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 رؤذيَكم لةطةلَ ئازارةكاني كضيَك

بةةةوو, كةةةة  2019ي مةةةانطي نؤظةمبةةةةري سةةةالَ ةكيضوارشةةةةمةي 
بةةة كؤتةةايي هةفتةةةكاني زانكةةؤم     ,مهاوكةةات  هةةةموو ضوارشةةةمانيَك 

ن جيةةاوازتر بةةوو بةشةةةكةي مةة كةةة ئةمةةةه بةةةهؤي ئةةةوةي , دادةنةةرا
م دةوامةةي لةةة شةةةمة بةةؤ ضوارشةةةةكةةةم كةةة لةبةشةةةكاني ديكةةةي كؤليَ 
منةةيش لةةة زؤربةةةي كؤتةةا هةفتةةةكاني   ,ئاسةةايي خةةؤي ئةةةدام دةدا 

كةة  برِيةارم دا  مالَةةوة , بةةلَكو    وة بةؤ نةدةرِؤيشةتةة  راسةتةوخؤ   زانكؤم
و  ثياسةةةيةك بةةة تةةةنيا بكةةةم بةدةوروبةةةري ثةةرية قةةة تي هةةةوليَردا

بةةةرِيَ  مةضةةكؤ بةةةرةو ضةةايةخانةكةيلةةةويَوة راسةةتةوخؤ ثاشةةانيش لة
لةةة كوضةةةيةكي ضةةا انةكة بةةةكز و ماتةةةوة   بؤخةةؤم   كةةة ,كةةةوم

دادةنيشةةتم و  ميةةواني ضةةايةكي طةةةرم  لةطةةةلَ رؤذنامةيةةةكي طةةةرما و  
سةةرجةم هةوالَةةكان ثةرِاو ثةرِ بةوون       كةة , هةةوالَ و زانيةاري  طةرم لة 

جاروبةةةاريش ضةةةاوةكا   بةةةةلَام,ي بةةةيَ بنةةةةمالةةةة درؤو دةلةسةةةة
 ة ويَنةكةةي خةؤم كة   ةوة بؤ سةر ويَنةةي كةسةيَكي خؤشةويسة    دةسورِاند

.بةطةورةيي لة سووضيَكي ضا انةكةدا هةلَواسرابوو  

دابةوو بةرِؤم بةؤ  ناوضةةي      بةلَام ئةم كؤتا هةفتةي ئةم جةارةم  برِيةارم  
عةةةنكاوة, ضةةوونكة ماوةيةةةكي زؤر بةةوو  ثياسةةةيةكم بةةةيادي رؤذانةةي  
رابةةةردووم بةةةةناو كوضةةةة و كؤلَانةةةةكاني عةةةةنكاوةم نةةةةكردبوو ,   
هةربؤيةةة ئةةارةزووم لةةة ثياسةةةيةكي شةةةقام و كووضةةةكاني عةةةنكاوة   

كووضةةةة و  هةةةةموو نيَودةكةةةرد , بةةةةلَام ثياسةةةةيةكي ئيَسةةةتام بةةةة
 سةةالَاني زؤر بةةؤم جيةةاوازترة لةةة ثياسةةةيةكي شةةةقامةكاني عةةةنكاوة
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,لةةة كةةاتي ثياسةةةكرد  بةةةنيَو هةركووضةةةيةكي ئةةةو      رابةةردووم
 ضةةةندين يةةادةوةري خةةؤه و ناخؤشةةي   ,راسةةتةوخؤشارؤضةةكة بضووكةدا
 كةة هةةرطيز لةةبري نةاكريَن     بةةبريي مةين هيَنايةةوة   سالَاني رابردوومي 

بةةةةرةو عةةةةنكاوة  كةةةة . هةةةةركاتيَكيشيةةةا ئةةةةو يادةوريانةةةةي ذ
برِؤيشةةتباماية دةبوايةةة لةيةةةكيَك لةةة خواردنطةةة خيَراكةةاني ئةةةو      
ناوضةةةية بةتايبةةةتي خواردنطةيةةةكي خيَةةراي ليَبةةوو لةةة نزيكةةي      

لةة قؤنةاغي ناوةنةدي دةَويَنةد       قوتاخبانةكةم بوو كةاتي خةؤي كةة   
اوبووني زؤربةي جةار لةةو خواردنطةيةة نةانيَكم دةخةوارد لةةثاه تةةو        

منةةيش  بؤيةةة ئيَسةةتاه ئةةةو خواردنطةيةةة مةةابوو,, هةر كةةةقوتاخبانة
وةو وةكةةو  رؤذانةةي رابةةردوو  دووبةةارة لةةةو خواردنطةيةةة دادةنيشةةةة    

, لةطةةلَ ئةوةشةدا مةن زؤر ئةارةزووم لةة      خةوارد  اخوانيَكي خيَةرام تيَةد  
.ة ضيَ يَكي تايبةتي  ثيَم دةبةخشيَتخواردنة خيَراكان هةية ك  

ئةةةو رؤذة زؤر برسةةيم بةةوو , هةركةةة ضةةوومة ذوورةوة راسةةتةوخؤ داواي     
دوو لةفةةةي طةسةةي بةةةنا  كةةرد لةطةةةلَ ماسةةتاويَكي سةةاردا , ثاشةةان  
بردمةةة دةرةوة بةةؤ خةةؤم لةسةةةر يةةةكيَك لةةة ميَةةز و كورسةةيةكاني دةرةوة 

هةةةتا رادةيةةةكي زؤر   انيشةةتم ,ئةةةو خواردنطةيةةة شةةويَنيَك بةةوو    د
ثيَةةك و خةةاويَن بةةوو بؤيةةة منةةيش ئةةارةزووي     ثيَشةةكةوتوو  و ريَةةك و 

خةوارد  لةةويَ دةكةةرد,  بةةلَام كاتيَةك سةةةرقالَي نةان خةواردن بةةووم        
شةةيَوةيةكي ناسةةكانة بةةة كةةة بة اكاو كةسةةيَك هاتةةة سةةةر سةةةرم لةةةن

, ثاروويةةةكي نةةاني لةةيَم دةكةةردزمانةةة عةرةبيةكةةةي دراوسةةيَةان داواي 
ض كاتيَةك سةةري خةؤم    منةيش سةةرم لةةخوارةوة بةوو بةةلَام خؤزطةة هةي       

 كةةة سةةةري خةةؤم بلَنةةد كةةردةوة راسةةتةوخؤ ,كاتيَةةكبلَنةةد نةكردبايةةةوة 
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كةةة هةةةروام   ثرِشةةنطدارةوة,ضةةاوةكا  كةوتةةة نةةاو ضةةاويَكي شةةيين 
خؤزطةة  بةةلَام  ,كةومتةة نةاو ئةاوي دةرياضةةيةك     ئةةو رؤذة مةن   دةزاني

و كؤتةةةاييم ثةةةيَ ةبوومايةةةةئةةةةو رؤذة لةةةة ئةةةاوي دةرياضةةةةيةك نوق
 بكةوتبايةةة نةةاو ضةةاوي كضةةيَكي جوانةةةوة نةةةك  ضةةاوةكا  بهاتبايةةة,

ضةيَكي جةواني بالَابةةرزي    , بينةيم ك كة ئةمةةه زيةاتر مةين ئةازار دةدا    
 وة, كةضةي ةكةة ثرضةةكاني بةسةةر شةاني دا هةاتبووة خةوار      ثرض  رةه 
داواي ثاروويةةةكي نةةاني لةةةمن دةكةةرد , منةةيش تووشةةي شةةؤك  هةةاتبوو

 ينيةكةةةي دةهاتةةة دةرةوة وة هةنطوبةةووم بةةةو قسةةةيةي كةةة لةةة ليَةة   
لةة دلَةي خؤمةةوة     ضوونكة هيض باوةرِم نةدةكرد بةةو قسةةيةي , بةةلَام    

نيوةرِؤيةة طالَتةة بةة دلَةي     دةكرد بةجوانيةكةيةوة هةاتووة بةةو    هةستم
لةة  بةهةةرحالَ   بكةات, بةةلَام   داكورِيَكي ثرِ لة ئةازاري ئةةم نيشةتةانة   

لةةة كؤتةةايي دا ئةةةو هةةاتووة داواي نةةانيَكم لةةيَ   دلَةةي خؤمةةةوة طةةوم:
 ات كةة بةةبيَ نةازي بةةرِيَي بكةةم .     ريَطةا دةد  ندةكات وية داني مةن ضةؤ   

هةرضةةةندة بةةاوةرِم نةةةدةكرد كةةة ئةةةو كضةةيَكي هةةةذار بيَةةت ضةةوونكة   
 بةةةلَام,ةكاني لةةة هةةي مةةن جةةوانتو ثؤشةةتةتر بةةوو  رِووخسةةار و جلةة
واني سةةر ميَزةكةةي خةؤم    بةة مية   ئةو كضة جوانةم كةرد  لةكؤتايي دا من

هةرضةةةندةه ئةةةو رؤذة   و هةرضةةيةكي داوا كةةرد ضةةووم بةةؤم هيَنةةا    
ثارةيةكي كةةمم لةة طريفةان دا مةابوو , بةةلَام طةويَم نةدايةة طريفةاني         

لةبةرامبةةةرم  رووبةةةرو دانيشةةت     كاتيَةةك بةجوانيةكةيةةةوة  , خةةؤم
سةةةري خةةؤي هيَنةةابووة خةةوارةوةو خةةةريكي     راسةةتةوخؤ لةةة شةةةرما  

شةةتيَك لةةةناخي دلَةةةةوة بةةووة   ةكةةةي ثيَشةةي بةةوو ,ئةةيت منةةيشخواردن
زانيبايةةة بؤضةةي جوانكيلةيةةةكي ثةةرض    حةسةةرةتيَك كةةة دةبوايةةة    
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هةربؤيةة    داواي ثاروويةةكي نةا  لةيَ دةكةات.     ضاوشةني هةاتووة   رةشي
بةشيَوةيةكي كةزةوة ثةيَم طةوت: تةؤ ديةارة هةيض كةسةيَكت نةةماوة            بة

  خؤمةةان ضاوشةةني بةةة زمةةاني  شةةرييين كةةوردي  خةةةلَكي كةةويَي  كضةةةي
ثيَي طةوم: ئةةتواني بةة كةورديش لةطةةلَم قسةة        مين دايةوةو وةلَامي

بةة   تيَدةطةةم بؤيةة هةيض خةؤت مةشةلَ يَنةو,     كةوردي   زماني بكةي من لة
ةتواني باشةةة ئةةزؤر , منةةيش طةةوم: لةطةةةلَ بكةةة  مزمةةاني خةةؤت قسةةة

 يةةةت  ئةةةويش بؤضةةي تةةؤ ليَرة  باسةةي ذيةةاني خؤتةةت بةةؤم بكةةةيت,  
وةلَةةامي دامةةةوةو طةةوتي: بةجوانيةةة سةةةرنا رِاكيَشةةةكةيةوة   دووبةةارة

مةةن دةميَكةةة ضةةاوةرِيَي دةرفةةةتيَكي لةةةم شةةيَوةيةم دةكةةرد كةةة رووبةةةرو 
يةة  رؤذة اني خؤمةت بةؤ بكةةم ,ئةةمرِؤ ئةةو     لةطةلَ تؤ  دابنيشم باسي ذية 

بةشةةيَكي  و باسةةي  بةةؤ مةةن كةةة  تةةوانيم لةبةرامبةةةري تةةؤدا دابنيشةةم 
. بكةم تبؤ ئازارةكاني خؤم و هاورِيَكا بضووكي   

, ضةوونكة مةن يةكةةم    ئةةو كضةة   منيش تووشي شؤك بووم  بة قسةةكاني 
جةةارم بةةوو  كةةة ئةةةو جوانكيلةيةةة ببيةةنم, بةةةلَام لةقةسةةةكاني ئةةةو   
كضةةةةدا ئةةةةوة ديةةةاربوو كةةةة دةميَكةةةة يةةةةكت دةناسةةةني يةةةاخود    

بةةةلَام بةهةةةرحالَ منةةيش ئةةةو  , لةثيَشةةتدا هةةةبووبيَتثةيوةنديةةةكةان 
طةةويَ لةةة  كةتةةةنيا بةةيَ دةنطةةي هةلَبةة يَرم بؤئةةةوةي رؤذة ناضةةار بةةووم

مةن   بةةقوربان  فةةرموو منةيش ثةيَم طةوت:     قسةكاني ئةةو كضةة بطةرم,   
,نةاوت   رم و تةؤه باسةي خؤتةت بةؤم بكةة بةزا       ئيَستا طويَت بةؤ دةطة  

  ضؤن هاتوويت بؤ ئيَرة  ضيت لةمن دةويَت بؤضي ليَرةيةت و ضية 
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سةةالَة بةةةلَام  لةةة   يةةةك  تةمةةة  بيسةةت   ,نةةاوم ئيسةةراية مةةن 
, مةةن لةةة  لَةةة منيةةان دووسةةالَ طةةةورةتر كةةردوة   تةسةةكةرةكةم بةهة

بةةةبيَ ئاطةداركرنةةةوةي خةةؤم  وسةة َخيَزانيَكةةي مامناوةنةةدي لةةة شةةاري م
, سةيَ  خووشةك و سةيَ برابةووين      ضاوم بةة دنيايةةكي نةامؤ كةردةوة     من

ةوة لةطةةةلَ دايكةةم و بةةاوكم  واتةةة ئيَةةةة لةةة مالَةةةوةخيَزانيَكي لةةة مالَةة
فةرمانبةةةري   , سةةالَانيَكي زؤرقةةةرةبالَب بةةووين. بةةاوكم نةةاوي جةةةوادة

,بةاوكم يةةكيَك بةوو لةباشةتين      دا موسة َ   بةرِيَوبةرايةتي ئاو بوو لةة  
دايكيشةةم نةةاوي  هةةةروةها  ,فةرمانبةةةري بةرِيَوبةرايةتيةكةةةي خةةؤي 

ئةافرةتي مالَةةوة بةوو بةةلَام ئةافرةتيَكي زؤر خويَنةدةوار بةوو        ئايشةية 
كةةة بةبةةةردةوامي ئةةارةزووي لةةة كتيَةةب  خويَندنةةةوةو طةةةرِان بةةة دواي   

 ةانزؤربةةةي ئافرةتةاني طةةةرِةك  الةهةةمان كاتيشةد  , شة  نةويَ دةكةةرد  
يَنةةدةواري بةةؤ, بةةؤ ئةةةوةي دةهةاتن بةةؤ ي دايكةةم هةةةتاوةكو فيَةري خو  

دايكةي  مةن     ,خؤيةان راثةةريَنن   رؤذانةةي  رةكةاني بتوانن بةئاسةاني كا 
 ,دةسةةتيَكي كابةةاني هةةةبوو لةةة درووسةةكردني خةةواردن و شةةرينةمةني   

و رِؤذة وةكةو  بةتايبةتيش كاتيَةك ثةاقةوةي درووسةت دةكةرد بؤمةان ئةة      
ضةوونكة ثاقةوةكةةي دايكةم لةةهيض شةويَنيَكي       ضةذن وابةوو بةؤ ئيَةةة,   

شةةاري موسةة َ بةةووني نةةةبوو جةةاري وا هةةةبوو دايكةةم برِيَكةةي زؤري      
هةةةتاوةكو بةةرِوات لةةة بةةازار   درووسةةتدةكرد لةثاشةةان دةيدايةةة بةةاوكم

ئةةيت واي   ثةيةةدا بكةةات. بيفرؤشةيَت كةةة تةةواني ثارةيةةةكي باشةةي ثةةيَ 
بؤيةة   ,يةةي دايكةم بكةةن   ليَهات كةة خةةلَكي  داواي ئةةم جةؤرة ثاقةوة    

باوكم برِيةاري دا كةة شةويَنيَكي بضةووك بةةكرَي بطريَةت بةؤ دايكةم بةؤ          
ئةمةةةةه واي كةةةرد  ني ثةةةاقةوة و شةةةرينةمةنيةكاني ,  درووسةةةكرد
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ئيَةةةة , هةرضةةةندة ذيامنةةان زيةةاتر خؤشةةبيَت و دلَيشةةةان خؤشةةت بيَةةت 
لةسةةةرةتادا زؤر باوةرِمةةان بةبةشةةي خؤمةةان هةةةبوو هةةيض كاتيَةةك      

ان لةةة نةةةبووني شةةتيَك نةةةكردوة يةةاخود بةةؤ نةةةبووني شةةتيَك    طلةةةم
دلَطةةران نةبووينةةة بةةةثيَي توانةةاي خؤمةةان توانيومانةةة هةةةموو شةةتيَك  
. بكةين  

دووبةةرا طةورةكةةةم ,  لةطةةةلَ ئيَةةةة نةةةدةذيان ضةةوونكة ئةةةوان ذيةةاني   
هاوسةةةرطرييان  ثيَةةك هيَنةةابوو خةةاوةني مةةالَي تايبةةةتي خؤيةةان بةةوون 

ة بةةةؤ سةةةةردان دةهةةةاتن بؤ مةةةان ئةةةيت مالَةةةة  بةةةةلَام ناوبةةةةناو
 بةةةهؤي دةنةةه و هةةارو هةةاجي  بضةةووكةكةمان زؤر قةرةبةةةلَاب دةبةةوو  

دوو خووشةكةكةي تريشةم ئةةوانيش لةةمالَي خؤيةان       مندالَي براكةا , 
بوون واتة بؤخؤيان ميَرديةان كردبةوو بةةلَام يةةكيَك لةة خووشةكةكا        

كيان بيَةت بةةلَام هةيض    يَضةندين جةار هةةولَيان دابةوو بؤئةةوةي منةدالَ     
مندالَيَكيان بةة قسةةةت نةةدةبوو , بةةلَام ئةةوان زؤر بةختةةوةر بةوون        

زاوةكةةمان  شةةكة لةخووشةكم دابةوو كةضةي     لةة بنةرِةتةدا كيَ  , بؤخؤيان
دةخسةةتة ئةسةةتؤي   لةةة ي خةةةلَكي كيَشةةةي منةةدالَ نةبوونةكةةةيان   

نةزؤكةةة  كةسةةيَكي لةبنةرِةتةةةوة كةةة طوايةةة زاوةكةةةمان    خؤيةةةوة
و هةميشةة ئامةادةبوو    ضوونكة ئةةو خووشةكةكةمي زؤر خةؤه دةويسةت    ,

ئةةةةو زاوايةةةةمان   , لةةةةثيَناو خووشةةةكةكةم هةةةةموو شةةةتيَك بكةةةات 
منةةيش ئةةو جةةؤرة ثياوانةةةم زؤر   يَةي  رؤشةةنبري بةوو,  ثيةاويَكي هةةةتا بلَ 

خةةؤه دةويَةةت كةةة ريَةةز لةةة خيَزانةةةكانيان دةطةةرن و بةبةختةةةوةري     
مةةن سةةةري تةةؤ نةيةشةةيَنم بةةةم   بؤخؤيةةان دةذيةةن, بةهةةةرحالَ بةةا   

دلَنيام كة هةةتاوةكو كؤتةايي قسةةكا  تةؤ بيَةزار دةبيةت        قسانةمةوة
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هةةيض شةةتيَك نةةةلَيَيت و   يةةوادارام هةةةتاوةكو كؤتةةايي  لةةيَم, بةةةلَام ه
 تةةةةةنيا طةةةةويَم بةةةةؤ بطريةةةةت , ئةةةةيت سووثاسةةةةت دةكةةةةةم.   

دابةةوو كةةة درةنةةه  هةروةهاخووشةةكةكةي تريشةةم ئةةةوان  برِياريةةان   
مةةن و برايةكةةةي تةةرم بةتةةةنيا لةطةةةلَ   ئةةيت بةةةلَامبيَت.منةةدالَيان ب

مالَيَةةك هاتبوونةةة  كةةاتي خةةؤي   هةرضةةةندةدايةةك و بةةاوكم دةذيةةان ,
بةةاوكم رِةتةةي كةةردوة كةةة مةةن بةةدات بةةةو  داوام بةةؤ كورِةكةةةييان بةةةلَام

لةطةةلَ   منيش خؤم ئةارةزووم لةيَ نةةبوو كةة هاوسةةرطريي بكةةم      . كورِة.
 دواكةةةوتوو  يش زؤررِيَكي بةةاه نةةةبوو, كةةوضةةوونكة  ئةةةو كةةورِةدا  

مةةةن  ئةةةةوكات لةسةةةةرةتاي ذيةةةاني   لةهةمانكاتيشةةةدا  .ديةةةاربوو
 خةةاوةني ضةةةندين خةةةوني طةةةورةتر  هةةةرةوةها , هةةةرزةكاري دابةةووم 

, نةةةك ضةةوونة نةةاو ذيةةاني هاسةةةرطرييةوة  بةةووم بةةؤ داهةةاتووي خةةؤم 
 بةةلَام زؤرجةةاران ضةةارةنووي يةةاري بةة خةةةوني مرؤظةةةكان دا دةكةةات و  

ات كةةة هةةةرطيز ضةةاوةرِيَي   ذيانيةةان بةةةرةو ئاراسةةتةيةكي تةةر دةبةة   
هةنةةديَك كةسةةي دواكةةةوتوو فةةامي ئةةةو شةةتانة    بةرِاسةة   .ناكةةةين

ناكةةةن ئةةيت وادةزانةةن كةةة كضةةةكة تؤزيَةةك بةخؤيةةةوة  هاتبيَةةت ئةةيت  
ئةةوكات مةن لةة    كات و برِواتةة مةالَي ميَردةكةةي ,   دةبيَت هاوسةرطريي ب

 دةَويَنةةد  كةضةةي بةشةةيَك لةةةهاورِيَكا   قؤنةةاغي سةةيَي ناوةنةةدي  
, بةةةةلَام دةستينيشةةةان كرابةةةوون لةةةةو تةمةنةةةة بضةةةووكةيانةوة   

كاني خؤيةةان كةةة كضةةة نخيَزانةكةةةي مةةن لةةةو جةةؤرة خيَزانانةةة نةةةبوو
 .نيَةو ذيةاني هاوسةةرطرييةوة    لةتةمةنيَكي بضةووك وبةة زؤر بيانةنةة   

الَ ئةةةو دوو خووشةةكة طةورةكةةةم تةمةةةنيان طةيشةةتة بيسةةت و ثيَةةنا سةة
 لةةة راسةةتيداباوكيضةةوونكة ,كةةات ضةةوونة نةةاو ذيةةاني هاوسةةةرطرييةوة
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كةة هةيض كاتيَةك دلَةي كضةةكاني خةؤي        نزؤر رؤشنبري بةوو   ثياويَكي من
, ردةوام وةكةةةو قة يةةةةك لةثشةةةتةان وةسةةةتابووو بةةةة نةدةشةةةكاند

هةةةروةها دايكيشةةةان وةكةةو ضةةرايةك وابةةوو بؤمةةان بةةؤ روونةةاك       
 ي ذيامنةةانان, بةةةلَام ئةةيت ئةةةو ضةةرايةكردنةةةوةي رِيَطةةا تاريكةةةكامن
لةطةةلَ ئةوةشةدا مةن يةةكيَك بةووم لةة        كوذرايةوة بةؤ هةةتا هةةتايي.   

وسةةةالَيَك بةثلةةةةي هةمو كةةةةم قوتابيةةةة زيرةكةةةةكاني  قوتاخبانة
هةةةروةها زؤر بةةةئاواتي ئةةةوة بةةووم كةةة  لةةة      نايةةاد دةردةضةةووم 

تاه بةتايبةةةتيش داهةةاتوودا بةةبم بةةة رؤذنامةةةنووي يةةاخود ثةيكةةةر 
رتاشةةيم دةكةةرد كةةة هونةةةريَكي زؤر جةةوان بةةوو    ثةيكة زؤر ئةةارةزووي 

لةمالَةةةوة زؤربةةةي كاتةةةكا     ئةوكاتةةة مةةن, بة مةةةوة هةرضةةةندة
هيَنةةا ثةيكةةةري لةطةةةلَي  قةةورِم دةهيَنةةاو هةنةةديَ ثيَداويسةة  تريشةةم 

بةتايبةةتي ثةيكةةري هونةرمةنةدةكان    جوان جةوا  درووسةت دةكةرد,    
زؤر درووسةةت دةكةةرد وةكةةو نانسةةي عةةةجرةم و كةةازم  ةتيةكا و كةسةةاي
ري و عةةةلي وةردي وة هةةةروةها ثةيكةةةري فةةةرهاد ثريبالَيشةةم     سةةاه

درووسةةت كردبةةوو كةةةزؤر سةرسةةام بةةووم بةكةسةةايةتي ئةةةو ثيةةاوة     
ضةةند كتيَبيَكةي    يةان لةةريَطاي زاوةكةمانةةوة بةوو     رؤذيَك كة  ,طةورةية

مةن  بةةبريم مةاوة كةة     , خويَنةدةوة يش هةةموويا  ئةوي بؤمن هيَنا و من
كتيَبةةةكاني فةةةرهادثريبالَم كةةة  ةوكات تةمةةة  ضواردةسةةالَان بةةوو ئةة

 هةرضةةةندة لةراسةةتيدا مةةن لةتةمةةةني دازدةسةةالَانةوة    خويَنةةدةوة, 
ي ليَهةةات كةةة ئةةيت وا  خؤشةويسةةتيم بةةؤ خويَندنةةةوة درووسةةت ببةةوو  

  فةةةرها ثريبةةالَي كتيَبةةةكان بةةةلَام ,خويندنةةةوة بةةووة هةةاورِيَي ذيةةا 
و  كةةوردي تيَدةطةيشةةتم زمانيكةةوردي نووسةةرابوون منةةيش لةةة زماني بةةة
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ضةيَ يَكي  , لةرِاسة  دا مةن   زؤريش بة مةوة شةريين بةوو زمةاني كةوردي    
ةبنةرِةتةةدا ئةةةو ل , بةةيين لةةة كتيَبةةةكاني ئةةةو نووسةةةرة  تايبةةةتيم 

خةةةلَكي  ثيةةاوة يةكيَكةةة لةةة نووسةةةرة طةةةورةكاني نةتةةةوةي كةةورد كةةة
 بةشةةيَوةي خيَزانةةي  ضةةةند جاريَةةك  خةةؤي كةةاتي  ئيَةةةةه,ئةربيلةةة

,بةةةلَام كةة شةةاريَكي زؤر جوانةة بة مةوة    سةةرداني ئةةربيلةان كردبةةوو  
, كةضةةي خةةؤم ئيَسةةتا لةةةم شةةارةدام بةةةبيَ كةسةةي تيَةةدا دةسةةوورِيَةةوة 

كةضةةي  زؤرجةةار ئةةارةزووي ثيَكةةةنني    بةرِاسةة  ذيةةانيَكي زؤر ئةةالَؤزة 
سةةةرداني ضةةةند جةةاريَكيش  , هةةةروةها  ؤم و بةةةم ذيانةةةدةكةةةم بةةةخ

سليَةانيشةةةان كةةردوة ,ئيَةةةة خيَزانيَةةك بةةووين بةةةردةوام ئةةارةزووي     
زؤر ئةةةارةزووي لةةةة  , بةتايبةةةةتي بةةةاوكم طةشةةةتكردمنان هةةةةبوو

 طةشةةتكردن و طةةةرِان هةةةبوو, كةةة هةةةموو مانطيَةةك ئيَةةةةي دةبةةرد بةةؤ  
.شويَنيَكي جوان  

لةةة  ضةةوونكة تةةةنيا ئةةةو   كةةازمي بةةرام لةةةنيَومان دا  تاقانةةةبوو   
ي ئةةازادي بؤخةؤي لةةة نيَةو بةازار  كةار    نةيدةخويَنةد بةوو ,   قوتاخبانةة  

,كورِيَكي زؤر بة كيَشةة بةوو بةةردةوام شةةرِي دةكةرد و كيَشةةي بةؤ        دةكرد
ئيَةةةة زؤر  , بةةةلَام لةسةةةر ئةةةو هةمووشةةتانةوة  هيَنايةةةوةدةئيَةةةةي 

بةتايبةةةتي مةةن ضةةوونكة هةرشةةتيَكم داوا بكردبايةةة  خؤمشةةان دةويسةةت
ِراستةوخؤ بؤمي دةكةرد بةَي ئةةوةي دلَةي خووشةكة بضةووكةكةي لةةخؤي        
زويةةر بكةةات,  دوو براكةةةي تةةرم مامؤسةةتاي بنةةةرِةتي بةةوون  كةةة       
هةةةردووكيان لةةة يةةةك قوتاخبانةةة وانةةةيان دةوتةةةوة, لةطةةةلَ  دوو   

ي تةريش  لةة بانةك    خووشكةكةي تريشم يةةكيَكيان ثةرسةتار بةوو ئةةو    
كةةاري دةكةةرد بةكورتيةكةةةي ئةةيت  ذيامنةةان زؤر خةةؤه بةةوو هةةةموو    
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بةةةرِيَ دةكةةرد بةتايبةةةتيش   و ئاسةةايي رِؤذيَكةةةان خةنةةدة و ثيَكةةةنني 
 من زؤر هةستم بةدلَخؤشي دةكرد لةمالَةوة.

نةةاوي سةةامي بةةوو   لةشةةارةكةي خؤمةةان, كةةورِيَكي دراوسةةيَةان هةةةبوو 
كورِيَكي باه و كةشةخةبوو لةةخيَزانيَكي بةةرِيَز بةوو كةة سةالَانيَكي زؤر       

, هةةةروةها دايكةةم و دايكةةي سةةامي وةكةةو خووشةةك    دراوسةةيَةان بةةوون
وابوون بةؤ يةةكتي كةة زؤربةةي كةات لةطةةَل يةةكتي دابةوون, بةةلَام          

لةةةمن طةةةورةتر بةةوو  لةةة كؤتةةا قؤنةةاغي خويَنةةدني بةةوو كةةة    سةةامي
برِواتةةة  ,راسةةتةوخؤ اري دابةةوو لةةةثاه تةةةواوكردني خويَندن  برِيةة

لةةةة رؤذة  كؤليَةةة ي سةةةةربازي خبويَنيَةةةت , هةةةةموو بةةةةيانيانيَك   
م بةةةرِي مةةن و سةةامي و لةةةيةي هةةاوريَ   جوانةةةكاني ذيةةا , تيَيةةدا 

كةةمان بؤئةةوةي  نزيةك ببينةةوة لةة خةونةة       دةكةوتني بةؤ قوتاخبانة 
يَكةان نةبوايةةة ,هةةةموو خؤزطةةة هةةيض خةةةون  بةةةدي نةةةهاتووةكامنان

.جاريَك بةخؤم دةلَيَم: نةفرةت لةهةموو خةونةكا  بيَت  

يةةكيَك   طيةان   لةةية بةلَي با كةميَك باسي لةةيةي هاورِيَةةت بةؤ بكةم,   
بوو لة باشةتين كضةة هاورِيَكةا  كةة هةاو ثةؤل و هاوتةمةةني يةةكت         

تيشةدا  , لةهةةمان كا كضيَكي هةةتا بلَيَةي زؤر جةوان و سةادة بةوو      بووين
, واتةةمالَي ئيَةةة لةةنيَوان مةالَي لةةيةو سةامي       دراوسيَي يةةكت بةووين  

, كةةة مةةن بةةةبريم ديَةةت لةتةمةةةنيَكي بضةةووكةوة ئةةةو كضةةةم    دا بةةوو
 دايكةةي لةةةية ,ناسةيوة, هةةةروةكو خووشةةكةكاني خةةؤم خؤشةةم ويسةةتووة 

ؤستاي  وةرزشي  قؤناغي بنةةرِةتي بةوو كةة هاوكةات مامؤسةتاي مةن       مام
, دايكةةي لةةةية ئةةافرةتيَكي  بةةوو لةةةقؤناغي بنةةةرِةتيي دا و كضةةةكةي 
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مةةن  ؤر ريَةةك و ثيَكةةي هةةةبوو. وةرزشةةوان بةةوو هةةةروةها جةسةةتةيةكي ز
وسةةامي ثةيوةنديةكةةةمان لةةةنيَوان هاورِيَيةةةتي و خؤشةويسةة  دابةةوو  
من دلَم زؤر بةة ي ئةةو كورِةبةوو زؤرم خةؤه دةويسةت هةةروةها لةةيةي        

ند ئةةو كةورِةم خؤشةدةويَت بةةلَام سةامي      هاورِيَشم دةيزانةي كةةمن ضةة   
مةةن كةةةبؤيم هةةيض شةةتيَكي نةةةدةزاني دةربةةارةي ئةةةو خؤشةويسةةتيةي   

ربوو كةة ئةةويش مةين زؤر خةؤه     ديةا  سةامي  , بةلَام لةضاوةكانيهةبوو
ك لةة  هةةركاتيَك سةةيري ضةاوةكاني سةاميم دةكةرد دةريايةة       دةويست,

ةو , بةةةلَام بةةةهؤي قسةة   خؤشةويسةة  مةةين تيَةةدا دةدرةوشةةايةوة   
قسةةةلؤكي خةةةلَكي نةةةمان تةةواني زؤر ثيَكةةةوة بطةةةرِيَن  بةتايبةةةتي   
كاتيَةةك بةةةيانيان بةةةرةو قوتاخبانةةة برِؤيشةةتباينة سةةامي لةسةةةري   
كؤلَةةان ضةةاوةرِيَي مةةن ولةةةيةي دةكةةرد  هةةةتاوةكو ئيَةةةة دةطةيشةةتينة   
سةةةري كؤ نةكةةةي طةةةرِةكةان, ئةةيت هةرسةةيَكةان بةةةرةو قوتاخبانةةة   

م لةةةرِيَطادا سةةامي ئةوةنةةدة قسةةةي خؤشةةي بؤمةةان  كةوتينةةة رِيَ بةةةلَا
رِابوةسةتيَت, كورِيَةك   كةة   مةابوو   ةكرد مةن دلَةم لةة ثيَكةنينةة كةةميَك     د

وةكةةو فريشةةتة وابةةوو كةةة  هةةيض خراثةيةةةك هةةيض هةلَسةةةوكةوتيَكي   
خراثم  ليَ نةبينيبوو  بةدريَة ايي ئةةو ضةةند سةالَةي كةةمن ناسةيبووم       

ثةيَش ئةةوةي  خبةةوم     رجيَطاكةم,ويَك  كاتيَةك دةضةوومة سةة   هةموو شة
هةردةم بريم لةة ي سةامي بةوو هةميشةة خةةيالي ئةةوةم لةة ي خةؤم          

سةامي   ,درووست دةكرد كة رِؤذيَةك ديَةت سةامي دةبيَتةة هةاوذيين ذيةا       
دةبيَتةةة ئةةةو كةةورِةي كةةة رِيَةةز لةةة خةةؤم  و لةةة ئارةزووةكةةا  دةطريَةةت  
ضوونكة ئةةو كةورِيَكي ِرؤشةنبري بةوو  كاتيَةك قسةةي دةكةرد قسةةكاني         

 هةةةموو كاتيَةةك  مةةن , ثرِبةةوون لةةة قسةةةي واتةةادار و ضةةيَ بةخش   
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  , لةطةةةلَ ئةوةشةةدابةقسةةةكاني سةةامي دةروو  زيةةاتر ئةةارامت دةبةةوو
شةةم بؤبكةةات و مةةن  وم دةكةةرد كةةة سةةامي قسةةةي خؤ بةةةردةوام ئةةارةزو

خباتةةة ثيَكةةةنني و لةطةةةلَ خةةؤي هبانةةة جيهانةةة جةةوان و ثاكةكةةةي  
 بةةةردةوام, خةةؤي دا,جيهةةاني سةةامي ثرِبةةوو لةةة سةةؤزداري و وةفةةاداري 

خةةيا  بةةؤ ئةةو رِؤذانةةة دةضةوو كةةة مةن  و سةةامي منةدالَيَكةان دةبيَةةت      
يَكي بةاه  بيَةت بةةباوك  لةطةلَ ئةوةشةدا مةن دة  بةةدايك و ئةةويش دة    

هةةةةردووكةان مندالَةكةةةةمان ئةةةيت بةةةةم شةةةيَوةية ,بةةةؤ مندالَةكةةةةي
بةةةةجوانتين شةةةيَوة ثةةةةروةردة دةكةةةةين و دة ةينةةةة باشةةةتين    
قوتاخبانةةةةةكان و زانكؤكةةةةان , لةطةةةةةلَ ئةوةشةةةةدا  هةةةةةموو    

يش نةةاهيَلني دابةةني دةكةةةين  هةةيض كةةاتيَك ذيةةاني بةةؤثيَداويسةةتيةكاني 
,ئةةيت  بةنةةةبووني و كةةةم كةةورتي بكةةات   ةكةةةمان هةسةةتكةةة مندالَ

لةطةةةلَ ضةةةندين خةةةيالي هةرزةكارانةةةي ديكةةة كةةة بةةةردةوام  بةةةناو  
ضةوونكة  هةيض  يةةكيَك لةةو خةيا نةة      و دةرِؤيشةت ,  ميَشكي من دةهات 

نةةةبوون  بةراسةة   كةةة مةةن ئةةاوام بؤيةةان دةخواسةةت بةةةلَام هةةةموو   
ة دام, بةةلَام دةبيَةت   م   بةشةوان و بةةرؤذا  لةةناو ئةةو خةيالة    ؤذيَكر

بةخؤم بلَيَم كة ئيت ئيسةرا هةسةتةوةو كؤتةايي بةةو خةيا نةةت بيَنةة       
.ضوونكة ئةو خةيا نة هةرطيز نابن بةرِأس   

 ضةةيت باسةةكردني ئةةةو رؤذة جوانانةةةي ذيةةا  هةةيض كةةةلَكيَكي نيةةة و  
تةنيا كاتي خؤمي ثةَي دةكةووذم و هةةروةها ميَشةكي تؤشةي ثةَي مانةدي        

هةةةرطيز ذيةةاني مةةن ناطةرِيَتةةةوة بةةؤ ئةةةو رؤذانةةة,   ضةةوونكة, دةكةةةم
هةةروةها مةن    بكةةم ,  خةؤم  كو واباشة ئةيت مالَاةاوايي لةةو رؤذانةة    بةلَ
لةة بةشةيَكي    سووثاست دةكةةم كةة هةةتاوةكو ئيَسةتا توانيةت طةويَ      زؤر 
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بطريةةت, هيةةوادارم بتةةواني طةةويَ بةةؤ بةشةةةكةي تةةري  ضةةريؤكي ذيةةا  
مةةن تةةؤم بيَزاركةةردوة ئةةةتواني ثةةيَم  , ئةطةةةريشضةةريؤكةكةم رِابطةةري

.سةرثيَ و ليَرة برِؤم وةهةتاوةكو هةستةة ,بلَيَي  

مةن ئةةةو رؤذة دةسةةتةكا  و قاضةةةكا  و زمانيشةةم هةةةموويان تووشةةي  
بكةةم ضةوونكة   ئيفلةيا بةوون هةاتبوون كةة نةةمتواني هةيض قسةةيةكي        

, لةضاوةكاني ئيسرا ديةاربوو , كةة نةووقةي نيَةو ئةازاريَكي طةةورةبووة      
ثيَكةنينةةةوة , بةئيسةةرام طةةوت:    رووخسةةاريَكي  بؤيةةة منةةيش بةةة  

بةةقوربان مةةن هةةيض كاتيَةك بيَةةزار نةةا  لةقسةةكاني تةةؤدا , تةةؤ بةةة    
ئارةزووي خةؤت هةرضةيةكت لةةناو دلَةت دايةة بةؤمي بةاي بكةةو هةيض          

, مةةن ئامةةادةم هةةةتاوةكو درةنطةةاني شةةةو لةةةم شةةويَنة    شةةةرم مةكةةة
انت بطةرم, بؤيةة مةن تكةات لةيَ      لةطةلَ تةؤ دابنيشةم وطةويَ لةقةسةةك    

 تدةكةم ئيسرا خان كة هةةموو ضةريؤكي ذيةاني خؤتةت بةؤم بةاي بكةةي       
بةةؤ ئةةةوةي وةكةةو نووسةةةريَك بتةةوا  يارمةتيةةةكي بضةةووكت بةةدةم,    
ئةطةةةريش نةةةمتواني هةريارمةتيةةةكي تةةرت ثيَشةةكةه بكةةةم ئةةةوا    
.هيوادارم هبووريت  

 قةةرزاري تةؤم   هةةتاوةكو ذيةا  مابيَةت    سووثاست دةكةم بةرِاسة  مةن  
م بةؤ طةرةو هيضةي    طةورةترين يارمةتي تؤ ئةوةية بؤمن كةة تةةنيا طةويَ   

, بةةةلَام ئيَسةةتا كةةاتي ئةوةيةةة كةةة باسةةي سةةةرةتاي رؤذة  يةةةتةةر تكا
نةة مةن و   , ئةةو رؤذانةةي كةة هةةرطيز      رةشةكاني ذياني خؤمت بؤ بكةةم 

, هةرضةةةندةه لةةة ضةةاوةرِواني دا نةةةبووين   نةةة خيَزانةكةةةم  كةةة   
نازا  لةكويَوة دةس  ثةَي بكةةم و ضةؤني بةؤت بةاي بكةةم, هةةروةها        
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بةشةةيَكي زؤريةةم لةةةبري نةةةماوة, بةةةلَام هةةةولَ دةدةم بةشةةيَوةي ثارضةةة 
  .ثارضة , باسي ئةو سالَأنةي خؤمت بؤ بكةم..

بؤضةةي ئةةةو رِووداوانةةة    !نةمةةدةزاني ضةةؤن رِوويةةداو  لةةة راسةةتيدا  
 زانةي كةة بةة ضةاو تروكانيَةك ئةةو      ندةم هةرئةوة نةوة,رِووبةرِومان بوو

هةموو خؤشةيةمان نةةما  تةةواوي خيَزانةكةةم سةةرطةردان بةوو لةطةةَل        
تةةةواوي خةةةلَكي ناوضةةةكة. ئيَوارةيةةةك بةةوو بةةةلَام  بةةةبريم نايةةةت   

بةةوو  2014سةةالَي  بةةةبريم ديَةةت كةةة   بةةةرواري ضةةةند بةةوو بةةةلَام 
يَكم لةةة يةةاد ضةةووة  ئةطةةةر بةهةلَةةة دا نةضةةوو  ضةةوونكة هةةةموو شةةت 

بةتايبةةةتي ئةةةو رِووداوة ناخؤشةةانةي كةةة هاتةةة سةةةر رِيَطةةاي مةةن و    
م دا لةطةةةلَ ئةوةشةةدا هةةيض   خيَزانةكةةةم و تةةةواوي خةةةلَكي شةةارةكة  

و , شةةاريَكي طةةةورة يَةةك هةسةةتم بةةة شةةةو و رؤذي خؤمةةدا نةةةكردبووكات
ني لةذيانيَكي ئاسايي خؤيدا طةؤرِا بةؤ شةاريَكي ويَرانكةةر كةة ذيةا       ئارام

, بةةةبيَ ئةةةوةي هؤكةةاري ئةةةو هةلطريسةةاني  تيَةةدا بةةووة دؤزةم بؤمةةان 
, مةةن  لةةة كةةوني  دؤزةخةةة بةةزانني كةةة لةةةناكاوةوة بؤمةةان هةلطريسةةا  

ثةدةرةكةةةي سةةةربامنانةوة سةةةيري دةرةوةم دةكةةرد بينةةيم كؤمةةةلَيَك 
ضةةةكداري  جلةةك رِةه و رِيشةةيانيش زؤر دريَةة  بةةوو شةةيَوةيةكي زؤر      

بةةةناو  بةةة ئؤتؤمبيةة  دةسةةورِانةوة   ةبووناشةةرين و ترسةةانكيان هةة  
, بةةلَام بةاوكم لةة دةرةوة بةوو لةة ثةدةرةكةةوة بينةيم        طةرِةكةكةمان

بةةة خةةؤي و كيسةةةكاني دةسةة  بةةة رِاكةةردن دةهاتةةةوة بةةؤ مالَةةةوة ,   
بةةةلَام كاتيَةةك  نيَزيكةةي مالَةةةوة بةةوو رِاسةةتةوخؤ بةةاوكم لةةةثيش       

 ئةةةو رؤذة ضةةوونكة دةرطاكةةة كةوتةةة زةوي خةةويَنيَكي زؤري لةةيَ بةةةردبوو
 بةرطةةي طرتوبةوو   نةابوو بةةلَام بةاوكم    بةباوكةةة   يانكند فيشةةكيَ ضة
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هةاتبوو  بةةلَام ئةيت بةرطةةي نةةطرت       مانمالَةةوة   يهةتا ثيَش دةرطةا 
و بةةؤ دواجةةار بةةاوكم كةوتةةة سةةةرزةوي , منةةيش ثةدةرةكةةةم كةةردةوة 
ند قي ةم ليَدا و بانطي بةاوكم  دةكةرد بةةلَام هةيض دةنطةي نةةبوو, ضةة       

بلَنةدةوة لةطةةلَ خؤيةان    ضةكداريَك باوكةيان خسةتة نيَةو ئؤتةؤمبيليَكي    
ثاشةةانيش ضةةةند ضةةةكداريَكي تةةر  لةةة ئؤتؤمبيلةكةةةيان     برديةةان  ,

هاتنةةة خةةوارةوة  هةةةلَيان كوتايةةة سةةةر مةةالَي ئيَةةةة و ضةةةند مةةالَيَكي  
تةةنيا طويَبيسة  دةنطةي قية ةو      ئةةو رؤذة  تري طةرِةكةكةةمان, منةيش  

لةترسةةان خةةؤم  خةةراث تةةةرِ كردبةةوو   مةةةوة لةةة خةةوارةوة  وار  بووهةةا
نةةةةمتواني برِؤمةةةة خةةةوارةوة  ضةةةوونكة زؤر دةترسةةةام  هةةةةروةها    
ئةةةوكاتيش تةمةةة  ثازدةسةةالَان بةةوو لةةة سةةةرةتايةكاني قؤنةةاغي   
هةرزةكاري دابةووم بؤيةة خةؤم لةةذيَر سيسةةمةكةم   بةة كةزي شةاردةوة         

بينةةيم دوو ضةةةكدار  بةتايبةةةتي كاتيَةةك,هةةيض دةنطةةم ليَةةوة نةةةدةهات 
خؤيان بةذوورةكةي منةدا كةردو بةةناو ذوورةكةةم دا طةةران وةكةو ئةةوة        
وابوو كة هةسةتيان كردبيَةت كةسةيَكي تةر لةمالَةةوة هةيةة بةةلَام مةن         

انةدبوو بةؤ ئةةوةي هةسةتم ثةيَ      بةهةموو شةيَوةيةك هةناسةةي خةؤي برِ   
سةيَك  , بةةلَام لةةثاه ضةةند خولةةكيَك دةنطةي هةيض قية ةو كة       نةكةن

وةكةةو ئةةةوة وابيَةةت ضةةةكدارةكان  ةنيَو مالَةكةةةي ئيَةةةة كؤتةةايي هةةاتلةة
رِؤيشةةتؤ و منةةيش دلَةةم زؤر خةةؤه بةةوو كةةة ضةةةكدارةكان رِؤيشةة  و     
وازيةةةان لةةةة خيَزانةكةةةةميان هيَنةةةا , منةةةيش لةةةةذيَر سيسةةةةمةكةم 
 هةسةةتامةوةو بةةةرةو خةةوارةو رِؤيشةةتم  بةةةلَام خؤزطةةة نةرِؤيشةةتبامة   

 شةةةي دايكةةم  نةةووقةي خةةويَن كرابةةوو,خةةوارةوة ضةةوونكة مالَةكةةةمان 
لةةةثيَش دةرطةةاي   بة يةكةةةوة كةةةوتبوو هةةةروةها كةةازمي براشةةم    
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,  بةةلَام  كةة هةةموو طيةاني بةخويَنةةوة بةوو     ضيَشتخانةكةمان كةوتبوو 
يةكيَك لة خوشكةكا  بؤ سةةردان هةاتبوو بؤ مةان بةةلَام ئةةو ديةاري       

نةي كةتؤتةة دةسة     , بةةلَام دةمزا مابوو نازا  بةةرةو كةويَ برابةوو   نة
ئةةةم ضةةةكدارانة ضةةيان   كةةة دةزانينةمةة.ضةةةكدارة جلةةك رِةشةةةكان 

لةهةةةةمان شةةةارةكةمان .  و بؤضةةةي هاتووتبوونةةةة تلةئيَةةةةة دةويسةةة
دووبراكةةةي تةةرم و خووشةةكةكةي تةةرم ئةةةوانيش هةةيض      كاتيشةةدا 

هةةةتاوةكو ئيَسةةتا هةرضةةةندة مةةن بةةيَ   لةةةو رِؤذةوة دةنطيَكيةةان نةةةبوو
كةسة ئازيزةكاني خؤم. هيوابوومة لةطةرِانةوةي  

نةةاخم ثرِبةةوو لةةةطريان و قيةة ة بةةةلَام نةةةمتواني ئةةةو هةةاوارةي نيَةةو   
ناخةةةم هةةةلَريِذيَنم  بةةةلَكو هةةةموويم لةةة كووضةةيَكي دلَةةم هيَشةةتةوة,   

كةةةمان بةةةرِةنطي ي دةرطةةاي حةوشةةةكةمان بينةةيم دةرطاضةةووم بةةةرةو  
خي لةةةكوني دةرطةةاي حةوشةةةوة سةةةيري بةةارودؤ  , خةةويَن داثؤشةةرابوو

دةرةوم دةكرد بةةلَام هةيض بةاه نةةبوو طةرِةكةة كةةمان هةةي دةهةات         
لةةة سةةةيارةي ضةةةكدارةكان و   شةةةيةكي زؤر بةةةو نةةاو طةةةرِةكةان      
كةوتبوو منةيش لةة ترسةان نةمةدةويَرا بِرؤمةة دةرةو ضةوونكة دةمزانةي        
ضارةنووسةةي منةةيش لةةةوان خةةراثت  دةبيَةةت ضةةوونكة ئةةةو ضةةةكدارانة  

وو بة قيَزةونتين شيَوة ئازاري خةلَكيان دةدا.هيض وي دانيَكيان نةب  

ئةةةوة بةةوو كةةة  لةةةو رؤذة رةشةةةدا, تاكةةة رِيَطةةا  كةبةةة ميَشةةكم داهةةات
لةسةر بةاني مالَةانةةوة بِرؤمةة مةاَلي لةةيةي هةاورِيَيم و هاوثؤلةكةةم        
كةةة  لةةة يةةةك قوتاخبانةةة دةمانويَنةةد ضةةةندين رِؤذي خؤمشةةان      

ي خةةؤم  ثةةيَش ئةةةوة  ئةةةو رؤذة بةةةرِيَكردبوو مةةن و لةةةية. بةةةلَام   
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مةةالَي لةةةيةوة لةسةةةر بانةةةوة تةماشةةاي مةةالَي سةةاميم   خبةسةةتباماية
دةكرد بةلَام هةيض كةسةيَك ديارنةةبوو ماَلةكةةيان كةش ومةات ديةاربوو        
منيش زؤر بةريي سةاميم دةكةرد نةمةدةزاني ضةي بةسةةر هةاتووة هةةموو         

 هةةةموويان لةبةرامبةةةر سةةامي دا  ئةةةو خةةةون و خةيا نةةةم هةةةبوو  
ة هةةرطيز جةاريَكي   كة  بوونة خؤل  و لةطةلَ رِةشةةبايةكي تونةد رِؤيشةت   

دةدا  , بةةةلَام لةةةناو دلَةةي خؤمةةةوة هةميشةةم هةةةولَم  تةةر نايبينةةةةوة
ضةةوونكة ئازارةكةةاني مةةن تةةةنيا  دلَنةةةوايي ئازارةكةةاني خةةؤم بدةمةةةوة

. كؤتايي ديَت بة مرد   

يض خةؤم خسةتة مةاَلي لةةيةي هةاورِيَم بينةيم دةنطةي هة         كة ثاه ئةوةي
ضةةةكدارةكان ئةوانيشةةيان   كةةة كةسةةيَك نايةةةت وةكةةو ئةةةوة وابةةوو   

لةةةية  ,لةةةناكاو كرايةةةوة  يان,بةةةلَام دةرطةةاي ضيَشةةتخانةكة بردبيَت
هةةاورِيَم  بةةة دةنطيَكةةي زؤر كةةزةوة مةةين بةةانطي ذوورةوة كةةرد, منةةيش   

كةكةي بةتةةنيا لةمالَةة بةوون    ضوومة ذوورةوة تةنيا خةؤي و بةرا بضةوو   
, منيش بةلةيةم طةوت: ئةةي دايةك و باوكةت لةةكويَن  لةةيةه وتةي:        
دايكةم و بةاوكم لةمالَةةةوة نةني ئةةةوان لةةدةرةوةن بةةةلَام هةةتا ئيَسةةتا      

, لةةةيةي هةةاورِيَم ئةةةو رؤذة زؤردةترسةةا دياريةةان نيةةة نةطةرِاونةتةةةوة 
 ش بةةةمين طةةوت:ئةةةوي, كةةة دايةةك و بةةاوكي شةةتيَكيان بةسةةةرهاتبيَت 

 ئةي تؤ بؤضي هاتوويت بؤ  ي من ئةي خيَزانةكةت لة كويَن 

منيش بةة طريانةةوة وةلَةامي لةةيةم دايةةوة طةوم: دايكةم و بةاوكم و         
براكةةةم كةةوذران و خوشةةكةكة طةورةكةيشةةم ضةةةكدارة جلةةك رةشةةةكان   

, هاتةةاوةكو ئيَسةةتاه  يَنيَكي نةةامؤلةطةةةلَ خؤيةةان برديةةان بةةؤ شةةو   
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بةةؤ شةةكم براكةةاني تةةرم لةطةةةلَ خوشةةكةكةي  تةةرم  نيةةة ميَدةنطوباسةةي 
هةةوالَي  ئةةو رؤذة, هةةتاوةكو ئيَسةتاه      ي ش  زؤر خةراث دةرِؤيشةت   

خووشةةكةكا  و دووبراكةةةي تةةرم نةةازا  بةةةلَام هةةةموو رؤذيَةةك هيةةوا  
دةخةوازم كةةة جةةاريَكي تةةر ثيَكةةةوة شةةادبني , بةةةلَام ئةةةم هيوايةةةم زؤر  

مةن ضةةند سةالَة بةةو هيوايةةوة دةذيةم       ئةستةمة بةةدي بيَةت ضةوونكة    
 هةتاوةكو ئيَستا هيض دةنطيَكيان نةبووة .

