَييانةدا

ىمةترسيدارلَيدةدادةبينمةوة،هةستدةكةمضةندتةوذمىكؤضىالوانوةكوزةنطَيك
لةئايندةدا دادةِرَيذرَين، ئَيمة بؤ ثالنَيك وةك ناوازانةى دياردة هةموو ئةم لةداخى
يانشؤِرشدذىئةوكةسء دةكةينناوىدةنَينيشؤِرشىقةيرةكان، شؤِرشَيكبةرثا
تونا تةفرو قوتدةنجَيمانبطرنةوةوالوةكامنان ىَل بيانيانةىدةيانةوآمافةكامنان

.كةن
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دةَلَينوشكبوونةوةىزةوىوزةردهةَلطةِرانىطوَلةكانىنيسانقوربانيىتَيثةِرينىئةو
ساَلة02هةورةبَىبارطاويانةنكةلةهةفتةكانىئةممانطةدادووبارةدةبنةوة،دةَلَين

رثَيدةشتةكانىئةمنيشتمانةدارةتدةبَىهةرهةورَيكلةبيابانةوةدَىوبَيرةدابةسة
فرمَيسكى لة هةر ثَيية بارانَيكى وردة هةَلدةستَى، ىَل ئاطرينى ناَلةيةكى و بروسكة

 كة دةضَى بوانة وشك ئةوالوة و منداَل و ذن طريانى لةمةوبةر02جووتيارو ساَل
انةنكةئةوَىرؤذَىخوَينيانثذا،دةَلَينئةممنةبارانةسوورباوانةهةربؤئةوطوند

هةورة ئةنفال سوثاى زريثؤشةكانى و تؤث طرمةى رؤذانةى ئةو خاثوركران،
كتَيبة لة ئيلهاميان دةكرد، تاوان نغرؤى واَلتَيكى دةكردو شةق بارطاوييةكانى
ئامسانييةكانةوةوةردةطرتبؤدةسكةنةكردنىطيانىمنداَلةطوناهةكانوئةوالوةخَير

 نةديوانةى خؤ هةموولة هةر ئَيرة مرؤظةكانى وابوو ثَييان كران، بةئةجنن ئةجنن
رةتبوونى بيابانةى ئةو ذَير بضنةوة دةبَيت و ئةوَين ملاوييةكانى خَيَلة ياخييةكانى

.طةواَلةكانىلَيية
 تةنها رؤذانة طةواَلةكاندا02ئةو لةطةَل مرؤظايةتى ويذدانى بوو، لةمةوبةر ساَل

رةتبوون وةراندنىطيانىهيضيا.بَيرةدا لة جطة رق، لة جطة ثَينةبوو هةزار025ن
دةمامكةيانىَل ئةو كاتانةدا لةو وشكةساَليانبةخشى،هةر بةدواىخؤيدا و مرؤظ
.بةربؤوةكةرووخسارةناشريينةكانىوةكخؤىوبةنهَينييةكانىئةنفاليشناساندين

تو جووتيارةكان مانطةدا، لةم طةواَلةكان دةباورةتبوونى طوَلةكان طةورةيى دةكا، وِرة
قوربانييةكاندةبارَينَى،ئَيستائيسقانةوردوخاشبووةكانوجلوبةرطةكونكونو

َيمةيانونكردووةوبةئازادىِرزيوةكانىذَيرملةداغبووةكةىئةوَىلةنامؤبوونياندائ
ِرئَير بَيرةدا مانطةدا ئةم هةفتةكانى لة طيانةكان نازانن، دةبنيءضريؤكىة ةت

,ئةوطةواَلةوشكءبَىبارطاويانةىتةِرمانناكةن:رووداوةكانبةطةواَلةكاندةسثَيرن
بايةكىلةطةَلدايةهةرلةهةناسةساردةكانىدايكاندةضَىءخؤيانبةكؤشكءتةالرة
مانطة ئةم هةفتةكانى لة ساَلَى هةموو نووزةيان ئاهو هةَلدةواسنء هةَلضنراوةكاندا

ئَيستاشلةثاشىزيلءرستةىضةكدارةبةرطمغاويريةكاندةترسنء,دَيتةبةرطوَى
مةرطةساتانةى ئةو واية بوونةوةى02ثَييان دووبارة وةراند ئةوانى لةمةوبةر ساَل

هةية ئَيمةيان, رؤذى ئةوَى ئةوانةى ئةنفال كردةكانى دةَلَين هةاَلتووةكان ئَيسقانة
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لةثةناوثةسَيىواَلتةثِرلةملءهزرةذةهراوييةكانداثالنبؤئَيستا!سوتاندهةرماون
ونكردنىئَيمةوئةوزيندووانةدةطَيِرنكةلةوَىلةناوىناوةوةىئةوشوَينةىبِريارى

دةيانةوَىجياوازييةكانى,ئةنفاىللَيدةرضووهةوَلىتَيكةَلكردنةوةىسنوورةكاندةدةن
ئَيمةبةمَيذووئَيوةشبةقةدةرَيكبسثَيرن,َلكةنةوةئَيرةىضياءئةوَيىبيابانتَيكة

بةئامسانىئةموواَلتةدادَينءضاوويان,كةهةرلةوهةورانةدةضنكةبَيرةداِرةتدةبن
ناوَى ئَيوةيان هةموو هةر دةِروانن ئةواندا كةبةسةر بِريوة ضيايانة لةو ئةوان,

 وواَلتة ئةم ئايندةى ئةنفالنء كردةى كتَيبةثامشاوةى هزرةكانى لةنةخشء
هةَلدةهَينجن ئامسانيةكاندا مانطةدا, ئةم هةفتةكانى لة ساَلَى هةموو بؤية هةر
.طةواَلةكانبريةداِرةتدةبن




  بورـــــع
 

ئةم لة ئَيستا ثَيشرتزانكؤكانىياساية ثَيدةكرَيتء كارى كوردستاندا هةرَيمى
 .سةداملةعَيراقداكاربةمياسايةنةدةكرانىيةكةكابةهؤىجةنطةيةكلةدواى

عبور قوتابيانة قؤناغةكانىسودمةندئةو لة لةيةكَيك ناتوانن كة لَيى دةبن
 هةموو وانةتاقيكردنةوةكانخوَيندن دوو لةيةك هةندَيكيان يان بدةنء ئةجنام

 هةَليدةطرن قوتبؤدةرناضنء لةوةى جطة لَيرةدا سَييةم، يا دووةم ابىقؤناغى
 زياتر دةرفةتى يانوةرطرآدةتوانآ كةوتووة لَيى وانةيةى لةو تاقيكردنةوة بؤ

 زياتر هةوَلى طرتووة، قؤناغةشبةجآدةداتهةَلى ئةم زووة ئةوةىهةرضى بؤ
 قؤناغى لة وانةيةى لةم جطة لةيةكةمدابهَيَلآء جاران زؤر طرتوة هةَلى
.قؤناغةكانىتريشداوانةىدىبةجآدةهَيَلآ

لَيرةدا سةر لةسةرهةَلدةداتكَيشةيةك تاقيكردنةوةكانة كةَلةكةبوونى ئةويش
 بري بةناضارى دةربازكردنءلةرَيطةىقوتابييةكةو خؤ بؤ بكاتةوة جؤر جؤراو
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 قؤناغةى لةم دةرضون تاقيكردنةوةكانتيايداثةِرينةوةو زؤربوونى دووضارى
دواترببَيتةمةرجلةسةرقوتابىتاقؤناغىدةبَيت،بؤيةدةكراهةَلطرتنىوانةبؤ
دةرضَيت،نةكولةقؤناغىضوارةمئةطةرلَيىتاقيكردنةوةىوانةىهةَلطرياوبداتء

 يةك قؤناغى وانةيةكى تاقيكردنةوةى سةرةتا،دةرنةضوولة خاَلى بطةِرَيتةوة
لةوةىقوتابىلة دةبَيت،قوتابيةخوَيندنضونكةلةمجؤرةكاتانةداجيا بآهيوا

رَيطةىنةشياوتاهةرضؤنَيكلةكةمئاستةكانئةمهةلةدةقؤزنةوةبؤبريكردنةوة
 باآلكان ئاست قوتابية وةكو بكةنء دةرباز خؤيان بِروانامةبثةِرنةوةوبَيت

زانستى ئايندةى لةئاستىرؤشنبريىء ئةمةشكار كة دةكاتء،زانكؤكانوةربطرن،
بآعبوروقؤناغةكانيانكؤئةوانةىسةرجةملةمنَيوةندةشدازؤرجارانقوتابىزان

 بةرامبةر دةكات متمانةيى بآ دَلةِراوكآء دووضارى بِريوة ياسايةىئةومانةوة
ثَيويستخراوةتةخزمةتىنوخبةيةكىكةملةقوتابيانكةئةوانيشناتواننوةكو

.سوودىىَلوةربطرن
ةسنتبةوقوتابييةئاستبةرضاودةكةوَيتئةويشثةيوزانكؤكاندىلةكَيشةيةكى

 ثؤىل لة كة كَيشةيةكىشةشىبةرزانةى يان هةركارةساتَيك بةهؤى دواناوةندى
بَيتناتوانَيت ساَلىيةكةمكؤمةآليةتى بؤ تاقيكردنةوةكانء لة بن بةردةوام ساأل

 كة باش ثلةيةكى بة لةلةسةرووىدووةم نة بةآلم ، دةرضنء نةوةدةكانةوةية
كةئةمةكارلةدةروونى.وةرناطريَينئةندازيارىةلةكؤلَيذىكؤلَيذىثزيشكىءن

 ئاستى جاران زؤر دةكاتء دابةزينئةمقوتابى بةرةو زانكؤكاندا لة قوتابيانة
بؤيةلةسةرسةرؤكايةتىزانكؤكان ضاوبةمبِريارةداخبشَيننةوةوثَيويستةدةضَيت،

تاييةوةتادةطاتةزانكؤئاستىسةرةقؤناغىبريلةمقوتابيانةبكةنةوةكةهةرلة
 كَيشةيةكى بةهؤى بةآلم دواناوةندىضاوةرٍِِوانباآليةو، شةشى يان لةسآ نةكراو
.بدات،نةكدةرنةضَيتءئاستىنزمبَيتئةجنامناتوانآساَلىيةكةمتاقيكردنةوة
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ةهؤىهةرَيمىكوردستانداكارىثَيدةكرَيتءثَيشرتبزانكؤكانىياسايةئَيستالةئةم

 .سةداملةعَيراقداكاربةمياسايةنةدةكرايةكةكانىجةنطةيةكلةدواى

عبور قوتابيانة قؤناغةكانىسودمةندئةو لة لةيةكَيك ناتوانن كة لَيى دةبن
 هةموو وانةتاقيكردنةوةكانخوَيندن دوو لةيةك هةندَيكيان يان بدةنء ئةجنام

 هةَليدةطرن سبؤدةرناضنء يا دووةم قوتابىقؤناغى لةوةى جطة لَيرةدا َييةم،
 زياتر دةرفةتى يانوةرطرآدةتوانآ كةوتووة لَيى وانةيةى لةو تاقيكردنةوة بؤ

 زياتر هةوَلى طرتووة، قؤناغةشبةجآدةداتهةَلى ئةم زووة ئةوةىهةرضى بؤ
 قؤناغى لة وانةيةى لةم جطة لةيةكةمدابهَيَلآء جاران زؤر طرتوة هةَلى

.يشداوانةىدىبةجآدةهَيَلآقؤناغةكانىتر
لَيرةدا سةر لةسةرهةَلدةداتكَيشةيةك تاقيكردنةوةكانة كةَلةكةبوونى ئةويش

 بري بةناضارى دةربازكردنءلةرَيطةىقوتابييةكةو خؤ بؤ بكاتةوة جؤر جؤراو
 قؤناغةى لةم دةرضون تاقيكردنةوةكانتيايداثةِرينةوةو زؤربوونى دووضارى

دواترببَيتةمةرجلةسةرقوتابىتاقؤناغىراهةَلطرتنىوانةبؤدةبَيت،بؤيةدةك
دةرضَيت،نةكولةقؤناغىضوارةمئةطةرلَيىتاقيكردنةوةىوانةىهةَلطرياوبداتء

 يةك قؤناغى وانةيةكى تاقيكردنةوةى سةرةتا،دةرنةضوولة خاَلى بطةِرَيتةوة
لةوةىقوتابىلة دةبَيت،قوتابيةندنخوَيضونكةلةمجؤرةكاتانةداجيا بآهيوا

رَيطةىنةشياوتاهةرضؤنَيكلةكةمئاستةكانئةمهةلةدةقؤزنةوةبؤبريكردنةوة
 باآلكان ئاست قوتابية وةكو بكةنء دةرباز خؤيان بِروانامةبثةِرنةوةوبَيت

زانستى ئايندةى لةئاستىرؤشنبريىء ئةمةشكار كة دةكاتء،زانكؤكانوةربطرن،
بآعبوروقؤناغةكانيانةندةشدازؤرجارانقوتابىزانكؤئةوانةىسةرجةملةمنَيو

 بةرامبةر دةكات متمانةيى بآ دَلةِراوكآء دووضارى بِريوة ياسايةىئةومانةوة
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ثَيويستخراوةتةخزمةتىنوخبةيةكىكةملةقوتابيانكةئةوانيشناتواننوةكو
.سوودىىَلوةربطرن

بةرضاودةكةوَيتئةويشثةيوةسنتبةوقوتابييةئاستنزانكؤكادىلةكَيشةيةكى
 ثؤىل لة كة كَيشةيةكىشةشىبةرزانةى يان هةركارةساتَيك بةهؤى دواناوةندى

بَيتناتوانَيت ساَلىيةكةمكؤمةآليةتى بؤ تاقيكردنةوةكانء لة بن بةردةوام ساأل
 كة باش ثلةيةكى بة بلةسةرووىدووةم ، دةرضنء لةنةوةدةكانةوةية نة ةآلم

