
 

1 

 

 
 رؤمان

 
 
 
 
 

 ركاني ذةنةِراألبووئاوَينةي 



 

2 



 

3 

 
 رؤمان

 
 
 

  ركاني ذةنةِراألركاني ذةنةِراألبووبووئاوَينةي ئاوَينةي 
 
 

 سةالح جةالل
 

 بةرطي يةكةم و دووةم
 
 
 
 
 
 

 0202 ضاثي دووةم

 



 

4 

 
        

 

  خانةى موكريانى بؤ ضاث و باَلوكردنةوةخانةى موكريانى بؤ ضاث و باَلوكردنةوة            
 

 (0-1بةرطي )ركاني ذةنةِراَل بووئاوَينةي   ●
 ةآلح جةاللس: نووسيين ●
 رؤمان: بابةت ●
 طؤران جةمال رواندزي: نةخشةسازي ناوةوة ●
  هؤطر سديق: بةرط ●
 ضاثي دووةم: ضاث ●
 دينار( 0222: )نرخ ●
 دانة 1222: ترياذ ●
  0202: ضاثي ●
 (تاران)ماد  :ضاثخانة ●

 (022: )لةة بةرييووةبةرايةةتى طشة يى ك يونخانةة طشة ييةكان ذمةارةي سة اردن        ●
 .ى ثيودراوة(0202)لةساَلي 

 
 (1200)زجنريةي ك يوب  

 

 www.mukiryani.com :ماڵپەڕ

 info@mukiryani.com: ئیمەیل



 

5 

 
 

 : سوثاس و ثَيزانينم بؤ
 

و بةؤ  يانةد هةةويى  ةةووو ( محيةد ةةةزدزيَ   )و(شيَخ رزطار شيَخ عةةي  )و(ئاالن حةمةسةعيد) بةرِيَز دكتؤر
 .بةرطةكة وضاث  هةردو

 .ةيمانة بؤ هيض كةسيَك نيؤةوكردن  ئةم رؤنةوةو فكرمايف ضاٍث
___________________________________ 

 
 

 :تَيبيين
و شةةت ةةةر   و نةةارِيَك  يةةة مةةاوةث نيَةةوون وشةةةكان  وكؤمةةةيىيَك هةيىةةةث ضةةاث 

و وة ضاث  يةكةمةوة، بةةهؤث ئةةوةث ضةةند كةسةيَك هةيىةضة يران كةرد      وبوكةوة
ةث ضةةند سةايىيَكيب بةسةةر ضةاثكردنيدو     و مةاو  زؤرث كةاركردن  ؤؤيمةت ةيايةدو   

جطة يةةو بارودؤؤةة   . وبوةاةيكردنةوةث زونكؤم هة وو، يةو كاةةيمدو دوبودروست
و زؤر شةت   سةؤتةث هةمة، ئةم جؤرة ئيمانةيب كةارث دةزطاكانةة، هةيىةضة    

يامنان روسةتكردؤةةوة، ةةةن ا يةة    وهةةمو ة، ييَةرةدو  وبوةر، مة  ئةةو شانمةةم نةة    
و جيةةامكردةوة، جطةةة يةةةوةو    وبةة يؤذو دويةةةيؤذيَك ةيَكةةة َ ب  مةنةةة  04الثةةةرِة 

روستكردنةوةث هةيىةو ثيت زيادة، هةيض طؤرِونكاريةةل يةناوةرؤكةدو نةةكرووة، بةؤ      
 .و اليةلهةمويةطة َ ريَزم بؤ . ثرؤذةيةل ثمت بةم ضاثة دةبةسرتيَت وهةمو
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 ......بةرط ودايةلؤذي مةرطي دو

ورو بةوو نةوةيةدو، ئةةوةيب ئةةو    بووو بآلوني نووسة ئةم رؤمانة، سةركيَمية ية 
فةةان  ؤسةةةدة يةة ة يىة  بارزونيةةة، ثةرت يةة نيو   ؤزةث نةةةةةوةي  كةوردو ر ؤفةةزو ئةايى  

طؤرِي  ئةةو ميَةةوةيب   . ةورِش  كوردث كردوؤزةرياث بيَئاماندو سةركردويةة  ش
و ةؤناغانةةةث، ضةةةندي  جؤطروفيةةاو   و  رودوو و كارةسةةا هةةةموبةةؤ رؤمةةان بةةةو  

مانيَكةدو، رةوةة  بةاوث    ؤةسةايةة  زؤر دةطرنةةوة، ريَكتمةت يان يةة ر    و ك زةمةن
ديوث مةرطةةوة، ئةمةةيب بةة ةيَكمةكاندن      وي  ةيَبثةةرِيَ يَت، دةضةيَتة ئةةو   وميَة

سةي دو، يةة سةاةةوةؤتيَكدو يةة     وكرنؤيؤذياو كاركردن  نوثَ ية هونةةرث رؤمةان نو  
ركردويةة  بةارزون   ث سةة وئةةمريكاوة، ميَةةو   زةمةن  ييَةدون  شةري يةيةكةوة يةة   

دةطَيرِيَتةوة، وةل ةةبةةةة شوشةةيةل  دةبيَةت بةة هةةزورون  ثارضةةوة، دةبيَةت        
و بةرطةةدو، يةةة زةمةةةن  ئاي ةةدةدو   وو ةةةويَ  دوبةةة ؤةةةيايى  ؤةةؤث يةةةد   ؤويَ ةةةر

 . ةةشكيليان بكاةةوة
ئةم جؤرة هةوزنة يةسةر ئاست جي ةانيب ناطةنةة ثةيةةث دةسةت، يةبةةر      

 ونةةوةث ميَةةو  بووورد ون وبوو هؤشياريدو، ية مانةدو و وسينوئةوةث ةرس اك  ية 
و رؤيى  سةركردةيةل، جطة ية ضةندةها هؤكةارث ةةر، ئةةوةيب طةشةت      شؤرِش
 . مةرطة

و دةمويمت ية ميَةويةك  وو ئايىوزدو كاريَك بكةم دةيةةها ثةةرةوك    بودةميَك 
كةرد،   و بة ضةاث  دةسةت ضةا ان   نووس  يةكةم بةرطيت  1441دةويَت، سايى  

يان زونيةةوةو  وشةة بنون بةةة كةةاريَك  سةةةركةوةو   ؤربةةةث ر ؤيةطةةةئ ئةوةشةةدو ز 
و، بةردةووم هانيان دةدوم هةةةا ضةاث  بكةمةةوة، نةةل     بودةنطدونةوةث زؤرث هة

 .م بفةوةيَتؤدووث مةرط  ؤ
و دةيةةها جةار    نووسةني رم ةيا كرد، بةهؤث ؤرِون  زؤيةطة َ ضاثكردنةوةيدو ط
 . م بووث رؤمانةكةوة ماندوبةسةروضونةوةوةوة ئايىؤز
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جطةة يةةةوةيب يةةة بةةةرط  يةكةمةةدو كؤمةةةيىيَك هةيىةةةث زؤرث ةيَكةةةو ، ضةةةند  
ونةوة، ئةةو  بوو بةسةرةدو سةرِدرو   و بةغةدود  رستةيةكيب يةة طةرِونةةوةث بةارزون    

. دووييةة ةةةوووم كةرد    و، هيَمترةوةو بةمبوةميب ئامادةوكاةة مادةث بةرط  دو
ض يةة سة ور   وبوة، هةيىةةو سةرِووةكاض ضةاككردوة،ماندو   ييَرةدو ثيَكةوة طريَردونةو

و ئةو بارودؤؤة سةةؤتةث  ةيايةدو دةذيةت، بةةزم       ، ئةمةيب بة بيَكةس ودةرضو
و  سةةي ةية، ئةوةيةةة ئةةةم كةةارة ةرسةة اكةم وةل رؤ  وئةةةوةث طةوهةةةرث ئةةةم نو
 م  وونووسةةيو دوذمةة  بةةارزون    ةو بيَثرسةة  دؤسةةت وهةةةويى  دوهيَ ةةان كةةردو  

وسةةي يانةوة ونةةةةةوة، يةبةةةر ئةةةوةيب جطةةة يةةة مةةةر  بيةة ني بةةة ن  ووبآلومكرد
ةا، بةزم كار بؤ ئاي دة دةكةم، ئةةم رؤمانةةيب ةةةن ا    ويانةوة سوؤذيانيمت بة ه

و هاوورو بانطةشةو رةنطدونةةوةث نةةةةوةث    ة، بةيىكو شؤرِشيوث بارزون  نيوميَة
و  يى يةام ئاي ةدة نةر    ورث ئةدةبيمةدو وويَ دريَتةةوة، د  بةوو كوردةو ثيَويمةتة يةة   

 .ثيَويمت ئةم رؤمانة دةردةؤا 
 كاةيَةك ديةوون  ئيَمةكطرث كفة     . ئةمةش ئةو سةركيَميانةن، م  ثيَ اسرووم

و هةةةموو كةةةوض دو بةةة رةةابةةةث بةغةةدود يةكةةةميان  ثةةؤش ثةةؤش و دوويةة  كفةة 
وةميان يةبةر برِيارث سةرؤككؤمار بة سةدوضة   ورةفزكروو د وثمثؤرِةكان  كردو

دووي  ويمةتيان بةة نةاوث    . ث سرووةوة ثمثؤرِيَك ويَروث برِيارث يةسةر بدو رستة
سةةيدرة )وة ديةوون   .   ثةنؤزث ئيمةةمةوة مةةالكان فتةووم يةسةةر بةدةن      يئةاي 

، بة دةيةان وةةارو ييَكؤيىي ةةوةث بةة عةةرةب       وبو يب هةمان سةركيَميت(وحلمني
سةة  بةةؤ وةشةةدو نوم يةةةرؤذطارث ر(سققط الكونق  ل)سةةرووة، وةديةةوون  ويةسةةر نو 

ة، يةديوونةة  وكردو( فاةيرةث زةهرو)فةيةستني، ديمان سةركيَميةك  ةرم يةسةر
كونققي الك ققيل  رققالوققي لك  سقق لل)دو، هةةةروةها  وةةةارث (سةةور وي ةةور)شةةييرث 
ورث عةرةب  البرد، جةند جار يةة  بوومةث سةر عبدوهلل ئؤج ئاالض يةةةمو(  كجلدردة

يةةو وةةارة    بووك يةكيَ( والديب ، وملمرق)وةكو ةوة، وبورؤذنامةكان  بةغدود بآلو
و، وةهةةةروةها ئةةةو سةركيَمةةيةث  وبدةنةةد دونةةةوةث طةةةورةث هةةة   ناووزونةةةث،
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و دوث كؤجيتؤث جةال  ةايىةبانيدو كردم، ةةوونيت   ةةسيدةث بةرط  يةل ويةهةردو
ويان هةةمو ئةمانة  ،شاؤدورى مةرطاويان يةسةر دةكردم ئةوونة شؤل بكةم ةمةى

مةر  دةطرنةوة، ضونكة م  يارث يةطة َ مةرط  هاورِيَت دةكةم، جطةة   ئةو ديوث
ندوو جطة ية سةركيَم  بؤ مةةر  كةارث   بووة يةيية مةر  هيض هاورِيَيةك  ةرم ني

 .ةرم نةكردوة
مةةان، كاريَكةةة ييَةةوون ييَةةو مةةةرطاوث، طةةةورةةري    ؤر ؤث بةةارزونيب بةةميَةةةوو

ك  هةستيارو مةةرسيدوردو ثةرت يةة   نةةةوةث كوردوو ية كاةيَ ثميَةووكةسيَتية ية 
وة، م ةةيب ئةةةو ضةةركانةم  ونيةةو سةةةدة سةةةركردويةة  شؤرِشةة  كةةوردث كةةرد   

ة وو رؤمانةكةيمةةت ثاروسةةتو طةةرند و سةةةؤة، بةةةهاث نةةةةةوةي   هةيىبةةةوردوة،
 .و شت ةر يةجةنط  ناوؤؤي 

ئةمانةةيب كةارَيك  مةةرطاوي  و دةبيَةت هييةت ييَتيَةك نةضةَيت، ئةةةو         وهةةمو 
ث مةةرطاوث دةويَةت، دةبيَةت هةميمةة يةارث يةطةة َ       وةيب ضةةندة ثمةو  وردبي ي

 مةرطا بكةيت، هةر هةيىةيةل يةم كارونةدو ةورس دةكةويَتةوة، يةو ةايىةة ئايىوزونةة،  
سةةةني هةةةةبيَت يةسةةةةر بةةةارزون     وةيمةةةت يةبةةةةرةو كةةةةم نو  ميَةوومةةة  ئةةةةو  

و وةارو  ةوةرثو بن و وةرطيَرِون نووسنيو  ئةو ثةرةول هةموونةخمويَ دبيَتةوة، 
 هةةةموو بةةة ةايبةةةة    . سةةروون يةسةةةرث سةةودم ييَبي يةةون   وييَكؤيىي ةوونةةةث نو

و جيَةةة  بةةةاوةرِن   ينيميَةةةةووثةرةوكةةةةكان  كةةةال مةسةةةيود بةةةارزون   زؤر وردو 
 .ن وبوسةرضاوةث سةرةكيت 

هيةةوودورم يةطةةة َ ئةةةوونو ئيَةةوةو ئةةةوون    .......ييَةةرةدو سوثاسةةيان دةكةةةم  
 .   يةك  نويَدو ية ؤؤشةويمت يةطة َ مةرطا يةكبطري ةوةدووةردو، ية كيَلىطة

 
                             12/0/0214 
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(1) 
 
و رونةاك    و ةيمك ، طلىؤثبوومنةث بارون شوشةث ثةيةرةث ذورةكةث طرة 

و طةوويىةةة طةوويىةةة وةل   نبةةوويةةة ذيَةةر سةةيَبةرث ثةيىةةة هةةةورث شةةارووةدو مةةا  ب   
ضةرضةةةيف ن ةةيَ  بةسةةةر ئاةةةان  ئةةةمريكاوة دةكمةةان، ضةةارؤكةث هةةيَر        
نةؤؤشتانةيان دةثيَيايةوة، زةنط  نةبني ؤامؤشة  جةسةتةث دةدرِث، طومةان    

اديةار دويثؤشة  بيَةت،    و شةتيَكةوة دةردةكةةو ، وةل ةةاروث ن يَ يةةك  ن    هةموية
ن، طويَيةان دةؤمةتة سةةر    بووطةروث زمانيَك بةو وشانة بكريَتةوة، بة زمةان ةةايى  

، زمانيَةةك يةةة  بووؤةةرؤش، دةنطةة  سروشةةت ئاويَتةةةث نةةوزةث طريةةانيَك  ؤةفةةة   
بيَزمانيةوة ةؤرِث ئاماذةث ئاسؤييان ية فةزوث رووني ا بةرجةستة دةكرد، ويَ ةةث  

ث زةمةةةن  دورو نزيكيةان ييَدةردةكةةةو ، بةةة  نةةفت  نةةةبي  سروشةت شةةارووة  
ونةوة، وةل موروث ئةاودورث  بوجةستةث ذةنةرِويىةوة يةسةر ضرثايةكة طرمؤيىة دة

 . زةمةن  رؤ  دةنطيان دةدويةوة
ثزيمةةكةكة . زةنطةة  ةةيةةةفؤن هيَلىيَكةة  نةةامؤي  يةةة شةةةثؤي  فةةةزويا كيَمةةا  

ث ثمةك ي  يةسةةر   ضةرضةفةكةث ؤمتةوة سةر س ط  ذةنةرِو َ، ئاميَرو كاغةةز 
 :ميَزةكة دوناو كتوثرِ طةيةنةرةكةث هةيىطر 

 ...........هةالو، هةالو -
- ........................... 

ةوة وو ضةو  شةت ؤث كرؤدوخيمتةوةو ضاوث بة جةستةيدو طيَرِويةوة، ييَوث ؤة 
و بة دةست ضةةث  رِويوةشةاند،   وسةر ميَزةكة، بة ئةسثاي  شري يةكةث هةيىطرة

ة سةةةر ييَةةوث، ضةةاوث يةبةةةر كؤمةيىةةة ةيمةةكيَك   بووةردةؤةنةةة كةةةوةئةةةويب ز
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و  و ذيةان  نوبةو و ئاويَ ةةو   و مةرؤ   دو هةيىدةفرِث، شوشةو ديةوورو رِوونةني  وئاوةذو
ن، يةةة ويَ ةةةث فؤةؤييةةدو يةبةرضةةاوث ةيمةةكيان     بةةووجي ةةان يةةةالث ئاويَتةةة دة  

ا، يةسةةر  دةدويةوة، بة ش ةث شةمايى  بنةوةريةوةيمةوة بة جةسةتةيدو دةكمة  
 .ييَويةوة نيمانةث ثمكوة  طويى  ئاسؤي  ةيادو دةدرويةوة

ويةث سةدون فيلر  سةر سةورِهيَ ةرةوة يةة نيطايةدو    ويةثرِ ئةو ةيمكة بة دةز
يةةةدوو ةةةةم  بريمةةكةث شةةري يةكةوة ؤورثةةة طرةةة ، طومةةان   . نةةةوةبووطرمؤيىة

رةث و، بةةةة ةةةةةةابةةةوكتةةةوثرِث بةةةة ؤويَ يةةةدو دةهةةةا ، ةرثةةةةث ديىةةة  زيةةةاةر دة
و رِوث ثزيمةةكةكةث  يةةة رِةنةةد وزةردةؤةنةكةيةةةوة بةةة كةةاروون  ونةةدو رؤدةضةةو 

و ضاوث شي  بةسةر  ثيَمت سورباويدو، رِوؤمارث هةمة رةنطةةث  ودةرِوون ، د
يةةةوة، دنةةةن  ةةيمةةكؤب  نيطةةاث دةكةوة ةةة سةةةر     يدةؤمةةتة طةةةردووث ذيان 
و شوشةةو    َو طةو  و كورسة   و ثةيةرةو دةرطاو دؤشةل شةثؤ ، ديوورو طلؤث

و بةةة ئاويَ ةةةو كةةةفيَك  سةةث ، شةةيَوةو رِةنطةة  و مادةيةةةك  ييَببةةهةةةموو  بؤيةةا 
 .ونيان دةدويةوةبودياردةث 

و، برذونطة  بةة ةيةةث سةيَبةرث ئةةو      بةو طليَ ةث ضاوث يةةو ثرِؤ ةيةةدو نةوةت ب   
ويَ ةيةيان دةكَيما، يةةناو سةةدون ويَ ةةو ثريمةك  رِةنطةاو رِةنطةدو هةيىةدةفرِي ،        

 . ييان دةدويةوةميَةووو بنةوةرث ية كةيف شري يةكةوة بروسكةث  روونني
ئةوة هةر يةسةرةةاث ضاوكردنةوةيةوة ية ضنؤك  ذةهةر ؤةووردوي  ةوشة     

هةفتة ؤمةتية   وو، ئةو ذونة ية ةةمةن  الويَتيدو طرة ، دبووئةو ئةشكةيةية هاة
يةةوةوة ئةةو   سةر ثةالمارث مةرطةوة، كاةيَك بؤ يةكةم جةار ذةهةر ؤةووردو كةرو،     

 .ووبو ذيان بؤ دروست طومانة طمتيةث ية ذةهرو شري يةث كوش دةو مردن
ة، ركان  ةةمةن  دةةةةيةةو بووساةةشدو، ئةو طومانةث ثةرةث دةسةند،  يةو

ثةيةيية بةنةوةرث دةطةةر ، دةرزث ذةنةة   يةةوةوة نةشةةتةرث ئةةو رةطةةة شةةيَر  
ؤةرمانةةث ةةمةنيةدو    وو، بةو بةنةوة يةطةة َ ؤوييةاو ئةارةز    وبونةةةوةيةك  كرد
رث شةةةثؤييان دةدو، جةسةةتةث دةةوويةةةوة، وةل ويةةدو بةةنةوةيةةةناو كةةةيف ذةهرو
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و رِونةةاك  نيطايةةان دةثؤشةة ،  ثةثويةةةث ئةةةزةي  ؤةةؤث دةديةةةوة، ييَلىيةةو ةةةارث 
ذةهرو رِةنط  ئايىؤز ضةمخاؤةيان دةدويةةوة، يةةو طةةردووةدو بةة جؤريَةك مؤميةا       

و بيمةت    او دةماريةةوة، رِةطة  بية ني   ، ةةزوث طةرم ؤرؤش  دةؤمتة نووبدة
نة  يديؤث بنةوةرث دةيةان سةايىةوة، ئةاووزث ةرسة ال ويَ ةةث ذيانيةان       بووكةوة

يةةة ؤويَ يةةدو ضةةرؤث  يةةةنوثَ ةوةو سةةةرووبةةدة دةشةةيَووند، ذونةة  ؤةفةةةث زي ةةدو
و شةةادث رِووني يةةان دوطةةن دةكةةرد، بةةةو   نةؤؤشةة  هةيىدةكفايةةةوة، بةةزةث ةةةايى 

ة ميَمةةك  دةطوشةةيةوة، وو، ئةةةو ةةةةزوطةة  زةرد هةيىطةةةرِوبروؤمارةيمةةةوة رِةن
هةووث نةؤؤشتانةش شيَووزث شانؤث ثرِ يةة كارةسةاةيان بةؤ دةرِؤمةاند،     كةشو

ديوورث سادةو برييةدور بة رةنط  ثةردةث سةةوز، شةةثؤي  هةيَر  بنةوةرية      
 فؤةؤييان دةردةؤمت، ويَ ةث سةدون ةابلؤث سرياي  ثيَمانطاث دنةةن  ؤةويَ   

طؤشتيان دةؤمتةوة بةرضاو، نةؤمةةث كوردسةتان  بةة كرووةية  دةديةةوة،       و
و جةةزوئنو بةغةدودو سةايكي بيكةؤو نةاةؤ،       شةثؤي  ثةنان  سةيةةرو ئةةرزرِؤم  

 .وةل الفاوث ستةم شةثؤييان دةدويةوة
ئةو شيَية وةل ؤؤرة طؤشتيان دةرِزوند، يةطة َ ئاووزث مؤسةيياث ؤامؤشةدو،   

ة ووبة ةؤةاو دةشة ايةوة، رِوونةي  ب  ةر ييَةوث هةيىةدة  زةردةؤةنة وةل كةار  يةسة  
 و ؤةويَ   ئاةان  سةدون ةافلىةث مةي  كؤضةرث ؤاك  سوةاو، دةرزث ذةن  د َ

و رِؤحيان دةكردو دةكةوة ة سةر شةثؤ ، ية كةيف سثيةوة بة ةوية رِيَة  دذوورث  
  ضياث سةر كةشةوة دؤزةؤ  ؤويَ اويان نيمان دةدويةةوة، وةل يةة ئاةةانيَك   

و ثروشةةةث طؤشةةت   نةةةبني برِوونيَةةت، ئاويَ ةةةث دوذةو طةةرِو ئةةاوو دوكةةة َ بيَةةت    
بةسةةريدو بباريَةت، بةةو جةؤرة ؤويَ ةاوث دةيةان سةايىةث شةؤرِش، وةل فةوورةث          

ويَ ةةث  . و ذيان يةسةر رِؤح  ئاطريةان دةكةردةوة   ضةم  شارووةث ديىدورث مةر 
زوم  طويلةث مةرطةوة بةة   و جيَطة ئةو ساالىنةث الوون بة س ط  ؤويَ اوث هةموو

 :الدو دةهاة ، يةدوو هةناسةدو نةمريان يةسةر ؤويَ يان دةذياندةوة
 .بةث كوردو كوردستان -
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بةةو جةةؤرة شةةاروث جةسةةتة بةةة يةةارث مةرطةةةوة درواةة  مةةان يةةا نةةةمانيان  
 .دةطوةةوة، دوو هةناسة ؤؤ َ بة ؤويَ يان دةرِةنطا

ئةةث  )ةوةرث ؤويَ ةاوث، سةرودث   م  بةن بوون بةة ئةةي  ووبة ئةو ويَ انة يةالث ب
يان ية مَيمكيدو دةكرد بةة ئاهةةند، يةطةةَ  نةةورؤزث ئةةو سةايىةدو سةةر        (رِةةيب