لةةيةي   لةةيةي هةاورِيَم بةوو,     بةؤم  ئةو رؤذة تةةنيا كةةي كةة مةابوو     
هةةاورِيَم بةضةةاوةكاني خةةؤي سةةامي بينيبةةوو كةلةةة ين ضةةةكدارةكانةوة 

اري ي سةةوكةلةمالَةكةةةي خؤيةةان لةطةةةلَ دايةةك و بةةاوكي و دوو خووشةةكة
.سةةةامي دوو خووشةةةكي بضةةةووكي  كرابوونتةةةؤمبيلي ضةةةةكدارةكان ئؤ

زؤر  , دووكضةةيجةةواني هةةةبوو كةةة ناوبةةةناو دةهاتنةةة مةةالَي ئيَةةةة    
بةةوون , هةةةركاتيَك ئةةةوان دةهاتنةةة مةةالَي ئيَةةةة مةةن  جةةوان رووخةةؤه

واهةسةةتم دةكةةرد كةسةةاميم لة يةةة , نةةةمتواني بةةؤ جاريَةةك ماضةةيَكي   
سةةامي بةةووم ,  روومةتةةةكانيكةةة زؤر تامةةةزرؤي ماضةةيَكي  سةةامي بكةةةم

بةةةلَام كاتيَةةك ماضةةي دووخوشةةكةكاني سةةاميم  دةكةةرد ئةةيت وا هةسةةتم 
كرد كةة ماضةيَكي سةاميم كةردوة , رؤذيَكيةان يةةكيَك لةة خووشةكةكاني         
 وسامي كة بةة قسةةطةورة ناسةرابوو , بةةمين طةوت: دادة ئيسةرا هةةمو       
تةةؤ جاريَةةك كةةاكم باسةةي تةةؤ دةكةةات لةمالَةةةوة بةةؤ دايكةةم , ئةةةو بةةة  

كةةاكم زؤر عاشةةؤي تةةؤ بةةووة  تةةؤ  ,دةلَيَةةت: كضةةيَكي زؤر جةةوان و ذيريةةت
 ن, منةةةيش بةقسةةةةكاني خوشةةةكةكةي زؤر جةةةواني دادة ئيسةةةرا طيةةةا

ان خةندةيةةك كةوتةة سةةر ليَوةكةا  و ثةيَم طةوت: هيَةواه كضةي جةةو        
بةةلَيَنم ثةيَ بةدة كةة بةؤ        ,نةكةةي  ئةو قسانة  ي كةسةيَكي تةر بةاي   
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هةةيض كةسةةيَك باسةةي نةكةةةي , بةةا تةةةنيا لةةةنيَوان خةةؤم و خةةؤت       
, ئيت ئةويش بةةلَييَن بةة مةن دا كةة بؤكةةي باسةي نةةكات        هيَنيَتةوة

. تةنيا لةنيَوان خؤمان دا هيَنيَتةوة  

هيض رِيَطايةكةان لةةثَيش نةةبوو هةةموو ضةوار دةورمةان طريابةوو, بؤيةة        
 نةةةةبوو لةةةةنيَو ئةةةةم دؤزةخةةةةدا ئةةةةو رؤذة  يطريةةةان  هةةةيض سةةةوود

فرميَسةةةكةكامنان لةسةةةةر رِووخسةةةارمان سةةةرِيةوة  لةةةةنيَو دلَةانةةةدا 
ركةردةوة كةة   هةلَةانطرتةوة بةؤ  هةةتا هةتايةة, ئةيت بريمةان لةةوة دة      

دؤزةخةة كةاريَكي    ضةوونكة رِزطةاربوون لةةنيَو ئةةو     ضؤن رِزطارمان بيَةت, 
ة ئامسةان مالَاةاوايي كةرد    , شةةو داهةات و خةؤر لة    بؤمةان  ئاسان نةبوو

بةةةلَام مةةن  و لةةةيةي هةةاورِيَم و براكةةةي لةمالَةةةوة بةةةبيَ دةنطةةي      
دانيشةةةتبووين زؤريةةةش برسةةةيةان بةةةوو, راسةةة  ئةةةةو رِؤذة  ئيَةةةةة  
كووبةمان هةبوو كة دايكةم كووبةيةةكي زؤر خؤشةي ليَنةابوو بةةلَام مةن       
نيوةرِؤيةكةةةي برسةةيم نةةةبوو برِيةةارم دابةةوو بةةؤ شةةةوةكةي تؤلَةةة       
بكةمةةةوة كةةة زؤرتةةرين كووبةةة خبةةؤم وة هةةةروةها برِيةةار  وابةةوو كةةة   

كةةاتيَكي خةةؤه بةسةةةر  و,هةةةموومان بةشةةيَوةيةكي خيَزانةةي كؤببينةةةوة
ببةةةين كةةة زؤر بةةةي كةةات ئةةةو جةةؤرة كؤبونةةةوة خيَزانيةةةمان ئةةةدام 

نةةةدا كةةة هةةةموويان    بةةةلَام ئةةةيارةيان ضةةارةنووي ريَطةةاي  ,دةدا 
.بةلَكو هةمووماني لةيةكت دابرِاندا لةيةك مالَدا كؤببينةوة ,  

ك ماسةةت و هةنةةديَ دالةةةيةي هةةاورِيَم لةةة نيَةةو تة جةكةةةي مالَيانةة   
, ئةيت  هةرسةيَكةان بةةبيَ دانيشةتني  بةسةةر       ليَ بةوو  ثةنريو زةيتووني

ثيَةةوة خواردنةكةةةمان خةةوارد و لةثاشةةان برِيةةاري ضةةوونة دةرةوةمةةان دا 
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هاباينةةوة ئةطةةري زيةاتر هةةبوو      ةليَرة ضةوونكة ئةطةةر ضةةند ليَةر    
ارةكان,ئةو شةةةوة كاتةة ميَر نةةؤو نيةةو بةةوو كةةة بكةوينةةة دةسةة  ضةةةكد

, هوجةةؤلَي ئؤتةةؤمبيلي ضةةةكدارةكان بةةةرةو كةةةم بوونةةة      9:30
ناوبةةةناو  دةرِؤيشةةت لةةةناو طةرِةكةكةةةمان  بةةةلَام دةنطةةي تةقةةةي    

بةةة رِاكةةردن خؤمةةان   وكةةردةوة دةهةةات, ئيَةةةةه دةرطةةاي ثشةةتةوةمان 
بةةةرةو سةةةري طةةةرِةك طةيانةةد بةةؤ ئةةةوةي بتةةوانني لةةةويَوة خؤمةةان     

, هةرضةةةندة ئيَةةةة زؤر نةةةفام بةةووين بطةينينةةة شةةويَنيَكي ثةةاريَزراوتر
ضوونكة شار ببةووة مةلَبةنةديَكي طةةورةي ئةةو ضةةكدارانة كةة راكةردن        

رِيَطةةةا ئؤتؤمبيليَةةةك  سةةةةريلة هةةةيض سةةةووديَكي نةةةةبوو, لةةةةناكاودا
ثيَشةةةان وةسةةتا كؤمةةةلَيَك ضةةةكداري جلةةك رِةه هاتنةةة خةةوارةوة    لة

يت  نةةةةمزاني ئةوكاتةةةة ضةةةي شةةةتيَكيان خسةةةتة  ي دةمانةةةةوة ئةةة
ضيةان بةسةةر هةاتبوو ئيَةةةيان بةةرةو كةوَي بردبةوو هةيض        رِوويدابوو ,

 بينةيم  شتيَكم نةدةزاني,بةةلَكو  تةةنيا ئةةوةم زانةي كةة ضةاوم كةردةوة       
دابةةووم, لةةةيةي هاورِيَشةةم لةةة      لةةة نةةاو كؤمةةةلَيَك كضةةي طةةةنا   

تةنيشةةتةةوة  بةةوو لةطةةةلَ كؤمةةةلَيَك كضةةي هةةاو تةمةةةني خةةؤم و      
لةةية بةة    و هةنديَكيانيش لةة مةن طةةورةتر  ديةار بةوون, كاتيَةك مةن       

هؤشةةي خؤمةةان هاتينةةةوة سةةةرةتا نةةةمان زانةةي ئيَةةرة كويَيةةة  بةةةلَام  
 تان بةةاهبةةةبريم ديَةةت كضةةيَك هاتةةة سةةةر سةةةرمان طةةوتي: بةةةياني   

 بةمريةةمم  ن نةاوم  مريةمةة , منةيش   ( مة ريا)سةو  بةخيَربيَن كضةينة بةؤ  
وةلَةةامي   يشمريةةةم بؤضةةي هةةاتووين بةةؤئيَرة  ة كويَيةة رياسةةوطةةوم: 

: شةةويَنيَكي دوورة لةشةةارةكةي خؤتةةان دةزا  مةةين دايةةةو ثيَةةي طةةوم
 يَةرة سةورياية ئةةو ولَاتةةي كةة بةووة      ئيَوة لة موسلَةوة هاتوون بةةلَام ئ 
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, ئةةيت ئةةةو كاتةةة دةمزانةةي كةةة سةةوريا   طؤرِسةةتانيَك بةةؤ خةلَكةكةةةي 
ضوونكة ثَيش ئةةوةي كةة ناخؤشةية بةسةةر ئيَةةةدا بيَةت, مةن و          كويَية

لةةة تةلةةةفزيؤن طويَبيسةة  رووداوةكةةاني سةةووريا ببةةووين  خيَزانةكةةةم
لةةةويَوة لةسةةةرةتادا  , لةهةمانكاتيشةةدا ئةةةم ضةةةكدارة نةفرةتيانةةة  

ي و بةؤ طيةاني   بوونةة ديَوةزمةيةةك بةؤ خةةلَك     ئةيت   سةريان هةلَدا كةة 
 ئيَةة...

زؤربةةةي كضةةكان دةهيَننةةة   كةةة طوايةة  مريةةم بةةة مةن و لةةةيةي طةوت:   
ئةةةم شةةةويَنةو لةثاشةةان وةكةةةو كالَايةةةك دةيةةةان فرؤشةةنةوة بةةةة     

رِزطةةار بةةوون  :بةبريمةةة كةةة وتةةي وة هةةةوةرها دةورووبةةةري خؤيةةان دا ,
دةسةةكةوتي  وةكةةو هةةةموومان ليَةةرة , ضةةوونكة ئيَةةةةليَةةرة زؤر مةحالةةة

 بيَةةت خزمةةةتي ئةةةو ضةةةكدارانة  دة جةةةنه دةسةةت بةسةةةر كةةراوين,  
بةةبيَ دةربةرِيين هةيض جةؤرة نارِةزايةتيةةك لةبةرامبةةريان دا,        بكةين

لةة مةبةسةتةكةي مريةةم كةة ضةؤن  و       لة راس  دا منيش تيَنةطةيشةتم  
بةةة  ئةةةويش  شةةيَوازيَك خزمةةةتي ئةةةو ضةةةكدارانة بكةةةين    بةةةض  

ثيَكةنينةةةوة وةلَةةامي مةةين دايةةةوة وتةةي: بيَطومةةان تةةؤ تةةازةي جةةاريَ  
بةةة قوربةةان   ,نةةازاني بةةةلَام فيَةةر دةبيةةت ضةةؤن خزمةةةتيان  بكةةةيت  

طؤشةتيَك خبةيتةة بةردةسة  ئةةو      ثارضةة  دةبيَت جةستةي خةؤت وةكةو  
نيان ئةطةةةر بيَةةت و طورطةةة  طورطانةةة بةتايبةةةتيش طورطةةة طةةةورةكا  

هةتايةة   بيَت ئةةوة دةبيتةة هةي ئةةو بةؤ هةةتا       بةدلَ طةورةكةيان  تؤي
لةيَ دةبينيَةت و هةةموو داواكاريةكانيشةت جةيَ      بؤ خؤي بةردةوام ضةيَ ت   

بةةةجيَ دةكةةات , بةةةلَام هةةةر نارةزايةتيةةةك دةربةةةِي لةبةرامبةةةر     
طورطةةة طةورةكةةةيان  يةةاخود جةسةةتةي  تةةؤي بةةةدلَ نةةةبيَت بةةؤ خةةؤ    
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بةةةر  كؤمةةةلَيَك طةةورطي   تيَركردنةةي  ئةةةوة رِاسةةتةوخؤ فرِيَةةت دةداتةةة  
ثيسةةي بؤطةنةةةوة  كةةة بةةة ئةةارةزووي خؤيةةان  هةرضةةيةكيان بةةويَ لةةة   

هةةةتاوةكو رِوول لةةة طيانةةت دةردةضةةيَت  تةةؤ ئةةةوان   ,جةسةةتةت دةكةةةن
ناناسةةي كضةةي جةةوان ,ئةةةو كضةةانةي ئيَةةرة هةةةمووي ئةةةو ئازارةيةةان    

, مةن هةةرطيز وشةةي مةرِؤظ بةؤ ئةةو       ضةشتووة بة دةس  ئةو درِندانةةوة 
مةةرِؤظ  كارنةةةهيَناوة ضةةوونكة هةةيض هةلَسةةوكةوتيَكي  دارانةم بةضةةةك

, شةةةةوان  بةةةهؤي دةنطةةةي قيةةة ةي  بوونيةةان ثيَةةةوة بةةةدي نةةةةكرا  
ةوة ئيَةةةةة لةةةة تةةةاو ئةةةازاري جةسةةةتةيانةوة  خةةةةو  هاورِيَكامنانةةة

هةةةموومان ليَةةرة ئةةاوات بةةة مةةةرطي    لةضةةاوةكامنان حةةةرام كرابةةوو 
خؤمان دةخوازين, نةةك ئةةم ذيانةةي ئيَةةة كةة بةشةيَوةيةكي رةزالةةت        

دةكريَةةت لة يةةةن  بةشةةيَوازيَك سةةووكايةتي بةجةسةةتةمان  هةةةرجارة و
زؤر سةةةرم مةةن بةقسةةةكاني مريةةةم , لةةة راسةةتيدا .ئةةةم درِندانةةةوة 

يَكي ضةةةكدارانة كةةة هةةيض سةةيفات    سةةورِمابوو لةةة بةرامبةةةر ئةةةو   
ئةةةوان ئيَةةةةيان وةكةةو كؤيلةيةةةك  ضةةوونكة,مرِؤظايةةةتيان تيَةةدا نيةةة
يَنا , ةكةةاني خؤيةةان ئيَةةةةيان بةةةكاردةهارةزوتةماشةةا  دةكةةرد كةةة بةةؤ ئ

كةة هةةموو ئةةو     لةرِاستيدا مةن ميَشةكم وةسةتابوو لةقسةةكاني مريةةم     
نةةةة وا بؤضةةةي ئةوا  شةةةتانةي بةةةؤمن و لةةةةية بةةةاي دةكرد,باشةةةة 

ةةةةدا كةةرد , مةةن و هاورِيَكةةا  تاوامنةةان ضةةي  مامةلَةةةيان لةطةةةلَ ئيَ
بةةووة, بةةةلَام راسةةتةوخؤ ئةوكاتةةةي كةةة مريةةةم ئةةةو قسةةانةي بةةؤمن  
كرد,  هةرزوو قسةيةكي بةاوكم بةبريهاتةةوة كةة كةاتي خةؤي بؤمةاني       
بةةاي دةكةةرد ,دةيطةةوت: ملةةنةةيَ سياسةةيةكاني دةسةةةلَات دارةكةةان ,   
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بةةةةبيَ هةةةيض دةرئةدامةكةةةةي هاولَةةةاتي هةةةةذار باجةكةةةةي دةدات 
.هؤكاريَكةوة  

لةثاشان تيَطةيشتم لةة قسةةكاني مريةةم كةة بؤضةي ئيَةةةيان       ئيت من 
بةةؤ ئةةةوةي وةكةةو كالَايةةةك بةةةكارمان بهيَةةنن و بةةة    ,ليَةةرة طرتةةووة 

ئارةزووي خؤيان كةاري سيَكسةةان لةطةةلَ دا بكةةن ئةوانةة مرِؤظةانيَكي       
برسةةي نةةاو بكةةوذوو و بةةيَ ويةة دان بةةوون  هةةةروةها ,زؤر درِةنةةدة بةةوون 

 كاتيَةك  تةماشةاي مريةةم و كضةةكاني تةرم      ,طةلَي ئيَةةي كضةان بةوون  
  ,كةةرد كةةة هةةةموويان دةسةةتدريَ ي سيَكسةةيان كرابةةووة سةةةريان      دة

هةةةموويان سةةةرةتاي تةمةةةني طةديةةةتيان بةةوو بةةةلَام ئةوانةةة هةةيض 
خؤشةةيةك لةةةذياني طةديةةةتي خؤيةةان نةةةبينيبوو,  كضةةيَكي بضةةووك  

ابةةوو كةة لةسةةرةتاي تةمةةةني هةةرزةكاري دابةةوو    لةةنيَو ذوورةكةةمان د  
انيةان كردبةوو منةيش هةاوارم     بةلَام ئةو دووطيةان كرابةوو بةةلَيَ دووطي   

ئةةةوة  ض جةةؤرة وي دانيَكةةة كةةة ئةوانةةة    كةةرد و طةةوم: كةةوا ويةة دان 
 كي هةةرزةكار نةاو طةةلَي خؤيةان ثةيَ     ضةؤن توانيةان كةة كضةيَ     ,هةيانة

, ةوةيةةان داوةتةةة سووضةةيَك تيَركةةردوةو ثاشةةانيش بةةة دووطيةةاني فرِيَ 
يَ دةرِذاو ئةةاوام بةةة مةةةرطي خةةؤم تةةك تةةك ئارِةقةةةم لةة  ئةةيت منةةيش

خواسةةت, مةةن و لةةةيةي هةةاورِيَم باوةمشةةان بةةةيكت كةةرد و دلَنةةةوايي   
زؤر رِقةم لةة كةض بةووني خةؤم دةكةردةوة       من ئةو رؤذة  , يةكتمان دايةوة

ة ذيَةةر هةةةموو ضةةركةيةك ضةةاوةرِيَي مةةةرطي خةةؤم دةكةةرد نةةةك بكةومةة  
ضةةنطي ئةةةو ئاذةلَانةةةوة بةةة ئةةارةزووي خؤيةةان يةةاري بةجةسةةتةو نةةاو  
 طةلَم دا بكةن .
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 ثةيَم طةوت: تةؤ ضةةنيَكة ليَةرةي  مريةةميش       وثرسيارم لة مريةةم كةرد   
وتةةي: ماوةيةةةكي زؤرة ليَةةرةم بةةةلَام   و وةلَةةامي دامةةةوة بةةة طريانةةةوة

ة بةةةبريم نايةتةةةوة كةةةي هةةام بةةؤ ئةةةم شةةويَنة بةةةي  تةةةنيا ئةةةو  
لةةة  مهةةةموو شةةةويَك ,دةزا  ذيةةاني منيةةان فةوتانةةد ئةةةو ئاذةلَانةةة 

 ئةةةو درِندانةةة  مةةن شةةةوةكةم تيَدةثةرِانةةد ,   دا باوةشةةي يةةةكيَكيان 
دةبةةيين مةةن ئيَسةةتا   ضةةيَ يان لةةة جةسةةتةي مةةن  بةةةئارةزووي خؤيةةان

  منيةةان ويَةةران كةةردوة ئةةةو سةةالَة , هةةةمووذياني كضةةيَ 22تةمةة   
جاريَكيةةان ويسةةتم لةةة ذيَةةر دةسةةتيان رِابكةةةم  ضةةةكدارانة, هةرضةةةندة

 , دووبةارة منيةان دةسةتطري كةردةوة بةة سةيَ      بةلَام سةةركةوتوو نةةبووم  
نةفةةةرةوة كةوتنةطيامنةةةوة بةةة ئةةارةزووي خؤيةةان سيَكسةةيان لةطةةةلَ   

داني ندانةةة بةةةوةوة تيَةةر نةةةبوون لةةة ئةةازاررِمنةةدا كةةرد. بةةةلَام ئةةةو د
بةةة  جطارةكةةاني دةميةةان ئةندامةةةكاني جةسةةتةم, بةةةلَكو هةسةةتان   

, بةؤمن  بةوو   تركةة زؤر بةة ئةازار    هةردوو مةمكةكاني من كوذانديانةةوة 
 مةن  , بةةلَام لةسةرووي  هةموو ئةةو رووداوانةةي كةة بةسةةرم داهةاتووة     

ئيسةةرا  بةةاوةرِم ثيَبكةةة بةةةلَام توانيومةةة هةةةتا ئيَسةةتا بةرطةةة بطةةرم, 
يَك طةةويَ هةةيض كةسةة ,دةخنكةةيَمدا  شةةةويَك لةةةناو ئةةازاري خةةؤم  هةةةموو

لةدةنطي من و هاورِيَكةا  نةةبوو  جيهةان لةئاسة  ئيَةةةدا بةَي دةنةه        
, ثَيش ئةةوةي كةة تةؤو هاورِيَكةةت بةيَن بؤئةةم شةويَنةنةفرةتية,        نبوو

سةةالَان بةةوو شةةةويَكيان  16ئةةةو تةمةةةني  كضةةيَكي هاورِيَةةةان هةةةبوو 
ي ئةةةو كؤمةةةلَيَك ضةةةكدار  ثةلةةةماريان داو ئةةةويش نةةةيتواني بةرطةةة 

ئةةةو كضةةيَكي  ,طيةةاني لةةة دةسةةت دا , سةةةرةدامبطريَةةت ةماردانةةةثةل
خةةةلَكي شةةةنطال بةةوو   , ئةطةةةر هةلَةةة نةةة  زؤر جةةوان و ذيةةر  بةةوو 



30 
 

بةداخةةةوة بةةووة قوربةةاني دةسةة  ئةةةم  جانةةدان بةةوو بةةةلَام  شةةيناوي
درِندانة , بةةلَام هيةوادارم ئيسةرا طيةان تةؤو هاورِيَكةةت ئةةم ئةازارةي         

ليَةةرة رزطاريشةةم بيَةةت هةةيض    رؤذيَةةك  ئةطةةةر  بةةةلَامئيَةةةة نةبينن,
. طيان  سووديَكي نية بؤمن ئيسرا  

قسةةةكاني مريةةةم مةةين زؤر ترسةةاند لةطةةةلَ ئةوةشةةدا تووشةةي دلَةةة    
ِراوكَيي كردم,لةدَلي خؤمةوة طةوم: دةبيَةت منةيش خةؤم بةؤ ئةةو كةارة        
قيَزةونانةةة ئامادةبكةةةم ,بةةةلَام مةةن هةةةرطيز لةةةذيا  هةةيض كةسةةيَك  

ن نةبردوة بة ئةارةزووي خةؤي ضةيَ م لةيَ ببينيَةت تاكةكةةي       دةس  بؤم
لةةةم ذيانةةةدا كةةة رِيَطةةةم دةدا بةةة ئةةارةزووي خةةؤي دةسةةتم بةةؤ ببةةات   
ئةويش تةنيا سةاميةكةي مةن بةوو بةةلَام ئةةويش نةةي تةواني بطاتةة         

بةة   كةة  ئةو رِؤذة كة دةستم بؤ دريَة  بكةات,  ئةةوة زؤر ئةسةتةمة بهةيَلم     
ئةطةةةر  يَةةر دةسةة  ئةةةو ضةةةكدارانة  كةويَتةةة ذئاسةةاني جةسةةتةم ب 

بةةؤ  , زؤر بةةة سةةةربةرزيةوة ئامةةادة بةةوومباجةكةيشةةي مةةردن بووبيَةةت 
بةة   يلةة بكةومةة ذيَةر دةسة  ئةةم ضةةكدارانة      ئةو مردنة نةك وةكةو كؤ 

كاتيَةةك خةةةريكي   ئةةةو شةةةوة ئةةارةزووي خؤيةةان  يةةاريم ثةةيَ بكةم.  
لَيَك قسةةةكردن بةةووين  مةةن و لةةةيةو مريةةةم بةةةلَام لةةةناكاو  كؤمةةة   

ضةةةكدار دةرطايةةان كةةردةوة خؤيةةان  كةةردة ذوورةوة  قةةؤلي هةنةةديَ لةةة  
كضةكانيا طرت ويةةك لةضةةكدارةكان طةوتي : ئيَةوة فرؤشةراون نابيَةت       
نارِةزايةةةتي دةربةةةِن لةبةرامبةةةر مووشةةتةريةكان ئةةةوان ئيَوةيةةان      
بةدلَةةة حةزدةكةةةن كةةاتي خةةؤه لةطةةةلَ ئيَةةوة بةسةةةر ببةةةن ئيَةةوةه   

شةةكيَنن دةبيَةةت ئةةةو موجاهيدانةةةي برامةةان دلَخةةؤه   نابيَةةت دلَيةةان ب
ضةةوونكة ئةةةوان زؤر مانةةدوو دةبةةن لةةة بةةةرةكاني جةةةنه دا     ,بكةةةن
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لةطةَل دووذمناني خةاك و دينةةان دةجةةنطن, بؤيةة دةبيَةت ئيَةوة وةكةو        
دةسةةكةوتي ئةةةم جةنطةةة ئةةةوان دلَخةةؤه بكةةةن. لةةةيةي هاورِيَشةةم     

ذيَةر قؤليةان طةرت و     يةكيَك بةوو لةة كضةة فرؤشةراوةكان  كةة بةةزؤري      
برديةةان بةةةلَام ضةةارةنووي ئةةةيارة لةطةةةلَ مةةن و مريةةةم دا بةةوو كةةة  
نةفرؤشراين.لةهةمانكاتيشةةدا ضارةنووسةةي بةةرا بضةةووكةكةي لةةةيةي   
 هةةاورِيَم ديةةار نةةةبوو نةمةةدةزاني بةةةرةو كةةويَ بردويانةةة بةةةلَام مريةةةم

ي يةةان ثةةيَ دةكةةةن بةةؤ ئةةةوة ان: ئةةةوان مندالَةةةكان رِاهيَنثيَةةي طةةوم
خؤيان ئامادة بكةن بؤ جةةنه وجيهةاد كةردن لةةثيَناو ئةةم رِيَكخةراوة,       
ضةةوونكة ئةمةةة رِيَكخراويَكةةي تريؤرسةة  مةترسةةيدارة لةةةذيَر نةةاوي     
)داعةةش( كةةة تاكةةة ئاماديشةةيان بةةة ي خؤيانةةةوة بريتيةةة لةةة      

ضةةوونكة هةةيض   ,داسةرخسةةتين ئةةايين ئيسةةةم بةشةةيَوةيةكي هةلَةةة   
بسةةةثيَنريَت,  دا ؤري بةسةةةر خةةةلَكيكاتيَةةك  ئةةاين ناتوانريَةةت بةةةز 

بةلَام ئةوانةي ئةةم كةارة ئةةدام دةدةن لةهةةموو  جةؤرة ئةةخةقيَكي       
ديةةين و مرِؤظبةةووني خؤيةةان دةرضةةووبوون كةةة هةةةرطيز جيَطةةاي قبةةول  
 نةبوون .

ضةةارةنووي هةةةموو شةةتيَكي ثيَضةةةوانة كةةردةوة بةةؤمن و مريةةةم و ئةةةو  
وة بةةةلَام لةةةيةي هةةاورِيَم  هاورِيَيانةةةي ديكةةة كةةة لةةةم ذوورةوة مانةةة 

ضارةنووسةةيَكي رِةشةةي بةركةةةوت نةةازا  بؤضةةي ئةوكةسةةانةي كةةة مةةن  
زؤرم خؤشويسةةة  هةةةةموويان بةضةةةاو تروكانيَةةةك هةةةيض كةسةةةيَك    

هيَرشةةيَكي بةةةرفراوان   لةدةوروبةةةرم نةةةمان, ئةةيت ئةةةو ئيَوارةيةةة ,   
كرايةةة سةةةر ضةةةكدارة جلةةك رِةشةةةكان دةنطةةي طولةةة و قومبةلةةةو      

تةةر دةهةةات كةةة دةنطةةةكان ئةوةنةةدة طةةةورة بةةوون     ضةةةندين شةة  
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طويَضةةكةكامنان زرينطةةةي ليَةةوة دةهةةات , بةةةلَام ئةمةةةه لة يةكةةةوة   
بؤ ئيَةة بةووة خؤشةي و ناخؤشةي ضةوونكة خؤشةيةكةي لةةوة دابةوو كةة         
فرسةةةتيَكي طةةةورة لةثيَشةةةان كرايةةةوة بةةؤ ئةةةوةي ليَةةرة هةةةلَبيَن     

ةر دذي ئةةةةم خؤمةةةان بةةةدةين بةدةسةةة   هيَزةكةةةاني بةرطريكةةة    
تريؤرسةةتانة, بةةةلَام ناخؤشةةيةكةي لةةةوة دابةةوو كةةة هيَرشةةةكة زؤر     
طةةةورة بةةوو ئةطةةةري هةةةبوو بةةة فيشةةةك يةةاخود هاوةنيَةةك طيامنةةان   
لةدةست بدايةة ضةوونكة شةةرِةكة زؤر بةةهيَز بةوو فيشةةك وةكةو بةاران          
دةهاتة خوارةوة, بةةلَام طويَةةان نةدايةة هةيض شةتيَك و ئيَةةةه ِرامةان        

بةةلَام  هةةبوو بةةردةوام بةووين لةة رِاكردن,    ضةةند توانامةان    كرد هةتا
بةة فيشةةكي ضةةكدارة جلةك      دوو لةة كضةةكان و مريةةم,    ئةو ئيَوارةيةة 

  و كؤتةةايي بةسةةةرجةم  بةةة ئازةرةكانيةةان هةةات,   شةةةكان  كةةوذران رِة
ئةةيت تةةةنيا مةةن ماومةةةوة, منةةيش هةةةر بةةةردةوام بةةووم لةةة رِاكةةردن   

طةةةر بةةة مةةردنيش بيَةةت   زةخةةةدا ئةبيَةةت لةةةم دؤ  هةةةتاوةكو رِزطةةارم 
كةسةةانيَكي مةةردوو بةةووين تةةةنيا  ئيَةةةة  خةةؤي لةبنةرِةتةةدا ضةةوونكة  

, خؤزطةةة جةسةةتةمان زينةةدوو بةةوو بةةةلَام دلَةةةان دةميَةةك بةةوو مردبةةوو 
بةفيشةةكيَك كؤتةايم ثةيَ     ريةم و ئةةو هاورِيَيانةةي ديكةة    منيش وةكو م

.بهاتباية  

دةسةت كؤمةةلَيَك ضةةكدار     بطةينةةة دا تةوانيم خةؤم   بةلَام لةة كؤتةايي   
بةةةلَام ئةةةوان ضةةةكداري خةةراث  نةةةبوون بةةةلَكو كؤمةةةلَيَك ضةةةكداري  
ئازادي خوازبةوون كةة هةاتبوون طيةاني خؤيةان فيةدا بكةةن لةة ثيَنةاو          
كؤتةةايي هةةاتن بةةةم ضةةةكدارانة, بةةةلَام ئةةةوان بةةة زمةةاني كةةوردي    

كةة بةة     كةورِي  طةةنا بةوون    قسةيان دةكرد كؤمةةلَيَك ضةةكداري  كةض و   
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ناسةةرابوون, بةةةلَام مةةن لةقسةةةكانيان تيَطةيشةةتم ضةةوونكة     طةةةرية
, وة بةةةهؤي ئةةةوةي زؤر تيَكةةةلَاو بةةوو   هةةةبوو لةطةةةلَ كوردةكةةان و  

يبةووم خةؤم فيَةري ئةةو زمانةة      زماني كورديشم بة وة جوان بوو كةة توان 
تةوانيم بةة كةوردي لةطةةلَيان بكةومةة قسةةكردن و طفتطةؤكردن         بكةم,

زؤر بةقارةمانانةةةة شةةةةرِيان دةكةةةرد, يةةةةكيَك لةةةة كضةةةة  ئةةةةوان  
شةةةةةرِظانةكان  كةةةةة لةتةنيشةةةة  منةةةةةوة دانيشةةةةتبوو لةةةةةناو 
 , ئؤتؤمبيلةكةةةدا نةةاوي جةةةيةن بةةوو كضةةيَكي ضاورِةشةةي جةةوان بةةوو   

نيَكي جوانةةة دياربةةةكر شةةويَ لةةة راسةةتيدا خةةةلَكي  دياربةةةكر بةةوو , 
رداني ئةةةو جاريَكيةةان بةشةةيَوةي خيَزانةةي سةةة    ,ضةةوونكةبة مةةةوة 

شةةويَنةمان كردبةةوو هةرضةةةندة دياربةةةكر ناوضةةةيةكي كوردنشةةينة     
ضةوونكة ناوضةة كورديةةكان دابةشةكراوة بةؤ       ,بةلَام  سةر بة توركيايةة 

ضةةوار ثارضةةة  كةةة بةسةةةر ضةةوار دةولَةةةت دا  دابةشةةكراون, ئةةةم  سةةةر 
دابةةةه كردنةةة ميَ وويةةةكي  دريَةة ي هةيةةة مةةن زؤر شةةارةزاييم نيةةة    

بةةةلَام  ,ني خةةاكي كوردةكةةا هؤكةةاري ئةةةو ثارضةةة بوونةةة  دةربةةارةي 
جةيةن خؤي لة ئيسةتةنبولَ لةة كؤليَة ي ثزيشةكي  خويَنةدبووي بةةلَام       
لةثاشان بةةهؤي هةسة  نةتةوايةةتي بةؤ طةلةكةةي وئةةو ئازارانةةي        

خاكةكةيةةةوة  ئةةيت  كةةة طةلةكةةةي دةيضةةيَ يَت بةدةسةة  داطريكةةةراني 
ياري ضةةوونة شةةاخةكان بةةدات برِكردبةةوو كةةة جةةةيةن  ئةمةةةه واي لةةة

بةؤ ئةةوةي ثاريَزطةاري لةة      يشان بةشاني خووشةك و برايةةكاني ديكةة   
, بةرِاسةةة  كضةةيَكي بةةةويَرو  خةةاك و ناسةةنامةي  طةلةكةةةةي بكةةات   

طةاري  زكةة بةضةةكةكةي سةرشةانيةوة ثاريََ    قارةمان بةوو ئةةو جةيةنةة   
...لةشةرةيف  خاك و طةلةكةي دةكات  
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و ئيَةةةة بةةةرِيَوة بةةووين , بةةةلَام    زيةةاتر لةضةةةند كاتةة ميَريَك بةةو   
ئيَةةةةيان بةةةجيَ   طةيشةةتينة سةةةر سةةنور و طةةةريةكان   لةةةكؤتايي دا

هيَشةت و كةوتينةة دةسةت كؤمةةلَيَك  هيَةزي تةر كةة ئةةوانيش دووبةارة          
بةةةكوردي قسةةةيان دةكةةرد بةةةلَام ئةةةوان هيَةةزي ثيَشةةةةرطة بةةوون      

ن دةبةةووين بةةةردةوام طويَبيسةة   ناويةةا ,هيَزيَكةةي زؤر قارةمةةان بةةوون
قارةمةةان بةةوون لةبةرامبةةةر دووذمنةةان  كةشةةان   ةكةةة هيَزيَكةةي ضةةةند

بةشةةان لةطةةةلَ هيَزةكةةاني سةةووثاي عيَةةراط دا دةجةةةنطان لةةة دذي ئةةةم 
يَكةةةوة لةطةةةلَ ثمنيةةان خسةةتة نةةاو كةم نامرؤظانةةة, ئةةيت ئةةةوانيش  

, بةةةلَام ذيةةان لةةةناو كةمثةةةكان زؤر  كؤمةةةلَيَك كةةض و خيَزانةةي ديكةةةدا
لةةذيَر دةسة  ئةةو ضةةكدارانة, هةةر كةةمثيَك       بؤمةان   بة ئازارتر بوو 

زيةةاتر لةةة دوازدة بةةؤ ثةةازدة كةسةةي تيَةةدابوو , هةةةموو رِؤذيَةةك  وةكةةو   
مثانةةةدا مةةردن و زينةةدوو بونةةةوة وا بةةوو بؤمةةان لةةةناو ئةةةو كة      

رِوي  رِووداوي زؤر كةةة بةةةردةوام رِووبةةة بةتايبةةةتي بةةؤ ئيَةةةةي كضةةةكان
مةةةن ئيَسةةةتا  هةسةةةت   ,نةةةاخؤه دةبووينةةةةوة لةةةةناو كةمثةةةةكان 

بةشةةةرمةزار بةةووني خةةؤم دةكةةةم ئةطةةةر باسةةي ئةةةو رووداوانةةةت بةةؤ  
م بةناضةاري  بةةلَا  بكةم كة  بةسةر منةدا هةاتووة لةةنيَو كةمثةكانةدا,     

هةيض يةةكيَك لةةو رِووداوانةةي كةبةسةةر منةدا        توانيةان بةرطة بطرين.
 كاتيَةةك طيز ئازارةكةةةي لةةةبريم ناضةةيَتةوة , هةةةموو شةةةويَكهةةات هةةةر

ئةةةو رِووداوانةةة ديَتةةةوة يةةادم زؤر ئةةازارم دةدات , نةةاتوا  لةةةياديان  
بكةةةةم بةتايبةةةةتي مردنةةةي دايكةةةم, لةهةمانكاتيشةةةدا زؤر بةةةريي   
براكا  و خووشكةكا  و بةاوكم دةكةةم ئةيت  هةيض كةسةم نةةماوة بةؤ        

هةرضةةةندة لةةةثاه   لةةةم شةةارةدا, ةخةةؤم بةةةبيَ كةسةةي دةسةةوورِيَةةو 



35 
 

ضةةةند سةةالَيَك لةةةو رِووداوة ناخؤشةةة كةبةسةةةر خةةةلَكي شةةارةكةم دا    
هةةات بةةةلَام بؤدواجةةار  بةشةةيَكيان طةرِانةةةوة بةةؤ سةةةر مةةالَ و حالةةة   

بةةةلَام مةةن هةةةر   ثةةاه ئازادكردنةةةوةي شةةارةكةمان,  رِووخاوةكةةةيان
كم نةةماوة نةة   ليَرة مامةوة ضوونكة ئيت مالَ بةةمن ضةي كةة هةيض كةسةيَ     

خيَزانةكةةم نةةة لةةيةي هةةاورِيَم نةة ئةةةو كةسةةي كةةة هةةموو شةةةويَك      
 سةةامييةكةيئةةةويش  كةةة بةخةةةيالي خؤشةويسةةتيةوة سةةةرم دةنايةةةوة

مةةن  ووةنةةازا  ضةةي بةسةةةر هةةاتهةةةتاوةكو ئيَسةةتا كةضةةي , مةةن بةةوو 
ئةةيت زؤر ئةسةةتةمة كةةة لةةةثاه ئةةةو مةةن   ,ئةةةوةم زؤر خةةؤه دةويسةةت

سةامي تاكةة كةةي بةوو بةؤمن كةة لةة          ,ضوونكةعاشؤي كورِيَكي تر  
ناخي دلَي من تيَدةطةيشت , ئةةو رِؤذيَكيةان بةة نهةييَن داواي لةيَ كةردم       

 ي شةارةكةي خؤمةان  لةة يةةكيَك كافتياكةان   دابنيَم بؤ ئةةوةي  كة رِؤذيَك 
و بةةو قسةةيةي سةامي, بةةلَام     ببينني منةيش دلَةم زؤر خةؤه بةو    يةكت 

.بؤ هةردووكةان ضارةنووي هةموو شتيَكي ثيَضةوانة كردةوة  

كةةة رؤذيَةةك ثةةوورم تةلةةةفؤني بةةؤ كةةردم  طةةوتي: بةةةلَام ثةةيَش ضةةةند 
يَكي خةةؤي بةةؤم دةدات ,هةةةتاوةكو  هباتةةة  ي  هةةةموو هةةةولَطوايةةة 

ان لةة بةيرووتةة , سةالَي    , ثةوورة حةليةةكةةم  مالَية   خؤي لة بةيرووت
ميَردةكةةةي بةةة رِووداويَكةةي هاتووضةةؤ طيةةاني لةةة دةسةةت دا ,    2012

 بةتةةةنيا لةةة شةةوقةيةك دةذيةةن  ة ئيَسةةتادا تةةةنها خةةؤي و كضةةةكةيلةة
بةةةلَام مةةن ئةةةوةي ئاطةةةدارم كةةة كضةكةيشةةي تووشةةي نةخؤشةةي       
شةةةةةيَرثةدة هةةةةةاتووة ماوةيةةةةةةك دةبيَةةةةةت لةنةخؤشةةةةةخانة  
خةويَنراوة,بؤيةةة  ئيَسةةتا ثةةوورم دةيةةةويَت مةةن بةةؤ ي خةةؤي رابكيَشةةيَت 

كةة   بةتايبةةتي لةكاتيَكةدا  ةوةي وةكو كضةي خةؤي بةةخيَوم بكةات     بؤ ئ
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ام هيةةوادارم ئاسةةياي كضةةة تاقانةكةةةي ذيةةاني لةمةترسةةي دايةةة, بةةةلَ
.كضة ثوورم ضاكبيَتةوةو دووبارة هةلَسيَتةوة سةرثيَ  

ببةوري ضةوونكة لةسةةرةتادا مةن      بةلَام شتيَك هةية كة  دةبيَةت تةؤ مةن   
 د كةةة طةةوم: ثاروويةةةكي نةةا  بةةؤ بكةةرِة ,لةطةةةلَ تةةؤ كةةر درؤيةكةةم 
ئةةم ناوضةةية  بةؤ     ئيَسةتا لةيةةكيَك لةة هؤتيَلةةكاني     مةن   دا لةرِاس 
م , بةةةلَا لةطةةةلَ كؤمةةةلَيَك كضةةي ديكةةةدا  كةةاريَكم دؤزيةوةتةةةوةخةةؤم 

تةةةنيا ويسةةتم ئةةةو ئازارانةةةي  نةةاو نةةاخي دلَةةم بؤتةةؤي بةةاي بكةةةم   
من مةاوةي مانطيَكةة زيةاتر ضةاوديَري تةؤم كةردوة لةة بةازارو          ,ضوونكة

, ضةوونكة مةن    بةتايبةتيش ئةوكاتانةةي كةة دةهاتيةت بةؤ  عةةنكاوة     
بةةةتي لةةة ثاركةةة طشةةتيةكةي ئةةةم بةتايتةةؤم زؤر بينيةةوة لةعةةةنكاوة 

كةةة زؤربةةةي كةةات لةةةويَ بؤخةةؤت بةتةةةنيا دانيشةةتبووي ,    ناوضةةةية
بةةةةلَام هةةةيض هةةةةليَكم بةةةؤ نةدةرِةخسةةةا كةةةة بةةةيَم بةةةؤ ت        

,ضةةوونكة لةراسةةتيدا نةمدةويسةةت ئةةةو كةةةه و هةةةوا     لةثاركةكةدا
تايبةتةةت لةَي تيَةك بةدةن كةة لةثاركةة طشةتيةكة بؤخةؤت درووسةتت          

ني بوويةةت لةةةم و دةفتةرةكةةةي دةسةةتةوة خةةةريكي نووسةةكردبةةوو, بةقة
, بةةلَام ئةةمرِؤ تةوانيم تةؤ     هةربؤية نةمدةويسةت بةيَم بةؤ ت    بؤخؤت,

.  و رووبةرو لةطةلَت دابنيشم لةم خواردنطةية ببينم  

بةردةوام  تؤم بيين كةة زؤر جيةاواز بوويةت لةة كةسةاني تةر , ضةوونكة        
دةفتةةرت بةدةسةتةوة بةووة منةيش     تؤ هةموو جاريَك رِؤذنامةة و كتيَةب و   

يةان رِؤذنامةنووسةة يةان     دلَي خؤمةةوة طةوم: ئةةو كةورِة     هةربؤية  لةة 
لةةة شةةارةكةي  نووسةةةر يةةان ئةةيت شةةتيَكي لةةةم جؤرانةةة, لةثيَشةةتدا  
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ئةةو جةؤرة كةسةانةم وةكةو تةؤ دةناسةي كةة هاشةيَوةي تةؤن           خؤمان من
سةرسةةام ةردةوام شةةيَوةيةكي جياوازيةةان هةةةبوو, منةةيش زؤر ثيَيةةان  بةة

بؤيةةة  ية, بةبةةةردةواميش كتيَةةب يةةاخود رؤذنامةةة بةدةسةةتيانةوة بةةووم
ةت كةة دةتةواني   تةؤه لةةوجؤرة كةسةانةي    كةة  منيش راسةتةوخؤ زانةيم  

, هةةةروةها تةةؤ زؤر بةكةسةةاني رِؤشةةنبري دةضةةيت نةةةك طةةويَم بةةؤ بطةةري
هةةةموو رِؤشةةنبرييَك ضةةوونكة زؤر كةةةي تةةةنها ناويةةان لةةةخؤيان نةةاوة 

ض سةيةايةكي رِؤشةنبريي بوونيةان  ثيَةوة ديةار نيةة ,       رِؤشنبري كةضي هةي 
 دابؤيةةة منةةيش ضةةاوةرِيَي دةرفةةةتيَكم دةكةةرد بؤئةةةوةي لةطةةةلَ تةةؤ    

بةةةلَام  ,دابنيشةةم  بكةومةةة  قسةةةكردني  ئازارةكةةاني نةةاو دلَةةم بةةؤ تةةؤ
ئيَستا وا هةست دةكةةم بةشةيَك لةةو ئازارانةةم زؤر كةةم بووةتةةوة كةة        

تةؤ كةورِيَكي زؤر باشةي  هةةروةكو      .توانيم لةطةةلَ تةؤدا دابةشةي بكةةم    
يةكةةةم كةةورِ كةةة ناسةةيم لةةةذيا  دا  كةةة ئةةةويش سةةاميةكةي مةةن بةةوو 

بةةؤ  ,بةةةلَام ضةةارةنووي واي لةةةمن كةةرد كةةة ئةةةو لةدةسةةت بةةدةم     
, سةامي كورِيَةك بةوو    بةؤمن  وابةوو  يةكيشةتة و وةكو فرئة  هةتاهةتايةو

رِووخسةةارو نةةاخي دلَةةي وةكةةو يةةةك ثةةاك بةةوو هةةةموو رِؤذيَةةك      كةةة
دةثارِامةةةوة كةةة لةةةم ذيانةةة سةةاميم هةةةبيَت و ئةةيت هةةيض شةةتيَكي تةةرم 
ناويَةةت ضةةوونكة سةةامي بةةؤمن هيَةنةةةي خؤشةويسةةتيةة ئةةةو هيَةنةةةي   

دونيةا لةةذيَر ثيَةي مةن بيَةت       مالَ و ساماني منة  ئةطةةر ئيَسةتا هةةموو   
 ,بةةةلَام سةةاميم لةطةةةلَ دا نةةةبيَت هةةيض كاميةةان ضةةيَ  بةةةمن نابةخشةةن

ئةم جارة كةورِيَكي تةرم ناسةي كةة وةكةو سةامي نةام         خؤشبةخاتة بةلَام
ريَةةت و رِووخسةةاري ثاكةةة  كةةة تةةواني طةةويَ لةةة هةةةموو ئازارةكةةا  بط 

بةةةبيَ  ودبيَتةةة دةرةوة يةةاخ بةةةبيَ ئةةةوةي يةةةك وشةةةت لةةة زمانتةةةوة 
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تةؤ توانيةت كةاتيَكي زؤري خةؤت      ,شةتيَكم لةيَ بكةةي   هيض  داواي  ئةوةي
مةةن لةسةةةرةتادا ترسةةيَكي بضةةووكم لةراسةةتيدا , بةةؤمن تةةةرخان بكةةةي

 تةةؤكةةة  لةةةوةي ضةةوونكة دةترسةةام  ,لةةة بةرامبةةةري تةةؤدا هةةةبوو   
 بؤخةؤت  لةةو قسةانةي مةن و كردنةي بةضةريؤكيَك     رتن لةبةرامبةر طةويَط 

 دلَنيةةام كةةة تةةؤ ذيةةاني مةةن دةكةةةيت بةةة ضةةريؤكيَك لةةةوة  هةرضةةةندة 
ئةةةوةي كةدةترسةةام , بةةةلَام  لةةةرِيَطاي كتيَبيَكةةةوة يةةاخود رؤذنامةيةةةك

هةرضةةندة ئةةوةي بةةناو    , ي سيَكسةم لةيَ بكةةيت     ائةوةبوو كةة تةؤداو  
ميَشكم داهات لةبةرامبةري تةؤدا هؤكارةكةةي بةؤ ئةةو ضةةند سةالَانةي       

 ئةطةةر تةؤ   ضةنطي ئةودرِاندانةةبووم ,   ر ةذيَرِابردوو  دةطةرِايةةوة كةة لة   
داواي سيَكسةةت لةةةمن بكردبايةةة ئةةةوة بةةؤ مةةن دةبةةووة دووةمةةني   ئيَسةةتا

, لةراسةتيدا مةن برِيةارم دابةوو كةة جةسةتةم بةؤ        كاري سةرجيَي كةرد  
, بةةلَام ضةةكداريَكي   يةك كةي بيَةت لةةم ذيانةة  كةة ئةةويش سةامي        
خباتةة داوي خةؤيي    ريش دريَ ي ثةي  بةهةةموو شةيَوةيةك تةواني مةن     

زؤر هةسةةةتم  لةسةةةةرةتادا مةةةن  , لةةةةو ذيةةةاني مةةةن بفةةةةوتيَنيَت 
خؤمةةت بؤبكةةةم كةةة لةةةذيَر  ةرمةزاري دةكةةرد كةةة باسةةي ئةةةو رؤذةيبةشةة

, منةيش هةةروةكو    ئةازاريَكم ضةشةتووة   جةؤرة  ضنطي ئةو درِندةية مةن ض 
كضةكاني ديكة ناو ذوورةكةة لةة سةووريا ئةةو ئةازارةم ضةشةتبوو بةةلَام        

,ئيَسةةتاه زؤربةةةيان مةةردن و كؤتةةايي بةةة ئازارةكانيةةان هات  ئةةةوان 
نةةاتوا  باسةةي ئةةةو رؤذةي خؤمةةت بةةؤ بكةةةم كةةة مةةن ضةةةن ئةةازاريَكي  

بؤطةنةةةوة كةةة ضةةةند برسةةي طةةةورةم ضةشةةتووة بةدةسةة  ئةةةو درِنةةدة 
.ئةندامةكاني جةستةم بوو  
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هةةةموو كاتيَةةك هةةةولَ دةدةم  كةةة ئةةيت ئةةةو ئازارنةةة لةةةبريي خةةؤمي    
ةوة بؤخةةؤم وةكةةو  وبةةارة دةسةةت بةةةذيانيَكي نةةويَت بكةمةة  ببةةةةوةو دو

زؤريةش داواي ليَبووردنةت لةيَ دةكةةم     مةن    , بةةلَام    هةموو كضيَكي تةر 
ضةوونكة تةؤ لةةو     كة ئةو جؤرة قسةيةم لةبةرامبةةري تةؤدا بةةكارهيَنا   

جةةؤرة كةسةةانة نيةةت كةةة برسةةي ئةندامةةةكاني جةسةةتةي ئيَةةةةي كضةةان 
سةةامي خؤشةويسةةتم خةةاوةن دلَيَةةك و ةكةةو تةةؤ ئةةةو كةةورِةي كةةة و , بيةةت

جةةواني , هةةةركاتيَك سةةةيري نةةاو ضةةاوةكانت دةكةةةم     رووخسةةاريَكي
ثةيَش ضةاوم تةؤ زؤر بةسةاميةكةي مةن دةضةيت        وةرِاستةوخؤ ساميم ديَتة

بةةةرزي ئةةةويش ثرضةةيَكي خةةاوي وةكةةو تةةؤي هةةةبوو لةطةةةلَ بالَايةةةكي 
وة بةةو  كةرد  مةن ئيَسةتا تةؤم غةةمبار      دةزا  كة  هاشيَوةي بالَاي خؤت.
م قسةانةي مةن هةةمووي    بةضةةند رِؤذيَكةي  كةةم ئةة     قسةانةمةوة,بةلَام 

دةطةرِيَيتةةوة بةؤ ذيةاني ئاسةايي خةؤت بةةلَام        دووبارة ولةياد دةكةيت 
من  هةموو ِرؤذيَك و هةةموو شةةويَك لةطةةَل ئةةو ئةازارةي خةؤم دةذيةم.        
هةولَةةدةدةم بةةة زووتةةرين كةةات ئةةةم شةةويَنةه بةةةجيَ بهةةيَلم و بةةرِؤم   

, بؤئةةةوةي ئةةيت لةةةويَوة جةةاريَكي تةةر ذيةةانيَكي تةةر بةةةرةو  ي ثةةوورم 
, بةةةلَام مةةن ئيَسةةتا دةبيَةةت ويَنةيةةةكي تةةؤ  بؤخةةؤم درووسةةت بكةمةةةوة

 ثةيكةةريَكي  راسةتةوخؤ  هةركةة طةيشةتةة بةةيرووت مةن     بطرم,ضوونكة
 , دة ةمةة ثةالَ ثةيكةةري خيَزانةكةةم    وتةؤ درووسةت دةكةةم     تايبةتي

... و هاورِيَكامنةوة  

بةةديار طةويَطرتن لةضةريؤكيَكي     زيةاتر لةة ضةوار كاتة ميَر    ئةو رؤذة من 
قسةةكاني   , ثرِ لةتراذيدي بووم كةة نةاخي دلَةةي ثرِكردبةوو لةةطريان     

ئيسةةرا كارطةريةةةكي زؤري لةسةةةر ذيةةا  درووسةةت كةةرد,  بةةةلَام ئةةيت   
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بؤ كؤتا جةار ئيسةرا دةسةتة نةرمةةكاني خةؤي بةؤ دةسةتم دريَة  كةرد و          
طةةوتي:  بةةة خةندةيةكةةةوة وسةةتة نيَةةو ثةدةكامنةةةوةثةدةةةكاني خ

هيةواي   هةةموو شةتيَك تةؤ كةورِيَكي زؤر باشةي     زؤر سووثاست دةكةةم بةؤ   
ثةارةي ئةةم خواردنةةه    ,سةركةوتن وتةندروسةت باشةيت بةؤ دةخةوازم     
.ارم تؤم بيَزار نةكردبيَت لة سةر ئةستؤي منة, هيواد  

كةةاذيَري  واردنةكةةةي بةةة ئيسةةرا  هةسةةتايةوة سةةةرثيَ و ثةةارةي خ   
 سةةاريَكي ثةةرِ لةةة طريةةان  رؤيشةةتةداو رِاسةةتةوخؤ بةةة رِووخخواردنطةكةةة

ت و منةةيش هةةيض هؤشةةم لةسةةةر خةةؤم  دةرةوةو مةةين لةةةويَ بةةةجيَ هيَشةة
هةةةةتاوةكو داواي كاثةضةةةينؤيةكم كةةةرد   ,منيش راسةةةتةوخؤنةةةةما

اثيضةينؤكةدا تةةنيا بةري    , لةطةةلَ خةواردني ك  بةهؤشي خةؤم دا بيَةةةوة  
, لة يةةكي  مةابوو كةة نةةمتواني لةةبريي بكةةم      ةر ئيسةرا و هؤشم لةس

نةةةمتواني  كةةة م بةةة دلَتةةةنطي دةكةةردسةةتهة تةةرةوة مةةن ئةةةورؤذة, زؤر
زارةكةاني   دةستةكاني ئةو كضةة غةةمبارة بطةرم و بةؤ هةةتا هةتايةة ئا      

لةسةةرةتادا كاتيَةك ضةاوم    دابةةه بكردبايةة ,   ناو  دلَةي لةطةةلَ  خةؤم   
طةاي خؤشةويسة  دلَةم بةؤي     دةر ناو ضاوة شينةكاني ئيسةرا مةن   كةوتة

بةةةلَام ئةةةم  بةةوو ديارئةةةو كضةةيَكي زؤر جةةوان و تيَطةيشةةتوو كرايةةةوة,
 يشمنةةذيانةةة نةفرةتيةةة ضارةنووسةةي كضةةيَكي جةةواني رةه كةةرد,      

داواي خؤشةويسة  لةيَ بكةةم و بيكةمةة هاوسةةري       ئةةو رؤذة  نةمتواني
ذيا  بؤ ئةةوةي سةةرجةم ئازارةكةاني لةةبري ببةمةةوة, ئةيت لةةثاه        

بةةةنيَو  مةةن هةةيض رِؤذيَكةةي  ديكةةة ضةةاوةكا     بةةةدواوة ةو رِؤذةوةئةة
ئيسرا نةكةوتوة ئةمةةه وةكةو ئةةوة وايةة كةة  ئةةم خاكةة         ضاوةكاني 
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شةةةقي بردبيَةةت وئيسةةرا كةوتبيَتةةة ذيَةةر ئةةةم خاكةةة بةةيَ وةفايةةة كةةة  
 ئيَةةي مرِؤظ لةسةري دةذين.