كةئةمةكارلةدةروونى.وةرناطريَينئةندازيارىكؤلَيذىثزيشكىءنةلةكؤلَيذى
 ئاستى جاران زؤر دةكاتء دابةزينئةمقوتابى بةرةو زانكؤكاندا لة قوتابيانة

بؤيةلةسةرسةرؤكايةتىزانكؤكان ضاوبةمبِريارةداخبشَيننةوةوثَيويستةدةضَيت،
سةرةتاييةوةتادةطاتةزانكؤئاستىقؤناغىكةنةوةكةهةرلةبريلةمقوتابيانةب

 كَيشةيةكى بةهؤى بةآلم دواناوةندىضاوةرٍِِوانباآليةو، شةشى يان لةسآ نةكراو
.بدات،نةكدةرنةضَيتءئاستىنزمبَيتئةجنامناتوانآساَلىيةكةمتاقيكردنةوة
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 عةوالَى مينةى


 نوَى0191ساَلى شؤرشَيكى مذدةى كة بوو هيوايانة ئةو دروستبوونى سةرةتاى
ئةوساَلةضياكانجمءجؤَلَيكىنوَيىتَيكةوتبووالوانى,دةبةخشرايةطةلَيكىماندوو

ئةورؤذانةىتةمى,شارلةوَيوةدةيانِروانيةئةوئايندةيةىكةخةونىهةمووالوبوو
بوونةوة رةوى ضةكةكان ئاوةدانكردنةوةىبةدةستةوةدانى شؤرشء بوونى دروست و

كوردستانة ئةم ماَلَيكى هةموو سووتاوى هةناوى مقؤمقؤى تاكء ئومَيدى ضياكان
لةناوشةقامةكانىهةمووشارَيكداسَيبةرىلوتكةكاندةبينرانءالوةداخ,بريندارةبوو

.لةدَلةكانئاراستةىهةنطاوةكانيانبةرةووَىدةنا
ووعةبدوَلاَلىمينةىمَيرخاسوةكوالوَيكىزيتةَلةىورياشةقامةهةرئةورؤذانةب

ثِرلةثَيضةكانىشارىجَيهَيشتءبةناوتولةرَييةكانىقةنديلداخؤىطةياندةنَيوئةو
هاوِرَى لة بوون ثِر بةهةزارانةىكة هةزار ضيا لةدروستكردنىيةكةم, زؤرىنةبرد

رووبةِرووبونةو ثَيشمةرطايةتىء نسكؤدابنكةى رَيككةوتنةكانى داطريكةرانء دذى ةى
بةشدارىكردوولةوَيشةوةمذدةىهاتنىئةوطةوااَلنةىبةواَلتةكةىبةخشىكةئيدى
شؤِرشدةتوانَىترسةكانشةقكاوهيوايةكدروستكاتكةناكرَىلوتكةبَىثَيشمةرطة

.بَى
يةكةم كة بنكةيةى لةو لةوَى رؤذانةو ئةو مينةى ءعةوَلاَلى بوو حزب بارةطاى

ناسى دةورووبةرى خؤىء لةدروستكردنيدا بةشداربوو , بوو ئازاو, قوتابية بةو
شةِرَيكى هةَلمةتء نةبووبَىء رةت ثَييدا ئةو نةما رَييةك باريكة كة ضاونةترسةى

نةكردبَيتةوة خاَلى تَيدا فيشةكةكانى ئةو نةبوو ثارتيزانى نابا, هَيندة دةيزانى ئةو
يةكانرووندةبنةوةوثةناوثةسيوةكانىضياىقةنديلءمامةندةيةكثارضةئاسؤمذاو

دةيزانىئةوَى,دةبنةشوَينطةىئةوالوةضةكءهةكبةلةشانانةىمَيذوودةنووسنةوة
ثَيويسترت سةردةمَيك بؤ ثَيويستة هزرَيكى باَلوبوونةوةى قؤناغةكانةء ثةرينةوةى

لةذيان جَيهَي, شارى شةقامةكانى هاتءبؤية رَيطة ئةو دةستى داية الويةتى شتء
كةمجةى لقىثشدةرىئةوسا ثَيىوابوو ئةو بةدىدةكردو نةهاتانةىئَيستاىلَيوة
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,دةهاتلةكاديروالوةخوَينطةرمةكانمذدةىدروستكردنةوةىسةرلةنوَيىشؤرشَيكة
.ضينايةتىءجياوازيةكانتةفروتونادةكا

لةرؤذَيكى تَيكؤشان بةرطرىءدةيزانى بةرةو متبوونة بريكردنةوةى طؤرينى وةهادا
ترسَيكىطةورةبةدووذمندةبةخشَىءئاكاميشئازاديةكىرةهايةبؤطةلَيكلةوةتةى

.هةيةقوربانىدةبةخشَى
ساَلىهةشتةكانبؤتَيكؤشةرَيكىوةكوعةوَلاَلىمينةوهاوشَيوةكانىساَلىخؤناسنيء

بو الويةتى رؤذةكانى هزريانةىوةراندنى سياسىء طؤرانكاريية هةموو ئةو لةناو و
طرتبووةوة ناوضةكةى خةستء, فشارة ذَير لة ثةِرينةوة رَيطةى تةنها دةيزانى

ضيا ئةو لةنَيو   مانةوةية بةرطريةو تةنها زامدار دةوَلةتى دوو نَيوان دذوارةكانى
ارةكانداضرابووئةولةهةمووشةوةدذو,سةختءبةفراويانةىتاكةهيواىكوردبوون

بوو بةردةوام كؤَلنةدانَيكى بةرطرىء رةمزى ملمالنَيكاندا لةجةطء ثِر رؤذة ,لة
تَيكؤشان سةردةمةكانى بااَلى ئةزموونَيكى خاوةن نةطؤِرو كوردَيكى وةكو هةميشة
خؤَى وةكو مينةى عةوَلاَلى كة بوو رؤذانةش ئةو كاريطةرى دةكةوتء بةديار

نةطؤ بة هةر وَيناىهَيشتةوةو ثَيشمةرطايةتىء سةردةمى زيتةَلةكةى الوة وةكو ِرى
قةنديلتادواهةناسةكانىذيانىكةلةهةفتةىرابردووداطيانىبةخشىبةنةطؤِرى

.مايةوة
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 كردنى ليَدان قةدةغة

سايكؤلؤذيةتىمنداألثَيويستىبةكةسانىئةكادميىهةيةتابتوانآجيهانىناوةوةى

منداَلةخبوَي ئةو هزرى بةفراوانكردنى درَيذة تةمةنيدا طةورةبوونى لةطةأل نَيتةوةو
بدات منداأل, ثةروةردةكردنى واتة ثةروةردةكردنيةتى، خةريكى رَيطةيةكةوة لة كة

و بكةن دابني بؤ طةشى ئايندةيةكى تا  دةوَيت خاوَينى مامؤستاى دايكء باوكء
لَي سوودى تاكؤمةَلطا الوَيك ئةوبيكةنة كؤمةَلطاية، طرنطرت لةوانيش خؤ وةرطرَى،

وآلتةى ئةو ئايندةى كة طرنط هةرة توَيذَيكى دةتوانآ تَيدايةو منداَلى شوَينةى
.ثَيوةطرَيدراوةوةبةرىبَينآ

لةمِرؤىوآلتىئَيمةداكةبةضةندينقؤناغداتَيثةِريوةوضةندينبِريارىسةردةميانةو
ثةر بؤ ئارادان لة جيهانيةىكةزانستيانة نوَيية سستةمة تايبةتيشئةو بة وةردةو

باشرتينميكانيزمىبةئامانجطةيشتنى.رةنطدانةوةىلةناوشَيوازىخوَيندنداهةية
لة منداأل لَيدانى قةدةغةكردنى دةكَيشن، بؤ نةخشةى ثسثؤران كة ئايندةية ئةو

طرنطانةىكةضةند يةكَيكةلةوبِريارةهةرة ساَلَيكةلةوآلتىئَيمةداقوتاخبانةكاندا
ناو لة ياسا وةكو كة سكةيةى ئةو سةر دةضَيتة خةريكة دةكرَيتء ثةيِرةو
دةستووريشداجَيطريبكرَيت،بةآلملةويشطرنطرتدةبووثسثؤِرانبريلةضاكسازييةكى
لة زؤرَيك بكرَيتء قةدةغة لَيدان لةماَلةوةش تا خَيزاندا لةناو بكةنةوة ريشةيى

بةردةوامقوتابي توندوتيذى لةماَلةوة جودا، لَيك جيهانى دوو نَيوان نةكةونة يةكان
بَيتءلةقوتاخبانةشمنداألسةرسامبَيتبةوكةشةنةرمءلةبارةىبؤىئامادةكراوة،
كردؤتةوةو كؤى  لةماَلةوة كينةيةى رقء ئةو هةموو منداأل جاران زؤر لَيرةدا ئا

 باوكى دايكء بةرامبةر مامؤستاكةىناتوانآ بةرامبةر قوتاخبانة لة بِرَيذَي، هةَليان
ثةروةردةييانهةية ئةوانةىيةكجؤر هؤشيارو منداَلة كاتانةشدا لةم دةتةقَيتةوةو
كة دةدةن فِرآ شةرمة ئةو ئةوانيش جار هةندآ دةكاتء راضَلةكني دووضارى

.بةرامبةرطةورةكةيانمامؤستاهةيانة
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بانطهَيشتىقوتاخبانةبؤيةثَيويستبووخوىلتاي يان بكرَيتةوة، باوكانة ئةو بةتبؤ
بكرَين ئامؤذطارى بكرَينء منداَلةكانيان. دةزانرَيت كة باوكانةى ئةو بةتايبةت

دةياندرَيتآ قوتاخبانة لة كة ناكةن بةرثرسيارَيتية بةو هةست ضةتوننء تا. يان
بة بِريارة ئةم دةكرا دةبَيت هؤشيار كؤمةَلطا مامؤستائةوكاتةى تةنها باو نهَينى

.بيزانيبا
كؤمةَلطا لة عةقآلنيةء زؤر منداأل لَيدانى قةدةغةكردنى نوَيية سيستةمة ئةو
لةبريمان بةآلم هَيناوة، بةدةست بةرضاوى سةركةوتنَيكى خوازةكاندا ثَيشكةوتن
يا باوكَيك هةر لةوآ هةية، بةرضاو جياوازيةكى ئةوَيدا ئَيرةو نَيوان لة ننةضَيت

بؤ مانطانة كة يارمةتيةىدةبِرن ئةو دةدرَيتء بداتسزا مندال لة مامؤستا دايكء
حكومةت ئةوة ببَيتةوة بارة سآ دووبارةو ئةطةر خؤ كراوة، تةرخان منداَلةكة
منداَلةكةدةباتةالىخؤىءئةركىبةخَيوكردنءثةروةردةكردنىدةطرَيتةخؤ،بةآلم

كىمنداأللةسةرباوانيةتىءحكومةتنةكلةموضةىلَيرةتةواوجياوازةهةمووئةر
بة ثةيوةنديدار اليةنى لَيثَيضينةوةى لةكاتى نةداوة، منداَلى يارمةتى فةرمانبةراندا
منداَلَيكىلَيدراو،كةباوكءبراودايكبةلَيثرسراوةكةيانطوتئةوةمنداَلىخؤمانةو

دةدةنة منداَلةكة كات ئةو هةر داوة لَيمان دايكىءخؤمان باوكء دةست وة
دةستخؤشيشىلَيدةكةن،هةَلبةتئةمةلةوكاتانةداكةمنداَلةكةبةخراثىلَيىدرابآء
لَييان لةماَلدا رؤذانة منداآلنةى ئةو دةطمةنن ئةطةرنا نةخؤشخانة، بؤ نَيردرابآ

.نادرَيتءكةسيشثَيىنازانآ
منداألهةستبةبؤيةقةدةغةكردنىلَيدانثَيويستةلةماَلةوةشجَيبة جآبكرَيتتا

.نامؤيىنةكاتءهةردووالىبؤببَيتةقوتاخبانة
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 الو بةرةو تاراوطة

 كؤضيَك نيشتمان خالَى دةكا لةالو


تا,كاتَيكالوهةستبةتةنهايىدةكاتءثرؤذةيةكىلةبةردةستدانابآبؤئايندة
بَينَيتةدى تَيدا خةونةكانى لةوَيوة جياواز, بةيان كؤمةَلطا ناو ييةكانى

لَيك ثَيكهاتةكان دةهَيَلآء طرنطبةجآ زؤر توَيذَيكى دةِرواتكة ئاراستةيةكدا
جيادةكاتةوة هةر, كات لةالوء لَيودةبن لَيواو شةقامةكان كاتانةى لةو رَيك
ئالةو,يانالوبةرةومشةخؤرىءحكومةتيشهيضثالنَيكىنابآ,درَيذدةبَيتةوة
ديا طروثىكاتانةدا دروستبوونى تةنانةت سوتاندنء خؤكوشنتء ردةكانى

تريؤريشسةرهةَلدةدةن بةآلملةهةموويانمةترسيدارتركؤضة, واتةراكردنة,
هةموو لة هةيةء درَيذةى ساَلة دةيان ثالنانةى سيستمء بآ بوونة لةو

.كاتةكانيشداباجةكةىالودةيدات
نةطاتء ثآ بةرهةم بآ نةوةيةكى نيية نايةوآساَل دةسةآلت ئَيستاش تا

تاضيدى,نةخشةيةكيانثرؤذةيةكىدرَيذخايةنخباتةوارىجَيبةجَيكردنةوة
وبري بَيت بةكؤتا كؤضكردن دياردةى نةهَيَلنء جآ ئازيزانيان زَيدى الوةكامنان

بكرَيتةوة كؤمةَلطا توَيذى طرنطرتين بؤ شايستة لةذيانَيكى ئةم, لةوةتةى
اوةهةيةنيشتمانةداطريكر هةرلةسةردةمىشؤِرشةيةكبةدواىيةكةكانكة,