ئةةةو  هةةةموورِثَ دةكةةرد، وةل ؤويَ اويةةان بةةؤ طؤثكةةةث ئةةازودث بةةة ةةةؤث  طةةويى 
ةوة هةيىدةكفانةدو رِوونةي    ية جارونةث دةكةوةة سةر ؤورثة، هيَزو ةي  ية ؤويَ ي

ري ةةدو كةةيَب دةكةةرد، دةيويمةةت ببيَتةةة ثةثويةةة، وةل جةةارون بةةة نةةاو ثانتةةاي  بة
بةةردو دورةوة وةل شة ة بةاث دووث وةشةت      و طةةالىو طةو َ و   و ضة َ هةموبةسةر  

هةةةا بةة ؤةويَ     . بكميَت، ييَوث طويى  الثايىو ب ارو يوةكةو ثيَدةشت مةا  بكةا   
 .و طةشةوة زةماوةنديان يةطةيىدو بكا  ئا َ

 ةو ئاووزونة بة ؤويَ يدو دةهاة ، وةل ئةةو هةيىبةسةت  هةميمة ئةو ويَ ةو نةغر
و طؤرونيانةةث ثَيمةرةرطة بةة سةةماث مردنةةوة، يةطةةَ  ضةرِون          و الوكو حةيرون

 .كةيف ؤويَ دو ية ييَويان دةبارث
نة ؤةرمانةث زمان  ئاسؤي  يةالث، يةة سةاة  بنكردنةةوةو    بووئةو ئاووزونة ب

رث ةرسةة ال بةةة رِوبةةةرث جةسةةتةيدو  رِؤضةةوندو فرميَمةةك  دةرِشةةتة ؤةةوورو دةوو 
 .هةيىدةدرو
و ميَمةةكيةوةو مؤسةةيياث  و هةسةةت نةةة نةةاو رِوونةةني ووبساةةشةةدو، كةوة يةةةو

ديىتةزيَ  طويَ  دةطر ، يادث ئةو رِؤذة سةةؤتانةث بةن دةهاةةةوة، ثةرت يةة نيةو       
و شةسةتنو طويلةة، بةةردو     و ةةؤث  و ئاطر بارون  فرِؤكةةو زريَثةؤش   سةدة بارو 
وةاند، زةوث بة فرميَمك  النة روؤاو طةةرم دودةهةا ، دورو درةؤةت    طلىيان دةس

ي  ؤةؤش  بةوو يبوودةكةوة ، طةو طياو طةالىو طو َ يةة السةك دةوةرية ، نةغرةةث     
 .ؤوون دةؤ كا

يةةوة، يةة ثرؤ ةةث طةةرِون      بووضةند سا َ دوبرِون  يةو طؤرِةثانة ةةةنياي  طرة 
ةر، هةر يةةو كاةةةث بارةطةاث    ة دبووو دةر هاة و دةشت و كيَوو دؤ َ ضياو شا 
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و ةةؤتةةث   و يبةادو ضةرو يةؤكي    نيمتةجيَ  ؤؤث بة جيَ يَمت، سةةيرث سةةري   
ةوة، بووكتيَبتانةكةث كرد، ضوور ضة  دورث ؤمةتة زؤثاكةةوة هةةةا ةةةووو سةور      
و كلىؤيةةل   ضايييةكة ثةردوؤيَك ضاث بؤ هيَ ةا، بةة حةثةسةاويةوة ييَة  وةرطةر      

نكردنةوةوة هةيى  ةورِونةد، ئةوسةا هةسةتا يةة     شةكرث ؤمتة دةميةوة، بةدةم ب
كوونوث جيَطةث زؤثاكةث روون ، دوو نيطاث يةة ب رييةو ةةةذةو دورةرِوث سةةربان     

و ةلىم  دورو ديوورث ؤويَ دةوة، هةناسةث هةيىكيَماو هاةةة   و رِةش  طر ، ؤة 
 ، و نايلؤن  سةر بانةكةث روونة  دةر، بةدةم ةويىث  ؤةفةث طريانةوة ية باطرديَ 

ةوة، ضاويَك  بةمةوالدو طيَرِوو سةوورث  بووو بةر ثةيةرةث ورد ئةوسا ية هةيوون
 .ووب جيَبةكة

و، طةؤرِو بةة   يةوساةةدو، ئةوةندة بة كو َ ةويىثيدو شاريَك يةة رووني يةا دروسةتب   
و هةةاوورث  و اليةكيمةةةوة طريةةانهةةةمونيمةةتران  ؤةةؤكردو جي ةةان  ثؤشةة ، ية 

يةسةةةر بانيَكةةةوة ةفةةةنطيان بةةة طويَمةةةبانةوة   ةوة، ثةةةييَكبووثيَمةةرةرطة بةةةرز
ة جيَبةكةةةو هةيىدةبةزي ةةةوة، كؤمةةةيىيَك  ةةةر    بةةوو، ضةةاويان برِيووبةةهةيىووسةة  

، سةةة َ ثيَمةةةرةرطة يةسةةةةر بةةةوودةسةةةتيان بةةةة ةايمةةة  ةفةنطةةةةوة ةونةةةد كرد 
ة سةر ضاو، ية مةوالوة ملة ةوةةو ضةرثةو  بووطويَمةبانةيةكةوة جامانةيان ؤمت

، ثؤيةةة ريمةةؤيىة بةةة  ووب، وةرِسةة  بةةة جؤريَةةك بةةايى  كيَمةةا  بةةوونةةايىني دروسةةت ب
ةةورِطيَك    هةمووئاةانةوة بيَدةنطيان دةشكاند، شؤفيَرةكة سلف  ييَدو، طريان 

ونة  ةةةيةةوة، كةسةيَك    وركةان  ؤةفةةث دةر  بووطر ، يةطةئ جويىةث جيَبةكةةدو  
ةوة ية زيَكيهيَ هةةموو نةما فرميَمةك بةة رومةةةيا نةهاةبيَتةة ؤةوور، ناوضةةكةش بة      

و  نبووو بايى ةةدة ةيَكةةةالىو و ةيةةةةو ةةةاذةث ةةازو ةةةويى د  وروذو، حةثةةث سةةةطة  
 .دةنطيَكيان ؤ كاند هةموو

ركةانيَك  طةةةورة، ورد  بوو نةة ووب رووني يةةدوو ويَ ةةةو دنةنانةة يةة    ئةةو دةنةد  
سةيرث ثةيىةث هةورث دةكرد، يةسةر ئاست رؤذئاوو زينةيان دةبةستةوة، بةة  

ن، دوو جةةار ووبةةدة و دورو درةؤتةةةوة ةيَكةةةزو و دةشةةت و دةوةن ويَ ةةةث شةةا 
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ن بةة ويَ ةةث   ووبة ث يةةالث  هةةموو و بيمةت  نةةما،    ضاوث نوةاند، ةووناث بية ني 
ن، بةو ويَ ةيةةوة كةوةةة دةريةاث روونةي  ئاي ةدةوة،      وكةوة ة ؤوورةوةث طةردو

ةكةةةث و يةسةةةر يو سةةاةةث طةيمةةتة سةةةر فةةةزوث سةة ور دوو ئةةاورِث دويةةةوة يةةةو
 شاؤيَك وةستا، بة ؤةيةر يةذيَر ةاشة بةرديَكدو ؤؤيى  درِث، ممتيَك  هةةيىطر ، 

يةوة ةوةيدو، ئةةوث ةريمة  يةةناو دةسةتة سةرِةكةيدو      يثروشيَك  ؤمتة ناو دةم
و دةسةةت بةةةالث وية طنفانيةةةوة، ئةوسةةا بةةة ديىةة  ثةةرِةوة هةةةرد يطريَةةدوو ؤمةةت

و رويكةردة ةيبلةةو    كةةث روؤمةت  و ضةث كةرد، جامانة  رؤذئاووو رؤذهةزةا روست
 .نويَةث دوبةست

ةوة هةةةر يةةة بةشةة  باشةةورث دةرِوونةة ، يةةة    ووبةة كاةيَةةك سةةوورث جيَبةكةةة 
و كيَوو بةردو ؤةؤيى  دةؤويَ ةدةوة، بةةرةو فةةزوث      ئاويَ ةكةيمةوة دورو درةؤت

 .ووبغوربة  هةر ةوزي  ضاوث ةيَربِث 
و ؤةويَ    ث ميَمكو د َ، دةزويةووبيةوساةةوة دوبرِون  طةورةث بؤ دروست ب

، يةة بؤةةةث   ووبة ، ئةوةش ئاويَ ةث ئةو ذيانةث ووبسةرةايى  ئةو ثرِؤ ة ؤةيايىية ب
شةتيَك   يةة يةاد دةكةرد، شةيَر ثةيةةو        هةةموو ئةو ؤاكةدو رؤح  دةةووندةوة، 

مةر ، هةةا كةوةةة ئةةو طةةردووةوة، رؤذونةة يةطةةئ ئةازوردو هةناسةةث ئةاطرووث         
ث ثيَدةؤويَ ةةدةوة، ئةةةو هيَلىةةة ميَةةةووئةةةو بيَئاروميةةة،  هةيىدةمةيةةةوة، بروسةةكةث

، دنةةن  ةرسة اك  ئةةو سةاةةث دةديةةوة، يةة       ووبة ةرس اكةش ذيانيةان طةؤرِث   
 .جةستةيدو ضانديان

ضةند رِؤذيَك يةوةو بةر يةطة َ ةةةي ةوةث طرمةةث هةةوردو ئةةو ضةةمخاؤةية     
لةةكان  يةبةةر   ةوة، بةو كرؤكةةوة يةسةةر شةةةاميَك  ووشة تؤن وةسةتا، ج     يطرةي

، سةرماش يةشة  يةكدهيَ ايةةوة، بةة ضةاوث كةزو بةنث       ووبديىؤثةث باروندو ةةرِ ب
 . ئايىؤزووةوة كةوةة رِوونني
و دةريةةاو فةةةزوث ؤةةةيايى  كةةرد،   و شةةا  سةةةيرث ئاةةةان وماوةيةةةل بةة َ ثمةةو

و هؤشةةيان دةطرةةةةوة، مؤسةةيياث الوكةة   نةؤمةةةيةك  سةرةاسةةةرث نيطةةاو نةسةةت
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 ايةوة، بةو شةثؤالنةوة نةشئةث زةمةن  نوثَ، رؤح  دةطرةةةوةو  سوريان بن دةهيَ
 :بةو ئاهةند سازيةوة، يةطة َ شييرةكةث هةذوردو كةوةة سةرسةماث رِؤح 

 .كؤةريَك  سث  ةية با َ بةسةر رِوو، نامة بةريَتة كؤنطرةث وورشؤ -
 جي ةان، بةةو   هةمووهةر وةل بة كؤةرث ئةفمانةييةوة ئةو نامةية بطةيةنيَتة 

شة  شةاالىوث كتةوثرِث هةا ،     وجؤرة هيَزيَك  طةورة هةست ؤرؤشاند، ية ثةرِ ةو 
زةنطةةو مارشةةيان بةةة طويَيةةدو دةهيَ ةةا، وةل ئةةةو رِؤذونةةةث مؤسةةيياث د َ ةةةةزيَ  

و هةةوويى  جةةنط  هيَةزث     ئيَزطةث كوردستان ييَدةدرو، بة هيَر  طويَ  ييَةدةطر  
و دوطةن كةردن ئةؤةرةث نةةدةما،      ثيَمرةرطةث ييَكدةدويةوة، بة بيمت  سةوةان 

ة نةةاو هيَةةزث  وو بةةةرطرث دةضةةو  و هيَةةرش كةةاةيَكيب بةةؤ نةؤمةةةث سةةةربازث  
و بةة حةذمةةةةوة    ثيَمرةرطةوة ضاوث دةبرِية ئاةةان، ييَةوث ؤةؤث دةكرؤشةت    

يةةةو جَيطةيةةةث دةِروونةة ، كةوةؤةةةة ذيَةةر دةسةةت يةشةةكرث رذيَرةةةوة، ئةةةوة        
. اةانةدو هةست دةكرد يةة  يةة  كةرووة   ، يةو سووبفةرمانيَك  ؤةفةث ذةنةرِو َ 

يةوساةةشةدو، ئةةةو ويَ انةةةث يةةة نيطةةاث ووشة تؤنةوة بي يةةةوة، جةةاريَك  ةةةر بةةةو   
و ثةيةةةث دةسةت طرمؤيىةةة   دوضةلىةكي ة ؤورثةةةث طةر ، هةةةنطاوث هةيى يَ ايةةوة   

ن  نةةةةوةيا نةوةر  دةريةاث    ووبة و يةةناو حةذمةةة     و ديىة  طوشة    كرد، ميَمك
 .ووب بنكردنةوة

ةوساةةشةدو، يةة كةةيف شةري يةكةوة بروسةكةيةل يةة مَيمةكيدو ضةةمخاؤةث         ي
ث زةمةةةن  يةةة ناديةةاردو  ميَةةةوودةدويةةةوة، وةل ئاويَ ةةةث ئةفمةةوناوث كآلفةةةث   
و جةسةةةتةيان   ؤبةةةةرطرث ر ؤدةكةةردةوة، وةل ئةةةةو سةةةاةانةث ثيَمةةرةرطة بةةة  

 . دةةووندةوة
  طرة يانةةوة  و زؤزطةدو ديةةوة، بةة هةةوويى     ئةو طرِةيةث يةة جةةنط  هةنةدريَ    

ئةةازوريَك  كوشةة دةث طةةر ، بةةنث يةةة نةؤمةةةيةك  كاريطةةةر دةكةةردةوة، هةةةةا  
رِو كيريةةاي  ؤزيي ةةةوة شةةوروث فمةةفؤو دةسةةت ث ثيَمةةرةرطة بةةة ممةةت بةةةةا َ

و  مةةيىيَك سةةةركردة يةة ثةةارة   ؤبمةكيَ  ، بةةو بةةنةوة يةة بةة  دوريَكةدو يةطةةة َ ك    
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ضةيلكة نةؤمةةث هيَرشةةكةث    ةوة، بة بووو سةرؤل هؤزةكان كؤ حيزب  شيوع 
 :يةسةر ؤؤيىةكة بؤ نيمانة كردن

رِو ؤو ميللةةدو هةن، ئيَةوة بةة هيَزةةرن يةة فمة      ئيَوة ئةوونةن ية رؤح  م  -
و  كيرياي ، سور دةزوض كاريَك دةكةن يةشكرث رذيَت هةرطيز هيَرش بةؤ هةنةدريَ   

 . زؤزل نةكاةةوة
ةيةةةث ئامةةاذةث بةةؤ بةةةو ةمةةةيةوة نيمةةانةث ئةةةو ناوضةةةيةث كيَمةةا، بةةة ث 

 .شاؤةكة طرةةوة
انطو  مةةةيَك  يةة، يةةةو كاةةةةث ثيَووبةةطةةرة  هةنةةدريَ  ةةةةووو غةةةمبارث كرد 

كةسكوندث ية جطةرةكةيدوو نةي َيمةت كةةس بةةو ذونةةث بزونيَةت، يةة ئيدريمة         
يةوة، نيطةاث وردث بةةرةو ئاروسةتةث شةاؤةكة     ووبكورِث روون ، ؤةمو ئازور طرة

 :ويتيَكرد، بةو ويَ ةيةوة ربووروطرة
كوردستان، سةدون ضياث وةل هةندريَ  ةياية، نابيَت طرة  شاؤيَك بةةو   -

جؤرة كارمان ةيَبكا ، رذيَت بة فمفؤرِو ثةن  نؤكةرون طرة ، ئيَرةش بةة ضةةك    
و باوةرِ دةيطري ةوة، هةر ئيَمتا بةرِؤ سةةركردويةة  ئةةو جةنطةة بكةة       ثارةيزون 

 .هةةا دةيطريتةوة
و ضةةاوث بةةة هيَةةزث ثيَمةةرةرطةدو   جةةؤرة ييَةة  روونيةةةوة  يةوساةةشةةدو، بةةةو

 .طيَرِويةوة
نيوة شةو يةطةةئ يةكةةم ةيمةك  مانطةة شةةودو، كاةيَةك سةآلوث نوَيةةكةةث         

و مةةةةدةيان ثيَةةةدو، بةةةةو هةوويىةةةة ديىةةة  دوؤورثةةةاو بةةةرؤث   دويةةةةوة، هاة ةةةة الث
 :بةرزكردةوة

و  نةةا ببيَةةتمةة  نامةةةويَت بةةةو جةةؤرة ؤةةويَ  برِذيَةةت، يةكةيةةةل ةةةةفرو ةو   -
يةكةيةةكيب طةةمارؤ، ئيَرةة بةؤ مافرةان، بةؤ ئاشةت دةجةةنطني، بةة ؤويَ رِيَةةث           

 . و مافةكةمان دوو دةكةويَت كيَمةكة طةورة دةبيَت
ضةؤ، ةةزبيةةكةةةث يةةةناو  هاةوبةةو ةمةةةيةوة هةسةتاو بةةة ذورةكةيةدو كةوةةةة    
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دث ييَةدو،  ، دوو جار سيغاريَك  ثيَيةايةوةو مةةيَك  كةسةكون   ووبثةيةكانيدو ئازند
، يةة  ووبث نةارد ؤئةو ؤةيةرةث بةة دةسةتةوة طةر ، هةاورِثَ ةاشةكةنديةكةث بة      

و نيطةارو شةيَووزث ؤويَ ةدةوةو ورد يةة      نةؤب. ووبشيَوةث اميَرو دروست كرو
ةوة، بةؤن  ةؤفةان  روسةيا يةوة  طرةةةوة، يةةوةوة ئاهةةند        يمةعدةنةكةث رووني
 . ية بنيَك  ةويىةوةيسازث رؤح  ؤمت

زؤزكيمدو بةو جةؤرة حةذمةة  طرةيةةوة، كتةوثرِ يةطةةئ ئيدريمةا       ية جةنط  
نةةوةث بةة فةرمانةدةث    بووبؤ بةرةث جةند، يةبةر ئاطر بارون  فمةفؤرِدو كؤ  وضو
و هيَةةز كةةرد، يةسةةةر ثارضةةة كاغةةةزيَك ويَ ةةةث زؤزكةة  كيَمةةاو      و بةةةةايويَ  يةة 

انةدو  يهةموونةؤمةيةك  ضرِث دونا، ئةوسةا جطةرةيةةك  دوطنسةاندو ضةاوث بةة      
طيَرِويةوة، ئةوةندة بة ةاسوةةوة سةيرث كردن بة هةزوسةان  ثيَلةوث ضةاويةوة،    

 :يان  طر هةمووويَ ةث 
مانةةو هةةرطيز نابيَةت بةن يةة رِوؤةان       هةموومان يانةةمان، ئةةوة ثةةنان      -

بكةي ةةةوة، دةبيَةةت ثيَمةةرةرطة فيَةةرث مةةةر  يةةان سةةةركةوة  بةة ، زؤزل يةةة      
 .وةئةستؤةاندوية دةبيَت بيطرنة

 ووبة بةو ةمةيةوة دةست بة شان  ضةث  ئيدريمةا كيَمةاو هةةةا يةضةاوث ون    
و يةطةةة َ ريةةزث  شةة ؤهةةةر سةةةيرث دةكةةرد، سةةيَبةر بةةاز ناوةييةكةةةث دودةث  

 .ثيَمرةرطةدو بةرةو ضياكة سةردةكةو 
يةةةوة ورةث دةؤمةةتة ديىةةةوة، ثيَمةةرةرطةش بةةةو   يبةةةو ئاكةةارو بةةارة دةرون 

ةث  دةسةةتيان، يةةة ماوةيةةةك  كةمةةدو ئةةةو  رؤحةةةوة طيانيةةان دةؤمةةتة سةةةر يةة 
 .جيَطةيةيان دةطرةةوة، ئةو كاةة هةناسةث ئؤؤةث هةيىدةكيَما

يةة جةةةنط  كيَةوة رِةشةةةدو ئةةو بةة َ ئاروميةة طرةيةةةوةو ذونة  ؤةفةةةث ورةث      
ةوة، يةة  ووبطيانبازون رؤح  طر ، ية حاج  هؤمةرون ثيَمرةرطةيةك  زؤرث ييَكؤ

ةوة، ئةويب بةة ةيمةك  ضةاوث يةان      بووبةرزدةاليةكةوة ثةيةث مان يا نةمان 
دةؤويَ دةوة، دةيزون  بة ؤويَ يان شاؤةكة مةؤر دةكةةن، ضةةندي  سةةركردةث     
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كةؤكردةوةو نةؤمةةةث طرة ةةوةث شةةاؤةكةث بةؤ كيَمةةان، سةةيرث شةةويَ ةوورث     
و كةوةةة دةريةاث    رذيَر  كرد بةسةةر يوةكةةوة، مةةيَك  ةةويى  يةة سةيغارةكةيدو      

 .بنكردنةوةوة
، هةةا ية نيوة شةودو هةوويىيان بؤ هيَ ةا، بةة دةسةت    ووب ؤرة ب َ ئارومبةو ج

ضةث  روديؤكةث كز كردو بةوث ةريب ئةو رؤذنامةيةث ثيَيايةوة، يةسةر كؤشة   
 :، ئةوسا هةناسةث ئؤؤةث هةيىكيَماو زةردة نيمتة سةرييَوثبوو

دةمزونةة  رؤيىةةةث كةةةورد يةةة فمةةفؤرِ بةةةةهيَزةرن، بةةةؤويَ  كيَةةةوة رةش       -
 .ةطرنةوةد

ن ووبة ضةند جةارةث طيةان بةازث كيَةوة رِةش كيَلىطةةث نةوَي  ؤةؤرث ئةازودث         
يةالث، ةةنانة  يةسةر يارث كردنيب ئةو ئازويةةيةث بزر نةدةكرد، ضةند رِؤذيةك  

، ووبةةيةةة دووث ئةةةوة يةطةةة َ نةؤمةةةث سةةةربازيدو نةةوةر  بنكردنةةةوةث ةةةوئ ب  
مرةرطةوة ةيَكةزو دةكرد، يةةو  و طرِث ةيَزوب  بة يارث مةرطاوث ثيَ سوةان  ؤال

كاةةةةةدو، سةةةكرةيَرث رِؤذنامةيةةةةك  جي ةةةان  هاةةةةة الث، ماوةيةةةةل طفتوطةةةؤث     
بارودؤؤيَك  يةطةيىدو كرد، ةةنيا باس  جةنط  كيَوة رِةش  نةةكرد، ئةةويب ئةةو    

يةةوة، هةةةا   بوون يَ يةث يةناوضاوونيدو دةؤويَ ةدةوة، بةةو بةنةوة غةةمبارث طرة    
 :ةيةكة رِوكيَمائةو ثةيةث بؤ شةةرِ

 بارزون ، با ياريةك  شةةرِةنج بكةي ؟  -
ة طومانةةةوة، بةةة ؤويَ دنةةةوةث ئةةةو ن يَ يةةةث     يئةةةو دووو كتوثرِيةةة ؤمةةتي  

 :و ثيَكةن  يةوة سةرث يةةانديناوضاو
 .ووفةرم -

ةوة مةةةث ييَةةدو، بةةة   يةةو بةةة هيَر ي جطةرةيةةةك  دوطنسةةاند  نووسرِؤذنامةةة
 :دزةردةؤةنةوة يةكةم دوش  جوزن

 ؟.ضؤن ئةو سةركةوة ةةان ية كيَوة رِةش بة دةست هيَ ا -
ن، جطةرةيةةك  دوطنسةاندو   بةوو وث طرذوثرسيارةوة ؤؤث ؤووردةوةو م بةو
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 :مةيَك  كةسكوندث ييَدو
هيَزث ثيَمرةرطة بة برِووث مةزنةوة بؤ ثاريَزطارث ية نيمتران  دوطن كةروو   -