28|3|2020  

 

 



42 
 

 نهيَين كضيَك لة يةكةم شةوي بووكييَن دا

ةبابةةةةكان و دةنطةةةي هةةةةموو بةةةةيانيانيَكي زوو لةطةةةةلَ دةنطةةةي كةلَ
 خؤشةيةوة لةخةةو هةلَدةسةتيَت خةؤي    ئةارام  بةدلَ  ,ي ئامسةان بالَندةكان

بةةؤ زانكؤكةةةي , ئةةارام زؤر  بةةةرِيَ بكةةةويَت ئامةةادة دةكةةات هةةةتاوةكو 
دلَخؤشةةة كةةة توانيويةةةتي لةةة ثةةاه هةةةولَ و مانةةدوبوونيَكي  زؤرو     

يةكةةةي بةةةلَام لةةة كؤتةةايي دا تةةواني  ني هةذارسةةةرِةراي سةةةخ  ذيةةا
و داهاتوويةةةك بؤخةةؤي دابةةني بكةةات, بةةةلَام  زانكةةؤ بطاتةةة قؤنةةاغي

زؤر  ئةةارام دةربةةارةي بابةتةةةكان  شةةة بؤضةةوون و هةلَسةةةوكةتي هةمي
بةتايبةةةةتيش ,جيةةةاوازتربوون لةكةسةةةاني دةورووبةةةةري خةةةؤي دا  

ثيَةي   ئةارام بةوو ,  ترة ناوةنةدي زانكةؤ زؤر جيةاواز   بؤضووني سةبارةت ب
وابةةوو مامؤسةةتاكاني زانكةةؤ تةةةنيا قوتابيةةان لةةة طؤشةةةيةكي بضةةووكي 
زانسةةت و زانيةةاري دا كةةؤ دةكةنةةةوة لةثاشةةانيش قوتةةابي بيَزاربةةووني  

لةة كؤتةايي دا    بؤيةة خؤي لةو طؤشةة بضةووكةي زانسةت دا دةردةبرِيَةت ,    
, ئةمةةةه ئةةةو قوتابيةةة زانكةةؤ و زانسةة  لةةةثيَش ضةةاوي دا دةكةةةويَت 

زانكةؤ كةة لةبةرامبةةر قوتابيةان      مامؤسةتاكاني  ةيهةلَةية  ئةةو  يبةهؤ
درووسةت   يانلةسةةر  ؤرتةرين فشةاري بةيَ بنةةما    كةة ز  ,ئةدامي دةدةن

ثَيي وابةوو كةة دةبيَةت قووتةابي خةؤي لةة زانكةؤوة         , بةلَام ئارامدةكةن
 ريَضةةكةيةكي زانسةةتيانةي فةةراوان بطرنةبةةةر بؤخؤيةةان و داهاتوويةةان   

بكةونةةةوة لةسةةةرجةم شةةتة  وةكيةةةكاني نةةاو  لةطةةةلَ ئةوةشةةدا دوور
ئةةةارام هةميشةةةة ثيَشةةةنياري بةةةؤ   زانكةةةؤدا, لةهةةةةمان  كاتيشةةةدا

ي مامؤستايةكاني خةؤي دةكةرد كةة ضةيت قوتابيةةكان بةة مةلزةمةيةةك       
ضةةند شةتيَكي  وةكةي دا نةبسةتنةوة بةةلَكو دةبيَةت        كرض و كالَ ياخود 
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لةهةةةر جةةؤرة   قوتابيةةةكانيان ئةةازاد بكةةةن     ي زانكةةؤمامؤسةةتاكان
زانسةتيَك بةؤ ئةةةوةي سةةرةدام قوتةابي زانكؤكةةان  زانسةتيان بةةة وة      

و هةةيض كاتيَةةك بيَزاربةةووني خؤيةةان بةرامبةةةر زانكةةؤ  خؤشةويسةةت بيَةةت
.نيشان نةدةن  

ةردةوام ئةةارةزووي لةةة ئةةارام كةةورِيَكي  لةسةةةرخؤ و زيةةرةك بةةوو كةةة بةة 
وابةةوو  و فيَربةةووني زانسةةت دةكةةرد ضةةوونكة ئةةارام ثيَةةي  خويَندنةةةوة

بةختةةةوةري  مرِؤظةةةكان لةةة فيَربةةووني زانسةةت و خويَندنةةةوةو شةة    
لةةم سةةردةمةي ئيَسةتادا,ئارام  ثيَةي وابةوو مرؤظةةكان لةة        نويَ دايةة  

 ي ئةةةمرؤدا لةسةةةدةيةكي زؤر جيةةاوازو نةةامؤدا دةذيةةن بؤيةةة بةةة      
هةةةتاوةكو هةةةرتاكيَك لةةة ريَطةةاي     ئارامةةةوة خويَندنةةةوة طرنطةةة,  

بيَةةت لةةةو نامؤبوونةةةي كةةة تيَةةي كةةةوتوة       خويَندنةةةوة دةربةةازي 
جيةةاوازتر بيَةةت لةةة هاورِيَكةةاني    واي كردبةةوو ئةةارام   ,هةرئةمةةةه 

بةهؤي ئةوةي ئةارام زؤربةةي كاتةةكاني لةة زانكةؤ لةةثاه         زانكؤكةي,
تةةةواو  بةةووني وانةةةكاني كةةة زؤرجةةار هةةيض سةةووديَكي لةةةو وانانةةةي   
نةةةةبينيبوو كةةةة لةةةة مةةةاوةي ئةةةةو ضةةة  و ثيَةةةنا خولةكةةةةدا       

تةةنيا بةة شةتيَكي     ةوة ئةةو وانانةة  ئارامة لة ديةدي  ضوونكة ,ئامادةببوو
 وةكي تةماشاي دةكةرد كةة ثيَةي وابةوو كةة ئةطةةر ثشة  خةؤي بةةو          

كةة لةة    وانانة ببةستيَت ئةةوة داهاتوويةةكي ناديةار ضةاوةرِيَي دةكةات      
كؤتةةايي دا لةةةثاه تةةةواوبووني ضوارسةةالَي زانكؤكةةةي دا ناتوانيَةةت    
, هةةيض خزمةةةتيَكي فةةراوان ثيَشةةكةه بةةة دةورووبةرةكةةةي دا بكةةات    

رِاسةةتةوخؤ بةةة   لةثاشةةا تةةةواو بةةووني وانةةةكان دا ئةةارام   هةربؤيةةة
 رِاكةةةردن  بةةةةرةو نيَةةةو كتيَبخانةةةةي زانكؤكةةةةي دا دةرِوات و لةةةةويَ  
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بةةة كتيَبةةةكان دا  دةكةةات  و لةطةةةلَ    كي توونةةديَباوةشةة دةسةةتبةجيَ
كتيَبةكان طةشةتيَك بةةنيَو جيهةانيَكي تةردا دةكةات كةة دووربيَةت لةةم         

, لةهةمانكاتيشةةدا ئةةارام لةيةكةةةم قؤنةةاغي    جيهانةةة قيَزةونةةةدا 
 زانكؤيةةةوة ثةيوةنةةدي بةضةةةند مالَثةةةرو رؤذنامةيةةةك دةكةةات , كةةة   

وتارةكةةاني بؤخةةؤي   ة ئةارام لةةةرِيَطاي ئةةو مالَثةةةرو رؤذنامانةةةو  تيَيةدا 
هةسةةتيَكي تايبةةةت  بلََةةاودةكردةوة, كةةة بةةة بلَاوبوونةةةوةي وتارةكةةاني,

, ئةارام ثيَةي وابةوو قوتةابي زانكةؤ      دةبةخشةي و ضيَ بةخشي بةة ئةارام   
بةةؤ بةرزبوونةةةوةي ئاسةة  خةةؤي لةةةنيَو ئةةةم كتيَبخانةيةةةوة دةتوانيَةةت 

 و خةةةؤي بةةةؤ داهةةةاتووي  ببيَةةةت بةةةة قوتابيةةةةكي ئةكادميانةةةة  
 ,بةثيَضةةةوانةي ئةةارام هاورِيَكةةانيسةةوودطةياندن بةدةورووبةرةكةةةي دا

خةةةريكي رِابةةواردن و ثياسةةةكردن و    زانكةةؤي تةةةواوي كاتةةةكانيان   
تةماشةةا كردنةةي كضةةي جةةوان بةةوون لةةةناو زانكةةؤدا, بةةةلَام هةميشةةة   
ئارام طالَتةي بةةوجؤرة شةتانة دةهةات ضةوونكة بةة ي ئارامةةوة  ئةةو        

هةةيض  كةةة يَكةةاني كةةاريَكي مندالَانةةة و كاتيةةة  جةةؤرة كارانةةةي هاورِ 
و تةةنيا كاتةةكاني خؤيةان بةةبيَ ئامةانا       سووديَكيان ثةيَ ناطةيةةنيَت  

دةكوذن,ضةةوونكة كةةات بةةة ي ئارامةةةوة سةةامانيَكي زؤر طةةةورةبوو,     
هةربؤيةةة ئةةارام ئةةةو كةةورة ئارامبةخشةةة بةةوو كةةة هةةةموو كاتةةةكاني   

ةولَي دا كةة ئةةوةي لةة    بةةردةوام ئةارام هة     ذياني بؤخؤي ريَكخسةتبوو, 
توانةةاي دابيَةةت  بتوانيَةةت هاورِيَكةةاني هؤشةةيار بكاتةةةوة لةةةطرنطي ئةةةو 
ضوار ساَلةي كةة لةةزانكؤدان , واتةة دةبيَةت ئةةو ضوارسةاَلةي ذيانيةان        
بكةنةةة دارِيَةة ةري ثةنةةةكانيان بةةؤ داهاتوويةةان  بةةةلَام بةشةةيَكي زؤري  

دةهةةات و هةةيض  طالَتةةةيان بةقسةةةكاني ئةةارام    ,هاورِيَكةةاني ئةةارام 
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طرنطيةةةةكيان بةقسةةةةو ئامؤذطاريةةةةكاني  نةةةةدةدان , ئةةةيت ئةةةارام  
برِياريةةدا كةةة واز بيَنيَةةت لةةة ئامؤذطةةاري كردنةةي كةسةةانيَك كةةة        

. لة كةساني ديكةدا نايانةويَت ئامؤذطاري وةربطرن  

لةة  يةةكاني نةاو نةاخي دلَةي خةؤي تةةنها       زؤربةي كةات دةردة دلَ ئارام ,
ت , ضةوونكة ئةةو بةاوةرِي وابةوو  كةة تةةنها       طةلَ  كتيَبةكان باي دةكةا 

ئةةارام كةةةم  نةةاو دلَةةي كتيَبةةةكان دةتةةوانن لةةة ئةةةمرِؤدا ئازارةكةةاني 
ة ئةطةرنا هةيض كةسةيَكي تةر ناتوانيَةت ئازارةكةاني ئةارام كةةم        بكةنةو

 بكاتةوة 

هاتووضةؤ كردنةي ئةةارام بةؤ زانكؤكةةةي هةةموو بةةةيانيانيَك لةة رِيَطةةاي       
ونكة ئةةارام  كةةورِيَكي هةةةذار يةةان بةةوو, ضةةوهيَلَةةي ثاسةةةكةي نزيةةك مالَ

,لةطةةةلَ ئةوةشةةدا لةمالَةةةوة هةةيض ئؤتؤمبيليَكيةةان نةةةبوو كةةة ثيَةةي بوو
نةةةبوو هةةةتاوةكو  ي داطريفةةان بيَتةةة زانكةةؤ يةةاخود ثارةيةةةكي زؤري لةةة

ئارام  تةةةنها ضةةةند  لةةةثيَش زانكؤكةكةةةي رِابوةسةةتيَت,  بةةة تةكسةةي 
لةطةةةةلَ جليَكةةي كةةؤني لةبةةةةردابوو كةةة هةةةةموو     دينةةاريكي كةةةم  

بةةةيانيانيَك بةسةةةرماو  بةةة بةةاران دا بةةة رِاكةةردن بةةةرةو  ي هيَلةةي    
ثاسةةاكةي  نزيةةك مالَيةةان دا رِؤيشةةت بةةؤ ئةةةوةي بةةرِوات بةةؤ زانكؤكةةةي 
كةضي هةتا دةطةيشةتة  ي هيَلةي ثاسةةكة هةةموو جلةكةةي بةة ئةاوي        
 باران تةرِببو.

بارانةدا لةة    ذيَر كةثريَكةدا لةةتاو سةةرماو   ا لةة ئارام بةجليَكي تةرِاويد
ضةةاوةرِواني هةةاتين ثةةاي دايةةة بةةؤ ئةةةوةي خيَةةرا فريةةاي  وانةةةكاني   
زانكةةؤي بكةةةويَت بةةؤ ئةةةوةي ئةةةو رؤذةي بةةة نةةةهاتوو بةةؤ هةةةذمار     
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نةكةن, هيض رِؤذيَةك ئةارام لةوانةةكاني دوانةكةةتبوو ئةمةةه بةةهؤي       
ديةاري   نيش لةةكاتي ئةوةي بةيانيان زووتةر بةخةبةةر دةهةات و شةةوا    

دةرِؤيشةةتة ذيَةةر   ,بةةوو 10:30كةةراوي خةةؤي كةةة كاتةة ميَر دةو نيةةو   
ضاوةكاني ليَةك نةاو لةة ضةاوةِرواني بةيانيةةكي تةردا بةوو         و جيطاكةي

برِوات بؤ زانكؤ . وبؤ ئةوةي دووبارة هةلَسيَتةوة  

ئةيت زيةاتر لةة دةخولةةك لةضةاوةِرواني دا ئةارام تةواني  سةةربكةويَت          
كةدا و شةةويَنيَكي بةةؤ خةةؤي دؤزيةةةوة كةةة لةةة تةنيشةة    بةةةناو ثاسةةة

كضةةيَكةوة تةةواني جيطةةاي خةةؤي بكاتةةةوةو بةجلةةة تةةةرِةكاني بةريةةةوة  
لةتةنيشةة  كضةةةكةوة دادةنيشةةيَت, بةةةلَام ئةةارام بةةةبينيين كضةةةكة   

, نةةةك سةرسةةام بةةوون بةجوانيةكةةةي    دةبيَةةت زؤر  ثيَةةي سةرسةةام  
نةةةبوو, بةةةلَكو   ضةةوونكة بةةة ي ئارامةةةوة جةةواني رووخسةةار طةةرنه   

زؤر , ئةةاراميش ةكةةةي دةسةة  دةبيَةةت  خويَندنةةةوةي كتيَب سةرسةةامي 
خةةةؤي سةةةةرقالَ كةةةردوة  دلَخةةةؤه دةبيَةةةت كةةةة كضةةةيَك دةبينيَةةةت  

كةةة هةةةتاوةكو دةطاتةةة زانكؤكةةةي , ئةةاراميش    ي كتيَةةببةخويَندنةةةوة
بةةؤ خةةؤي بةبيَةةدةنطي دةسةةت دةكةةات بةخويَندنةةةوةي كتيَةةب , بةةةلَام   

م  نةةةي تةةواني كتةةيَب زؤر بكرِيَةةت , ئةمةةةه واي بةةةهؤي ئةةةوةي ئةةارا
 كردبةةوو كةةة ناضةةاربيَت لةةةرِيَطاي مؤبايلةةة بضةةووكةكةي دةسةةتيةوة     

خبويَنيَتةوة.  ةكانكتيَب بةبةردوامي  

كاتيَك ئةارام خةؤي سةةرقاَل كةردوة بةخويَندنةةوةي كتيَبةكةةي لةةناو        
مؤبايلةةةة بضةةةووكةكةي دا, بةةةةلَام لةةةةناكاو كضةةةةكةي تةنيشةةة    

تةةؤ  ضةةؤن دةتوانيةةت   كةةةوة بةةة ئةةارام دةلَيَةةت:كورِي قةةؤز  ةيةبةخةند
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لةةةناو ئةةةو مؤبايلةةة بضةةووكةدا كتيَةةب خبويَنيتةةةوة   ضةةوونكة دوايةةي  
بؤيةة هةولَبةدة بةة كتةيَب       ,دوو ضةاوة جوانانةةت  مانةدوو دةبةن    ئةو 

كاغةةةز خبويَنةةةوة يةةان مؤبةةايليَكي طةةةورة بكةةرِة بةةؤ ئةةةوةي ضةةاوت    
نةةوةدا, ئةاراميش بةة رِووخسةاريَكي ثةرِ      ماندوو نةبن لةة كةاتي خويَند  

 ان لةخةمباريةةوة  وةلَةامي كضةةكة دةداتةةوةو  ثيَةي دةلَيَةت: كضةي جةو        
وة كةضةةي  ان بةةؤ ئةةةدام دا بةةاوكم مةةاوةي دوومانطةةة نةشةةتةرطةري  

هيَشةةتا نةةةمان توانيةةوة ثةةارةي نةشةةتةرطةريةكةي بةةاوكم بدةينةةةوة    
بةة كتةيَب كاغةةز    دةكةةم وةكةو خةةلَكاني تةر      ئةوة ,خؤ منيش ئارةزوو

خبويَنةةةةوة يةةاخود مؤبةةايليَكي طةةةورةم هةةةبيَت بؤخةةؤم بةةة جةةواني    
وشةةةكا  لةةيَ دياربيَةةت , بةةةلَام هةةةرطيز ئةةةم شةةتانة مةةن ثاشةةطةز   
ناكاتةةةوة لةةة كتيَةةب خويَندنةةةوة , ضةةوونكة مةةن لةةةرِيَطاي ئةةةم        
كتيَبانةةةوة هةسةةت بةةة ئةةارامبووني دةروونةةي خةةؤم دةكةةةم  ,كتيَبةةةكان  

ان كي جياوازيةةان هةيةةة لةهةةةر  ثةرِةيةةةكي كتيَبةةةك  بةةؤمن هةسةةتيَ 
ان لةهةةر وشةةيةكي  نةاو كتيَبةةك     ثرِيةتي لةة وشةةي جةؤراو جةؤر كةة     

.بةخشيين ذيانيَكي نويَ و تةمةنيَكي جوانتة بؤمن  

كضةكة بةو قسانةي ئارام واي لةيَ دةكةات كةة هةسةتيَكي تايبةةتي بةؤ       
لةة نةاخي     ئةارام  و هةربؤيةة كضةةكةي تةنيشة    ئارام درووست دةبيَةت  

قسةةةيةي دلَةةي خؤيةةةوة , هةسةةت بةثةشةةيةاني دةكةةات كةةة ئةةةو جةةؤرة 
بةهةةةمان شةةيَوةه ئةةاراميش هةسةةتيَكي   .لةبةرامبةةةر بةةة ئةةارام كةةرد 

سةت دةبيَةت , ئةارام لةة نةاخي دلَيةةوة       جوان و تايبةتي بؤ كضةةكة دروو 
دةتوانيَةت   يَبةةكان وةكةو كت  ثيَ وايةة كةة ئةمةة, ئةةو كةسةةية هةةروة      

, لةةةناخي دلَةةم تةةيَ بطةةات و كةةةميَك لةةة ئازارةكةةا  كةةةم بكاتةةةوة  
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هةربؤية ئارام خةؤي بةة كضةةكة دةناسةيَنيَت و ثيَةي دةلَيَةت: مةن نةاوم         
وو سةالَم مةاوة   ئةم سالَ لة قؤنةاغي دووةمةي زانكةؤدام تةةنيا د     ,ئارامة

بةةةلَام لة يةكةةةوة زؤر دلَتةةةنطم بةةةكؤتايي هةةاتين زانكةةؤ ضةةوونكة    
يَكةي  انكؤ بؤ من  ثرِة لة ويَسةتطةي جةوان كةة هةةر ِرؤذيَةك بةؤ مةن ِرؤذ       ز

هةةر رِؤذيَةةك لةةة رِؤذةكةاني زانكةةؤم مةةن تيَيةةدا     نويَيةة لةةة تةمةةة  دا, 
و ئةةو كةسةانةي دةورووبةةرم     فيَري ش   نةويَ دة  لةطةةلَ كتيَبةةكان   

...دا  

هةولَةةدةدةم لةطةةةلَ خويَنةةدني زانكؤكةةةم كاريَكيشةةم  لةطةةةلَ ئةوةشةةدا 
دةسةةت بكةةةويَت بةةؤ ئةةةوةي بتةةوا  ثيَداويسةة  زانكةةؤم و لةهةةةمان   

, ضةةوونكة بةةاوكم نةخؤشةةةو   كاتيشةةدا يارمةةةتي مالَةةةوةمان بةةدةم  
توانةةاي كةةاركردني نيةةةو هةةيض جةةؤرة داهاتيَكيشةةي نيةةة, هةةةروةها    

هةلَدةسةةتيَت و ن دايكيشةةم زؤر مانةةدوة بةةةيانيان زوو ثةةيَش هةةةمووما  
لةةة نةخؤشةةخانةيةك كةةاري ثاكردنةةةوة دةكةةات بةةؤ   هةةةتاوةكو نيوةرِؤ

ئةوةي خةةرجي مةن و  خووشةك و برابضةووكةكا  دابةني بكةات, بؤيةة        
ئةطةر كاريَةك بدؤزمةةوة  ئةةوة دةتةوا  قورسةايي سةةر شةاني دايكةم         
كةةةم بكةمةةةوة, ضةةوونكة مةةن دايكةةم زؤر خةةؤه دةويَةةت ئةةةو هةةةموو    

ن, هةربؤيةةة زؤر دةترسةةم  كةةة لةضةةاوتروكانيَكدا   شةةتيَكي منةةة بةةؤم 
 دايكم لة دةست بدةم.

كضةكةي تةنيش   ئارام هةةتا دةهةات زيةاتر هةسة  بةة ثةشةيةاني       
كةة لةةو قسةانةي  بةرامبةةر  ئةارام كةردي,ئيت كضةةكةه         دخؤي دةكر

بةةة رِووخسةةاريَكي ثيَكةنيناويةةةوة خةةؤي بةةة ئةةارام دةناسةةيَنيَت و ثيَةةي  
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بةووم بةة ناسةيين كةورِيَكي وةكةو تةؤ , منةيش نةةاوم         دةلَيَةت: خؤشةلالَ  
سؤماية  وةكو تؤ ئةةم سةاَل لةة قؤنةاغي دووي زانكةؤم, بةةلَام دةبوايةة        
لةةة قؤنةةاغي سةةيَ بوومايةةة ئةمسةةالَ , بةةةهؤي كؤمةةةلَيَك كيَشةةةوة      
سةةالَيَكم  لةدةسةةت ضةةوو, بةةةلَام لة يةةةكي  ديكةةةوة خؤشةةلالَم كةةة    

تةةةوا  زيةةةاتر لةةةةرِيَطاي سةةةالَيَك ماومةتةةةةوة  بةةةةهؤي ئةةةةوةي دة
زانكؤكةمةوة  بؤخةؤم زانسةت و كتةيَب باشةت خبويَنةةةوة ضةوونكة مةن        
ئةةةم ضةةةند سةةالَةي زانكةةؤ بةهةةةليَكي زيَةةرين دايةةدةنيَم بؤخةةؤم كةةة    
دةتوا  زؤر كاري طرنه ئةةدام بةدةم, مةن  و خوشةكة طةورةكةةم  لةة       
لَ مندالَيةةةوة ئاشةةنايةتيةان لةطةةةلَ كتيَةةب ثةيةةداكردبوو , لةطةةة     

ئةوةشةةدا كتيَبخانةيةةةكي زؤر طةةةورةمان لةمالَةةةوة هةيةةة كةةة نزيكةةةي 
دووهةةةزار كتةةيَب تيَدايةةة, هةةةموو شةةةويَك بةةؤ ضةةةند كاتةة ميَريَك    
دةضةة ذووري كتيَبخانةكةةم و لةطةةلَ هةةموو كتيَبةةكان  بؤخةؤم دةسةت       
دةكةةةم بةةة طفتوطةةؤكردن, بةرِاسةة  كتيَبةةةكان بةةؤمن زؤر رِاسةةتطؤن,    

ك بثرسةم لةة كتيَبةةكان  ئةةوان بة ثةةرِة بةة  ثةةرِة        ضوونكة هةر شتيَ
بةةؤمي  شةةي دةكةنةةةوة بةةيَ ئةةةوةي هةةيض درؤيةةةكم لةطةةةلَ دا بكةةةن,   
لةطةلَ ئةوةشدا لةةناو مؤبايلةكةةم كتيَبخانةيةةكي بضةووكم هةيةة كةة       
جاروبةةاريش لةةة رِيَطةةاي مؤبايلةكةمةةةوة دةسةةت بةةؤ خويَندنةةةوةي       

بةشة  بةيَ كةلَكةةوة سةةرقالَ     يَك دةبةم لةة جيةاتي ئةةوةي خةؤم     كتيَب
.بكةم لة مؤبايلةكةم دا  

بةةة ثرسةةيارةكاني  مةةن ئةةةو كاتةةةي كةةة لة يةةةن كتيَبةكانةةةوة دةطةةةم
ئةيت ئةةوكات زؤر هةسةت  بةة ئةارامبووني دةروونةي        ناو ميَشكي خةؤم , 

خةةؤم دةكةةةم ضةةوونكة كتيَبةةةكان لةطةةةلَم رِاسةةتطؤن و هةةيض درؤيةةةكم   
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مرِؤظةةةةكان كاتيَةةةك لةطةةةةلَت  لةطةلَةةةدا ناكةةةةن بةةةةلَام زؤرينةةةةي
دادةنيشةةن بةةةبيَ ئةةةوةي هةسةةت بكةةةيت زؤرتةةرين درؤت لةطةلَةةدا      
دةكةةةن.  بةةاوكي مةةن ثيةةاويَكي كاسةةبكاري نةخويَنةةدةوارة بةةةلَام       
بةةةردةوام هةةاني مةةن  وخوشةةكةكةم دةدات كةةة كتيَةةب خبويَنينةةةوة بةةؤ   
ئةوةي ببني بة كةسةيَكي تيَطةيشةتوو  خةاوةن ثيَطةةي تايبةةتي خؤمةان       

ةنيَو كؤمةلَطادا,هةرضةةةندة  مةةن و خوشةةكةكةم جيةةاوازتر بةةووين لةةة لةة
كضاني ديكةي ئةمرِؤدا كةة دةبيةنم زؤرينةةيان , كاتةةكاني خؤيةان بةة       
شتة  وةكيةكانةوة خةةريك كةردوة كةة هةيض سةووديَكي ئةةوتؤيان ثةَي        
نادات  جطة لةة زيةان طةيانةدن بةؤ خةودي خؤيةان و دةورووبةةريان دا,        

بة بةةردةوامي هاورِييةةتي ئةةو كضةانة دةكةةم  لةة        لةطةلَ ئةوةشدا من
خةةاوةن ةخشةةن و زانكةةؤ كةةة بةةةردةوام خةةةريكي كةةاري جةةوان و سوودب  

هيةواي طةةةورةن بةؤ داهةةاتووي خؤيةان دا , نةةةك ئةوكضةانةي كةةة هةةةر     
ِرؤذيَك بة مةؤديَليَكي قومةاه خؤيةان نيشةان دةدةن لةة زانكةؤدا, بةةلَام        

وةيةةةيان هاوشةةيَوةي جةة  و   هيواداريشةةم ئاسةة  زانسةةت و خويَندنة   
بةرطةةةكانيان بيَةةت, مةةن بةهةمووسةةالَي خويَنةةد  تةةةنيا دوو جةة       
لةبةةةردا دةكةةةم  ضةةوونكة  جةة  و بةةةرط تةةةنيا قوماشةةيَكة مةةرِؤظ بةةؤ   
داثؤشةةيين خةةؤي لةبةةةري دةكةةات  و هةةيض  طرنطيةةةكي تةةري لةةيَ بةةةدي 

مرِؤظةكان بةشيَوةيةكي زةط طرنطي ثيَ بدةن. هةتاوةكوناكريَت كة  

ارام و سةؤما  هةةروةكو دوو بلبةولي جةوان سةةريان بةسةةري يةةكتةوة        ئ
نةابوو خةةةريكي قسةةكردن  و دةردةلَةةي بةوون لةطةةةلَ يةةكتدا , بةةةلَام     
زياتر لة ض  و ثيَةنا خولةةك لةة طفتطةؤ و قسةةكردندا  , لةة كؤتةايي        

طةيشةةتنة زانكؤكةةةيان , بةةةلَام    تيَطةيشةةتووة دا ئةةةم دوو بولبوولةةة 
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ةدا جيَطةاي دلَخؤشةية بةؤ ئةارام ئةوةيةة كةة سةؤما لةة         ئةوةي  كةة ليَةر  
هةةةمان  كؤليَ ةكةةةي ئةةارام دةخويَنيَةةت , بةةةلَام  سةةؤما لةبةشةةيَكي      
ديكةةةي كؤليَ ةكةةةدا بةةوو, ئةمةةةه بةةووة جيطةةاي دلَخؤشةةي ئةةارام كةةة  
تةةواني هاورِيَيةةةكي بةةاه وةكةةو خةةؤي لةةةناو كؤليَ ةكةةةي دا ببينيَتةةةوة 

ة بةؤ داهةاتووي و لةطةةلَ ئةوةشةدا     كة خةاوةني بريكردنةوةيةةكي جوانة   
سةةؤما كضةةيَكي ئامادةةدار بةةوو لةةةذياني كةةة ئةمةةةه زيةةاتر ئةةارامي   

, ئةارام جيةاوازتر   دالةطةةلَ سةؤما  كةردن   دلَخؤه دةكرد بة هاورِيَيةةتي  
لةةة هةةةموو رِؤذةكةةاني تةةر ئةةةمرِؤ زيةةاتر دلَةةي خةةؤه بةةوو , ضةةوونكة   

يشةةتوو ,  ئةةارام تةةواني ببيَتةةة هةةاورِيي كضةةيَكي جةةوان و زيةةرةك و تيَطة
لةدلَي خؤيةوة طوتي: ئيت لةمةةو بةةدوادا مةن جطةة لةةوةي سةالَانيَكي       

ئةةمرِؤ ئةيت   دوورو دريَ ة تةنيا هاورِيَيةةتي كتيَبةةكان دةكةةم ,كةضةي     
كةوتةةة كي جةةواني هةسةةت ناسةةكي رِؤشةةنبري كضةةيَ لةةةثالَ كتيَبةةةكا  ,
.كة ئيت ثيَكةوة دةردةدلَيةكامنان ئةدام دةدةين ناو ذياني منةوة  

سؤما ثَيش ئةةوةي بةِروات بةؤ نةاو بةشةةكةي خةؤي  بةة ئةارام دةلَيَةت:          
هةةاورَِي لةةةثاه تةةةواو بةةووني وانةةةي يةكةةةم لةةة كتيَبخانةةةةي        
كؤليَ ةكةةةمان دةتبينةةةةوة , هيةةوادارم تةةؤه لةةةويَ ئامادةبيةةت  بةةةبيَ  

بةةةلَيَين بةةة سةةؤما دا كةةة هةةةر  دواكةةةوتن , ئةةاراميش بةخؤشةةلالَيةوة
يةكةةةم وانةةة تةةةواو بيَةةت رِاسةةتةوخؤ  خةةؤي لةةة كتيَبخانةةةي كؤليَةة دا  
ببينيَتةةةوة , كتيَبخانةةةي كؤليَ ةكةةة بةةؤ ئةةارام بةةووة  سةرضةةاوةيةكي   

ناسةةيين باشةةتين و   لةةةفيَربووني زانسةةت و زانيةةاري لةطةةةلَ   طةةةورة
و ثةةاكتين كةةةي لةةةم دونيايةةةدا كةةة ئةةةويش  سةةؤماية هةةةروةك      

فريشةةتةيةك هاتةةة نةةاو ذيةةاني كةةورِيَكي هةةةذاري دلَثةةاك ئةةةو كةةورِةه 
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ئةةارام بةةوو كةةة بةةةردةوام لةبةرامبةةةر ناخؤشةةيةكاني ذيةةاني دا ئةةارامي 
 هةلَدةب اردو هيض كاتيَك كاريَكي سةركيَشيانةي ئةدام نةدةدا .

كةةات و رِؤذةكةةاني نيَةةوان ئةةةم دوو هاورِيَيةةة زؤر بةةةخيَرايي دةرِوات و    
وةي خؤيان هةسة  ثةَي بكةةن كةة ضةؤن تيَدةثةةرِيَت , بةةلَام         بةبيَ ئة

ئةةيت سةةؤما و ئةةارام هةسةةت بةةةوة دةكةةةن كةةة ِرؤذ بةةةدواي ِرؤذي        
هاورِيَتيةكةةةيان  طةةؤرِاني تيَةةدا رِوودةدات و لةةة هاورِيَيةةةتي ئاسةةايي    

ضةةوونكة لةةة  ,دةطؤردريَةةت بةةؤ هاورِيَيةتيةةةكي سةةؤزداري و خؤشةويسةة 
لةةةو زدةةرية طفتطؤيانةةةيان كةةة بةدريَةة ايي  ديةةدي ئةةارام و سةةؤمادا   

رِؤذةكانيةةان لةةة زانكةةؤ ئةةةداميان دةدا  كةةة لةةةبارةي سةةةةرجةم       
ثرسةةةةكاني كؤمةةةةلَطا و بةتايبةةةةتيش ثرسةةةي  هاوسةةةةرطريي و     
خؤشةويس   لةنيَوان كةض و كةوِردا كةة ئةمةةه تةةوةريَكي طةرنه بةوو        

كةةو دوو بةةة ي ئةةارام و سةةؤماوة لةةة كؤمةةةلَطادا.  ئةةارام و سةةؤما  وة    
اسةةي دةيةةان  نخويَنةةدكاري سةةةركةوتووي بةةواري كؤمةلَناسةةي و دةروون  

خويَند كة ئاماديةان ئةةوةبوو لةة داهةاتوودا برِوانامةةي بةةكارليؤي       
ي كةة لة بوارةكةةي خؤيةان بةدةسةت بهيَةنن و بتةوانن خزمةةتي كؤمةلَطا      

خؤيان بكةن , هةتاوةكو لةةرِيَطاي ئةةو زانسةتةي كةة هةةلَيان طرتةووة       
كؤمةلَطايةةةكي تةندرووسةةت  درووسةةت بكةةةن بةتايبةةةتيش بةةؤ بتةةوانن 

طةةةداني هاوشةةيَوةي خؤيةةان , ضةةوونكة بةةة ي ئةةارام و سةةؤما زؤر     
طةةرنه بةةوو كةةة ضةةيين طةةةداني كؤمةةةلَطا لةةة ئاسةةتيَكي بةةةرزي      
رِؤشةةنبريي و خؤشةةطوزةراني دا بةة ين و سةةةرةدام طةةةنا داينةمؤيةةةكي  

بةةةردةوام تيشةةكيان  طرنطةةي كؤمةلَطايةةة هةربؤيةةة ئةةارام و سةةؤما     
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دةخستة سةةر ضةيين طةةدان , ئةمةةه سةةرةِراي ئةةوةي كةة خؤيةان         
 دوو طةدي تيَطةيشتوو بوون لةذيان دا.

دةبيَةةت برِوايةةان وابةةوو كةةة ئةةةم ثرِؤسةةةية     ئةطةةةر ضةةي ئةةةوان   
لةسةةةرةتادا لةسةةةر مامةلَةةةكردني هاورِيَيةةةتي بيَةةت, ئةمةةةه واتةةة   

ة دةضةةنة قؤنةةاغي ذيةةاني  دةبيَةةت لةةة نيَةةوان ئةةةو كةةض و كةةورِةدا كةة   
هاوسةةةرطرييان دا دةبيَةةت لةةةثيَش هةةةموو شةةتيَك دا وةكةةو دوو هةةاورِيَي  
خؤشةويسةةت مامةلَةةة لةطةةةلَ يةةةكتدا بكةةةن لةهةةةمان كاتيشةةدا زؤر   

سةةةرجةم ثرسةةةكان و كيَشةةةكاني  نبةةجواني لةيةةةكت تيَبطةةةن وبتةوان  
ونةي ئةةةم بؤضةةوضارةسةةةر بكةةةن,  دا ةكةةو دوو هةاورِيَ نيَةوان خةةؤ يةةان و 

سةةؤما و ئةةارام  لةبةرامبةةةر ثرؤسةةةي هاوسةةةرطريي و بنيةةاد نةةاني      
,ثيَيان وايةةة  كةةة دةرئةةةدامي  و بةختةةةوةرخيَزانيَكةةي تةندرووسةةت 

ثرِؤسةي هاوسةةرطرييةكة  سةةركةوتوانة دةبيَةت ضةوونكة  لةة كؤتةايي       
دا  ئةةةو كةةض و كةةورِة كةةة برِيةةاري ثرؤسةةةي هاوسةةةرطرييان داوة ,       

بنةمايةةةةكي هاورِيَتيانةةةةي ثةةةرِاو ثةةةرِ لةةةة برِيارةكةةةةيان لةسةةةةر 
خؤشةويسةة  و سةةؤزداري بةةؤ يةةةكتي بةةووة كةةة هةةةرطيز نةةاتوانن بةةة  
ئاساني دةست بةةرداري يةةكتي بةن لةسةةر بضةووكتين شة  ذيانيةان        
 دا.

 ثيَكةةةةوة ان و ناخؤشةةةيةكانةوةبةهةةةةموو خؤشةةةيةك سةةةؤما و ئةةةارام
زانيةةاري و توانيةةان ضةةوار سةةالَي زانكؤيةةان بةةة زؤرتةةرين زانسةةت و     

خويَندنةةةوة  تةةةواو بكةةةن, كةةة توانيةةان لةةة مةةاوةي ئةةةو ضوارسةةالَةي 
زانكؤيةةان دا  رِيَضةةكةيةكي  رِاسةةت و درووسةةت بةةؤ داهةةاتووي ذيةةاني     
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خؤيةةان بطرنةةة بةةةر كةةة هةةةتاوةكو  تةمةةةنيان  مابيَةةت لةسةةةر ئةةةو   
رِيَضةةكةية بةةةردةوام بةةن لةةة كةةاركردن و خزمةةةت كردنةةي خؤيةةان و      

, دووبةةةارة بةةةة بؤضةةةووني ئةةةارام و سةةةؤما كةةةة دةوروبةرةكةةةةيان دا
لة رِيَطةاي وتةاريَكي دريَة ةوة بةؤ  يةةكيَك لةة ِرؤذنامةةكان         يانئةيارة

نووسيبيان , لةةذيَر ناونيشةاني )زانكةؤ بكةة بةة ويَسةتطةيةكي طرنطةي        
ذيانةةت( كةةة بةةة شةةيَوةي دوو قةةؤلي نووسةةيبيان , لةةة وتارةكةةةيان دا   

كةةة دةبيَةةت قوتةةابي لةيةكةةةم ئةةارام و سةةؤما ئاماذةيةةان بةةةوة كةةردوة 
رِؤذي ثةةيَ خسةةتنة نةةاو زانكةةؤ ي دا, ثيَويسةةتة  كةةةه و هةوايةةةكي ثةةرِ 
لة ئةارامي و زانسةت و زانيةاري و زؤرتةرين خويَندنةةوة درووسةت بكةات        
, ضةةوونكة سةةؤما و ئةةارام ثيَيةةان وابةةوو كةةة كةةة قؤنةةاغي زانكةةؤ ,     

ؤيةةة قؤنةةاغيَكي زؤر كورتةةة بةةة ضةةاوتروكانيَك كؤتةةايي ديَةةت, هةرب   
انكةةؤ  يةةان لةسةةةرجةم قوتابيةةاني ز  لةةةرِيَطاي وتارةكةيانةةةوة داوا 
لةة زانكةؤ بةة هةةليَكي طةةورة دابنةيَن        كردوة كةة ئةةو ضةوار سةالَةيان    

بؤخؤيةةان ,كةةة بتةةوانن ئاسةة  زانسةة  خؤيةةان دؤلَةمةنةةد بكةةةن لةةة  
بوارةكةي خؤيةان و بوارةكةاني  ديكةةدا , بؤئةةوةي ثةاه تةةواوكردني       

ةن كةة كةاريَكي طةرنه و سوودبةخشةيان ئةةدام      زانكؤيان  هةسةت بكة   
داوة, ئةيت ئةمانةةو ضةةندين شةيكردنةوةي  ديكةة لة يةةن وتارةكةةةي       
 سؤما و ئارام خرابووة رِوو بؤ سةرجةم قوتابياني زانكؤ.

ئةةةارام و سةةةؤما ثةةةاه تةةةةواوكردني زانكؤيةةةان و بةدةسةةةتهيَناني    
ار توانيةةان برِوانامةةةي سةةةركةوتنيان لةةة بوارةكةةةي خؤيانةةدا,بؤ دواجةة

وةكةةو دوو كةةاديري سةةةرةتايي بوارةكةةةي خؤيانةةدا دةسةةت بةةةكار بةةن    
,لةطةةةلَ ئةوةشةةدا هةةةموو هةةةولَيَكي خؤيةةان خسةةتة طةةةرِ, بةةؤ ئةةةوةي  
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بتةةوانن خزمةةةتيَكي  سةةةرةتايي ثيَشةةكةه بكةةةن كةةة ئةمةةةه  بةةةهؤي 
كةةة بةةة دريَةة ايي ئةةةو     ئةةةو بةرهةمةةة ضةةوار سةةالَةي زانكؤيانةةة    

رِيَطةةةاي خويَندنةةةةوةي زؤرتةةةرين  وام  لةةةة بةةةةردة ضوارسةةةالَةيان دا
 دائيَسةةةتا لةةةةكة ,ئةةةةداميان دةدا كتيَبةةةةكان و تويَ ينةوةكانةةةةوة

دةتوانن خزمةتي  بةرامبةرةكانيان ثةيَ بكةةن, ئةيت بةؤ مةاوةي شةةه       
ساَل لةة يةةكت ناسةيين نيَةوان سةؤما و ئةارام  كةة سةَي سةالَيان وةكةو           
خويَندكار  لةيةةك  كؤليَة  يةةكتيان ناسةي و  لةثاشةانيش سةَي سةاَلي        
ثةةاه تةةةواوكردني زانكةةؤ لةطةةةلَ يةةةكتدا بةةوون لةةة كةةاركردن و      

م لةةة دوو بةةواري جيةةاواز و لةيةةةك ئامادةةدا    خزمةتكردنةةدا بةةةلَا 
 خؤيان بينيةوة.

ضركةسةةاتةي   ئةةارام و سةةؤما كؤتةةا برِيةةاري خؤيةةان دا كةةة ئةةيت لةةةم  
دا دةست خبةنةة نةاو دةسة  يةةكتةوة  بةؤ هةةتا هةتايةة         ذيانيانةوة

, لةيةك هيَةنةةي بةختةةوةري و خؤشةويسة  دا ذيانيةان بةةرِي بكةةن      
يان بةةةخؤيان كةةرد كةةة ئةةيت لةةة رووي  ضةةوونكة سةةؤما و ئةةارام هةسةةت 

هةةةموو شةةتيَكةوة ئامةةادةن بةةؤ ذيةةاني هاوسةةةرطريي و ثيَةةك هيَنةةاني    
, بةةةةلَام ليَةةةرةوة نهيَنيةةةةكي سةةةؤما هةيةةةة خيَزانيَكةةةي بةختةةةةوةر

كةهةةةرطيز نةةةيتوانيوة بةدريَةة ايي ئةةةو ضةةةند سةةالَةي هاورِيَيةةةتي     
ئةةةو نهيَنيةةةي لةطةةةلَ ئارامةةدا ,  هةةةرطيز نةةةيتوانيوة لةةة دةرفةةةتيَك  

بؤ ئارام بةاي بكةات, ضةوونكة سةؤما ترسةي هةةبووة لةةوةي كةة ئةةو          
نهيَنيةةة ببيَتةةة هةةؤي لةةة دةسةةتداني ثةةاكتين و فريشةةتة تةةرين كةسةةي 

كةةي سةؤما بةوو كةة بةةدلَ و طيانةةوة       ئةم دونيايةة كةة ئةةويش ئارامة   
, نهيَنيةكةةي سةؤما رِووداويَكةي ناخؤشةي تةمةةني      ئارامي خؤشدةويسةت 
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يةةةتي هةةةركاتيَك بةةةبريي ديَتةةةوة  رِاسةةتةوخؤ ئازاريَةةك    منةةدالَي خؤ
لةةةناو دلَةةي دا درووسةةت دةبيَةةت, بةةةلَام دةبيَةةت ئةةةم شةةةو كةةة يةكةةةم  
شةوي بووكييَن سؤماية  بؤيةة دةبيَةت ئةةم شةةو ئةةو نهيَنيةة بةؤ ئةارام         
 ئاشكرا بكات .

سةةؤما بةةة ِرووخسةةاريَكي كةةزةوة لةبةرامبةةةر  ئةةارام دةوةسةةتيَت و        
دةكات كةة رِووداويَكةي نةاخؤه رِوويةداوة بؤيةة هةةرزوو       ئاراميش هةسةت 

هةردوو دةسةتة جوانةةكاني سةؤما دةطريَةت و ثيَةي دةلَيَةت: تاقانةكةةي        
مةةن سةةؤما طيةةان بةةؤ ضةةي  رِووخسةةارت  داوةتةةة يةةةك  مةةن نامةةةويَت     
 هةرطيز تؤ  بةم شيَوةية ببينم.

ة سؤما: ئارام طيان تكاية طةويَم بةؤ بطةرة بةؤ شةتيَك كةة ضةةندين سةالَ        
لةتؤم شاردؤتةوة بةلَام ضةيت بةرطةةي نةاطرم كةة ئةةو نهيَنيةة لةةتؤي        

 بةلَام  ئةم شةو كةاتي ئةوةيةة كةة ئةةو نهيَنيةة ثيَةت بلَةيَم         ,بشارمةوة
ئةةو كاتةةي تةمةة      دةسةتم لةيَ بةدةي, مةن     ئةم شةو ثيَش ئةوةي تؤ

نامةةرديَك مةين بيَهةؤه كةردو  لةثاشةان       رِؤذيَكيةان  ,سالَان بوو دوازدة
بةةةلَام كاتيَةةك بةخةبةةةر  , ت مةةن هةةيض ئاطايةكةةةم لةةة خةةؤم نةةةما ئةةي

تةماشةةاي خةةؤم دةكةةةم هةةةموو جلةةةكاني بةةةرم درِاوة و       هامتةةةوة
 ويَنيَكي زؤرم لةةيَ هةةاتبووة خةةوارةوة لةةةنيَواني هةةةردوو رانةةةكا  داخةة

بةةلَام هةةيض   طريةان  دةسةتم كةةردة بةة قية ةو هةةاوار     راسةتةوخؤ  منةيش 
ةردة  ذيةاني كضةييَن مةين    و رِؤذةوة ئةةو نامة  , ئةيت لةة  سووديَكي نةةبوو 

, هةةةركاتيَك سةةةيري  رِوخسةةاري خةةؤم دةكةةرد لةةة ئاويَنةةة بووفةوتانةةد
من نةفرةم لةو ِرؤذة دةكرد كةة هامتةة سةةر ئةةم دونيةا قيَزةونةة كةة        
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ثرِيةتي لةة مِرؤظةي خةراث و درِنةدة , هةةروةها خيَزانةكةةم بةهةةموو        
رِووداوة ثةةةردةثؤه بكةةةن و هةةيض   شةةيَوةيةك هةةةولَيان دا كةةة ئةةةم   

كةسةيَك ثيَةةي نةةزانيَت, منةةيش هةةةولَم دا بةهةةموو شةةيَوةيةك لةةةبريي    
خةةؤمي ببةمةةةوة بةةةلَام نةةةمتواني لةةةبريي خةةؤمي ببةةةةوة ضةةوونكة    
ئازاريَكةةة هةةةموو شةةةويَك لةطةةةلَ ئةةةو ئةةازارةي خةةؤم ضةةاوةكا  ليَةةك 

ةذياني خةؤم  دةنا , بةلَام لة يةةكي تةرةوة  تةوانيم دووبةارة دةسةت بة      
ةكةةم بةسةةركةوتوويي تةةواو    بكةم كةة ئةةوةتا ئيَسةتا تةوانيم  كؤليَ     

بتةوا  بةثيشةةكةم لةثشة  ئةةو كضةانة   كةة        بةؤ ئةةوةي   وبكةم 
جةةؤرة ناخؤشةةية  لةتةمةةةنيَكي بضةةووكي وةكةةو مةةن رِووبةةةرِوي ئةةةو    

بتةةوا  هةةةتا رِادةيةةةكي  بوونةتةةةوة, منةةيش ئةةةوةي لةدةسةةتم بيَةةت  
ثيَ ببةخشم  بةؤ ئةةوةي جةاريَكي تةر هيوايةةكيان بةة       كةم هيوايةكيان 

دا مةن ئيَسةتا دلَ خؤشةتين كضةم     ذيان دروست ببيَتةةوة , لةطةةلَ ئةوةشة   
لةةة ئيَسةةتادا كةةةثاكتين و باشةةتين كةةورِ لةبةةةردةمم وةسةةتاوة كةةة  كةةة

لةة   هةر ضركةيةك لةطةلَ تؤدا مةن هةسةت بةا ئةارامبووني خةؤم دةكةةم      
.ذيانةدا  

ةوة  باوةشةةيَكي تونةةد بةةة سةةؤما دةكةةات و ثيَةةي ئةةاراميش بةةة فرميَسةةك
دةلَيَةةةت: خؤزطةةةة ئةةةةم ئةةةازارةت سةةةالَانيَكي زوو لةةةةبريي خؤتةةةت   
بةدبايةوة  تاقانةكةةم, بةةلَام دلَنيابةة سةؤما طيةان مةن دةهةة ئةةو         

لةطةةةلَ  ةو ئازارانةةةت بةةؤ لةةةياد ببةمةةةوة ,كةةورِة بةةؤت كةةة هةةةموو ئةة
نجيةنةةةت بةةؤ فةراهةةةم  ئةوةشةةدا دلَنيابةةة كةةة مةةن ذيةةانيَكي جةةوان و خ

دةكةةةم  و هةةةموو هةةةولَي خةةؤم دةدةم كةةة ببةةةة هةةةلَطري ئةةةو ئةةازارةي 
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نةةاو ناخةةت , دلَنياشةةبة كةةة ئةةةو ئةةازارةت كؤتةةايي ثةةيَ دةهيَةةنم و     
 ذيانيَكي زؤر خؤمشان دةبيَت من وتؤ ثيَكةوة.