رؤَلىسةرةكىدةدىءفاكتةرءرَيكخةرىسةرجةمثارتءطروثءئةو الوتيايدا
تاراثةِرينةكانىساآلنى,ضاالكييانةبوونكةدذبةنةيارانىكوردئةجنامياندةدا
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0125 0120ء ساَلى راثةِرينى دواتر كة0110ء سةرتاسةرى تيايداى
الولةهةمووئةوسةردةمانةداثَيشةنطبووةءئَيستاشلةو,كوردستانئازادكرا

.كاتانةىمةترسييةكبؤئايندةىسياسىطةلةكةماندروستدةبَيت
هَيزى سوثاء ريزى لة ئةوانيشن هةر خؤثيشاندانةكانء ثَيشةوةى لة الون

رووبةِر كة جَيطايانة ئةو هةموو ئاسايشء مةترسييةكثَيشمةرطةء ووى
نةوةيةكنءثَيويستةدةسةآلتضاوى,دةبنةوةءدةستكةوتةكانيانثآدةثارَيزرآ

ونيان رووداوةكاندا مذى تةمء نَيو لة ناراستةوخؤ ضيدى بَيتء لةسةريان
نةكاتءهؤكارَيكنةبَيتبؤدةركردنيانلةنيشتمانَيككةلةهةمووكاتزياتر

ئةمِرؤثَيويستيمانثَييانة بةرةنطاريةكةبؤئةوانةءضو, نكةلةكاتىتةنطانةدا
بةرهةمهَينن هَيزى ئاسايشيدا كاتى لة دياردةىدةستثَيكردنةوةىكؤضى, بؤية

كَيشةى لة بري زووة هةرضى ثَيويستة دةسةآلتء ئةستؤى دةكةوَيتة الوان
توناية بآ كةمء مووضة ئةو هةَلِرذانى بازاِرء هةآلوسانى بوونء نيشتةجآ

ثةناىبكاتة لة تَيكداو ذيانى اليةنةكانى شريازةىهةموو تةواو بةراستى كة وة
دووبارة دياردانةى ئةو بَيتامء خواردةمةنية واآلو ئاَلء كاآل ئازادء بازاِرى

رةتدةبن حكومةتدا بةسةر جارَيكيش هةموو دةبنةوةء وةستاوةء, لَيرة ذيان
زؤ هةَلدةكشَينء توَيذَيك دةبينرآ كة نَيوةندةدابةتايبةتيش لةم رينةش

رادةكات تواناى هةموو بة الويش بوونء شؤك ئةو,دووضارى بطاتة دةيةوآ
جَيطايةىبةبآجياوازىمامةَلةلةطةألمرؤظةكاندةكرَيتءشوَينَيكةالوتيايدا

بذى وةكخؤى دةتوانآ مووضةء, شوقةء زةوىء ئةوروثيانة وآلتة لةم ئاخر
ه بةسةر يةك وةكو وآلت دابةشدةكرَيتداهاتى تاكةكاندا ةموو بريى, ئةوةى

لَينةكرَيتةوةكارىحزبىءدةستكةوتىحزبىءئةوشتانةنكةلةثةناىحزبةوة
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ضونكة,ئةوان،ئةوتوَيذةزؤرطرنطةبؤيةرادةكةنءئاوِرنادةنةوة,وةدةستدَين
قاث تةنانةت شوقةء ئايندةو دةتوانن بذين دةتوانن بكةن كار لةوآ ءدةزانن

هةبآ خؤشيان كةوضكى , تةواوكردنى دواى لَيرة خوَيندنء02بةآلم ساأل
شوقةءخانووىخؤىدةبآ موضةكةىقةتقةتنة بة ئةوجار دامةزران نة,

اليةكة هةموو خةونى ئايندةيةى ئةو ذنء هى, كةوضكةكةش قاثء تةنانةت
نابآ خؤش ثآ دَلى الو باوانةء ماَلى رادةكا, الو لةوَيوةية ئا بةنَيو, دةِرواو

هةستدةكاتتةنهايةءشةقامةكانىوآلتلَيى,مةترسيةكانداسنوورةكاندةبِرآ
,ئةطةرزوونةطاتةنَيوئةوذينطةيةىثِرةلةغوربةءخاَليةلةكَيشةكان,بَيزارن

زؤربةخَيرايىلَيرةتةمةنىالويةتىلةدةستدةداتءدةبَيتةئةوكوِرة ئةوا
.انثَيىرازىنابنسةرسثيةىقةيرةك

كؤضَيكتةنهاكوِردةتوانآ,ئاخرلَيرةوةيةدووبارةكؤضىالودةستثَيدةكاتةوة
بةتةنها الوةكانيش كضة بيكاو لةالو, خاَلى بةرهةمء ثالنء بآ نيشتمانة لةم

دةستةوةستانبةدياردةرطاىحةوشةءميوانةناكاووئةوخوازبَينيانةرادةمَينن
دَي درةنط زؤر نكة ئةو, بةر دةبةنة ثةنا ناضارى بة زؤر نايةنء هةر يان

بة سةرةتايانةى ئةو بؤ دةطَيِرنةوة نيشتمان خَيودةضنء لة هةر فاَلطرانةى
.جَيمانهَيشتووة

بؤ داِرَيذى ثالن نةخشةء وردى بة زؤر دةسةآلت دةبَيت لَيرةشةوةية ئاخر
وانكراوةكاندايةكالكاتةوةءرَيطةطرتنلةوكَوضةءخؤىلةبةردةمئةطةرةضاوةِر

كا شةق جياوازييةكان خودء, بؤ تةنها هةية دةسةآلتيان تاكانةى ئةو ضيدى
بةئاماجنىبةرذةوةندىطشتىءبةتايبةتالوثالنيان دةوروبةرتَينةكؤشنءبا
بةالودَيتةدىءسبةىبؤ تةنهاوتةنها بطرنكة لةبةرضاو ئايندةية ئةو هةبآ،
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ئةوانةءرووبةِرووبوونةوةى بة ثَيويستيمان مةترسييةك هةر ئةوانيش..
طؤِرانكاريانةبن لة ثِر هَينء بةرهةم هَيزة ئةو دةتوانن دةمَيكة, زؤر كة

.ثَيويستيمانثَييانةءكةضىثاَليانثَيوةدةنَيني
 
 
 



 االو لة ثةراويَزى دةسةالَتد


وةيةكطرتووةكاننزيكةىنيوةىدانيشتوانىسةربةثَيىسةرذمَيريةكىرَيكخراوىنةتة
 لةنَيوان كةتةمةنيان هاتوون ثَيك لةالو زةوى 02طؤى داهاتى52بؤ ساَلةيةو

دؤالر دوو لة كةمرتة رؤذانة هةريةكَيكيشيان الو, توَيذى سةرذمَيريية ئةم بةثَيى
لةهةذارترينئاستىبذَيوىدان لةدونيادا وخؤىبةسةرئةمةشرةنطدانةوةىراستة,

كردنى باشرت بؤ نوَيرتيشنةبَيت بةرنامةيةكى ثَيدةضَيت هةيةو ناويندا كؤمةَلطاى
ِرادةكاو,ئاستىبذَيوىالولةجيهانداو دةسةاَلتهةميشةلةبةرامبةربةرثرسياريةتيدا

.نةيتوانيوةهاوسةنطييةكلةنَيوانتوَيذةكانداِرابطرَى
 رؤذئاوايةكاندا لةوواَلتة ئايندةىئةمبارودؤخ بة طرنطيدان بؤ لةبارتربووة هةميشة

توَيذانة دونيا, طةورةكانى جةنطة لةدواى كة سياسى دةسةاَلتى ترادسيؤنى بةاَلم
هةميشةرَيطربووةلةثَيطةينءثَيشكةوتنَيككة,كاريطةرىنوَيىجَيهَيشتلةنَيوياندا

ت ووزةو كةبةسةرضاوةى بكات طرنطة هةرة توَيذة بةم وواَلتَيكخزمةت هةر واناى
.دادةنرَيت

ثسثؤرى رَيكخراوىتايبةتء لَيوةدةكرَيتء باسى رؤَلىالو جيهاندا هةموو لة ئةوةتا
بةاَلم,زؤرشارةزالةمبوارةداكاردةكةنبؤبةجيهانىكردنءخزمةتكردنىئةمتوَيذة

 هةميشة وواَلت سةر لةناكاوةكانى مةترسية جةنطةكانء دروستبوونى ئةملةكاتى
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سياسىء ناكؤكية ئةم قوربانى دةكرَيتة جةنطنء بةرةكانى لةثَيشةوةى توَيذة
دةبن دروست جياجياكاندا دةسةاَلتة لةنَيو ئابووريانةى زؤربةى, لةوةى جطة ئةوة

بؤ ثَيدةكرَيت تايبةتيان مةشقى كة ثؤليسيةكان ئاسايشء هَيزة زؤرى هةرة
سروشتىءتريؤستي ثَيكهاتوونِرووبةِربونةوةىمةترسية توَيذة لةم ةكانهةر لةهيض,

دةسةاَلتء لوتكةى نةطةيشتونةتة الو رؤذهةاَلتيةكانيشدا ئةوروثىء وواَلتة لةو كام
دةستوور كةياساو ديتؤتةوة خؤيان ثةراوَيزةدا لةو هةميشة لة, تةمةنةوة لةرَيطةى

نةتو كة كَيشاون بةدةوردا تؤكمةى هَيندة سنورَيكى داونء وةكوضوارضَيوةى انن
لةهةناوى(فيوضةريزم)مرؤظَيكىئاسايىبطةنةئةوبوارانةىكةدةتواننطؤِرانكارى

.كؤمةَلطاياواَلتدائةجنامبدةن
خؤى رةنطدانةوةى طةالندا تةواوى كةلتورى لةنَيو كة داسةثاوة ترادسيؤنة ئةم

جَيهَيتووة هةستيارةك, قؤناغة هةموو لة فةرامؤشنةكردووةء مَيذووىئَيمةشى انى
بَيت تَيكؤشانى بةرهةمىرةنجء لوتكةيةىكة ئةو نةطةيشتؤتة الوَيك ,طةلةكةماندا

ئةوةجطةلةوةىزؤربةىكاتةكانبؤتةقوربانىكَيربكَيىدةسةاَلتةسةربازييةكانكة
.هةندَىجاريشلةذَيرثةردةىدميوكراسىءياسادازؤربَىويذدانانةغةدرىلَيكراوة

هةموورؤذَىءلةزؤربةىقؤناغةكانىدروستبوونءنةبوونىحكومةتدالةناوغةدرَيك
بةاَلمدواجار,دؤسييةكانداباسىلَيوةدةكرَىءدةنووسرَيتةوةودةخرَيتةبةرنامةىكار

يان,ناخوَيندرَيتةوةودةيكةنةقوربانىئةويةكبوونءتَيكةَلبوونةوانةىالوىتَيدانني
.طةىَلشتىتريشهةرزةىكورسىثَيدةَلَينء
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 الو لةتاراوطةدا


تاراوةطةدا لة جَيهَيشتووةو خؤيان نيشتمانى الوانةى ئةو هةموو دةكرآ لةوة باس
سةثاندوونء بةسةريدا دةذين،هؤكارىسةرةكىئةوكةلتوورةبؤماوةيةكةكؤمةَلطا

دةك لةهةندةران روو ناضارى بة ناكرَيتء هةزم ثَييان ةنئةوان خؤ. ئاماجنى بة
ئةوان حةزةكانى خواستء دذايةتى نةريتةى دابء لةو دووركةوتنةوة رَيكخسنتء
دةكات،هةرواباسلةوكارةساتءنةهامةتيةدةكرَيتكةبةسةرتةمةنىالوداهاتووة
بآئةوةىبةوردىتوَيذينةوةيةكىعةقآلنىبؤئةوهؤكارانة لةنيشتمانىخؤياندا

.كؤمةَلطاياخىدةكاتءدواتررووةوهةندةرانكؤضدةكاتبكرَيتكةالولة
ثَيداويستيةطيانىءذيارييةكانكةخؤىلةئازادىتاكءدوارؤذىمسؤطةروغةريزةى
لةنيشتمانةكةى سةرةكيانةنكةالو هةرة بةرجةستةدةكاتئةوهؤكارة سَيكسىدا

شَي ياخيشىدةكاتءبة دةخاتةوةوهةندآجاران داواىخؤىدوور وازىجؤراوجؤر
.مافلةدةسةآلتدةكات

بةرةو الوةكامنانة رةوى طرنطى هؤكارَيكى سَيكس سنوورداركردنى قةدةغةكردنء
هةندةران ذن. واتة خَيزان ثَيكةوةنانى رَيطةى لة تةنها تةنهاو دةبَيت الو لَيرة

 ئةوة كاتةوة، سَيكسبةتاأل دةروونيةى فشارة ئةو دةتوانَيت كةهَينانةوة لةكاتَيكدا
بةخَيرايىتَيدةثةِرَيتءدةبَيتئةوتةمةنةتةرخانبكاتبؤ زؤر لَيرة تةمةنىالو

دةكات خةرجى هَيناندا لةذن سامانةى ئةو كؤكردنةوةى لةطةأل. الو ضونكة
تةواوكردنىزانكؤودةستبةكاربوونىلةهةركارَيكداداهاتىبةشىئةوةناكاتمانطانة

ث ذوورى يةك ئاييندةيةتةنها ئةو حةزو تَيركردنى لة بري بؤية بطرآ بةكرآ آ
دةكاتةوةكةمافةهةرةسةرةتاييةكانىالوانةوئةركىحكومةتءدةسةآلتيشةبؤيانى

دابنيبكات توَي. ئارةزوانةولَيرة حةزو ذَيكىئَيجطاركةمىالودةطةنبةو ئةوانيش,
 توَيذة بةرثرسءبازرطانانةنكةلةسةر بةرفراوانةكةىدىثَيطةيشتوونءكوِرىئةو
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ديارى توَيذة ئةو بَيئةوةى دةكرَيت، خزمةتيان داَلدةدراونء دةسةآلتيشةوة لةاليةن
نوَييان ثِرؤذةى يان داهَينان بنء بةخش سوود نيشتمانةكةيان ئايندةى بؤ كراوة
نايةكسانية نابةرامبةرىء ئةم وآلتةكةيان، رةطةزو هاوتةمةنء بؤ ثَيبَيت