 .فيدو كردية ذيَر دةستةث ديكتاةؤرث ؤويَ  مةدو ؤؤيان 
 :، هةةا طةيمتة دوو ثيَ اسةووبسةرةايى  يارث  نووسرِؤذنامة

نةبةردث كورد بةو برِوويةوة رِوبةرِوث مةر  دةب ةوة، يةو جةنطةدو رؤحة    -
ةوة طةيمت ة سةر شةا ، مةؤرث   ين، بةو ياريووبو ثارة  ةيَكةزو برويةة  شيوع 

 .شةرةفيان نيمانة كرد
طةرةكةيةدوو دوكةةيى  بةةرزكردةوة، ئةةويب     بةو وشانةوة مةةيَك  ةةرث يةة ج   

و مةييكا دةسورِويةوة، بةة ةرسةةوة وةزيةرث     ، ضاوث بةسةر في ورِةنط  ةيَكيو
 :دةركرد، ئةوسا جطةرةكةث فرِيَدو، ئةويب برؤث يةك يَ ايةوةو ثةيةث هةيىربِث

 . كب مةييك -
دوو ؤمتة سةر ؤورثة، ساةيَك بةنث كةردةوة، يةة     نووس ئةوة ديى  رؤذنامة

 :يةرزي دو زةردةؤةنةث كؤةاي  طرةيةوة
 .بارزون  ية شةةرِةيدو ية جي ان دةباةةوة -

، ةةةةق ةةةةق ووببةةةو ةمةةةيةوة يةناوضةةاوث روونةة ، يةةة بةرومبةةةرث دونيمةةت  
، ووبةةو دورجطةريةةةك  بةسةةةر فيمةةةكدونيدو كرد ، ؤةيةةةريَكووبثمةةتيَ  بةسةةت

سةريمةة  بةةة ئةةاوةذؤي  نةةة فةةةزوث سةةام اك ، جامانةةةث ووبثةةرِث ضةةاوو بةةرؤث ب
، بةو سةرساميةوة بة جؤريَك بنث بةة فةةزويا   ووبسيَبةرث رةند سوريان بؤ كرد

ة سةر دةيان ثرسيارث سةرسورِهيَ ةرةوة، يةةو رووني ةةوة   ووب، كةوةبووثةرش ب
كةةةوردث ديةةةةوة، يةةةةوةوة ئةةةةو ةمةةةةيةث ؤرؤةمةةةؤق، كةةةة       نووسةةة ضارة

 :ةوةبووثث، ية ميَمكيدو ضاووبكورد طوة نووس يةسةرضارة
 .ةيوةزم  ئةم ثرسيارة ةةنيا الث ممتةفا بارزوني _

 ؤث بة ؤذطارونةة دةهاة ةةوة رووني يةةوة، بةر    ؤية كةةيف شري يةكةيمةةوة ئةةو ر   
ذة ةاريكةةكان يةبةةر   ؤو هيَزيَك  ؤةفة دةرون  دةهةذوند، ر بةرزدةكردةوة ؤئاس
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رةكةةان ونةةةوة، زةمةنةةة دو ووبدة بروسةةكةث نةةةفت  سةةورث ئةزةييةةدو رونةةال   
اةةوةؤتيان دةطرةةةوة، ةةةوذميَك  شةازوبةر روبةةرث جةسةتةث دةطرةةةوةو       س

 . و سةنطةرث دةطرةةوة ةةث ؤةبا ؤوةوة بوسةريةنوثَ وةل سةرةةا دةض
ث، يةة  ؤو ةةةوذميَك  ئةفمةانةي  بة    ة نطةني ووبة ئةو هيَزة نةبي ة ية ذيانيةدو ب 

زطةارث يةة   ، بةؤ ثاريَ ووبة  جةنط  سةرةةاي  بارزونةوة هةةا ئةو ساةة بةةو جةؤرة  
ةوة، فيدوكارونيب يةمةواليةةوة  وو نيمتران، وشةث مةرط  يةبن دةضو شةرةق

نة ثيَمةةوة، ثةاش سةةركةوة  ثةايى  بةة دوريَكةةوة       وبةسةرثةة  مردنةوة دةضةو 
 .و هةناسةث هةيىدةكيَما دةدويةوة

كةاةيَكيب رؤيىةةث   . هيَزيَةك بةة طةةورةةر دةزونة      هةةموو يةوةوة فيةدوكارث ية 
اية حةزث دةكرد طيان  ؤؤث ثيَمكةش بكا ، ئةو ويَ ةيةث بةسةةر  نةبةردث بدي

ةوةو ويَ ةةةث م ةةدويى  يةةسةةاةةدو ئةةةو رؤحةةةث دةؤمةةتة ديىي يةةةو. سةةةدوندو رِشةةت
 .ئاسؤي  بؤ دةرِةؤماند

، ثيَمةةرةرطةيةل هاةةةة بةةةردةم  زورث  ووبرِؤذيَةةك ئةةةو هيَةةزةث يةةةال دروسةةت  
 :رِثةةةةيىةث دةكرد، دوو جار وشةيةك  ية دةم دةرثة

 ...... سةرؤل -
، يةرزيو ةووناث ةمةث نةما، بةة كزؤيىةةي  سةةرث    ووب ةمةكة ية دةميدو وشك

، كاةيَك سةةيرث  ووب، ثمتيَ يَك  ةوندث بةستووب بةسةر باز كورةةكةيدو دونةووند
 :و فرميَمك ناوضاوث طرةةوة و ناوضاوون  ؤويَ دةوةوكرد

ردستان بة ؤويَ ت مؤر بكةةيت؟  يت، دةةةويَت كوووبرِؤيىة س َ جار بري دور -
ئيرت ناةوونيت يةناو شاردو ضاالك  بكةيت، برِؤ ثلةةث سةةريي  وةربطةرة شةؤرِش     

 .ثيَويمت بة كةسان  وةل ةؤ هةية
و يةةة ويَ ةيةةةك   ، يةةثرِ كةوةةةة ئةةةو طيَةةووةوة  ووبةةثيَمةرةرطة يةبةرضةةاوث ون 

جامانةيةةل  و دةسةت بةة    ئةفمانةييدو ئةةو سةاةةث بنهاةةةوة، هاةةة بةةردةم      
 :، بة كزؤيىةي  وةستاووب، ؤويَ  بةسةر  بةرطيدو وشك بووبثيَيرو
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ن بةة  ووبو  سياض ييَكوشة وسةرؤل، ةومبةيةيةكت فرِيَدوية ناو جيَبةكةيانو -
 . ةةرةبرو 

سةةةاةيَك ييَةةة  رِوونةةة  ويَ ةةةةث ئةةةةو طيانفيدوييةةةةث ييَدةردةكةةةةو ، ئةوسةةةا   
 .كرد دةمانيةكةث ةةدث بؤ هةيىكيَماو ثيَمكةش 

، دةيويمةةت نةةوةث كةورد طيانيةةان   ووبحةةيب هةميمةةة يةة ميَمةكيدو   ؤئةةو ر 
رزطارث كوردستان، بةو بةنةوة بةةردةووم هيَةزث     ؤوةنة سةر يةث  دةستيان ب

 .ثيَمرةرطةث بةسةر دةكردةوة، ورةث طيانبازون  دةؤويَ دةوة
يةبةةةةرة بةةةةيانيَك  ؤويَ اويةةةدو بةةةة هيَرشةةة  هةمةةةة اليةنةةةةث رذيَرةةةةوة بةةةة 

يةةةؤوور ئةشةةكةوةةكةوة بةةة الرِيَيةةةكا   ويَئاروميةةةوة يةةة ضةةادرةكةث هاةةةة دةرو ب
ثياسةةث دةكةةرد، سةةةدون ثيَمةرةرطة يةةةمةوالوة بةةة ضةاوث فيدوكاريةةةوة ييَيةةان    

 :و ية ناؤةوة هاووريان دةكرد دةرِوون 
 . سةرؤل، رِيَران بدة دةضني يوةكةكة دةطري ةوة -
طةةر ، ثيَمةةت روؤمةةارث يةبةةةر  و دةرونةة  ةيمةةك  ئةةةو فيدوكاريةةة ؤةةويَ  

و بةةبي ي  بري يَكة     ، يةوسةاةةدو الويَةك هاةةة بةةردةم     ووبة  هةةاوةكةدو ئاوسا
 : و هةناسةث هةيىكيَما ةو َ كةوةة سةر ديى 

 . و ةيَكؤشةرمان هةية رِؤيىة ؤةبا  سةؤتة ميللةةيَك  ةارةمان -
ردسةةتان  ، ئةةةويب هةوويىةكةةةث ئيَزطةةةث دةنطةة  كو  ووبةة الوةكةةة ديىةة  ثةةرِ 

 :بنهاةةوة، ئةو ؤةمةث رةووندةوة
 . و ؤوشكت رِةمزث نيمتران ، ؤؤرن و باول دويك -

 :الوةكة ةةووو جؤش  سةند
 .ئيَمتا م  مايىت شؤرِشة، هةةا مردن جةستةم ةةيىغانيةة  -
ساةةشةدو، يةة روونةي  منةةث بةارون  سةةر شوشةةث ثةيةرةكةةو كةةيف           يةو

ةوة، هةةر وةل زةمةةن بطةرِيَتةةوة    بةوو دة  زي ةدو شري يةكةوة، ئةو ويَ انةث يةال
 .و، يةطةئ زةنط  شؤرِش  نويَيا ةيَكةزو ببيَتةوةوسةر ئةو رودووونةث روبرد
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بةو جؤرةش ةةرم  الوةكان  دةبي يةوة بة دووث ئؤةؤمؤبيَل  سةربازيدو، بةة  
دةث كؤزنةكاندو كَيمدةكرون، يةة ويَ ةةث فؤةؤييةدو ِروبةةرث ثايىةةوونيَت نيةو سةة       

و  دةهاةةوة بةرضاو، يةطة َ شازوث ؤةويَ  ناوةؤتةةدو ياريةان دةكةردو ةةاريك      
 .و بةردو دودةطنساند و بة ؤويَ يان ضرويان يةسةر ئاس  ةةييمريان دةبرِث

، ئةو كاةانةةث بةة   ووب ندو بؤ رِةؤمابووو ية دويك ئةو هيَزةث يةطة َ سروشت
ن  دةهاةةةوة  ووبة وة، يةةوةوة بيَمةكةث   م دويى  ديليَت س َ سايىيان بؤ دةطيَرِوية

و دويةةن    ركان  رِؤح  ؤةفةوة شةنث دويةك  بووبةرضاو، بة ةةةي ةوةث ئاويَ ةث 
بةسةر  رومةةيةوة دةبي يةوة، وةل ئةو ديىؤثانة ثيَك يَ ةةرث ئةاالىث سةربةسةت    

ث ئةةو طةيةةيان نيمةان دةدويةةوة،     ميَةووب ، بةو جؤرة بةسةر  يي  ذيانةوة بوو
دةكةةةردو دويكةةةان بةةةة اليةاليةةةةوة ضةةةاوةرِوونيان  ؤ  بانطةشةةةةيان بةةةؤشةةةاروث ر

دةكةةردةوة، رؤذيَةةك يةةة هاة ةةة دةرةوةث سةةؤثةرماركيَتيَك ئةةةوةث ديةةةوة، ذنةةو   
 :ثياويَك بةطريانةوة ضاوةرِوونيان دةكرد

 .ئةم ثياوة ذةنةرِو َ بارزونية؟ -
 :بةو ةمةيةوة باوةشيان ثيا كرد

ث ئةرمةنني، ئةم ذةنةرِويىة ية دةسةت ةةورل   ئيَرة نةوةث ئةندرونيك  ثاشا -
 .رزطارث كرد
 :حةوة رويان كردة هةردو هاورِيَكةثؤبةو ر
ئةطةر ئيَةوة نةاةوون  ؤزمةةة  بكةةن دةمانةةوَيت بيَتةةالمان، هةةةا مةردن          -

 .ؤزمةةكارث دةكةي 
ذونةةة دةيانثيَيةةايةوة،  ؤو دةنطةة  ووشةة تؤندو ئةةةو ةةييمةةرانة ر   يةةةناو زمةةان 

 : ةل هةزورون دةند بةسةريدو دةهاة يةثرِيَكدو و
 . سةرؤل، بارزون ، ثيَمةووث كورد -

و  ن بةة هةاوورو ويَ ةةث ئةفمةانةي     ووبة  ذيَك يةوةوبةةر ئةةو دةنطانةة   ؤضةند ر
ة مةة ، بةوو ذورث يةة سةيَدورةدون  هيَ ايةة بةرضةاو، سةة َ الو ثةةرِؤث سةوريان ؤرو      
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ة ووبة ة ضةاويان برِي يان دةطوةةوة، بة ضةاوةرِوون  مةرطةةو  (ئةث رةةيب)سرودث 
ئاسةةؤ، وةل ئةةةو سةةاةانةث دةديةةةوة، يةةة رؤذنامةةةث ؤةباةةةدو هةةةوويى  الوونةة       

ن بةة بايى ةدةث   ووبة يةثرِ يةة نيطايةدو ةوونةةوةو    . بةرثةة  سيَدورةث دةؤويَ دةوة
 .نةوةووبو ميلؤنانيان ييَدروست ئةفمانةي 

ةوة بةسةةر  و رِؤذو شةةوث بةةو هيووية    يةوةبووئةو ويَ ةية طرة ووبضةند سا َ 
و ضةةندي  ثيَمةانطاث    دةبرد، يةو ساةانةث بةنث دةكةردةوة رؤحة  دةةوويةةوة    

ة ووبةةرؤذيَةةك نيطةةاث بةةة ضةةلى  ئاسةةؤوة نيمةةتةوة، ئاةةةان . سةةةؤت دةديةةةوة
و كؤض  سورث مةي  بيَبائ ية فةزوث عيمةي  نةمريةةوة سةا  بةة      شةثؤي  رؤ 

 . يان دودةثؤش سا  بةرةو هيَلى  س ور ثةرةيان دةسةندو مي  بة ميل

ساةيَك بة ةويى  ييَ  روونني، ئةوسا ئاةانيان ةةث كردو ثةؤ  ثةؤ  فةةزويان    
و دوي اسةةؤرِث  ن بةةة بايى ةةدةث ئةفمةةانةي   ووبةة كةةيَآل، يةةة فؤةؤنةةاة  كؤةاييةةا   

 .سةرةةاييان ية دؤذةث هةسارةث بةردو ةووندةوة
وة، يةة  و بايةةوشة  دةديةة   بةو رووني ةوة كةوةةة طةةرِون، ويَ ةةث ةةيةةرِةش    

ضوور س ورةوة ويَ ةث ةةون  جايىجايىؤكة هةورث ئاطريان بةسةةر رؤحة  مليؤنانةا    
 .نةوةووبو دروست دة دةرِشت، دةثيرِون

ئةو دنةنة ةؤوث ئةو رؤحة ئةفموناويةث يةال دةضاندةوة، بةو طومانةوة بة 
و بةةة ئاويَ ةةةث بنةوةريةةةوة  بةةة مةةةي  ئةةازودث ووبةةئاةانةةةوة دةةوويةةةوة، دة

ث نةؤؤش  ةيَكدةشةكاند، بةةهيَزث ئةفمةانةييةوة بةؤ ئةشةكةوة  ئاسةؤ       شوشة
 ووبة ةوة، زؤر جار دةبووو ية هةورث بارون  ديىدورونا ئاويَتةدة بةؤب دةطةرِويةوة
 . و ئاطرث س ورث دةبرِث بة سةمةندةي  رؤ 

، بةةة هيَلىةة   ووببةةةو رووني ةةةوة ةابلؤيةةةك  سروشةةت يةبةرضةةاويدو نةؤمةةا    
و دنةن  كاروكتةرث رؤحيةان دةكيَمةا، بةة ؤةويَ       دةةةن  وريانوجياجياوة س 
 . ووبؤة  ؤة  ب

ضةند رؤذيَةك يةوةوبةةر ئةةو ةابلؤيةةث يةة شةةثؤي  فةةزويا بي يةةوة، ويَ ةةث          
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، رؤحة  بةة فةةزويا    ووبة  بايى دةيةك  طةردون  ية جةستةث شنة ؤةؤرةدو كيَمةرو  
زث و ةيمةةةك  ضةةةاوث بةةةة هيَةةة    دةكمةةةاو يةةةة هةةةةورو دةةوويةةةةوة، بةةةرذوند    

 .سةرسورِهيَ ةرةوة ةؤوث نةمريان دةضاند
و ناوضةكان   ئةو هيَزةث ية رووني  ثيَمرةرطةوة ية جةنط  حاج  هؤمةرون

ةردو ديةوة، ية ذيَر ئةو سيَبةرة ؤةيايىيةدو بةو ويَ ةيةوة ئةةو رِوسةتيةيان نيمةانة    
 ؤ ن بة شةةث ووبو دة و زةمني بة زةمي ا دةةوونةوة دةكردةوة، يةطةئ كيرياوث

 .نووبو بةباث ئةفمانةوة ةيَكةزودة
و ةةةم  رِووني يةان    بروسكةث ئةو جةنطانة ية نيطايةةوة شةةوةيان دةدويةةوة   

و دورو  دةثيَيةةايةوةو ئةةاووزث ضةةياث بلى ةةد دةهاةةةةوة بةةةر طةةويَ ، طةةةالىو السةةك   
و طةو طيا بة نةسير  هةناسةيةوة دةش انةوة، نيطاث بة ريمايى  طيةاث   درةؤت

، بة ناو كةذو كيَوو دةشت ؤةياالىويدو ؤةندة دةهاةةةوة سةةر   بووينةمريةوة ةةز
 .و ئةوي يان بؤ دةطرةةوة ييَوث

ية كةيف شةري يةكةوة يةطةة َ نةغرةةو ئةاووزث ةيَكةةالىوث سةاة         يةوساةةشدو،
دو ؤورثة دةيطرةةوة، ةيمةك  ضةاوث بةة سةةدون ةةابلؤث رِةنطةاو رِةنةد        بوومؤيى
و يةطةة َ  ووث ذورةكةةيب بةسةةرو رِويةدو دةهةاة    و شةيَ  مةؤ َ كةرو    و، كةشطنوب

و زرمةةو ؤمةةث    ضؤو دةنةد و هاةو ن، دةنط  سروشتووبهةناسةيدو ةيَكة َ دة
و طومانيان دروست دةكردو ةيمةك  طلىةؤثيب وةل    ناو نةؤؤشتانةيب كةشيَت

و هيَةزث شوشةةي  يةة ضةوور دةورث ذورةكةةدو       بروسكةث ؤوووةنةدث بةة ةيمةك   
يَ ةث رِوؤمةارث ماةةةمي  يةطةة َ شةيَ  سروشةت يةسةةر       رِةنطيان دةدويةوة، و

رِةنطيَكيةان دةكةرد، شةةثؤي  بةنةوةرث يةسةةر       هةةموو ديدةث ئاهةند سةازث  
 .نةوةووبيوةكةث ئاوث ؤةياالىوث ثةؤب دة

 
 
 



 

27 

 
 
 
 
 

(2) 
                          

مادةيةل هيَرةاث ثرسةيارث    هةموو، وةل ووبذورةكة دنةن  ئةفمانةي  طرة 
ث ميَةةوو ي  بيَةت، رةنطة  كةةفاوث شةري يةكةش بةنةوةرث      ميَةةوو ةزوث ن يَ  ف

و ضةةرثةو هةناسةةةو  و دةنةةد و رةنةةد و بةةؤن ؤويَ اويةةان دةدويةةةوة، بةةة دنةةةن
، بةةؤن  جةةؤروو جةةؤرث ةيةةادو   ووبةةرؤحةة  سروشةةتةوة شةةيَووزث ئاويَتةةةييان طرة  

فةةزووة زةمةةن    ن، زمانيان يةة بيَزمانيةدو دةكةردةوة، يةة ةةونيَل       بووةيَكةزودة
بانطةشةةةث ريَكةوةةةة مةةةر  يةةارث رؤحيةةان دةكةةرد، ذورةكةةةش بةةة ديةةاردةث      

ةوة، ضةند ضةثكة طويى  رِةنطاو رِةند يةسةةر ميَةزو ثةيةةرةو    بووسروشت روزو
و ةةام  ضةياث    ن، بؤن  هةمة ضةش يان بةىو دةكردةوةو رةنةد بووكؤميدث دونرو

ئةةةو سةةاةانةث  هةةةمووايةةةوة، وةل سةركةشةةيان بةسةةةر و رِوث ذةنةرِويىةةدو دةهيَ 
 .بؤن  بة طويى  بةهاريةوة دةكردو بنةوةريان ية دةرياث ةؤفاندو نوةت دةكرد

نيةةةوة يةة دةرونة  دةبةارث، هةميمةةة    ووبو بةرومةيةة يةسةةرةةاث    ئةةو بةؤن  
ييان دةؤمةتة نيطايةةوة، وةل ئةةو جارونةةث     ميَةووهةست ثيَدةكردو بنةوةرث 

ادو سةركةوة يَكدو دةيديةوة، كاةيَك ثةاش دوونةزة سةا َ    نةو ي بؤ هةموورؤذونة ية
رِش  ضةووردةث طةالويَةةةوة طةويَ  زرنطايةةوة، يةة      ؤية دةربةدةرث بة زةنط  ش

ؤؤشيا ئاروم  نةما، بة روديؤو رؤذنامةوة ؤؤث ؤةريك دةكةرد، هةةةا نةاوث ئةةو     
 ةو  ئةفمةرونةث بيمت، يةة شؤرِشة  بارزونةدو بةة لوجةويى  شؤرِشةطيَرِث دةزوني      

، ئةوة ؤؤشيو بؤن  ئةو رؤذةث ؤمتة دةرونيةةوة،  ووبثةيوةندث ية طةيىياندو هة
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ة يوةكةةةث ضةةيا، بةةةو هيوويةةةوة يةةة بةةووضةةاوث برِي بووكةةاةيَكيب سةةوورث فرِؤكةةة
 . فرِؤكةؤانةث ميمر دوبةزث، ضاوث بة جةما  عةبدو  ناسر كةو 

كةةةاةيَكيب طةيمةةةتةوة نيمةةةتران هةةةةزورون كةةةةس يةةةة كةةةوردو عةةةةرة       
يةة بةسةةرةيب ئةةةو  . ؤكةؤانةةث بةغةةدود، بةةو دةرونةةةوة ثيَمةووزيان ييَكةةرد   يةفرِ

ة ناو ئةاو،  ووبرؤحةث ديةوة، ية دةرياضةوة سةويى  دةيةها بةيةم شةثؤي  ؤمت
و جةادةو ريَة  طمةتيان بةة      و ئةسثة عةرةبانة كةؤزن  ية وشكانيمةوة ئؤةؤمبي 

وةل هةةورث بةةهار   ، جؤش  سؤزث نيمتران ثةروةرث ووبورِةو هؤرِيَ  ؤرؤشاند
بةسةريدو دةبارث، م ةدوزن بةة سةرودةوة هةيىدةبةزي ةةوةو ثيةاوو ذن دةسةتيان       
دريَةةة دةكةةردو هوةافيةةان دةطوةةةةوة، ضةةةثكة طويىيةةان هةيىةةدةدو، ئةةةويب يةةةناو   

و سةؤزث بةؤ دةبارونةدن، هةةةا دوو      ةوةبةوو جيَبةكةوة هةردو دةسةت بةةرز كرد  
و ئةةاثؤرِةث ئةةةو رؤ  بارونةةةوة بةةة   سةةا  بةةة بلى ةةد طةةؤ دةنطةة  هةةةيىربِث، يةةةنا    

 :سةرساميةوة ية ئاةان  دةرِوون  هةةا رستةيةك  مروورث بدؤزيَتةوة
و كةورد،   و ةيَكؤشةرث شارث بةسرة، برويةان  عةةرة    رؤيىةث بة شةرةق -
مان هةةموو و ديى  جةماوةرث عيَروق يةكة، ثيَويمتة  ةان دةرةاخنمت، رؤ هةموو

و ثيَمةةووزيةث ئيَةةوةدو زمةةاض اليىةةةو نةةازوض بةضةة   مةة  يةةة ئاسةةت ئةةة . بيثةةاريَزي 
 . رستةيةل سوثاستان بكةم