ئةةارام و سةةؤما لةةة ثةةاه دوو سةةالَ لةةة هاوسةةةرطريي و خؤشةويسةة     
اجار توانيان بةؤ بةة دايةك و بةاوكي كضةيَكي جةوان       نيَوانيان دا , بؤ دو

و خنجيةنةةة  كةةة ناويةةان لةةَي  نةةا دللةةني طيةةان, دللةةني بةةووة         
 دا ويَسةةتطةيةكي تةةر لةةة بةختةةةوةري  نيَةةوان  ذيةةاني سةةؤما و ئةةارام   

لةطةَل ئةوةشدا ئةارام و سةؤما برِياريةان دا كةة تةةنيا دللةني طيانيةان        
دللةةني نةةةبيَت , ضةةوونكة   هةةةبيَت و هةةيض منةةدالَيَكي تريةةان لةةةثاه 

داهاتةكةي هةردووكيان دياري كةرا بةوو كةة تةةنيا بةشةي سةَي كةسةي        
دةكةةةرد بةةةؤ خؤشةةةبةخ  ذيةةةاني خؤيةةةان و دابينكردنةةةي هةةةةموو   

ئةاراميش  برِيةاري دا كةة هةميشةة ئةةم       ثيَداويستيةكاني دللني طيةان, 
ةختةوةريان بكات لةذيان دا .خيَزانة بضووكةي خؤي بثاريَزيَت و ب  

6|4|2020
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ةوةريةكاني كضيَك لة نةخؤشخانةبري  

بةةؤ مةةاوةي دوو مةةانه لةةة  يان رِاطةيانةةد كةةة دةبيَةةت ثزيشةةكةكان بةةةمن
هيَنيتةةةوةو هةةةتاوةكو ضارةسةةةريَكي تةةةواوةتي بةةؤم    دانةخؤشةةخانة

سةةةرثيَيةكاني  وةي جةةاريَكي تةةر بتةةوا  هةسةةتةةوة دةكةةةن, بةةؤ ئةةة
خةةؤم و دريَةة ة بةةةذياني خةةؤم بةةدةم , بيَطومةةان دوومةةانه لةةةذووريَكي   
نةخؤشةةخانة لةسةةةر قةرويَلةيةةةك زؤر ناخؤشةةة , كةةة نةةةتواني هةةيض   
جوَلةيةك بة ئةارةزووي خةؤت بكةةيت  بةةلَام لةةكؤتايي دا ناضةارم كةة        

و هةةتاوةكو بةؤ   بةرطة بطرم بؤ ئةةوةي بةةزووترين كةات ضةاك ببةةةوة     
بةرطةةم نةةطرت    تر دريَ ة بةم ذيانةة نةفرةتيةة بةدةم, بةةلَام     جاريَكي
,بؤيةة داوام لةة دايكةم كةرد كةة       روا بةدةسةت بةةتالَي دابنيشةم   كة هةة 

دةفتةةةريَكي بضةةووك و قةلةةةميَكم بةةؤ بهيَنيَةةت بةةؤ ئةةةوةي  بتةةوا      
 بةشةةيَك لةةة رِؤذانةةي ذيةةاني خةةؤم بنوومسةةةوة لةطةةةلَ خيَزانةكةةةم دا , 

كةةة لةمالَةةة    ؤذة خؤشةةانةي ذيةةا  دةكةةةم ي ئةةةو رِزؤر بةةري ضةةوونكة
سادةكةي خؤمان  لة حةلةةد بةووين, لةطةةلَ براكةةم و دايكةم و بةاوكم       
بةدلَخؤشيةوة دةذيةان , سةةرباري ئةةوةي كةة خيَزانيَكةي هةةذار بةووين        
لةةةرِووي دارايةةي  بةةةلَام خؤشةةبةختيةكةمان  لةوثةةةرِي دؤلَةمةنةةدي     

يان نةةةبوو لةةةذيان دا, دابةةوو ,كةةةزؤر كةةةي ئةةةو خؤشةةبةختيةي ئيَةةةة
هةربؤيةةة منةةيش برِيةةارم دا بةشةةيَك لةةةو رِؤذانةةة لةةةناو دةفتةرةكةةةم دا 
بنوومسةوة ئةطةرضةي ئيَسةتا سةالَانيَكة تيَثةةرِيوة بةسةةر ئةةو رِووداوة       

داهةةات   شةةارةكةم دا ناخؤشةةةي كةةة بةسةةةر ئيَةةةةو تةةةواوي خةةةلَكي  
 لَام ئةوكاتةة لةطةلَ ئةوةشدا تةمة  ئيَسةتا بيسةت و ضةوار  سةالَة بةة     

كةةة رووبةةةروي ئةةةو رووداوة ناخؤشةةة     تةمةةة  هةذدةسةةالَان بةةوو  
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بةةةلَام بةختةوةرةيةكةةةمان   بووينةةةوةو هةةةموو شةةتيَكةان لةدةسةةت دا  
 يشهةةيض كةةاتيَك  مةةنلةطةةةلَ ئةوةشةةدا  ,توانيويةةةتي كؤمانبكاتةةةوة 

   .ؤم نةكردوةهةستم بةهةلَكشاني تةمةني خ

ن,زية)سوريا(,دمةشق 2017تةمووزي   

نةةاوم زيةنةةة, دانيشةةتووي طةةةرِةكيَكي هةذارنشةةيين ناوضةةةي حةلةةةبي  
ةتاوةكو ئيَسةةتا لةةة , بةةؤني بةةةيانياني طةرِةكةةةم  هةة بةةووم)سةةوريام( 

 ةنطةةي مندالَةةة بضةةووكةكاني طةةةرِةكةان , هةةةروةها دلةةوم ماوةتةةةوةو
, طةرِةكةةةمان طةةةرِةكيَكي زؤر  زرينطةةةي ديَةةت  دا لةةةنيَو طويَضةةكةكا   

لةي بةوو بةةلَام ذيةان لةنيَويةدا زؤر سةادةو ئاسةايي بةوو         قةرةبالَب و مي
كة هةةموومان وةكةو دؤسةت و هةاورِي وابةووين بؤيةةكتي, بةتايبةةتي        
لة مانطي رةمةزانانةدا طةةرِةكي ئيَةةة بةشةةوان هةةروةكو حةةمامي لةَي        
هةةاتبوو ئةوةنةةدة قةةةرةبالَب بةةوو, هةةةتا دةرةنطةةاني شةةةو منةةدالَان و  

ثةةوورة رةعنةةاو سةةةمرية و سةةوندوي و   ذنةةاني طةةةرِةكةان بةتايبةةةتي 
لةطةةةلَ دايكةةم دا بؤخؤيةةان لةةةثيَش دةرطةةا دادةنيشةة  و ئةةيت خةةةريكي 
قسةةةةو قسةةةةلؤك بةةةوون لةةةةنيَوان خؤيةةةان دا هةةةةتا درةنطةةةاني    

بضةةووكي مان كةةة مةةالَيَكي  كةةةخؤشةويسةةتين كةسةةي طةرِةكة شةودا.
ئةةويش مامةة جةةمالي كةونةة فةرؤه      ,لةسةةرةوةي طةرِةكةةمان    هةبوو
 و ثيةةاويَكي بةتةمةةةن بةةوو بةةةلَام دةنطيَكةةي خؤشةةي هةةةبوو كاتيَةةكبةةو

بةةةناو طةرِةكةةةمان داهةةات و هةةاواري دةكةةرد و     هةةةموو بةةةيانيانيَك 
ديطوت: ية  ش  كةونةةمان دةويَةت  يةة  كةونةيةةكةان  ثةيَ بةدةن ,       
بةرِاسةة  مامةةة جةةةمال كةةردي بةبةةةزمي خةةؤي بةدةنطةةة طةورةكةيةةةوة 
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مندالَاني طةةرِةكيش قسةةكةي مامةة جةةماليان لةطةةَل خؤيةان وتةةوة        
ان , بةةةلَام رِؤذيَكيةةان هةةةروةكو سةةرودي نيشةةتةاني لةةيَ هةةاتبوو بؤمةة 

طويَبيسةة  هةةةوالَي ئةةةوةبووين كةةة مامةةة جةةةمال تووشةةي  شةةكاني    
ة ئةةيت ناتوانيَةةت  دةسةةت بةةةكاري  ئيَسةةكةكاني ثشةة  هةةاتووة بؤيةة 

منةةيش زؤر بةةؤ مامةةة جةةةمال نيطةةةران  ,بكاتةةةوة كةونةةة فرؤشةةيةكةي 
لةثشةةتةوةي  هةةةروةها.بةبيسةةتين ئةةةو هةوالَةةة دلَتةزيَنةةة    بةةووم

مةان كةورِيَكي ضوارشةانةي لةَي بةوو ثيَيةان دةطةوت عومسةان         طةرِةكي خؤ
ئةبو شوارد, كورِيَكي هةةتا بلَيَةي رِةزا طةران بةوو كةة جاروبةار دةهاتةة        

ةوة بةةؤ دوو سةةيَ كضةةي  نةةاو طةةةرِةكةان  ئةةيت ضةةاوةكاني ئةسةةووراند  
خةةؤي لةبنةرِةتةدا كةورِيَكي قةةؤز بةوو عومسةان ئةةةبو     , ي خؤمةان طةةرِةك 

كي ثيسةي هةة بةوو    ضةاويَ  قم ليَ دةبةوو ضةوونكة  من زؤر ر شوارد, بةلَام
.ةان دةسورِاند بؤسةر مةمكي كضةكاني طةرِةك يكة بةردةوام ضاو  

شةةيَوةكارة هةذارةكةةةي   هاورِيَكةةا  و خيَزانةكةةةم  منيةةان بةةة كضةةة   
 كةةة  بةةووم بةةانه دةكةةرد  كةةة مةةن تاكةةة كضةةي ئةةةو طةرِةكةةة  حةلةةةد 

ويَنةةةم بةةؤ    , هةةةوةروةها ضةةةندين دةسةة  ويَنةكيَشةةا  هةةةبوو   
مندالَةةةكاني طةةةرِةكي خؤمةةان ولةطةةةلَ كضةةةكاني طةةةرِةكةان كيَشةةابوو  
, زؤر دلَيةةان خةةؤه بةةوو ويَنةةة سةةادةكاني مةةن كةةة بؤيةةا  كيَشةةابوو   

لةطةةةلَ ئةوةشةةدا مةةن كضةةيَكي خويَنةةدةوار بةةووم كةةة لةةة قوتاخبانةةة   
دةَويَنةةةد بةةةةلَام زؤربةةةةي كضةةةاني طةةةةرِةكةان لةةةة قوتاخبانةةةة  

لةتةمةةةةةةنيَكي بضةةةةةووك دا    يشةشةةةةةيَكياندةرهيَنرابةةةةةوون و ب
 هاوسةرطرييان كردبوو.
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ثيةةةةةاويَكي كاسةةةةةبكاري نةةةةةاوي) ئاريانةةةةةة(  اوكي مةةةةةنبةةةةة
شةةاذنة جوانةكةةةي مالَةةةوةمان ئةةةو شةةاذنةي  هةةةروةها,نةخويَنةةدةوارة

كة وةكو رِووناكي وابوو بةؤ ئيَةةة بةةردوام مالَةكةةماني بؤمةان رِوونةاك       
 نةةةاويئةةةةو   ودةكةةةردةوة ئةةةةويش دايكةةةة جوانةكةةةةي مةةةن بةةةو  

,  بةةرا بضةةووكة كةيشةةم نةةاوي عيسةةاية   بةةةلَام ئةةةو    ة)كةذالَ(خانةة
هةةةةردووكةان  لةهةةةةمان كاتيشةةةدا كةةةورِيَكي زيةةةرةك و زؤرزان بوو, 

اتيَةك دلَةي   زؤر خةؤه دةويسةت هةيض ك    يشتاقانة بةووين وة يةةكتمان  
مةةن  لةةة تةمةةةني مندالَيةةةوة  ئةةارةزووي      يةةةكتمان نةدةشةةكاند, 

هونةةري ويَنةكيشةةا  هةةةبوو بةتايبةةةتي لةةو كاتةةةي كةةة لةةة ثةةؤلي   
رِؤذيَكيةةان مامؤسةةتاي ويَنةةةمان دةسةة  دايةةة    ,دووي سةةةرةتايي بةةووم

ثرضةةكا  و بةخةنةدةوة ثيَةي طةةوم: تةؤ ويَنةةي زؤر جةوان دةكيَشةةي       
داهةاتوودا دةبيتةة   وة كضيَكي بةةهرةداري مةن هيةوام بيَتةة كةة تةؤ لةة        

م بةقسةةي  كضيَكي ويَنةةكَيش ئةطةةر  طرنطةي بةةخؤت بةدةي منةيش دلَة       
لةةةو  يةك بةةؤمن وابةةووتكةةة وةكةةو ثالَثشةة مامؤسةةتاكةم زؤرخةةؤه بةةوو

. .داكاتةوة هةتاوةكو ئيَستا  

مةةن  خةةةو  ئةةةوةبوو كةةة لةةة داهةةاتوودا ببةةةة نيطةةار كيَشةةيَكي        
بةةة ويَنةةةكاني   زؤر سةرسةةام بةةووم  , لةطةةةلَ ئةوةشةةدا بةةةناوبانه

,بةتايةةةتي  و رؤبنةةز و لةطةةةلَ ضةةةندين نيَطاركيَشةةي ديكةةةدا ثيكاسةةؤ
لةةةةيلي  ئيؤبةةةال نةةةاجي و )ئةوانةةةةي ولَةةةاتي خؤمةةةانيش وةكةةةو   

,بةلَام هةرضةةةندةه كةةة ثيَداويسةةتيةكي زؤري ويَنةكيشةةا    نصةةري(
لة بةردةسةتدا نةةبوو بةةهؤي ئةةوةي بةارودؤخي دارايةي خيَزانةكةةمان        

ة نةةمتواني داوا لةة بةاوكم بكةةم كةة كؤمةةلَيَك لةة        دياري كراوبةوو  كة  
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ثيَداويسةةتة جوانةةةكاني ويَنةكيَشةةا  بةةؤ بكرِيَةةت , هةرضةةةندة ئةطةةةر 
بةةة بةةاوكم بطوتبايةةة بةةؤم بكةةرِة رِاسةةتةوخؤ بةةؤمي دةكةةرِي بةةةلَام مةةن  
نةمدةويسةةت قورسةةةايي لةسةةةةر بةةاوكم درووسةةةت بكةةةةم , لةطةةةةلَ   

كي مةةين نةةةطرتبوو لةةة ئةوةشةةدا مةةن هةةيض كاتيَةةك بةةيَ هيةةوايي بةةةرؤ
بةةةلكو تةةوانيم  نةةةبووني ئةةةو ثيَداويسةةتية جوانانةةةي ويَنةكيَشةةان دا 

.بةسادةترين ثيَداويس  من ويَنةكاني خؤم بكيَشم  

سةةةةركردةي مالَةكةةةةمان كةةةة بةةةة ثيةةةاوة ماندوةكةةةةي مالَةكةةةةمان  
مانةدوو  بةوو    بةوو ئةةو ثيةاويَكي  زؤر    ناسرابوو ئةويش ئارياني بةاوكم 

لةة بةةياني زوو هةةتا شةةو لةة دووكةانيَكي بضةووك دا         ,ضوونكة ئةةو  
ثةةيَ  دابةةني بكات,لةةة ثةةالَ  يكةةاري دةكةةرد بةةؤ ئةةةوةي  بةة يَوي ئيَةةةة 

ئةوةيشةةدا مالَةكةةةمان و دووكانةكةةةمان هةةةردووكيان كةةريَ بةةوو بؤيةةة  
دةبواية سةةرة مانطةان كريةَي هةةردووكيان بةدةين كةة ئةمةةه واي لةة         

بكةةات بةةؤ ئةةةوةي بتوانيَةةت   بةةاوكم كردبةةوو كةةة زؤرتةةرين كةةات كةةار  
سةةةرجةم ثيَداويسةةتيةكاني مالَةةةوةمان دابةةني بكةةات,  بةةةلَام ئةةةم     
هةةةةةموو شةةةةتانة كةةةةاري لةسةةةةةر بةختةةةةةوةري خيَزانةكةةةةةمان  
نةكردبوو,هةةةر كاتيَةةك كةةة بةةاوكم دةهاتةةةوة بةةؤ مالَةةةوة ئيَةةةة        

 كي نةان خةواردن دا كؤبووينةةوة,   هةموومان لةة سةةر سةفرةيةكي بضةوو    
كةةة لةسةةةر سةةةعي كةةردن بوومايةةة رِاسةةتةوخؤ      زؤربةةةي كاتةةةكان 

سةةةعيةكةم بةةة جةةيَ دةهيَشةةت و لةطةةةلَ خيَزانةكةةةم لةسةةةر يةةةك     
و خؤشةةةتين سةةةفرةدا بةةةة خةنةةةدةو ثيَكةنينةةةةوة كةةةؤ دةبووينةةةةوة 

. بةدةستة جوانةكاني دايكم خواردمنان دةخوارد  
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 سةةرابوو كةةة كةةةذالَ خةةاني دايكةةم , ئةةةو بةةة شةةاذني مالَةةةوةمان نا   
ردني زؤر خةةؤه و بةضةةيَ ي بؤمةةان ئامةةادة دةكةةرد  كةةة  بةةةردةوام خةةوا

برِازيَنيَتةةةوة,  نتةةواني سةةفرة بضةةووكةكةمان  بةةة كةةةمتين خةةوارد    
لةثالَ ئةوةشدا دايكم شان بةشةاني بةاوكم كةاري دوورمةاني دةكةرد بةؤ       
ئةةافرةت و منةةدالَاني طةةةرِةك كةةة تةةواني داهةةاتيَكي بضةةووك لةةةرِيَطاي  

لةهةمانكاتيشةةدا دايكةةم  دلَةةي  ت , ةيةةةوة بةدةسةةت بهيَنيَةةدوورمانيةك
زؤر خةةؤه بةةوو بةةةكاري دوورمانيةكةةةي  كةةة تةةواني خةةؤي ثةةيَ خةةةريك 
بكةةات ,كةةة هةرئةمةةةه واي كردبةةوو كةةة بةشةةيَكي زؤر ئافرةتةةاني      
حةلةد بيَن بؤ  ي دايكةم  بةؤ ئةةوةي بةة دةسةتة رِةنطينةةكاني كةةذاَل        

دةكانيةان  ميَر ,بةؤ ئةةوةي  تين جة  و بةةرط بثؤشةن    نخاني دايكةم جةوا  
ليَيان ِرازي بن , دايكةم بةة دووريةين ضةةندين جة  و بةةرطي جةوان بةؤ         

ضةةوونكة دايكةةم  ,ئافرةتةةان تةةواني ضةةةندين خيَةةزان بةختةةةوةر بكةةات
دةيزانةةةي كةةةة ثيةةةاوان بةةةةردةوام ئةةةارةزووي ئةةةةوة دةكةةةةن كةةةة   
 خيَزانةكانيان  ثؤشتة دةربكةون.

 تةةري ذيةةا  وةكةةو مةةؤميَكي   بةيانيةةةكي نةةويَت لةةة رِؤذة جوانةةةكاني 
خؤزطةةةم هةةةتاوةكو كؤتةةايي ذيةةا  هةةةموو   دووبةةارة هةلَطيسةةرايةوة

منةةيش لةطةةةلَي دا    ئةةيت بةةةيانيانيَك جةةوان و ثرشةةنطدار بوايةةة,   
بةشةةيَوةيةكي طةةرط و طةةؤلَ و دلَخؤشةةيةوة هةسةةتامةوة بةةؤ ئةةةوةي بةةرِؤم 
 بؤ قوتاخبانة بةةلَام ثةَيش مةن بةرا بضةووكة كةةم هةسةتابوو لةخةةو        
,هةةةروةها دايكةةم لةةة ضيَشةةتخانةكة بةةوو خةةةريكي درووسةةت كردنةةي    
خةواردن بةةوو بؤمةان, بةةةلَام بةاوكم لةمالَةةةوة نةةبوو بةيانيةكةةةي زوو     
ِرؤيشتبوو بةؤ سةةر دووكانةكةةي بةؤ ئةةوةي ثارةمةان بةؤ ثةيةدا بكةات          
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,باوكم  هةةوَلي  دا هةةموو ِرؤذيَةك زؤرتةرين كةاتي خةؤي بةؤ كةاركردن         
ةثيَناو ئيَةةةةدا بةةوو  كةةة هةسةةت بةةة كةةةم و تةةةرخان بكةةات ئةمةةةه لةة

هةرضةةندة ئةةو داهاتةةي كةة دةسة  دةكةةوت بةاوكم         كورتي نةكةةين 
, ئةةيت خواردنةكةةة زؤر كةةةم بةةوو بةةةلَام ئيَةةةة باوةرِمةةان ثةةيَ هةةةبوو  

زوو ي طةةةرم دا, كةةة دايكةةم بةيانيةكةةةي   ئامةةادةبوو لةطةةةلَ نةةانيَك  
كي طةةرمي هيَنةابوو   هةستابوو لةة نانةواخانةكةةي ثشةت مالَةةان نةانيَ     

لةثشةة  طةرِةكةةةمان نانةواخانةيةةةكي لةةيَ بةةوو بةةةناوي      ,بؤمةةان
نانةواخانةةةي بةةاوكي  مةلةةةك بةةوو , ضةةوونكة كاكةةة حةسةةةني نانةةةوا 

جةةوان كةةة زؤري خؤشدةويسةةت هةربؤيةةة   ازة ببةةوة خةةاوةني كضةةيَكي تةة
كردبوو. خؤي  نانةواخانةكةيشي بةناوي كضةكةي  

خؤمةةةان طةةةؤرِي  ةكةةةةمان خةةةواردوئةةةةو بةيانيانةةةة خواردن ةةةةةهئيَ
جانتاكةةةمان كةةردة سةرشةةامنان و,  دايكةةم  هةةةموو بةةةيانيانيَك بةةة   

انيش دةسةةةتة جوانةةةةكاني ثرضةةةةكامني بةةةؤم رِيَكخسةةةت و لةثاشةةة 
ثةةارةي رِؤذانةكةيشةةةان  وةرطةةرت     ,ماضةةيَكي هةةةردووكةاني كةةردوو  

بةبَي ئةةوةي جيةاوازي لةةنيَوامنان دا بكةات دايكةم وةكةو يةةك ثةارةي         
ةةةان دةدا هةرضةةةندة رِؤذانةكةةةمان برِيَكةةي كةةةم بةةوو بةةةلَام ئيَةةةة   ثيَ

,زؤرجةةار   ي كةةة وةرمةةان دةطةةرت ثيَةةي رِازي بةةووين  بةةةو ثةةرِة كةمةةة  
كضةةكةكاني هةةاورِيَم لةةةثاه قوتاخبانةةة بةةةرةو خواردنطةةة يةةان       
بازاركردن دةرِؤيش  بةلَام من خةؤم ليَيةان دزيةةوة ضةوونكة ثةارةم ثةيَ       

خانةكةةةي يةةاخود كاتيَةةك بةةة ي كةةةباد  .رِؤمنةةةبوو كةةة لةطةةةلَيان بةة
وةسةةتا مةةوراد تيَدةثةةةرِيم بةةؤني ئةةةو كةبابةةة خؤشةةةي دةهاتةةة نةةاو   
لووتةةةكا , بةةةلَام كاتيَةةك سةةةيري طريفةةاني خةةؤم دةكةةرد هةةيض      
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ك لةة كةبابةكةةةي  دينةاريَكم لةة طريفةةان دا نةةماوة بةةؤ ئةةوةي دانةيةةة    
مةوراد بلَةيَم    , زؤريةش شةةرمم دةكةرد كةة بةة وةسةتا      وةستا موراد خبةؤم 

دانةيةةةكم بةةدةرَي بةةةلَام لةةة ناضةةاري دا بةةة بؤنةكةةةي تةةوانيم        
هةيض كاتيَةك دلَطةران نةبوومةة لةةوةي       بةةلَام  , برسيةتيةكةم بشةكيَنم 

كةةة وةكةةو هاورِيَكةةا  ثارةيةةةكي زؤرم لةةة طريفةةان دا نةةةبووة بةةة      
دايكةةم  , ئةةيت  لةطةةةلَ ئةوةشةةدا و خبةةؤم ئةةارةزووي خةةؤم شةةت بكةةرِم 

ثةةيَش ئةةةوةي برِؤيشةةتباينة  بةةؤ قوتاخبانةةة دةيطةةوت :  بةبةةةردةوامي 
, دايكةم ئيَةةةي    ئاطاتان لة خؤتةان بيَةت رِؤلةةكا  لةة رِيَطةاو بانةدا      

.زؤر خؤه دةويست منيش ئةوةم زؤر خؤه دةويَت  

مةةةةن و براكةةةةةم كةوتينةةةةة رِيَ بةةةةةرةو  قووتاخبانةةةةة  بةةةةةلَام  
م لةةة لةةةهي مةةن دوورتةةر بةةوو ,براكةةة كةةةميَكقووتاخبانةةةي براكةةةم  

نيوةي رِيَطا لةمن  دابةرِاو خةؤي بةتةةنيا رِؤيشةت  بةؤ قوتاخبانةكةةي,       
ماضةيَكي بةرا ئةزيزةكةةي خةؤم كةردو       بةلَام ثةيَش ئةةوةي ليَكةدابةِيَن    

ثةةيَم وت: ئاطةةاداري خةةؤت بةةة تاقانةكةةةي دادة ,براكةةةم كةةورِيَكي     
 كةسةةيَك نةةةيتواني بةئاسةةاني فريةةوي  طويَرايةةةل و زؤرزان بةةوو هةةيض 

ت .خؤيي بدا  

بةةةو  شةةيَوةية ئةةيت ئةةةو ضةةةند كاتةة ميَرةي قووتاخبانةةةمان بةةة      
خويَنةةدن و ثياسةةةكردن لةطةةةلَ بةةرادةران بةةةرِيَكرد . بةةةلَام لةةة       
كؤتايةدازةنطي ليَةداني مالَةةوةي ليَةدرا, كةضةي بةشةيَكي قوتابيةةكان        

 بةبيَةةدةنطي بةةة طويَبيسةة  ئةةةم زةنطةةة زؤر دلَخةةؤه بةةوون, منةةيش   
و بةرِيَكةةةوم بةةةرةو   ي قووتاخبانةةةي  جانتاكةةةم كةةردة سارشةةان  
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هةةموو   ,براكةم كة لةويَ ضةاوةرِيَي ئةةوم دةكةرد تةاوةكو  بيَتةة دةرةوة      
رِؤذيَةةك مةةن دةبوايةةة برِؤيشةةتباماية شةةويَين براكةةةم ضةةوونكة دايكةةم و  
بةةاوكم ئةةةويان بةةة مةةن سةةثاردبوو كةةة ئاطةةام ليَةةي بيَةةت ئةةيت منةةيش   

ةم دانيشةةتبووم ضةةاوةرِيَي  لةثةنايةةةكي ديةةواري قووتاخبانةةةي براكةة  
براكةةةم دةكةةرد, زيةةاتر لةةةنيو كاتةة ميَريَك بةةة تةةةنيايي ضةةاوةرِواني  
هاتنةةة دةرةوةي براكةةةم دةكةةرد, بةةةلَام ئةةةوانيش لةةةكؤتايي دا زةنطةةي 
كؤتاييةان ليَةدا بةؤ مالَةةوة, منةةيش دةسة  براكةةم طةرت و  كةوتينةةة        

ئةةةوةبوو كةةة رِيَةةي بةةؤ مالَةةةوة و بةةةلَام ئةةةوةي كةةة مةةين بيَزاردةكرد, 
دةبواية براكةم ثةَيش ئةةوةي بِرواتةةوة بةؤ مالَةةوة  لةة خواردنطةكةةي        
 ي قوتاخبانةكةةةي خةةواردنيَكي خبواردبايةةة كةةة زؤر حةةةزي لةةيَ بةةوو  
بةةةلَام مةةن ناوةيةةةكم هةةةر نةةةدةزاني ضةةوونكة حةةةزم ليَةةي نةةةبوو     
هةةةروةها بةةؤنيَكي زؤر ناخؤشةةي لةةيَ دةهةةات بةةةلَام عيسةةاي بةةرام زؤر   

ليَةةي بةةوو ئةةيت منةةيش نةمدةويسةةت دلَةةي بشةةكيَنم ,  بةةةم   ئةةارةزووي 
شيَوةية ئةو ضةةندانةيةكي زؤري ليَةي كةرِي و,منةيش ثةيَم طةوت:  كةورِة        
ئيَسةةتا دايكةةم لةةة مالَةةةوة خةةواردني  بؤمةةان ئامةةادةكردووة تةةؤ بؤضةةي  
ئةوةنةةدة دةخؤيت,كةضةةي ئةةةويش طةةوتي: وازم لةةيَ بيَنةةة دادة زؤر      

بةةووم كةةة بيَةةدةنه   هةةةتاوةكو خؤشةةة ئةةةم خواردنةةة منةةيش ناضةةار 
خواردنةكةةةي تةةةواو دةكةةات, ثةةاه تةةةواكردني خواردنةكةةةي مةةن و    

كاتيَةك كةة لةة     ئةةو نيَوةرِؤيةة   براكةم  كةوتينة رِيَ بةؤ مالَةةوة بةةلَام   
رِيَطةةادا بةةووين بةةؤ مالَةةةوة ,  لةةةناكاو تووشةةي كةسةةيَكي خةةراث         
ت بووينةةةةوة   كةةةة ويسةةة  ثارةكامنةةةان ببةةةات و ئازارمةةةان بةةةدا 

هةرضةةةندة كةسةةيَكي نةةةفام بةةوو ئةةةو دزة واي دةزانةةي ئيَسةةتا ئيَةةةة    
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دينةةاريَكم لةة طريفةةان نةةةمابوو,    هةةيض ثارةيةةكي زؤرمةةان ثيَيةةة خةؤمن  
دزةكةةة ضةةةقؤيةكي بضةةووكي دةرهيَنةةا و ويسةة  ثةةة مارمان بةةدات ,   

بةةؤي فةةرِيَ  داو ضةةةقؤكةي  م جانتاكةةةي سةرشةةاني خةةؤي بةةةلَام براكةةة
ي وي و ئيَةةةه رِامةان كةرد وخؤمةان لةة كؤلَةانيَك      دةس  كةوتة سةةر زة 

شاردةوة هةةتاوةكو ضةةتةكة وازمةان لةيَ بيَنيَةت,  كةاتيش زؤر        تةسكدا
بةةوو, ئةةيت بينيةةةان كةةةي ديةةار نيةةة   (12:55)درةنةةه بةةوو نزيكةةة

 ئيَةةه رِامان كرد بؤ مالَةوة...

بةم شةيَوةية مةن و براكةةم بةة ِراكةردن طةيشةتينة  ي مةاَلي خؤمةان و          
بةةة توونةةدي لةةة دةرطةةاي مالَةةةوةمان دا , دايكيشةةم بةةة رِاكةةردن بةةةرةو 
دةرطاطةةة رِاي كةةردو دةرطاكةةةي لةةة ئيَةةةة كةةردةوة و ئيَةةةةي بةةيين كةةة   
رِةنطي دةموضاومان  زةرد هةلَطةةرِابوو دايكيشةم دةسة  كةرد بةة طريةان       
و دةيطةةوت:من دلَنيةةان ئيَةةوة  شةةتيَكتان بةسةةةر هةةاتووة بؤيةةة رِةنطتةةان 

طةراوة .زةرد هةلَ  

دايكةةم ئةةةو رؤذة  زوو هةولَيةةدا تةلةةةفؤن بةةؤ بةةاوكم بكةةات بةةؤ ئةةةوةي  
بةخيَرا بطاتةة مالَةةوة, بةةلَام مةن ئةةو ِرؤذة  نةمهيَشةت  تةلةةفؤن بةؤ         
باوكم بكةات  بةة دايكةي خةؤم طةوت: دايكةة هةيض شةتيَكي مةترسةيدار           
 ِرووينةداوة تكايةة بةا  باوكيشةم تووشةي دلَةة ِراوكةَي نةكةةين  لةطةةلَ        
ئةوةشةةدا  ئةةةو رِيَطةةا دوورو دريَةة ة بةةا نةةة برِيَةةت و بيَتةةةوة بةةؤ  ي     
ئيَةة,ضوونكة دووكانةكةةي ئيَةةة لةة نيَةو بةازاِر بةوو زؤر دوور بةوو لةة         
مالَةةةوةمان , بةةاوكم بةةة ثايسةةكيلة كؤنةكةةةي  هاتووضةةؤي دةكةةرد بةةؤ  
سةةةر دووكانةكةةةي, كةةةزؤرجاران لةةةريَطادا ثايسةةكيلةكةي بةةاوكم       
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ةيةةةوة طةةرف  بةةؤ درووسةةت دةكةةرد, ئةةيت  بةهةةةر     بةةةهؤي كؤنيةك
شيَوةيةك  ِرووداوةكةةم بةؤ دايكةم باسةكردوو دايكةم دةسة  بةةطريان و        
كردوو ئيَةةي لة باوةه طرت وتةي: سةووثاي بةؤ تةؤ خوايةة طيةان كةة        
هةردوو جطةر طؤشةكةم بة منةت بةخشةيةوة, منةيش باوةشةم بةة دايكةم       

ت بةة طريةان ناكةات ئيَةةة     كردو ثةيَم طوت:تةةواو دايكةة طيةان ثيَويسة     
زؤر باشةةني,تكاية ئةةةم رِووداوة بةةؤ بةةاوكم بةةاي مةكةةة بةةا ئةةةو لةةةتاو 
ماندووبوونةكةيةةدا بةةا خةةةم و ئةةازار بةةؤ ئيَةةةةه نةكيَشةةيَت, دايكيشةةم 
وتةةي: باشةةة  كضةةةكةم, ثيَةةي نةةالَيَم بةةةي ئيَةةوةه ئاطةةةداري خؤتةةان 

طةةورةترين  بن, من و باوكت بةبيَ ئيَةوة نةاتوانني بة ين ضةوونكة ئيَةوة      
 ساماني ئيَةةن لةم ذيانةدا.

ئةيت مةن ضةوومة     ؤ دايكةم باسةبكةم,  رِووداوةكةة بة   تةوانيم  بةم شيَوةية
ذوورةكةةةي خةةؤم و تةلةةةفؤ  بةةؤ هاورِيَكةةةم كةةرد كةةة نةةاوي )مةةريال(  

وو كةةة سةةالَانيَكي زؤر بةةوو, لةةة هةةةمان كاتةةدا مةةريال  دراوسيَيشةةةان بةة
كردبةةةوو,  ئةةةةويش   لةطةةةةلَيان دروسةةةت ثةيوةنةةةدي دراوسةةةيَتيةان

ونكة مةةن  بةثةلةةة طةيشةةتة  ي مةةن و رِووداوةكةةةم بةةؤي باسةةكرد ضةةو  
و  وة جطةةة لةةةوة  كةسةةيَكي زؤر رِاسةةتطؤ  مةةريا  زؤر خةةؤه دةويسةةت   

بةةوو, لةطةةةلَ ئةوةشةةدا زؤر باوةرِمةةان بةيةةةكتي هةةةبوو       دلَثةةاك
بةةلَام ئةةو   ,هةربؤية زؤربةي  نهيَنيةكامنان  بةؤ يةةكتي بةاي دةكةرد     

قووتاخبانةة نةيدةخويَنةةد ضةوونكة بةةاوكي و دووبراكةةي رِيَطريةةان    لةة  
و خويَندنةكةةي خةؤي تةةواو بكةات     ليَ دةكرد كةة برِواتةة قووتاخبانةة   

 ,زيةةرةك و ذيةةر بةةوو    هةرضةةةندةه مريالةةي هةةاورِيَم كضةةيَكي زؤر    ,
 وام كةة لةة داهةاتوودا ببةةةة   هةميشةة لةة ي مةن دةيةوت: زؤر بةةة ئةا     
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ام بةاوكم و براكةا  ئةةو خةونةةي منيةان      ثزيشك ياخود شانؤكار بةةلَ 
بة زينةدوويي  زينةدة بةضةاَل كةرد نةةيان هيَشةت  لةطةةَل خةونةةكاني         
 :خةةؤم بةة يم,ئيت منةةيش باوةشةةيَك بةةة هاورِيَكةةةي خةةؤم دا كةةرد و وم 

ئازيزةكةةةم هةةةرطيز بةةيَ هيةةوا مةبةةة لةةة خةونةةةكانت رِةنطةةة لةةة      
بؤيةةة هةةيض   بطةيتةةة باوةشةةي خةةةون و ئاواتةةةكانت  داهةةاتوودا تةةؤ  

بةةةم شةةيَوةية مةةن دةسةةتم كةةرد بةةة كيَشةةاني    .كاتيَةةك غةةةمبار مةبةةة
ويَنةيةةةكي ئاسةةايي ئةةةو رِووداوة ناخؤشةةةي كةةة بةسةةةر مةةن براكةةةم   
داهات لةكاتي طةِرانةةوةمان بةؤ مالَةةوة, كةة رِةنطةة ئةةوة ضةارةنووي        
بوبيَت من و براكةمي لةويَ رِزطار كةرد لةة دةسة  ئةةو مرِؤظةة درِندةيةة       

سةة  ثةةة مارمان بةةدات و ثارةكةيشةةةان ببةةات بةةةلَام ئةوةنةةدة كةةة وي
نةةةفام بةةوو ئةةةو دزة نةدةرِؤيشةةت ثةةارةي ئةةةو كةسةةانة ببةةات كةةة      
ثارةيةةةكي زؤر زؤريةةان هةيةةة كةةة هةةيض كةسةةيَك نازانيَةةت لةةة كويَةةوة   
دسةةتيان دةكةةةويَت ئةةةو ثةةارة زؤرةيةةة كةضةةي بةةاوكي منةةيش لةةة       

كةةةةوة ئةةةةوجا ضةةةةند بةيانيةةةةكي زوو هةلَدةسةةةتيَت بةهةةةةموو حاليَ
ديناريَكي دةست دةكةويَت كةة ئةةويش دةبيَةت بةشةيَكي بةدات بةة كريَةي        

 بةةيَ بةةةه دةبةةني . ئيَةةةة طةةةرنا لةهةةةردوو دووكةةان و مالَةكةةةمان ئة
 ة كةةةة ئيَةةةةةي مةةةرِؤظ تيَيةةةدا دةذيةةةن بةرِاسةةة  دونيايةةةةكي ئةةةالَؤز

ئالَؤزيةكةةةيش تةةةنيا هةةةرخؤمان بةدةسةة  خؤمةةان بةةؤ يةةةكتمان     
كةردوة  هةةروةها مةن زؤر بةةئاواتي ئةةوةم كةة ِرؤذيَةك ببيةنم          درووست

هةموو  مرِؤظةكان لة يةةك ئاسة  خؤشةطوزةراني دةذيةن بةةلَام دةبيَةت       
ِرؤذيَكي لةم جةؤرة درووسةت بيَةت يةان ئةمةة  تةةنيا   خةةيالي خؤمةةوة         
 هيضي تر...
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بةهةةةموو شةةيَوةيةك لةسةةةر كاغةةةزيَكي سةةثي دا تةةوانيم ويَنةةةي       
كيَشةم  هةرضةةندةه ويَنةكةة لةةو ئاسةتةدا نةةبوو بةةهؤي        رِووداوةكة ب

نةةةبووني ثيَداويسةةتية ثيَشةةكةوتوةكاني ويَنةكيَشةةا  بةةةلَام مةةن      
بةهةةةموو تواناكةةاني خؤمةةةوة لةطةةةلَ ئةةةو ثيَداويسةةتية سةةادةي كةةة   
لةبةردةسةةتم دابةةوو تةةوانيم شةةتيَكي جةةوان بؤخةةؤم بكيَشةةم زؤرجةةار لةةة 

طةورةي ثيَ درووست بكات. ش  سادةوة مرِؤظ دةتوانيَت شتيَكي  

شةةةودا هةةات و ئامسةةانيش بةةةرةو تةةاريكي دةرِؤيشةةت  ئةةيت مريالةةي     
هاورِيَشةةم مالَاةةاوايي لةةيَ  كةةردم, ئةةةو ثيَةةي وم: هةةةردةم لةةة خؤشةةي 
دابيت هاورِيَكةةم , منةيش  مالَاةاوايم ليَةي كةردو هيةواي بةختةةوةري و        

ي بةةوو ئاسةةوودةيم بةةؤي دةخواسةةت بةرِاسةة  مةةريال كضةةيَكي قوربةةان   
هةرضةةةندة هةةةزاراني وةكةةو مةةريال بوونيةةان هةيةةة كةةة لةزؤربةةةي     

ةوةيةةةةكي ضةةةا كيةكاني ذيةةةان دابةةةرِاون ئةمةةةةه بةةةةهؤي بريكردن
باوكيشةم لةة رِيَطةادا بةوو  بةؤ       .ئةو رؤذةةوةئيفليجيانةي هةنديَك كةسة 

منةيش هةةتاوةكو ثةيَش ئةةوةي بةاوكم بيَتةةوة        ي,طةرِانةوة بؤ مالَةةوة 
دو رِاسةةتةخؤ ضةةوومة  ي دايكةةم بةةؤ ئةةةوةي    سةةةعيةكةم تةةةواو كةةر 

يارمةةةتي بةةدةم لةةة ئامةةادةكردني سةةفرةي نةةان خواردن,هةةةروةها      
براكةيشةةم هةةةمووو ئيَوارةيةةةك  لةةة دةرةوة خةةةريكي يةةاري تةةؤثيَ بةةوو 
لةطةةةلَ منةةدالَاني طةةةرِةك هةركةةة بةةاوكم هاتةةةوة لةطةةةلَ خؤيةةدا     

داخسةةت ,  براكةةةمشي هيَنايةةة مالَةةةوةو دةرطاكةةةي دةرةوةي بةتونةةدي 
ي بةختةةةوةري ئةةيت هةةةموومان  دووبةةارة وةكةةو هةةةموو رِؤذانيَكةةي تةةر  

لةسةةةر  سةةفرةكةمان  بةرِوويةةةكي ثةةرِ لةةة      توانيةةةان كؤببينةةةوة 
بةختةوةريةوة,هةرضةةةندة ئيَةةةة وةكةةو زؤربةةةي خةةةلَك ميَةةزي نةةان     



72 
 

خواردمنةةان نةةةبوو تةةاوةكو لةسةةةري دابنيشةةني نةةاني لةسةةةر خبةةؤين  
هةنةةديَ لةةة هةةاورِيَ  نامنةةان دةخةةوارد كةةة  تةةةنيا لةسةةةر سةةةر زةوي  

طالَتةةةيان بةةةمن دةكةةرد بةةةهؤي      دواكةةةوتووةكاني قووتاخبانةةةم  
ئةوةي  كة  طواية ئيَةةة نةان لةسةةر زةوي دةخةؤين بةةلَام هةيض كاتيَةك        
طويَم بؤ قسةةي ثةووض ِرانةةدةطرت ضةوونكة بةة دانيشة  لةسةةر ميَةزي         

ةنيا قسةةي ثةووض و   نان خةواردن نابيتةة كةسةيَكي رِؤشةنبري ئةوانةة تة      
 بيَ مانا بوون كة لة يةن كةسة هيضةكانةوة دةكرا.

لَيَكي نةةويَي رةه دا بةةةلَام هةةيض  لةةةنزيك بوونةةةوة دابةةووين لةةة سةةا  
كةسةةيَك نةيةةدةزاني كةةة ئةةةم سةةالَ دةبيَتةةة سةةالَيَكي رةه بؤمةةان       

ئةةيت هةةةموو  ئةطةةةريش هانزانيبايةةة هةةيض سةةووديَكي نةةةبوو بؤمةةان, 
ةد  و هةةةموو جيهةةان لةةة ضةةاوةرِواني سةةالَيَكي  خةةةلَكي ناوضةةةي حةلةة

ئيَةةةةه هاوشةةيَوةي هةةةموو خةةةلَكي لةةة ضةةاوةرِواني    دا بةةوون ,  نةةويَ
سالَيَكي نةوَي دا بةووين  بةةلَام بةؤ مةن جيةاوازتر بةوو, ضةوونكة جطةة          

 لةيةةك رؤذي سةالَي تةازةوة    منةيش   دةرِؤينة نيَو سةالَيَكي نةويَ ,  لةوةي 
ويَةوة , واتةة  بةة ضةوونة نةاو سةالَيَكي       ثةيَ دةخةمةة نيَةو تةمةةنيَكي ن    

نويَةةوة منةةيش دةضةةةةناو تةمةةةنيَكي تةةرةوة كةةة دة  بةةة هةذدةسةةالَان  
ثةيَم نةخسةتباية نةاو ئةةو      بةلَام هةموو جاريَةك خؤزطةة دةخةوازم كةة    

.تةمةنة رةشةي كة تةواوي ريَرةوي ذياني مين طؤرِي  

يةاوازتر بةوو,   ئيت بةةم شةيَوةية ئامادةكاريةةكاني نيَةو مةالَي ئيَةةة ج      
دايكةةم بةةة دةسةةتة كابانيةكةةةي  كيَةةك و شةةرينةمةنية زؤر خؤشةةةكاني   
بؤمةةان درووسةةت كةةرد ,  باوكيشةةم  ئةةةو رِؤذة  زوو لةةة دووكانةكةةةي     
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, ي رِؤذي لةةةدايكبووني بةةؤمن كةةرِي هاتةةةوة و رِؤيشةةت ثيَداويسةةتيةكان
بةلَام  كةضةي بةؤ مريالةي هةاورِيَم سةاَلي نةوَي بةووة سةالَيَكي ثةِر  لةة           

زينةةةدة بةضةةةالَكردني  تةةةةواوي  رةشةةةت بةةةؤي لةطةةةةلَ ناخؤشةةةي و
خسةةتة نيَةةو  ئةةةويان لةةة تةمةةةنيَكي بضةةووكةوة , ئاواتةةةكاني ضةةوونكة

ذياني هاوسةةرطريي ,مريالةي هةاورِيَم تةمةةني ئةوكاتةة تةةنها شةازدة        
بةةوو , ئةةةو هيَشةةتا زؤر بضةةووك بةةوو بةةؤ  ثيَةةك هيَنةةاني ذيةةاني  نسةةا َ

يَم خةةاوةني ضةةةندين خةةةون و ئةةاواتي زؤر هاوسةةةرطريي, مريالةةي هةةاورِ
 ام بةاوك و دوو بةرا سةتةمكارةكةي   طةورة بوو بؤ داهةاتووي خةؤي , بةةلَ   

هةموو ئاوةتةكاني ئةويان كووشةت, ئةيت  بةؤ كؤتةا شةةو هةات بةؤ  ي        
مةةن و مالَاةةاوايي ليَكةةردم بةةةلَام مالَااواييةةةكي ثةةرِ لةةة طريةةان و      

كةة  اورِيم بةؤ مةن ئةةوة بةوو     فرميَسك رِذيَن بةوو,دوا  قسةةي مريالةي هة    
هةاورَِي تاقانةكةةم زيةةن طيةان مةن ئةةم شةةو بةؤ كؤتةا جةار             طوتي:

هةناسةةةيةك هةلَدةمةة م  لةةة حةلةةةد , بةةةياني دةرِؤم بةةوَ شةةويَنيَكي   
هةةاورِيَم   زؤر دوور كةةة ئةةيت جةةاريَكي تةةر نةةاتوا  بتبينةةةةوة , زيةنةةي 

ةروةها يةكةةةم درووسةةتكردني خيَةةزان نيةةة , هةة مةةن جةةاريَ ثيَوسةةتم بةةة
جارمةةة كةةة ئةةةو كةةورِة دةبيةةنم, دةلَةةيَن كةةورِيَكي زؤر خراثةةة ثيَشةةت    
تةةاوانيَكي ئةةةدام داوة, كةضةةي دةيانةةةويَ ئيَسةةتا ذنةةي بةةؤ بهيَةةنن  ,  
ئةو ذنةه منم, كة بةةو مندالَيةةوة ذيةاني منيةان شةيَواند, ئيَسةتا مةن        
ضةةي بكةةةم زيةنةةي هةةاورِيَم,  بةرِاسةة  منةةيش لةةة تةةاو قسةةة ئةةازار   
بةخشةكاني دا نةةم دةزانةي ضةي ثةَي بلَةيَم, بؤيةة تةةنها لةة باوةشةم          
طةةرت و ثةةيَم وت :خةةوا ئاطةةةدارت بيَةةت هةةاورِيَ ئةزيزةكةةةم, خؤزطةةة    
شةةتيَكم بةدةسةةت بهاتبايةةة بةةؤ ئةةةوةي يارمةةةتيت بةةدةم , بةةةلَام هةةيض 
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شتيَكم ثيَ ناكريَةت بؤيةة   بةخشةة هةاورِيَ تاقانةكةم,بةةبريم ديَةت       
ي خؤي بؤمن كةردوو وتةي:  تةةنها تةؤ ئاسةوودة بةة       كة ئةويش دوا قسة

و لةطةَل سةةرجةم ئاواتةةكان و خةونةةكانت بةؤ خةؤت بة ي ,  ئةيتمن        
هيض شتيَكم لة تؤ نةاوَي  )زيةنةي( هةاوريَم,  ئةةوة دوايةن قسةةي بةوو        
بؤ من  و ئيت ئةو طةرِايةوة بؤ مةالَ  بةة ضةاوة ثةرِ لةة فرميَسةكاويةكةي       

بةرِاسة  ئةةوة دةسةتثيَكي     مريالةي هةاورِيَم   ش زؤر دلَطران بةووم بةؤ  مني
رةه تةةرين رووداو بةةوو بؤمةةان كةةة كضةةيَكي بضةةووكيان بةةة زينةةدوويي   

بةؤ ضةوونة نيَةو     ا كاتة ميَريَك مةابوو  تةةنه  ئةو شةةوة .زيندةبةضالَ كرد
بةهةةةموو  مةةةنيَكي نويَوةمةةةوةسةةالَيَكي نةةويَ و لةطةةةلَ ضةةوونة نيَةةو تة 

و لةطةةةلَ مؤمةةةكاني تةمةنيشةةم  شةةيَوازيَك ئامادةكاريةةةكامنان كةةرد  
ئامةةةدةكرد و هةةةر لةطةةةلَ  ليَةةداني زةنطةةي كات ميَرةكةةة و ضةةوونة نيَةةو 

لةطةةةلَ  ؤمةةةكاني تةمةةةني خةةؤم كووذانةةدةوة, سةةالَي تةةازةدا منةةيش م
كووذانةةوةي مؤمةةكاني تةمةة  ئةاواتيَكم بةؤ خةؤم خواسةت , كةة لةة          

وام كةةرد كةةة داهةةاتوودا ببةةةة شةةيَوةكاريَكي سةةةركةوتوو وة هةةةروةها دا
 هةةةردةم خيَزانةكةةةمان لةةة بةختةةةوةري دابيَةةت ئةةيت بةةةم شةةيَوةية مةةن

( بةةةلَام 2011سةةالَي تةةازةه بةةووة ) بوومةةة كضةةيَكي هةةةذدة سةةالَان و 
بةةوو هيضةةيان  هةةةموو ئةةةو ئاواتانةةةي  كةةة خواسةةتم هةةةموو ثيَضةةةوانة

وةكو خةؤي بةةدي نةةدةهات خؤزطةة هةيض ئةاواتيَكم نةخواسةتباية ئةةو         
.مبؤخؤ شةوة  

دووبةةةارة هةسةةةتانةوةم لةخةةةةودا لةةةة بةيانيةةةةكي زوودا بةةةةلَام    
ئةيارةيان لةيةكةةم رِؤذي سةالَيَكي نويَةدا بةوو ئةةو هةسةتانةوةيةم,       
لةطةةةلَ ئةوةشةةدا ثةدةةةرةي  ذوورةكةةةم كةةردةوة  تةماشةةاي ئامسةةا  
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دةكةةةرد  بينةةةيم بالَنةةةدةكان لةسةةةةر دارةكةةةان بةةةةكزي بؤخؤيةةةان   
ت كةةة بالَنةةدةكان هةسةةتيان كةةردوة كةةة دانيشةةتوونة  وةكةةو ئةةةوة وابيَةة

ئةةةم سةةالَ سةةالَيَكي مةترسةةيدار دةبيَةةت بؤيةةان نةةةك بةةؤ بالَنةةدةكان    
بةةةلَام  ي تةةر نةةاخؤه تربةةوو بةةةلَكو بةةؤ مرِؤظةةةكانيش دوو ئةوةنةةدة 

ةان ثةيَ نةةدةكر هةةتاوةكو  ئةةو رؤذةي رووي     ئيَةة هةيض كاتيَةك هةسةت   
ة ئةةو دوو بالَندةيةةم   , بؤية منيش قةلةةم و كاغةةزيَكم هيَنةا و ويَنة     دا

كيَشةةا كةةة لةسةةةر داري بةرامبةةةر مالَةكةةةمان بةةة كةةزي بؤخؤيةةان      
 رِاوةستابوون.