ثاَلنةرىلةدابة لةوةى جطة مةدةنييةكان طشتىء دامةزراوة وآلتء داهاتى شكردنى
هزرى لة نيشتمانية طيانى كوشتنى راستةوخؤى هؤكارى الوةكامنانة رةوى سةرةكى

الوداو ئايندةيةىسيستمىسياسى, ئةو سةر دةكاتة راستةوخؤ ئةجناميشكاريطةرى
.نيشىبؤدةكرَيتلةسةربنياتنراوةوبانطةشةىبةدميوكراتىبوو

دامةزراندنء بؤ ثَيبآ نوَيى ثِرؤذةيةكى يةكسانء بةرنامةيةكى حكومةت ئةطةر
بةتايبةتيش,طؤِرانكارىلةمووضةىئيستاوسنوورداركردنىهةآليسانىنرخلةبازاِرداو

وَيزةى كةوتونةتة كة تايبةتةكان كةرتة ياسايةكىهاوضةرخانةشبؤ مووضةىالوو
تة تةنهاء لةخةَلكء بري لةوةى بةر دةكةنةوة خؤيان بةرذةوةندى لة بري نها

بةَلكو راناكا تاراوطة بةرةو نةكالو ئةوة بكةنةوة، كوردستان ئابوورى طةشةكردنى
ئةزموونيان ثَيشرت كة دةكةن توَيذانة بةو خزمةت دَينةوةو هةندةرانيش الوةكانى

تار رؤذة خؤيان دواى نةوةكانى نايةَلن زؤرلَيوةرطرتووةو دايانثؤشآء الوى يكةكانى
تاراوطة الوانى ضونكة بضآ، هةدةر بة تَيثةِرآء ناسكةيان تةمةنة ئةم بةخَيرايى
لة واتة لةوآ دةيضَيذن، ئَيرة الوانى ئَيستاو كة تفتةن ئةزموونة ئةو قاَلبووى
داهَينانة ئابوورىء ذَيرخانى طرنطى هةرة ئامرزاى دوو الو بازووى هزرو هةندةران

بةرجةستةكراوثَي هَيزةدا دوو ئةم لةناو لةوآ دةسةآلت بؤية خوازةكانة، شكةوتن
بة تةواو لَيرة بةآلم دةخةن، ثَيش دةثارَيزنء ثآ وآلتى ئايندةى ضؤن دةزانن

الونامؤيةوكار,ثَيضةوانةوةوهةروةكلةذمارةىثَيشووىدَلؤثةداتيشكمخستةسةر
دةبَيت وون بةيةكجارى وابِروات ئايندةىثَي. تا بطةِرآ دوويدا بة دةسةآلت ويستة

 ..ووآلتببينَيتةوة
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 الوانى نةورؤز


بةرةنطاربوونةوةء طيانى خؤمان لةمةِر كوردستانةى لةم لَيرة سةردةمَيك
منايشدةكران نةورؤزدا لة رقةكان بةتاَلكردنةوةى ئاطرى, ئَيوارةيةى ئةو يادمة لة

دةكرايةوة تَيدا نةورؤزى شاريان, شةقامةكانء سةر هةَلدةِرذانة وآلتة ئةم الوانى
ئاطر دةكردة يةكثارضة ثِر, ثِر نةبوو شةقام رةشدايدةثؤشىء دووكةَلَيكى ئامسان

رؤذةدا لةم تةنها تةنهاو كة ثةنطخواردوانةى الوة ئةو سووتاوء تايةى لة نةبَيت
..ذىِمهةناسةيةكىئازاديانهةَلدة

نةبو لوتكة يادمة تةيراوةءلة طةِرةكى هةولَيرةشدا لةم نةكرَيتةوةء رووناك و
كة خؤثيشاندان لة جؤرَيك بوونةوةء بةرةنطار جَيطةى دةبوونة ئازادى راثةِرينء

بَيدةنطدةبوو رؤذةدا لةم نةتةوةيىحكومةت جةذنى منايشةى ئةم نةيدةويست ء
تةقينةوةيةىكة ئةو بكرَيتبؤ شَيوةيةكئاراستة هيض بة لَيىدةترساكورد بؤية,

بةرطى وآلتة ئةم منداَلى كضء كةالوء نةورؤز رؤذانى نةورؤزةكانء ئَيوارةى هةموو
لة شؤِردةكردةوة ملدا بة ضةث راستء كورديان جامانةى دةثؤشىء كورديان

دةضِرى نةورؤزيان سرودةكانى تةنها بازاِر لةناو سةيرانطاكانء تةنها, تةنهاو
رقة ئةو هةميشةبةتاَلكردنةوةى بؤ تَيدةطةيىء ئةويش رذَيمء لة بوو ئةستوورة

تةنها دةيزانى ناِرةزاييةء طِرى ئةم كوذانةوةى بؤ هةبوو ئامادةكراوى نةخشةيةكى
.برينداربوونىالوَيكلةمِرؤذةدابةسةبؤئةوةىتةقينةوةهةمووكوردستانداطرآ

بةآلم دذواربوونء سةختء رؤذانَيكى تَيثةِرين لةئةمِرؤذانة ثِرن يادكردنةوةيان
رؤذانَيكبووالوءوردءدرشتى,ثِرنلةوطيانةنيشتمانيةىئَيستاونة,يادطارىخؤش
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جلءبةرطىكوردىءئاطر,ئةموآلتةضريؤكىكاوةىئاسنطةرءوَيناكانىدةخوَيندةوة
.دووضةكبوونلةمرؤذةداثيشاندةدرانءسةرةتاىنوَيبوونةوةىهةمووشتةكانبوو

بةهاكان خؤماَليدا دةسةآلتَيكى ضةترى ذَير لة نةبرد زؤرى تَيثةِرينء رؤذانة ئةم
,ئةوانةىرووبارَيكخوَينيانبؤِرذاونيوةىالوىئةموآلتةىلةثَيناوداكرايةقوربانى

ئَيستايةكدروستبووةخاَلىلةالوخاَلىلةوئاماجنانةىئاراستةكانىبؤ,توَينرانةوة
هَينا ئَيرة دةسةآلت, بؤ شتةكان هةموو قةيرانء لة لَيو لَيواو ئَيرةيةك ئَيستايةك,

دةكرآ شةهيد تَيدا ثريؤزةكانى رؤذة دةسوتَينرآء تَيدا هةَلةجبةى ,مؤنؤمَينى
.بةنزينخانةكانوشكدةبنةوةءبازاِرهةَلدةئاوسآ

ريكىهةبآكآرابردوويةكىتا,ئَيستايةكالوبةحزبىدةكرآءثارتىتَيدادةفرؤشرآ
زةويةئاَلتونىء,كآجاشقةَلةمءهةمووسةنطةرةكانىكردبآئَيستاداهاتبؤئةوة

ئةوة بؤ كريستاَلييةكان ئؤتؤمبَيلة كةآلشة, رةنطء رةنطاو ثَيناسة تةنانةت
.بنثةِرؤكانيشهةربؤئةون

ىدىئةوخةونةىئَيستالةثارضةكان,ئةورؤذانةتَيثةِرينءلةخةونَيكىخؤشدةضن
نةورؤزَيكدووبارةدةبَيتةوةالوانىئةوآتايةدةسوتَينن هةموو جلءبةرطىكوردى,

نامؤنبةئازادىءهةمووشتَيكلةمثَيناوةدا,لةبةردةكةنءسرودىنةورؤزدةَلَينةوة
دةبةخشن قةيرانَيك, تةنها ئاماجنَيك تةنها خؤشنء زؤر ئةوآ ئةمِرؤذانةى ئَيستا

ئازاديية هةيانبَيت بزووتنةوةكان, لة دوورن كردوونء, دروستى دةسةآلت ئةوانةى
ثَيدةكةن ئةوانيشطةمةيان دووى, بة ئةوآ ثارتةكانى هَيشتا جياوازىء لة دوورن

بةهاكاندةكةون لةوآنةورؤزوةكخؤيةتىءثَيكهاتةكانلةيةكئاستداندةسةآلت,
!دِرندةوكورديشهةميشةيـاخى؟
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 زاردااـــــة ئل

لتيانهةناسةساردةكانىطةرميانو شارءةوكاتةدا طةرمبؤوةكةراثةِرينبَلَيسةيدا

دةَلَينئةورؤذةى,طوندةكانىئةوآكاولببوونءبةآلمئازادىهةناسةىوةبةرنايةوة
سةرثآء شةهيدانىهةَلةجبةءقةآلدزآءتةواوىكوردستانهةستانةوة رانيةئازادكرا

ر لة بةعسكردووةهؤيهايان سوثاكانى اماَلينى ئةمِر, تا رؤذةوة لةو ؤشئةنفالةكان
ثَيكهاتةكانء شَيلوكردنى لَيناطةِرَين دةبآء رةت طيانياندا بة هةَلثةِرين تةزووى

تراذيدياكان بوونةوةى دووبارة ئاراستةكانء طؤِرينى ئةجنام, لةوآ لَيرةو ئةوانةى
هةناسةك بةردةوادراون ساردكاتةوةء طؤرنيان ناسكةكاناام خَيراو وةتةرة لةسةر نى

.دةضِرن
ةرلةورؤذانةشدابووهزرءجةستةىالوئازادكراوبةرةوسِربوونَيكىنوَيرتدةستىه

ضونكةزؤرزووبةناورؤذةكانىراثةِرينداتَيثةِرينءسةرةتايةكخؤىنيشاندا,ثَيكرد
لةورؤذةخؤشانةىكةلةخةونَيكىدووركةوتنةوة,كةثِراوثِربوولةئاوارةبوونءرةو

دةضوون خَيرا ثارتءنامؤبووندا, نَيو ئاراستةشكرانبةرةوئةوئَيرةوئةوَييةىلة
.خؤياندؤزيةوة

سنوورةك بةرطىكوردييةوة نةورؤزَيكبة ,ندةبِرآادةَلَينهَيشتاكةكةركوكهةموو
هةيةباآلترة دووبارةبوونةوةى ثالنانةى لةو , واية ئةوثَيى هةر دةبَيت ئايندةى

.نيشتمانةبَيتكةلةبياباننةبَيتلةهةمووشتَيكىتردةضَيت
نوَيبونةوةداية لة ئادار مانطى دةَلَين ئةو, داوة بةَلَينى دةوآء خؤش ثَيشهاتةكانى

 ساَلى لة هاوارةى هاتء نةبَيتةوة0110تةقةء دووبارة كرد دروستى دا نايةوآ,
ب بؤنى ئةمِرؤ بناسنمنداآلنى قةوان بكةنء اروت رةنطاورةنطدةكاتء, ضياكان ئةو
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كةئةوَيمانهةبوو وةبريماندةهَينَيتةوة شاردا, مَيرخاسةكاندةهاتنءبةناو لةوَيوة
رةتدةبوون وَيرانيان, ئةوانةى بؤ بوو ترس سةرضاوةيةكى تاكة بوو ئةوآ هةر

دةكردين ئةنفاليان دةياخنكاندينء دةكردين دةَلآ, بووئادار خةوَيكىممن لة
وةرنبةنَيوثَيدةشتةكاكىبة,مهَينانءئةمِرؤمبؤدروستكردنادرَيذخايةنداوةئاط

دةدةمآ بةهارَيكتان ض بزانن بطةِرَينء كاكييةكاندا زجنري, مانطةدا لةم لَينةطةِرَين
كانياوةكامنخبؤنةوة لة بَينء بةعسييةكان ئيسالمية يا وةشَينةكان ئازاطةردةنتان,

نةخوَيننةوة نوَيكان نةوة بؤ ضريؤكةكامن نةِرواننء طةورةيم لة كة ناكةم ضونكة,
شةقارىزامةسووتاوةكانىمنياننةديوةونازانن,ئةوانلةماندووبوونىمنتَيناطةن

ئةودةَلآبؤيةهامتتارووبارةكانشَيلونةبنءنَيرطزء,سةردةمانَيكوَيرانةيةكبووم
نةكةونطوَيزةكامند ةستداطريكةران بَيتوَيناى, بريتان دةمةوَيتلة بزانن تا دَيم
ةمنئادارىراثةِرينءئ .ءمنهةَلمتةكاندننناومبطؤِرئةوانةىويستيان,ئةواننةبن
ضريؤكىئةومنداَلةشةهيدانةمكةلةرؤذةكانىمندابووباوانيانخؤيان,نوَيبوونةوةم

شةهيدكرد ئَيوة بؤ بةرطةداستانى, نةدةداو بةهةدةر طوللةكانيان كة ثةجنانةم ئةو
دةثَيكا زةيتونييةكانيان زيندوون, سرودةكامن هةموو هَيشتاكة هةموو, سةرةتاى

لة,ئَيوةثامشاوةىجةنطةكانن,بةهارَيكمدةستكةوتةكانلَيرةوةهاتنءبؤئَيوةبوون
ماون خؤتانةوة لة هةر طةورةبوونء جةنطدا نَيو بري, هةمءلة منتان بَيت تان

,لَينةطةِرَينزجنريةوةشَينةكانيائيسالمييةبةعسييةكانبَينءلةكانياوةكامنخبؤنةوة
.منئادارمءبةنَيوئاطرداهاتووم
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  لةدةستدانى
 بةرطرى لةبةينضوونى الو


طرف كَيشةو بوونى كة سةملاندووة راستيةيان ئةو زانستييةكان لةنَيوتوَيذينةوة ت

دةبَيتةهؤكارىلةدةستدانىبةرطرىلةلةشىمرؤظداو خَيزاندا تَيكضوونى, لة جطة
شريازةىخَيزانكةسةكانيشزووترثريدةبنءئةوطةشةيةزووترلةبةيندةضَيتكة

.لةتةمةنىمنداَلىءالويةتيدالةوثةِرىضاالكىداية
بةتاقيكردنة هةستاوة ئةمريكيية توَيذةرة ئةم ئةوبؤية هةموو لةسةر زانستى وةى