بةو ةمةيةوة يةؤرؤش  جةةماوةرث روونة ، وةل ئةةو سةاةةث بةةر يةشةةش       
ماند ية ثروطةوة هاةةوةو يةبةغدود هةةمان ثيَمةووزيان ييَكةرد، يةيةكةةم سةاةدو،      

ل طويىيةان دويةة   و هةمزة عةبةدوزو عوبةيةدوالث كةورِث دةسةتةية     حيلر  شةريف
و مةسةةةيود يةمةواليةةةوة باوةشةةةيان  ثيةةةاكرد، ئةنةةةدومان    دةسةةت، ئيةةةدريي 

 .و جةماوةر طو َ بارونيان كرد و حيزبةكان مةكتةب  سياس  ثارة 
، ةيمك  ؤةؤر يةة   ووبيةوساةةشدو، شارث بةسرة شيَوةيةك  ئةفمانةي  طرة

نةة ةةاروث   ووبدو دةرؤذهةزةةوة ةيَر دةردةكةةو ، يةطةةئ ةةاريك  بةةرث رؤذئةاوو     
ئاسةةؤي  شةةارو بةةة ئاةانةةةوة، يةطةةةئ دوكةةةيى  ثةرشةة  يويةةةث كارطةةةو ضةةايىو   
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بةة نيمةترانيَك     ووبة  ن، سيراث شارةكةيان طةؤرِث ووبثازوةةث نةوةا ةيَكةزودة
بةة   وةوة، يةطةةئ كةشةةث ئاةانةدو ياريةان دةكةردو     ية نيوؤةيايى ، بة طةرِث دةرو 

 .كيَك  دةستكردبووة بووشتيةوة بو سرو رةنط  طويى  ةيَكةيىة رؤح 
 يةوةوة بنةوةرث ذيان  بة طويى  ئاشكروو نةةبي  دةديةةوة، وةل ةةةون يةة    

ئةةةو طةةو َ  . و سةةاةيَكدو بةويَ ةةةث جةةؤروو جةةؤرةوة دةورث بتةةةن     ئةةان هةةةموو
بارونةيمةة  يةةة ئةةاوث ئةةاروزدو بي يةةةوة، يةةةو كاةةةةث يةةة ئاوةكةةةث دةرِوونةة  ئةةةو  

ربةني سةةيرث   وبةة دو  ووبكاةيَك ية ثةائ دوريَكةا دونيمةت   ويَ ةيةث دةهاةة بةرضاو، 
يوةكةةةو ب ةةارو الثةةايى  دةكةةرد، يةةة ثةرِي ةةةوةث هةةة ازن  دةرِوونةة  يةمبةةةرث       

 ؤكةةة بةبارونةةةث زةمةةةن  ناوةؤتةةةث بةةبووئاوةكةةةوة بةةؤ ئةوبةةةر، ئةةةو رووني ةةة، 
دةسةازوند، يةةةو هةةةورةوة طةةويىزورث ئةةازودث دةديةةةوة، يةوساةةشةةدو، روديؤكةةةث  

 :دةوة، طويَ  بة دةنط  حاج  عةي  رةزم ئارو كةوةة سةر ؤرؤشكر
ئةةووض بلىيَت ية رؤذهةزة  ناوةرِوستا كةةس يةة شةةرِث ثارةيزونيةدو ناطاةةة       -

 . بارزونيان
و كيَةوو   ثَيمرةرطة يةمبةةرو ئةوبةةرةوة كةوة ةة هةيىثةةرِي ، ضةةثلىَة يةة شةا        

ضةاويةوة ةيمةك  دةدويةةوة،     دةنط  دويةوة، يةوةوة ش ةث ئةو طوئ بارونةة يةة  
شةوث دوويةيب سةةدون طةويى  ةةرث ئةازودث بةؤ رِةؤمةاند، يةة كاةَيكةدو رِوديةؤث           

 .ؤمتة سةر يةندةن ية سيَدورةدون  ضوور ئةفمةرث ؤويَ دةوة
ركةةان  ؤةفةةةث رؤحةةةوة ئةةةو سةةاةةث بووبةةةو هةوويىةةةوة ضةةاوث نوةانةةدو يةةة 

، كاةيَك ئةةو  ووبمةر  طرة ؤن ببنهيَ ايةوة، يةسةربان  بارةطاث بارزون ثةيةيا
 :ية وةزم  رؤذنامةث هاوورث ئيمترانيدو ثةيةث طرةة شاؤيَك

ئةةةو سةة ورةث، كوردسةةتان  جياكردؤةةةةوة دةسةةت كةةردةو مةة  ووز يةةة       -
 . بمتيَك  ناهيَ ت

ة ناوضةاوث  ووبة و بة ةةويى  ضةاويان برِي   بةو ةمةيةش هةر ضووريان طةشانةوة
 :و ثةيةث دريَةكردةوة ردنوةل ةوة  بدةن، ئةويب سةيرث ك
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و  بيَةت ووبث ةوربةان   ميَةوو هةمووة بووهيض طةييَك  جي ان وةل كورد نة -
ية مايف ذيَر دةستةييب بيَبةش بيَت، دةبيَت ئةم ةةوةة وةل ئةفمةانةث دوسةتان   

 .ةيَكبمكيَت
بةةرز كةردوة، يةوساةةشةدو، يةة ذيَةر       ؤئةوةث طو  هةر ضووريان ثةيةيان بة 

ةمان ويَ ةيان ية نيطايدو دةدويةوة، بةو رووني ةةوة بةة فرميَمةكيَك    درةؤتةكةدو ه
سةيياث  ؤحيمةيان بةة م  ؤح  يةطة َ ةيَكة َ كردنةوة، يةطة َ هةةوويى  كمةان  ر  ؤر

 .نةوةبووروديؤكةوة يةبةرضاويةوة وةل طويى  نةمرث بة فةزويا ثةؤمدة
يةوة و بةرومةةةو دنةنةةةث يةةة شةةةثؤي  ئةةةو ثيَمةةووز يةوساةةشةةدو، ئةةةو بةةؤن

ديةوةو ية يةكةم ضركةوة بزة سةر ييَوث دةثمكو ، وةل ئةةو سةةركةوة انةث،   
 .بة هةيىرةي  طويى  كيَويةوة بؤن  بةسةردو ثةؤب دةكردةوة

و هيةووث دوو   ئةو بؤنة ية ئاوورةييمةدو ثةرت دةيطرةةةوة، يةسةاة  بةنةوةرث     
رؤذةوة هةميمةةةة بةةةؤن  بةةةة ؤونيةةةةث دوهةةةاةوةوة دةكةةةرد، دةحةوويةةةةوةو     

 .يىيدةمةيةوةهة
جاريَةةك بةةةو  بوويةةة بةرةبةةةيان  ئةةةو ئازوديةةةث دووث مردنةة  سةةتايني دروسةةت

جؤرة طةشايةوة، بة بنث لوجةويى  سياسةيةوة بةؤةةيائ ضةاوث بةة ئاةانةدو       
دةطيَةةرِو، يةةة رورِةوةكةةةوة ثياسةةةث دةكةةردو يةةة فةةةزوث بةةنةوةرث دةرِوونةة ،      

د كةسةيَك يةة ةادرمةكانةةةوة   يةوسةاةةدو يةةناكاو بةة ةةثةةث ثةة َ دوضةلىةك ، ضةةن      
سةردةكةوة ، ية ثانتاي  رورِةوةكةوة بةوردث نيطاث ةيَربِي ، دو هة ايى  يةطةة َ  

، يةبةةر ةيمةك    ووبو ثانتؤيى  شي  يةبةردو الويَك  باالى ناوةي ، ةاةيَك ضاكة 
طلىؤثةكةدو دةبريمكايةوة، وةل كار  رةنط  سةث  ثيَمةتيان دةردةؤمةت، بةة     

، كاةيَك طةيمةت ة الث بةة دوديىيةةوة    ووبيميةوة رةنط  ةؤؤيان طرةديىؤثةث ثيَلو
سةةاةيَك حةثةسةةا، هةةةةا ئةةةو هةةاوورث رؤحةة  دةةةة  بيَةةدةنط  شةةكاندو ؤةةؤث     

 :ثيَ اساند
و ئافرةةان يةة ثؤيىؤنيةا، يةة رِيَطةةث      م بؤ كؤنطرةث الوونومام جةالمل هاةو -
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 .يَتو ويمتت ضاوم ثيَت بكةو سورياوة بة ةاضا  رِيَطةم برِث
بةو ةمةيةوة باوةش  ثيا كرد، فرميَمك  بزةث ؤؤشيب بة جؤريَةك ضةاوث   

و روؤمةةارث  ن، مةةام جةةةال  بةةة فرميَمةةكةوة يةةة نيطةةا ووبو حةثةسةةا طرة ةةةوة
و ثانتؤيىةكةةث بةةو ويَ ةيةةوة بةةروورد دةكةردةوة،       و ضةاكة   دةرِوون ، بؤي با 

ة دةطنسةايةوة،  ث، ئةويب رؤش اي  يةسةر ضةياو يوةكة  بووبةجل  كورديةوة دي
 :بةو ويَ ة ئايىؤزونةوة مةي  بيَدةنط  سةربرِث

 ؟ .ض طةشايةوةوهة ايى  ؤؤشةويمت بةؤيَر هاةيت بة ديدور  دةرو -
يةةالث، هيَمةوث    ووب ئةو ديدورة ئازورث كةمكردةوة، بنةوةريةك  ثرش طدور

 .ئةو هيوويةث بؤ دةهؤنيةوة رؤذونة ئاؤ  ث َ دةؤوورد
ةثؤي  ئةو شارةوة ئةو ويَ انةث ديةوة، كةاةيَكيب بةةرةو   يةوساةةشدو، ية ش

بةغدود كةوة ةة رثَ، جةةماوةر بةةو طيانةةوة يةسةةر جةادةث طمةت ثَيمةووزيان         
ييَدةكردن، وةل ئةو ساةةث يةةدووث طةرِونةةوةث بةؤ بةغةدود، بةةبي ي  سةةرؤل       

 ةوة، يةةة رِوديَةةوويةةكؤمةةارو كةةار بةدةسةةتانيب سةةيَبةرث ئةةةو دنوكروةيةةةةة طرةي 
و هةةوييَرو   و موسة َ  رِؤذنامةدو بانطةشةيان بؤ دةكةرد، بةةو ؤونيةةيةوة بةارزون    

بارةطةةاث ثةةارة   هةةةمووو ةاةةةة مايىةةة طةةةرِو،  و ةةةؤ  و زؤربةةةث طونةةد سةةليَران 
بةسةةةركردةوة، كةسةةايةة  نةةاودورو شؤرِشةةطيَرِث بةةي ، يةةة طةةردث سةةةيوونيب   

ة سةةر طةؤرِث   وضةو  ضةثكة طويى  ئازودث ؤمتة سةةر مةةزورث شةةهيدون، دووية     
 :شيَخ مةمحودث حةفيد، ثةنان  بؤ دوثا  كردةوة

ييت، دوؤةةووزيت ئةوةيةةة ميَةةةووو  ئةةةث بةةاوك  ؤؤشةويمةةتت، بةةاوك  طيةةان  -
يةسةةةر بنوبةةاوةرِث نةةةمرةان النةةةدةم، ةةةا دوو ة ةةؤك  ؤةةويَ ت ئامةةادةم بةةؤ        

  و شةةادث طةةةي و نؤكةةةرون ، ةيَدةكؤشةةت بةةؤ ئةةازودث  بةربةةةرةكان  ئيرثريةةاييزم
 .عيَروق

بةنةوةرث ذيانيةدو دةيبي يةةوة، يةة سةا َ رِؤذو ضةلةو        هةةموو ئةو طوالىنةث ية
و طفتوطةؤو ئيَزطةشةدو،    و ية نامةو رِوثةؤر   و نةورؤزو رِؤذون  ةايبةة  يادو جةذن
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كؤنطرةكةةةان  ثارةيةةةدو بةةةة سةةةةرؤل   هةةةةمووهةةةةر بةةةةو طةةةو َ بارونةشةةةةوة ية 
 .هةيىدةبةيَردرويةوة
ويَ انة يةناو ئاويَ ةةث بةةهيَزث بنةوةريةدو يةة كةةيف       ئةو هةموويةوساةةشدو، 

شري يةكةوة يةبةرضاويدو شةةثؤييان دةدويةةوة، يةة يةكةةم سةاةةوة ويَ ةةث ئةةو        
ث رزطةةارث ؤكةةة نيطايةةان دةةةةةن ، بةةةهيووث ئاسةة  ؤسةةاالىنة وةل ةةةةون  جايىجايى 

نيمةةتران ثةروةرونةةدو دةكةةرد، بةةؤ ئةةةوةث    بةةووكةةوردةوة وةويَةةةث يةطةةةئ حيز 
 ةةةث ئاشةةت فةةرووون ببيَةةت، يةةة طوةةةارو ةمةةةو ئاكاريةةدو بةةةردةووم ئةةةوةث   زةمي

 :دةردةؤمت، ئةو رِوستيةش  ؤمتة بةردةم  سةرؤل كؤمار
هاية ةبةا غةةدر يةة بةرو بيةول نةةكا ، سةايى       عةرة  برو طةورةية ية عيَروةدو  -

كةةورد كةوةؤةةةة بةةةر شةةاالىوث بيَبةةةزةي ، ئيَرةةةش يةةةم والىةةةةدو مافرةةان هةيةةةو    
 هةةموو مان ية سايةث رِذيَريَك  دنوكروةيدو بةي ، بة ئاشت هةمووةي ، با نةةةو

و نةؤؤشة    و ؤةويَ  رِشةة ةةةنيا كاويكةارث     كيَمةيةل ضارةسةر بكةي ، جةند
 .والىةة
ةوة، ريَ راي  ةةوووث كةرد  بووبةو بنةوة يةطة َ حةبيب موحةمةد كةريت كؤ 

ثاروسةت  بةرذةوةنةدث    ؤش ، بة ؤبكورث رؤذنامةو روطةياندندو ةيَبووبؤ ئةوةث ية 
 .و برويةة  طةالن  عيَروق بةرةو ئاشت

و ساَ  ئةو شاديةث ةةؤروو نةا ئةاروم  بةايى  كَيمةا، بةةو مةةرسةيةوة        وثاش د
ريَكتمت ةكان  ثةارة  ئاطةادوركردةوة، طةشةتيَك  بةؤ      هةمووكتوثرِ كةوةة ؤؤو 

يةان يةطةيىةدو بكةا ،    ؤطروسياش ئةيامدو، هةةا ية بارةث رةوش  عيَروةةوة طفتو
ضةةةل وةرطةةر ، بةةةناوث ثاروسةةت  سةة ورةوة كؤمةةةيىيَك  كةةرِي يارمةةيمةة  بةةؤ 

ضةكيميان ية رذيَت وةرطر ، شيَخ ئةمحةد يةطةئ نويَ ةةرث وةزورةةةدو برديةةوة    
بؤ بارزون، ئةةويب دووث ئةةوة بةة يةةكجارث بةغةدوث بةة جيَ َيمةت، بةة جؤريَةك          

 ووببةةةيان ، ئةوةنةةدة مةةرسةة  يةةة رذيَةةت هةةةشةةويَك يةةة كةةةركول مايةةةوة هةةةةا  
 .ئاويم  ةيايدو نةؤووردةوة، كتوثرِ ضوةوة بؤ بارزون
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، رِؤذ بةة رِؤذ نيمةتران ثةةروةرون يةة باشةورو      ودووث ئةوة بارودؤ  ةيَةك ضةو  
باكورةوة بؤ زي دون بةرِيَةدةكرون، رِؤذونةة يةة رِؤذنامةةو ئيَزطةةدو رِودووث ةرسة ال       

ن  رِذيَرة   ووباذةيةةوة نيمةانةث ةرسة اك  بةنث ثوضةةيى     ةوة، بةةو ئام بووبةىودة
 :نةوةيةكدو ئةوةث دركاندبوودةؤويَ دةوة، ية كؤ

ة، بةؤرذووزث عةةرةبيب يةطةة َ    ووبة  سةرؤل كؤمار ةوش  نةؤؤش  نيَرطةز  -
 .كؤمةيىيَك ية ةيَكدةرون  حيزب  شيوع  رِؤذونة طويَ  ثرِ دةكةن

و زؤر بارةطاث ةر دوؤةرون،   ث ثارة دووث ئةوة ية بةغدود رؤذنامةو بآلوكرووة
ن بةةة ووبةة و ضةرضةةةيف كوشةةتار كمةةا، ئةةاطرو ئاسةة    زؤربةةةث ئةنةةدومان طةةنون 

 .دةسةالىة  س َ سايىةث سةركةوة 
و ؤةيةةةةرو  و فيمةةةةكدون بةةةةو ةةةةارو ؤويَ اويةةةةوة ةفةةةةنط  كةةةردة شةةةان 

دةمانيةةةث بةسةةت، يةممةةةر بةةؤ ئةوسةةةرث كوردسةةتان بةسةةةر طةةةالىث وةريةةوث  
دةطنسةةايةوة، دةيةةان جةةار طونةةدث سةةوةاوو  كةةاوي  بةةي ، طؤشةةتو     ئازوديةةدو 

ث بةسةةةر بةةةردو دوردو دةديةةةوة، يةكةةةم بؤمبةةارونيب    ووبةةئيَمةةيان  رِةنطايىةةة  
و كيَةةوث ئةةاطر درو، ضةةادرث  روسةةتةوؤؤ ناوضةةةث بةةارزون  طرةةةةوة، طونةةدو شةةا  

بةة  ، ووببارزونيب سةوةا، يةوسةاةةدو مةسةيود بةارزون  يةة بة  بةردَيكةدو دونيمةت        
غةيةك  ؤةةاك  ؤو ضةة دوضةةاوث ورديلةةةوة سةةةيرث ئاةةةان  دةكةةرد، شةةةرِوو َ   

ةوة ية ن، ثةيةةث بةة رومةةي  ووب َ ئاويَتة بؤو ؤ و سوةاوث ، بةرِةش ووبيةبةردو
سةةةر ييَةةوث دةؤةةزو، بةةة ةةةويى  بةةنث يةةةو   ؤبةةة عةةةرةة  ناوضةةاويةوة بةة ووبةةطرة

ة ووبة بنيدو ها ، بو كوشتارة دةكردةوة، كتوثرِ ئةوةث بة  و سوةان نةهامةة 
و  ؤوييةاث، يةوسةاةةث ثةنانيةةدو ببيَتةة ثيَمةرةرطةو ئامةةاي  ثاروسةت  ن ةةيَ      

، بةةوةش بيةانوث شةيَخ ئةمحةةدو ئيدريمة       ووبة رِش ؤهةيىطرة  بةيىطةنامةث ش
برِث، بة ميَرد م دويى  ببيَتة ثيَمرةرطة، بةو ثةنانةةوة بةنث جانتاكةةث بةارزون      

و كتةةوثرِ موشةةةكيَك  ، بةةة ثةيةةة رويكةةرد، فرِونةةدث ووبةة كةوةةةةوة يةةة ضةةادرةكةدو 
 .بة يةكةم ئةرشيف  ووبو سوةا، ئةو جانتايةش  روستةوؤؤ ضادرةكةث طرةةوة
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اليةك  طرةةوة، دووي  رذيَت بةة هيَزيَكة  طةةورةوة     هةمووبةو جؤرةش ئاطر  
و يةكة سوثاييةكان هيَرشيَك  بةر بآلويكردةوة سةر بةارزون، يةة ةةؤيى      ية جاش

 هةةةمووو ناوضةةةث ةةةر هيَرشةةيان هيَ ةةا، جةةةنط  طةةةورة   و طةةةييَ  دةال  كرثَئةةا
ردن بةوو ناوضةث بارزون  طرةةةوة، عةبدويكةةريت ةاسةت نامةيةةك  نةارد، دوووث ييَ     

ث ؤبكاةو يةطةيىيدو ريَك بكةويَت ، هةةا كؤشكيَك  ية بةغدود بدوة َ، يةوساةةدو بةر 
 :ةوةنووسيث دةرون  وةزم  بؤ و بة ئاطر بةرزكردةوةو رؤح  بة فةزويا فرِث

ردن يةةة طةةةي  عيَةةروق بكةةة يةةةو ةاوونانةةة ، ةةسةةاوانة   بةةووةةةؤ دوووث ييَ -
دوناوة، م  رؤيىةةث طيانبةازث ئةةم طةيةةم، يةة سةةنطةرث فيةدوكارث بةؤ ئاشةت،          

 .ئةطةر ؤوو فرسةمت بدو  دةبيَت ثيَت بلىيَت ك َ ةاوونبارة
 :ئةوةث طو  يةبةر ؤؤيةوة دوو

َيطةم نةةميَ َيت ئةةوو مةردض هةيةة، جةوونرتي  كؤشةك  مرؤ ةة بةؤ         م  هةر ر-
 .ن بة ديكتاةؤرووب سةربةرزث، نةل ةةسليت

و سةوثا بةةرةو بةارزون     و ضةياث ثيَرسةةوة جةاش    دووث ئةوة يةبةرث ئاكرثَ 
 .ث كردة ناوضةكةوهيَرشيان كرد، جةنط  ؤويَ اوث رو

ت يةةناو بردنة  رةطة     بةو نةؤمةيةوة هةيىويَمتةث كردو زون  ةةةنيا مةبةسة  
و ؤةؤث سةةركردويةة  مةيةدون      ية بنث مان يا نةمان ميَمك  طةر  ؤشؤرِشة، ب
بةةةرةكان  جةةةنط  دةكةةرد، يةةة دؤيىةة  نةهلةةة يةطةةةئ بيمةةت   هةةةمووثيَمةةةوةث 

و بةة   نووبو بةةناو سةوثاو جاشة  رذيَرةةوة ةيَكةةزو      ثيَمرةرطةيدو طةةمارؤ درون 
و بةةة برسةةيَتيو  هةيىرةةةة  كاويكةارث  ن، بةةو جةةؤرةش يةةة ذيَةر  وئةفمةانة دةرضةةو 

 .بيَدةرومةة  دةجةنطان
دووث ئةةةوةش هةةؤزو ناوضةةةث ةةةر جةةةنط  طةةةورةيان كةةرد، هةةةةا يةةة زوويَتةةة  

، هةةةا  ووبجةنطيَك كرو رةورِةوةث رذيَر  طؤرِث، سوثاث هيَرش بةرث ةةفرو ةونا
ضةةث  هةريَر  بادي ان كةوةة ذيَر دةست شؤرِشةوة، مةام جةةالييب يةناو   هةموو

و هيَرش  كرد، ئةوسا بةرةو ناوضةةث   ضةم  ريَزون كةوةة ؤؤو كؤمةيىيَك بةرطرث



 

35 

و جةنط  ةةةزث رويةا ، ئةوةيمة ، دةنطدونةةوةث جي ةان  ييَكةوةةةوة،        سؤرون
، بةة دةيةةها كارمةنةدث    بوو، كؤمثانيةاث نةةوة  ةيةا دومةةزرو    بووطرة  عةي  زوية

 .ر دةست ثيَمرةرطةدةزطايةكيةوة كةوةة ذيَدومو هةمووبيانيةوة بة
، ئةةوةش  ووبئةو هَيرشةة ضةرِة هةةةا كودةةةاث بةعمةيةكان بةةردةووم  هةة       

، يةبةةر  ووبو ناوضةةكةث كيَمةرو   ، نةؤمةث يةناو بردن  بارزون ووبهؤكارث ئةوة
ئةوة ضةندي  بروسكةث بؤ مةكتةب  سياس  نارد، هةةا بةشدورث جةةند بكةةنو   

ةةةةنيا ئةةو ناوضةةةية ئةةاطرث بةسةةةردو   اليةكةةةوة هيَةةرش بكريَةت، بةةةزم  هةةموو ية
يةكةة بةة هاوكةارث حةةو  هةةزور جةاش هَيرشةيان         ودةبارث، جاريَك  ةةريب دو 