ئةو بةيانية كة يةكةم ِرؤذي ساَلي تةازة بةوو مةن لةة نيَةو دلَةي خؤمةةوة        
طوم:  خةؤ تةةنها ذمارةيةةك لةة بةةروارةكاني ِرؤذ طةؤِراوة, خةؤ هةيض         

خؤيةةتي,ئيت  ئةةو رِؤذة    شتيَكي تر نةةطؤرِاوة هةةموو شةتيَك لةةجيَطاي    
قوتاخبانةةةمان نةةةبوو ثشةةوو بةةوو بؤمةةان ,بؤيةةة لةطةةةلَ براكةةةم      

ضةةووينة نةةاو بةةازار بةةؤ خؤمةةان ثياسةةةيةكةان كةةردو,وة هةنةةديَك     
ثيَداويسةةتيةان بةةؤ مالَةةةوة كةةرِي,  كةضةةي بينةةيم هةةةموو شةةتيَك لةةة   
جيَطةةاي  خؤيةةةتي هةةيض طؤرِانيَةةك رِووي نةداوة,بةتايبةةةتي  سةةةيري    

ياوة هةذارةكةةم دةكةرد كةة بةبةةردةوامي لةةناو بةازاِر كةةوتبوو        ئةو  ث
, كةضةةي ئيَسةةتاه لةيةكةةةم رؤذي سةةالَي تةةازةدا  هةةةر لةةة هةةةمان     

منةيش    طةؤرِانيَكي لةة ذيةاني دا نةةكرابوو    شوييَن خةؤي دا بةوو وة هةيض    
زؤر تووشةةي سةرِسةةورمان بةةووم, جةةاريَكي تةةر لةةةدلَي خؤمةةةوة وم:    

دي ذمارةيةةةك دةكةينةةةوة, بةةا بةةؤ   باشةةة ئيَةةةة بؤضةةي تةةةنها يةةا   
يارمةةتي   جاريَكيش ياديَك بؤ  وية داني خؤمةان بكةينةةوة, بةؤ ئةةوةي     

ئةةةوة بةةؤ ئيَةةةة دةبيَتةةة سةةالَيَكي   ,ضةةوونكةئةةةم جةةؤرة كةسةةانة بدةين
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نةةويَ بةرِاسةة   بةشةةيَكي زؤر مةةرِؤظ هةيةةة كةةة زؤر بة مةةةوة نةةامؤن    
ةتا هةتايةة هةيض   ضوونكة وا دةزانةن ئةةم دونيايةة بؤخؤيةان دةبيَةت هة      

كاتيَك بةةجَيي نةاهيَلَن كةضةي نةازانن هةةر ِرؤذيَةك ديَةت لةةناكاو بةة          
ضاوتروكانيَك هةةموو شةتةكانيان كةة بةدةسةتيان هيَنةاوةو دلَيةان ثةَي        
خؤه بووة لةم ذيانة هةةمووي بةةجَي دةهةيَلن بؤيةة ثةَيش ئةةوةي ئةةو        

نةةهيَلَن  شتة زؤرانةي كة هةيانة لةةثارةو مةالَ دا بةةبيَ نةازي بةةجيَي      
,واباشةةتة دابةشةةي بكةةةن بةسةةةر كةسةةاني هةةةذار و كةةةم دةرامةةةت     
 هةتاوةكو ئةوانيش دلَيان خؤه بيَت لةم ذيانةدا.

جطةةة لةةةوةه زؤر بةةريي مريالةةي هاورِيشةةم دةكةةرد  دلَةةم زؤر لةةة ي بةةوو  
ئةةاخؤ ئةةةو كضةةة دةبيَةةت ضةةي بكةةات ئيَسةةتادا لةةةو تةنيايةةةدا لةطةةةلَ  

وسةري ذياني.ثياويَكي طةورة كة بؤتة ها  

ثةةاه ئةةةوةي كةةة ئةةةو رِؤذة هةنةةديَ ثيَداويسةةتيةان كةةرِي بةةؤ مالَةةةوة  
راسةةتةوخؤ طةراينةةةوة بةةؤ مالَةةةوة , باوكيشةةم نةرِؤيشةةتبوو بةةؤ سةةةر   

كةةؤكردةوة   هةةةرزوو كارةكةةةي ,  لةةة مالَةةةوة دانيشةةتبوو  بةةةلَام ئيَةةةةي
وتةةةي: ئةةةةمرِؤ ئةةةةرِؤين بةةةؤ ضيَشةةةتخانة نةةةانيَكي دةرةوة دةخةةةؤين  

مان كاتيشةةدا ثياسةةةيةكي خيَةةزانيش دةكةةةين,  مةةن و براكةةةم   لةهةةة
 لَخةةؤه بةةووين ضةةوونكة ماوةيةةةكي زؤربةةوو  بةوقسةةةي باوكةةةان زؤر د

دةرضةووني خيَزانيةةان ئةةدام نةةداوة ,ضةوونكة بةاوكم بةبةةردةوامي        
كاريَةك يةان شةتيَك  بوايةة      رلةكاردا بوو ناو بةةناو بةشةةوانيش ئةطةة   

ئةو دةيكرد بيَ ئةوةي طويَ بةدات بةة تةندرووسة  خةؤي , بةةلَام ئةةو       
هيَزةي باوك كة هةةيبوو كةسةيَكي طةةورةي لةثشةت بةوو كةة بةةردةوام        
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دةس  طرتبوو كةة نةيدةهيَشةت بكةةويَت ئةةويش دايكةة جوانكيلةكةةم       
كةي طرتبةةةوو لةةةة هةةةةموو بارودؤخةةةة بةةةوو بةةةةردةوام ثشةةة  بةةةاو

ذيان دا ... ةختةكانيس  

 

ثاه ئةةوةي كةة لةة ضيَشةتخانة خةواردنيَكي خؤمشةان خةوارد,  بةةلَام         
نةدةطةيشةةتة ئةةةو خواردنةةة خؤشةةانةي دايكةةم كةةة لةمالَةةةوة بؤمةةاني   
ئامةةادةي دةكةةرد, بةةةلَام بةهةةةر حةةالَ خواردنةكةةةمان خةةوارد,  لةةةويَوة 

ضةةندة  بة ثيَ كةوتينةة رِيَ بةؤ خؤمةان بةة ثياسةةكردن بةؤ مالَةوة,هةر      
بةهؤي ئةو دارايية كةمةةوة كةدةسة  بةاوكم دةكةةوت نةةمان تةواني         

ئؤتةةؤمبيليَكي بضةةووكيش ثيَةةي بكةةرِين, بةةةلَام باوكيشةةم بةةة ئةةاواتي   
ئةوةبوو كة ئؤتؤمبيَليَكي بضووك بكرِيَةت بؤمةان بةؤ ئةةوةي هةان باتةة       
شةةةويَين جةةةوانت, بةةةةلَام هةةةةرطيز  نةةةةبووني ئؤتؤمبيَةةة  خيَزانةةةة 

ةةةةي نيطةةةران نةةةكردبوو,ياخود هةةيض كاتيَةةك ثيَةةوةي    سةةادةكةي ئيَ
 مةن و براكةةم دةضةووينة قووتاخبانةة    دلَتةنه نةةدةبووين, كةاتيَكيش   

هاورِيَكةةاني قووتاخبانةةةم بةةيين  زؤربةةةيان بةةة ئؤتؤمبيةة  لةةة ثةةيَش  
ي خؤمةان  دةرطاي قوتاخبانة دةهاتنةة خةوارةوة, ئيَةةةه بةة ثيَيةةكان     

كاتي بةاران بةارين دا زؤربةةي    يةاخود لةة   طةيشتينة قوتاخبانةكةةمان 
جارةكامنةةان بةةة جليَكةةي تةرِاوييةةةوة دةهاتينةةةوة بةةؤ مالَةةةوة, بةةةلَام 
هةةيض كاتيَةةك ئةةةم رِووداوانةةة كاريطةةةري لةسةةةر دةروونةةي مةةن يةةاخود  
براكةةةم درووسةةت نةةةكردوة, بةةةلَكو كاتيَةةك كةةة بةةاران بةةاريوة ئيَةةةة   
ن بةةةةةدةم رِيَطةةةةاوة بةةةةة ثيَكةنينةةةةةوة بةةةةةرةو قوتاخبانةكةةةةةما
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بةرِيَكةوتووينةةة وة يةةاخود هاتووينةتةةةوة بةةؤ مالَةةةوة بةةة جليَكةةي     
ة هةةيض كةةاتيَكيش  اويةةةوة  هةةةروةها دلَيشةةةان زؤر خةةؤه بةةوو    تةرِ

دلَتةةةنه نةبووينةةة مةةن و براكةةةم بةةةو شةةتانةي كةبةسةةةر سةةةرماندا  
, بةةةلَام رِؤذيَكيةةان كةلةةة مالَةةةوة بةةةرةو قوتاخبانةةة بةةةرِيَ   هةةاتبوو

دةبةةاري  ئةةةو رِؤذة براكةةةم لةةة مالَةةةوة بةةوو   كةةةوم, بةةارانيَكي زؤر 
نةدةرِؤيشةةت بةةؤ قووتاخبانةةة, مةةن خةةؤم بةتةةةنيا دةرِؤيشةةتم بةةؤ      
قوتاخبانةةة كةةة ئةةةو كةةات تةمةةة  ثةةازدة سةةالَ  بةةوو رِؤذيَكةةي زؤر    
و,  ناخؤه بوو بةؤ مةن, ضةوونكة لةة كةاتي ِراكةرد  بةؤ قووتاخبانةة        

نةاو جؤطةيةةكي    بارانةة زؤرةدا كةضةي بةربوومةةوة    خؤ رِزطةاركردن لةةو  
زؤر  و دةسةةتةكا  ثةةر لةةة ئةةاو  قةةوراو دا, هةةةتاوةكو بلَيَةةي جلةةةكا  

ثي  بةوون, بةةلَام هةةرطيز نةطةِرامةةوة بةؤ مالَةةوة بةةلَكو بةةردةوام         
بةةووم لةةة رِؤيشةة  بةةؤ قووتاخبانةكةةةم , بةةةلَام هاورِيَكةةا  زؤر       
طالَتةةةيان ثيَكةةردم, منةةيش هةةيض خةةؤم تيَةةك نةةةداو ئةةةو ِرؤذةي        

 يانةةةةم زؤر بةةةة شةةةيَوةيةكي ئاسةةةايي تةةةوانيم بةةةةرِيَ     قووتاخب
بكةم,هةرضةةةةندةه كةةةة بةرِيَوبةةةةري قووتاخبانةكةةةةمان مةةةين     
بانطهيَشةةت كةةردو وتةةي: زيةةةن كضةةم تةةؤ ئةةةمرِؤ مؤلَةةةتي بةةرِؤرةوة  بةةؤ 
مالَةوة خؤت خاويَن بكةةوة, منةيش وم هةيض كيَشةةيةكم نيةة جةةنابي       

م, ضةوونكة ئةمةة تةةنيا    بةرِيَوبةر من وانةكا  لةة دةسة  خةؤم نةادة    
جليَكة بة ئاويَك خاوييَن دةكةمةةوة لةة مالَةةوة, بةةلَام كةة وانةةكا        
لةةةيَ بةةةرِوات هةةةةرطيز نةةةاتوا  جةةةاريَكي تةةةر بيطةرِيَنةةةةةوة,      

منةيش تةوانيم ئةةو     مشان وتي: خةؤت باشةت دةزانةي كضةم    بةرِيَوبةرةكة
ةيةةكي  ة طالَتهةرضةةند  اني خةؤم بةةبيَ كيَشةة بةةرِيَ بكةةم     رِؤذة وانةك
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هاورِيَكامنةوة,بةتايبةةةتي كضةةيَكي هاوثؤ ةةان  زؤرم ثيَكةةرا لة يةةةن  
هةةةبوو خةةؤي زؤر بةطةةةورة دةزانةةي لةسةةةر زؤربةةةي هاورِيَكانيةةدا, كةةة  
ثةةيَ وم: بةةؤ باوكةةة هةذارةكةةةت ئؤتؤمبيليَكتةةان بةةؤ ناكرِيَةةت  ئةةةي   
داماوةكةةان, منةةيش وم: بةةاوكم ثيةةاويَكي زؤر مانةةدووة بةةةرِؤذ وشةةةو  

ئةو داهاتةةي دةسة  دةكةةويَت تةةنها بةشةي بة يَوي ذيةاني         كاردةكات
خؤمةةان دةكةةات نةةاتوانني شةةتيَكي تةةري ثةةيَ بكةةرِين,  ئيَةةةةه خةةؤ     
ئارةزوومان هةيةة كةة ئؤتؤمبيَليَكةةان هةةبيَت, بةةلَام هةةرطيزيش بةَي        
هيوا نةبووينة لة نةبووني ئؤتؤمبية  يةاخود هةةر شةتيَكي تةردا,  بةةم       

انةكةةة هيضةةي بةةؤ نةةةدةوتراو شةةويَنةكةي شةةيَوةية كضةةة خةةؤ بةطةةةورة ز
بةجَي هيَشةت, بةِراسة  مةن كةسةي خةؤ بةطةةورة زا  خةؤه ناويَةت,         
ضوونكة ئيَةة هةموومان يةةك مةرِؤظني, نابيَةت تةةنها بةة ئؤتؤمبيليَةك       
ياخود بة ثارة بةة مالَيَةك , مِرؤظةةكان ليَةك جةوودا بكريَنةةوة لةطةةَل        

سةةر يةةكيَكي تةر بؤيةة مةن      ئةوةشدا ئةوي تريةان خةؤي بسةةثيَنيَت بة   
ئةو جؤرة كةسانة بةة مةِرؤظ دايةان نةانيَم,ئيت بةةو شةيَوةية طةِرامةةوة        
بةةؤ مالَةةةوة و دايكةةم جلةةةكاني بةةؤمن بةةة دةسةةتة خامةةةكاني  خةةاويَن   
كةةردةوة  , منةةيش ضةةوومة ذوورةكةةةي خةةؤم و ثيَداويسةةتية سةةادةكاني   

نيَةو طةؤميَكي    ويَنةكيَشا  هيَناو  ويَنةةي كضةيَكم كةرد كةة دةكةويَتةةوة     
 ئاوةوة كة ئةو كضةه من بووم )زيةن(.

 شةيَوةيةكي زؤر سةادة بةةرِيَم دةكةرد    كةة بة  ئةمة ذياني رِؤذانةي مةن بةوو  
لةطةةةلَ براكةةةم و دايكةةم و بةةاوكم, بةةةلَام  هةرهةةةنطاويَكي بةةؤمن  ثةةرِ 
 بوون لة يادةوةري جوان كة هةرطيز ئةو رِؤذانةم ناطةرِيَتةوة.
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كةة ئيَةةة هةةمان بةوو  بةةلَام  هةةتا كؤتةايي        ئةم خؤشةيةي ذيامنةان   
ذيامنةةان بةةةردةوام نةبوو,هةرضةةةندة مةةن لةيةكةةةم رؤذي سةةالَي نويَةةوة 
لة دلَةي خؤمةةوة طةوم: هةيض طؤِرانيَةك ِرووي نةةداوة لةةذيان, بةةلَام         
قسةةةةةكةم ثيَضةةةةةوانة بةةةةوو خؤزطةةةةةم قسةةةةةي لةةةةةو جةةةةؤرةم  

ني ئيَةةةةو نةكردباية,ضةةوونكة  ثةةاه دوو مةةانه لةسةةالَي نويَةةدا ذيةةا  
تةةةواوي ناوضةةةكة بةشةةيَوةيةكي زؤر جيةةاواز طةةؤرِا كةةة خؤشةةم هةةيض    

, بةةلَام بةهةةر   كةة ئيَةةة ذيامنةان طةؤرِاوة     كاتيَك هةس  ثةيَ ناكةةم   
حةةالَ رِووداوةكةةة بينةةةقاقاي ئيَةةةةي طةةرت كةةة ناويةةان لةةيَ نةةابوو     
)بةةةهاري عةةةرةبي( بةةةهؤي ئةةةوةي لةةة وةرزي بةةةهاردا شؤرشةةةكة     

و شؤرشةةي كةة لةة ولَاتةكةةي  ئيَةةة و ضةةندين       دةس  ثةيَ كةرد, ئةة   
شؤرشةةيَكي كؤمةلَايةةةتي و سياسةةي و  لةبنةرِةتةةداشةةويَين ديكةةة رِوويدا,

ئةابووري بةوو , بةةلَام بةؤ دواجةار ئيَةةةي هةةذار بووينةة سةةووتةمةني         
ئةو شؤرشة لةطةلَ ئةوةشدا نةة بةسةالَيَك يةاخود بةة دووسةالَ كؤتةايي       

بوونةةةوة دةرِؤيشةةت و رِووداوي   نةةةهات بةةةلَكو زيةةاتر بةةةرةو قةةولَ    
كارةسةات بةارتري بةةدواي خؤيةدا هيَنةا , كةة منةداَل بةووم  رؤذيَكيةةان         
باوكم هةندَي ش  بةؤمن باسةكرد كةة ئيَسةتا هةةموويم بةةياد ديَتةةوة        
باسي ئةوةي دةكرد بؤم كة هةةر لةسةةرةتاي درووسةت بةووني ئةةم طةؤي       

دةوام هةةةولَي  زةويةةةدا كةةة مرِؤظةةةكان تيَةةدا نيشةةتةجيَ بوونةةة بةةةر   
لةةةناوبردني خؤيةةان داوة هةةيض كاتيَةةك نةةةيان توانيةةوة بةةة ئةةارامي    

بةتايبةةةتيش كةسةةة فةةةرمانرِةواكان    ,لةطةةةلَ يةةةكتدا َةسةةيَنةوة 
كة بؤ  بةرذةوةنديةكاني خؤيةان ئامةادةن ئةةم طةؤي زةويةة سةةراو ذيَةر        

ئةو قسةةةي باوكيشةةم زؤر بةةؤ بةدةسةةتهيَناني دةسةةكةوتةكانيان, بكةةةن
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بةدريَة ايي ميَة ووي مرِؤظةةكان بةةردةوام لةجةةنه       وو ضةوونكة راست بة 
.نيَ و داطريكردني خاكي يةكت بوونةو ملةة  

ئةو ِرووداوة بةارودؤخي ذيةاني هةةموو خةةلَكي طةؤرِي ئةارامي و ثشةيَوي        
هةةةتا دةهةةات بارودؤخةكةةة بةةةرةو نةةا ئةةارامي  لةةة ناوضةةةكةدا بلَةةابوو

كةةرد, ئيَةةةةه هاوشةةيَوةي   تي رِووي لةئيَةةةةدةرِؤيشةةت طرانيةةو برسةةية 
هةةةموو خةةةلَك ذيامنةةان و بةةارودؤخي داراييةةةان بةةةرةو خراثةةي       
دةرِؤيشةةت بةةاوكم كارةكةةةي خةةؤي لةدةسةةت دا , هةةةروةها خةةاوةني      

 بةةؤ مالَةكةةةمان مؤلَةةةتي دوو رِؤذي ثيَةةةان دا كةةة دةبيَةةت خانووةكةةةي  
ضؤلَ بكةين ياخود برِيَكي ثةارةي زؤري ثةيَ بةدةين, بؤيةة ئيَةةة ناضةار       
بةةووين كةةة سةةةرجةم كةةةل و ثةلةةةكاني نيَةةو مالَةكةةةمان بفرؤشةةني     
لةطةَل برِيَك ثةارةي ثاشةةكةوت كراومةان هةةبوو كةة ئةةو ثارةيةةمان        
دانةةابوو بةةؤ كةةرِيين ئؤتةةؤمبيليَكي بضةةووك هةةةتاوةكو  بةةؤ خؤمةةان      

ام تةةواوي خةونةةةكامنان طةةؤرِا, بةةاوكم  زؤر  طةشة  ثةةيَ بكةةةين  بةةةلَ 
ثةةةةرؤه  و نيطةةةةران بةةةوو لةةةةناكاو برِيةةةاري دا وتةةةي : ئةمشةةةةو  

دةرِؤيةن بةةرةو دمةشةق     بةةياني زوو  هةمووتان خؤتةان كةؤ بكةنةةوةو   
بةةؤ مةةالَي مامةةة دانيالتةةان ضةةوونكة هةةيض رِيَطةةا ضةةارةيةكي ترمةةان     

ؤ دمةشةق ئةةتوانني   لةثيَش دا نية لة ئيَسةتادا بؤيةة دةبيَةت بةرِؤين بة     
لةةةويَ بةةؤ ماوةيةةةك ئيدانةةة بكةةةين ,  منةةيش مامةةة دانيةةال سةةالَانيَكي 
زؤرة نةم بينيوة ئةةو كةسةيَكي سةةلَت بةوو بؤخةؤي بةة تةةنيا دةذيةا  ,         

بوو  بةةةلَام ئيَسةةتا  ةثيَشةةت مةةامم لةةة سةةووثا ثلةيةةةكي بالَةةاي هةة    
 خانةنشةةني بةةووة, ئةةيت ئيَةةةةه ناضةةار بةةووين كةةة بةةرِؤين بةةةرةو  ي 
ماممةةان كةةة لةةةويَ بةة ين لةطةةةلَ ئةوةشةةدا هةةةر لةةةويَ مةةن و براكةةةم  



82 
 

دريَةة ة بةةة خويَندنةكةةةمان دةدا منةةيش هةرلةةةويَوة ئةةيت دةسةةتم بةةة    
خويَنةةدني زانكةةؤ كةةرد لةةة كؤليةة ي هونةةةرة جوانةةةكان , بةشةةي        

كة ئةةوةه خةةوني ضةةندين سةاَلةي مةن بةوو كةة         وةرطريام, شيوةكاري
, تةةةنيا   ة بةهونةرةكةةةم بةةدةم م بتةةوا  دريَةة لةةةم بةشةةة خبةةويَن 

كةةةةم  رةكةةةةم تةةةواني بةشةةةيَك لةةةة ناخؤشةةةيةكاني ذيةةةا    هونة
 ميشةةم طةةةورةترين ديةةاري بةةؤمين كةةرِي  ما لةهةمانكاتيشةةدابكاتةوة,

  ,شةةةيَوةكاري بةبؤنةةةةي  دةسةةةثيَكرد  بةةةة خويَنةةةد  لةبةشةةةي   
سةةالَانيَكي زؤر بةةة    زؤر جةةوان و نةةاوازةبوو كةةة    ي مةةامم ياريةكةةة د

ئةةةويش  سةةةرجةم ثيَداويسةةتية طرانبةةةهاكاني   كةةة مئاواتيةةةوة بةةوو
ويَنةكيَشان بوو كةة ئةيت تةوانيم بةشةيَوةي زؤر جةوان دةسةت بكةةم بةة         
كيَشاني ويَنةي زؤر جةوان و سةةرنا رِاكةيَش لةطةلَيشةيدا لةة بةشةةكةي       
خةةةؤم دا  بةةةةردةوام سةةةةركةوتنم بةدةسةةةت دةهيَنةةةا وة هةةةةروةها    

ثيَيةان طةوم: تةؤ كضةيَكي     مامؤستاكان منيةان زؤر خةؤه دةويسةت كةة     
زؤر ليَهاتوويةةت , منةةيش  بةبةةةردةوامي ويَنةةةي زؤر  سةةةرنا رِاكيَشةةم    
دةكرد بة تايبةةتي ويَنةةو ئةةو جةةنه و ئالَؤزيةةي ولَاتةكةةم دةكيَشةا        
كة ِرووبةةِرووي بؤتةوة,هةةموو رؤذيَةك ئةاوام دةخواسةت كةة جةةنه و        

بةةة ئاسةةوودةيي ئةةالَؤزي لةةة ولَاتةكةةةم كؤتةةايي بيَةةت و ئةةيت بؤخؤمةةان 
جةةاريَكي تةةر ذيةةان بةةةرِيَ بكةينةةةوة , بةةةلَام بةثيَضةةةوانةوة رؤذ       
 بةدواي رؤذ بةرةو خراث بوون دةرِؤيشت دؤخي ولَاتةكةم.

بةةةة ديةةةار تةلةفزيؤنةةةةوة   هةةةةموومان دانيشةةةتبووين رِؤذيكيةةةان  
:  سةةةرم سةةورِماوة  مةةامم شةةتيَكي طيَرايةةةوة كةةة طةةوتي    راسةةتةوخؤ

كةةة وا لةةةم نةتةوةيةةة دةكةةةن نةةازا    بةدةسةة  ئةةةم  سةةتةمكارانة  
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بؤضةةي نةةاهيَلن بؤخؤيةةان دةولَةةةتيَك درووسةةت بكةةةن  هةةةتاوةكو تيَةةدا  
زيةاتر   ةسيَنةوة ,بةرِاس  جيَطةاي داخةة كةة ئةةم نةتةةوة طةورةية      ةَ

  ئةةةم ولَاتةةة ةمةني لةةة ذيَةةر دةسةة لةةة سةةةدةيةكة  كراوةتةةة سةةووت 
كي سةةةربةخؤ خةةاوةني خةةاكيَ هكةضةةي هةةةتاوةكو ئيَسةةتا زهليَزانةةةوة,

دابةشةةكراوة بةةؤ سةةةر  يشنلةسةةةرووي هةمووشةةتيَكةوة خاكةكةةةيا نةةني 
  ي ليَك دابرِاو.ضوار ثارضة

منيش بة مةامم بةة طةوت: مامةة  تةؤ لةطةةَل كوردةكةاني دراوسةيَةانتة          
بةَلَي كضي خؤم كوردةكةان ئةةو نةتةةوة  ئةازاو قارةمانةةن  كةة  زيةاتر        

نةةةاو ئةةةازادكردني لةسةةةةدةيةكة خةةةةباتي خؤيةةةان دةكةةةةن لةةةة ثيَ
خاكةكةةةيان و  يةكطرتنةةةوةي خاكةكةةةيان كةةة سةةالَانيَكي زؤرة دابةةةه 
كراوة بؤ ضةوار ثارضةة لةطةةَل ئةوةشةدا  بةةردةوام بةضةةندين ِرؤلةةي        
قارةمانيةةان لةةيَ دةكوذريَةةت و دةضةةيَتة ذيَةةر ئةةةم خاكةةة بةةةلَام ئةوانةةة  
بةةةو ئاواتةةةوة دةضةةنة ذيَةةر خاكةكةةةيان كةةة ِرؤذيَةةك بيَةةت سةةةر        

و بتةوانن وةكةو    دةسة  داطريكةةران   ذيَةر  كةكةيان ئةازاد بكريَةت لةة   خا
هةةةموو طةةةليَكي تةةر بؤخؤيةةان ببنةةة خةةاوةن دةولَةةةتيَكي سةةةربةخؤ    
  لةسةر ئةم طؤي زةويةدا.

من لةةكاتي خؤيةدا لةة قووتاخبانةة زؤرتةرين هةاورَِيي كةوردم هةةبوو         
 كةةة خؤشةويسةةتين هةةاورِيَي مةةن بةةوون  ضةةوونكة زؤر سةةادةو نةةام ثةةاك

.لةطةةةلَ  بةداخةةةوة كةةة وا خاكةكةةةيان داطريكةةراوة     بةةوون بةةةلَام 
 ي كةورد بةوو خةةلَكي ناوضةةي حةسةةكة     ئةوةشدا دايكةي مةن ئةافرةتيَك   

بوو هةربؤيةة ئيَسةتا  مةن بةشةيَكي خةويَنم كوردبةووني تيَدايةة , ئةةم         



84 
 

رِووداوةي ناوضةةةةكةي ئيَةةةةة هةةةةموو ثرسةةةةكاني لةةةةخؤ كةةةؤكردةوة 
تايبةةةت بةةوون بةطةةةلي كةةوردةوة كةةة  بةتايبةةةتي ئةةةو ثرسةةانةي كةةة

ضةةةندين سةةالَة هةةةولَي درووسةةكردني دةولَةةةتيَك دةدةن , ئةةيت ئةةةم    
ضةةندين ِرووداوي ديكةة كةة سةاَل بةة سةاَل لةة طةةرمت دةبةوو           ورِووداوة

 ئةو جةنطةي ناوضةكةمان دا.

رِؤذيَكيان لة بةشةةكةمان تيَةيَكةي بيةاني سةةرداني بةشةةكةماني كةرد       
ين جةةوانتين ويَنةةةكان , ئةةيت سةةةيري ويَنةةةكاني بةةة مةبةسةة  بينةةي

منيان كردو زؤر بة يةنةوة سةةرنا رِاكةيَش بةوو ,  لةة نيَةوان خؤيةان دا       
بةةة زمةةاني بيةةاني قسةةةيان دةكةةرد مةةن زؤر ليَيةةان تيَنةدةطةيشةةتم بةةة 
هةرحالَ بؤ بةيانيةكةةي سةةرؤكي بةشةةكةمان مةين بةانطي ذوورةكةةي       

يةةةن تيةةكةةة  ويَنةةةكاني تؤيةةان خةةؤي كةةردو ثيَةةي طةةوم: ثةةريؤزة  ز 
بةةةدلَ بةةووة هةربؤيةةة برِياريةةان داوة كةةة تةةؤ لةطةةةلَ خيَزانةكةتةةدا    
بةةرِؤن بةةؤ كةنةةةدا لةةةويَ دريَةة ة بةةة خويَنةةدني شةةيَوةكاريةكةت بةةدةيت 
لةطةةةلَ ئةوةشةةدا هيةةواي سةةةركةوتنت بةةؤ دةخةةوازم زيةةةن طيةةان تةةؤ   
 شايةني هةموو سةركةوتنيَكيت تؤ كضيَكي زؤر بويَريت.

منيش لة خؤشي ئةةم هةوالَةةدا نةةم دةزانةي ضةي بةة بةرِيَوبةرةكةةمان        
بلَةةةيَم  رِاسةةةتةوخؤ بةةةة ثيَكةنينةةةةوة ضةةةوومة دةرةوة لةةةة ذووري      
بةرِيَوبةرةكةةةم و بةةةرِاكردن بةةةرةو مالَةةةوة رِام كةةرد بةةؤ ئةةةوةي ئةةةم    
هةوالَةةة خؤشةةة بةةة خيَزانةكةةةم رِابطةيةةة  , بةةةلَام ئةةيت هةرئةةةوةم  

ةخؤشةخانة بينيةوة بةةهؤي ئةةوةي  لةة ئةةدامي       زاني كةة خةؤم لةة ن   
ئةةةو رِاكردنةةةم تووشةةي رِووداوي هاتووضةةؤ ببةةووم هةةةردوو قاضةةةكا    
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دةبيَةت بؤمةاوةي    :تووشي شكان هةاتبوون, ثزيشةكةكان بةةمنيان طةوت    
دوو مانه تةؤ لةةذيَر ضةاوديَري دا بيةت , بؤيةة منةيش داوام لةة دايكةم         

بةةؤ ئةةةوةي بتةةوا  ئةةةو  كةةرد كةةة دةفتةةةرو قةلةةةميَكم بةةؤ بيَنيَةةت   
دوومانطةةة بةنووسةةيين يادةوةريةةةكاني ئةةةو رِؤذانةةة بةةةرِيَ بكةةةم,ئيت   
ئةم شةةو كؤتةا شةةومة لةةم نةخؤشةخانةية لةهةةمان كاتيشةدا كؤتةا         
شةةةوم دةبيَةةت لةةة دمةشةةق , ضةةوونكة بةيانيةكةةةي  زوو سةةوريا بةةةجيَ 

دةري دةهةةيَلني  بةةةرةو بةغةةداد دةرِؤيةةن , بةةاوكم لةةةويَ كؤمةةةلَيَك بةةرا  
هةية كةة ئةيت هةولَةدةدةين لةةوَي جةاريَكي تةر دةسةت بكةينةةوة بةة          

, هةرضةةندة ئةةو شةويَنةي كةة ئيَةةة بةؤي دةِرؤيةن هةيض         ذيانيَكي نويَت
جياوازيةكي نية لةطةةَل ولَاتةكةةي خؤمةان, بةةلَام ئةيت ناضةارين كةة        

  ئةةو رؤذةي  هةةتاوةكو  ئةيت   , ئةويَ تاكةة شةويَنةانة بةؤ ئيَسةتامان دا    
و كؤتةايي بةة هةةموو     اني ئاسايي دةطةرِيَتةوة بةؤ ولَاتةكةةي خؤمةان   ذي

.و ئيَةةه دةطةرِيَنةوة بؤ ولَاتةكةي خؤمان جةنطيَك ديَت  
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 كضةثاشا و كورِة طاليسكةكة

خةةلَكي زؤر خؤشةيان    كةة لة ديَر زةمانةوة  ثاشةايةكي طةةورة  هةةبوو ,   
دةويسةت ضةوونكة ئةةم ثاشةةاية ثاشةايةكي رِاسةتطؤ و  دادثةةروةر  بةةوو        
بةةؤ هةةةموو خةلَكةكةةةي خةةؤي, كةةة تةةواني ذيةةاني هةةةموو  خةةةلَكي     

لةةةنيَوان  ئةةةوةي هةةيض جياوازيةةةك   خؤشةةطوزةران بكةةات   بةةة بةةيَ   
وةهةةةةروةها بةةةةهؤي  رِاسةةةتطؤي و  ،خةلَكةكةةةةي  خةةةؤي دا بكةةةات  

بةؤ تةةواوي خةلَكةكةةي ئةمةةه واي كردبةوو ثاشةا        دادثةروةري ثاشةا  
لةنيَو خةةلَكي  زؤر خؤشةويسةت بيَةت كةبةشةيَكي خةةلَكي ئامةادة بةوون        
لةةةثيَناو ثاشةةا طيةةاني خؤيةةان بكةةةن بةةة قوربةةاني ئةمةةةه بةةةهؤي   

بةةؤ  بةةوو كةسةةيَكي دةسةةت كةةراوة و ثةةاك  بةةةردةوام ئةةةوةي كةةة ثاشةةا
ثةمانةةي كةة بةة     و هةيض كاتيَةك خيانةةتي نةةدةكرد لةةو      ولَاتةكةي

, بةةلَام ثاشةا نيطةةران بةوو كةة بةةردةوام       هاولَاتيةكاني خةؤي دابةوو  
دةيطوت : لة ثاه من دةبيَةت كةَي شةويَنم بطريَتةةوة كةة لةسةةر هةةمان        
ئةةةو رِيَضةةكةيةي مةةن بةةةردةوام بيَةةت بةةة َم ثاشةةا لةةة دلَةةي خؤيةةةوة    
دةيطةةوت رِؤذيَةةك هةةةردةبيَت كةسةةيَك لةةةمن باشةةت هةلَبكةةةويَت بةةؤ     
.خزمةتي تةواوي خةلَكةكةم   

ثاشةةا كضةةيَكي جةةوان و تاقانةةةي هةةةبوو , كةةة بةةةردةوام ثاشةةا بةةريي  
دةكةةردةوة  لةةةوةي ئةةاخؤ دةبيَةةت كضةةةكةي ض جةةؤرة كورِيَةةك بيَتةةة نيَةةو  
ذيانيةةةةوة ,  بةةةؤ ئةةةةوةي  ذيةةةانيَكي جةةةوان و ئةةةارامي بةةةؤ دابةةةني  

ديَتةة   بكات,بةلَام رؤذيَكيان كةورِي ثاشةايةكي طةةورةي ولَةاتيَكي ديكةة     
داواي كضةةي ئةةةم ثاشةةاية, رِاسةةتةوخؤ كضةةي ثاشةةا رِةتةةي دةكاتةةةوة     
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 يذياني هاوسةرطريي لةطةةَل ئةةم كةورِة ثاشةاية ثيَةك بهيَنيَةت,   كضةة       
كةورِة ثاشةاكة دةلَيَةت: مةن تةؤم خةؤه        دةنطة ناسكةكةيةوة بةة ثاشا بة

ناويَت ضةوونكة تةؤ كةسةيَكي خةؤ بةطةةورة زانيةت  وة هةةروةها  دةزا         
منةت  خةؤه ناويَةت  تةةنها لةبةةر ئةةوة  دةتةةويَت  لةطةةلَم           كة تؤه

هاوسةرطريي بكةةي ضةوونكة مةن  كضةي ثاشةام  بةؤ ئةةوةي لةة رِيَطةاي          
منةوة  تؤ  بتوانيت بةة ئامادةةكاني خةؤت بطةةي ,ئةيت لةةثاه ئةةو        
قسانةي كضة ثاشةاوة, كةورِة ثاشةا هةيض قسةةيك ناكةات و ملةي خةؤي         

جةار دةسةتة جةوان و نةرمةةكاني كضةة       شؤر دةكات و دةيةويَت بةؤ كؤتةا  
كضةة ثاشةا فريةو     بكةات  و بةزمانةة لوسةةكةي هةولَةدةدات    ثاشا مةاض  

بدات بؤ ئةوةي رِازي بيَت كةة هاوسةةرطريي لةطةةلَ بكةات, بةةلَام كضةة       
كضةةيَكي زؤرزان و تيَطةيشةةتووة راسةةتةوخؤ بةةة كةةورة ثاشةةاكة     ثاشةةا

هةةر ئيَسةتا ئةةم     ةدةلَيَت: لةيَم نزيةك نةبيتةةوة ,داوات لةيَ دةكةةم كة      
كؤشةةكة بةةة جةةَي بهيَلَةةة ئةطةةةرنا بةةانطي ثاسةةةوانةكان دةكةةةم        
بةشةةةيَوةيةكي زؤر ناشةةةرين فرِيَةةةت بدةنةةةة دةرةوةي كؤشةةةك , ئةةةةم  

 كةةة بةقسةةةي رِةط ة ثاشةةا ئازايةتيةةةكي زؤري دةويسةةت ,قسةةةيةي كضةة
كةةة ئةطةةةري  كةةورِي ثاشةةاي ولَةةاتيَكي تةةر بداتةةةوة, وةلَةةامي  تةةواني

هةةةبوو لةسةةةر ئةةةم قسةةانةي  كضةةة ثاشةةا جةةةنه هةلَطيسةةراباية     
لةةنيَوان هةةةردوو ثاشةاي ولَةةات , بةةلَام هةةةرزوو كةورِة ثاشةةا هةسةة      
بةخؤي كرد كة ض جةؤرة درؤزنيَكةي فيَلَبةازة  ئةيت ملةي خةؤي شةؤرِكردوو        
 بة شةرمةزاريةوة طةرِايةوة بؤ ولَاتةكةي خؤي.

ةكةي زؤر نيطةةةران دةبيَةةت و ثيَةةي   ثاشةةا بةةةو هةلَسةةوكةوتةي كضةة   
دةلَيَةةت: كضةةة تاقانةكةةةي خةةؤم تةةؤ بؤضةةي ئةةةو كةةورِةت رِةت كةةردةوة, 
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ئةةوة كةورِي ثاشةاي  ولَةاتيَكي  طةورةيةة, ئةةو تةؤي زؤر خةؤه دةويَةت          
تؤ بؤضةي ئةةوةت شةةرمةزار كةرد كضةة تاقانةكةةم. كضةة تاقانةكةةي         

دلَيةةوة مةين    ثاشا بة باوكي خؤي دةلَيَت: باوكةة ئةةو كةورة لةة نةاخي     
تةةنها خؤشةويسةتيةكةي بةؤ مةن لةة كاتةة خؤشةةكانة         خؤه ناويَةت , 

بةةةلَام هةةةركاتيَك ناخؤشةةيةك رِووبةةةرِووم ببيَتةةةوة ئةةةو مةةن فةةرِيَ     
دةداتةةة كووضةةيَكةوة , هةةةركاتيَكيش بطاتةةة ئامادةكةةةي خةةؤي ئةةيت  

, ئةةي ثاشةاكةي   من هةيض بايةةخيَكم  ي ئةةو ناميَنيَةت , باوكةة طيةان      
ت كةةة خةةاوةني دلَيَكةةي ثةةرِ ةو جةةؤرة كورِانةةةم خةةؤه دةويَةةمةةن ئةة مةةن,

مةةن  باوكةةة طيةةان  هةربؤيةةة لةخؤشةويسةة  و سةةادةيي دابيَةةت ,   
.ؤرة دةكةم كة بيَتة نيَو ذيامنةوةو ضاوةرِيَي كورِيَك لةو ج  

دةلَيَةت: كضةة تاقانةكةةي خةؤم  تةؤ       ه بة كضة تاقانةكةي خةؤي ثاشا
ئةمةة ذيةاني خؤتةة نةةك ذيةاني      باشت  لة ذياني خؤت  دةزاني , ئةيت   

من بؤية تةؤ سةربةسة  لةة هةلَبة اردني ذيةاني خؤتةدا, بةةلَام كضةم         
لة هةمان كاتةدا  منةيش بةاوكم  تاكةة ئةاواتي مةن ئةوةيةة كةة ثةَيش          

ضةوونكة تةؤ   ,مرد  كضة جوانةكيلةكةةي خةؤم ببيةنم بةة دلَخؤشةيةوة      
, مةن  ئةمانةتي, دايكة جوانةكةتي بؤ مةن دايكةت  شةاذنةكةي مةن بةوو      

بةلَيَنم ثةَي دابةوو كةة زؤر بةةجواني ئاطةةداري تةؤ   هةةتاوةكو ئةةو         
 رِؤذةي تؤ دةضيتة  نكةي بةختةوةريتةوة.

رؤذيَكيةةان كضةةي ثاشةةا  برِيةةار دةدات لةةة كؤشةةكة طةورةكةةةي برِواتةةة   
دةرةوة , بةةؤ نيَةةو خةةةلَكي تةةاوةكو  بزانيَةةت لةةة دةرةوةي كؤشةةك ذيةةان   

ا دوو ثاسةةةوانيش لةطةةةلَ كضةةة ضةةؤن دةطوزةريَةةت, لةهةةةمان كاتيشةةد 
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ثاشةةا دةبةةن بةةؤ ئةةةوةي ثاريَزطةةاري لةةة ذيةةاني دا بكةةةن, بةةةلَام كضةةة 
ثاشا ثيَويسة   بةة ثاسةةوان نابيَةت  ضةوونكة لةة  ي هةةموو خةةلَك          
ثاشةةا و كضةةة تاقانةكةةةي زؤر خؤشةويسةةت  بةةوون هةربؤيةةة خةلَكةكةةة 

ةنيَو خؤيان بوون بة ثاسةةواني كضةة جوانةكةةي ثاشةا ,كضةة ثاشةا بة       
بازاردا ثياسة دةكات و سةةيري ئةةم هةةموو خةلَكةة دةكةات كةة ذيةاني        
رِؤذانةةةيان زؤر بةةة ئاسةةايي  بةرِيَدةكةةةن, كضةةة ثاشةةاه لةةة نيَةةو دلَةةي 
خؤيةةةوة دةلَيَةةت: خؤزطةةة منةةيش وةكةةو ئةةةم  هةمووخةلَكةةة بومايةةة بةةؤ 
خؤم ذيانيَكي ئاسةاييم هةبوايةة نةةك لةةنيَو كؤشةكيَكي طةةورةدا ذيةان        

بكةةم كةة هةيض خؤشةيةك لةةنيَو كؤشةكة طةورةكةةم نابينم,كضةة         بةرِيَ 
دةكةةويَت كةة    ي سةوور ثاشا لةةنيَو بازارِةكةةدا ضةاوي بةة طاليسةكةيةك     

كؤمةةةةلَيَك طةةةولَي جةةةوان و جؤراوجةةةؤري لةسةةةةرة,ئيت خةةةؤي لةةةة   
طاليسةةكةكة نزيةةك دةكاتةةةوة ,سةةةيردةكات كةةورِيَكي قةة  دريَةة  لةةة    

, خةةةريكي رِيَكخسةةتين  ثشةةتةوةي طاليسةةكةكة بةةؤ خةةؤي دانيشةةتووة   
كؤمةةةلَيَك طةةولَي سةةوورة, كضةةة ثاشةةاه  بةةانطي كةةورِة طاليسةةكةكة     
دةكةةات  راسةةتةوخؤ  كةةورِة طاليسةةكةكة  سةةةري بلَنةةد دةكةةات و ضةةاوي   

,هةةروةها كضةة ثاشةاه    كةويَتة نيَةو ضةاوي كضةيَكي ضةاو سةةوزةوة      دة
بةةة بينةةيين كةةورِة طاليسةةكة بزةيةةةك بةةةنيَو جةسةةتةي دا تاهةةات ,    

كةكة,كضةة  اوي دةكةويَتةة نيَةو ضةاوة رِةةشةةكاني كةورِة طاليس     كاتيَك ض
دةرِوانيَتةةة نيَةو ضةاوة رِةشةةكاني كةةورِة     زةكةيةوة وثاشةا بةة ضةاوة سةة    

طاليسةةةةكةكةدا هةةةةةروةها نيطةةةةاي خؤشةويسةةةةتيةكةيان لةةةةة     
 ضاوةكانيانةوة دةست ثيَ دةكات .
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كةةورِة طاليسةةكة تووشةةي سةةةر سةةورِمان دةبيَةةت و دةلَيَةةت: ئةمةةة خةونةةة 
 ياخود رِاستية ئايا تؤ كضة جوانةكةي ثاشاي 

: بةةلَي مةن   وةلَامي كةورِةي طايسةكةي دايةةوةو ثيَةي طةوت      كضة ثاشاه
 كضة ثاشام, ئةم طاليسكةية هي تؤية 

كةةورِة طاليسةةكةكةه دةلَيَةةت: بةةةلَي كضةةة جوانةكةةةي ثاشةةا ئةةةم      
طاليسةةكةية هةةي منةةة, ئةطةةةر ئةةارةزوو دةكةةةن بةةا ثياسةةةيةك ثيَتةةان 

ه سةةووري  سروشةةتان ثيَشةةكةه ةطةةةلَ طةةولَيَكي جةةواني رِةنةةبكةةةم وة ل
ة تةةةواوي  ئةةةم طو َنةةة  بةدةسةة  خةةؤم ئامةةادةم كةةردوة بؤيةة  بكةةةم ,

هةرضةةندة ئةةم طولَانةةه لةة ئاسة        ئيَوة شايةني طةولَيَكي جةوانن ,  
تةةؤدا نيةةة ئةةةي كضةةة ثاشةةا ضةةوونكة ئيَةةوة خؤتةةان  ثاشةةاي هةةةموو    
 طولَةكاني نيَو سرووش  .

ثاشةةاه كةةةميَك بةةة قسةةةيةي كةةورِة طاليسةةكةكة دةكةويَتةةة     كضةةة 
دلَةةةرِاوكيَوة , بةةةلَام بةةؤ دواجةةار كضةةة ثاشةةا برِيةةاري خةةؤي دةدات كةةة  

لةطةةةلَ ئةوةشةةدا كةةورِة  رِة طاليسةةكةكةدا سةةةر بكةةةويَت  , لةطةةةلَ كةةو
طاليسكةكة دةستةيةك لة طةولَي سةووري جةواني بةؤن خؤشةي ثيَشةكةه       

دانةيةةةك لةةة طولَةةة    تيشةةدا,لةهةةةمان كاوبةةة كضةةي ثاشةةا كرد  
, كةةة ئةةةوةه وةكةةو  ني بةةة ثرضةةةكاني كضةةة ثاشةةاوة دانةةا سةةوورةكا

,  كضةةة رةمةةزي خؤشةويسةة  كةةورة طاليسةةكةكة بةةوو بةةؤ كضةةةي ثاشةةا 
ثاشةةا بةةة ثاسةوانةكانيشةةي دةلَيَةةت: ئيَةةوة بةةرِؤن  لةةة نيَةةو بازارِةكةةةدا  

ك بؤ خؤتان كةةميَك بطةرِيَن,لةثاشةان  مةن خةؤم دةطةرِيَةةةوة بةؤ كؤشة       
 هةربؤيةئيت ثيَويست ناكات ضاوةرِيَي من بكةن,



91 
 

كةةورِة طاليسةةكة ضةةاو رِةشةةةكة دةسةة  خةةؤي دريَةة  دةكةةات بةةؤ كضةةة    
جوانةكةةةي ثاشةةا بةةؤ ئةةةوةي بيخاتةةة سةةةر طاليسةةكةكةي ,  كضةةة     
ثاشةةاه دةسةةتة جةةوان ونةرمةكةةةي خةةؤي ثيَشةةكةه  بةةة كةةورِة        

ي, طاليسكةكة دةكةات بةؤ ئةةوةي بيخاتةة سةةر طاليسةكةي خةونةةكان       
ضةةوونكة كضةةة ثاشةةا لةةة نيَةةو دلَةةي خؤيةةةوة ئةةةم  طاليسةةكةيةي بةةة   
طاليسةةكةي خةونةةةكاني خةةؤي دةزانةةي , ئةةيت هةةةردووكيان سةةواري     
طاليسةةكة سةةوورةكة بةةوون وة كةةورِة طاليسةةكةكة بةةة دوو قامضةةيةكةي   
 دةسةة  لةةة ئةسةةثةكاني طاليسةةكةكةي وةشةةاندو طةةوتي: خيَةةرا بةةرِؤن  

بةةا لةةةويَوة خةونةةةكا   ببيَتةةة  بةةةرةو نيَةةو دارسةةتاني خةونةةةكا   
ِراستيةكي بةاوةِر ثةَي نةةكراو, ئةيت ئةسةثةكان بةة خيَراييةةكي زؤرةوة        
كةوتنة جولَةةوة  بةةرةو نيَةو دارسةتاني خةونةةكان هةةنطاويان دةنةا,        
بةةةلَام لةةةكاتي خيَرايةةي ئةسةةثةكان بةةةرةو نيَةةو دارسةةتاني خةونةةةكان 

ة ئةدامةةدا كضةةة ,طاليسةةكةكة كةةؤنتِؤلي خةةؤي لةدةسةةت دةدات  و لةة 
جوانةكةةةي ثاشةةا لةسةةةر طاليسةةكةكة دةكةويَتةةة خةةوارةوة و قاضةةة     
جةوان و نةرمةةكاني كضةة ثاشةا  برينةدار دةبيَةت و خةويَنيَكي زؤري لةَي         

,بةةةلَام رِاسةةتةوخؤ كةةورِة طاليسةةكةكة  طاليسةةكةكة دةوةسةةتيَنيَت و  ديَت
ات خؤي فرَِي دةداتة خوارةوة بةؤ ئةةوةي بةةرةو فريةاي كضةة ثاشةا بةِرو       

, كاتيَةةك بةةةرةو ي دةرِوات  دةبينيَةةت خةةويَنيَكي زؤر لةةة قاضةةة جةةوان   
ي وسثيةكةي كضةة ثاشةا دةضةؤرِيَت , هةةرزوو كةورِة طاليسةكةكة جلةكةة       

دةيبةسةتيَتةوة تةاوةكو    بةري خؤي  بة قاضةة بريندارةكةةي كضةة ثاشةا    
خويَنةكةةةةةي بوةسةةةةتيَتةوة, لةةةةة كةةةةاتي بةسةةةةتانةوةي قاضةةةةة  

بةةة نيطةةاوة سةةةيري كةةورِة طاليسةةكةكة    بريندارةكةيةةدا, كضةةة ثاشةةا 
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دةكات ,هةروةها هةةوَلي  دةدا دةسة  خةؤي بةؤ سةةر شةانة ِرووتةكةةي        
كةةورِة طاليسةةكةكة ببةةات , بةةةلَام رِاسةةتةوخؤ كةةورِة طاليسةةكةكة سةةةري 

وة نيطةاي خةؤي بةةنيَو ضةاوة     خؤي بلَند دةكةات و  بةة ضةاوة رِةشةةكانية    
نيطايةةةوة زةنطةةي   كضةةةي ثاشةةا دةئالَيَنيَةةت,ئيت لةةةو    سةةةوزةكةي

ئيةثرِاتؤريةةةتي خؤشةويسةة  كضةةة ثاشةةا و كةةورِة طاليسةةكةكة دةسةة  
 ثيَك كرد.

كةةورِة طاليسةةكةكة بةةة كضةةة تاقانةكةةةي ثاشةةا دةلَيَةةت: ئةةةي كضةةة    
جوانةكةةةي ثاشةةا ئةةةي خواوةنةةدي جوانيةةةكان تةةؤ وةكةةو مةةانه و      

دةدرةوشةةيَتةوة هةةةر لةيةكةةةم نيطةةاي تةةؤدا  انئةسةةتيَرةكان رِووخسةةارت
دةرطةاي خؤشةويسة  دلَةم    , اوةكا  كةوتةة نيَةو ضةاوةكانتةوة    كة ضة 

كرايةوة بةؤ تةؤ, بؤيةة داوات ليَةت دةكةةم ئةةي خواوةنةدي جوانيةةكان          
تةةةؤ بيَيتةةةة نيَةةةو ئةةةةو دلَةمةةةةوة وة لةةةة طةةةةلَ خؤتةةةدا دةرطةةةاي   
خؤشةويسةةتيةكةي دلَةةم كليلةةي خؤشةويسةة  خةةؤتي ليَبةةدةي بةةؤم , بةةؤ 

ةكريَتةوة.ئةوةي  هيض كاتيَك ئةو دةرطاية ن  

كضةثاشةا بةة قسةةة جةوان و خؤشةةكاني كةةورِة طاليسةكةكة  ضةةاوةكاني      
وةكةةو مةةانه دةدرةوشةةايةوة لةةة كؤتةةايي دا كضةثاشةةا طةةوتي:من       
لةيةكةةةم نيطةةاوة   هةةةر كةةة تةةؤم بةةيين و ضةةاوةكا  كةوتةةة نيَةةو     
ضاوةكانتةوة من كةومتة نيَةو ديلةي خؤشةويسة  تةؤوة وة ئةةو كاتةةي       

و  منةت خسةتة سةةر طاليسةكةكةوة , ئةيت بةؤ       كة دةستةكاني منت طةرت  
كةسةةالَانيَكي زؤر مةةن ئةةةم طاليسةةكةية بةةووة طاليسةةكةي خةونةةةكا   

ضاوةرَِيي كةسيَكي وةكةو تةؤم دةكةرد كةة دةسةتم بطريَةت و هباتةة نةاو         
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,تكايةةة ئةةةي كةةورِة طاليسةةكةكة  وةرة   دونيةةاي خؤشةويسةة  خؤيةوة 
ي لةة باوةشةم دا   توونةد نيَو ئةم خةونةي منةةوة بةة ئاطةام بيَنةةوة بةة      

, تةةةنها بةةووني مةةن لةطةةةلَ تؤدايةةة هةناسةةة و ترثةةةكاني دلَةةم بطةةرة
هةمووي هي تؤية بؤية ئةم خؤشةويسةتية مةن بةؤ تةؤ  بةةبَي نةازي بةة        
 جيَ نةهيَلَيتةوة.