خَيزانيدا طرفتى كؤمةَلَيك بةسةر هاوسةرطرييدا دواى لة كة كضانةى كوِرء الوة
نةكردؤتةوةو ىَل برييان كةثَيشرت كةوتوون دةروونىء, لةنةخؤشيية جطة ئةجنام

لةهاوسةرطريى كةبةر بؤتةوة زيندوو لةسةر نةخؤشيانةيان ئةو خةمؤكيةكان
ضارةسةركرابوون كاريطةرى, كؤمةاَليةتييةكان كةطرفتة ِروونبؤوة بؤيان ئةجنام

لةتةمةنى كَيشةكانيش نةخؤشىء هةموو ثريبوونء زوو سةر دةكاتة راستةوخؤ
كةناسكرتينءثِربةهاترينتةمةنالويةتيةولةهةروواَلتَيكدا,الويةتىكةمدةكاتةوة

,تبؤتَيركردنىحةزةكانىالوداخوازييةكانىالوبةهةندوةرنةطريَىءبةرنامةنةبَي
سةرةكى بنةماى سَى كة كؤمةاَليةتى سياسىء ئابوورىء لةثاشةكشةى جطة لةوَى

مافةكانىتاكءكؤوهةمووبةها,دروستبوونىدةوَلةتنلةنَيوسنوورَيكىديارىكراودا
.مرؤيىءثةيوةندييةجوانةكانىنَيوانكؤمةَلطاشلةبةيندةضَيت

 لةعَيراقى ئاستىئَيستا داِرمانى دياردةى لكينراودا ثَيكةوة بةزؤر هةَلوةشاوةى
زةبةالحةكانىدروستبوونءنةبوونىحكومةت ثةروةردةءبؤشايية الوىبةرةَلاَلى,

دةسةاَلتى نةبوونى بةرنامةيىء لةبَى هةرةزؤريان زؤربةى كردووةو سةرشةقامةكان
 مرؤظايةتىء دذى طروثانةى ئةو ناو كةوتووتة لةمياسادا جوانن شتَيكى هةموو
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واَلتةدا كوشنتء, فِرانء دةوَلةمةندكردنء خؤ لةخةمى هَيندةى ئةوَى الوانةى ئةو
وَيرانكردنن هةميشة, ناكةنةوة خَيزانةكةيان واَلتء لةئايندةى بري ئةوةندة نيو

دواوة بةرةو واَلت كة كَيشانةن ئةو دروستكردنى بؤ ذيانيان كاتةكانى زياترينى
.نةوةوخؤشيانبةرةوثريىءئةونةخؤشيةدةرونييانةىكةالويةتىدةكوذَىدةطةرَين

دة خةسَلةتةكانى مةزهةبلَيرة سياسىء كَيشة ئةوسةاَلتلةبةر سةر ناثِرذَينة يةكان
بةرنامانةىكةثرؤسةىثةروةردةبةوئاراستةيةبباتهةرضىزووةالوةكانلةدةورى

.تَىثِراوثِرىحةزةكانيانخؤىكؤدةكاتةوةءئايندةيةكيانبدا
ئةوانلةوَىلةناوضةسةوزةكةىناوبةغداتةنهائةوالوانةيانطةرةكةكةسوثاكانيان

نايةن ضةكدارى طروثى يةك تةنها دةرقةتى كةضى دةكاتء فراوانرت لةنَيو, كة
بةكةيفىخؤيانساثساثَيندةكةنءيارى بؤشاييةكانىدروستنةبوونىدةسةاَلتدا

ض كةبة سةرةكيانةشدةكةن بنةما دةستوورو ئةو عَيراقييةكانء هةموو ارةنووسى
دةفرؤشن بةعَيراقييةكانى دةستكةوت وةكو ناكاتييةكان كاتىء حكومةتة بةردةوام,

لةناوى دةرونييةكان نةخؤشيية دروستكردنى سةرةكى هؤكارى قةيرانة ئةم بوونى
ط دةرفةتَيكى ئةوَىء ياخييةكانى الوة ئةوناوةوةى نةشومناكردنى بؤ لةبارة ةلَيك

ظايرؤسانةىحةزةكانىالوبةئاقارىمةترسيدارتردابباوئةجنامالوانىبةرةَلاَلىسةر
لةدةستدانى سةرضاوةى دةبنة كراون مؤَل ميليشياكاندا ناو لة ئةوانةى شةقامء

نيةكانبةرطرىلةناولةشىعَيراقءئةوتاكوكؤيانةىبةرثرسياريةتىئةمرؤىخَيزا
لةهةمووشىترسناكرتبؤئَيمةىكوردستانىتوشبوومنانبةوظايرؤسةى,لةئةستؤداية

زوو ترسى جيادةكاتةوةو لةوَيمان جياوازييانةى بةرطرىء ئةو لةدةستدانى ئةوَىء
باشرت رشانةوانةدا لةو ضارةسةركراوةكانيش نةخؤشيية سةرهةَلدانةوةى ثريبوونء

.ئيسالمييةكانءبِرةهَيزةشيعةكانىكةركوكهةندةردةكةونكةلةبةياننامةى
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 ئةزموونبة مامؤستاى

 

ثَيدةضآلةزؤربةىزؤرىدةرطاىئةمساَليش سةرةتايةكىنوآبؤقوتابيانكرايةوة،
فاشيةكانلةناومةنهةجىكةلتورةىطؤِرانكارىهةبَيتءئةوخوَيندنداثةرتوكةكانى

وانةىبةسوودتريانبؤفِرآتابيانىثآطؤشدةكرا،خوَيندنداضاندبوويانءقو درا
 خول ضةندين سةرةِراى هَيشتاو بةآلم كرابآ، مامؤستاكانكةئامادة بؤ ساآلنة

 بؤ مامؤستا زياترى رؤشنبريكردنى بة تايبةتن كةضىوانةدةكرَيتةوةو طوتنةوة،
دةكةنتةنهاشدارىبةنوخبةيةكلةمنَيوةندةدابَيبةشنلةمخوالنةوهةندَيكيشكة
بؤيةباشرتكردنى بِرةثارةيةكةوةريدةطرن، ئابورىمامؤستاوبارىبةئاماجنىئةو
كارلةسيستمىوانةنييةفةرمانبةرانكةبةجؤرَيكبَيتثَيويستيانثِربكاتةوة،دوور

 .ثةروةردةبكرَينباآلترطوتنةوةشيانبكاتءبةرةوئةوئاستةىبباتكةقوتابيان

سةرةتايىبةتايبةتئةوانةىتةمةنيانشةشساَلةويةكةمقوتابيانىترةوةاليةكىلة
ببينن،كةهةمووشتَيكهةرلةمامؤستاوةتادةطاتةتةختةرةشءقوتاخبانةجاريانة
لةقوتاخبانةدةكةن،بةالىتةباشري روو ئارةزووةوة بةحةزو زؤر نامؤيةو ئةوانةوة

ردةبنءهةمووئةوشتةجوانانةيانلةبةرضاودةكةوَيتمانطبَيزايةككةضىدواى
 بة ثَيشرت رؤألضَيذةوةكة باشرتين مامؤستاىسةرةتايى بَيطومان دةكردن، سةيريان
 قؤناغىتَيركردنءدةبينَيتبؤ لةيةكةم مامةَلةكردن حةزةكانىقوتابىء فَيركردنى
 منداَلدةبَيتخوَيندندا، لةطةأل بَيتكة مامةَلةية جارانئةو زؤر دةكةىء خؤتى ى
وانةىثآبَلَيتءنةهَيَلآثؤلدالةناوخولةك(04)ضؤندةتوانىمامؤستازياتريش،

 سةرةتايى، قؤناغى بؤ طرنطة زؤر ئةوة بَيت، مامؤستايانةىبةتايبةتبَيزار ئةو
ةثَيبَيتبؤواندةوَلةمةنديانوانةكانىثؤىليةكءدوووةردةطرن،دةبَيتنةخشةيةكى

 قوتابىسةرةتايىلةخوَيندنرادَيت، تا قسةىخؤشبةثَيىئاستىمةرجةطوتنةوة
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وشةكانتَيكةألبةوانةوسروودقوتابيةكانلةطةألثَيكةننيءوانةىوةرزشىءوَينةو
رؤذىئايندةبكاتةوةوئةركةكانىلةبكرَيت،تاقوتابىبَيزارنةبَيتؤلةماَلةوةشبري

دةسثَيرد ثَيشى بكاتكة جَيبةجَييان رَيت جوانرتينلَيرةدا. قوتاخبانة بةِرَيوةبةرى
قوتابىءمامؤستاءبةِرَيوةبةرايةتىلةنَيوانئةركىدةكةوَيتةئةستؤ،ضونكةبةِرَيزى

  مامؤستايةكىخاوةنخؤىثةروةردةدا دةكرآئةطةر دةبينَيتةوة، بكرَيتةئةزموون
َيتوضيدىبريلةئينتيماوحيزبىنةكرَيتةوةبةرَيوةبةرئةركىمامؤستايانئاسانرتب

.بؤبةبةرَيوةبةريةتىقوتاخبانةودامودةزطاكان
 
 


 

 ؤنديالــــم

كردووة سةرقاَل بةخؤيةوة جيهانى تةواوى ثَى تؤثى يارى رؤذَيكة ضةند طةمة,

 بةرذةوةندى بؤ جاران كة كؤلؤنياليزمةكان بزوتنةوة خؤيانءسياسييةكانء
ئةمرؤلةثشتى,يارىمؤندياليانكردبووةكةرةستةىسةرمايةقةبةكانيان,واَلتةكةيان

ثةردةكانةوةءلةبةرامبةرشاشةىتيظيةكانلةضاوةروانىئةوطؤاَلنةدانكةهةميشةء
.نسةماىزامباىبؤئةجنامدةدةنارانخةَلكىدارستانةكانىئةمةزؤزؤربةىج

مانىتؤثىثَىقسةدةكةنءلةسةدانةوةدىبةشداربووانيشئةمرؤالوانىجيهانبةز
لةمتوَيذةثَيكهاتوونءخةريكىمنايشكردنىئةوووزةوضاالكيانةنكةواَلتةكانيان
تيثَيككةزؤرترينبراوةوطؤَل شؤرةتيشبؤهةركةسء دةبَيتة دةناسرَيتةوةو ثَى

بدات ئةجنام لةو, جيهان بةناوبانطةكانى تيثة دةناسرَينضونكة َيوة زؤرجارانيش,
ناكؤكىءكَيشةسياسييةكانىنَيوانواَلتانلةوَىكؤتادَيتءلةطؤِرةثانىيارييةكانةوة
طؤكان مَيزىطفتء لةسةر ثةيوةندييةكان لوتكةىدةسةاَلتء بااَلترين دةطوازرَيتةوة

.طِروتينيانوةبةردَيتةوة



 

ww.dengekan.comw Page 83 

 5405/40/52

 لةمؤندياىل روو5445هةروةك لة كة رابردوو ثَيىى تؤثى يارى بوونةوةى بةِروو
.كؤرياءذاثؤندادةستكةوتىئاشتةوايىطواستةوةسةرمَيزىسةركردايةتىهةردووال

نةكات لةبري تواناكانى دةبَيتخؤىء الو لَيرةوة دةبَيت, واَلتَيكدا دةسةاَلتيشلةهةر
بكات بؤ وردى حسابى بكاتء الو رؤَلةى بةم ئاماذة ئ. منايشةى ئةم ةمرؤىضونكة

ملي طةمةء بةتةنها خةرجمؤنديال تيايدا كة نيية دؤالرة دةكرَيتارةها ئةمة,
رووداوَيكةوهةمووضوارساَلَيكمرؤظايةتىئاطاداردةكاتةوةلةتواناىجةستةووزةى

لةاليةك الو بةبَى, ديبلؤماسييةكان ثةيوةنديية سةرجةم تَيكةَلكردنةوةى لةطةَل
لةناو دةبَيت شةرتء تاقىقةيدء تَيدا تواناكانى كة رووبةرووبوونةوةدا طؤِرةثانى

دةكرَيتةوة بَيت, خاَلىسةرجنةكانىئايندة لةزةتةكانىشةِرىطؤرةثان, لة لةوَيوة تا
بطةنءهةمووكةسءاليةنةكانيشلةناويةكواَلتداميوانبنكةبةمَيزَيكىطةورةى

دةكرَيت مةزةندة طؤ طفتء ئاشتةوايىء , فافي)ضونكة دةوَلةتَيكىطةورة( ئاستى لة
ىسةرؤكىفيفاشوةكناودارترينكةسايةتىءوَيناىسةرؤكى(جؤزيفثالتةر)دايةء

شاهانةى ثَيشوازى سةردانةكةشيدا لةكاتى لَيدةنرَيتء رَيزى يةكطرتووةكان نةتةوة
.لَيدةكرَيت

مؤنديالجةماوةرىزياترىدةبَيتءكَيرِبكَيكانيشكةخ بةساَل ؤىلةيارىتؤثىساَل
يزانبةجيهانذمارةيانزياتردةبَيتءهةرضوارساَليشباشرتينيار,ثَيدادةبينَيتةوة

ئةوةجطةلةوةىلةهةندَى,سراوترينكةسايةتىسةردةمدادةنرَيتدةناسرَيتكةبةنا
شخوراو بة دةستةو ذَير واَلتانى مؤنديالدا مؤنديالةوة, بةهؤى نةناسراو يان

بةتواناءدةناسرَيت تيثة تا دةطةرَيت راستةقينةكاندا نةخشة بةدواى فيفا ء
بؤ دةستكةوتَيك جيهانيةو منايشة لةم نةبن بَيبةش ئةوَيش بةناوبانطةكانى

.واَلتةكانيانبةرنةوةكةئةويشناسينةلةِرَيطةىتؤثىثَيوة
تواناىجةستةءئةوتاكتيكانةىدةوَىكةدوورلة سيايةتءطةيشنتبةفيفاشتةنها

الوداية وزةى لةهةناوى تواناء, بةشكردنى وةرزشييةكانء طؤِرةثانة بةِرةَلاَلكردنى
رلةناوئةوطؤرةثانةووزةكانبةبَىسةرثةرشتياروكةسانىثسثؤِرلةبوارىوةرزشداهة