هيَ ايةوة، زؤربةث ناوضةكانيان طر ، بارةطاث بارزونيب ية طةييَ  دةالش دوبةرِو،  
كةةو ةؤثةدو وشةك    ؤسوثاث رذيَت ئةةو ديويةان طةر ، زةوث يةبةةر ئةاطر بةارون  فرِ      

، دكتةور مةةمحود بةة    ووبة ثيَطةيةةك  شةؤرِش ئةةو ؤةسةتةؤانةية    ، ةاةبوودوهاة
يانةةوةو بري ةدوريان ةيةادو ةيرةار     بووبري  ثيَض يةة ئةشةكةوةيَكدو كرد   وياوةرث دو

 .دةكرد
 ذةنةرِو َ بةو دؤذة مةرطاويةوة ية ريزث ثيَمةوةدو هيَةزث ئةفمةانةث شةؤرِش   

ةل بةة دووث يةكةدو   ةووناث رذيَر  يةة هيَرشة  ية    هةمووو بةرطرث ثةؤب دةكرد، 
 .ةوةووبو ناوضةكان  ةر بآلو وشك كرد، جةند بةرةو ؤؤش اوةة 

ثيَمرةرطةث ووييَكرد، رؤحيان بفرِيَت، ضةند جارةث هيَرش بةؤ   ووب ئةو برِووية
ئةةاكرث، جةةةنط  ضةةياث ثةةنس، يةةة ضةةاوث ثيَمةةرةرطةوة رؤحةة  بةةارزون  بةةة      

دو ةوونةوة، ئةو هيَةزو رؤحةة   ئاةانةوة دةبي رويةوة، سوثاث رذيَت بة سيَبةر ةياي
ةوةو بةةة فةةةزويا و سثيلكيمةةةوة رةنطيةةان دةدويةة  يةةة شةةةرث هةيبةةة  سةةويىتان 

ثيَ ج رؤذ ية ضياث مةةي ا بةرطرث كرو، هةةةا ثيَمةرةرطة بةةو    ةوة، ضلوبووبآلودة
، بةة جةةنط  نيَةزةو ؤةيةةر سةةدةها ضةةك        ووبسويَ دةث، بؤ بارزونيان ؤوورد

وةةةة دةسةةت ثيَمةةرةرطةو ةةةةوووث مةةةةني بةةة  و سةةول كة جةةؤروو جةةؤرث ةةةورس
 .و كوذرووةوة طنويةوة دةيةها دي 
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دووث كودةةةةاث هةشةةت شةةوبا  فةةةرمان  وةسةةتان  جةةةنط  بةةة هيَةةزث       
ثيَمرةرطةدو، ضةند جار طفتو طؤ كرو، هةةا ةايةةر يةةحيا هةا  بةؤ ضةوور ةورِنةة،       

دةهاة ةةة  دووث ئةةةوةش ضةةةندي  نويَ ةرويةةةة  ةةةر، بةعمةةيةكان يةةةو ثةنانانةةة  
يان، ؤؤيةان بةؤ جةةند ئامةادة دةكةرد، ئةةوونيب       بوودوووة، بةر ية كودةةاكة دو

و يةكةيةةل  وو سةوةان، هةةةا يةطةة َ سورياشةدو يةةل كةةوة         كةوة ة كاو  كاري
هاةة ناوةوة، فةرماندةيةك  ثيَمرةرطة سويَ دث ؤةوورد نةةهيَلىيَت سةةربازيَكيان    

ئةةةو هيَةةزة يةةةناو بةةرو، دووث ئةةةوةيب   بطةرِيَتةةةوة، بةةةو ثةنانةةةوة بةةة ةةةةوووث 
سةركردويةة  شؤرِش ةوون  هةر ية زوؤةؤوة هةةةا ؤانةةةني واةةة ذيَةر دةسةت       

 .ؤؤيةوة
دووث دة ماند كودةةاث ةمةري  دوةم سةةركةو  ئةةمانيب شؤرِشةيان بةة      

و جةنطيمةةيان هةيىطنسةةاندةوة، وطفتوطةةؤوة سةةةرةا َ كةةرد، هةةةةا ؤؤيةةان طرةةة 
ثةةيا رؤذث   بووة ة هيَرش، طرند ةري يان شةٍرث سةفني اليةكةوة كةو هةمووية

عةبدو  سةالم عارق ؤؤث هاةة شةةةوة، دووي   بووؤاياند، ئةوةندة ؤويَ اوث 
ك  دةسةةت كةةرد هةةةةا بةةة ةةةوزي  رووني يةةان سةةةيرث    بةةة مةةانطيَ  ووبةةسةةةفني 
 .نةكةنةوة

ز كةة عةبةدو  رةمحةان بةةزو    ؤدووث كةوة ة ؤوورةوةث عةبةدو  سةةالم يةة فرِ   
ة  طرةة دةست، ئةميب يةدووث شكمتةكان  مل  بةؤ ريَكةوة ةدوو ؤةؤث    زدةسة

زيَوة يةة ذيَةر رةاايىيَكةدو بةيةةل     ةث ؤويَ دةوة، هةةا دووجةار يةة بةةر   بةيان امةك
 .نةوةووبو كؤ طةيمة

يةوساةةشةةةدو، يةكةةةةيف شةةةري يةكةوة ئيرةةةزوث ئةةةةو ريَكةوة ةةةة يةبةرضةةةاوث  
رةكةةب  ثةنانةكانيانةةوة طةرِث بؤمبةاو     ةوة، وةل ئةو سةاةةث بةمة بووسةوزدة
و ئةشكةو   كة ئاةانيان ةةث دةكرد، شا ؤةوةو فرِبوورِ بةرزدةؤو فمف ناثايىت

جيَطةيةكدو دةبارث، زينث زريَثةؤش   هةموونة النةث هاوالىة ، ئاطر بةسةر بووب
نيمةةانةث، كةيةسةةةرث بةسةةةر ؤاكةةةوة دةنةؤمةةاند، ةةةؤث  طةةةورةو بيةةول       
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 . سةرباز بةسةر ةيث  ثؤستا َ سوردو هةنطاويان دةنا نة كار،بووكةوة
كة طونديَكيان ية نزيك بارةطاكةيةةوة سةوةاند، يةطةةئ يةكةةم     ؤرؤذيَك س َ فرِ

 . وربني كةوةة رووني  ئاطرو دوكةئوةةةي ةوةدو ية ئةشكةوةةكة هاةة دةر، بة د
كةةش  ؤفرِةوة، ووبة سةر بةرزوييةل س ط  بؤ روِذ ئاوو كردووبطوندةكة كةوة

و كةةالوةث  وو كلىثةث ئاطر ةةوووث ؤان بؤمب ية دووث بؤمبيان فرِث دةدو، دوكة َ
و  و مانطاو سةة   و ةا  بة حةوووة ياريان دةكرد، مةرِو بزن ةوة، دةستبووطرة

 . ةويةو كةرو وز  ية مةوج  ؤويَ دو هةيىدةبةزي ةوة
بؤمباريَةةكةةة  كةة ؤدو دؤشةكا يةسةةر يوةكةةوة كةوة ةةة دةسةرتِيَة، ئةوسةا فرِ     

 .كةث ةر بةرةو ثايتةؤت طةرِونةوةؤو فرِويةطةئ كمان  دوكةيىدو يةطةئ د
و  بةو ويَ ةيةوة هةناسةث هةيىكيَما، بة ئةازورةوة دوربي ةكةةث كةردةوة ملة     

 :ر مةمحودؤروث كردة دكت
فنعةون زويىر  وويكردوة؟ ئةمانةة بةؤ مةايف مةرؤ  حةزيىةة، ضةونكة عيَةروق         -

 . نةوة  هةية
و عةةي  عةبةدوز    بةو ةمةيةوة دةست ضةث  كردةوة بة ةؤيى  ةاثوةةكةيةدو 

 :ضاويلكةكةث يةسةر ضاوث البرد
جاسةوس نةؤمةةث ئةةم ناوضةةيةث دوونةةةة ََ، ثَيويمةتة زؤر وريةا بةني بةةؤ        -

 .ئةوةث ؤؤفرؤش زةفةرمان ث َ نةبةن
 :ر مةمحود ثةيةث بؤ شاؤةكةث ئةوبةر روكيَماؤدكت
شويَ  ئاسايمران دوناوة، بةزم ئةم بؤمبارونةة نةؤمةةية   سةرؤل زؤر ريَو  -

كةة دةيمةوةيَ يَت، ئةمةةش دةسةت     ؤبؤ بارةطاث ةؤو دةضةي ة هةةر شةويَ يَك فرِ   
 . ؤةيىك  ؤؤفرؤش  ةياية

ئةةةو ةمةةةية ؤمةةتية نةةاو بنيَكةة  ةويىةةةوة، سةةةرث بةةادوو يةةة دوكةيىةكةةةث      
 :ةوةيرووني
ونيب بارةطةةاث بارزونيةةان وةاون، ئةةةووزؤربةةةث طونةةدو شارؤضةةكةث ةةةر سةة -



 

38 

و سةؤ َ يةةم    ؟ ئةمة كارث مرؤ ةة؟ مة  هةةر رؤذة بارةطايةةكت هةيةة سةول      .ييَية
 .ئةشكةوةةوة بؤ ئةوث ةر

جامانةيةةةك  ةريمةة  يةةة ملةة      ووبفةرِةنمةةؤ هةةةريرث ئةوةنةةدةث سةةةرما   
 ؤ، دوو جةار ثةيةةث بة   ووبة ، بة ييَكدونةةوةث ةمةةث ذةنةرِويىةةوة مةا  ب    ووبئازند

 :ةر هةيىربِثشاؤةكةث ئةوب
ث بةةةثيَ  هةةةمووو ذةهةةرووث دةرِيَةةةن،  ئيَمةةتا فمةةفؤرِو مةةادةث كيريةةاوث -

ياساث مايف مرؤ  ةةدةغةن، ةةنيا بؤ كورد كوشة حةزيى ، ئةمريكا مةايف ثمةيلة   
 .دةدو  ه  كورد نادو 

عةي  عةبدوزو مةسةيود بةارزون  بةةرةو ئةشةكةوة  روطةيانةدن سةةركةوة ،       
ارةكةيدو، دووية  هاةةةوة نةاو ئةشةكةوةةكة، ئةوةنةدة      ئةويب دوو مةةث يةة سةيغ   

بةحةذمةةةوة يةةناو ضةادرةكةيدو دونيمةت ثةيةةث ضةو بةة شةيتايى  يبادةكةةث         
 . و ئازورث ثيَطةياند ذيَرث

ة ؤةوور يوةكةةث شةاؤةكة، بةةرةو ؤؤرهةةز  سة ط        ووبئةشكةوةةكة كةوة
و ةاشةةةةة بةةةةةردث دريَةةةةة     ةوة، بةةةةةرزث شةةةةاؤةكةو دورو درةؤةةةةت بةةةةووكرد
ةوز، يةثا َ ةاشةة بةةرديَك    نيةك  طةورة يةبةر دةميدو هةيىدةيانةوة، كابووشارد

، ووبة ، سةةرث بةة دورو نةايلؤن طنو   بةوو يةوة ديووريَك بة ةورِ دروسةت كرو يةةنيمت
و مةيةةيىو   و ةةةنوريَك  ريةز كوضةكة بةةرد    وة سةةرو دو بووطةزث ثةيكةدورث ؤرو

 . مت ييَ انة جيَطةث ضيَووب، كروووبو ةاضاغ  ةيا ةاث
، ووبضادرث بارزون  ية ناوةرِوست ئةشكةوةةكةدو يةسةةر ةاشةة بةةرد هةيىةدرو    

، وةل ووبة و يباديةان بةسةةرةوة روؤرو   ، بةةةان  ووبة دورث بةيىر  يةسةر ييةنة كرو
و  و شةةرِةنج و روديؤو ضرو يؤكميَك و سةري  ، جطة ية بةةان ووبدؤشةل نةرم ب

 . ووبنةجانتايةك  ةاوةي  هيي  ةرث ةيا 
يةةة كاةيَكةةا ئةةةو ذونةةةث  ووبيةوساةةشةةدو، ئةةازور بةةةر ثةيةةةث ةاضةة  طةيمةةت

 :رةوةودةضةشت ثيَمرةرطةيةل هاةة ذو
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 . سةرؤل ئةو يبادة دةدورمةوة -
و بةةن ؤةةريك     و برديةة دةرةوة، بةة سةوذن   وثيَمرةرطة يبادةكةث يو  كرد

 . سنينووو كةوةة  ، ئةويب ةةيىةم  ؤمتة سةر كاغةزبوودوري ةوةث 
و موضةةرِكة  بةةو شةيَوةية هةميمةةة بةة بؤردومةان  هاوزةيةةان ذيةان  دةشةيَوو      

و جي ةان بةةرزث    دةيطرةةوة، ئةوونةث دةكرد بة رِوثؤرةيَك، بؤ ياساث مايف مةرؤ  
 . دةكردنةوة

وث ئةاطرو  وبةةرِ وبةو جؤرةش رؤذونة بةة دوربةني يةة ناوضةةكان  دةرِوونة ، رِو     
يَةةةرووث بةةي ، رِؤذيَةةك ثيَمةةرةرطةيةكيان نةةةوة، دةيةةان جةسةةتة دوبووبئاسةة  دة

 :هيَ اية بةردةم 
نيمانةث سةركةوة ة ةؤ ةةنيا يةل جةستةيت، سيانزة كاةةةميَر بةة ةةةنيا     -

يتةةوة، بؤضة  ئةةم طةيةة     ووبوث يةشكرث رذيَةت  وبةرِوية ذيَر فرِؤكةو زريَثؤشدو رِو
 .ناطاةة ئامانج، هةزورون رِؤيىةث وةل ةؤث هةية

و  و ئيَمةيان  يةة ةةؤث    ، ةةةزث طؤشةت  بةوو ةميمة ثتةةوةر دة ئةو برِوويةث ه
ث يةو ثايىةوونيَتيانةدو دةديةوة يةة جةنطةةكان    هةمووفرِؤكة بة بةهيَزةر دةزون ، 

 و ضوورةاو ئةزمرِو زي ةةنو بةرةث رةووندزو كيَةوة رةش  و ةةرةدوغ ثنةمةطرون
ةوة بةرجةسةتةث  و ناوضةكان  ةردو ية طيان  ثيَمرةرطةوة بةو شةييرةث بيَكةسة  

 :دةكردةوة
 ةة  مةيىيَ  دوذم  بةهيَزة ةؤثو ةةيارةث هةية) -

 ( ئيتيفاةتان طةر هةب  زؤر زةمحةةة ؤؤث رِوطرث
ةوة بةة ةوونةةوةث يةكةيةةل    ية يةوةوة هيَرشة  طةةروث عومةةر ئاغةاث دةبي ي    

و هةنةةدريَ ، طؤرِسةةتان  هيَةةرش ةيايانةةدو هةيىدةدرونةةةوة، بةةةو  سةةةربازةوة، زؤزل
 .نةوة هةناسةث طرِووث هةيىدةمةيةوةويَ ا

ئةةو   هةةموو و بةرومةةث بنةوةريةةوة    يةوساةةشدو، ية كةيف شري يةكةو بةؤن 
يةوة، وةل ئةةو سةاةة كةوةةةوة نةاو ةةؤرِث      يدنةنانةث بة ئاةان  رووني يةوة د
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و ئةةاووزث نةةامؤو زريكةةةث  ، يةطةةة َ بةةؤنووبةةرودووث دوو رؤذو بةةرِووث بةةةهيَزةر دة
و رِورِةوو ذورو نةؤؤشةتانةدو ثةرت ئةةو هيَةزةث بةؤ دةرِسةكا، وةل       نةزونرووث هؤيىة 

و ذي ةةةوة يةةة مرؤ ايةةةة  برِوونيَةةت بةةةو جةةؤرة  يةةةناو شةةاروث حةشةةارطةث مةةردن
 :ووبو مؤمياث نةمرث  و رؤح  ةوويةوة و نةست شارويةوة هةست

، ووبن  نةةةةوةوة ثؤشةرو  ووبة و بةنو يةادةوةرث    فةزو بة فرووون  سةرهةيىدون
ث هةةورث زةمةةن بةة بروسةكةث ةيَةزو  رؤحة  ةَيكةةزو كةرد، بةة ويَ ةةث           كةشةة 

، كةةيف رؤ  بةة ةريمةيةث    ووبة ةيمك  فيزياييةوة رؤح  ئاويَتةث فؤةؤن  نةمرث 
، ووبرؤذث ناكاة  ؤةوث نةفتةوة بة بنةوةرث ساة  شيَرثةيةوة مؤمياث كرد

ة، طةةز رِيَزونة    دوبرِون ية جةستةو هؤش ية بنو بن ية ةؤرِث فةسلةج ساة  رؤ 
نة ةؤرِث ؤوووةندث، بةةدةم زويةيىةةث رؤذطةارث    بوون  نةةةوةو ؤال بووبث ميَةوو

و دةنيمةت ةوة،   زيَرِي ةوة ويَ ةث مةةي  كؤضةةرث يةة فةةزوث رووني ةا هةيىةدةفرِي       
و  ةيمةةك  ةةييَكمةة  ئاويَ ةةةث رؤ  شةةةثؤي  ئةةةو رؤذونةةةث دةدويةةةوة، ئاةةةان 

و ئةسةةتيَرة بةةة ذوونةة  ئاوورةييةةةوة   مةةاند نيةةان دةجةةوز،ووبزةوث حةةةزث جوة
 . ةروسكةث سةرؤةويان ية سيَبةرث يةكرتو دةشكاند

زةرياث رؤ  ية رةوث ثةن ان  ةروزون  جةستةدو طةيمتة شةةثؤي  بيَمةارون    
و ئاةان  سةث  كةرد، شةاروث ةةةي ةةوةث ضةرؤث رؤحةيب زمةان          نبووفةزوث 

ن  جةستة دةشةكاند، دةنطة    ووبكةيىبيَدةنط  ية هيَلكةث زةمةن  نادياردو بة ةيَ
و هةيىةدةفرِيي ،   ، ثةؤ  ثةؤ  دةنيمةت ةوة   ووبن ية بيَزمان  رؤ  بةرجةستة دةووب

ةوة، بةوو و ضركةث يةكطرة ةوةيةوة بة ؤؤرث ئةازودث ةوو  رؤح  ية ساة  دوبرِون
 ووبن، ئةةةو سةةاةةووبيةةة شةةةبيَتون  رؤ  بارونةةدو ديىةةدورون  نيمةةتران ةيَكةةةزودة 

بةة زةمةةن     ووبة ن ووبة ، ذوونة   بوو  يةكطرة ةوةث بة ديىدورون  دومةسيح ثةنان
ن هةةا ية ئة ي  فةزوث نادياردو جو  ب ، شةةثؤي  بةا هةناسةةث طةرِووث     ووبنة

دةهيَ او رؤحة  زةمةةن  ةَيكةةزو دةكةرد، كؤضة  سةور ئاويَتةةث شةةفةة  ئةةو          
وة، فةةزو بةة   و دةضةونة شةيةوطة  و، ةازة ية هيَلكةةدونا هةيىةدةهاة   ووبرؤحانة دة
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، بؤشةاي  سةث  سةث ، يةةو شةاالىوةوة      ووبشةثؤي  كةيف رؤح  ةةوووةوة ثؤشةرو  
، بةةو وي ةيةةوة ثةيةةث رؤحة  دةمةةث،      ووبة زمان  طرِوطايى  ساووث شةنث طرة 

شةثؤي  رؤح  زةمةن  ناديار بةة زمةان  زةرودةشةتةوة زمةان  هةسةارةييان يةة       
 : ؤمتة بؤشاي  و شازويان نةوةرث نا زةمةنا كردةوةووبشيةوط  

ي  بةةة ووبي  زةرودةشةةتةوةيئيَرةةة نةةةوةث سةةةرةةايني، بةةة ثةةةيام  ئةةا    -
ةان  يةة فةةزويا   هةةموو نةريت، ةويةةث ئاطرمةان نيمةانةث شوناسة      بووؤاوةن دو

بةرجةستة كرد، ئاي  ئيَرة دةويىةةة  ساسةان  دومةزرونةد، بؤضة  روؤةا؟ كةورد       
 ! ؟.نةيتوون  جاريَك  ةر ؤؤث بطريَتةوة

ن ثؤشةرو،  ووبة ، فةزو بة شةانؤث  ووبزةرياث مةحمةرث رؤح  سازوند شةثؤ 
و ةابي  اميَرث كوشتاريان فرِيَةدو، دةنطيَةك يةة كؤةةاي  رةوةوة دةةة        هابي 

 :بيَدةنط  شكاند
، بةةب َ  بووو ضر ي ي  ية رؤذهةزة  ناوةرِوست، ؤاكران سةؤتووبئيَرة دور -
، ووبة ئةوةث زونيران عةةةلى  ؤؤمةان    و ةيَكةزوي  طةالن  ةر دووكةوةني، زونيارث

 .كاةيَكيب ةيَكمكاي  ؤؤمان نةطرةةوة
ؤةرمانةةث ذيةان     ووب، ئةوة ئةو سةاةة ميَةووة ةةييَكم  ووبرؤح  ةوووةث ب

يةسةر كؤدةكردةوة، جاريَك  ةر رؤح  ية زينةث رودووث نةةةةوةيا ةوويةةوة،   
 : دةنطيَك  ةر فةزوث ؤمتة سةر بانطةشة

يَرةةة عةةةةلى  دةريةةا كةوةةةة كةةارو طةةةالن سةةوديان ييَبةةي ،  ضةةونكة دووث ئ -
و سةةؤت ضةيا هةاةني، ئةمةةش      ئيَرةش دور كةوةي ةوة ية ئاوو بةرةو وشةكان  

كوردث ية دوؤروندو ثيَيةايةوة، ب اغةة يةة دووث     ميَةووبة دريَةوي   بووكارةساةيَك 
جؤطروفيةا   ئةو دةويىةةة دونةرِيَةةرو، ئةمةةش نةةوةث دووث ئيَرةةث دور ؤمةتةوةو     

 . كلي  درو، نةوةش رؤذ يةدووث رؤذ بة بيَ يَزث هاة 
ن يةة  ووبكةوة ة سةر شةثؤي  زمان   هةموون  نةةةوة جوزيةوةو ووبرؤح  

 :ن، دةنط  ةيَكةئ بة بروسكة شةثؤي  وةستاندووبنة
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شةةةكانةوةث طةةرِث ةويةةة دومركايةةةوة، زةمةةةنيب بةةؤ ضةةةندي  سةةةدة         -
ة فريةادرةس،  ووبو نة هيض بنيَك  ةر نة نة ئيمةم و ، نة مةسيةية ووبكةيىةكة

، بؤيةة  ووبة ئاي يَةك بةسةةرمانا زوئ دة   هةةموو ، ووبضونكة ئيَرة طوةارث ؤؤمان نة
 . و دورة ثةريَزث ية جؤطروفياث ةةنيايدو ؤ كاي  بة بيَكةس 

و ويَ ةةث   شةثؤي  يادةوةرث نوثَ فةزويان شيَووند، بةة طرِوطةايى  سةيرؤةيك    
 : ماذةث بيَدةنطيان شكاندناديار ئا
ن، رؤحيَكةة  ووبةةنةةةةةوة شةةنوزة ثيةةرِووو ثةةةرةو بآلو ميَةةةووبةةة دريَةةةوي   -

موط اةيم  طيَةث دةدو هةةا رؤح  نةةةوة كؤ بكاةةوة، ثمةتاو ثمةت دةهةا ،    
ية سةةردةم  جةؤروو جةؤردو سةةردةبِردرو، ضةةندي  رؤحة  مةيؤةكةة ؤرونةة نةاو          

رؤحة  رؤحيرةان    ووبئةةوةث كارةسةاة  ئيَرةة   روبارةوة، يان شةوة دةيفرِونةدن،  
 . وةوة ئةوث ةروفرِيَ دروو ةوناو ةون  زةمةن يةم ثمت دةض