لةةةكؤتايي دا كةةورِة طاليسةةكةكة باوةشةةيَكي تونةةدي بةةؤ خؤشةويسةةتة   
ي كضةةة ثاشةةا  ماضةةيَكي ليَةةوة جوانةةةكان   ,تاقانةكةةةي دةكاتةةةوةو  

دةكةةات  ثيَةةي دةلَيَت:ئةةةي خؤشةويسةةتةكةم مةةن تةةةنيا ئةوكاتةةة تةةؤ   
بةةةجَي دةهةةيَلَم كةةة ئةةيت ترثةةةكاني  دلَةةم لةةة كةةار دةكةةةون و         
 بةضاوتروكانيَك وةكو بالَندةيةكي سثي بةرةو ئامسان دةفرِم.

لةةةناكاو بةةة كضةةة ثاشةةا شةةثرزةيي بةسةةةر رِووخسةةارةكاني دا ديَةةت و  
دةلَيَةةت : خؤشةويسةةتةكةم هةةةر زوو  ةويسةة  كةةورِةي طاليسةةكةي خؤش

بةةة طاليسةةكةكةت هبةةةوة بةةؤ كؤشةةكةكةم, ضةةوونكة زؤر دواكةةةوم    
دةبيَةةت هةرئيَسةةتا بطةرِيَةةةةوة بةةؤ كؤشةةك ئةطةةةرنا بةةاوكم تووشةةي     
دلَةةةرِاوكيَ  دةبيَةةت لةةة دواكةةةوتين مةةن, ئةةيت كةةورِة طاليسةةكةكة بةةة   

ات لةةة طاليسةةكةي خةونةةةكاني كضةةة ثاشةةا بةةةرةو كؤشةةكةكةي دةبةة   
ثاشةان كةةورِة طاليسةكةكةه دةطةرِيَتةةةوة بةؤ نيَةةو ئةةو دارسةةتانةي كةةة     
برِيةةاري درووسةةكردني ئيةثرِاتؤريةةةتي خؤشةويسةة  لةطةةةل كضةةة      
جوان و تاقانةكةي ثاشاي دةسةتثيَكرد ئةيت كةورِةي طاليسةكة بةؤ خةؤي       
لةةةة سووضةةةيَكي دارسةةةتانةكةوة دادةنيشةةةيَت و فرميَسةةةكةكاني وةكةةةو 

و ضةةاوةكاني دا دةرِذيَنةةة سةةةر زةوي,وة هةةةروةها  دلَةةؤثي بةةاران لةةةنيَ 
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لةطةةةلَ دلَةةؤثي فرميَسةةكةكاني نيَةةو ضةةاويةوة بةةة خةةؤي دةلَيَةةت : مةةن   
كةةيَم  تةةاوةكو برِيةةاري درووسةةكردني ئيةثرِاتؤريةةةتي خؤشةويسةة      
بةدةم لةطةةةلَ كضةة جوانةكةةةي ثاشةا  مةةن تةةنيا كةةورِة طاليسةةكةيةكي     

وريَكةي تةاريكي بضةةكؤلةدا   هةةذاري جة  درِاوم كةة تةةنيا شةةوان لةة ذو      
خةةةوم لةةيَ دةكةةةويَت  كةضةةي دةمةةةويَ خةةؤم بكةةةم بةةة هاوسةةةري كضةةة 
 جوانةكةي ثاشا.

بةةةلَام كةةورِةي طاليسةةكة ضةةؤكي بةةؤ  خؤشةويسةةتيةكةي نةةادات و بةةة    
كاليسةةكةكةي دةكةويَتةةة رِيَ و بةةةرةو كؤشةةكي  ثاشةةا هةةةنطاو دةنيَةةت و  

بلَيَةةت,  كةةورِةي  هةةةتاوةكو هةةةموو رِاسةةتيةكان بةةة ثاشةةاي طةةةورة     
طاليسةةكة بةةة طاليسةةكةكةيةوة لةةة ثةةيَش دةرطةةاي كؤشةةكي ثاشةةا       
دةوةسةةةتيَت و ئةسةةةثةكاني طاليسةةةكةكةي دةنطيةةةان هةلَةةةدةبرن و    
رِاسةتةوخؤ كضةثاشةةاه لةةة كؤتةةا قةاتي كؤشةةكةوة  هةسةةت بةةة بةةووني   
خؤشةويسةةتةكةي دةكةةات كةةة ئةةيت ليَةةي نزيةةك دةبيَتةةةوة, كةةورِةي     

ة رِادةبةةدةري بةؤ درووسةت دةبيَةت, بةةلَام      طاليسكة دلَةة رِاوكيَيةةكي لة   
هيض كاتيَةك ثةشةيةاني بةؤي درووسةت نابيَةت كةة لةةو خؤشةويسةتيةي         
بةةؤ كضةةةي ثاشةةا هةيةةةتي, كةةورِةي طاليسةةكة لةةة نةةاخي خؤيةةةوة      
هةناسةةةيةكي سةةارد دةداتةةةوة و دةلَيَةةت: ضةةؤن لةسةةةرةتا مةةن دلَةةة    

نةةةم بةةيَ مئيَسةةتاه  شةةيَتةكةي خةةؤم كةةردةوة بةةؤ ئةةةم خؤشةوسةةتية ,
لةوةي كةة لةة نيَةو ئةةم كؤشةكةدا ثةةتي سةيَدارةم لةة مة  بكريَةت لةة            
ثيَنةاو خؤشةويسةةتيةكةم بةؤ كضةةي ثاشةا,كورِةي طاليسةةكة هةةنطاو بةةة     
هةةةنطاو نزيةةك دةبيَتةةةوة لةةة دةرطةةا طةورةكةةةي كؤشةةك, كاتيَةةك  كةةة  
نزيةةك دةبيَتةةةوة لةةة دةرطةةاي  كؤشةةك دةبينيَةةت لةةة ثةةيَش دةرطةةاي      
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ايبةةةت لةةة ثةةيَش دةرطاكةةة  رِاوةسةةتاون    كؤشةةكةكة دوو ثاسةةةواني ت 
,كةةورِة طاليسةةكةكة ليَيةةان نزيةةك دةبيَتةةةوة و ثاسةةةوانةكاني ثةةيَش    
دةرطاكةةةه خؤيةةان لةةة كةةورِةي طاليسةةكة نزيةةك دةكةنةةةوة و ثةةيَ      
دةلَيَن:بةةةخيَربيَت ضةةؤن دةتةةوانني يارمةةةتيت بةةدةين  كةةورِةي طاليسةةكة 

ا بكةةويَت بةةؤ  بةة ثاسةةوانةكان دةلَيَةت: مةةن دةمةةويَت ضةاوم بةةة ثاشة      
ئةوةي هةندَي قسةي نيَةو نةاخي دلَةي خةؤمي ثةَي بلَةيَم ضةوونكة نةاخم         
ئةةازاريَكي زؤري تيَدايةةة هةربؤيةةة دةبيَةةت ئةةةمرِؤ ئةةةم ئةةازارة كؤتةةايي  
 ثيَ بيَت.

ثاسةةةوانةكانيش بةةة زةردةخةنةةةوة دةلَةةيَن: ثاشةةا هةةةموو كاتيَةةك لةةة  
لال زؤر خؤشةة مانهةروةهاثاشةةا خةةؤي دايةةة , خزمةةةتي خةلَكةكةةةي  

دةبيَت كة تةؤ قسةةكاني نيَةو دلَةي خةؤتي ثةَي بلَيَيةت,ئيت يةةكيَك لةة          
ثاسةوانةكان بةرةو كؤشةك دةرِوات و هةةوالَ دةطةيةةنيَت بةة ثاشةا كةة       
كةسةةيَك هةةاتووة دةيةةةويَت قسةةةكاني نيَةةو دلَةةي خةةؤي بةثاشةةا بلَيَةةت,  
كاتيَك ثاشا طويَبيسة  ئةةم هةوالَةة دةبيَتةةوة كةة كةسةيَك دةيةةويَت        

رِابطةيةةنيَت ,ثاشةا توشةي سةةر      كةي نيَو دلَةي خةؤي بةة ثاشةا     قسةي
ليَشةةيَواوي دةبيَةةت و رِاسةةتةوخؤ خةةؤي بةةةرةو دةرطةةاي كؤشةةك دةرِوات و   
ثيَشوازي لةة كةورِةي طاليسةكة دةكات,كاتيَةك كةورِة طاليسةكةكة ضةاوي        
 بة ثاشا دةكةويَت تةواوي جةستةي تووشي لةرزين دةبيَت.

يَت:بةةةخيَربيَت طةةةدي قةةؤز بةةؤ ئةةةم  ثاشةةا بةةة كةةورِةي طاليسةةكة دةلَ
كؤشةةكة فةةةرموو هةةةنطاو بةةينَ بةةةرةو نيَةةو كؤشةةكةكة ,ئةةةم كؤشةةكة     
هةةةموو كاتيَةةك  بةةؤ خةلَكةكةةةم كراوةتةةةوة ,ضةةوونكة مةةن ئةةةو كاتةةة  
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هةست بة دَل خؤشةي دةكةةم كةة خةلَكةكةةم بةيَن و داوايةةكاني خؤيةان        
يَوةيةةة, بةةةمن رِابطةيةةةنن,  بةةووني  ثاشةةايةتي مةةن تةةةنيا بةةةهؤي ئ 

ئةطةر ئيَوةه منتان بة دَل نةةبيَت ئةيت مةن بةؤ يةةك ضركةسةاتيش لةة        
نيَو ئةةم كؤشةكة طةورةيةة نةاذيم يةاخود هةسةت بكةةم خةلَكةكةةم لةة          
دةرةوةي كؤشةةك شةةةوان لةةة ئةةازاري برسةةيَتيةوة سةةةردةنيَنةوة مةةن ضةةؤن 
 ليَرةوة لة نيَو ئةم كؤشكة طةورة زةبة حةدا ئاسوودة  .

بةةة قسةةةكاني ثاشةةا زؤر دلَخةةؤه دةبيَةةت و خةنةةدة    كةةورِةي طاليسةةكة
بةسةةةر رِووخسةةاري دا هةلَدةكةةةويَت و بةةةلَام لة يةةةكي تةةرةوة كةةورِةي  

كةة ضةؤن    طاليسكة لة ناخي خؤيةةوة غةمباريةةك بةؤي درووسةت دةبيَةت     
, كةةورِةي طاليسةةكة بةةةرةو ذوورة شةةاهانةكةي ثاشةةا   بةةة ثاشةةا بلَيَةةت 

طةةةرمي لةةيَ دةكةةةن و لةسةةةر     بةةةرِيَ دةكةةةويَت و ثيَشةةوازيةكي زؤر  
تةختيَكي ئةالَتووني تايبةةت لةة ذوورةكةةي ثاشةا دادةنيشةيَت  لةطةةَل        
 ضةندين خواردني جؤراو جؤري لة ثيَش دادةنيَن.

ثاشا بة كةورِةي طاليسةكة  دةلَيَةت: ضةيت  لةة نيَةو ناخةت دايةة يةاخود          
هةرشتيَكت دةوَي  بة بَي هةيض جةؤرة ترسةيَك ثيَةةي بلَةي بةؤ ئةةوةي مةن         
يارمةةةتيت بةةدةم, ضةةوونكة مةةن ثاشةةام ئةركيشةةم خزمةةةت كردنةةي     
ئيَوةية هةركاتيَك من خةلَكةكةةي خةؤم ببيةنم دلَيةان خؤشةة ,ئةةوكات       
من هةست بة ئارامي  خؤم دةكةم, بؤيةة مةن وةكةو ثاشةايةك تكةات لةيَ       
دةكةم كة ئيَستا هةرضيةكت هةيةة بةة ثاشةاكةي خةؤتي بلَةيَ ,  كةورِةي       

ا تووشةةي شةةثرزةيي دةبيَةةت و,وة لةةة   طاليسةةكة بةةة قسةةةكاني ثاشةة  
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ناضةةار دةبيَةةت كةةة ئةةيت  دا كةةورةي طاليسةةكة  ئةةةدامي شةةثرزةيةكةي
 دةست بكات بة قسةكاني نيَو دلَي خؤي بؤ ثاشا.

كورِةي طاليسكة بة ثاشةا دةلَيَةت: ئةةي ثاشةاكةم , ئةةي ثاشةا هةةموو        
هةةةذاران تةةؤ  خيَةةرو بةرةكةةةتي بةةؤ هةةةموو هةةةذاران, هةربؤيةةة مةةن    

م ليَرةم بؤ ئةوةي شتيَكت ثةيَ بلَةيَم كةة هيةوادارم دلَةة طةورةكةةي       ئةمرِؤ
ئيَوةي ثةَي ئةازار نةكيَشةيَت, بةةلَام ئةطةةر دلَتةاني بةة ئةازار طةيانةد           
ئيَوة ِراستةخؤ من لة ثةةتي سةيَدارة بةدةن, ضةوونكة مةن نامةةويَت كةة        
 تؤ دلَت بة قسةكاني من ئازار بكيَشيَت.

ت:  هةةيض كاتيَةةك دلَةةم بةةة هةةيض   ثاشةةا بةةة كةةورِةي طاليسةةكة دةلَيَةة  
 قسةيةكي خةلَكةكةي خؤم ناشكيَت بةلَكو دلَم ثيَي خؤه دةبيَت.

كورِةي طاليسكة: ثاشةا مةن خؤشةويسة  دلَةم كراوةتةةوة بةؤ كضةةكةي        
ئيَةةوة هةةةر ضةةركةيةك بةةةبيَ خؤشةويسةة  ئةةةو مردنيَكةةة بؤمن,بؤيةةة  

ةسةةةر تكةةات لةةيَ دةكةةةم  هةةةر تةةؤ  دةتةةواني ئةةةم دةرطايةةةي دلَةةم ضار 
بكةةةيت, ضةةوونكة هةةةموو ضةةركةيةك  مةةن ئةةازار دةكيَشةةم بؤيةةة ليَةةت   
دةثارِيَةة كة تؤ بةم طةورةيي خؤتةةوة كؤتةايي بةةم ئةازارةي نيَةو دلَةم       
 بهيَنيت.

ثاشا: ئةي كورِي جوان طويَم بةؤ بطةرة ئةازاري خؤشةويسة  ئةةو كاتةة       
كؤتةةايي ثةةيَ ديَةةت كةةة  دوو خؤشةويسةة  ضةةاوةرِوان كةةراو  بةيةةةك    

ن و هيَةنةةةةةي خؤشةويسةةةةتيةكةيان لةسةةةةةر بنةمايةةةةةكي دةطةةةةة
خؤشةويسةة  رِاسةةتةقينة ثيَكةةدةهيَنن, ئةةيت ئةوكاتةةة ئازارةكةةةيان    
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وةكةةو سةةةهؤلَيَك دةتويَتةةةوة, ضةةوونكة منةةيش ئةوكاتةةةي كةةة لةةة      
تةمةني تؤدا بووم ئةازاري خؤشةويسة  لةة نيَةو دلَةم دا هةلَطيسةرابوو       

تني , ئازارةكةةةم بةةةرةو بةةةلَام ثةةاه ئةةةوةي كةةة ئةةيت بةيةةةك طةيشةة 
كؤتايي هات  بةلَام ثاه ضةةندين سةاَل لةة نيَةو ئةةو هيَةنةة جوانةةدا        
كةةة ثرِبةةوو لةخؤشةويسةة    هةةةردووكةان بةةؤ يةةةكت, بةةةلَام لةةة      
كؤتةةايي دا خؤشةويسةةتةكةم مالَاةةاوايي ليَكةةردم بةةؤ هةةةتا هةةةتايي     
ة مةين بةةةجيَ هيَشةةت, هةربؤيةة منةةيش لةةة ضةاوةرِواني ئةةةو رِؤذةدام كةة   

بطةرِيَةةةوة بةةؤ  ي   منةيش  بةةؤ ئةةوةي  ,مالَاةاوايي لةةم  ذيانةةدا بكةةم    
خؤشةويستة تاقانةكةةي خةؤم كةة سةالَانيَكي زؤرة مةين لةةم كؤشةكةدا        
بةتةنيايي بةةجَي هيَشةتووة, بةةلَام لةطةةَل ئةوةشةدا تاكةة شةتم بةؤ         

تةةةنيا كضةةة   , ئةةةويشمابيَتةةةوة لةةة  يةةةن خؤشةويسةةتةكةمةوة   
موو شةتيَكي منةة  لةةم ذيانةةدا , هةناسةةي مةن       تاقانةكةمة كة ئةو هة

تةنيا لة ثيَناو كضة تاقانةكةةم دايةة, هةربؤيةة منةيش سةالَانيَك لةة       
ضاوةِرواني ئةم ِرؤذةدا بةووم كةة كةورِيَكي ئاشةق بةة شةيَوةيةكي شةيَتانة        
كضةةكةي مةةين خؤشةبويَت و بتوانيَةةت  نكةيةةةكي بةختةةوةري بةةؤ كضةةة    
 تاقانةكةم درووست بكات.

انطي كضةةة جوانكيلةكةةةي دةكةةات و ثيَةةي دةلَيَةةت: تاقانةكةةةم ثاشةةا بةة
ئةوة طاليسكةي خةونةكةةت  هةاتووة  تةاوةكو تةؤ لةطةةَل خةؤي ببةات        
, بؤيةةةة دةسةةةت لةةةةنيَو دةسةةة  يةةةةكت بنيَةةةنن و خؤشةويسةةةتية    
طةورةكةةةتان بنيةةات بنةةيَن وة هةةيض كاتيَةةك هةةةولَي رِووخةةاني نةةةدةن, 

ضةةوونكة طةةرنه نيةةة كةةة   ضةةوونكة مةةرِؤظ بةةة خؤشةويسةةتيةوة جوانةةة 
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ئيَستا تؤ كيَيةت و كضةةكةي مةن كيَيةة  بةةلَكو ئيَةوة لةة كؤتةايي دا دوو         
 خؤشةويس  دلَ طةرمن.

لة كؤتةايي دا كةورِة طاليسةكةي هةةذار تةواني بةة خؤشةويسة  كضةةي         
لةةةة خؤشةويسةةة  درووسةةةت  ثةةةرِ ثاشةةةا بطةةةات و مةةةالَيَكي ثةةةرِاو

ةترين ئاهةةنه بةؤ ئةةم    بكات,لةطةلَ ئةوةشدا ثاشةا  برِيةاري دا طةةور   
هةةةروةها ثاشةةا كؤتةةا قسةةةي خةةؤي بةةة  سةةتة سةةاز بكةةات,دوو خؤشةوي

كورِةي طاليسكة دةلَيَةت: مةن تةةنيا يةةك كضةم هةيةة وة هةيض كةورِيَكم         
نيةةة كةةة لةةة ثةةاه خةةؤم دا تةةةخ  ثاشةةايةتي وةربطريَةةت بؤيةةة تةةؤ  
دةبيَت لةةثاه مةن ببيتةة مرياتطةةري  ئةةم فةةرمان رِةوايةتيةةي مةن,         

ام ئةوةية كةة بتوانيةت بةة شةيَوةيةكي دادثةروةرانةة حةوكةرِاني       وة هيو
تةةةواوي طةلةكةةةت بكةةةيت ضةةوونكة ئةمةةةه دةبيَتةةة بةشةةيَك لةةة     
خؤشةويستيةكةي نيَوانتان واتةة دةبيَةت ئيَةوة لةة سةةرةتادا يةةكتتان       

هةةةرطيز  كاتيشةةدا خةلَكيشةةتان خؤشةةبويَت و   خؤشةةبويَت و لةةة هةمان 
 دلَيان نةرِةديَنن.

خؤشةويسةةتة توانيةةان بةةة خةونةةةكانيان بطةةةن و لةطةةةلَ     ئةةةم دوو
يةةةكتدا دريَةة ة بةةة ذيةةان و هيَةنةةةي خؤشةويسةةتيةكةيان دا بةةدةن ,   
بةةةلَام لةةة ثةةاه تيَثةةةرِبووني يةةةك سةةالَ بةسةةةر ئةةةم خؤشةويسةةتية  
جوانةي نيَوانيان دا , كةضةي كضةة ثاشةا طريةان بةة نيَةو ضةاوةكاني دا        

لةة ذوورةكةةي خؤيدايةة و ضةاوةرِيَي      دةرِذيَت بةةهؤي ئةةوةي كةة بةاوكي    
ضةةركة سةةاتةكاني رِوول كيَشةةاني خةةؤي دةكةةات بةةةلَام ثةةيَش ئةةةوةي   
ثاشةةا  طيةةاني خةةؤي بسةةثيَريَت بةةانطي كضةةة تاقانةكةةةي و كةةورِةي     
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طاليسكة دةكات ثيَيةان دةلَيَت:ئةةي دووطةةدي ئاشةق لةيةةكت نزيةك       
دواجةةار ببنةةوة و دةسةتان خبةنةة نيَةو دةسةة  يةةكتو بةؤ ئةةوةي بةؤ         

هةندَي قسةتان بؤ بكةم, طةويَم لةَي بطةرن مةن ئةةو ثاشةاية بةووم كةة         
سةةالَانيَكي زؤرة فةةةرِمانرِةوايي هةةةزاران خةةةلَكم دةكةةرد كةضةةي ئيَسةةتا  
سةةةيري بةةارودؤخم بكةةةن  لةةة كوضةةيَكي ئةةةم كؤشةةكةدا كةةةوتووم و     
ناتوا  هةستةةوة سةرثيَيةكا , بةةلَام خةؤ مةن هةةر ضةاوةرِيَي ئةةم       

كةةرد كةةة ئةةيت بةةرِؤم لةةةم ذيانةةةدا ضةةوونكة ئةمةةة رِؤذيَكةةة كةةة رِؤذةم دة
دةبيَت هةموو كةسيَك لة ئيَةة ضةاوةرِيَي بكةات, بؤيةة مةن بةة دلَخؤشةي       
و ئاسةةودةيي ضةةاوةرِيَي رِوول كيَشةةانةكةي خةةؤم دةكةةةم بةةةهؤي ئةةةوةي  
مةةن لةةةماوةي ثيشةةةكةم كةةة ثاشةةا بوومةةة توانيومةةة تةةةنها خزمةةةتي  

كيش خيانةةت و درؤم لةطةةلَ هةيض يةةكيَك     هةيض كةاتيَ   خةلَكةكةم بكةةم 
بؤيةة ئيَسةتا كةة لةةكاتي سةةرة مةةرط        لة خةلَكةكةي خةؤم نةةكردوة,  

دام زؤر ئاسوودةم و هةيض دلَتةةنه نةيم, بؤيةة داواتةان لةَي دةكةةم كةة         
لةةة ثةةاه مةةن بتةةوا  ئةةةو مرياتطريةةةي كةةة لةةة ثةةاه خةةؤم بةةةجيَي  

روةرانةة بيبةةن بةة    ادثةدةهيَلةةوة بؤتةان  بتةوانن بةة  بةشةيَوةيةكي د    
هيض كاتيَك كةاريَكي نابةةجَي نةكةةن كةة ذيةاني ئةةو هةةزاران         رِيَوة , 

خةلَكةي لةة ذيَةر دةسةتانة ذيانيةان لةَي بكةةن بةة دؤزةم ضةوونكة لةة          
هةةيض كةةاتيَكيش  ةكةويَتةةة نيَةةو ميَةة ووي رِةشةةةوة , ثاشةةان ناوتةةان د

ثاه ويةة دانتان ئاسةةوودة نابيَةةت هةربؤيةةة  داواتةةان ليَدةكةةةم كةةة لةةة 
 من ببنة خزمةتكاري تةواوي خةلَك .

ئةمة كؤتةا قسةةي ثاشةاي بةوو بةؤ كضةةكةي و زاواكةةي كةة لةهةةمان          
كاتدا ثاشا وةكو كورِي خةؤي لةة قةلةةمي دةدا هةربؤيةة بةة مرياتطةري       
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اسةةتةخؤ دةسةةةلَات خةةؤي داينةةا كةةة لةةةثاه كؤضةةي دوايةةي  خةةؤي رِ   
تيَك نةضيَت.بؤ ئةوةي ئارامي و ئاسوودةيي ولَات  بطريَتة دةست   

كةةورِة طاليسةةكةكة يةكةةةم ويَسةةتطةي خةةةوني ذيةةاني بةةري  بةةوو لةةة   
طةيشةة  بةةة دلَدارةكةةةي, كةضةةي لةةة ثاشةةان طةيشةةتة تةةةخ         
ثاشةةةايةتي كةةةة هةةةيض كاتيَةةةك لةةةة خةةةةوني خةةةؤي دا شةةة  واي  
نةبينيبوو,بةلَام لةة كؤتةايي دا تةواني هةةردووكيان بةدةسةت بهيَنيَةت       

ةي خةةؤي لةطةةةلَ خؤشةويسةةتةكةي زؤر و ة لةهةةةمان كاتيشةةدا هيَةنةكةة
بةشيَوةيةكي جوان بونيةات نةابوو  بةؤ ئةةوةي هةيض كاتيَةك نةةِرووخيَت        
كةةة هةةةروةكو ثاشةةا داواي كردبةةوو. وة هةةةروةها تةةواني هيَةنةيةةةكي   
بةختةوةري بةؤ خةلكةكةيشةي درووسةت بكةات لةة ثةاه كؤضةي دوايةي         
 ثاشا.

ليسةكة طةؤرِا بةةؤ    ئةيت لةةثاه كؤضةي دوايةةي ثاشةاوة  نةاوي كةةورِةي طا     
ثاشةةا وة نةةاوي كضةةة ثاشةةاه بةةوو بةةة شةةا ذن كةةة ئةةيت ويَسةةتطةيةكي 
طةورة لةة ذيةاني ئةةم دوو جووتةة خؤشةويسةتة دةسة  ثيَكةرد, جطةة         
لةةةةوةي كةةةة ئةةةةم دوو جووتةةةة خؤشةويسةةةتة خةةةةريكي  نةةةةي     
خؤشةويسةةتيةكةيان بوون,كةضةةي لةةة هةةةمان كاتيشةةدا وةكةةو دوو      

توانيةةان لةةة ثةةاه كؤضةةي دوايةةي  جةةووتي فةةةرمانرِةوا دةركةةةوتن كةةة
ثاشةةاي طةةةورةوة هةةةمان رِيَضةةكةي  ثاشةةاي طةةةورة بطرنةةة بةةةر  وة      
 بةردةوام  بوون لة خؤشكردني ذياني خةلَكةكةيان.

ئةطةةةر ضةةي ولَةةات لةةة ئاسةةتيَكي زؤر خوشةةطوزةراني دابةةوو لةةة سةةايةي  
ثاشةةا و شةةاذنةكةيةوة بةةةلَام نةةةياران و دووذمنةةان ضةةاويان بةةةم      
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دةبةةرد , هةربؤيةة هةلَسةتان لةة هةةر ضةوار وة هيَرشةي        خؤشية هةلَنة
ئابووري و سةربازيان كةردة سةةر ولَاتةة ئارامةكةةي ثاشةا و شةاذن كةة        
ئةمةه واي كرد ئةةم ولَاتةة ئةارام و خؤشةطوزةرانة بكةويَتةة ليَةواريَكي       
مةترسةةيدار و ئةةالَؤزةوة كةةة هةةةتا دةهةةات  دووذمنةةةكان هيَرشةةة       

وو,  بةةةةلَام كؤلَنةةةةداني ثاشةةةا و  جؤراوجؤرةكانيةةةان بةةةةردةوام بةةة 
شاذنةكةي بووة هةؤي ئةةوةي كةة ولَةات و جةةنطاوةرةكان بةةهيَزتر بةن        
و بةشةةيَوةيةكي زؤر تونةةد رِووبةةةرِووي دووذمنةةةكانيان ببنةةةوة ,ئةطةةةر  
ضةةي ثاشةةا و شةةاذن لةةة نيَةةو كؤشةةكيَكي طةةةورةو زةبة حةةدا بؤخؤيةةان   

تة جوانةةة  دةذيةةان بةةةلَام ئةةيت ثاشةةا و شةةاذن ئةةةو دوو خؤشةويسةة    
برِيارياندا كةة كؤشةكةيان و سةةرجةم سةامانةكةيان خبةنةة خزمةةتي       
ولَات و خةةلَك و جةةنطاوةرةكان كةة ئةمةةه بةووة ثالَنةةريَكي بةةهيَز         
لةةةرِووي ئابووريةةةوة ضةةوونكة ئةةابووري ولَةةات لةةة ليَةةواريَكي زؤر       
مةترسةةيداردا بةةوو بةةةلَام بةةةهؤي ئةةةوةي ثاشةةا و شةةاذن بةرذةوةنةةدي  

ان طةةرنطت بةةوو لةةة بةرذةوةنديةةة تايبةتيةةةكاني خؤيةةان, طشةة  ثيَيةة
كةةةة هةرضةةةةندةه ئةةةةو دوو جووتةةةة خؤشةويسةةةتية لةسةةةةرةتاي   
دروسةةكردني ذيةةاني تايبةةةتي خؤيةةان دابةةوون, بةةةلَام سةةةرجةم       
بةرذةوةنديةةة تايبةتيةةةكاني خؤيةةان و خؤشةويسةةتيةكةيان لةةةثيَناو   

شةةاي خةةةلَك و ولَاتةكةةةيان خةةةرجكرد كةةة ئةمةةةه ئامؤذطةةاري ثا    
 طةورة بوو بؤ ثاشا و شاذن كة ثيَش ئةوةي كؤضي دوايي بكات.

بةم شيَوةية ولَات زيةاتر بةؤ مةاوةي  بيسةت   بيسةت و هةشةت سةاَل لةة         
جةةةنه دا بةةوو لةطةةةل َولَاتةةاني دةورووبةةةري خؤيةةدا ئةطةةةر ضةةي      
لةةةماوةي ئةةةم ضةةةندين سةةالَةدا بةةة هةةةزاران جةةةنطاوةري قارةمةةان    
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ا خةوييَن جةةنطاوةرةكان بةة فةريِؤ نةضةوو ,      كوذران بةلَام لة كؤتةايي د 
ضةةةوونكة جةةةاريَكي تةةةر ولَةةةات طةرِايةةةةوة بةةةؤ بةةةاري ئاسةةةايي و   
خؤشطوزةراني خةؤي و دوذمنةانيش تةةنيا سةرشةؤرِيان بةؤ مايةةوة , لةة        
كؤتةةايي دا دووبةةارة ولَةةات وةكةةو خةةؤي بنيةةاد نرايةةةوة و  سةةةرجةم     

ئاسةايي خةةلَك   دامودةزطاكاني ولَات وةكةو جةاري جةاران  كةار و ذيةاني      
وةكو خؤي دس  ثةَي كةردةوة, ئةطةةر ضةي ثاشةا و شةاذنيش  بؤمةاوةي        
بيست و هةشت ساَل ِرؤليَكةي طةةورةيان بةيين بةؤ كؤتةايي هةاتين ئةةم        
جةنطةةةة طةورةيةةةة كةةةة بةةةةرؤكي ولَاتةكةةةةياني طرتبةةةوو , كةةةة    
هةرضةةةةندةيش بيسةةةت و هةشةةةت سةةةالَ تةمةةةةنيَكي ئيَجطةةةار دوورو  

م ضةةةندين سةةالَةدا ثاشةةا و شةةاذن هةةيض  دريَةة بوو  كةةة لةةةماوةي  ئةةة 
كاتيَةةك ضةةيَ يان لةخؤشةويسةةتيةكةيان نةةةبيين ضةةوونكة طةةةورةترين  
خؤشةويسةة  لةبةةةردةميان دابةةوو كةةة ئةةةويش ثاريَزطةةاريكردن لةةة    
 ولَات و خةلَكةكةيان بوو.

لةماوي ئةم ضةندين سةالَةدا تةةواوي شةتةكان طؤِرابةوون وةكةو كةةه و       
هةةةوا دارسةةتانةكان و شةةار و مرِؤظةةةكان, هةةةتاوةكو رِووخسةةاري ثاشةةا 
و شاذنةكةيشةةي طةةؤرِانيَكي طةةةورة بةسةةةر هةةاتبوو دةمووضةةاوة جةةوان و  
نةرمةكةةي شةةاذن كةةة بةة جةةوانتين كةةض ناسةرابوو , ضرضةةو لؤضةةيةكي    

وو كةةة  بةهةةةمان شةةيَوةه ثاشةةاه ئةةةو طةدةةة كةةالَي لةةيَ هةلَكةةةوتب
قةةؤزة هةةةذارة بةةوو كةةة ثةةيَش ضةةةندين سةةالَ دلَةةي خةةؤي ثيَشةةكةه بةةة 

كةضةةي ئيَسةةتا ثاشةةاه تةةةواوي رِووخسةةاري     ,شةةاذنةكةي كردبةةوو  
طةةؤِردراوة  لةطةةةَل ئةوةشةةدا ظةة ة جةةوان و دريَ ةكةةةي بةتةةةواوي        

ا و شةاذن  هةلَوةريون, بةةلَام ئةةم هةةموو طؤِرانةة خيَرايةة بةسةةر ثاشة       
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هةةاتبوو كةضةةي كةةاري نةةةكردبووة سةةةر خؤشةويسةةتيةكةيان بةةةلَكو     
 خؤشةويستيةكةيان زياتر طةورةترو طةدت دةبوو .

رِؤذيَكيةةان ثاشةةا و شةةاذن برِيةةاردةدةن بةةةو طاليسةةكةيةي كةةة ثةةيَش    
ضةةةندين سةةالَ لةمةةةو ثةةيَش خؤشةويسةةتيةكةيان تيَةةدا درووسةةت كةةرد  

ئةةو دارسةتانةي كةة يةكةةم ديةداري        دووبارة ثيَي بطةرِيَنةةوة بةؤ نيَةو   
خؤشةويستيان تيَدا دةسة  ثيَكةرد, هةةروةها ثاشةا طاليسةكةكةي لةة       
شةةويَنيَكي زؤر تايبةةةت هةةةلَطرتبوو   وة دوو ثاسةةةواني تايبةتيشةةي    
بؤي دانابوو كةة بةةردةوام خزمةةتي طاليسةكةكة بكةةن , هةربؤيةة بةة        

مةت بةةوو دريَةة ايي ئةةةو جةنطةةةي ولَةةات طاليسةةكةكةي ثاشةةا سةةة    
ضةةوونكة ئةةةو طاليسةةكةية طةةةورةترين بةةريةوةري ثاشةةاية لةطةةةلَ      
شاذنة تاقانةكةي, ئةيت بةة طاليسةكةيانةوة  دةكةونةة رِيَ بةةرةو نيَةو       
دارسةةتانةكة بةةةلَام ئةةةو دارسةةتانة طةةؤرِانيَكي طةةةورةي بةسةةةر دا      
هاتبوو كةة وةكةو ئةةو سةالَانةي ِرابةردوو نةةبوو كةة يةكةةم ديةداريان          

م دا , بةةةلَام هةةةروةكو  رِؤذانةةي رِابةةردوو ثياسةةةيةك    تيَةةدا ئةةةدا 
بةةةنيَو دارسةةتانةكةدا دةكةةةن و بةةةلَام لةةةناكاو , طويَبيسةة  دةنطةةي   
مندالَيَكي بضووك دةبنةةوة كةة بةة ثةِرؤيةةكي سةثي داثؤشةراوة, ثاشةا        

طاليسةةكةكة دةوةسةةتيَنيَت و ديَنةةة خةةوارةوة بةةؤ ئةةةوةي بةةزانن ئةةةم      
رة , كاتيَةةك ليَةةي نزيةةك دةبنةةةوة  مندالَةةة بضةةووكة ضةةي دةكةةات ليَةة  

دةبيةةنن كضةةيَكي جةةواني ضةةاو سةةةوزة هةةةرزوو شةةاذن بةةة حةسةةرةتةوة  
دةيطريَتة باوةشةي خةؤي و ثيَةي دةلَيَةت: مةن تةؤ دةكةمةة كضةي  خةؤم و           
بةةة جةةوانتين شةةيَوة بةةةخيَوت دةكةةةين لةطةةةلَ باوكةةت, ثاشةةاه دلَةةي  

برِيةةار  خةةؤه دةبيَةةت بةةة دؤزينةةةوةي ئةةةم مندالَةةة بضةةووكة هةربؤيةةة 
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. دةدةن بيكةنة مندالَي خؤيةان و بةة جةوانتين شةيَوة ثةةروةردةي بكةةن      
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 دوو هاورِيَي كؤلَنةدةر

ئاديةةان و ئاديامةةان دوو هةةاورِيَي  خؤشةويسةة  يةةةكت بةةوون, كةةة بةةة  
وون  هةةيض كةةاتيَكيش ئةةةم دوو هاورِيَيةةة    بةةةردةوامي  بةيةكةةةوة بةة  
لةة هةةمان كاتيشةدا لةيةةك شةارو لةيةةك       لةيةكت دانةبرِان ,بةةلَام  

طةرِةكدا لة دايك ببوون, بةةلَام ئاديةان هةةر لةة تةمةةني مندالَييةةوة       
بةةةاوكي كؤضةةةي دوايةةةي دةكةةةات و هةةةيض كاتيَةةةك بةةةاوكي خةةةؤي    

بةةوو كةةة  نةبينيوة,بةةةلَام دايكةةي  واي لةةة ئاديةةان  و كضةةةكةي كرد   
هةسةةت بةةة نةةةبووني باوكيةةان نةكةةةن كةةة ئةةيت لةهةةةمان كاتةةدا     
باوكايةةةتي و دايكايةةةتي بةةؤ كةةورِو كضةةةكةي دةكةةات كةةة هةلَدةسةةتيَت 
بة كاري كارطوزاري لة نيَو مالَةاني خةلَكةدا بةؤ ئةةوةي بتوانيَةت بة يَوي       
مندالَةةكاني دابةةني بكةةات,  بةةؤ ئةةةوةي  ئاديةةاني كةةورِي لةةة خويَندنةةدا  

بيَةةت هةةة تةةاوةكو داهاتوويةةةك بؤخةةؤي و خيَزانةكةةةي      بةةةردةوام 
بدؤزيَتةةةوة  كةةة لةةة هةةةذاري رِزطاريةةان بكةةات , خوشةةكةكةي ئاديةةان    
نةةةاوي )سةةةؤلينة(  بةةةةلَام ئةةةةو زؤر نةةةةخؤه بةةةوو  هةةةةروةها      
تةندرووسةةتيةكي زؤر خراثةةي هةةةبوو كةةة نةةةيتواني لةسةةةر هةةةردوو   

يَكي زؤر طةةورة  ثيَيةكاني خةؤي دا بةرِوات,  ثيَويستيشةي  بةة ضارةسةةر     
هةةةبوو, بةةةلَام بةةة هةةؤي خراثةةي بةةارودؤخي  دارايةةي خيَزانةكةةةيان   
نةيان تواني ضارةسةري بكةةن بةةلَام دايكةي هةةرطيز بةَي هيةوا نةةبوو        
 لة ضارةسةري كضة تاقانةكةي دا.

هاورِيَكةةةي ئاديةةان كةةةناوي) ئاديامةةان( بةةوو , خيَزانةكةةةيان لةةةرِووي 
ويسةةتيةكاني كورِةكةةةيان دابةةني  دارايةةي  بةةاه بةةوون  سةةةرجةم ثيَدا  
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كردبةةوو, هةرضةةةندةه دايكةةي ئاديةةانيش  بةةة بةةةردةوامي بةةة رؤذو    
شةةةوان كةةاري دةكةةرد بةةؤ ئةةةوةي كورِةكةةةي لةةة قوتاخبانةةةدا لةةةنيَو   
هاورِيَكاني دا لة هيض شةتيَكي دا كةةم نةةبيَت و هةسةت بةة كةةمي خةؤي        

ئاديامةان   نةكات لةة نيَةو هاورِيكةاني دا, ئةيت بةةم شةيَوةية ئاديةان و       
رِؤذ  بةةة رِؤذ هاورِيَتيةكةةةيان بةةةهيَز دةبيَةةت و  بةةةردةوام دةبةةن لةةة     
خويَندنةكةةةةيان دا  هةةةةروةها رِووبةةةةروي سةةةةرجةم ئاسةةةتةنطةكان  

و لةهةةةةمان كاتيشةةةدا دةتةةةوانن زؤر  دةبنةةةةوة كةةةة ديَتةةةة ثيَشةةةيان
, رِؤذيَكيةةان بةئاسةةاني بةسةةةر هةةةموو ئاسةةتةنطةكاني ذيةةان دا زالَ بةةؤ

ئاديامان لةة قوتاخبانةة دةطةرِيَنةةوة ئاديامةان بةة ئاديةاني       ئاديان و 
هةةاورِيَي دةلَيَةةت: وةرة بةةا ئةةةمرِؤ لةةة مةةالَي ئيَةةةة بيةةت بةةؤ خؤمةةان     
دةخةةويَنني و يةةاريش دةكةةةين ئاديةةانيش دةلَيَةةت: باشةةة هةةاورِيَي طيةةان   
من ديَةة مةاَلي ئيَةوة, كاتيَةك دةِرؤنةة مالَةةوة ئاديةان دايكةي دةبينيَةت         

كردنةةةوة بةةؤ مةةالَي هاورِيَكةةةي  دةكةةات , ئاديةةانيش     كةةة كةةاري ثا 
رِاسةةتةوخؤ دةسةةت بةةة طريةةان دةكةةات و مالَةكةةة بةةة جةةيَ دةهيَليَةةت و    

بةةدواي دةكةةويَت و ثيَةي دةلَيَةت: كةورِة ئازيزةكةةم        بةرِاكردن  دايكيشي
من هيض كةاريَكي هةلَةةم نةةكردووة تةاوةكو تةؤ هةسةت بةة شةةرمةزاري         

اندا كةاري ثةاك كردنةةوة دةكةةم بةؤ ئةةوةي       بكةي من تةنها لة نيَو مالَ
 ب يَوي ذياني تؤ و خوشةكة نةخؤشةةكةت ثيَةي دابةني بكةةم,  هةةروةها       

مةن هيوايةةكي زؤرم ثيَتةة كةة تةؤ ذيةاني        كورِةكةم طويَبطرة بؤ دايكةت , 
خوشةةكة بضةةووكةكةت ضةةاك دةكةةةيت و  لةةةم هةذاريةةةدا ئيَةةةة رِزطةةار   

اريطةةةر دةبيَةةت  بةةة   ئاديةةان بةةةو قسةةةي دايكةةي زؤر ك    , دةكةةةيت
طريانةةةوة باوةشةةيَكي تونةةد بةةةدايكي دةكةةات و دةلَيَةةت: دايكةةة طيةةان    
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دلَنيةةات دةكةمةةةوة كةةة ئيَةةةة رِؤذيَةةك ديَةةت ئةةةم هةةةموو ناخؤشةةيانة    
اك دةبيَتةةةوةو دووبةةارة هةلَدةسةةتيَتةوة تيَدةثةةةرِيَنني  خوشكةكةشةةم ضةة

سةةةرثيَيةكاني خةةؤي و دةسةةت دةكةةات بةةة جةةةنه كةةردن لةطةةةلَ ئةةةم   
 ذيانةدا.

رؤذيَكيةةان  ئاديةةان و ئاديامةةان  لةةةرِيطادان بةةؤ ئةةةوةي بةةرِؤن بةةؤ      
قوتاخبانةةةةة, بةةةةةلَام برِيارةكةةةةةيان دةطةةةةؤرِن و دةرِؤنةةةةة نةةةةاو 
دارسةةتانيَكةوة لةةةويَ دةسةةت دةكةةةن بةةة طفتطةةؤكردن و ثةنةةدانان لةةة   
نيَةةوان خؤيانةةدا سةةةبارةت بةةة داهاتوويانةةدا , هةرضةةةندة ئاديةةان و   

ي  هةاورِيَ بةوون هةميشةة وةكةو دوو بةرايش وابةوون       ئاديامان جطة لةوة
بةؤ يةةكتي كةة هةةردووكيان هةةةمان ئاماديةان هةةبوو لةةم ذيانةةةدا        
ئامةدةكةيشةةيان  ئةةةوةبوو كةةة لةةة داهةةاتوو دا بةةة هةةةر كاريَةةك و    
ثيشةةةيةك بيَةةت بتةةوانن, يارمةةةتي هةةةذاران و  منةةدالَاني بيَكةةةي  و   

ان خسةةتة نيَةةو دةسةة   نةخؤشةةةكان بةةدةن ,بؤيةةة رِاسةةتةوخؤ دةسةةتي 
يةكتي و بةة دةنطيَكةي بةةرزةوة لةةنيَو دارسةتانةكةدا هاواريةان كةرد و        
طوتيةةان: ئيَةةةة سةةةردةكةوين و دةطةينةةة ئامادةةةكاني خؤمةةان هةةيض   
كةسةةيَكيش ناتوانيَةةت رِيَطرمةةان لةةيَ بكةةات, بيَطومةةان سةةةركةوتن و    

بةةلَام   طةيش  بةة ئامادةةكان هةولَةدانيَكي  لةة رِادةبةةدةري دةويَةت      
كؤلَنةةةدةرة بةةةردةوام بةةوون لةةة   ئةةيت بةةةم شةةيَوةية ئةةةم دوو هةةاورِيَ 

هةولَدانةكانيان بةؤ طةيشة  بةة ئامادةةكانيان,رِؤذ بةة رِؤذ ئةةم دوو       
هاورِيَيةةة نزيةةك بوونةةة  لةةة ئامادةةةكانيان  كةةة ئاديةةان تةةواني لةةة  
كؤليَةة ي ثزيشةةكي وةربطرييَةةت  ئاديامةةانيش لةةة بةشةةي ياسةةا وةرطةةريا  

مةةان بةبةةةردةوامي  دةيطةةوت: مةةن بةةة ياسةةاوة ثشةةتيواني لةةة     ئاديا
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هةةةةذاران و سةةةتةمليَكراوةكان دةكةةةةم و بةةةةلَيَن دةدةم كةةةة ببةةةةة    
و لةطةةةلَ ئةوةشةةدا دةبيَةةت  ثةةاريَزةريَكي دادثةروةرانةةة بةةؤ خةلَكةكةةةم

سةةتةمكاران بةةةتونتين شةةيَوة سةةزا بةةدريََن بةةؤ ئةةةوةي جةةاريَكي تةةر    
, لةطةةةلَ ئةوةشةةدا هةةةذاردا بكةةةننةةةتوانن سةةتةم لةبةرامبةةةر كةسةةي 

دايكي ئاديان بة هاتنةةوةي نةاوي كورِةكةةي لةة زانكةؤ ئةةو ِرؤذةي كةرد        
بة جةذن و خؤشي  شةرييين بةسةةر دراوسةيَكاني دابةةه كةرد , ئاديةان       
بة دايكي طوت: دايكة ئيت تةؤ لةمةةو بةة دوادا  ثيَويسةت ناكةات كةاري       

كةةةم بةة كةةاركردن  ثةاك كردنةةوة بكةةةي بةؤ مالَةةان مةن خةةؤم دةسةت دة     
,بةةةلَام دايكةةي ثيَةةي دةلَيَةةت: كةةورِم تةةؤ زانكؤكةةةت لةةة ثيَشةةة جةةاريَ   

 بةدايكةةة جوانكيلةكةةةي خةةؤي   بةةةلَام ئاديةةان,وازبيَنةةة لةةة كةةاركردن 
 كةةة طيةةان مةةن هةةةردووكيان دةكةةةم,دةلَيَةةت: هةةيض كيَشةةةيةك نيةةة داي

 :ئاديةان بةطريانةةوة  بةاوةه بةة كورِةكةةي دةكةات ثةَي دةلَيَةت         دايكي
مةةن شةةانازيت ثيَةةوة دةكةةةم كةةورِم تةةؤ بوويةةت  بةةة ثشةةت و ثةنايةةةكي  
طةةةورة بةةؤ ئيَةةةة,  بةةةم شةةيَوة ئاديةةان لةطةةةلَ ئاديامةةاني هةةاورِيَي     
خواردنطةيةةةكي بضةةووك دادةنةةيَن , ئاديةةان تةةواني بةةةم خواردنطةةة     
بضووكة داهةاتي خةؤيي و دايكةي و خوشةكة بضةووكةكةي ثةيةدا بكةات,        

ديامةان سةةرةتا ريَطريةان لةة كورِةكةةيان      هةرضةندة  دايةك و بةاوكي ئا  
كرد كة كار بكات ضةوونكة ثيَيةان وت: كةورِم تةؤ لةة هةيض شةتيَكت كةةم         
نية تاوةكو بِرؤيةت كةار بكةةي ئيَةةة هةةموو ثيَداويسةتيةكاني زانكةؤت        
بة زيةادةوة بةؤ دابةني دةكةةين, ئاديامةان  بةة دايةك و بةاوكي دةلَيَةت:          

لةة ثشة  هةاورِيَ تاقانةكةةي     من ئةو كةارة دةكةةم تةةنها بةؤ ئةةوةي      
 خؤم   كة ئةويش )ئاديانةكةمة(.
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ئةةةم دوو هاورِيَيةةة توانيةةان قؤناغةةةكاني زانكةةؤ بةةة سةةةركةوتوويي    
بِةن و لةة ثةاَل ئةةوةه توانييةان خواردنطةة بضةووكةكةيان ببةةن بةة         

رِؤذيَكيةان دوو   خيَزانةكةةي ئاديةان,   رِيَوة كة داهةاتيَكي طةرنه بةوو بةؤ    
منداَلي بيَكةةي كةة بةة ي خواردنطةة بضةووكةكةي ئاديةان و ئاديامةان        

نةةةبوو بةةؤ ئةةةوةي ذةميَكةةي  ةبن بةةةلَام هةةيض ثارةيةةةكيان ثةةيَتيَثةةةرِد
خةةواردن بكةةرِن  بةةة طريانةةةوة لةةة ئاديةةان و ئاديامةةان ثارِانةةةوة كةةة   

ي: مةن  ذةميَكي خواردنيان ثيَ بدةن  يةةكيَك لةة مندالَةة بيَكةسةةكة وتة     
دوو رِؤذة بةةة هةةيض شةةيَوةيةك تةةامي هةةيض  جةةؤرة خةةواردنيَكم نةةةكردووة  
تكايةةة براكةةا  يارمةةةتي مةةن و براكةةةم بةةدةن ثةةارووة نانيَكةةةان     
 بدةنيَ.

ئةةةم دوو هاورِيَيةةة بةةة يةكةةةم يارمةةةتي دانةةي بضةةووكيان دةبيَةةت كةةة   
هةسةةتيان بةةة  ثيَشكةشةةي ئةةةم دوو مندالَةةة بيَكةسةةةي دةكةةةن كةةة زؤر 

يارمةةتي دانةي ئةةو دوومندالَةة بةَي كةسةة,  بةةلَام         دةكرد بةدلَخؤشي 
ئةةيت هةةةتا كؤتةةايي تةمةةةنيان ئةةةم خواردنطةةة بضةةووكة نةةةبوو بةةة   
هةةاورِيَي و هؤكةةاري بةة يَويان ,ضةةوونكة ئةةةم دوانةةة ئةةيت كؤليَةة يان    
تةواو كرد و ئاديةان لةة يةةكيَك لةة نةخؤشةخانة تايبةتيةةكان دةسةت        

مةاني هةاورِيَي نووسةينطةيةكي تايبةةت     بة كةار بةوو ,  هةةروةها ئاديا   
بةةة خةةؤي دانةةا بةةؤ كةةاري ثةةاريَزةري كةةة زؤربةةةي كارةكةةاني بةةة بةةيَ   
بةرامبةر ئةةدام دا بةؤ كةسةاني هةةذار و ليَؤةةوماوان  هةةروةها بةووة        
دةنطيَكي ِراسةتةقينة بةؤ كةسةاني سةتةمليَكراو, ضةوونكة ئةةوة بةشةيَك        

ةتا خباتةة خزمةةتي   بوو لة ئاواتةكاني ئاديامةان كةة ثيشةةكةي سةةر    
خةلَكةكةةةةي  دوايةةةش لةخزمةةةةتي خةةةؤي دا, ئاديامةةةان جطةةةة لةةةة 
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نووسةةينطة تايبةتيةكةةةي خةةؤي لة يةةةن كؤمثانيةكةةةوة بانطهيَشةةت    
كةةرا كةةة وةكةةو ثةةاريَزةر  بؤيةةان كةةار بكةةات  ئةمةةةه  بةةةهؤي ئةةةو    
ناوبانطةةة جوانةةة كةةة لةةة ي خةةةلَك ثةيةةداي كردبةةوو بؤيةةة واي لةةة   

و كةةة بيكاتةةة ثةةاريَزةري كؤمثانياكةةةي   خةةاوةن كؤمثانياكةةة كردبةةو  
, رؤذيَكيةةةان ئاديامةةةان كةيسةةةيَكي مةترسةةةيدارو هةسةةةتياري  خةةةؤي

هةةبوو بةةو كةيسةة ذيةاني خةؤي       ي زؤردةكةويَتة ذيَر دةس  كة ئةطةةر 
كؤتةةايي بيَةةت , كةيسةةةكة بةةري  بةةوو لةةة دةسةةتدريَ ي كردنةةة سةةةر   
ي منةةدالَيَكي حةةةوت سةةالَان كةةة هاوكةةات ئةةةو كةسةةةي دةسةةتدريَ      

كردبووة سةةري كةورِي دةسةةلَات داريَكةي طةةورة بةوو, بةةلَام ئادمةان          
هةةةموو هةةةولَي خةةؤي خسةةتة طةةةرِ وةكةةو ثةةاريَزةريَكي دادثةةةروةر كةةةوا 
تةةةواني فشةةةار لةسةةةةر دادوةر درووسةةةت بكةةةات هةةةةتاوةكو برِيةةةاري 
لةسةةيَدارةدان بةةؤ تاوانبةةار دةربكريَةةت ,بةةةلَام لةةةكؤتايي تةةواني لةةة   

كةوتووبيَت و تاوانبةةةار بةسةةةزاي خةةةؤي  سةةةةر خةةةؤي هةولَةكةةةةي
هةرضةةندة ئاديةاني هاورِيَشةةي بةةردةوام بةوو لةة خزمةةةت       بطةةينريَت. 