سةوزا طةورةجوانء قةفةزَيكى وةكو شةوانة طةرةكةكان لة كة دةكا عاسَى نةماندا
ثالجكتؤر دةدرةوشَيتةوةلةذَير ةكاندا خؤماَليكرانء, ئةوَى ئَيرةو تواناكانى كةى



 

ww.dengekan.comw Page 84 

 5405/40/52

هات بؤ هةرَيم لةدةرةوةى ثسثؤريان بةياريزانة, ثشتمان لةيانةكاندا كةى
نةبةست شؤظينستةكان بؤمان, نةخشةكان لةسةر فيفاش ئةوسا
 .دةطةرَىءدةماندؤزَيتةوة

 
 نامؤبوونى الو


ءسروشتىئاسايىخؤىياخىدةبَيتكةنةتوانآوةكوثَيويستئةوكاتةالولةتةمةن

نامؤبوونة هةستبةو ئاسايىءبآطرفتلةطةألسروشتىدةوروبةرىرابآء بة يان
لَيرةدياردةىزةوتكردنءخنكاندنى.نةكاتكةكةلتووربةسةركؤمةَلطايداسةثاندووة

ترس قؤناغة ئةو ناوةتة ثَيى الو سةرةتاييةكانى ناكةىكةبريكردنةوةلةمافة
لةم الو ضونكة بةتايبةتى، بةطشتىءدةسةآلت هةمووانة ئةركى ضارةسةركردنى
كؤمةَلطاتازةطةشةسةندوةىلةمةِرخؤماندؤسيةىمافةكانىبةسرتاوةبةوئايدؤلؤذيا
بؤماوةىكةهةميشةثةراوَيزخراوةونةكبريلةهةَلدانةوةىناكرَيتةوةبةَلكوتادآ

َيتلةذَيرفشارىطةيشنتبةئايندةىحةزةكانىدةسةآلتكةخؤىلةئةركةكؤنرتدةب
دةرطايةكى دةبَيتةوةو كةمرت الو تةمةنى تادآ دةدؤزَيتةوة دةستكةوتةكاندا حزبىء
بة كة بكةنةوة دةستكةوتانة لةو بري ئةوانيش تا ناكرَيتةوة، رووياندا بة هيوا

.هاتوونتَيكؤشانىئةوانءرابردووىالودابةرهةم
داهَينانةكاندا جنسىء هةَلضوونة ذيانء دةربِرينء ئازادى لة خؤى كة الو مافةكانى
الوَيكبةسرتاوة هةر رؤذى دوا حزبنيء كؤيلةىدةستى هةموويان هةر دةبينَيتةوة،
بةوشوناسءرةنطةىهةَليدةبذَيرآءئةوكاتةشوةكوكاآلوضةكَيكىبةرطرىكارلة

راوةكانبةكاردةهَينرَيتبآئةوةىبريلةحةزةكانىبكرَيتةوةوبؤضونةلةضوارضَيوةد
كة بَيت تَيكؤشانةى ئةو خواستء بةقةد كة بكرَيت نيشان دةست بؤ ئايندةيةكى
دواىدةرضوونى لةسةردةمىبةعسيدا ثَيشرتو ئةطةر دةسوتَينآ، بؤ تةمةنىالويةتى

بازىدةبراوئايندةىتَيداونءالولةكؤلَيذةكانءثةميانطاكانيةكسةربؤخزمةتىسةر
نادياردةبووئةمِرؤءلَيرةدواىدةرضوونىقوتابىئةطةركارىحزبايةتىنةكاتئةوة
دادةمةزرآء،بةآلمبةموضةيةكنةكبةشىتةنهاخؤىناكاتبةَلكودوارؤذىجارَيكى

وَيندندىنادياردةبَيتءنازانآضؤنلةمتةمةنةناسكةىخؤيداوثاشدةيانساألخ
خَيزاندروستبكاتءماَلَيكثَيكةوةبنآ،ضونكةسةرجةمئةركةكانىدوارؤذهةرلة
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خؤى بداتء وةبةر شانى دةبَيت الو لَيرةدا ثةيداكردن، خانوو ماَلدانانء خواسنتء
ئةزموونةكاندا خاوةن ثَيطةيشتوو تازة وآلتة لةو نةضَيت لةبرييشمان بكات، دروست

حكومة هةنطاوى لةيةكةم هةر الوةكانة خواستى دابينكردنى دةسةآلت تء
خَيزان خؤشةويستىء هزرو ئازاديةكانى دةطاتة تا بؤيان شوقة ئامادةكردنى
كؤمةَلطاكانى بةمةش دايةو ئةوان لةبةرذةوةندى ياساكان كةسةرجةم دروستكردن

ئةوانجطةخؤيانيانلةدذوارترينقةيرانرزطاركردووة،كةالوثَييداتَيثةِردةبَيتء
لةوةىلةوآالوهةردواىدةرضوونءدامةزراندنىلةاليةنحكومةتءكؤمثانياكانةوة
بريلةداهَيناندةكةنةوةلةوبوارةداكارىتَيدادةكةن،كةئةمةشزؤربةثَيضةوانةى
كة دةكاتةوة ئايندةية ئةو لةجنسءبَيكةوةنانى تةنهابري ئَيرةيةولَيرةالءتةنهاو

امادةنةكردووةوبؤتاكىالوىجَيهَيشتووة،هةربؤيةشةشةقامةكامناندةسةآلتبؤىئ
جلى بة ثيشةسازييةكاندا شوَينة كارطةو الويشلة فرؤشء دةست منداَلى لة ثِرن
لةوةىبريلةداهَينان بةر بِروانامةيانهَيناوة بةدىدةكرَينءئةوانةشكة ضةورةوة

ريةىناخيانكةلةئارةزوةكانىسَيكسىءبكةنةوةخواستيانةئةوكةفءكوَلةطؤشةط
كارَيك لة بري جار هةندآ داميركَيننةوةو هةية رةنطدانةوةى خَيزاندا ثَيكةوةنانى
بةآلمبؤثِركردنةوةىبؤشاييةكاندةيكةنو بكةنةوةكةهةرطيزباوةِريانثَيىَنييةو،

.خؤيانىتَيدانامؤوطؤشةطريدةكةن
تةمةنىالو دؤزينةوةى بؤ حزبىجا سياسةتىبة ئاراستةى دةكرآ يةتىالوةكامنان

كردنىتاكءدةزطاخزمةتطوزارييةكانبطؤِردرَيتبؤبةرهةمهَينانىتوَيذَيكىدؤزراوة
خاوةن ئةوةى لةبرى بووةو ثَييان ثَيويستيمان سةختةكان رؤذطارة لةهةموو كة

نن،ضونكةموضةىئةوانبِروانامةكانخؤيانلةدةزطاكانىئاسايشءثؤليسدادامبةزرَي
زياترةزووتردةطةنةرؤخىئةوحةزوئارةزووانةىهةيانة،موضةىتازةدامةزراوةكان
ئايندةىئةوانيش هةَلبةتة بكرَيتةوةو ئايندةىالو بكرَيتءبريلةدروستكردنى زياد
ثَيدا وآلتةكةمانى كة قؤناغةية ئةو ئةمِرؤى ثَيويستى طرنطء هةرة بةشَيكى

دةطؤِرآرةتدةبَي مشةخؤرةوة توَيذى لة كؤمةَلطا الو ءوزةى داهَينانء ضونكة تء
لةوةى جطة ئةوة دةخاتةوة رَيك بآلويةوة ثةرتء دةسةآلتيشلة هَينء بةبةرهةم

 .نامؤكانىدةرةوةوناوةوةىوآلتةكةمانلَيرةداخؤياندةدؤزنةوة
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 بةهاكان نىوونبو
 

ةناوكؤمةَلطاتازةطةشةندوةكاندالةدةستدةضن،يانالولئالةوكاتانةىونبونىبةهاي
تةمةنىالويةتىلةمشوَينانةدازؤربةخَيرايىرادةبوورن،ئةوةدةسةآلتدةكةوَيتةناو
لةوآلةو خؤىدةبَينَيتةوة، بازووىكاركردندا نةبوونىووزةو لة قةيرانةىكة ئةو

هاتةكانئاَلؤزدةبن،سروشتىطةشةوكؤمةَلطايانةداذيانئايديةكانلةدةستدةداتءثَيك
ئا.ثةروةردةبوونئاسايىنابَيتءبؤشاييةكلةنَيوانمناَلىءثريبووندادروستدةبَيت

دادةثؤشآء شةقامةكان كةنارطريى بوونء ياخى خَيراي تةوذمَيكى ساتانةداية لةو
.لةنَيودرزوكةلةبةرةكانىدةسةآلتداطةراىنوآبوونةوةسةرهةَلدةدةن

لةوَيشةوةدةسةآلت ئا بازووىالودان، لةدةستضوانةىلةووزةو بةها نوَيبوونةوةىئةو
جؤر دةزطا قوتاخبانةو زانكؤو لةناو الو بةرنامةكردنى بة بؤ خؤ، دةكةوَيتة
هةرلةوسةرةتايانةوةهةوَلىبةحزبىكردنءجارَيكىدى بةجؤرةكانىحكومةتدا،

نكةلةنَيوبةرذةوةندييةطشتييةكانىدةسةآلتداسوتانىبةهاكاندةستثَيدةكةن،ضو
ئةوتوَيذانةطةورةترينمةترسنيءكةوىكردنيانتةنهالةرَيطةىبةحزبىكرنةوة
ئايدياو بةآلم نييةو ثآ باوةِريان جةوهةردا الوانةىلة ئةو حزبىكردنى بة دةبآ،

انةىلةنَيوالوةسركءئايندةزؤرَيكيانناضارىملكةضبووندةكا،بةآلمبةهاكانئةو
زؤربةشيان دةبنء لةبؤسةدا دةرفةتةكان بؤ متبووندا لةسووِرى بووةكاندان ياخى
بةدووىرَيكخراوَيكداوَيألدةبنتاكؤيانكاتةوةوتةياريانكاتبؤطؤِرينءلةناوبردنى

دةضن لةدةست تَيدا الوى تةمةنى بةهايانةى دذة سياسةتة ئةو ئةم. ونبونى بةآلم
وشيارتةم قؤناغى بةدوايدا دةِرواو نةوةيةك ضةند لةدةست هةستيارة سركء ةنة

بوونةوةورةتكردنةوةسةرهةَلدةداتكةئةويشمنداَلةكانىدوَينآءثَيرينءلةمِرؤدا
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تةواوى نوَيخوازييةك كةن، نقوم خوازيدا نوآ لةنَيو شتةكان هةموو دةيانةوآ
نَيوانةكانى ء بطرآ لةخؤ الو نوَيخوازييةكخةونةكانى ثِركاتةوة، ثريبوون مناَلىء

كؤمةَلطا كة ببات ئايندةية ئةو بةرةو طؤِرانكاريةكان سةرجةم ئاراستةى
ستؤكانةى ئةزموونة ئةم سةرجةم بةنَيو بةرنامةِرَيذكراوةو لةسةر ثَيشكةوتووةكانى

رةتبوونءبةهاىالوالىئةوانفاكتةرىطةيشنتبةوفيوضةريزمةيةكة الىئَيمةدا
.ئَيمةهَيشتالةكاطؤَلةداية

ئيدىالوىتةنهاودةستةمؤكراوىئَيرة،بةتايبةتئةوانةىدوورلةبةرذةوةندىطشتى
ئةوانةى ضؤتةوة، لةبري نيشتمانيان   بةهاى حزبةكانء دةروَيشى كردؤتة خؤيان
درومشةسواوةكانى داردةستءسِركراوىبؤضوونةتةسكةكانىحزبينيءتةنهاءتةنها
حزبدةَلَينةوة،بَيئاطابةهاىالويةتيانهةَلدةوةرآءبةسةرئةوثرييةدادةكةونءكة
ثريةكانىئةمِرؤىتَيكةوتوةوبةخؤياننازاننطؤِرانكاريةخَيراكانجةستةياندةشَيلَىء

هةرضىدةكةنلَيياننابَيتةوة،(موزمينانةى)هةوكردنىحزبىدةبَيتةئةونةخؤشيية
ئة بةهاكان لةبؤية زووة هةرضى دةخوازن ناكةون، ئةمِرؤ الوى دةست وانةى

بةخؤداضوونةوةيةكىخَيراىالوودةسةآلتدابدؤزرَينةوةوشةقامةكانخاَلىبكرَينلةو
.الوةتةريكءنامؤومشةخؤرانةىكةئايندةيانوةكبةهاكانىخؤيانبزركردووة

 
 
 

 الو وونى كةسايةتىونب


كؤر ناسنامةيزةمةني بةدوايي ئَيرة الواني كة دةسيتثَيكرد، شوَينةدا لةم الو ةوي
سامناكةكاني شوَينة بةرَيطةو الويةتي تَيثةربووني ترسي و دةطةِران خؤياندا
لةو ثِربوون كة رةتدةبوون ئةوسنورانةدا بةسةر رَيطايانةي دةناساندن،ئةو

.دةطرتجةندرمانةييانثاسدارانةينيشانةيانلةالويةتي
دةرووني فشارَيكي لةذَير الو راكردني ثَيكرد، دةسيت راكردن رؤذانةبوو ئةو هةر
ناوازةدا،يانكةَلةكةبوونيكةلتووروتراديسيؤنَيكيداسةثاويخَيَلةكيكةتائةندازةي
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ثَييوابووجَيهَيشتينيادةوةريةكانيتةمةنيمنداَلي دةيناآلندو مةرطالولةذَيريدا
ةوةلةضريكةينيشتيمانةلةتكراوةكةيسةرةتايوةديهَينايخةونةكانيانة،دووركةوتن

بازدانةبةسةرئةونَيوانانةيطةرايثارتةكانيتَيدايةولةوَيئايندةيةكضاوةروانيان
دةكاترَيكوةكئةوهةندةرانيانةيةلةفليمةبيانيةكاندادةبينرَين،يانوةكئةوانةن