بروسةةةةكةث رؤ  ثزيمةةةةك  يةةةةة طةةةةةردونا دةدو، ئةسةةةةتيَرةث يةةةةادةوةرث  
 :دةةةةي ةوةو دةنط  زويةيىةث زةمةن ية رؤح  هاوضةرؤدو زةنطؤيىةيدو

يةةت، ووبيةةة دويةةك و ناوةؤتةةةدو  ةةةؤث بةةاوك  رؤحةة  يةةة زةمةةةن  درةنةةد  -
و بةآلو،   ضةرضةيف رؤحت دةكماو ئاةان  نيمتران  دةطر ، نةةةةوةش ثةةرش  

ة سةةةر بانطةشةةةث ريَكةوةةةة مةةةر ،  ووبيةةة دؤذةث ؤةةاك  طةةةمارؤ دروودو كةةةوة 
 .ثؤييَك رؤ  دةسوةيَ رون، زمامنان دةبةسرتو، هاوور ية طةرودو دةؤ كا

يف ؤوووةنةدث، بروسةكة   بةة كةة   ووبة ن، زمان  زةمةةن  ووبدةنط  رؤ  ةيَكةزو
 :فةزوث طرةةوة

كورِي ية دويكو دوية ية كؤرثة، جةستةش يةة رؤ    وزةمةن  طرون  رؤ  هاةو -
، رةوث دوي اسؤر بةة ئاةانةةوة رؤحة  ئيَرةةيان دةثيَيةايةوة، هةةةا       ووبةةريو ب

رؤمحةةان بةةة موط اةيمةة  رؤحتةةةوة يةك ةطريَتةةةوة، ةةةؤش بةةةرمايى  جؤطروفيةةاث 
رجةت دةذمةارد، يةة    بوورؤذونة ضاو  دةبرِية فةةزوث رووني ةو    ،بووزةمةنت روؤمت

 : يتةوة، رؤذيَك طوةتبووئةستيَرةث بةؤت جي ان ورد دة
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ةو ةةنيا ضارةسةر ئةوةية ثيَويمتة رؤمحةان  يئيَرة ني نووس هيض ية ضارة -
يةةة جةسةةتة جيابكةي ةةةوة، بانطةشةةةث مةةةر  بكةةةي  بةةؤ ئاشةةت، كفةة  مانةةاث    

و دةضيَتة ئةوث ةر، وةرن با رؤمحةان   تةية جيادةبيَتةوةئاشتية، رؤ   يةم جةس
ن، با رؤمحان ية جةسةتةث نةةوةث   ووببؤ ئةو جةستانة بةؤت بكةي ، ية دويك نة

 . ئاي دةدو ئاسودة بيَت
و ؤةةال كؤبكةيتةةةوة،   بةةة كةةةيف رؤ  ضةةياو دةشةةتت ةوونةةدةوة هةةةةا نةةةوة   

رج  بةوو و بةة   نةها وث هةور كيَب بكةيت، وكؤالرةث رؤحت هةيىدو هةةا بة ةةز
و ضايية    و ضةند بةةرمايىيَكت روؤمةت   ةةدةر طنساي ةوة، شةويَك كف ت ثؤش 

 : بارةطا  باند كرد
 . م  ئةممةو دةضرة ؤةيىوةث مةرطةوةو كةس نةية  بؤالم -

 ةا درةنطان يةم بةرمايىةوة دةضويتة سةر ئةوث ةر، دووي  نةؤمة  روؤمةت 
، كةوةيتةة ديةاريكردن  سة ور،    ووبة كرد و بةةو سةةرة ةةيىةمةةث بةة ضةةةؤ ةيةة       

يةةة ئةةاو،   ووبةةفرميَمةةك كاغةةةزث نةؤمةةةث كوردسةةتان  ةةةةرِ كةةرد، ضةةاو  ثرِ    
و دةسةت ضةةثت هةةر يةسةةر كاغةزةكةة       بةشةكةة  رِؤح  ؤةفةةوة روكمةايت  

، ؤةةؤ  ةوونةةدةوةو نيمةةترانت ةوةةةدو، كاةيَةةك روضةةةنيت طةةزند يةةة       بةةوورِوطرة
مةةةوة، سةةيووؤ  ةلىمةةو درزث وردث ، رو  كةةردة سوضةة  ديةةوورث ثيَووبةةةةةي ا
و سةةرو ؤةوور  كةرد، بةة درز ؤةة  ؤةة         و روسةت  ، سةةيرث ضةةث  ووبةيَكةوة

ن، ضةاو   بووو يةطةئ طرييو ةلىيم  ةةذةث ذورةكةدو ية رووني تا ةيَكةزو نبووب
كردةوة، وةل بؤ رؤح  سةدةث بيمةت و دو ةمةة بكةةيت بةة دةنطة  كزؤيىةةوة       

 :زمانت جوزند
ئيَرةة  ! ني ية فةزو دوريان وةي ةوةو هةورث وزةان روكيَمني، ؟ضؤن بتوون -

و يةة  يةةةو ثةرةةووزةيةة،     وشكانيران دؤذةيةو جؤطروفيا نةةةوةث ؤ كانةدةوة 
دةبيَت نةوةث ئاي دة ئةم ةةييمرة ية ئاةانةةوة ةيَكبمةكيَ  ، جةةنطو ئاشةت     

 .ئيَرة دةضيَتة فةزوو ئاةانةوة
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دةكردة كؤئ، ضيا بة ضيا دةةطيَرِون، هةةةا بةؤ    ث نةةةوة ووبرؤذونة ية دويك
 :نةوةث ن يَ  دةةربدن، كاةيَك سةرؤل وةزيرون  ئيمروئيلت دث طوةتبووناو كؤ
 .مليؤنان شنة ؤؤرةث رؤحيت ية باوةشدوية -

ن  بةة َ ؤانةةي ، وةل يةةة  ون بةةة طةةردو ووبث نةةةةوة ميَةةةووئيَمةتاش رؤحة    
ب ، بة َ النةةو ذيةان رؤحة  نةةةةوة      ووبة دةرةوةث فةزدو يةة نافةةزودو نيمةتةج َ    

 . يةسةر رؤحت نيمتؤةةوة
ن ؤ كةةا، بةةووو هةناسةةةيان بةةة ئامةةاذةث   شةةةثؤي  نةةةوةث ةةةازة هةةةيى ا   

 :ثةيةيان بؤ زةمةن  ؤويَ  بةرزكردةوة
يةةةةوة،   و، بة اميَرث هابية  كةرووة بةة دو   ووبئةو نيمترانةث، ئاووةت  -

بكةةوذث  هةةةمووةونةةة ؤةةوورةوة، ئيَرةةة كةةاروون  رؤ  بةةةم ديةةوو ئةةةو ديويةةدو دةك
 .وةويةكني، ية نيمتران  رؤحدو بؤ كوردستان يةكران طرة

 : رؤحيَك باوةش  طرةةوة
م  ئةةم ةابيلةةم كوشةت، ئةةو هابيلةةش مة  كوشةتةوة، ئيَرةة نويَ ةةرث           -

و ةةةرزة  وو هةور بةسةر وزةةا هةةيى  كةردوة   وو يةكني، د زةمةن  سةدةث بيمت
 . ة هاكا بةريةل كةوة وث ييَ اةووزةمةن وةل موبارون  ؤال دةكةن، 

 :دةنطيَك  وةستاند هةمووطرِوطايىيَك 
 . ئيمتا زةمةن ثيَويمت بة عاساث موساية، دويكان ئاسودة بكا  -

 :طرِو طايى  شةثؤي  ئاي دة هيَلكةث رؤحيان فرِيَدو
ئيَرةة دةضةي ة شةةيةوط  زةمةةن  دريَةةة فةةزو دةطةةري ، بةؤ روونةةي  دووث       -

طةةؤرِون  رؤحةة  ئةةةوون بةةة ئيَرةةة، ئيَرةةةيب بةةةوون  دووةةةرةوة جيَطةةةث ؤؤمةةان    
دةطري ةوة، ئَيمتا سةاة  شةؤري ةوةث ةةؤوث رؤحة  نةةوةث نويَيةة يةة زةريةاث         
رؤح  نةةةةوةدو، نيمةتران بةة بةاث شةيةوط  ثةال دةكريَتةةوةو سةاة  نةةفت           

رؤحةة   ة،وئةزةييةةة، دويكةة  كةةورد بةةةرمايى  يةسةةةر ئةةةو جؤطروفيايةةة روؤمةةتو   
ية باث نةفت  رؤح  نيمتراندو ية دويك  هةمووةوووةث ئيَوة ضاوةرِوون  دةكةن، 



 

45 

و زةريةةاث رؤحةة  ةةةوووة بةةرِؤن بةةؤ فةةةزوث  دةبي ةةةوة، ئةةيرت ئاسةةودة بةةة، ؤةةؤ 
 .ؤؤشبةؤت

، رؤذونةة يةةة زةريةاث ئةةةو   ووبةةنةةة سروشةتيَك  رؤحةة  ذةنةةرِو َ   ووبئةةو مؤميا 
طةة َ دوو دةنطةا ضةاوث ةروكانةد، يةةو      بنةوةريانةوة دةيطةر ، يةوساةةشةدو، ية  

ةوة، ثزيمةكةكةش شةري يةكةث   بوونيةوة ية كةيف شري يةكةدو مؤمياوكةفة دةرو
، نيطاث يةسةر كةفة كوش دةكة دةطنسايةوة، رؤشة اي  بةةرث   بووبة دةستةوة

يان ية ةابلؤث ئاويَتةييدو نيمان دةدويةوة، ية ذيَةر سةيَبةرث يةادث بةةهيَزدو     ميَةوو
ث ئاالىث ؤويَ اوث طةةييَك يةسةةر زةوث   ميَةووشيَ  بنةوةرث كاروون  ، بووما  ب

مردن يارث بكةن، طايىتةيان بة طيةان دةرضةون دةهةا ، يةةو ثرِؤ ةيةةوة مردنة        
يةياد دةضو، دةضوة ناو كاروون  بةة هيَزيةو مةةرط  دةشةاردةوة، يةطةة َ طةويى        

ن بةسةةر  ذيانيةا   وبون، يييَكة  نةةمر  بووطةشاوةث سةر ثةيةرةكةدو ةيَكةةزودة 
نةةةةوة، فرميَمةةةك  ناوضاويمةةة  ويَ ةةةةث نةةةةمرث ئةةةةو طةيةةةةيان بووثةةةةؤب دة
  !دةنةؤماند
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(3) 
 
ون  ورةكةةة بةةة ئةسةةتيَرةث طةةةرِؤك  طةةةرد وؤةرمانةةةث ةيمةةك  ئةةايىؤزث ذو 

و  نووبةةورِويةوة، مؤميةةاث ؤةةةوث ةةةويى ، ئةةةزةي  ؤؤرِسةةك  وذةنةرِويىةةةوة دةسةة
ي ةث بنةوةرث يةة نيطايةةوة دةكمةاو ةةييمةر  ةةةم       ، ثةيكة زيَرِووبن بووبنة

ةاريك وةل ئاويَ ة ية فةزوث ئاسؤييدو سةدةها ويَ ةث ية رووني يدو ئاويَتة دةكةرد،  
ةوة يةة يوةكةةو   بووزمان  ية ب َ زمانيةةوة دةؤمةتة طةؤ، الوون بةة سة ط  شةةة      

 .ب ارو دةشتو دةرو كوضةو بازورِدو رِةنطيان ةيا دةدويةوة
و هةناسةث ؤةفةةو بةسةةريدو    ة دوكة َ كيَم  ذونبوونةوة ئاةان ببةو ويَ ا
دةكةوةةةة شةةةثؤي  هةةةةا   ميَةةةووةوة، دةريةةاث يةةادو ضركةسةةاة   ووبثةؤمةةدة

نةةة ووبرةكةةةش بوو سةةيراو بةةؤن  ذو و رِةنةةد هةةةةاي ، كةشةة  ةيمةةكو دةنةةد 
وث رِةنطاو رِةنط  ئاويَ ةث بنةوةرث، ةيمكو بؤياؤ  ديةوور  وشيَيةك  ؤؤؤوورد

ةماث زةماوةندث هيَر يان دةنووند، وةل بة طاسة  ؤةةزون طةةالىث ةةمةةن يةة      س
و ثارضةةث برييةةدور بةة يةكةةوة      ةريَ  ، بةو جةؤرة ئةيةةم يَؤم  بووييَوورث ذياندو 

 .زمان  جةستةييان ية بيَجةستةييةوة دروست دةكرد
ة كةةةيف هةميمةةةي ، يةةة دةريةةاث نامؤييةةدو    ووبةةبةةةو رووني ةةةوة ضةةاوث برِي  

نة  دةكفةاو   ون، بة ةيمك  نةبي ةوة دةروووبيةوةو موث جةستةث طرذ بدةؤوال
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، بةة جؤريَةك زورث   ووبة يةوةو جةستةث ساردو سرِ ببووبرِست ييَدةبرِو، ماة  طرة
بيَت، بةو جةؤرةش  ووب و نةست يةطةيىيدو مؤميا ، وةل ئةوةث، هةستووببةسرتو

دو رِوسةت ذيةان    و ضةرؤث دةكةردةوة، يةطةة َ هةناسةةي     طةالىث طومةان  دةوةرث 
و بةسةةتةو شةةييرو  و حةةةيرون سةرةاسةةةريان دةطوةةةةوة، سةةرودو الوكةةو طةةؤرون 

ئاووزث نةةةوةي  ية ميَمكيدو دةزرنطايةوة، وةري  طةالىث طيان  هةزورون الو يةة  
ن، ويَ ةةث بةندخيانةةث   ووبة ديدةيةوة ةيَكةةيى  ةةةم  فرميَمةك  ةةةيمةراوث دة    

 .هةةاي  دياريان دةدو
ةوة، بةة ةكةةث فرميَمةك ثرسةةث دةطيَةرِون،      ووبة ة رِؤشة اييان طرة ئةو شاالىو

ون  دةكفاند، ثةةة  دةسةروزة يةة    وو دةر ة دؤذةث ئةشك  ؤويَ اوثووبثيَلىوث ب
 .ن بة سيَدورةث هةزورون شنة ؤؤرةووبنيطايدو دة

ةوة بةوو دة ان، زؤر جار ثةيوةستنووسةوة دةيو ديىي ئةو سوةوونة بة جةر 
 : ووب  بةسةر وشةكانيدو زو َ دةثيَيانةوةو بيَ ؤش

ة، وة بةسةر هيض طةةييَك  ةةرث دنيةادو نةةهاةو    وئةوةث بةسةر  كورد هاةو -
يةو هةر ضوور المان دوذم ران ، ية كويَةوة بةانط    يو دةريامان ن و زةوث ئاةان

 . و ئاطر ةةنيا فرياد رةةان هةر ئاطرة ؤيةكةيةل بكةي ؟ض
ون  دةكةةرد، دةسةةت بةسةةةر سةة طيدو  بةةةو وشةةانةوة كؤةةةةيى  مردنةة  هةةةزور 
 . دةكيَماو ضاوث يةناو ئةشكيدو دةنوةاند

و هيَةزو برِسةت ييَةربِث،     و بروسكةية طرةيةةوة  ضةند رِؤذ يةوةوبةر ئةو ةيمك
ة طةالىث طةويى  رِةنطةاو   ووب، ضاوث برِيبوويةناو باؤيةيةك  ثرِ ية طويىزوردو دونيمت

، طةويىزورو ضةيرةن ؤةويَ  رِةنةد     دةديةةوة ر رِةنطيَكةوة ويَ ةيةةك   و ية هة رِةند
ث وو رِو ث ية ديدةيدو ةةؤرون، بةة ئةازورةوة كةوةةة رِوونةني     هةموون، يةثرِيَكا ووبب

نة هةزورون رِؤح  ئةزةي  ووبو السك ب و ية ناؤةوة طريا، طةالىو طو َ كردة طويىيَك
ةةة  مةي  كؤ  كةردو، هةةر طةويىَيك  يةجةسةتةيةكدو دةديةةوةو يةة طةيىيةدو دةكةو       
و  ةمة، هةزورون رِؤيىة كوذروو دةستيان بؤ دةطرةةوةو هةناسةةيان هةيىدةمةيةةوة  
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ؤويَ يان وشك دةكرد، يةثرِيَكةدو ةيمةك  ئاويَ ةيةةك  بةةهيَز ييَيةدوو بةرووني يةدو       
و  ةوة، وةل ئةةةو سةةاةانةث بةةة م ةةدويى  ويَ ةةةث نيمةةتران بةةنو هةةؤش ووبةةبةىودة
 .ةوةبووو سةري  طرة و روونني هةست
 .ةوة، ضركةث ذيان  يوشدويوساةةشدو، ئةو ةةوذمة طرةيية

ةةابلؤث   ووبة ، دةيان سا َ ووبئةو شازوة بةرهاة  ؤةباة  نةثماوةث بارزون 
مةةة   وةةييَكي ية ديدةيدو ةيمك  دةدويةوة، هةر يةو ديىؤثةة شةنونةث سةةر رِو   
زونةدو،  ية بةندخيانةةدو، هةةةا يةة بَيمةكةث زةية  ئاويَ ةةث ؤويَ ةاوث رِوسةت بار        

و  و هةيىرةةة  بةةردن، روونةةي  يةسةةةر حيكايةةة    كةوةةةة سةةةر مةشةةي  جةةةند  
 .و دةةوونةوة ن بة كةيف بةهيَزو دةكمانبووئةفمانةو رِودووةوة دة

ئةو ويَ ةية بةؤ يةكةةم جةار يةة ةةمةةن  شةانزة سةايىيدو يةة ئاويَ ةةث زي  يةدو           
كةوةةة رِثَ، يةة    كةوةة ةيمكدونةوة، كاةيَةك بةة هيَزيَكة  طةةورةوة يةة بارزونةةوة      

ضةةركةيةكدو يةطةةةئ  هةةةمووو ؤةةؤيى  دةرِوونةة ، ية و ؤةةال طةةةالىو طةةويى  دورسةةتان
ؤمةث هةنطاويدو ثرت ؤةؤث بةةهَيز دةكةرد، دةسةت بةة ةايمة  ةفةنطةكةيةةوة        

 :دةطر  هةةا ثةنان  شيَخ عةبدويمةالم دوثا  بكاةةوة
يَ ةوورث ةةؤ ون  سةركردةث بة ناحةق شةهيد كروو، هيَزث بارزون نابيَت شو -

 .بكا ، ثةنانت دةدةم َ ريَبازةكة  بطرم
و كيَةةوث بةجيَدةهيَمةةت، كارةسةةاة  ئةةةو جةنطانةةةث   بةةةو ئامايةةةوة شةةا 

و دةزون ، يةكةم جةار، كةوة ةة بةةر ةةةةةث هؤزيَةك      سةرة رِيَطاث بة طةالىث وةري
بةة   ةث سةملاند، كتوثرِ نةؤمةث كيَماو ثيَ ج دةستةث جيةاكردةوة، يئةو رِوستي

وردو ةةةد برِيةان كةرد، هَيزةكةةش يةسةةر رَِيطةاوة دةِرؤيمةة،        والث باكورو باشة 
 .و ناضار رِويان كرد يةثرِيَكدو طةمارؤ درون

و ةةةؤزةوة يةةة ئاطريَةةك نزيةةك كةوةةةةوة، يةسةةةر يوةكةةة شةةةوة       يةةةو ةةةةث 
 وسةةاةةدو دو دةدويةةةوة، ضلىؤسةةكيَك  هةةةيىطرةو يةؤؤيىةةة ميَمةةةكةث وةردو، يةةةو  

 : و سةيرث كردن  اية بةر دةم ديليان هيَ
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يةبةةر ئةةوةث سةةرؤل هةؤز     ! ئيَوة ضؤن سةنطةر ية بروث ؤؤةان دةطرن؟ -
 .هةيى  ؤةيىةةاندون، برِؤن ئازودن

بةةو جةةؤرة بةسةةةر ئةةةو ناوضةةةيةدو ةيَدةثةةرِي ، يةةة بةة  دورو سةةةر يوةكةةةوة   
 .يلةفيمةكيان ثيَوة دةنرو، ية دةربةنديَكدو ية س َ يوةكةوة درونة بةر طو

ذةنةةةرِو َ ئةةةو نةؤمةةةيةث ةرسةة ال هاةةةة بةرضةةاو، كتةةوثرِ شةةةش دةسةةتةث  
جياكردةوةو ثَيمةيان كةةو ، يةة ماوةيةةك  كةمةدو بةةرزوييو يوةكةة ضةةكدوريان         
ثيَةةوة نةةةما، طةةةالىث دورو دةوةن رِودةوةشةةي و بةةة هةةيَر  شةة ةث بةةاوة ضةةؤيى     

 . سةنطةرةكانيان دةردةؤمت
جةنطيَكةدو فيمةةك     هةمووهةنطاوث دةنا، ية بةو هيَزةوة يةطة َ طةردةيويدو

 .و نيمانةث دةطرةةوةوو ةةثؤيىكةدو سةردةكةوةوو بةسةر طرد دةةةةاند
و دويىة كةر ؤؤرة بةسةر ياندو ةيَثةةرِي ،  وكاةيَك ية سليَران  نزيك كةوة ةوة د

نةةوةو يةة دنةةن  سروشةتيان     بووكزة بايةك  بةهيَزيب كمةا، يةة دؤيىيَكةا ؤةرِ ب    
 ، ثنيَةنيَك بةدةم ضيلكة كؤكردنةوةوة بة هؤرةث بة سةؤز شةيوةن  بةة    دةرِوون

 . دي  طنون  شيَخ مةمحودث دةكرد
ئةةةوة هةةةوويى  كؤةةةاي  جةةةنط  ؤمةةتة طويَيةةةوة، دووث ثمةةويةك  كةةور      

و ئةةاه  بةةة ديةة  طنونةة  شةةيَخ   فةةةرمان  طةرِونةةةوةث بةةة هيَزةكةيةةدو، فرميَمةةك 
رِشت، يةسةر بةرزوي  بارزونيمدو بةسةةر  و كيَودو دة و شا  مةمحودث بة دةشت

 .ئةو طةشتةيدو دةضوةوة
ؤمةيةك  بةهيَز ية ئؤةؤمبيَليَكةوة هةا ، بةة هةؤرِي  بةردةوومةةوة يةسةةر      

 .شؤستةكة طنسايةوةو ئةو بنة بةهيَزةث ثيرِوند
يةوة، دوو نيطاث ية طويىةكان طرةةوة، هيَزيَكة   ييةوساةةشدو، ئةو ويَ ةية طرة

و بةةو ئةازورةوة      دةجؤشاند، ئةوة ؤمتية سةر ؤورثةةث كتةوثرِث  نةبني ؤويَ
طويىزورةكةث بةجيَ يَمت، يةة ةيمةك  شري يةكةيمةةوة ئةةو دنةنةة ييَيدويةةوةو       
ميَمك  كةوةة سةر شةثؤ ، سةدون بنةوةرث ضةةمخاؤةث ثيَةدةدو، كةفةكةةث    



 

51 

الىوث ن، دةرزث ذةنة  دةكةرد، شةيَر ثةيةة ةيَكةة     ووبة ث ميَةةوو وةل ةةييَكي بة 
 هةةةموو ن، يةةة ةيمةةك  ئاويَ ةييةةدو   ووبةةركةةان  بنكردنةةةوةث دة بووو  ئاويَ ةةة

 .كارةساةيَك  بندةهيَ ايةوة
يةةةو رةطةةوة طومةةان دةيطرةةةةوة، هةةر يةةة جةةةنط  سةةةرةةاي     ووبةةدةميَةك  

و هةؤزو ةةنةث وةل شةيَر     ي ؤةث بةي ، جةةنط  نةاوؤ   يبارزونةوة ئةو ةرسة اكي 
ة نيطةاث يةسةةر ضةياث بةارزون طنسةايةوة، بةؤ       ثةية دةبي يةوة، وةل ئةو ساة