كةةردن لةةة ثيشةةةكةي خؤيةةدا ,كةةة رِؤذيَكيةةان كةسةةيَكي بةتةمةةةن  بةةة  
ثةلة دةهيَنريَتةة ئةةو نةخؤشةخانة تايبةتةة كةة ئاديةان كةاري تيَةدا         

ةكي دةكةةات, كةسةةة بةةة تةمةنةكةةةة ثيَويسةة  بةةة نةشةةةتةرطةري     
طةورةيةةة كةةةبؤي ئةةةدام بةةدريَت  كةةة تةةةنها لةةةم نةخؤشةةخانة       
تايبةتةةة ئةةةدام دةدريةةت بةةةلَام برِيَكةةي ثةةارةي زؤري دةويَةةت بةةؤ     
نةشةةتةرطةريةكة ,كةةة لةةة ئةةةدام دا دةمةةةقالَيَ  رِةوودةدات لةةة نيَةةوان  
خيَزانةةي كةسةةة بةةة تةمةنةكةةة و لةطةةةلَ بةشةةيَك لةةة كارمةنةةداني     

سةةتةوخؤ ئاديةةان دةطاتةةة  يةةان و دةلَيَةةت:   نةخؤشةةخانةكة بةةةلَام  رِا
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ئةتوا  بةزا  ئةةم دةمةة قالَيةة ضةية ليَةرة , ِراسةتةوخؤ كارمةنةدي         
ئةةةم خيَزانةةة ثيَويسةةتيان  ئاديةةان بةشةةي ذميَرياريةكةةة دةلَيَةةت: دكتةةؤر

بة نةشتةرطةرية بةؤ ئةةم كةسةة بةتةمةنةةيان بةةلَام ئةةو بةرِة ثةارة         
ن, ئاديةةانيش بةةة تورِةييةةةوة زؤرةيةةان ثةةيَ نيةةة بةةؤ نةشةةتةرطةريةكةيا

بةكارمةندي ذميَرياريةكة دةلَيَت: ئةةوة كةةي كيَشةةية خةؤ ئةةم شةويَنة       
 بةةؤ  خزمةةةتكردني نةةةخؤه و هةذارانةةة نةةةك بةةؤ بازرطةةاني كةةردن    

, ئاديةةان بةةة كارمةندةكةةة دةلَيَةةت: مةةن بةشةةةكةي خةةؤم وةر  ثيَوةيةةان
يبةةت  ناطرم لةةم بةةرِيَزة بةؤ نةشةتةرطةريةكةي  بةشةةكةي تريشةي تا      

بةةة نةخؤشةةخانةكةتان مةةن بةةة مووضةةةكةي خةةؤم  ثيَتةةاني دةدةم بؤيةةة 
تكاية ِراسةتةوخؤ ئةةم بةةرِيَزة رِةوانةةي ذووري نةشةتةرطةري بكةةن بةؤ        
ئةةةةوةي نةشةةةتةرطةريةكةي بةةةؤ ئةةةةدام بةةةدةم ,خيَزانةةةي كةسةةةة 
بةتةمةنةكةةة هةةةولَ دةدات دةسةة  ئاديةةان مةةاض بكةةات, ئاديةةان ثيَةةي 

ةكةة ضةوونكة ئةةوة ئةةركي سةةر شةاني خؤمةة,        دةلَيَت هةرطيز ش  وا م
ضةةوونكة مةةن لةمندالَييةةةوة ئامةةادم  يارمةةةتي دانةةي خةةةلَكي هةةةذار  
بووة  جطة لةوةه خوشكيَكم هةيةة كةة رِؤذيَةك هيةواي ضةاك بوونةةوةي       
بةةؤ دةخةةوازم, ئةةيت ئاديةةان نةشةةتةرطةريةكةي بةةؤ ئةةةدام داو تةةواني 

, ئةيت بةةم شةيَوةية    وةكو جةاران بطةريَتةةوة بةؤ ذيةاني ئاسةايي خةؤي      
ئةةةم دوو هاورِيَيةةة توانيةةان بةةةردةوام بةةن لةةة خزمةةةت كردنةةةكانيان   
بةرامبةر بة خةةلَك و كةسةي هةةذار دا , ئاديامةان دواي ضةةندين سةالَ       
لة نووسةينطةكةي خؤيةدا وة لةكؤمثانياكةةه كةة وةكةو ثةاريَزةر كةاري        

وونكة دةكرد , بةلَام بةؤ دواجةار مةاَل ئةاوايي لةة هةةردووكيان كةرد ضة        
 دا كةلةسةةةرةتاووة خةةاوةني كؤمثانيايةةةكي طةةةورة    ئةةيت خةةؤي بةة  
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دةسةة  كةةرد بةةة درووسةةكردني نةخؤشةةخانةيةكي طةةةورة كةةة ئاديةةاني  
هةةاورِيَي تيَةةدا بةةووة بةرِيَوبةةةرو خزمةةةتكاري نةخؤشةةخانةكة  لةطةةةلَ  
دابينكردنةةي  سةةةرجةم ثيَداويسةةتية ثزيشةةكيةكان و لةطةةةلَ ضةةةندان   
دكتةةؤري بةةة ئةةةزمووني هيَنايةةة نيَةةو نةخؤشةةخانةكةوة, كةةة ئةمةةةه   

ةخؤشةةخانةية كةي ئاديةةان لةةةو ن بةةووة هةةؤي ئةةةوةي كةةة خووشةةكة   
جطةةة لةةةوةه ئاديامةةان هةسةةتا بةةة كردنةةةوةي ضارةسةةةر وةربطريَةةت , 

خانةيةةةكي طةةةورة بةةؤ منةةدالَاني بةةيَ دايةةك و بةةاوك كةةة بةكردنةةةوةي 
 ئةةةو خانةيةةة بةةة هةةةزاران منةةدالَي بةةيَ دايةةك و بةةاوكي لةةة خةةؤطرت  

ه ,ثةةا كةةةتوانيان بةةةجواترين شةةيَوة ئةةةو مندالَانةةة ثةةةروةردة بكةةةن 
ماوةيةةةكي زؤر لةةة ذيَةةر ضةةاوديَري ثزيشةةكةكان دا لةةة ئةدامةةدا       
خوشكةكةي ئاديةان تةواني هةلَبسةتيَتةوة سةةر ثيَكةاني خةؤي و دريَة ة        
بةةة ذيةةاني خةةؤي بةةدات  دايكةةي ئاديةةان لةدلَخؤشةةي ضةةاك بوونةةةوةي   
كضةةةكةي دا نةيةةدةزاني كةةة ضةةؤن خؤشةةي خةةؤي دةرِبةِيَةةت ئةةيت بةةةم   

رِؤذ بةةةدواي رِؤذ خؤشةةييةكي زؤر رِوويةةان  شةةيَوةية خيَزانةكةةةي ئاديةةان  
تيَةدا كةةرد , رِؤذيَكيةةان ئاديةةان دايةةك وخووشةةكةكةي بةةانه دةكةةات بةةؤ  

دايكةةي  , راسةةتةوخؤشةةويَنيَك كةةة شةةويَنةكة ظيَةيةةةكي زؤر طةورةيةةة  
دةلَيَةةت: دايكةةة طيةةان  بةةة دايكةي  دةلَيَةت: ئةمةةة ضةةية كةورِم  , ئاديةةان  

نةوة, دايكةي بةة ثيَكةنينةةوة    ئةمة بؤ ئيَوةيةة بؤخؤتةان تيَةدا َةسةيَ    
بةةة ئاديةةاني كةةورِي دةلَيَةةةت: كورِةكةةةم ئةمةةة بةةؤ ئيَةةةة زؤر طةورةيةةة    
ئيَةةةة لةةةنيَو خانوويةةةكي بضةةووك و سةةادةدا دابةةينَ و هيضةةي ترمةةان    
ناويَت, ئةمةه بيدة بة ضةندين كةسي هةةذار بةا بةؤ خؤيةان لةة نةاوي       

يَكيان بةاوةه بةة   دا َةسيَنةوة. بةم شيَوةية دايةك و كةض و كةورِ هةرسة    
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يةكةةةدي دةكةةةةن و خةنةةةدة  لةسةةةةر ليَوةكانيةةةان  دةطةشةةةيَتةوةو    
و هيةةوا دةخةةوازن كةةة ئةةةم   مالَاةةاوايي لةةة رؤذانةةي ناخؤشةةيان دةكةةةن 

.خؤشيةي ذيانيان بةردةوام بيَت بؤهةتا هةتاية  

15|8|2019  
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 نارظني

لةة   ضةيَكي جةوان و شةؤم وشةةنه    رِؤذيَكيان  لةة طونةديَكي بضةووك دا  ك   
 ةبيَت,  ئةةو كضةة جةوان و شةؤم شةةنطةه  نةاوي نةارظني بةوو,        دايك د

ثيشةةي دايةك   ,ضةاوةكاني بةة دنيةا هةةلَهيَنا      كة لة خيَزانيَكي سةادةدا 
و بةةةاوكي نةةةارظني تةةةةنها  بةةةري  بةةةوو لةةةة كشةةةتوكالَيكردن و    
بةةةةخيَوكردني مةةةةرِومالَات لةةةةنيَو طوندةكةةةةي خؤيانةةةدا هاوشةةةاني 

نةةارظني دلَيةةان زؤر خةةؤه بةةوو طوندنشةةيناني ديكةةةدا , دايةةك و بةةاوكي 
بةةةلَام  يَكةةدا,بةةةوةي كةةة لةةةثاه ضةةةندين سةةالَ لةةة نةةةبووني مندالَ 

رؤذ بةةةدواي رِؤذ  وان شةةادبن.لةةةكؤتايي دا توانيةةان بةةة كضةةيَكي جةة   
تيَثةةةرِدةبيَت لةطةةةلَ تيَثةةةرِبووني رؤذةكةةان و مةةانه و سةةالَةكان دا     

 رِؤذانةةة نةةارظيين شةةؤم وشةةةنطيش بةةةرةو طةةةورةبوون دةرِوات , نةةارظني
سةةةةرجةم رِؤذة  ولةطةةةةلَ مندالَةةةةكاني طوندةكةةةةيان يةةةاري دةكةةةات 

خؤشةكاني تةمةةني منةداَلي خةؤي لةةو طونةدة بضةوكةيان دا  بةخؤشةي        
هةةروةها زؤربةةي    دةباتة سةةر لةطةةل دايةك و بةاوكي و هاورِيَكةاني دا     

جارةكةةانيش نةةارظني بةةةرةو نةةاو مةةةرِومالَاتي طوندةكةةةيان دةرِوات بةةؤ  
رمةتي دايةك و بةاوكي بةدات لةة دؤشةيين مانطةا و بزنةةكان,        ئةوةي يا

نةةارظني ئةةاذةلَي طوندةكةةةي زؤر خةةؤه دةويسةةت بةةة تايبةةةتي مانطةةا   
.سثية قةلةوةكةي ناو طوندةكةيان كة زؤر بةجواني بةخيَوي دةكرد  

كاتيَك نارظني تةمةةني دةبيَةت بةة شةةه سةاَل  ئةيت ذيةاني خويَنةدني         
كي قوتةابي  يةكةةم رِؤذي قوتابيةةتي    دةست ثيَ دةكةات و دةبيَتةة كضةيَ   

بةةة جانتايةةةكي بضةةوكةوة لةطةةةلَ كؤمةةةلَيَك دةفتةةةرو كتيَبةةةوة بةةة    
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رِوويةةةةكي ثةةةرِ لةةةة ثيَكةنيناوييةةةةوة رِوو دةكاتةةةة قوتاخبانةةةةي   
لةةةو رِؤذةوة كةةة نةةارظني دةبيَتةةة  ةكةةةيان لةطةةةلَ هاورِيَكةةاني دا ,طوند

كضةةةيَكي قوتةةةابي بةةةة بةةةةردةوامي دةفتةةةةرو كتيَبةةةةكاني دةكاتةةةة 
ةبيَتةةة هةةةرطيز ليَيةةان دانابرِيَةةت و د كةةةخؤشةويسةةتين هةةاورِيَي خةةؤي 
هةميشةةة طويَرِايةةةلي مامؤسةةتاكاني خةةؤي  قوتابيةةةكي زيةةرةك و ئاقةة َ

ؤه دةويَةةت نارظينيةةان زؤر خةةهةةةروةها مامؤسةةتاكاني نةارظني ,  ,بيَةت دة
و بةةة قوتابيةةةكي سةةةركةوتو و ذيةةر دايةةدةنيَن كةةة ئوميَةةدي طةةةورةي   
 تيَدا بةدي دةكةن لة داهاتوودا.

نارظني ثةاه تةةواو بةوني قوتاخبانةةي لةة ثشةوةكاني هاوينةدا داوا        
لة باوكي دةكات كة برِوات بؤ شةارو كؤمةةلَيَك كتةيَب جةؤراو جةؤري بةؤ       

ا بةةؤ خةةؤي بيانويَنيَتةةةوة بهيَنيَةةت بةةؤ ئةةةوةي لةةة ثشةةوةكةي هاوينةةد
ضةةوونكة ئةةةو كضةةيَك بةةوو زؤر ئةةارةزووي لةةة خويَندنةةةوة  دةكةةرد        
لةتةمةةةنيَكي زؤر بضةةووكةوة, لةطةةةلَ ئةوةشةةدا  بةةةردةوام ثرسةةياري   
زؤر دةكةةرد و هةةةولَي دةدا هةةةموو شةةتيَك بزانيَةةت , هةربؤيةةة نةةارظني   

ونكة جياوازتر بةووة لةة سةةرجةم هاورِيَكةاني ديكةةي طوندةكةةي , ضةو       
نةةارظني زؤرتةةرين كةةاتي خةةؤي بةةؤ خويَندنةةةوةو شةة  بةةة سةةوود       
 تةرخاندةكرد .

بةةوون  ت  تةمةةةني نةةارظينيش بةةةرةو طةةةورة سةةالَ بةسةةالَ تيَثةةةردةبيَ
دةروات,ئةةيت لةطةةةلَ طةورةبوونيةةدا نةةارظني  طةيشةةتة كؤتةةا قؤنةةاغي  
خويَنةةدني كةةة ئةةةم قؤناغةةة بةةؤ نةةارظني بةةة ديةةاريكردني داهةةاتوي    

لَام بةةاوكي نةةارظني بةةةهؤي نةخؤشةةي شةةيَرثةدةوة    دادةنريَةةت  بةةة 
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كضةة تاقانةكةةي بةةبيَ نةاز بةةجيَ دةهيَليَةت ,         و كؤضي دوايي دةكةات 
ئةةةم نةخؤشةةيةي بةةاوكي نةةارظني سةةا َنيَكي دوورو دريَةة  لةطةةةلَي دا    
ذيةةاوة كةتةةةنها دايكةةي نةةارظني بةةة نةخؤشةةيةكةي  زانيةةوة, نةةةيان    

ن ,بةةلَام نةارظني ئةيت بةؤ هةةتا      توانيوة كة بة كضة تاقانةكةيان بلَةيَ 
هةتاية  بةبَي بةاوكي دةميَنيَتةةوة  ئةازاريَكي طةةورةي لةة نيَةو دلَةي دا        
درووست دةبيَةت كةة هةيض كاتيَةك ناتوانيَةت  لةة يةادي بكةات , لةطةةَل          
ئةوةشةةدا بةةاوكي نةةارظني سةةالَانيَكي زؤر  ئوميَةةدي ئةةةوةي هةةةبوو  كةةة  

لةة طوندةكةةي خؤيةان دا      كضة تاقانةكةي ببيَتةة مامؤسةتا بةؤ ئةةوةي    
وانة بةة منةدالَاني تةري طوندةكةة بلَيَتةوة,بةةلَام نةخؤشةيةكةي بةووة        
بةربةسةتيَكي ترسةةناك لةثيَشةةي كةةة ضةةيت رِيَطةةي ثةةيَ نةةةدا كةةة ئةةةو   
ِرؤذانة بةة ضةاوةكاني خةؤي ببينيَةت كةة كضةة تاقانةكةةي دةبيَةت بةة          

نةارظني   , لة ثةاه كؤضةي دوايةي بةاوكي رِؤذانةة     ي طوندةكةيانمامؤستا
سةةةرداني سةةةر طةةؤرِي بةةاوكي دةكةةات  بةةة ديةةار طؤرِةكةيةةةوة فرميَسةةكي 
غةةةمباري خةةؤي دةرِذيَنيَةةت, نةةارظني لةطةةةلَ فرميَسةةكةكاني دةسةةت      
دةكةةات بةقسةةةكردن لةسةةةر طةةؤرِي بةةاوكي دةلَيَةةت : باوكةةة طيةةان تةةؤ  
بؤضي منةت بةة  تةةنيا بةةجَي هيَشةت مةن لةة ثةاه تةؤ ضةؤن بتةوا             

ان تةؤ بةريت لةةوة نةةكردةوة كةة تةؤ ئيَسةتا كضةة         ب يم,ئاخر باوكة طي
تاقانةكةت بةة تةةنيا جةَي هيَشةتووة , نةارظني بةةدةنطي بةةرزةوة لةة         
نيَةةو طؤرِسةةةتانةكة هةةاوار دةكةةةات هةةةةتا ئةوكاتةةةي هةسةةةت بةةةة    
مانةةدوبووني خةةؤي دةكةةات ,بةةةلَام لةثاشةةان   نةةارظني ئةةةو هةسةةتةي  

كي  نيةةة بؤيةةة بةةة وة درووسةةت دةبيَةةت كةةة ئةةيت  طريةةان هةةيض سةةووديَ 
رِاسةةةتةوخؤ نةةةارظني لةسةةةةر طؤرِةكةةةةي بةةةاوكي  هةلَدةسةةةتيَتةوة ,  
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ثةماني ثيَدةدات كة ببيَتةة مامؤسةتا لةة طوندةكةةي خؤيةان كةة ئةةم        
واي كةرد كةة بةاوكي     دا, ثةمانةي نارظني بة بةاوكي لةسةةر طؤرِةكةةي   

لةةةنيَو طؤرِةكةةةي هةسةةت بةةة ئةةارامي و دلَخؤشةةي بكات,نةةارظني خيَةةرا    
مالَةةةوة دةكةويَتةةةوة رِيَ كاتيَةةك دةطاتةةةوة مالَةةةوة  بةةة دايكةةي  بةةةرةو 

دةلَيَت:  من دةست دةكةةم بةة سةةعي كردنةكةةي خةؤم و هةةموو هةةوَلي        
خؤم دةدةم بؤ ئةوةي ببةة مامؤستا كةة ئةمةة ئةاواتي بةاوكم بةوو بؤيةة       
دةبيَةةت ئاواتةكةةةي بةةةدي بهيَةةنم. دايكةةي دلَةةي بةةة قسةةةكةي نةةارظيين 

لةة دلَةي خؤيةةوة طةوتي: سةووثاي بةؤ تةؤ خوايةة         كضي زؤر خؤه بةوو  
طيةةان كةةة كضةةةكةم تةةواني بطةرِيَتةةةوة بةةؤ ذيانةةة ئاسةةاييةكةي خؤيةةدا 
بري لة داهاتووي خةؤي بكاتةةوة,  لةة ثةاه هةولَةدانيَكي زؤري نةارظني       
لةةةة كؤتاييةةةدا تةةةواني منرةيةةةةكي بةةةاه بةةةة دةسةةةت بهيَنيَةةةت      

ا وةربطرييَةةت,  دلةطةةةل َئةوةشةةدا  تةةواني  لةةة باشةةتين زانكةةؤي شةةار  
نةارظينيش بةة ئاواتةةوة بةوو كةة ئةةم رؤذة بةضةاوةكاني خةؤي          باوكي

ببينيَةةت بةةةةلَام ئةةةوةي كةةةة زؤر جةةةار  ناهيَليَةةت  مرِؤظةةةةكان بةةةة    
ئاواتيةوةن بؤي دةذين ئةويش مةرطةة كةة رِؤذيَةك دةسةت دةخاتةة بينةة       
قاقةةاي هةموومانةةةوةو سةةةرجةم ئةةاوات و ئوميَةةدةكامنان كؤتةةايي ثةةيَ 

يَةةت, نةةارظني بةةة هاتنةةةوةي نةةاوي لةةة زانكةةؤ زؤر دلَخةةؤه بةةوو   دةهيَن
ضوونكة لةة داهةاتوودا دةبيَتةة مامؤسةتاي طوندةكةةيان بةةلَام لةةدواي        
كؤضي دوايي باوكي بارودؤخي داراييةان خةراث بةوو كةة ئةمةةه كيَشةة       
بؤ خويَندنةكةي نةارظني درووسةت دةكةات بةةلَام دايكةي هةنةدَي ثةارةي        

ي لةةم جةؤرة دا لةطةةلَ ئةوةشةدا دايكةي هةنةديَ       كؤكردبوةوة  بؤ رِؤذانة 
لةةة زيَرةكانيشةةي ثةةيَ دا بةةؤ ئةةةوةي بتوانيَةةت بةةة هةةةر شةةيَوةيةك بيَةةت 
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ئةمسةةةالَي زانكؤكةةةةي تةةةةواو بكةةةات  بةةةؤ سةةةالَاني داهاتوويشةةةي  
ضارةسةةةريَكي تةةر بةةؤي دةدؤزيَتةةةوة , هةرضةةةندة نةةارظني بةةاوكي      

كةةة هةةةروةكو  نةةةمابوو بةةةلَام طةةةورةترين كةسةةي  لةةةذيان دا مةةابوو  
تاكةة   شة  كضةة تاقانةكةةي خةؤي وةسةتابوو,     قةلَايةكي طةورة لةة ث 

شةةي و دلَخؤشةةي دايةةك لةةةم دنيايةةةدا بينةةيين مندالَةكانيةةةتي  بةدلَخؤ
  بةيَ نةاز  نةارظيين  بةؤ  ونةدةدا شةو لةةم ط  سةركةوتنيان لة ذيان دا, ئةم

  ,بةؤ كؤتةا شةةوي لةطةةلَ دايكةي دةخةةويَت      بؤيةة  هةركؤتا شةةويةتي   
ةيانيةكةةةةةي هةلَدةسةةةةتيَت سةةةةةرجةم ثيَداويسةةةةتيةكاني  بةةةةؤ ب

ثَيش ئةةوةي بةِروات بةؤ شةار  سةةرداني سةةر طةؤرِي         بةلَام كؤدةكاتةوةو
بؤ دواجار مالَااوايي ليَ دةكات و تةنها كة باوكي دةكات  

ثَيي دةلَيَت: تةؤم خةؤه دةويَةت باوكةة طيةان مةن وا دةِرؤم بةؤ شةار بةؤ          
يَةرة بةئاسةوودةيي خبةةوة  لةةذيَر     ئةوةي ببم بة مامؤستا تةؤ بؤخةؤت ل  

ئةم خاكة, ضيت خةةمي منةت نةةبيَت  مةن ئيَسةتا طةورةبوومةة , ئةةمِرؤ        
دةرِؤم بةةؤ شةةاريَكي زؤر طةةةورة كةةة لةةة طوندةكةةةي خؤمةةان زؤر زؤر       
طةةةورةترة , ثاشةةان  بةةة مامؤسةةتايةتي دةطةرِيَةةةةوة بةةؤ ئةةةم طونةةدة   

ري بضةةةووكةي خؤمةةةان بةةةؤ ئةةةةوةي مندالَةةةةكاني ئةةةةم طونةةةدة فيَةةة
 خويَندةواري و زانست بكةم.

ئةةيت لةةةويَوة نةةارظني بةةةرِيَ دةكةةةويَت  بةيةكةةةم ثاسةةي  طوندةكةةةيان  
دةرِوات بةةةةةةرةو شةةةةةاريَكي طةةةةةةورة هةةةةةةتاوةكو خويَنةةةةةدني   
مامؤسةةةتايةتيةكةي تةةةةواو بكةةةات لةةةةنيَو ئةةةةو شةةةارة طةةةةورةو    
جةدالَةةةدا,نارظني لةةة نيَةةو ئةةةو شةةارةدا ضةةاوي بةةة ضةةةندين مرِؤظةةي 
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ا دةكةةةويَت لةطةةةلَ بينةةيين ضةةةندان بالَةخانةةةي طةةةورة   جؤراوجةةؤرد
طةةةورةدا,  بةةة بينةةيين ئةةةم شةةارة طةورةيةةة نةةارظني زؤر توشةةي        

تةةةنها لةةة  نةةارظني سةرسةةورِمان دةبيَتةةةوة, ضةةوونكة بةشةةيَكي تةمةةةني
ئةةم   بةةبينيين  هةربؤيةة  ,طونديَكي بضةكؤ نةدا ذيةاني بةسةةر بةردوة    

 امؤ بةوو بةةلَام بةةهؤي ئةةوةي كةة     شارة طةورةية بؤ نارظني شةويَنيَكي نة  
كضةيَكي وريةاو لةسةةر خةؤ بةوو بةةهيض شةيَوةيةك خةؤي لةةنيَو           نارظني

 كةة  كةرد دةمامةلَةةي   ئةةم شةارة طةورةيةةدا تيَةك نةةداو زؤر بةةجواني       
تةواني مامةلَةة بكةات لةة نيَةو ئةةم شةارة         هةروةكو كضةيَكي شارنشةيين  

. طةورةيةدا  

ةلَكي ئةةم شةارة طةورةيةةدا    نارظني ثاه ضةندين ثرسةياركردني لةة خة   
كاروبةةةاري   ولةةةة كؤتاييةكةةةةي دا تةةةواني زانكؤكةةةةي بدؤزيَتةةةةوة  

وةرطرتنةكةةةي تةةةواو بكةةات  ,بةةةم شةةيَوة نةةارظني بةةووة قووتابيةةةكي  
. كي جياوازتر هةروةها بووة خاوةن كةسايةتية وزانكؤ  

نارظني يةكةةم ِرؤذي زانكةؤي تةواني بةشةيَوةيةكي ئةارام بةة رِيَبكاتةةوة        
هةرضةةةةةندة شةةةةويَنةكةي  بةةةةة وة جيةةةةاواز بةةةةوو بةتايبةةةةةتي  

قوتابيةةةكاني كةةة لةةةرِووي جةة  و بةرطةةةوة كةةة بةةة ضةةةندين جلةةي     
جياوازة  دةردةكةوتن لة ثةيَش  ضةاوي نةارظني, بةةهؤي ئةةوةي نةارظني       
كضةةة  ديَيةةةك بةةوو كةةة ثؤشةةيين جةة  و بةرطةطةكةةةي جيةةاواز بةةوو    

بةةلَام لةطةةلَ تيَثةةرِبووني    لةطةلَ ئةوانةي نيَةو ئةةم شةارة  طةورةيةة,     
كاتةةدا نةةارظني لةطةةةلَ هةةةموو شةةتةكاندا تةةواني خةةؤي رِابهيَنيَةةت زالَ   

 بيَت بةسةر سةرجةم ئةو بةربةستانةي كة دةهاتنة ثيَشي.
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نةارظني ثةةاه كؤتةايي وانةةةكاني لةةة زانكةؤ  طةرِايةةةوة بةؤ نيَةةو بةشةةة     
ذوورةدا  ناوخؤيةكةةةي كةةة لةطةةةلَ كؤمةةةلَيَك هةةاورِيَي دا ثيَكةةةوة لةةةو  

دةذيةان, لةة  سةةةرةتا نةارظني هةسة  بةتةةةنيايي كةرد بةةلَام دواتةةر       
لةطةةةل هاورِيَكةةاني نيَةةو بةشةةة ناوخؤيةكةةةي دا  كةوتنةةة قسةةةو       
ثيكةنينةوة كة ئيت شةةوةكةيان بةة طالَتةةو ثيَكةةنني دةبةردة سةةرةوة       
, زؤربةةةي كاتةةةكان نةةارظني ثةيوةنةةدي  بةةة دايكةةي دةكةةات و لةةة      

ت, دايكيشةةي ثيَةةي دةلَيَةةت: كضةةة جوانةكةةةم مةةن تةندروسةة  دةثرسةةيَ
ئةوكاتة باه دة  كة تؤ بةاه بةي . نةارظينيش دةلَيَةت: دايكةة طيةان       
مةةن زؤر باشةةم و دلَيشةةم زؤر خؤشةةة,ئيت  دايكيشةةي بةةة دةم خةنةةدةوة   
ثَيي دةلَيَت: ئةيت مةن هةةر ئةةوةم دةويَةت كةة تةؤ ببيةنم بةة دلَخؤشةي           

ايكةةي نةةارظني زؤر بةشةةيَوةيةكي بةةةلَام لةةة كةةاتي قسةةةكردندا دةنطةةي د
كز دةهات  , ِراستةوخؤ نةارظني هةسة  دةكةرد كةة دةنطةي دايكةي هةيض        
باه نايةت وةكو ئةوة وابةوو  كةة دايكةي نةةخؤه بيَةت, بؤيةة نةارظني        
رِاسةةتةوخؤ بةةةدايكي طةةوت: تؤباشةةي دايكةةة طيةةان  دةنطةةت هةةيض بةةاه 

دةلَيَةةت: وةلَةةامي نةةارظني دةداتةةةوةو نايةةةت بةةة ي منةةةوة, دايكيشةةي 
زؤر باشةم هيضةم  نيةة تةةنيا تةؤ ئاطةات لةة        من  نةخيَر كضة جوانةكةم 

 خؤت بيَت  و خةمي منت نةبيَت .

لةةةثاه ماوةيةةةكي زؤر دوورو دريَةة دا لةةة كؤتةةايي دا نةةارظني تةةواني     
قؤنةةاغي يةكةةةمي زانكةةؤي بةةة سةةةركةوتويي  تةةةواو كةةرد, هةةةروةها   

اوايي لةة هاورِيَكةاني   ثيَش ئةوةي برِواتةة بةؤ طوندةكةةي خؤيةان مالاة     
 ولةطةةةلَ خؤيةةدا دياريةةةكي جةةواني بةةؤ دايكةةي دةكرِيَةةت و,       كةةرد

طةرِايةةةوة بةؤ طوندةكةةي  خؤيةان بةةةلَام      يش بةيةكةةم ثةاي  لةثاشةان 
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كاتيَك نةارظني دةطةرِيَتةةوة   بةؤ مالَةةوة دةبينيَةت دايكةي لةسةةر زةوي        
ريةةوة  خةةلَكي طوندةكةة لةة مالَيةان كؤبوونوتةةوة بةة ديا       وثالَكةوتوة

دانيشةةتون نةةارظينيش بةةة شةةثرزةييةوة  دةرِوات بةةةرةو  ي دايكةةي و     
 ثيَي دةلَيَت: دايكة طيان تؤ باشي 

دايكيشةةي دةلَيَةةت: هةةيض بةةاه نةةيم كضةةةكةم ئةةازارم زؤرة .نةةارظني      
دةيزانةةةي كةةةة دايكةةةي دةميَكةةةة نةخؤشةةةةو تةندروسةةة  نةةةاجيَطرية 

هةسةة   بةتايبةةتيش كةةة بةؤ دواجةةار ثةيوةنةدي بةةؤ دايكةي كةةرد كةة     
دةكرد دةنطي زؤر بةةخراثي ديَةت بةةلَام نةيدةويسةت كضةةكةي تووشةي       
غةمباري و دلَةراوكيَ بكات, نةارظينيش دةسةت دةكةات بةة طريةان و بةة       
دايكي دةلَيَةت: دايكةة تةؤه وةكةو بةاوكم بةةجيَم نةةهيَلَيت تكايةة مةن          
تةةةنيا تةةؤم مةةاوة لةةةم ذيانةةة .  تاكةةة رِيَطةةا لةبةةةردةم نةةارظني         

ة بؤيةةة داوا لةةة خةةوا دةكةةات  دةلَيَةةت: خوايةةة طيةةان دايكةةم  ثارِانةوةيةة
ضاك بكةوة هيض شةتيَكي بةسةةر دا نةيةةت ضةوونكة تةةنها هةةر دايكةم        
مةةاوة لةةةم ذيانةةة بؤيةةة ئةويشةةم لةةيَ مةسةةيَنةوة, بةةةلَام لةةة ثةةاه    
ضةةةندين رِؤذ لةطةةةل ئةةةو ئةةازارةي  كةةة دايكةةي نةةارظني هةةةيبوو بةةؤ    

انةكةةي بةة تةةنيا بةةجيَ هيَشةت      دواجار  مالَاةاوايي كةردو  كضةة تاق   
لةةةم ذيانةةةدا,ئيت ليَةةرةوة نةةارظني دايةةك و بةةاوكي خةةؤي بةةؤ هةةةتا    
هةتاية لةدةستدا كة ئةمةةه ئةازاريَكي طةةورةي لةة نيَةو دلَةي نةارظني        
دروسةةت كةةرد , ثةةاه كؤضةةي دوايةةي بةةاوك و دايكةةي نةةارظني هةةيض      
 رِيَطةيةةةكي لةةةثيَش نةةةمابوو كةةة ئةةيت ناضةةاربوو خةةؤي كؤبكاتةةةوة و  
طوندةكةي بة جيَ بهيَليَت  بةرةو ئةةو شةارة  طةورةيةة بةةرِيَ كةةوت  كةة       
خويَنةةدني زانكؤكةةةي تيَةةدا دةكات.بةةةلَام ئةةةوةي كةةة بةةؤ  نةةارظني زؤر  
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سةةةختة  لةةةم شةةارة طةورةيةةةدا  ئةوةيةةة كةةة دةبيَةةت هةةةموو شةةويَنيَك  
بطةرِيَت بؤ ئةةوةي كةاريَكي دةسةت بكةةويَت بةةلَام طةةِران بةةدواي كةار         

ارةية طةورةيةةدا كةةميَك ئةسةتةم بةوو , بةة َم  نةارظني ضةؤكي        لةم شة 
لةة كؤتةايي    بةةلَام نةداو بةردةوام بوو لة دؤزينةةوي كاريَةك بةؤ خةؤي ,    

دا ثةةاه طةةةِرانيَكي زؤر بةةةنيَو كووضةةة بةةة كووضةةةي ئةةةم شةةارة        
طةورةيةةةةدا , بةةةؤ دواجةةةار تةةةواني كةةةاريَكي ثةةةاك و خةةةاويَن لةةةة  

ذانةةةي خةةؤي ثيَةةي دابةةني بكةةات ,لةةة ضيَشةةتخانةيةكدا بدؤزيَتةةةوة و رِؤ
ئيَسةةتادا نةةارظني دوو ئةةةركي طرنطةةي لةسةةةر شةةانة كةةة ئةةةويش       
خويَنةةةدني زانكؤكةيةةةةتي بؤئةةةةوةي برِوانامةةةةي مامؤسةةةتايةتيةكي  
بةدةسةةةت بهيَنيَةةةت , لةهةةةةمان كاتيشةةةدا كاركردنكةةةةي لةةةةنيَو     
ضيَشتخانةكةدا , بة َم نةارظني منوونةةي كضةيَكي ئةازاو كؤلَنةةدةر بةوو       

هةرطيز ضؤكي نةدا بةؤ ئةةو رِووداوانةةي كةة رِووبةةرووي دةبوونةةوة        كة
هةةةر بؤيةةة تةةواني هةةةردووكي بةةة شةةيَوةيةكي سةةةركةوتوانة ئةةةدام  
 بدات بةبيَ ئةوةي هةست بة ماندووبون بكات.

10|7|2019  
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 كضيَكي ثيانؤ ذةن

 جةةواني رِةه ثيَسةة  نيةضةةة م دا, كضةةيَكيلةةة سةةةدةكاني بيسةةتة  
برِيةةاري طةشةةتيَك   بةةةناوي ئيةيلةةي  ان,يةةةك سةةالَ ت وبيسةة تةمةةةن 

بةخويَنةدن لةة   دةدات بةرةو  )لةنةدةن( بةؤ ئةةوةي لةةويَ دةسةت بكةات       
 .هةةتاوةكو فيَةري ذةنةيين ئةاميَري ثيةانؤ بيَةةت       داناوةنةديَكي هونةرية  

ضوونكة ئيةيلةي لةة مندالَيةةوة خوليةاي ذةنةيين ثيةانؤي بةؤ درووسةت         
دةبيَت , لةهةمانكاتيشةدا بةاثريي  يةةكيَك بةوو لةة ثيةانؤ ذةنةة رِةه        

ةموو ثيَسةةتةكان بةةةلَام بةةةهؤي ئةةةوةي ثيةةاويَكي رِةه ثيَسةةت بةةوو هةة 
هةةةروةها زؤربةةةي جةةاريش رِوبةةةرِوي   كارةكةةاني ثشةةت طةةويَ  دةخةةرا , 

, ئيةيلةيش هاوشةيَوةي   ة يةةن سةثي ثيَسةتةكانةوة   ل سووكايةتي دةبةوو 
بةةاثريي بةةةردةوام دةبيَةةت لةةة بةةةدي هيَنةةاني خةونةةةكاني  بةةةلَام      
لةةةثاه تيَثةةةربووني بةسةةةر ضةةةندين ئاسةةتةنطي نةةاخؤه دا كةةة     
 رِووبةرِووي دةبيَتةوة لةذياني دا.

خيَزانةكةةةي ئيةيلةةي هةةيض شةةويَنيَكي ديةةاري كراويةةان نةةةبوو تيَةةدا     
بةلَكو هةر جةارةو  بةؤ شةويَنيَك كؤضةيان دةكةرد, ئةمةةه       نيشتةجيَ بن 

بةهؤي ئةةوةي   بةاوك و دايكةي ئيةيلةي وةكةو كؤيلةيةةكي رِةه ثيَسةت        
زؤربةةةي كاتةةةكانيان لةةةمالَي فةةةرمانرِةوا سةةثي ثيَسةةتةكان  هةةةموو   
جةةؤرة كاريَكيةةان  دةكةةرد  , زؤربةةةي كةةاتيش ئيةيلةةيش لةطةةةلَ دايةةك و 

كةةاري دةكةةرد  بةةةبيَ ئةةةوةي هةسةةت بةةة  بةةاوكي   بةدريَةة ايي رِؤذةكةةة 
مانةةدووبون بكةةةن ضةةوونكة ئةطةةةر هةةةر نارِةزايتيةةةكان دةربرِيبايةةة    
ئةةةوة رِاسةةتةوخؤ لةةة ين خةةاوةن مالَةكةةةوة  بةقورسةةتين شةةيَوة سةةزا   
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دةدران,بةةةلَام رِؤذيَكيةةان  كةةورِي ثيةةاوة دؤلَةمةندةكةةةي ئةةةو مامةلَةةةي  
كةةرد,  بةسةرخؤشةةي  كةةة ئيةيلةةي و دايةةك و بةةاوكي كاريةةان تيَةةدا دة  

دةبينيَةةت ئيةيلةةي خةةةريكي ثاكردنةةةوةي زةوي  , مالَةةةوة بةةؤ  ديَتةةةوة
مالَةكةيةةة, رِاسةةتةوخؤ كورِةكةةة  ثةلةةةماري ئيةيلةةي دةدات  ,ئةمةةةه   
لةكاتيَكةةدا ئيةيلةةي بةجةسةةتةيةكي زؤر مانةةدوو ثةةرِ لةةةئارةط خةةةريكي 
كاركردنةةة لةةةناو ئةةةو مالَةةة طةورةيةةة لةطةةةلَ دايةةك و بةةاوكي كةضةةي  

بةتونةةدي جلةةةكاني  ناكاو كةسةةيَكي سةةةرخؤه ثةلةةةماري دةدات و لةةة
بةةةري دةدريَنيَةةت و ئيةيلةةيش  بةطريانةةةوة بةةانطي بةةاوكي دةكةةات كةةة   

طويَبيسةة  هةةاواري كضةةةكةي   رِاسةةتةوخؤ بةةاوكي    فريايةةةوة بيَةةت, 
دةطةةات بةةة دةبيَةةت و هةةةرزوو بةةةرِاكردن لةةة نهةةؤمي سةةيَيةمي كؤشةةكةوة 

بةجيَ لةثشةةتةوة بةةة ئاسةةنطيَك    فريةةاي كضةةة تاقانةكةةةي و دةسةةت   
لةثشةة  كةةورِة سةرخؤشةةةكة دةدات  و كورِةكةةة دةكةويَتةةة سةةةرزةوي ,   
كاتيَةةةك كورِةكةةةة بةردةبيَتةةةةوة زةوي خةةةويَنيَكي زؤري لةةةيَ دةرِوات و  
دايكةةي ئيةيلةةيش دةسةةت دةكةةات بةةةطريان و دةلَيَةةت: ئيَةةةة ئةةيت        

اوةن ئةةةي ئةطةةةر ئيَسةةتا خةة    كؤتاييةةةان ثةةيَ هةةات بؤضةةي وات كةةرد 
ماَلةكة تؤلَةةي خةؤي بةة كضةةكةمان بكاتةةوة,باوكي ئيةيلةي دةيزانةي        

بؤيةة بةؤ كؤتةا جةار دايةك و بةاوكي       ,هةةر  كة ليَدانةكةي بؤ مردن بووة 
رةي ثةيَ  ئيةيلي مالَااوايي  لةة كضةةكةي خؤيةان   دةكةةن و كةةميَك ثةا       

دةلَيَةت : كضةة تاقانةكةةم , ليَةرة بةرِؤ زوو       دةدةن و باوكي بةة ئيةيلةي  
اكة ثيَش ئةوةي خاوةن مالَةكةة بيَتةةوة تةؤ ببينيَةةت ئةطةةرنا دوايةي       رِ

زؤر ئازارت دةدات, من و دايكت تاكةة خةةومنان ئةوةيةة كةة تةةنيا تةؤ       
بؤيةةة خيَةةرا ئيَةةرة  ,ان ناويَةةتئاسةةوودة بيةةت و ئةةيت ئيَةةةة هيضةةي ترمةة
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بهيَلةةة بةةرِؤ بةةةرةو شارؤضةةكةيةكي ديكةةة بؤخةةؤت , بةةةلَام      بةةةجيَ
ئةةةوةي برِؤيةةت , ئامؤذطاريةةةكي بضةةووكي بةةاوكي    تاقانةكةةةم ثةةيَش

خةةةؤت وةرطةةةرة , ئامؤذطاريةكةةةةم ئةوةيةةةة  كةةةة هةةةةموو كاتيَةةةك   
بةسةةةربةررزي بةة ي و هةةةرطيز نةةةهيَليت هةةيض نامةةةرديَك زةفةةةرت ثةةيَ 

.و لةثاشان فرِيَت بدةن ببةن بة ئارةزووي خؤيان بةكارت بهيَنن  

دايكةي دةكةات ,    ئيةيليش بةة طريانةةوة باوةشةيَكي تونةد بةة بةاوك و      
ضوونكة ئيةيلي دةيزانةي كةة ئةيت ئةمةة كؤتةا ديةداري دةبيَةت لةطةةَل         
دايةةك و بةةاوكي  , هةربؤيةةة ثةةةمان بةةة دايةةك و بةةاوكي دةدات كةةة    
ببيَتة كضيَكي بةاه و سةةربةرز هةيض كاتيَةك ضةؤك بةؤ  كةسةي نامةةرد         
دانةةةنيَت , دايكةةي ئيةيلةةي زؤر بةحةسةةرةتي ئةةةوة بةةوو كةةة رِؤذيَةةك    

طةةورةكان ,    دةنطي ذةنةيين ثيةانؤي كضةةكةي بيَةت لةة هؤلة     طويَبيس
دةلَيَةةت: ئةطةةةر نةةةمتواني  دايكةةي ئيةيلةةي بةكضةةة تاقانةكةةةي خةةؤي 

بةجسةةتة  طويَبيسةة  ذةنةةيين ثيانؤكةةةت   كضةةةكةم ئةةةوة دلَنيابةةة  
بةةة مردوويةةي زؤر بةةةجواني طويَبيسةة  دة  و زؤريةةش شةةانازيت ثيَةةوة 
 دةكةم.

ثشةت مالَةكةةوة بةةخيَرايي  دةرِواتةة دةرةوة     ئيةيلي لةة ثةدةرةكةةي   
دايك و بةاوكي ئيةيلةيش هةيض خؤيةان تيَةك نةادةن و لةةماَلي ثياوةكةة         
دةميَننةةةوة كةةاري خؤيةةان دةكةةةن  كورِةكةةةه وةكةةو ئةةاذةلَ لةةةزةوي     
 كةوتوة خويَنيَكي زؤري ليَ دةضؤرِيَت.

خةةؤر لةةة ئامسةةان مالَاةةاوايي دةكةةات شةةةو دا ديَةةت و جةسةةتةي كورِةكةةة 
ةرةو بؤطةةةني دةرِوات و دايةةك و بةةاوكي ئيةيلةةيش خةةةريكي كةةاركردنن بةة
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لةةةناو مالَةكةةةدا  بةةةلَام لةةةكؤتايي ثياوةكةةة دةطةرِيَتةةةوة بةةؤ مالَةةةوة 
دةبينيَةةت جةسةةتةي كةةورِة تاقانةكةةةي لةةةزةوي كةةةوتوة ئةةةويش دةسةةت 
دةكةةات بةةةهاوار ودةلَيَةةت: ئةمةةة ليَةةرة ضةةي رِووي داوة كةسةةيَك شةةتيَكم  

كةةيَ وا لةةة كورِةكةةةي مةةن كةةردوة , بةةاوكي ئيةيلةةي دةسةةت   ثةةيَ بلَيَةةت  
دةخاتةةة نيَةةو دةسةة  خيَزانةكةةةي بةشةةيَوةيةكي سةةةربةرزانة دةلَيَةةت:  
مةةن ئةةةو ناثاكةةةم كووشةةت  ضةةووكة مةةن و خيَزانةكةةةم و كضةةةكةم      
زؤرتةةرين كةةات وةكةةو كؤيلةةة ليَةةرة بةةؤ ئيَةةوة كةةار دةكةةةين بةةةلَام ئةةةوة 

 ي بكاتةة سةةر كضةةكةي مةن  ,     قبول ناكةين كة ناثاكيَةك دةسةت دريَة   
بةةاوكي كورِةكةةةه بةقسةةةكاني بةةاوكي ئيةيلةةي تورِةدةبيَةةت دةسةةت     
دةكات بةةهاوار و لةةناكاو دةمانضةةكةي لةة كةمةةري  دةردةكةات و دوو       
فيشةةةك بةةة بةةاوك ودايكةةي ئيةيلةةي دةنيَةةت و كؤتةةايي بةةةذيانيان      
 دةهيَنيَت.

اوةن ئةوكاتةةةي كةةة دايةةك و بةةاوكي ئيةيلةةي كةةوذران بةدةسةة  خةة     
سةالَ بةوو ئةيت ئيةيلةيش ناضةار      18مالَةكةدا,  ئيةيلي تةمةني تةةنها  

بةوو لةسةةر هةةمان ريَضةكةي دايةةك و بةاوكي بةةردةوام بيَةت كةة وةكةةو         
كؤيلةيةةةك لةةةمالَيَكي سةةثي ثيَسةةت دا كةةار بكةةات  ئةةيت  ئيةيلةةي هةةيض  

بؤيةة دةكةويَتةة رِيَ بةؤ ناوضةةيةكي تةر       دا,كةسيَكي نةماوة لةةم شةارة  
ي لةةةويَ كاريَةةك بدؤزيَتةةةوة لةهةمانكاتيشةةدا ئةةارةزووي    بةةؤ ئةةةوة 

ت زؤر ثيانؤيةكةةةي لةةةياد نةةةكردوة  بةةةلَام سةةةخ  ذيةةان  ناتوانيَةة   
ئيةيلةي ثةاه ماوةيةةكي كةةم تةواني        بةئاساني بطات بةخةونةةكاني. 

لةةةمالَي بازرطةةانيَكي طةةةورة لةطةةةةلَ  ضةةةند ئةةافرةتيَكي   تةةةردا      
يَةةدا كةةاري دةكةةرد مةةالَي    كاربكةةات , ئةةةو مالَةةةي كةةة ئيةيلةةي ت    
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بازرطانيَكي زؤر دؤَلةمةنةد بةوو , ئيةيلةي لةة نيَةو ئةةو مالَةةدا هةةموو         
كاريَكي دةكةرد بةشةةو بةةِرؤذدا  لةطةةَل خزمةةتكارةكاني ديكةة بةةلَام        

ئيةيلةةي كضةةيَكي جةةةوان و طةةةنا بةةوو كةةةة جيةةاوازتر  بةةوو لةةةة        
رد ئةةةو شةةويَنةي  كةةة ئيةيلةةي تيَةةدا كةةاري دةكةة , خزمةةةتكارةكاني تةةر

كؤشةةكيَكي زؤر طةةةورة بةةوو  كةةة ئيةيلةةي لةةة ذيةةاني دا زؤر بةةة ئةةاواتي  
ئةوةبوو  كة تةةنيا خانوويةةكي بضةووكي هةةبيَت بؤخةؤي بةة ئازادانةة        

و لةو مالَان نةبيَت. تيَدا َةسيَتةوة بؤ ئةوةي ضيت لةم مالَ  

ِرؤذيَكيان ئيةيلي دةسةت دةكةات بةطةةِران بةةناو ئةةم كؤشةكة طةورةيةة        
خزمةةةتكار كةةاري تيَةةدا دةكةةات , بةةةلَام لةةةناكاو ضةةاوي     كةةةوةكو 

بةةةذووري خةةاوةن ماَلةكةةةدا دةكةةةويَت كةةة ذووريَكةةي زؤر طةةةورةو        
شةاهانةية هةةموو شةتيَكي تيَةةدابوو لةةناو ئةةو ذوورةدا بةةلَام ئيةيلةةي       
ضاوي بة شةتيَكي سةةرنا ِراكةَيش دةكةةويَت ئةةويش ئةاميَريَكي طةةورةي        

ةبيَ ئاطةةةداري خةةاوةن مالَةكةةة خةةؤي ثيةةانؤ بةةوو,  ئةةيت  ئيةيلةةيش بةة
دةكةةات بةةةذوورة تايبةتةكةةةي و  رِاسةةتةوخؤ بةةةرةو ثيانؤكةةة دةرِوات   

بةةلَام كاتيَةك  خةاوةن     ,و, دةست دةكات بةة ذةنةيين ئةاميَري ثيانؤكةة    
مالَةكةةة دةطةرِيَتةةةوة بةةؤ مالَةوة,هةسةةت دةكةةات طويَبيسةة  ذةنةةيين    

ةي دةرِوات و دةينيَةةت ثيانؤكةةةي دةبيةةت ئةةيت بةةةرِاكردن بةةةرةو ذوورةكةة 
خةةاوةن مالَةكةةة   لةسةةةر ثيانؤكةةةي دانيشةةتووة راسةةتةوخؤ   ئيةيلةةي

ثالَيَك بة ئيةيلي دةنيَت وثيَةي دةلَيَةت: ئةةي كضةي رِةه ثيَسة  كؤيلةة       
تةةؤ ضةةؤن بةةويَري ئةةةوةت كةةرد كةةة بيَيتةةة ذوورةكةةةي مةةن و دةسةةت لةةة  
طرانتين ئةاميَري مةن بةدةي ئةةي بةة نةةفرةت بيةت  تةؤ تةةنها ليَةرة           
وةكةةو خزمةةةتكاريَكيت نةةةك بةةةئارةزووي خةةؤت ثياسةةة بةةةناو ئةةةم    
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ا بكةةةيت و دةسةةت لةشةةتةكاني ئةةةم كؤشةةكة بةةدةيت, ئيةيلةةيش كؤشةةكةد
بةةة خةةاوةن مالَةكةةة دةلَيَةةت: مةةن لةةة مندالَيةةةوة ئةةارةزووم لةةة ذةنةةيين 
ئةةاميَري ثيةةانؤ هةيةةة وة زؤريةةش حةزدةكةةةم ببةةةة ثيةةانؤ ذةنيَكةةي     
بةةةناوبانه,خاوةن مالَةكةةةه بةقسةةةكاني ئيةيلةةي دةسةةت دةكةةات بةةة 

دةدات تةؤ تةةنيا  خزمةةتكاريَكيت    ثيَكةنني هاهاها  كةيَ طرنطةي بةةتؤ    
و هيض تةر...   تةةنها دةبيَةت وةكةو خزمةةتكاريَك كةاري خةؤت بكةةيت         
 ئةطةرنا فرِيَةت دةدةمة سةر شةقامةكان.