.ةوتةوةدةطةرَينةوةوكضةمنداَلوهةرزةكارةكانيانثَيدةبةنلةوَيبةكؤمةَلَيكدةستك
لةوَيرؤذَيوةالوبةدوايناسنامةدادةطةرَيوثَيىوايةطرفتةدةروونيةكانئةوانةي
شينابنةوةولةناوثرؤسةكانيثةروةردةيئَيرةداننيلةشوَينَيكيديولةوآلتيكيدي

يادةوةرييةتاَلوشريينةكان،لةوَيئةوحةزانةهةنودةتواننبةبَيبوونينيشتمانو
بةتاَلكةنةوةكةلَيرةخةتانووةكطرَيكوَيرةكانرؤذانةرووبةروويالودةبنةوة،
كة دروستكةن خؤياندا لةهزري ووآلتَيك بةرثرسياريةتي ئينتيماو بةبَي دةتوانن

ئةوان(ثَيآلوةكانيانبةوَيياندةبةستَيتةوة)تةنها هةآلتوويئةودياردانانةنئةطةرنا
جطة كة دةدا لوش ئةوان ئةزمونَيك و نني دي جَييةكي هيض لة نةبَي لَيرة كة

.لةنامؤييهيضيديلَيوةفَيرنابن
ئَيرة ئاراستةي الوةوة كؤِرةوي زةمةني لة الوي رةهادا ئازادي بةدواي طةران بؤية

طؤ نةيتوانيوة تائَيستاش ،  طؤرانكارييةكان وكردةوة، نةريت و سايكؤلؤذي راني
ترادسيؤنلةموآلتةدابةرهةمبَييَنلةبةربوونيبؤشاييسياسيوخؤخةريككردنبة
يان داخوازيانةي ئةو سةر ناثِرذَينة كوردييةوة و عَيراقي حكومةتي دروستكردني
ئةو واية ثَيي بةرضاو، دَيتة بايةخي الوبةبَى هةميشة بؤية هةيةتي، ثرؤذانةيالو

زاديةيئةودةيةوَيلَيرةدةستناكةونوهةمووئةوشتةجوانانةيلَيرةدةبينرَينئا
ئةوانةي طشتييةكان، بةرذةوةنديية ماناي نازانن كة كةسانَيكن بؤ و نني ئةو هي
هاتووة هاوذيانونيشتيمانيبوونيتَيداية،لةضبةندَيكيياساكانوئةودةستوورةدا

!؟!كةالوةكاندةنطيانبؤدا
دةكات تاكَيك هةموو بةشي كة قةبة ئابووريةكي ئَيستادا كؤِرةوو زةماني لة بؤية
هةآليساني نزيكة، دةسةآلتةوة لة زؤر كة كردووة كةمينةدا ئةو بةسةر سَيبةري
الوي ديسانةوة دةدرَي، كة مووضانةداية ئةو الوو تواناي لةسةرووي كة نرخةكان

وَيَلكردوو خؤيدا كةسايةتي كةبةدووي دةدا دةرطايانة لةو بارة ضةند هةميشةو ة،
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لةسةريداخراونودةشزانَيلةوديويكةسانَيكهةنطةمةبةحةزةكانيئةودةكةنو
.ئايندةيلَيدةشارنةوة

زؤرجارانتواناكانووندةبن،وآلتبةبَيداهَينان،بَيثرؤذةيثَيشكةوتنو ئالَيرةدا
يانهة نَيوانيمنداَليوثريبوونهَيندةكورتدةرفةتيكاردةمَينَيتةوة، رهيضنةبَي

دةستةثاضةشيةكثارضةوآلتدةكةنةئةو بةرهةم كةسايةتيوونوالويبَي دةبَي،
.قةيرانةبةردةوامانةيهةميشةدووبارةبونةوةيهةية

خؤيدةبينَيتةوةكةهةستناكرَيتنوَينةرَيكيالوكة لةوغيابةدا قةيرانَيكئَيستا
ديارهةَل يةكطرتنةوةدا لةو هةبَي، داخوازييةكانيةتيلةدةسةآلتينوَيدا و طريخةم

رَيذةي و هةرَيمايةتي ثالنةكاني زةوةندي و قةيران زؤري لةبةر ثَيناضَي كة بَي،
..لةسةداحةظدةكةفريايدؤزينةوةيكةسايةتيالوبكةون

 
 

 
 متمانة و ئافرةت


بةخؤبو متمانة جاران هةرضىدةكاتزؤر طرَييةىكة ئةو ئافرةتدةبَيتة لةالى ون

تواناى ئايندةىدةبَيتءئَيستاتيكىجوانىرةفتارو بة دواترتَيكةَل بؤىناكرَيتةوةو
لةسةرةتاوة هةر كة كةلتورةى ئةو قوربانى دةبنة دةروونى ثَيكهاتةكانى هزرىء

.ةكؤمةَلطادروستىكردووةوئافرةتىتَييداطؤشةطريكراو
كاريطةرىخؤىهةيةءطرانرتو ئةطةرضىئةمرؤِرؤَلىئافرةتلةخَيزانءكؤمةَلطادا

ثياو ئةركةكانى لة بةهاترة ثِر ظايرؤسكة, وةكو كة بؤماوة طرفتى هةندَى بةاَلم
لتورىكؤمةَلطاىداثؤشيوةودزةشىكردؤتةناوهزرىكةسةكانةوةبةهةردووِرةطةزى

كةزؤرجاران,ستةنطلةبةردةمكرانةوةوئازادييةكانىئافرةتدابؤتةئا,وة(نَيرومَى)
بشكَينَى ضَيوةية ضوار ئةو ناتوانى خؤىء هزرى قوربانى دةبَيتة خؤى ئافرةت
وةضةرخانة ئةطةرضى كَيشاويةتى بةدةوريدا سوور هَيَلى وةكو كةدةوروبةر

واَل دةستورى ياساو لة بابةتى طؤِرانكارى ئةوانةى بؤمَيذووييةكان دةكةن تيشدا
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بةرذةوةندييةكانىئافرةتكاريطةريةكىئةوتؤىلةسةباوةِرىئافرةتبةجَىناهَيَلَىء
ناتوانَىئةوفاكتةرةكاريطةرةبَيتكارلةدةروونىئافرةتبكاتءبةوئاراستةيةىببات

,ةينبؤيةدةبَيتبزاننيلةكوَيوةدةستثَيدةك,كةسةربةخؤبوونىتةواوىىَلهةَلَينجَى
بةتايبةتنةخؤشييةدةروونييةكان,ضؤندةتواننيئةوطرفتةكؤمةاَليةتييانةىهةن

لةوَيوة تا ئافرةت ئازادى بؤ بكات ضى دةتونَى خَيزان دةكرَينء ضارةسةر ضؤن
 ناهَيَلَى؟ ثياو ئافرةتء نَيوان جياوازييةكانى كة بطةرَين ياسايانةدا ئةو ,بةدةورى

ئةم سياسى سيستمى ئَيمةضونكة ئاَلوزةى واَلتة ئةم ثَيكهاتةكانى رؤى مت, كتء
دَيرينةكانة كلتورة بووى بةظايرؤس شؤظينىء هزرى هةَلَينجراوى رَيطةى, بؤية

ناو بةياساكانى ثَيدةكاتء دةست بةخؤبوونةوة لةباوةِر هةنطاوى يةكةم دةربازبوون
وامءشَيليطرانةبداتضونكةهةرضةندةدةسةاَلتهةوَلىبةردة,دةستووركؤتايىدَيت

بةاَلم,بؤئازادىئافرةتءسةربةخؤبوونىتاكءضةسثاندنىلةناودةستووروياساكاندا
ئةطةربارودؤخىخَيزانبؤهةزمكردنىئةمياسايانةلةبارنةكرَىجَيبةجَىكردنى

.طةلَيكطرانرتدةبَيتلةضةسثاندنى
لةمةيدانةكانىجَيبةجَيكردنىياسادا ئَيستا ولةكاتىبةخشينىئازادىبةئافرةتتا

كؤمةَلطادا ناو لة ئافرةت, كةسانةى ئةو سزادانى بؤ ناوة هةنطاوَيكى ض دةسةاَلت
هةية؟ ذنيان ضوار ذنء دوو شةريعةت بةثَيى دةضةوسَينَينةوةو ثسثؤرى! ضةند

ِراهَينانى مةبةستةء ئةم بؤ دامةزراون سةرةتاييةكاندا قوتاخبانة لة دةروونى
لةوَيوةقوت كةهةر سةرثؤشانةى ئةو فِرَيدانى بةخؤبوونء باوةِر لةسةر كض ابيانى

وابةستةىكؤتةسةرتاييةكاندةكرَين؟
كة وانةىنوَى خوَيندنى كؤنةكانء فِرَيدانىهزرة بؤ تايبةتهةية بةرنامةيةكى ض

بكات تاوتوَى يةكسانييةكان ثَيشووترو جياوازىهةبَيتلةطةَل و, انةىيانخوَيندنى
!بؤتةنيابؤِرةطةزىمَىبَيتءكوِريشنةخيوَينَىءزانيارىلةبارةوةنةبَيت؟(ماَلدارى)

!.بؤضىئةركىمارةيىءثَيكةوةنانىخَيزانءثَيداويستييةكانتةنهالةسةرثياوبَيت؟
بةدَلنيايىوشيارانةرةفتار,ئةوكاتةىئافرةتفَيرةوانةىمتمانةبةخؤبووندةكرَيت

كلتورةبةرا بة دةوروبةرةى ئةو بؤ طوشاريش سةرضاوةى دةبَيتة دةكاتء مبةريدا
كراون طؤش نةخؤشةكة لة, ثياو ذنء كردنى يةكسانى بة بؤ هةنطاو يةكةم بؤية
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كؤنء هزرة لةطةَل كؤن وانةى دةبَيت دةطرَيتء سةرضاوة سةرتاييةوة قؤناغةكانى
 دةسةاَلت هةوَلبدرَيت بدرَينء فِرَى ياساكاننةخؤشةكان نوَيوة لةسةرةتايةكى

تاهةرهيض,بضةسثَينَىءرةنطءثَيكهاتةورةطةزةكانوةكخؤىبةخؤيانبناسَينَى
,نةبَيتلةنَيوخَيرايىطؤِرانكاريةكانداءبةرلةِراثرسىبؤدةستورىهةميشةيىعَيراق

.دةسةاَلتمتمانةمانثَىببةخشَى
 

 ةركى الوـــئ


ل سروشتى باركاتَيك دةِرةخسآوة الو بؤ طوجناو دامةزراندنء, خوَيندنء لة هةر
نوَيوة ئايديؤلؤذيةتى فَيربوونى ثَيى, وآلت دةوَلةمةندةى ئةزموونة ئةو دةطاتة تا

بةخشيوة بةتايبةتيشبةكؤتاهاتنىرؤذانىسةختءئةورؤذانةىتةمةنىالويةتى,
ياسيانةىدةسةآلتةكانىداطريكةرءتَيدادةثوكايةوةءدةكرانةقوربانىئةوسيستةمةس

هيضبوارَيكلةبةردةمالودانامَينَيتةوةجطة,ناوخؤلةبةردةمالوياندادروستدةكرد
لةخزمةتكردنبةئاراستةىثَيشكةوتنىزياتربؤفيورضةرنيزم كةسةرجةموآلتة,

 ئَيستايةكى بةرةو يةكةميان هةنطاوى لةوَيوة ثَيشكةوتووةكانى لةسةربةخؤء ثِر
دوَينآالولةعَيراقَيكىثِرلةجةنطىجؤراوجؤردالة.ئارامىءئاسوودةيىهةَلَيناوة

هةندَيكبةرةوتاراوطةءهةندآبةرةو,بةرةكانىشةِرىداسةثاودادةكرانةسوتةمةنى
تةمةنى كورديش الوانى لة زؤرَيك هةَلدةخليسكانء هزرى داِرمانى فرؤشنتء خؤ

ياندواىتةواوكردنلةضياكانءلة،بةرلةتةواوكردنىخوَيندنجوانىءالويةتيان
.بةسةردةبرددارؤذانىسةختىرووبةِربوونةوة

ئةمِرؤكةشدواىضةندينساَللةئةزموونىتاألءشريين كةهةرهةموويانهةرلة,
بة بةزؤر بؤهةندةرانء رةوىبةكؤمةَلىالوان شةِرىناوخؤءطةمارؤىئابوورىء

بةرثرسيارةحزبي دةسةآلت يةكةم ثلةى بة رؤذانَيكن يادطارء ثارضةكردنيان كردنء
خؤيان الو ئةوجا بةرامبةريانء ثارتى, هةردوو ميالنَيى لة دةست دواى دةبَيت

ئَيستا هةستيارةى قؤناغة لةم يةكطرتنةوةيان دادةسةآلتدارء هة, لةوةتةى بةينكة
ضىبآ؟ثةِرينئةركىالوةقؤناغىهةستيارداتَيد
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ضييةو الو بةرامبةر دةسةآلت ئةركى ئةدى يةكطرتنةوة, دواى لة ثاداشتَيك ض
دةكرَيت؟ بةالو الونثَيشكةش شايستةى كة شياو ئارامء كةشَيكى رةخساندنى ئايا

قةرةبووكردنةوةىئةورؤذانةيةكةثريةكانىئةمِرؤيانكامَلةكاننةيانديوة؟
,بؤبةثؤليسكردنءدامةزراندنىالودةدرَيت,يةوةيىديانهةوَلَيكىدىلةئةزموونَيك

كة مشةخؤرَيك بكةنة الويشةوة بة طشتى بة كؤمةَلطا هَينةوة بةرهةم تاكى لة تا
!ئايندةيةكىتةمبةألءبآبةرهةمسةرهةَلبدات؟

ئةمانةءدةيانثرسيارىدىلةدواىيةكطرتنةوةىهةردوودةسةآلتىكوردىئاراستةن
بؤيةبؤلةمةودواجطةلةوةىدةسةآلتدةبَيتثشتئةستوربَيت,نوآبؤكابينةى