 .يةكان هيَرشيان هيَ اية سةر ناوضةث بارزونييةكةجمار ئاشور
هةناسةةةث  ويةةةو كاةةةةدو بةسةةةر يوةكةةةوة سةةةركردويةة  جةةةنط  دةكةةردو   

 :هةيىدةكيَما
وبةةرةك  يةناومانةدو   وئي طليز فريويدون بةؤ بةرو كةوذث، دةيةةويَت ةةؤوث د      -

و ة بةةؤ ئةوةنةةدة سةةاويلكةية بةةة ةةةةثلى  دوذم ةةان فريةة     بيةةيَ يَت، ئةةةم ميللةةةة  
 .دةؤوو ؟

ةم وريةكان طرةيةةةوة، هةةةةا جةةارث دو وة دووث شةةكاندن  ئاشةةو وئةةةو ةةةةزو 
هةمان ضةش  كةوة ةوة بةر شاالىوث بةرطرث بارزون، يةطة َ ئةوةشدو ئةةو ةةؤوة   

 .ية دةماريدو هةر ةرس اك  دةردةؤمت، هةةا ضارةسةرث ئةو ناكؤكية كرو
سةاالىنةدو ضةةندي  جةار ةوشة  ئةةو كَيمةةية هةا ، بةسةةر دورو بةةةردث          يةةو 

ةوة، جاريَةك بةة   ية ورة والىة  هةزورون نةشتةرث ويةةدون  دةؤمةتة ديىي  وطةشت د
يةكجارث كةوةة ناو ئةو طيَةووةوة، ية ؤاكيَكةدو طنسةايةوة دةسةتو مةضةةل بةة      

ضةةث دةشةكاند،   ن، يةة دو والىةةدو بةة يويةةث ةفةةند رِ     بةوو ؤويَ  يةكرتث سور ب
، يةسةر س ورث سةوريا  ووبميَك  رِوزووةث ذيان  بوويادطارث يةطة َ ئةندرونيَك ئةي

ةوة رِسةتةيةك   بوويةسةر كيَمةكان طفتوطؤث يةطةيىدو كرد، يةوساةةث ييَة  جيةا  
 :كردة يادطارث ذيانيان

ئةنةةدرونيَك ةةةؤ ثاشةةاث ئةرمةةةنيت، مةةادوم ةةةورل ؤيانةةةةيان يَيكرديةةت         -
وةل دةريةا وويةة ييَةرة دةبيَتةة      ميَةةوو ة، ية ةاوونت يةسةةر شةان ني   و سةربةرزيت
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 .ضلىكاوو يةو الوة ثال دةبيَتةوة، كةس ناةوونيَت ضةووشةث بكا 
ةوة، ويَ ةةث  بةوو يةة شةاروث ةةمةنيةدو ؤرِدة    بةوو  ئةوة بنةوةريةك  سةةؤت 

ث ئةندرونيَكو ذنةكةث بةسةر سامايى  بنكردنةوةيدو ية ذيَر درةؤت ضووردة طةةالى 
، هةميمةة ئةةو رِوسةتيةيان    ووبة جةستةث بارزونةوة ية كؤجيتؤث ذيانيةدو ةؤمةار ب  

 .دةطوةةوة
، بةةري  ؤويَ ةةاوث ئةةةو طيَةةةووةش   ووبية هةميمةةة يةةة ديىيةةدو  يئةةةو ةرسةة اك 

ةوةو يةناو ئازوردو دةؤواليةةوة، شةان بةة شةان  شةَير ثةيةة جةارَيك  ةةر         يطرةي
وة، جةةةنط  بروكةةوذث نةةةدةماو  ؤويَ يةةان دةمةيةةةوة، يةةةو كاةانةةةدو دةحةوويةةة  
 ؤوث جةةنط  نةاوؤ  و، هيَمة ووبة كؤةاي  ثيَدةها ، ئةو ئاووةةش  هةميمةة زرِ دة 

وةم جةةاريب ئةةةو ؤةزونةةة بةةةهيَز ةةةر طةةةالىث شؤرِشةة  وةةةاي  نةةةدةها ، بةةؤ دؤك
 وة ئةةةووة يةةل، يةةةم سةةرةوة دةضة   ووبة دةوةرونةد، ئةةوةش شةةةوو رؤذث ييَكرد  
نةةةهيَلىيَت، ئةةةوةش زؤر ةرسةة ال دةهاةةةة  سةةةرو دةطةرِويةةةوة هةةةةا ئةةةو ئةةاطرة  
، دووث البردنةة  هةةةمزة ووبيةةةوة دروسةةتيبةرضةةاو، روسةةتةوؤؤ يةةةناو ديىةة  ثارة 

يةةث  ؤعةبدوز ية سةكرةَيرث ثةارة ، ئيةربوهيت ئةمحةةد جَيطةةث طرةةةوة، بةةو ه       
رث يةسةةةةر بةةةةرز ؤئةةةةوةش نةةةارِةزوي  ز ووبةةة رةوهةةةةمزة ماركمةةةيةك  ةونةةةد
و رونةاكبنيَك    ةرنووسة و  ييةةث مةاق ناسة    ؤكوث ودةكرويةوة، ئةةويب دةرضة  

، دووث ئةةوةث مةكتةةب    ووبريمة  يةة سةليَران  هةة    ؤ، جةماوةريَك  زووبناسروو
 .ة ثةرةث دةسةنديسياس  نويَيب كةوةة كار رؤذ بة رؤذ ئةو ناكؤكي

ئةو ساالىنةث شؤِرشة  ئةةيلو  هةيىطنسةا بارةطةاث مةكتةةب  سياسةيب يةة         
ر كةوة ةةةوةث يةطةةةئ بةةايى  ضةةةث  مةكتةةةب   وةش دوبةغةةدود طويَزرويةةةوة، بةةةو

 ووبة و ئةوون ية مايومةةو مةاوة ، ئةةوةش     ، ئةو ية بارزونووبدروست ؤسياسيدو ب
بة هؤكارث زةمي ة ؤؤش كردن  ئيربوهيت ئةمحةد بةؤ دذويةةة  كردنة ، ئةةويب     

و طفتوطةؤوة،   و يةة ريَة  نامةة   دوبة  بةردةووم يةة هةةويى  نةهيَمةت  ئةةو ناكؤكيةة     
كايةة  كردو ؤو هةويى  دةدو، هةةا بانطةشةث البردنيان ية سةر ويب بةردةوومئة
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دوووث بةسةت  كةؤنطرةث شةةش     ووببة دو بةشةوة، بةوةش ناضةار  ووبثارةيب 
ةوة ئاطةةادور ينطرةيب يةاليةةن مةكتةةب  سياسةي   ؤبكةا  يةة ةةةزدزة، بةةر يةة كة      

، حةةبيب موحةمةةد   و يةة كةؤنطرة البةرون   وكرونةوة، بايى  ضةث بةشدوريان نةةكرد 
 .كةريت بةسكرةيَرث ثارة  هةيىبةيَردرو

دووث ئةوة زةمي ة بةرةو كةوة ةوةث جةند هةا ، بةايى  ضةةثيب ةةةووو يةة      
 .ثارة  دوبرِون
، نووسة  بةرةك  زؤر جار بة جياووز نامةث بؤ ئةوو مام جةةال  دة وبةر ية دو

، ووبكةارث ئةةوة  ؤه، ئةوةش ووب زو ثةيوةندث يةطةئ مام جةاليدو زؤر بة هيَزؤس
و روث ثيَدةكردو بةجوةة  و، هةميمة ثرسب دييةث ماق ناس  بةغدوؤدةرضوث ك

 .كورِمة: نةوةو دةيطو بووكؤ دة
زؤر جار دةيكردة نويَ ةرث كارث طرنط  شؤرِش، جاريَك ئةةو نويَ ةرويةةيةةث   
ثيَكرد، كاةيَك رذيَت دوووث  طفتوطؤث كرد روستةوؤؤ دةسةت نيمةان  كةرد، دووث    

و  وةش مام جةال  هةا  بةؤ سةليَران ، هةةر يةة دورِيةان  شةارةوة ذنةو م ةدو َ         ئة
 ن، هةةا بةردةرك  سةرو ضةثلىة ريَزونيان بؤ كرد، ئؤةؤمبي ووبطةيو ثن وةستا

و  ، زؤريب بة سةوورث ثاسةكي   ووبو ئةسثة عةرةبانةو ةروكتؤر شاريان ؤرؤشاند
ةةام  شةةار رةش و شةة مةةاةؤرِ ئةةةم سةةةروو سةةةريان دةكةةرد، كوضةةةو كةةؤزن     

نةوة، كاةيَك طةيمتة بةر دةرك  سةروو دوبةةزث ؤمةتيانة سةةر شةان، بةةو      ووبب
جةؤرةش كيَمةةيان كةرد هةةةةا برديانةة سةةةر بازؤانةيةةك  بةةةرز، بلى ةد طةةؤث بةةة      

 .و ثنؤزباي  ييَكردنودةستةوة طرة
 :ةوةووبو ضةثلىةو هاووريان بةرز جةماوةر ؤرؤشا، هوةاق

 .مام جةال  ةايىةبان نويَ ةرةكةث بارزون   -
و بة    و بةان  ، سةر ديوورووببمتة بؤشاي  نةما ووبهروذم  ؤةيىك  بةجؤريَك 

ةوة، يةبةةةر ةيمةةك  ؤةةؤرو ووبةة، ئةةةويب دةسةةت بةةةرز كردووبةةثاسةةاريب طنو
سةةيَبةرث ضةةياث ئةزمةةةرِدو وةل ئةسةةتيَرة دةدرةوشةةايةوة، جةةار جةةار ؤةةؤث       
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ئةة ي  نةوثَ دةكةردوة، دووجةار     وةردةطيَرِو، يةطةئ زيةنة شةاؤ  ةةرةدوغةدو    
 :بةدةم هوةايف جةماوةرةوة دةنط  هةيىربِث

ة، ئةمةةةش مانةةاث رزطةةارث كةةورد نيةةةو يةةالمةركةةةزث نةةاوةرؤك  دنوكروةي -
 .هةنطاويَكة بةرةو رزطارث

، دووث ئةةةوة نةةاكوك  طةةةورة ووبةةمةةام جةةةال  بةةةو جةةؤرة الث ؤؤشةويمةةت 
ث ئةةوةش بةة هيَزيَكةةوة بةةرةو     نةةوة، دوو بوو، هةةةا بةايى  ضةةث جيا   ووبدروست

، بةايى  ضةةثيب يةة    ووبناوضةث سؤرون ها ، جةنط  طةورة ية ناوضةكاندو بةةرثا 
 .هةمةدون  ئيَرون طنسانةوة

نةوة يةة دؤيىةة رةةةة    ووب، س َ سةد كةس طةرِوووبثاش طةرِونةوةيان شادمان 
 :نووس  كردن، نامةث بؤ هيَزث ثيَمرةرطة ضاوديَرث عةباس ئاغا نيمتةجيَ  بة

و بةارزون  دةطريَةت    نامةويَت هيض ئةندوميَك  ثةارة  ئةةوةث ريَةز يةةثارة      -
ةمةيةل بكا  ببيَتة مايةث بري  كوالندنةوة، هةر كةس سةرثيَية  بكةا  سةزوث    

 .طةورة دةدريَت
دووث ئةةوة بةماوةيةةةل ئيةةربوهيت ئةمحةةةد يةةارونةةةوة بةةة فرِؤكةةة يةةة بةغةةدود  

و نةورث شةاوةيي طةرِونةةوة نةاو ثةارة ، ئةيرت        دوبةزث، جطة يةة عةةي  عةبةدوز   
 . يان ضونة ناو رذيَتهةموو

ةوة مةكتةةةب  سياسةة  نزيةةةك   ووبدووث ئةةةوةش كاةيَةةك دوبةةةرةك  يةةةكة    
طةؤث  ةندوماندو دودةنيمت، هةميمةة طفتو كةوةةوة ية بارةطاكةث، رِؤذونة يةطة َ ئ

ةب  ثةنةةة  شؤرِشةةة  يةطةيىةةةدو دةكردنةةةةوة، ثةيوةنةةةدث بةةةة ئةنةةةدومان  مةكتةةة 
و رِوث وةردةطرة ، يةة كةؤنطرةو    ، ية برِيارث شؤرِشدو ثرسووبسياسيةوة بة هيَز

يان دةطةر ،  هةةموو نةوةكانيمدو بيَدةند دودةنيمةت، طةويَ  يةة رِوثةؤرة      بووكؤ
و دةخيمةتة   ثاشان دةكةوةة ةمةو رةؤ ةو ثيَم ياز، هةرض  دةزون  ب َ دوديى 

طفتوطةؤث يةطةة َ دةكةردن، بةة      رو، جطة يةوونةش يةسةر كيَمةث طرند بة جيةا 
و يةةو ئةندومانةةث زؤر ؤؤشةويمةتب    ووبةايبةة  حةبيب موحةمةد كةريت، يةكيَك 
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ةوة، دووث ئةةويب ئةةو   بةوو كارةكةان  شؤرِشةا يةة طةةيىيا كؤدة     هةةموو يةةالث، ية 
، ةةنانة  ؤؤث ذن  بةؤ هيَ ةاو   ووبر مةمحودو زؤر بةهيَزؤثةيوةنديةث يةطة َ دكت

 .، ية زؤر كارث طرنطا دةيكردة نويَ ةرث ؤؤثووبث زؤر جيَطةث مترانة
، ئةو سةايىة سةةؤتانة   ووب ييةث ثزيمك  بةغدودؤوث كور مةمحود دةرضؤدكت

شةةتانةث ئةشةةكةوةةكان، ؤةةةوون  ؤزمةةةةيَك  طةةةورة بكةةا  يةةة كردنةةةوةث نةؤ 
ة كةسةيَك  ووبة ريَةك ب ؤرِشدو، بةة ج ؤث بكاةةوة يةناو شؤبةوةش ةوون  جيَطةث ؤ

 .هةةا بة ئةندوم  مةكتةب  سياس  هةيىبةيَردرو يةو جةماوةرة،
يةوساةةشدو، ية كةيف شري يةكةو منةث بارون  سةةر شوشةةث ثةيةرةكةةوة    
ئةو ويَ انة زينةيان دةبةسةتةوة، يةة طةةردووث رودووةكانةةوة جةارَيك  ةةر يةة        

و  و ثروسةةك ةوة، وةل ئةةةو كاةانةةةث ئةةةو ثةردةيةةة بةةة ئيَمةةك     بةةوودة دويةةك
ث ئةةةو رودووة جةةةر  برِونةةةش مةةاوةث شةةةش سةةا َ بةرضةةاويان  ؤويَ ةةاوةوة دوو

طرةةوة، كاةيَك ئيرزوث رِيَكةوة  نامةةث يةانزةث ئةازورث كةرد هةناسةةث ئؤؤةةث       
ردةوة، يةناؤ  ؤؤيةةوة وردة  بووهةيىكيَما، يةوساةةدو ئةو ويَ ةية بةبةرضاويدو رِو

شةيَووزيَك    و ةةيىةةم  يةسةةر مَيزةكةة دونةا، حةةردون ةكةريت بةة        كارث كردةوة
 :شانؤييانةوة ن يَ  ديى  كردةوة

 .ان ض  دةبيَت؟ نووسيدةربارةث بايى  ضةث  ثارة  ضارة -
ة هةوريَك  رةش يةبةرضةاويدو، بؤيةة يةوساةةشةدو،    ووبئةو ؤةمة سةرةكية ب

 :بةب َ وةستان دويكرد
 .ةيئةوة كيَمةث ناوؤؤي  ؤؤمانةو هيض ثةيوةنديةك  بة ئيَوةوة ني -

و ثيَمةة يازث بةةايى   ونةةةوةث مةسةةيود بةةارزون  يةةة سةةليَران ، هاةةةة الث دووث طةرِ
ة الث ية بارةطاث يي  ضوورث ثارة ، ئةةويب ثةاش   ووبضةث  ثيَطو ، نويَ ةريان هاة

ردن  طمةةت دةركةةرد، مةةام جةةةاليب بةةوونةةةوةث يةطةةة َ مةكتةةةب  سياسةة  ييَووبكؤ
 :ةيةدو ئاماذةث ثيَدونةوبووو يةو كؤوبرِيارث طةرِونةوةيدو، ئةوة ديىتؤش  كرد

وة، يةسةةةةةر وردنيةةةةان كةةةرد ووبهةيىويَمةةةت ئةةةةةوونيب باشةةةة، دوووث ييَ   -
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 .كورد ناضاري  نةؤمةث رذيَت سةرةو ؤوور بكةي ةوة نووس ضارة
بيَةدةند   هةةموو و ضاوث بة ئةندومان  مةكتةب  سياسةيدو طيَةرِو،   وئةوةث طوة

ردةكان ثةيةةةيان ، زؤربةةةث سةةةركووبةةو ثةيةةةيان بةةة رومةةيانةةةوة طرة نووبةة
 :هةيىربِث
و فرِؤكةةوة كوردسةتان    دةبيَت بدريَ ة دودطا، ضةةند سةايىة يةةناو زريَثةؤش     -

 . دةسوةيَ  و رؤيىةث كورد بةكوشت دةدةن
 : ئةندوميَك يك  جامانةكةث هةيىثيَيايةوة

 . و كيَمة نانةوة ئةطةر ييَان ؤؤش ببني ئيرت دةكةونةوة ريَكتمة -
 :نووس ةث روثؤرةةكةث عةي  عةبدوز دوو وش

ةازة ناةوون  هيض بكةن، ئيَرةش ية ثيَ اوث كوردو ناضارث ئاشتني، ثةارة    -
 .ردة بيَتبووؤؤث بة ؤاوةن  كورد دةزونيَت ثيَويمتة ييَ

و بنيَك  ثةرش طرةيةوة، وذةنةرِو َ بةو ةمانةوة ةوش  ةيَرِومانيَك  ةوئ هاة
هةناسةيةك  هةيىكيَما، بةةو بةنةوة   و  مةيَك  كةسكوندث ية سيغارةكةث دويةوة

 : مةسيودث باند كردو بة هيَووش  ثيَ  طو 
ئةم كارة دةدةمة دةست ةؤ نابيَت ب يَلىيت كةس ثةيةيان بؤ ببا ، ئةمةة  -

و ئاشةكروية،   يةسةر ئيَرة دةكةويَتةوة ضونكة مة  ثةنامةدوون، مةبةستيمةت رون   
 .دةبيَت ةةووو وريا بيت ية سةالمةةيان

، ووبة  رةيَك  بةدةسةتةوة ؤهةريرث هاةة بةردةم ، روثة  ؤو، فةرِةنميةوساةةد
 :بةريةوةث ييَ  وةربطريَت ةية ضاوث ةيَربِث

دةبيَت ريَكتمة بةهيَز بكةن، يةاليةل يةثةن  ريَكةوة  رذيَةت،   ؤفةرِةنم -
ر وريةاب  نةةل رذيَةت بيةةويَت     ؤيةاليةل ثاروست  طيان  ئةمانةث م  ثةنامةدوون، ز 

 .ر مةبةستيانةؤكا ، ضونكة زكاريَك ب
، بةةدةم  ووبة ضةاوث ئةايىتون  كرد  ، هةةاوةكةة دةمو ووبفةرِةنمؤ وشك وةسةتا 

 : ةوة ديى ياث كردةوةيشت، ثاشان بة هيَر يؤث دةكرؤبنكردنةوةوة ييَوث ؤ
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رِون كةةارث ؤو كةةال مةسةةيود طةة ل ريَكتمةةت ران ةةةةووو بةةةهيَزة، مةة ؤسةةةر -
 .شتيَكة هةمووطامان يةرمان يةبةردةستدوية، ديى يابة ئاؤز

يةالث، يةةو كاةةةث يةكةةم جةار يةة ةوةاوانةةث        ووب جيَطةث باوةرِ ؤفةرِةنم
 ووبكةةةث ئةةةوةؤسةةتاي  بةةي  سةةةري  روكيَمةةا، ئةةةوةش ه ؤطونديَكةةدو بةةة مام

ر ؤ، ئةةوةش يةة ز  ووبش بنيَك  بة ةووناو كرووةؤمةسيةيةك  زيرةكو ر ؤفةرِةنم
رِشةةدو ؤ، ئةةويب ئةةوةث يةة ش   ووبة ب دةو سياسةيةوة سةود بةةةؤ   اليةةن  ئةاي   

ث بكاةةةوة، يةكةةم كاريمة  دومةزرونةدن      ؤثيادة كرد، ةوون  ةةةووو جيَطةةث ؤة   
 .سةرثةرشت مةسيود بارزونيو جيَطرث ئةو دومةزرو ، بةووبدةزطاث ثاروسة 

، ئةويب بةة بيمةت  ئةةو    ووبيةوساةةشدو، بةو باوةرِةوة يةبةردةميدو وةستا
كةردةوةو بةةةو ةةوذمةةوة ضةوةوة ذورةكةةث، سةة دوةةكةث     ةمةةية ضةاوث بةةرز    

ث ؤمةةتة زؤثاكةةوة، ئةوسةةا كةوةةةة  هةةموو كةردةوة، دةيةةةها نامةةث دةرهي ةةاو   
 :ةوةووو بةسةر جةستةث ؤويَ اوث شؤرِشدو ض بنكردنةوةث ةويىةوة

سةةورو مةةةالي ، مةةةالييو جةةةالي  ئةمانةةة دةسةةت دوذمةة  ، دةاليةةةة         -
 .دووكةوةوي  كؤمةيى 

ةوة يةة ناؤةدو ؤةؤث ؤةووردةوة، يةة ضة ي  حةسةنث ب رييةةكةوة         بةو بةن 
و ثارضةو ةةيىزم  ميَمك  ةيَكئازنةد،   و شكاوث نةؤمةث فرووون  ديةوة، رةش 

 .بة جؤريَك كةوةة سةر ؤورثة
 بووجاريَك ئةو ؤورثةيةة طرةيةةوة، كاةيَةك يةة ديوةؤةان  ؤايىةة رةزو دونيمةت       

ةوة، بةةةو هةوويىةةة ةةةةووو شةةلىةذوو  ئيَزطةةةث بةغةةدود جةةةنط  نةةاوؤؤث شةةيدةكرد  
 :هةناسةيةك  ةويى  هةيىكيَما

ئةةةوةةا رذيَةةت ئاووةةةة ؤةةووزة كةةورد بكةةا  بةةة نيَيةةنث سياسةةةة  طةةآلوث،  -
 .دةيةويَت ئيَميامنان ؤويَ اوث بكا 

 :ؤايىة رةزو دوو ةوم  ية ثيايىة ضاكةدوو دةست بة رونيدو كيَما
ركةومت بؤ كةركول، بةة جةؤريَك  زؤر   ئةمرِؤ يةطةئ شؤفيَريَك  عةرةبدو سة -
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 .و مةالي  دةطيَرِويةوة ناؤؤش باس  جةالي 
ن، ووبة ، روديؤكةث كز كرد، دونيمةتوون بيَةدةند   بووبةو رودووة زؤر د َ طرون 

ن، ووبة ئةو دو كويةكةة وشةكةث، بةة ديوورةكةةدو هةيىووسةرو     ووبئةويب ضاوث برِي
بنةوة مايةوة هةةا ئةو ساةةث  يةبةر طرِث ضرو يؤكمةكةدو دةدرةوشانةوة، بةو

ة دةكةةردةوة، كةةاةيَكيب هاةةةة دةر يةسةةةر يؤةةوةيب هةةةر بةةنث يةةةو ةرسةة اكي 
ثردث ناوةرِوست ئاووي  ثةرِيةوة، وةستاو ية شاؤة ةوض  رِوون ، ؤؤر بة ةيةةث  

يةةوة، بةةو جةؤرة يةة     ووبية شةاؤ  دوبةان  دةدوو شةاؤ  كوةيَلةةش سةيَبةر طرة     
ةوة، ضاوث بةة دريَةةوي  ئاوةكةةدو طيَرِويةةوة،     يزن  روونيبةرث ما وبةرزوي  هةردو