ئيةيلةةةيش بةةةةو قسةةةةيةي  خةةةاوةن مالَةكةةةة نيطةرانيةةةةك بةسةةةةر 
رِووخسةةاري داديَةةت بةةةلَام لةةة دلَةةي خؤيةةة دةلَيَةةت: رِؤذيَةةك ديَةةت مةةن   

مةةةة ئاواتةةةةكاني خةةةؤم  بةةةؤ هةةةةموو كةسةةةيَك  سةةةةردةكةوم و دةطة
دةيسةةة يَنم بةتايبةةةتيش بةةؤ ئةةةو مرِؤظةةة رِةطةزثةرسةةتانة كةةة       
بةةةردةوام ضةةينايةتي و رِةطةزثةرسةة  درووسةةت دةكةةةن ضةةوونكة لةةة    
كؤتايي دا منيش مرِؤظم مايف هةةموو شةتيَكم هةيةة, ئةيت سةالَ بةسةالَ       

ردةوامةةة لةةةكاري ئيةيلةةي طةةةورة دةبيَةةت  زيةةاتر مةةاوةي سةةيَ سةةالَة  بة 
( سةالَان  21خزمةتكاري لةو مالَةةدا , ئيةيلةي ئيَسةتا تةمةةني بؤتةة )     

كةضي  هةةروةكو كؤيلةة لةةماَلي ئةةو ثيةاوة بازرطانةة   كاردةكةات بةة         
هةرضةةةندة سةةالَ بةسةةالَ  لةطةةةلَ     ,شةةةو رِؤذ بةةة كةةةمتين كةةريَ    

طةةةةورةبووني ئيةيلةةةي  دا كةضةةةي  رِووخسةةةاريَكي جوانيشةةةي لةةةيَ    
وة كةةةة ئةمةةةةه واي كةةرد  خةةةاوةني مالَةكةةةة ئةةةارةزووي  دةنيشةةيَتة 

كةاري سيَكسةي لةطةةلَ     شةةويَك بكةويَتة سةر ئيةيلي  تةةنيا بةؤ ئةةوةي    
بكةةات ئةطةةةر ضةةي زؤر جةةار بةشةةيَوةيةكي هيَةنانةةة خةةاوةن مالَةكةةة    

و ئةةارةزووة  داواي ليَكةةردوة كةةة شةةةويَك لةطةةةلَي سةةةرجيَي بكةةات     
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بةةةلَام ئيةيلةةي رِةتةةي   ات,سيَكسةةيةكاني ثيةةاوة بازرطانةكةةة تيَربكةة  
كردؤتةةةوة كةةة كةةاري سيَكسةةي لةطةلَةةدا بكةةات ضةةوونكة ئةةةو كضةةيَك    
بووتةةةنها لةومالَةةةدا بةئارةقةةةي نيَوضةةاواني خةةؤي ثةةارةي ثةيةةدا     

نةةةك لةةةرِيَطاي  ,دةكةةرد هةةةتاوةكو بةة يَوي ذيةةاني خةةؤي ثةيةةدابكاتن 
فرِؤشتين جةسةتةيةوة هةرضةةندة  ئةطةةر ئيةيلةي رِازي بوايةة شةةويَك       
لةطةةةلَ خةةاوةن مالَةكةةةدا كةةاري سيَكسةةي لةطةلَةةدا بكردبايةةة و دلَةةي   
ثياوةكةةةي خةةؤه بكردبايةةة ئةةةويش دلَةةي ئيةيلةةي بةهةةةزاران دؤ ر    

 يةةكي خةةيالي  خؤه دةكةرد كةة هةةتاوةكو ذيةاني مابيَةت لةةناو ثارة      
لةطةةةةلَ ئةوةشةةةدا دةيتةةةواني زؤر   ,مةلةةةةواني بكردبايةةةة بؤخةةةؤي 
دوو  ةنينةكةةةةةةي , ةوني ثيةةةةةانؤ  ذبةئاسةةةةةاني بطةةةةةات بةخةةةةة

خزمةتكارةكةةةي تةةر بةةةئاواتي ئةةةوةبوون كةةة بؤيةةةك جةةاريش بيَةةت   
خةةاوةن مالَةكةةة داواي ئةةةم جةةؤرة كارةيةةان لةةيَ بكةةات بةةةلَام بةةةهؤي   
ئةةةوةي ئةةةو دوو خزمةتكارةكةةةي تةةر زؤر بةتةمةةةن بةةوون و بةكةةةلَكي  

تةةةنيا ئيةيلةي لةنيَويانةةدا   , بةةلَكوو كةاري سةةةرجيَي كةردن نةةةدةهاتن  
وان و طةةنا بةوو كةة ئةمةةه واي لةةخاوةن ماَلةكةة كردبةوو        كضيَكي جة 

هؤشي بكةويَتة سةةر ئيةيلةي و بةؤ شةةويَك سةةرجيَيةكةي خةؤي لةطةةَل        
ئةةةةم كضةةةة خزمةةةةتكارةي دا طةةةةرم بكةةةات, بةةةةلَام ئيةيلةةةي لةةةةو 
جؤرةكضةةانة نةةةبوو كةةة بةضةةةند دؤ ريَةةك نةةةف  و جةسةةتةي خةةؤي    

ونةةكاني كةرامةةتي   ثيَشكةه  بكةات يةاخود لةةثيَناو طةيشة  بةة خة     
, ئيةيلةي بةةلَييَن بةة بةاوكي دابةوو كةة ضةؤك بةؤ هةيض          خؤي بشكيَنيَت

, ئةةيت بةهةةةموو شةةيَوةيةك ئيةيلةةي رِازي نةةةبوو  بةةؤ  كةسةةيَك دانةةةنيَت
كةةاري سةةةرجيَكردن لةطةةةلَ خةةاوةن مالَةكةةةدا ئةمةةة واي كةةرد كةةة ئةةيت 
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خةةاوةن مالَةكةةة بةضةةاويَكي تةةورِةيي سةةةيري ئيةيلةةي بكةةات كةةة       
اخيةةةوة ئةةةوة نيشةةاندرا كةهةةةردةبيَت سيَكسةةي لةطةةةلَ دا بكةةات    لةن

رِؤذيَكيةةان ئيةيلةةي لةةة ضيَشةةتخانة خةةةريكي   , ئةطةةةر بةةةزؤريش بيَةةت
ئامةةادةكردني خةةواردن دةبيَةةت  بةةةلَام لةةةناكاو خةةاوةن مالَةكةةة بةةة    
هيَواشةةةةي خةةةةؤي دةكةةةةات بةضيَشةةةةخانةكةو  دةبينيَةةةةت ئيةيلةةةةي 

دنةةةةو ثرضةةةةكاني بةةةؤ ربةدةسةةةتةكاني خةةةةريكي ئامةةةادةكردني خوا
 جليَكةي جةواني لةبةةركردوة بةؤنيَكي خؤشةي لةةخؤي       ثشتةوةي بةسةتوة 

,ئةةيت  ئةمةةةه وا لةةةخاوةن مالَةكةةة كةةرد كةةة ئةةيت هؤشةةي دابةةوو كةةة 
رِاسةةتةوخؤ بةةة تونةةدي خةةؤي بةةة ئيةيليةةةوة   ,خةةؤي لةدةسةةت بةةدات  
دةستيشةةي دةبةةات بةةؤ مةمكةةةكاني ئيةيلةةي  و    دةنووسةةيَنيَت  هةةةردوو 

, اني دةكةات  او دةسةتةكاني يةاري  بةة هةةردوو مةمكةةك     بةتوندي لةةن 
بةةةةلَام ئيةةةةيلش ضةةةيت قةةةةبولي ئةةةةم كؤيةيةةةةتي و سةةةووكايةتي  
ثيَكردنةةة ناطريَةةت كةةة هةةةر جةةارةو بةشةةيَوةيةك ئةةازار دةدريَت,بؤيةةة    
رِاسةةتةوخؤ  خةةؤي  دةسةةورِيَنيَتةوة بةةؤ خةةاوةن مالَةكةةةو ثةةالَيَكي ثيَةةوة  

يَتةةةوة سةةةرزةوي و سةةةري بةتونةةدي دةنيَةةت و خةةاوةن مالَةكةةةه بةردةب
بةةة زةويةكةةة دةكةةةويَت كةةة ئيةيلةةي هةسةة  دةكةةرد ثالَدانةكةةةي زؤر   

  دنةي  هةةبوو بةةهؤي ئةةو ثالَدانةةوة.     بةتووندي بووة  كةة ئةطةةري مر  
ئيةيلةةي سةةةرجةم جلةةةكاني لةةة جانتايةةةك كؤدةكاتةةةوة لةطةةةلَ       

 هةةةرةوةها لةةةذووري خةةاوةن ةلَيَك ثةةارة لةطةةةلَ خةةؤي دةبةةات , كؤمةة
مالَةكةةة ثارضةةة كاغةةةزيَكي بضةةووك دةدؤزيَتةةةوة كةةة ناونيشةةاني      
ناوةنةةديَكي هونةةةري لةسةةةرة ئةةةو ناوةنةةدةه ناونيشةةانةكةي شةةاري   
)لةنةةدةن(ة , ئةةيت ئيةيلةةيش ثارضةةة كاغةزةكةةة لةطةةةلَ خةةؤي دةيبةةات  
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ئيةيلةةي   ,بةةؤ ئةةةوةي لةةةويَ دةسةةت بكةةات بةةة فيَربةةووني ثيةةانؤ      
دبوو لةةة ي بةةاثريي لةةة ذةنةةيين لةمندالَيةةةوة شةةارةزاييةكي ثةيةةداكر

 ثيانؤ دا.

ئيةيلي تةواني خةؤي بةةخيَرايي كؤبكاتةةوةو لةةو مالَةة بِرواتةة دةرةوة        
ضةةوونكة ئةطةةةر لةسةةةر ئةةةو رِووداوة دةسةةتطريبكراباية ئيةيلةةي ئةةةوة  
رِاسةةتةوخؤ سةةزاي سةةيَدارة دانةةي بةةؤ دةركةةرا , بةةةلَام لةوكاتةةةدا       

ة ئيةيلةةي خةةاوةن   دووخزمةتكارةكةةةي تةةر  لةمالَةةةوة نةةةبوون كةة    
مالَةكةةةي كووشةةت ئةةةوان بةةؤ كةةرِيين شةةت ضةةووبونة دةرةوة ,ئيةيلةةيش  
تواني خةؤي بةةخيَرايي بطةيةنيَتةة ويَسةتطةي شةةمةندةفةر بةؤ ئةةوةي        
 بةيةكةم شةمةندةفةر  بتوانيَت طةشت بؤ لةندةن بكات.

هةرضةةةندة ئةدامةةةداني  طةشةةةتةكة بةةةؤ كضةةةيَكي رِةه ثيَسةةةت زؤر  
ةمةدا بةةةهؤي ئةةةو جياوازيكاريةةة لةةة نيَةةوان ئةسةةتةم بةةوو لةةةو سةةةرد

بةشةيَكي زؤري مرِؤظةةةكان هةاتبووة ئةةاراوة كةة نةةةيان هيَشةت كةسةةاني     
وةكةةو ئيةيلةةي زؤر بةئاسةةايي لةةةنيَو شةةةمةندةفةرةكة دابنيشةةيَت,      
بةةةلَكو دةبوايةةة بةةةثيَوة بووةسةةتاباية هةةةتاوةكو  شةةةمةندةفةرةكة    

ةه كةةاريَكي دةطةيشةةتة شةةوييَن مةبةسةة  خةةؤي ,بيَطومةةان ئةمةة     
ناخؤشةةة تةةؤ بةضةةةند كاتةة ميَريَكي زؤر بةةةبيَ هةةؤ بةةةثيَوة بووةسةةتيت 
كةضةةي شةةويَين زيةةاديش هةةةبوو بةةؤ دانيشةة  ليَةةي, بةةةلَام ئيةيلةةي    
طويَينةدايةة ئةةو شةةتانة تةواني شةةويَنيَكي بةؤ خةةؤي بدؤزيَتةةوة لةةةناو      
شةمةندةفةرةكة بةؤ ئةةوةي لةَي دابنيشةيَت بةةلَام ثةَيش ئةةوة ئيةيلةي         

ثةةارةي دابةةوو بةةة كةةاثتين شةةةمةندةفةرةكة , ضةةوونكة ئيةيلةةي  برِيَةةك
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دةيزاني كةة ئةةم جةؤرة مِرؤظانةة لةبةرامبةةر ثةارة بةَي دةنةه دةبةن و          
 هيض شتيَك نالَيَن.

كاتيَك ئيةيلي لة نيَةو شةةمةندةفةرةكةداية بةةرةو لةنةدةن بةرِوات لةة       
 تةنيشةتيةوة ثيةةاويَكي بالَابةةةرزي سةثي ثيَسةة  ثةةرض زةرد دانيشةةتوة,  
ثياوةكة بةة ثيَكةنينةةوة دةِروانيَتةة ئيةيلةي و قاضةة رِةشةةكاني وةكةو        
ئةوة دةهاتة ثةَيش ضةاوي ئيةيلةي كةة هةةرطيز مِرؤظةي رِةه ثيَسةتيان        
نةةةبينيبيَت , بةةةلَام  ئيةيلةةي هةةيض قسةةةيةك ناكةةات و سةةةري خةةؤي    
دةهيَنيَتةةة خةةوارةوة خةةةريكي كتيَةةب خويَندنةوةكةةةي دةبيَةةت بةةؤ خةةؤي   

يَكي طرنطةةي ذيةةاني ئيةيلةةي بةةوو ضةةوونكة تاكةةة   خويَندنةةةوةه بةشةة
هاورَِيي بوو كةة هةيض كاتيَةك ئةازاري نةةدةدا بةةلَكو بةووة بةشةيَك لةة          

لةطةةلَ ئةةوةه دا  ثةةرِةكان بوونةة دلَنةةوايي        ,هةلَطري ئازارةكةاني 
كضيَكي بةَي كةةي و هةةذار وة لة يةةكي تةريش كتيَبةةكان بةؤ ئيةيلةي         

واي لةةيَ كةةرد بةةةردةوام بيَةةت لةةة  وةكةةو ضةةرايةك وابةةوو بةةؤ ذيةةاني كةةة
 جةنه كردن لةطةل خةونةكاني دا .

 وئيةيلةةي بةةؤ خةةؤي خةةةريك بةةوو بةخويَندنةةةوةي كتيَبةكةةةي لةةةنا    
شةةةمةندةفةرةكةدا بةةةلَام ثيةةاوة سةةثي ثيَسةةتةكة بةةةردةوام بةةوو       
لةطالَتة ثيَكردن بةةئيةيلي , بةةلَام لةة ناكةاو ثيةاوة سةثي ثيَسةتةكة        

ي دريَة  دةكةات و زؤر بةتونةدي دةيطريَةت     دةس  خؤي بةؤ قاضةي ئيةيلة   
, ئيةيلةةيش رِاسةةتةوخؤ تفيَكةةي طةةةورة بةسةةةر دةسةة  ثيةةاوة سةةثي     
ثيَسةةةتةكةدا دةكةةةات , ثيةةةاوة سةةةثي ثيَسةةةتةكةه دةسةةة  خةةةؤي  
دةكشةةيَنيَتةوة دواوة لةسةةةر قاضةةي  ئيةيلةةي و ثيَةةي دةليَةةت: ئةةةي      
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بةنةةةفرةت بيةةت كضةةي رِةه ثيَسةة  كؤيلةةة , ئيةيلةةيش بةةة قسةةةكاني  
ياوة سثي ثيَسةتةكة هةيض نالَيَةت و هةيض خؤيشةي تووشةي ثةشةؤكاوي        ث

ناكةةات و  بةةةردةوام دةبيَةةت لةةة خويَندنةةةوةي كتيَبةكةةةي, بةةةلَام      
دووبارة ثيةاوة سةثي ثيَسةتةكة دةسة  خةؤي دريَة  دةكةات بةؤ ئيةيلةي          
بةةةلَام ئةةةيارةيان دةسةة  دةبةةات  بةةؤ هةةةردوو مةمكةةةكاني كةةة زؤر  

يلةةةيش هاواردةكةةةات  و يةةةةك شةةةةط و  بةتونةةةدي دةيانطريَةةةت , ئية
كةلةيةك لة ثياوةكةة دةدات  و ثةالَيَكي ثيَةوة دةنيَةت بةؤ دواوة, بةةلَام       
ثيةةاوة سةةثي ثيَسةةتةكة زؤر تةةوورِة دةبيَةةت تفيَةةك  و زلةيةةةكي طةةةورة    
بةةةنيَو ضةةاواني ئيةيلةةي دةدات و رِةاسةةتةوخؤ هيَرشةةي بةةؤ دةبةةات و       

لةةنيَو   يَ ي بكاتةة سةةري  جلةكةي بةري دةدرِيَنيَةت هةولَةدةدات دةسةتدر   
هةيض كةسةيَكيش  ناطةات بةةفرياي ئيةيلةي بةةلَام        شةفةندةفةرةكةدا  ,

ئيةيلةةي كضةةيَكي ئةةازاو ضةةاو نةتةةةري بةةوو كةةة نةيهيَشةةت  جةسةةتةي   
بكةويَتة ذيَر ضنطي ثيةاوة سةثي ثيَسةتةكة كةة تةواني زؤر بةة ئازايانةة        

ت, بةةةةةلَام ئةةةةةو  لةطةةةةةلَ ثياوةسةةةةثي ثيَسةةةةتةكة  ةةةةةنطيَ  
 وبوونةةةوةي لةطةةةلَ ثيةةاوة سةةثي ثيَسةةتةكة بةةووة هةةؤي ئةةةوةي ,رِووبةرِ

كةةة لةشةةةفةندةفةرةكة فرِيَةةي بدةنةةة خةةوارةو بةةةبيَ ئةةةوةي كةةة هةةيض  
 تاوانيَكي كردبيَت  هةميشة ضارةنووي ثيَضةوانةي ئيةيلي بوو .

كةةة هةرضةةةندة نزيكةةةي  ضةةةند كاتةة ميَريَك مةةابوو بةةؤ  طةيشةة  بةةؤ  
ةيةةوة فةرِيَ درايةة خةوارةوة , بةةلَام      لةندةن  بةةلَام بةةخؤي و جانتاك  

ئيةيلي بةردةوام بةوو لةة طةشةتةكةي خؤيةدا كةة برِياريةدا ئةةو ضةةند         
كاتةة ميَرةي كةةة مةةاوة بةةؤ لةنةةدةن بةةة ثيَيةةةكاني خةةؤي بةةرِوات بةةةلَام 
لةسةةةرةتادا لةةة نيَةةو جانتاكةةةي كةةةل و ثةةةليَكي نةةويَي دةرهيَنةةا و     
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طةورط ثةلةةماري    ضةوونكة ثيةاوة سةثي ثيَسةتةكة وةكةو      ,لةبةري كةرد 
بةةةلَام ئةمةةة بةةووة دووةم جةةار كةةة    ,جلةكةةةي داو لةبةةةري درِانةةدي 

ن لةةةذيَر دةسةة  مرِؤظةةة  ئيةيلةةي  خةةؤي رِزطةةار بكةةات لةةة ثةلةةةماردا 
   .خراثةكان

ئيةيلةةي تةةواني ئةةةو رِيَطةةا دوورودريَةة ةي بةِيَةةت, بةةؤ دواجةةار تةةواني   
زؤري لةةيَ بطاتةةة نيَةةو لةنةةدةن بةةةلَام زؤر مانةةدوو بةةوو ئارةقةيةةةكي   

دةهاتة خوارةوة بةؤني جةسةتةي وةكةو بةؤني مردويةةك وابةوو ئةوةنةدة        
نةاخؤه بةةوو, ئيةيلةةي نزيكةةي سةةيَ هةفتةيةةة جةسةتةي خةةؤي خةةاويَن    
 نةكردؤتةوة .

بةةةبينيين ئةةةم شةةارة ئيةيلةةي هةسةة  بةةة دلَ خؤشةةي كةةرد بةةة م      
لة يةكي ديكةوة هةس  بةة نةامؤبووني خةؤي دةركةرد  بةةهؤي ئةةوةي       

ي رِةه ثيَسةتة لةة نيَةو ئةةو هةةموو سةثي ثيَسةتانةدا  لةطةةَل         كة كضيَك
ئةوةشةةدا كاتيَةةك بةتةنيشةة  سةةثي ثيَسةةتةكانةوة دةرِؤيشةةت هةةةمووي 
بةضةاويَكي زؤر نةامؤوة سةةيريان دةركةرد وةك ئةةوة وابةوو كةة ئيةيلةي         
مةةرِؤظ نةةةبيَت بةةةلَكو بونةةةوةريَكي تربيَةةت  و لةشةةويَنيَكي نةةامؤوة      

ئةمةةةه  بةةةهؤي ئةةةوةي تةةةنها   ئيةيلةةي   كةوتبيَتةةة ئةةةم جيهانةةة, 
كضةةيَكي رِةه ثيَسةة  هةةةذار بةةوو, ئيةيلةةي بةةةردةوام بةةوو لةةة  بةةؤ     
طةيشةة  بةةةو ناونيشةةانةي  كةةة  لةةة مةةالَي ئةةةو ثيةةاوة بازرطانةةة       
دؤزيبيةةةوة كةةة ناوةنةةديَكي هونةةةري بةةوو بةةؤ خويَنةةدني ئاميَرةكةةاني   

برِيةاري دا   مؤسيؤا  كةة نووسةرابوو لةة شةاري لةندةنةة بؤيةة ئيةيلةيش       
بيَتة لةندةن وة لة ثيَشتدا  ئةةو ثيةاوةي كةة ئيةيلةي وةكةو كؤيلةيةةك       
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لةةة مالَةكةةةي كةةاري دةكةةرد كةةة بةةؤ دواجةةار  كؤتةةايي بةةة ذيةةاني هةةات 
كةضةةي ئةةةويش ثيَشةةت لةةةو شةةويَنةدا خويَندبووي,بةةةلَام ئيةيلةةي      ,

ةوة لةة نيَةو ئةةم شةارة     هةس  دةكرد كة ناتوانيَت ئةةو شةويَنة بدؤزيَتة   
بةةةلَام كاتيَةةك  دوو ثيةةاوي سةةثي ثيَسةة  بةةة تةمةةةن بةةة  ةورةيةةةدا.ط

تةنيشةة  ئيةيليةةةوة دةرِؤن , ئيةيلةةيش داواي يارمةةةتي ليَيةةان دةكةةات  
هةةةتاوةكو ئةةةو ناونيشةةانةي بةةؤ بدؤزنةوة,ئةطةةةر ضةةي دوو ثيةةاوي     

سثي ثيَست بةوون بةةلَام كةسةانيَكي زؤر تيَطةيشةتووبون كةة دذي فكةري       
هةربؤيةةة زؤر بةةةجواني ناونيشةةانةكةيان بةةة   رِةطةزثةرسةة  بةةوون  

ئيةيلةةي دا, ئيةيلةةيش دلَةةي زؤر خةةؤه بةةوو كةةة تةةواني ناونيشةةانةكة   
بدؤزيَتةةةوة هةربؤيةةة ثةةيَش ئةةةوةي بةةرِوات ماضةةيَكي هةةةردوو ثيةةاوة    
بةتةمةنةكةةةةي كةةةردوو ثيَيةةةان طةةةوت: سةةةووثاي بةرِاسةةة  ئيَةةةوة 

يةةان كةسةةانيَكي زؤر ضةةاكن خؤزطةةة ئةةةواني تةةريش وةكةةو ئيَةةوة بري    
 بكردبايةوة .

ثةةاه ئةةةوةي بةةة هاوكةةاري دوو ثيةةاوة سةةثي ثيَسةةتةكة ئيةيلةةي تةةواني 
ناونيشاني ئةةو ناوةنةدة هونةريةة بدؤزيَتةةوة, ئيةيلةيش هةةرزوو  بةة        
رِاكةةردن و دلَخؤشةةي بةةةرةو ناوةندةكةةة رِاي كةةرد , كاتيَةةك ئيةيلةةي      
طةيشةةتة نيَةةو ناوةنةةدة هونةريةكةةة رِاسةةتةوخؤ طويَبيسةة  دةنطةةي      

ثيةةانؤ بةةوو كةةة ئةمةةةه واي لةةة ئيةيلةةي كةةرد هةسةةت بةةة     ذةنةةيين
ئارامبوونةوةيةةةكي قةةوولي دةروونةةي بكةةات,  ئيةيلةةي بةةةرةو ذووري     
بةرِيَوبةرةكةةة دةرِوات دةبينيَةةت بةرِيَوبةرةكةةة لةةة ثةةيَش دةرطاكةةةي      
راوةسةةتاوة , بةرِيَوبةةةري ناوةنةةدة هونةريةكةةة كاتيَةةك ضةةاوي بةةة      

اري بةرِيَوبةرةكةةةةة ئيةيلةةةةي دةكةةةةةويَت  دلَخؤشةةةةي بةةةةة رِووخسةةةة
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هةلَدةكةويَت,هةناسةةةيةكي قةةول هةلَدةداتةةةوةو دةلَيَةةت: ئةةؤو خوايةةة  
زؤرسةةووثاي بةةةخيَربيَيت مةةن  بةرِيَوبةةةري ئةةةم ناوةنةةدة هونةريةةةم    
,ئةةةي بةةةرِيَزتان ناوتةةان ضةةية ئيةيليش تووشةةي سةرسةةورِمان دةبيَةةت  

ة يةاخود زؤر خؤشةلالَة كة    يَكةة يةةكت دةناسةن   كة وةكةو ئةةوة وايةة دةم   
فيَرخةةوازيَكي تةةر هةةاتووة بةةؤ ناوةندةكةةةيان, ئيةيلةةيش بةخةنةةدةوة    
بةةة بةرِيَوبةرةكةةة دةلَيَت:خؤشةةلالَ بةةووم منةةيش نةةاوم ئيةيليةةة, ئةةؤو   
نةةاويَكي خؤشةةة خؤشةةلالَ بةةووم ئيةيلةةي طيةةان, تةمةةةنت ضةةةندة      

سةةالَة, زؤرطةةةنا و جةةواني بةرِاسةة  ماوةيةةةكي زؤرة     21تةمةةة  
بةةؤ ناوةندةكةةةمان  بةةةلَام لةةة كؤتةةايي دا   بةةةدواي كةةارطوزار دةطةةةرِاين

كةسيَك بةثيَي خؤي هات بةؤ ناوةندةكةةمان بةؤ كةاري كةارطوزاري بؤيةة       
فةةةرموو وةرة بةةؤ ذوورةكةةةم بةةا طفتطةةؤ بكةةةين دةربةةارةي كارةكةةةت و    
مووضةةةكةت,ئيةيليش بةةةم قسةةةية تؤشةةي شةةؤكيَكي طةةةورة دةبيَةةت     

ةرةكةة داواي ضةي   ضوونكة ئةةو بةؤ شةتيَكي  تةر هةاتبوو كةضةي بةرِيَوب      
ليَ دةكات هةرضةةندة كةارطوزاري بةة ي ئيةيليةةوة كةاريَكي شةةرمنانة       
نةبوو بةةلَكوو جيَطةاي شةانازي بةوو بةؤي ضةوونكة لةةرِيَطاي ئةةو كةارة          

بةةةلَام ئةةةم جارةيةةان ,داهاتيَةةك  بةمانةةدووبوني خةةؤي ثةيةةدا دةكةةات 
ب يةت. خؤيدا ئيت ئيةيلي دةيةويَت لةطةلَ خةونةكاني  

بةةة بةرِيَوبةرةكةةة دةلَيَةةت :نةةةخيَر بةةةرِيَز  مةةن بةةؤ كةةاري     ئيةلةةيش 
كةةارطوزار نةةةهاتووم مةةن دةمةةةويَت ليَةةرة نةةاوي خةةؤم تؤماربكةةةم بةةؤ   
فيَربةةووني ثيةةانؤ ضةةوونكة مةةن زؤر خوليةةاي ئةةاميَري ثيةةانؤ دةكةةةم,   
بةرِيَوبةةةريش بةقسةةةكاني ئيةيلةةي دةسةةت دةكةةات بةثيَكةةةنني وقاقةةا  

ويةةت يةةان طالَتةةةم ثيَدةكةةةيت كضةةي ليَةةدان هاهاهةةا ئةةةوة تةةؤ شةةيَت بو
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رِةه ثيَسةةت خةةؤ تؤمةةاركردني ضةةي ديةةارة كويَريةةت سةةةيرناكةيت       
ئةوانةةةي ئيَةةرة هةةةمووي سةةثي ثيَسةة  تةةةنها سةةثي ثيَسةةتةكان مةةايف  
خؤفريكردنيةةان هةيةةة لةةة هةةةموو شةةتيَك دا نةةةك تةةؤ, ئةةةوجا تةةؤ لةةة 
 ثيةةانؤ ضةةي دةزانيةةت , تةةؤ  تةةةنها دةبيَةةت ليَةةرة  ثامشاوةكةةاني ئيَةةةة 
خةاويَن بكةيتةةوة يةةاخود بةرِؤ بةةؤ ئةةو يانةةي بةرامبةةةرمان بةؤ خةةؤت       
كةاري لةشفرؤشةةي بكةة  تةةؤي رِةه ثيتسةت ضةةيت داوة لةة ثيةةانؤ ليَةةدان     
لةثاشةةان  كةةةي طويَةةت لةةيَ ناطريَةةت بؤيةةة خةةؤت ماندومةكةةة ئةطةةةر  
 دةتةويَ وةرة بؤخؤت ليَرة كار بكة بؤ ئةوةي شتيَكت ثيَ بدةين.

بيَةةدةنه بةةة ئيةيلةةي دةسةةت دةكةةات بةةة هةةاوار نةةةخيَر نةةةخيَر نةةةخيَر 
بةسةةةر بةرِيَوبةرةكةةة و ثيَةةي دةلَيةةت: ئةةةي بةنةةةفرةت بيةةت مةةن       
دةمةويَت ليَرة خبةويَنم طونةاحي مةن ضةية منةيش مةِرؤظم مةِرؤظم مةافم         
هةيةةة وةكةةو ئيَةةوة بؤضةةي وام لةةَي دةكةةةن تةةاواني مةةن ضةةية ,         

ؤ دةرةوة دةي بةرِيَوبةرةكةةةه بةةة تورِةييةةةوة بةةة ئيةيلةةي دةلَيَةةت:: بةةرِ 
ئةطةةةرنا ئيَسةةتا ثةةؤلي  بةةانه دةكةةةم بةةة خةةراثتين شةةيَوة ئةةازارت   
بةةدةن دةي بةةرِؤ دةرةوة ضةةةند بةةؤنيَكي ثيسةةت لةةيَ ديَةةت  زوو هةرئيَسةةتا 
 برِؤ دةرةوة بؤني ئةم شويَنةت وةكو خؤت ثي  كرد.

بةةؤ جةةاريَكي تةةر  مِرؤظةةة خراثةةةكان ئيةيليةةان بةةَي هيةةوا كةةرد         
بيَ هيةوايي لةة ناوةنةدة هونةريةكةة هاتةة      لةخةونةكاني, ئيةيلةي بةة  

دةرةوة بةةة حةسةةرةتةوة دةيرِوانيةةة بينةةاي هونةريةكةةة, بةةةلَام  تةةةنيا 
لةةة رِووخسةةارة بةةيَ ئوميَةةدي ثيَةةوة ديةةارببوو , كةضةةي لةةةنيَو دلَةةي دا   

, كةة هةةر رِؤذيَةك ديَةت      ورةي بةؤ خةؤي هةلَضةين بةوو     ئيةيلي هيواي طة
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ثيةةانؤ و دةبيَتةةة ثيةةانؤ   لةةةم ناوةنةةدة دةسةةت دةكةةات بةخويَنةةدني   
 ذةنيَكي ليَهاتووه.

يانةيةةةكي شةةةواني ليَبةةوو كةةة  دا,لةة تةنيشةة   ناوةنةةدة هونةريةكةةة 
بةضةةةندين كضةةي جةةواني رِةه ثيَسةةت و سةةثي ثيَسةة  لةةةه فرؤشةةي   
تيَةةدابوو بةةؤ دلَخؤشةةكردني ئةةارةزووة سيَكسةةيةكاني ثيةةاوان, ئيةيلةةيش 

ئةةوةي لةةويَ هةولَبةدات    بةناضاري برِياريةدا برِواتةة ئةةو شةويَنة بةؤ      
كاري ثاكردنةوة بكات لةةناو ياناكةة هةرضةةندة ئيةيلةي دةيزانةي كةة       

 , بةةةلَام  ئامادةنةةةبوو لةةة ناوةنةةدة  شةةويَنةكة شةةويَنيَكي بةةاه نيةةة 
كةةاري  ثاكردنةةةوة بكةةات و هةةةموو رِؤذيَةةك ضةةاوي بةةةناو   هونةريةكةةة

دةرِوات ضةةاوي بةرِيَوبةرةكةةة بكةةةويَت , كاتيَةةك ئيةيلةةي بةةةرةو يانةكةةة 
دةبينيَت دووكضي جةواني نيةضةة رِووت لةبةةردةم يانةكةة وةسةتاون بةة       
ثيَكةنينةةةوة بةةة ئيةيلةةي دةلَةةيَن: وا ديةةارة تةةؤه هاتوويةةت ليَةةرة دلَةةي 
ثياوان خؤه بكةةيت بةةي كضةي جةوان  بةة ِرووخسةارتةوة  ديةارة كةة         
ناتوانيت ئةم كةارة ئةةدام بةدةيت بةِرؤ ذوورةوة سةةيركة بزانةة ضةي        

ات , بزانةةةتؤ دةتوانيةةت ئةةةم جةةؤرة كةةارة بكةةةيت!, ئيةيلةةيش   رِوودةد
ةيزانةي كةاريَكي   هيض شةتيَكي دةربةارةي ئةةم كةارةي نةةدةزاني بةةلَام د      

كاتيَةةك ضةةووة ذوورةوة دةبينيَةةت ضةةةندين ئةةافرةتي     قيَزةونانةيةةة ,
رِووتةةي تيَدايةةة بةةة بةةيَ هةةيض جليَكةةةوة  كةةة ثياوةكةةان  بةدةوريانةةةوة 

ن بةةؤ هةلَةةدةدةن و لة يةةةكي تةةرةوة ئيةيلةةي   دةسةةوورِيَنةوةو ثارةيةةا 
ضاوي بةكضيَك و ثيةاويَكي ثةري دةكةةويَت كةة خةةريكن لةطةةَل يةةكتي        
دا جووت دةبةن, ئيةيلةيش ضةؤكةكاني هاتةة لةةرزين لةة بينةيين ئةةم         
جةةؤرة مرِؤظةةة برسةةيانة , ئيةلةةي لةةةدلَي خؤيةةة طةةوتي: ئةمةشةةويَنيَكة  
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ئةمانةة مةرِؤظ نةني , نةةخيَر     هةروةكو كيَلطةي ئاذةلَةان وايةة بةرِاسة     
 مرِؤظ نني بةلَي بيَطومان مرِؤظ نني ئةمانة.

خةةاوةني يانةكةةة ضةةاوي بةةةئيةيلي دةكةةةويَت و خةةؤي لةةيَ نزيةةك       
دةكاتةةةوةو بةةةخيَرهاتين دةكةةات ثيَةةي دةلَيَةةت: مةةن  خةةاوةني ئةةةم    
يانةيةةةم ضةةؤن دةتةةوا  خزمةةةتان بكةةةم ئيةيلي: سةةووثاي مةةن      

ةرِيَم ليَةرة ئةطةةر ثةاك كردنةةوة بيَةت      هاتووم بةةدواي كةار يَةك دا بطة    
ياخود هةرشتيَكي تر بيَت, خةاوةني يانةكةةه بةة ئيةيلةي دةليَةت: تةؤ       

سةالَة رِيَطايةةكي    21ناوت ضية كضةي جةوان   نةاوم ئيةيليةة تةمةة       
دوورم برِيةةوة هةةاتووم  بةةؤ ئيَةةرة بةةؤ ئةةةوةي فيَةةري ثيةةانؤ   لةةةو     

رِةت كةةردوة بةةةمنيان  ناوةنةةدةي تةنيشةةت يانةكةتةةةوة , بةةةلَام منيةةان
طوت: تؤ كضةيَكي رِةه ثيَسة  شةايةني ئةةم شةويَنانة نيةت منةيش زؤر        
ئةةارةزووي ذةنةةيين ثيةةانؤ دةكةةةم بةةةلَام  ئةةةوان مةةن رِةت دةكةنةةةوة    
 بةلَام من هةرطيز  دةستبةرداري  خةونةكا  نةبوومة.

خاوةني يانةكة:  ئافةرين ئيةيلةي طيةان وةرة بةؤ ذوورةكةةم بةا تؤزيَةك       
لةطةةةلَ بكةةةم , ئيةيلةةي لةطةةةلَ  خةةاوةن يانةكةةة  دةرِواتةةة     قسةةةت

ذوورةكةةةي كةةة هةرضةةةندة ئيةيلةةي زؤر دةترسةةا لةةة دلَةةي خؤيةةة وا     
هةسةة  دةكةةةرد كةةةة لةذوورةكةةةةي خةةؤي دةسةةةت دريَةةة ي سيَكسةةةي   
دةكاتةسةةةةري, بةةةةلَام ئيةيلةةةي بةهةلَةةةة لةةةة ثياوةكةةةة دةرِوانةةةي  

ينيبةةوو كةةة هةرضةةةندة ناحةةةقي نةةةبوو بةةةهؤي ئةةةوةي طةةورطي زؤر ب 
بةةةردةوام هةةةولَي ثةلةةةماردانيان دةدا, بةةةلَام ئةةةم جارةيةةان طةةورط   
 نةبوو بةلَكو مرِؤظيَكي ثاك بوو  بؤ ئيةيلي .
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خةةاوةني يانةكةةة دةسةة  ئيةيلةةي دةطريَةةت ثيَةةي دةلَيَةةت: كضةةي جةةوان  
كةسةةاني  خةةراث زؤرن لةةةم جيهانةةة نةفرةتيةةة بةةةلَام رِؤذيَةةك ديَةةت    

رِيَةةةت و دةسةةةتبةرداري خراثةكةةةةي  ئةةةةوانيش بريكردنةةةةوةيان دةطؤ
خؤيةةان دةبنةةةوة, بؤيةةة تةةؤ ليَةةرة داواي كةةاري ثاكردنةةةوة دةكةةةيت    
بةةةلَام ليَةةرة ئةوانةةةي كارطوزاريشةةن دةبيَةةت لةطةلَيشةةيدا ميوانةةةكان   
 تيَربكات.

طةةويَبطرة ئيةيلةةي ئيَةةرة تةةةنيا كةةاري لةشفرؤشةةي ليَيةةة واتةةة ئيَةةرة    
لةةةي سةةيَك  واتةةة  شةةوييَن ئةوكضةةانةن كةةة بةةةزؤري كراونةتةةة كؤي  

هةنةديَكيان بةةةزؤري هيَنةةراون بةةؤ ئيَةرة وة بةشيَكيشةةيان بةةة ئةةارةزووي   
خؤيةةان هةةاتوون جةسةةتةي خؤيةةان بةةةثياوان بفرؤشةةن لةةةثيَناو برِيَةةك 
ثارةدا كة زؤربةي ئةةم كضةانةي نيَةو ئةةم يانةيةة كؤتاييةةكانيان بةة        

نةة  قيَزةونتين شةيَوة لةة درةنطةانيَكي شةةو لةة كووضةي شةةقام و كؤلَا       
تاريكةةةكان جةسةةتةيان بةةةمردوويي دةدؤزريَتتةوة,بةةةلَام تةةؤ لةةةو     
جؤرة كضانةنيت تؤ كضيَكي بةةهرةداري بؤيةة دةبيَةت رِيَةزت لةيَ بطرييَةت       
و هةرطيز نابيَت تةؤ تيَكةةلَاوي ئةةم جةؤرة كةسةانة بيةت , هةرضةةندة        
من توانيومة ضةندين كضةي وةكةو تةؤي طةةنا لةةم كةارة دوورخبةمةةوة        

يَكيان طويَيان بؤمن نةطرتوة  هةربةردةوام بوونة., بةلَام زؤر  

ئيةيلي طيةان ئيَسةتا مةن تةؤ دةنيَرمةة  ي هاورِيَيةةكي خةؤم كةة هةؤَلي          
ئاهةةةنطي شةةةواني هةيةةة بةةؤ ئةةةوةي لةةةويَ  دةسةةت بكةةةي بةةة ذةنةةيين 
ئةةاميَري ثيةةانؤ  بةةؤ ميوانةةةكان,زؤريش دلَنيةةام تةةؤ لةةة داهةةاتوودا     
 دةبيتة ثيانؤ ذةنيَكي سةركةوتوو.
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ئيةيلةةيش زؤر دلَ خةةؤه دةبيَةةت بةقسةةةكاني خةةاوةن يانةكةةة , بةةةهؤي 
ئةةةوةي  كةةة جةةاريَكي  تةةر دةرطةةاي هيواكةةاني  بةةةرِووي دانةةةخرا,       
خةةاوةني يانةكةةة بةةة ئؤتةةؤمبيليَكي تايبةةةتي ئيةيلةةي بةةةرةو  ي       
هاورِيَيةكةةةي خةةؤي دةبةةات و لةةةويَ بةهاورِيَكةةةي دةناسةةيَنيَت ثيَةةي      

ة نةةاوي ئيةيليةةة زؤر ئةةارةزووي لةةة ذةنةةيين  دةلَيَةةت: هةةاورِيَ ئةةةم كضةة 
ثيةانؤ دةكةات بةةةلَام كةسةانيَك نةاهيَلن لةناوةنةةدة هونةريةكةةي ئةةةم      
شارة خبويَنيَةت بؤيةة مةن هيَناومةتةة  ي تةؤ بةؤ ئةةوةي ثةدةةكاني         
بكةويَتةةة سةةةر ذةنةةيين ثيةةانؤ هةةةتاوةكو ثيَويسةة  بةةةو ناوةنةةدةه   

وثاسةت دةكةةم هةاورِيَ    نةبيَت ضيت, ئةطةر تةؤ قةةبولي بكةةيت مةن سو    
 طيان,

هاورَِيي خةاوةن يانةكةة بةة دلَخؤشةيةوة قةةبولي دةكةات و بةة ئيةيلةي         
دةلَيَةت: دةي بةرِؤ خةةؤت ئامةادة بكةة كضةةي جةوان ئةمشةةو ئاهةةةنطيكي       
طةورةمان هةيةة بتبيةنم بةة ثةدةةكانت ئةمشةةو ئاهةنطةكةة جةؤه        
 و خةةرؤه بكةةةيت هيةةوادارم ثةشةةيةا  نةكةيتةةةوة لةةةم برِيةةارم كةةة  
داومةةة , ئةطةةةر ئةمشةةةو ميوانةةةكان تؤيةةان بةةةدلَ نةةةبيَت , ئةةيت مةةن 
ثةةيَم وايةةة كةةةتؤ بؤخةةؤت برِؤيةةت بةةةدواي كةةاريَكي تةةردا بطةةةرِيَت ,    
ضةةوونكة ميوانةةةكاني ئةمشةةةومان بةشةةيَكيان تايبةةةتن بؤيةةة دةبيَةةت    
تةةؤه بةشةةيَوةيةكي تايبةةةت ئةةاميَري ثيانؤكةةة بؤيةةان بةة ةنيت بةةؤ    

و ناوبانه ثةيدابكةيت. ئةوةي تؤيان بةدلَ بيَت  

ئيةيليش لةة دلَخؤشةية وةخةت بةوو دلَةي لةة ليَةدان بوةسةتيَت  هةةرزوو          
بةرِاكردن بةرةو طةرماو دةرِوات بةؤ ئةةوةي خةؤي زؤر بةة جةواني خةاويَن       
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بكاتةةةوة ضةةوونكة  مةةاوةي سةةيَ هةفتةيةةة ئيةيلةةي جةسةةتةي  خةةؤي     
يةيلةيش  خاويَن نةكردؤتةوة  بةؤ نيَكةي ئيَجطةار ناخؤشةي لةيَ دةهةات, ئ      

دةسةة  بةةةخؤ خاويَنكردنةةةوةي تةةةواوي جةسةةتةي خةةؤي كةةرد.  لةةة    
كؤتايي دا خؤي خةاويَن كةردوةو بةةجوانتين شةيَوة خؤيشةي ئامةادةكرد       

(  ي شةةةو, ئيةيلةةي بةةةردةوام بةةوو لةةة  9بةةؤ ئاهانطةكةةةي كاتةة ميَر )
 ثرِؤظةكردن  و رِاهيَنان هةتاوةكو شةو.

م ئيةيلةةي هةةيض دلَةةة  كةةات بةةةرةو نزيَةةك بوونةةةوة دةرِؤيشةةت بةةةلَا   
رِاوكيَيةةةكي نةةةبوو بةةةلَكو زؤر بةئاسةةايي هةلَسةةوكةوتي دةكةةرد وةك    
ئةةةوة وابةةوو كةةة هةةيض جةةؤرة ئاهةةةنطيكي نةةةبووبيَت ضةةوونكة ئيةيلةةي  
 كضيَك بوو زؤر باوةرِي بةسةركةوتنةكاني خؤي هةبوو.

كاتةة ميَر بةةووة نةةؤي شةةةو ئاهانطةةة طةورةكةةةي شةةةو دةسةة  ثيَكةةرد   
جةةوان و ثؤشةةتةوة بةةة رِووخسةةارة جوانةةة ثةةرِ لةةة   ئيةيلةةيش بةةةجليَكي

خةندةكةيةةةوة بةةةرةو سةةةرتةخت رِؤيشةةت و ثةدةكانيشةةي زؤر طةةةرم  
كردبةةوو بةةؤ ذةنةةيين ثيةةانؤ ,  لةهؤلةكةةةدا  ميةةوانيَكي زؤر ئامةةادةببون 
بؤئةةةوةي طةةويَ لةةة نةةويَتين كضةةي ثيةةانؤ ذةن بطةةرن كةةة لةةةدةرةوي     

رةيي هةلَواسةةرابوو , هؤلةكةةةدا ويَنةيةةةيكي جةةواني  ئيةيلةةي بةطةةةو  
ئةمةةةه واي لةةة خةةةلَكي كردبةةوو كةةة ضةةركة بةةة ضةةركة بةة ميَرن      
 هةتاوةكو بطةنة ئاهةنطةكة .

ئيةيلةةيش بةةة دلَخؤشةةيةوة لةطةةةلَ ثيانؤكةةةي دةسةة  كةةرد بةةةذةنيين  
نةةويَتين و تايبةةةترين ئةةاوازي خةةؤي , هةةةر لةطةةةلَ يةكةةةم دةنطةةي    

ثيانؤكةةةي مةسةةت كةةرد ذةنةةيين ثيانؤكةةة سةةةرجةم ميوانةةةكاني  بةةة  
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وايان لَي كرد بِرؤن بةةرةو نيَةو دنيايةةكي تةر كةة هةيض كاتيَةك نةةيان         
بينيةةوة  ئيةيلةةي واي لةةة ميوانةةةكان كةةرد كةةة بةةة ثيانؤكةةةي و جوانيةةة 
سةةةرنا رِاكيَشةةةكةيةوة  بضةةيَتةوة نيَةةو دلَةةي هةةةموو ميوانةةةكاني       
ان هؤلةكةةة,  بةةةلَام لةةةناكاو  ذةنةةيين ثيةةانؤ كؤتةةايي هةةاتوو هةةةمووي

بة ئاطاي هيَنايةةوة , ميوانةةكانيش بةة ضةةثلَةوة هةسةتانة سةةرثيَ و       
خؤشي خؤيان بؤ ئيةيلي دةردةبةرِي ئيةيلةي دلَةي خةؤه بةوو كةة تةواني         
سةربكةويَت و دلَي هةموو خةلَكي ثةيَ خةؤه بكةات , بةةلَام دايكةي بةة       
ئةةاواتي ئةةةو رِؤذة بةةوو كةةة ئةةةم ئاهةنطةةةي كضةةةكةي ببينيَةةت بةةةلَام  

رِووحي طويَبيس  ذةنيين ثيانؤي كضةكةي دةبيَتةوة. ئيَستا بة  

لةةةنيَو ئاهانطةكةةة ثياويَةةك بةتةمةةةن هةلَدةسةةتيَتة سةةةرثيَ و دةلَيَةةت: 
هةرب ي  تؤ كضةيَكي زؤر زيرةكةي شةايةني هةةموو شةتيَكي نةةفرةت لةة        
رِةطةزثةرسةة  و ضةةينايةتي,ثياوة  بةةة تةمةنةكةةةي نةةاو ئاهةنطةكةةة  

ةمتةدار بةةةوو هةربؤيةةةة  برِياريةةةدا  كةسةةةيَكي بازرطةةةان و سياسةةة    
طةةةورةترين هةةؤلَ  ثيَشةةكةه بةةةئيةيلي بكةةات بةةؤ ئةةةوةي ئةةيت لةةةو   
هؤلَةةةوة دةسةةت بةةةذةنيين ثيةةانؤ بكةةات كةةة ئةمةةةه بةةووة دةرطايةةةكي 
 طةورة بةرِووي ئيةيلي دا كرايةوة .

رِؤذ بةةةدواي رِؤذ  و سةةالَ بةةة دواي سةةالَ ئيةيلةةي ناوبةةانطيَكي طةةةورة     
ت لةةة هةةةموو جيهةةان كةةة تةةةنيا يةةةك ثلةةي       بةدةسةةت دةهيَنيَةة 

ئاهةنطةةةةكاني شةةةةواني  ئيةيلةةةي بةضةةةةندين دؤ ر دةفرؤشةةةران,   
ئةمةه واي كةرد ئيةيلةي  ئةةو كضةة رِةه ثيَسةتةي كةة بةشةيَك  زؤري        
سثي ثيَستةكان طالَتةيان ثيَةدةكرد ئيَسةتا هةةمووان رِيَةزي لةيَ دةطةرن       
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ثيَةةي طةةوت: تةةؤ  بةتايبةةةتيش بةرِيَوبةةةري ناوةنةةدة هونةريةكةةة كةةة 
كضةيَكي لةشفرؤشةي ئيَسةةتا بةثيَيةةكاني خةؤي ديَةةت بةؤ ئاهةنطةةةكاني      
شةواني ئيةيلي و طويَ لةة ذةنةيين ثيانؤكةةي دةطريَةت, ئيةيلةي لةةثالَ       
ئةةةو ناوبانطةةة زؤرة بةةووة خةةاوةن سةةامانيَكي زؤر زةبةةة ل, بةةةلَام     
بةةةردةوام  سةةامانةكةي بةةؤ كةةاري مرؤيةةي و ضةةةندين كةةار و ثةةرِؤذةي    

بةخش خةرجي دةكرد.سوود  

ئيةيلةةي لةشةةةوة ئاهةةةنطيَكي طةةةورةدا كةبةهةةةزران كةةةي ئامةةادةببون 
بةةةلَام ثةةيَش ئةةةوةي دةسةةت بكةةات بةةة ذةنةةيين ثيانؤكةةةي, لةةةناوكا   
دةبوريَتةةةوةو رِاسةةتةوخؤ  دةيطةيننةةة نةخؤشةةخانة,  بةةةلَام لةةة ثاشةةان 
ثزيشةةةكةكان هةةةةوالَيَكي ناخؤشةةةي ثةةةيَ دةدةن كةةةة ثيَةةةي دةلَةةةيَن :  
بةداخةةةوة ئيةيلةةي تةةؤ تووشةةي نةخؤشةةي هةةةوركردني سةةيةكانت        
 هاتوويت .

ئيةيلةةي لةةةثاه ئةةةو هةةةموو ئةةازارةوة كةضةةي بةةؤ دواجةةار دةرطايةةةكي 
بةختةةةوةري لةةيَ كرايةةةوة و تةةواني ببيَةةت بةةة ثيةةانؤ ذةنيَكةةي نةةاودار و 
هةةموو خةةةلَكي طةةويَي لةةيَ بطةةرن و سةرسةةامي ذةنةةيين ثيانؤكةةةي بةةن,  

شةةي  هاتةةة سةةةرِيَطاي بةختةوةريةةةكاني ئيةيلةةي, بةةةلَام مةةةرط و نةخؤ
بةلَام ئيةيلي هةةر بةَي هيةواي نةةبوو  بؤيةة ئةةيارة برِياريةدا دةسةت         

 ثةةرِة   110بكات بة نووسيين كتيَبيَك بةةناوي) مةن تةوانيم( كةة لةة      
ثيَك  هةاتبوو, نةاوةِرؤكي كتيَبةكةة بةاي لةة ذيةاني خةؤي دةكةات لةة          

ي  كةةة دةطةةات بةةة سةةةركةوتنةكاني  مندالَيةةةوة هةةةتاوةكو  ئةةةو رِؤذة 
خةؤي, لة يةةكي تةري كتيَبةكةة بةاي لةة جيةاوازي رِةطةةزي دةكةات و          
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دةلَيَت:ئيَةة مِرؤظني هةيض كةات نابيَةت ئةةو جياوازيةة لةةنيَوان خؤمةان        
بيَةةت يةةاخود سةةثي بيَةةت يةةان  ثيَسةةت دا درووسةةت بكةةةين و ئةطةةةر رِةه

 يةةك  كؤتةايي  دا  قاوةيي بيَت هيض جياوازيةةك نيةة ضةوونكة ئيَةةة لةة     
مةةرِؤظني, لةةةديويَكي تةةري كتيَبةكةةة  كةةة زؤر رِةخنةةةي تونةةد لةةة       
جياكةةاري نيَةةوان ئةةافرةت و ثيةةاو دا دةطريَةةت و داوا دةكةةات ئةةيت ئةةةو   
نايةكسةةاني كؤمةلَايةتيةةة نةةةميَنيَت و لة يةةةكي تريشةةةوة داوا لةةة    
ئافرةتاني كردوة كةة دةسةت بةةرداري كةاري نةاو يانةة شةةوانةكان بةن          

ؤ ئةةوةي ضةيت ئةافرةت تةةنيا بةؤ تيَركردنةي  ئةارةزووة سيَكسةيةكان          ب
تةماشةةةةانةكريَت, لةةةةةكؤتايي  ثةةةةةرِةكاني داواي نةهيَشةةةةتين    

كةةة هةةةمووان  لةةة   دةكةةات ضةةينايةتي و دامةزرانةةدني  كؤمةلَطايةةةك 
يةةك ئاسةة  خؤشةطوزةراني دا بةة ين , ئةةيت ئةمانةةو ضةةةندين ثرسةةي    

بةشةةيَوةيةكي كةةورت و ثووخةةت    تةةر كةةة ئيةيلةةي لةةة كتيَبةكةةةي دا    
ةوةي  طةةةورةي بةةةدواي ئاماذةيةةان ثةةيَ كةةردوة , ئةةةم كتيَبةةة دة نطدانةة 

ؤرتةةةرين خويَنةةةةري هةةةةبوو لةسةةةةرجةم ضةةةني و  و زخؤيةةةدا هيَنةةةا
.ي ولَات داتويَ ةكان  

بةةؤ دواجةةار ئيةيلةةي لةةة تةمةةةني  سةةي و دووسةةالَي دا لةةة شةةةويَكي     
ري ثيانؤكةةةي , بارانةةاوي دا لةةة ذوورةكةةةي خؤيةةدا لةسةةةر ئةةاميَ     

ترثةكاني دلَةي لةة وةسةتان دةكةةويَت و بةؤ هةةتا هةتايةة مالَاةاوايي         
 لة هةموو شتيَكي ئةم ذيانة دةكات كة بةدةس   هيَنابوو.

28|2|2020  

  



147 
 

 

 