واتة هةية بوارةجياجياكانىفيوضةريزمدا بةثسثؤِرءئةوكةسانةىشارةزاييانلة
بكرَيت ديارى الويش ئةركى دةبَيت ثَيشكةوتنخوازى ئايندةيةك, بؤ خؤى الو يان

ثَي داهَينانءئةو ثِربَيتلة بكاتكة ثَيويستىئامادة شكةوتنانةىئةمِرؤىطةلةكةمان
نازانآ ثَيى دةسةآلتيش ثَييةتىء خوردتر, بؤضوونةكةمان ئةطةر تر واتايةكى بة

كةينةوة دامةزرآ, خبوَينآء ئاشتيدا لةمِرؤى نيية ئةوة تةنيا الو ئةركى ,ئةوة
يانةىلةوهةمووكارةديبلؤماسىءكآبِركَيدامةزرانَيكىبآبةرهةمءدووريشبَيت

ناوةند لة دةيكاتدةسةآلت طةلةكةمان دؤزى بؤ ئةركى, زياترة سةدة نيو ضونكة
بةدةستئةو رووياندا كة هةآلنةشةوة ئةو دةستكةوتء سةرجةم بة دذوار سةختء

بةردةواميدان لة دةكةنء نوَينةرايةتيمان ئَيستا كة تَيكؤشةرانةوةن وةرطرتنى, بؤية
توَيذة طرنطةىطةلةكةمانكةماندووبوونيانلَيدةتكآءبةئةوثؤستءئةركانةلةو

خؤوةرطرتنىدةسةآلتء,هةندَيكيانةوةبةزةقىديارةئةركىسةرةكىئةمِرؤىالوة
بة,ثؤستىسياديشهَيندةئاساننييةتابةبِريارَيكيانوةرطرتنىبِروانامةيةكبَيت

بؤ هةبآ توانايةك الودا جةوهةرى لة دةبَيت ئةوةى خةباتءقةد و بة درَيذةمان
تَيكؤشانةىكةالوانىدوَينآكةكامَلةكانىئةمِرؤنبؤيانكردوينءمَيذووييةكىثِرلة

راستةلةنَيوئةمهةمووشؤِرشة.سةروةرىءداستانءدةستكةوتيانبؤوةدةستهَيناوين
كىالوىبةآلمئةر,يةكلةدواىيةكةىدوَينَيداالثةِرةىرةشءهةَلةىمَيذوويىهةن

ئةمِرؤ ئةزموونى تَيكؤشانانةى بةو درَيذةدانة دووبارةيئةمِرؤ دروستكردووةء ان
بؤدا طةورةمان باجى كة هةآلنةشة ئةو سروشتى.نةكردنةوةى رةخساندنى لة بؤية

ئةركىالوزةق,لةبارىئةمِرؤداكةخؤىلةيةكطرتنةوةىماَلىكوردابةرجةستةدةكا
رةتبَيتءرازيشبنببةهةردةبَيتةوةءنابَيتضيدى هةَلةزةقةكانىبةسةرياندا

رووبدات كورددا ماَلى لةناو دى جارَيكى ناكؤكييةك دةسةآلت, الوة ئةركى
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بثارَيزآءلةكاتىفشارةكانى دةسةآلتيشثَيويستةئةركىالو هؤشياركاتةوةءلةسةر
ضىزووةالوئةوةبَيتكةتاهةر,الوبؤئاراستةيةكىباشرتدةبَيتبةهةندوةربطريَيت

 .كةءئةركَيكىقورسىلةئةستؤدايةيةهةيةءبةوجؤرةشخؤىبناسآكةئايندة


 

  ئيمرجنسى


كرد ئيمرجنسيم نةخؤشخانةى سةردانى رؤذةى ئةو كضة, كةبةردةوام تَيطةيشتم
ئاقارَي بةرةو دةكرَينء طؤشةطري زياتر واَلتةكةم لةخؤنةديوةكانى خَير كهةرزةكارء

دةبردرَينلةودؤزةخةىتةنهاءتةنهابؤئةوانةوهةميشةشلةطةَلهةمووثَيشكةوتنة
تةكةنةلؤجىءكؤمةاَليةتيةكانداطؤشةيةكبؤئةوانهةردةمَييَنكةباشرتءلةبارتربَيت

.بؤخؤسوتاندنءلةناوبردن
ترادسيؤنَيكى دةستى سوتةمةنى سووتاوانة جةستة الو كضة ئةم زانيم رؤذة ئةو
دةزطا هةموو لةو بةهَيزتربوون هةميشة كؤمةاَليةتيةكان نةريتة دابء بؤماوةنء

طرتؤتةوة ئَيرةى خَيريانةى طؤِرانة راطةياندنء كةلَيوان, نةخؤشخانةيةى ئةم ئةوَي
لَيوةلةضريؤكةتراذيديةكانءهةرهةمووضريؤكةكانيشهةرلةوَيبةكؤتادَينءئافاتى

 نامووس باوانء ترسى لةناومةرطء بكرَيت تؤمار لَي كورتةيةكيشيان تةنها نايةَلن
ئازارءتوانةىجةستةىشلكءناسكىكيذةالوةكانىئةمنيشتمانةمداضريؤكةكانيش
هاوشَيوة ضريؤكى هةزاران رؤذَيك كةهةموو جَيدةهَيَلن واَلتَيك هةتاية بؤ دةمرنء

.دةخاتةجيهانىفةنابوونءلةبريضوونةوة
هةرةزؤرى لةئةستؤىبةشَيكى بوونةوةىهةية دووبارة لَيرة ترسناكانةى تاوانة ئةم

كضة بةناضارى كةزؤر ترسانةن ئةو سةرضاوةى هةميشة ئةوانة باوانداية
ذيانةىهةموو قوتاربوونلةو بؤ بِريارة دةبةنةبةركارَيككةدوا ثةنا هةرزةكارةكان

 خؤيانء لةبَيدةسةاَلتى ئةوان ئةوان بؤ مردنَيكة بةرطةطرتنيانرؤذَيك كةمتواناي
هةَلدةبذَيرن رَيطةيةك لةسةريانة ناوةكيةى خَيَلةكىء فشارة هةموو ئةم لةئاست
توانايةك تةنها واية ثَييان نةكرَيتء بِريارةكانيان بةئارةزوو سوكايةتى تاضيدى
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بؤيان لةماَلةوة بةندخيانةيةى ئةو كةلتوور باوانء روبةرووبوونةوةى بؤ هةيانبَيت
توانايةكهةيانبَيتبةسةرجةستةىدروستك راوةخؤسووتاندنةءئةواندةزاننتةنها

خؤياندايةءتةنهالةمرَيطةيةشةوةدةتواننتؤَلةلةدةوروبةربكةنةوة،بؤيةلةمكاتةدا
بةم بسووتَيننء خؤياندا لةطةَل ضريؤكةكان رقء تاهةموو دةدةن بِريارَيك

كة  جةستةياندَيت كةبةسةر هَيندةتراذيديايةش هةَلوَيستَيكى ناو خبةنة سوكاريان
.ناخؤشدةوروبةربةطومانةوةسةرجنيانداتآ

ئةورؤذةلةنةخؤشخانةىئيمرجينسىجطةلةهةرزةكارةسووتاوةكانجياوازىديشم
ديت هةر, دةكردء لةسووتاوةكان ثَيشوازى جياوازى بةبَي نةخؤشخانةية ئةم جاران

دةك ضارةسةر يةك وةك رانهةمووشيان نةخؤشخانة, كاروبارى كاتة ئةم ضونكة
ئةو نةدةزانى جياوازيةكانيان ماناى ئةوان بيانيدابوو رَيكخراوَيكى لةذَيرضاودَيرى
ذوورةتايبةتيانةىلةوَيبوونتةنهابؤئةوسوتاوانةبووكةثلةىسوتانيانلةسةروى

وةبوو92% جي, بةبَي اوازىلةوذوورانةمةترسىمردنيانلَيدةكراوهةربؤيةبةجياو
دادةنران بةرثرسء, كةخزمى سووتاوانةن ئةو بؤ تةنها ذوورانة ئةو ئَيستا بةاَلم

لةوةتةى نةخؤشخانةية ئةم ئَيستا بةرهةمدَينن جياوازيةكان ئةوانن ناسياوى
طؤِران خؤمان تةندروستى وةزارةتى سةر خراوةتة نابةنء بةِرَيوةى بيانييةكان

هةمو شوَينء سووتاوةكانىلةضارةسةرو دةكرَيء بةدى بةِرَيوةبردنيدا شَيوازةكانى و
ضريؤكة لةنهَيينء ثِر ضاوة ئةو لةناو لةوَيدا دةبينىء ضاويان تةنها ئةوَيش

دةخوَينينةوة بةردةوامةكان لةتراذيديا ثِر جياوازىخةمة نةطَيِردراوةكاندا لةنَيوان.
.رنابينىبذانطةهةَلقِرضاوةكانداجطةلةفرمَيسكشتَيكىت
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 ؤثةـــــدوا دلَ


كة دَلؤثىفرمَيسكةرذاوةكانىدلؤثةدا لةوةرينىدوا ذمارةىبةردةوامء02دةمةوَى

هَيشتا دَلؤث طةلَيك ئةطةرضى بَلَيم طؤشةكةم خوَينةرى بة رذا، ىَل ثضرانى بَى
بةردةوام خةمة بؤ كراوةبوو ثةجنةرةيةى ئةو بةاَلم ماون، لةمبةقةتيسى ةكانتان

بةو بةالو بوو تايبةت طؤشةيةكى دَلؤثة دةبةخشَى، بةئَيوة هةناسةى دوا طؤشةيةدا
بةوانةى بوو تايبةت هةية، دووبارةبوونةوةيان نايةنء بةكؤتا طرفتانةى كَيشةو
سنورةكانياندةبِرىءتةراوطةيانهةَلدةبذاردبةوانةىلةمافةسةرةتاييةكانبَيبةشنء

بةث خةو طةمةشةوانة لةناو بوو هةناسةيةك دةطمةنة، لَيرة دةبينن رؤسةيةكةوة
وشةو بةدواى ئايندةدا، بةدواى ماندوون طرنطةى زؤر توَيذة ئةو بؤ سياسييةكان
لةناو سااَلنَيك طرنطة زؤر توَيذة ئةو ئةوان تَيدابَى، خؤيانى كةسايةتى ئاسؤيةكا

لَي برستى بوون برسى  نامؤبوونء ودواتر ئةوشةرةكاندا بةناو دَلؤثةش رِبيبوون،
دواى بة طةِرانيش خؤ باسكرد، هةرةزؤرى زؤربةى كردوو ثياسةيةكى ئاريشانةدا
ديان كةسى برتازَى لةخؤيان كة بضى شوَينانةدا ئةو بةثةناى دةبوو ضارةسةردا

.نةدةدى
تةوةلةوَيوةهةستمكرددةبَيتدَلؤثةبنوسرَىتاالوهةستبةتةنيايىنةكاووةئاطابَي

شتبَلَين، دةوَيرن دةكةنء خةمةكانيان كةسانَيكهةنهةستبة دةزطاو كة لةوةى
طؤشةيةكهةيةبؤوانءكَيشةكانياندةوروذَينَى،بةاَلمبةسياسةتبوونىثانتاييةكان،
ئةو بوونى سياسةت بة يانى وشةكان الدانى يانى ذيان، بوارةكانى تةواوى ثانتايى

نءدَلؤثةىثَىضكدةكرَى،يانىبةكؤتاهاتنىئةوهةناسانةىرستانةىلةسكةالدةدة
الدانى خؤ تؤخةكان، لةضوارضَيوة دةرضوونة بةردةوامىء بؤ طرفنت خةتان، كة
طؤشةكةلةناوةرؤكءرؤيشنتبةرةودنياىئةوطةورانةىكةدوَينآئةوانيشالوبوون،

لةوطرفتانةىراستةوخؤيانيانداضؤِرانبةسةرهةندَىبابةتىسياسى،بةدةرنةبوون
ثانتاييانةدا ئةو بةناو بوون هَيمايةك بةَلكو بةالوةوة، بوون ثةيوةست ناِراستةوخؤ
رةتدةبوونكةبَىئاطاهةمووالىبةسياسةتكرد،سياسةتئةوساوئَيستاولةئايندةشدا



 

ww.dengekan.comw Page 96 

 5405/40/52

ئاسوود دةيةوَى الو ئاسوودةييةى ئةو بةرةو كؤمةَلطاية هةَلشكانى ةييةكثَيداويستى
ناكةوَى؟ دةست قةت نةبَى سياسةتدا لةناو بةرفراوانء! ثانتايية لةم ئاخر

ناكرَى لَيدةردةضَىء ئةوةى هةر الو فرمَيسكةكانى كؤكردنةوةى رؤذدا ثَيداويستيةى
 هةبَى اليةنة ئةو بؤ خوَيندنةوةت تةنها يان برؤى ديوةدا بةو ئةوانتةنها كة

 و بوودةيانةوَى نزيك رةقىسنووردارةو دؤخى ديتنى بةبَى دَلؤثة وةك لَيى نةوة
.دةضَيتةدؤخىبةهةَلمبوونةوة

بؤيةبةدةستخؤمنةبووهةندَىجارطرفتةباووزةقةكانىكؤمةلََطارَيِرةوىوشةكانى
فرمَيسكةكان بةوانةى دذ بةاَلم الو، لةهةناسةكانى نزيك دةبرد ئاراستةيةكدا بة

لةت ئيدىهيوادارم خوَينةرانىدةوةرَينن، بة خزمةتَيكم رابردووىطؤشةكةدا ةمةنى
لةطةَل بَيت ساتَيكيش بؤ توانيبَيتم نةبَى هةرهيض كردبَى، بةطشتى الو طؤشةو
الثةرةيةكةم ستوونى هةرنةبَى يان بوومب، رةت بةناخياندا ذيامبء خةمةكانيان

.رةشكردبَيتةوةكةبةشتَيكىتةرخانبووبؤخةمةكانىالو




 
 
 
 
 
 
 
 
 