 .و بةشةوةوبة د ووببة كةوونةييو ؤوورث ية ناوةرِوستةوة طوندةكةيان كرد
بةةو دنةنةةوة بةةرةو مزطةةو  هةةنطاوث هةيى يَ ايةةوة، ذنيَةك طمةك  دةدوو         

و ثيم  ثاكدةكردةوة، يةوسةاةةدو ثيَمةرةرطة دةنطيةان بةسةةرو      شياكةو ةةرس
و ةمةث دةكرد، بةر يةوةث ئةةوون ةمةةث    ثبووةرزكردةوة، ئةويب شيَت طرةب

ثةيكةكةةةدو بةةؤ   وثيَبلىيَ ةةةوة ئامةةاذةث بيَةةدةنط  كةةرد، ئةوسةةا بةسةةةر دورة دو   
حوجرةث فةةيَكان سةركةو ، ئةو بنة ةرس اكةش وةل هيَلى  نامؤي  سةا  بةة   

 .ةوةبووسا  ية ميَمكيدو ثةرشدة
ة مةشةتةيى   بةوو ن هاةةوة، ةةةيىزم  حةسةنةكة ب  يةو رووني ةشةوة ئةوةث ب

ةوة، سةةيغاريَك  ثيَيةةايةوةو مةةةيَك    ووبئةةازور، بةةةو ويَ ةةة ةرسةة اكةوة روسةةت    
 :نةوةيةكدو ئةوةث رون كردةوةبووكةسكوندث ييَدو، ية كؤ

 م  هةر ممتةفام سبةي َ دةمرمو ميللة  دةميَ يَتةةوة، نامةةويَت ئةنةدوم    -
و مةةالي  ئةمانةة    بكةنةةوة، هة  دوذمة  ، جةةالي      و رؤيىةث ميللة  ئةةو ةمةانة  

 .ماناث ضني؟
ن، مةةرسةة  بروكةةوذث ووبئةةةو نيمةةانانة هةةةةا كؤةةةاي  شةةؤرِش يةبةرضةةاويدو 
 ووب، ئةةوةث يةة ناؤيةدو   ووبة هةميمة دةيطرةةوة، جاريَك هيووث ية كوذونةوةث زرِ

 :هةيى  رشت
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ونةدو بانطةةووزث   دوؤةكةم بؤ هاورِيَيان فةهدو عةبدويمةالم يةة جةةنط  بارز   -
هاوكاريان دةكردي  بؤ طةي  عيَروق، ئةو طوالنةث بةة ئيَرةةوة دةنةرون رؤذونةة يةة      

و شةييرث جةووهنيةةوة    بةغدود ئةوون  دةهةذوند، بة رؤذنامةكانيان بةة بانطةةووز  
سآلويان ية ضياث بلى ةد دةكةرد، بةةزم ئَيمةتا ؤةةيىك  ةَيكةدةريان زؤرةو يةةبرث        

 . هاوكارث دةمانكوذن
ثاة  ميَمك ئةاودون  بةة   وئةوونةشدو، ية كؤنطرةكان  ثارةيدو دو هةمووطة َ ية

يةةة  بووةيمةةك  ةيةةؤرث ماركمةة  يي ةةي  دةكةةردةوة، ئةةةو سةةاالىنةش يةةة روسةةيا
و بةةرووردو نةهاةةة سةةر ئةةوةث ببيَتةة شةيوع ، دذيمةةيان        ؤويَ دنةةوةو روونةني  

 .دةزونني نةدةوةستا، هةميمة بة رؤيىةو رةط  نيمتران 
يَةةك بةةةو جةةؤرة ديىةة  بةةؤ كردنةةةوة، دووث ئةةةوةث عةبةةدو  كةةةريت كةوةةةة  جار

ن بدةنة شا ، مام برون  سكرةيَرث حيزبة  شةيوع  ؤةؤث    ووبثةالماريان، ناضار
و ديىة   وبة نويَ ةرو ها  بؤ كوردستان، هةةا طةيمتة بارةطاث بارزون  هةةر د  بوو

 .دةنا الث هاوةا ثارةيةكةث نيمان دةدوو بة طومانةوة هةنطاويان
رؤذ بةةة ثةة َ رؤيمةةة ئةوسةةا بةةة شةةاؤيَكدو هةيىطةةةرِون،      وثةةاش ئةةةوةث دو 

و هيةكيةةةان دةردةبةةةرِث، نويَ ةةةةرث  بةشةةةةكةةيةوة يةبةةةةر ؤؤيانةةةةوة بيَةةةزورث
 :، جارجارة دةوةستاو هاوورث دةكردووبةوةابيان  كةركول ةاض  بلىي  كرد

 . ةستت بطرةمام هةذور ئةمةش مةكة بة بةزم  شاعنة هةرزةكة، وةرة د -
و دةسةةت رودةكيَمةةاو دةكةوةةةة ثيَكةةةنني، مةةام   هةةةذور دةطةرِويةةةوة سةةةرث

و ضةاويان   نبوويان ماندو بهةمووبرونيب يةسةر بةرديَك دودةنيمت، بةو جؤرة 
 :دةبرِية بةرزوي 

 .بارةطاث بارزون  يةسةر مانطة -
 : هةذور سةيرث ئاةان  كرد

يَكة، كةة َ دةيىيَةةت ئيَمةةتا نةضةةؤةة  بارةطةةاث بةةارزون  هةةةر رؤذة يةةة شةةويَ   -
 .جيَطةيةك  ةرو نابيَت دو رؤذث ةر بةث َ برِؤي ؟
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نةوة، هاوةةا ثارةيةكةةيان دةسةت بةؤ ئةشةكةوةةكة روكيَمةاو       ووبكاةيَك نزيك
ة دةر، يةطةةةئ عةةةي  ووببارةطةةاث بةةارزون  نيمةةاندون، ئةةةويب يةوسةةاةةدو هةةاة  

بارزونيةدو ثياسةةث دةكةرد،     و مةسيود ر مةمحودو نورث شاوةييؤعةبدوزو دكت
كاةيَك بي ي  وةرضةرؤايةوةو ثيَمووزث ييَكردن، هةر بةو جةؤرةش مةام برونة     
مةا  كةةردو ضةةونة نةةاو ئةشةةكةوةةكة، ئةوسةا يةةةناو ضةةادرةكةدو دونيمةةة، ثةةاش   

شةةوة ؤوورديانةةوة، دووث ئةةوة سةفرة     ؤئةوةث سي يةل ضا ها ، بة ةمةةث ؤ 
ث ةاشةكروو يةسةةر ؤوونةكةة دونةرو، دووث نةان      روؤرو، كوييَرةو بري  سورو ثياز

كروو مةام بةرويت ثَيمة يازث حيزبة  شةيوع  ؤمةتة رو، ئةةويب         ؤؤووردن طفتوط
زةوة جطةةرةث بةسةةر دونيمتوونيمةدو    ؤهيي  ية رونةدوو دويىدةث دويةوة، يةو س

 :دوبةشكرد
و  مانة، ببي ةة بةارون فرميَمةك بمةرِي     هةمووئةمرِؤ كوردستان ثيَويمت بة -

 .بي ة كورة يةكرتث ية باوةش بطري ب
و  و يةة  بةةةو ةمةةةيةوة جانتاكةةةث كةةردةوةو نامةةةث بةةؤ مةكتةةةب  سياسةة   

 :نووس سةرؤل هؤزو عةشنةة  كوردستان 
ثيَويمتة هاوكارث حيزب  شيوع  بكةن، ضةونكة ئةةوون كوردسةتان مةايى       -

ةوونيب و بةارزون  دةطريَةت ثيَويمةتة ريَةزث ئة      ؤؤيانة، هةر كةس ريَز يةة ثةارة   
 .بطريَت

بةةو  . بةو بنةوة دوو مةث كةسةكوندث هةيىرةيةةوةو جطةرةكةةث كوذونةدةوة    
ر كةوةةةوة، دووث ئةةوةش   وجؤرة ثمويةك  بة رؤحيدوو ميَمك  يةو رودووونة دو

ناوضةث زؤر طرنط  ثيَمثاردن، بة جؤريَك هاوكةارث دةكةردن، يةة ثةارة  جيةاث      
 .نةدةكردنةوة

شدةويمةةت، بةةة هاوسةةةنطةرث ؤةةةباة   ؤبةةةو شةةيَوةية هةميمةةة شةةيوع  ؤ 
يىةةةةة ؤة ؤدةزونةةةني، بةةةةةردةووم بةرثةضةةة  ئةنةةةةدومان  ثةةةةارة  دةدويةةةةوة بةةةة   

شةيان نةةدةدو، هةةةا جاريَةك عةةزيز حةاج       ؤييَمةندنةوةيان، ئةةو ريَطةيةةث بةة ؤ   
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و بة جوةة هاة ة الث، ثيَمة يازث  وثةيوةندث بة حةبيب موحةمةد كةرنةوة كرد
متة بةردةم ، كتوثرِ دةسةت بةسةةر  فةةزوث    نةوةث حيزب  شيوعيان ؤبووجيا

 :ديلراندو بةرز كردةوة
كةسةيَك دةطةرم، بيةةويَت حيزبة  شةيوع  كةةر         هةةموو م  ئةةو ريَيةة ية   -

 .بكا ، هةرطيز ثارة  ئةو ريَطةية بةكةس نادو 
، يةةة ؤةرمانةةةث دةسةةةتثيَكردنةوةث   بةةوو و مؤؤيةةان طرة  ئةوونةةةش ئيَمةةك  

ة، رِؤذ بة رِؤذ ةوشة  هةةوويى  جةةند دةهةا ،     جةنطيمدو ةةووو نيطةرون  طرةيةو
هةةةةا كةوةةةةوة ئةةةو طةةةردووةوة، يةطةةة َ ضةرضةةةيف كاويكةةارث كوردسةةتاندو ئةةةو  

 :بةرووردةث دةكرد
شةةيوع  هاوثةةةنان  رِذيَرةة ، رِوسةةياش يارمةةةة  عيَةةروق دةدو ، ئةةةم        -

و بةةة طويلةةةث  سةةوثاطةية يةةة ئةمةةةريكا ؤةةروثرتة، بةةة دةرمةةان  ةيرةةار دةكةةريَني 
 . حايىةةيمدو هةر دؤستايةةيان باشرتة وةثيَكريَني، ية هةردود

و بةة سةوثاطةث سؤشياييمةت     بةو شيَوةية يةة يةةكيَت سةؤ يةة  دةرِوونة     
دةزونةةني، يةةة سةةةرةةاث شؤرِشةةةوة بةةةردةووم ثةيوةنةةدث بةةة زؤربةةةث وزةةةان    

و  و ئةةةناسةؤن  ، ية ريَ  نامةو نويَ ةرةوة بة ؤرؤةمةؤق ووبسؤشياييزميةوة هة
و جي انةةوة،   كاربةدةسةتان  كةرنل    هةةموو و  و كؤسيك  و ثرناكؤق برج يظ

، هةةةا سةايى  حةةفتاو    ووبيةسازن  يةكةم  شؤرِشةةوة يارمةةة  شةؤرِش روسةيا    
رِشةيدو، يةطةةئ   ؤو هةةةا كؤةةاي  يارمةةة  ش    و، ئةو كاةة ئةةمريكا روث طةؤرِث  ود

و  بةة رؤيىةةث ئاشةت   ئةوةشدو هةميمة هةويى  هاوسةةنط  يةطةةئ دةدونةو ؤةؤث     
يةكمةان  دةزونةة ، جاريَةك شةةاعنيَك ئةةو ثرسةةيارةث ييَكةرد، يةطةةةئ جوزنةةدن      

 :ئةسث  ضةثا ئةو طريَيةث كردةوة
و  و زمةةان  دويةةك مة  زمةةان  دويكةة  شؤرِشةة  طةةالن  جي ةةانو ةاشةةكةندث   -

 .ور بةباش  دةزومنو شارةزوث كلتورياضودوطنكةرون  ضوور س 
ودووونة ةوش  ئازورث سةؤت دةها ، بة هةةوويى  ئيَزطةةو   بةو رووني ةوة بةو ر
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 :رونةوةيةكدو ئةوةث ؤمتةبوووة، ية كؤيةيرِؤذنامةوة ويَ ةث ةرس اك  دةد
كةوذث يةةناو   بروةل بيَت، ضةندي  جارة جةنط  يو دذويةةي بؤ هةر مةبةست -

و فرِؤكةةةوة يةؤةةةمان دةطريَةةت، جةةةنط  ئةةةجمارة ثةيوةنةةدث بةةة        زريَثةةؤش
ة، ية مؤسكؤ بةارون بباريَةت   ينيَو دةويىةة  روسياوة هةيةو ناوؤؤي  نيسياسةة  

 .ييَرة ضةةر هةيىدةدةن
 :نورث شاوةيي روثؤرةةكةث ثيَيايةوة

ثةةارة  هةميمةةة يةةة بةةةرةث رذيَرةةةوة سةةةنطةرث يةةيَطنووة، دوويةةب هةةةر   -
 .رؤيىةيةث بة ناحةق ييَران كوذرووة هةمووة يةو وردمنان كردوبووييَ

ن  نيمةتران رؤذونةة ميَمةكيان دةطةر ، بةاري       ووبشدو هةوويى  كاوييةو سايىة
رِؤذيَكيةةان بةةة ئةةازورث دورسةةتان  رؤحةةةوة . شةةت  رةشةةؤك وو كو ئةةاطرو ئاسةة 

 :ةكان بةرز كردةوةورِوثؤرة  بؤ نةةةوة يةكطرةو
و  و ذن كةةث عيَةروق ثةرت يةة ضةةوور سةةد هةاوزة  بيَتاوونيةان يةة م ةةا َ        ؤفيرِي -

ة، ية هةيىةجبةيب هةمان شةيَوةو  وضكةث ةةالىدزثَ شةهيد كردوثةكةوةة ية شارؤ
دةيان شارؤضكةث ةر بةو ضةش ة ية ذيَر ئاطردون، ئيَرةش مرؤ ني ئايا كةةس يةة   

 ! مايف مرؤ  ناكؤيىيَتةوة؟
 :  نامةكة بيَزورث باروندنووسيدوو 
 و الوون بيَ ةة دةنةد، دةيةان سةايىة ئةةم      و مايف مرؤ ةو ئافرةةةان   با جي ان -

 !.نيمترانة بؤمبا دةيطريَتةوة، كوو مايف مرؤ ، كوو؟
جيَطايةكةدو   هةةموو رِؤذونة دةيان هةوويى  وو ةرس اك  دةبيمت، ناثايىت بةسةر 

و  و بؤمبةا دةةةةيَ رويةةوةو ضةةندي  جةار ؤةؤث      و فمفؤرِ فرِثَ دةدروية ؤوورةوة
 .ثاسةوون  دةكةوة ة ذيَر بؤمبارون
ةويةوة، يةناو ئاطرو ئاس  جةند هةيىطنسةاندو  ئةو ويَ ةية يةبةرضاوث نةدةرِ

ةوة، رِؤذيَةةك ةةةةووو ئةةازور   يةةدةسةةتو ثةيةةةث نةةاو طيَةةيىوكةةةث رؤذطةةارث دةدي   
طرةيةوة، يةو شةثؤية فيدوكاريانةوة ئةةو دةسةتانةث دةديةةوة بةة ؤةويَ  الوون      



 

62 

 :رةكةثويةوة هاةة ذوين، يةوساةةدو ثياويَك  رِيب دريَة بة شلىةذووووبسور ب
 سةرؤل بؤض  رِومت دةكةيتةوة؟  -
 ؟.بؤض  رِوةت دةكةمةوة ض  زويىريَكت ييَكرووة بؤم باس بكة -
وةم  وية طومرط  يةكةم س َ دي ةار طةومر  كةروم، يةة د     ووبباريَك ةوة ت ثيَ -

 .يان بردهةمووشةةازيةيةكيان ييَدوم، ية سيَيةم طوةيان ةاضاغةو 
 : ةيةك  ؤةفةوة ييَ  روون ح ، بة هةناسؤئةو ةمةية كارث كردة سةر ر

 ؟.ةوة ةكة  باي  ضةندة -
 . دوونزة دي ار -

 :ثارةكةث ية طنفان  دةرهيَ ا، دةست رِوكيَماو مل  وةرضةرؤاند
 . وةرة شةةازيةكةش ية ب اطويَت بدة با ديىت ثال ببيَتةوة -

ثياوةكةةة ضةةوة دةر، ئةةةويب بةةة دةم هةناسةةةث طةرمةةةوة كةوةةةة بةةنث       
، وةل ئةةو  بةوو ساةةدو يةة بةنةوةرث كةاريؤي  ئي طليزيةدو نوةر    ةرس اكةوة، يةو

 :ساةة يةطةيىيا كةوةةوة شةةرِةيو دوشيَك  جوزند
و  و عةرة  هةةا شاث ئيَرونيب كورديان ية نةؤويَ دةوورث دةويىةة  ةورل -

وة، ةؤ ضةؤن دةةوونيةت يةةناو كؤمةيىطايةةك  وودو بةة      وكةم سةودوي  ةةةيي كرد
 .روبةرم؟ م : ؤؤ  بلىيَ 

و دوشةيَك  جوزنةد، ئةةويب وةزيةرث      بةو ثرسةيارةوة ييَةوث ؤةؤث كرؤشةت    
و دوشةيَك  ةةرث جوزنةدةوة، شةةةرِةيةكة يةبةةر       دةركرد، ئةويب ييَة  روونة   

ي  وةزيةةرث بةةردة ثيَمةةةوة، ئةةةميب ئةسةةث   ؤجوزنةةا دةيةةةرزث، دوو جةةار كةةاري
ة، بةو بنةوة دووجار دةركردو بة بنث ئةو ثرسيارةوة ية ناؤ  كوردو دةةوويةو

 :ريَطةث بؤ فيل  ضةثيب كردةوة
و  و نزمة   روبةريَكت وةل ريَطةو ضةياث سةةؤت كوردسةتان، ضةؤن بةةرزث      -

و بةةو   و ؤوورث هةيةة، ئةاوو ثَيويمةتة يةة عةةةلى  كؤمةةيىطا بطةةيت        سةرةو ذورث
 . ضةش ة ثيَويمتة سةركردويةة  بكريَت
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دةكةردةوة، دووجةار مةةييك  يةبةةر     كاريؤي  بةسةر ةايى  ياريةوة هةةر بةنث   
 :كما البرد

بةةةارزون  ةةةةؤ بةةةة ةةةةةنيا هةةةةر سةةةةركردةيةل نيةةةت، بةةةةيىكو بنمةنةةةدو     -
 . فةيلةسوفيميت

يةوساةةشةةدو، ئةةةوةث بنهاةةةةوة، هيَزيَكةة  ثةةةرش طرةيةةةوةو بيَةةدةنط        
يان  روونيةةو ييَةةوث ؤةةؤث كرؤشةةت، ئةوسةةا هةةةموو، سةةاةيَك يةووبةةذورةكةةةث طرة

 :هةريرث هاةة ذورةوة ؤةوة، يةو كاةةدو فةرِةنمسيغاريَك  ثيَياي
ون  ةةةةووو  ول ئيَمةةتا ييةنةيةةةل ثيَكةةدةهيَ ني، ديى يابةةة بةدوودوضةة    ؤسةةةر-

 . دةكةي 
 :سام  عةبدو  رِةمحان ضاويلكةكةث روستكردةوة

 .ئةوة كارث ضةند ممة ؤؤريَكة، ثيَويمتة ييَثرسي ةوةيان يةطةيىدو بكريَت -
يَك  ةونةةدث يةةة سةةيغارةكةث دويةةةوةو كؤيىةثمةةت  ذةنةةةرِو َ بةةةو بةةنةوة مةةة

 :جلةكان  كردةوة
ئةمانةةة دةردث ئةةةم شؤرِشةةةن، ثيَويمةةتة زؤر بةةة وردث بةةة دووث هؤكةةارو  -

 .يئةيامياندو برِؤي 
 :نورث شاوةيي هةناسةيةك  ةويى  هةيىكيَما

شةةةؤرِش بةةةة ؤةةةويَ  طيانبةةةازون زةريايةةةةك  ثيَك يَ ةةةاوة طوناهةةةة ئةةةةم    -
 .يَ  و ئةو رؤحة ثاكانة ثيي بكةنممةؤؤرونة مب

 :رِةمحان رؤذنامةكةث بةردةم  ثيَيايةوةسام  عةبدوي
كةةةارث ؤرِشةةة  طةةةةالن، ئةةةةوةش هؤشؤرِشةةة  ئيَرةةةة زؤر جيةةةاووزة يةةةة ش -

مةيىةةة، بةةن  ديَةةت ئةةةو دياريانةةةث مةةام جةةةال  يةةة ئافرةةةةان      ؤدووكةةةوةوي  ك
؟ ضةونكة ئةوكاةةة   جي انةوة هيَ ايةةوة، بؤضة  درو بةة ناهيةدة ؤةان  هاوسةةر       

و نةاةوونني شةؤرِش ثاكبكةي ةةوة، طةرند     و؟ كةووةة هةةروو ز ووبئافرةةيَك  ةر نة
 .ئةوةية طيانبازث زةريايةك  فرووونة
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رةكةةوة دةهاة ةة   ويةوساةةشدو، ئةةو دنةنانةة يةة كةةيف شةري يةو فةةزوث ذو      
 ثونيطايةوة، وةل ةةون رؤش اييان دةةةن ، ية نيطايدو جةستةث بةريةل كةةوةو 

نيدو رِةنطيةان دةدويةةوة، ويَ ةةث    ووبؤويَ اوث دةديةوة، ية رِوؤمارث كؤجيتؤث 
و  و بةةنو زمةةاننةةدو دةشةةتةوةو نيمةةترانيَك  نويَيةةان يةةةو ديةة ووبنيةةان يةةة نةبوو

! نةةوةو ثيَكدةهاة ةةوة  ووبو ية نيطايةدو ثةةرش دة  ورووني ةوة بةرجةستة دةكرد
  نويَيةةان يةةة نافةةةزودو  يةطةةةئ جةسةةتةدو يةةارث رؤحيةةان دةكةةردةوة، فةزويةةةك   

 .نووبنةوة بة ضاوشاركيَ  ية دويكووبية نيطايةوة دة. بةرجةستة دةكرد
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(4) 
  
و بؤنيَك يةة ثرياسةكةث    و ةام رةند هةموو، ووبرةكةث طرةوبؤنيَك  ةفت ذو 

ةوة، وةل جي ةان يةة ويَ ةيةكةدو ةووبيَتةةوةو يةة ديدةيةدو       ووببنةوةريةوة ثيَيةرو 
بةةةو جةةؤرة روونةةي  بةةة دووث رودووةوة . وةرث ثةةةؤب بكةنةةةوةئةةاويَزةث يةةادة

نةةوة،  ووب، ية ةيمك  شري يةكةيمةوة بة شاالىويَك  ةرسة ال ئاويَتةة دة  بووض رو
ؤماريَك  ةةييَكم  بة فةزووة دةنةؤمةاند، وةل ئةةو رِؤذونةةث    ورةنطو ويَ ةو رو

ة ووبة ئاةةان ب سةيرث ئاويَ ةث برييةدورث ذيان  دةكةرد، بةةو بةنة ئايىؤزونةةوة     
ئاويَ ةث ئةو نةؤمةانةث يةةو سةاةانةدو دةيكَيمةان، ئةوونةة مَيمةكيان دةةةةن ،        

و بةرومةيةةةث بةسةةةردو ثةةةؤب دةكةةردةوة، يةةةو بؤنةةة   يةوساةةشةةدو، ئةةةو بةةؤن
و  ةةييَكمةةيةدو وةل ئةةةو سةةاةة ةوويةةةوةو ئةةةو ةةوذمةةة ذوناويةةة طرةيةةةوة، هيَةة َ  

 .نةؤمةث سةرةاسةرث وةل ةةون ثيَيايانةوة
و كةوةةة   وة سةر ميَزةكةثورؤذيَك بةو ئازورةوة دةرطاث ذورةكةث كليلدوو ض

نةؤمة كيَمان، دوو سا  موضرِكةيةل طرةيةوةو هةناسةيةك  هةيىكيَما، ئةوسا ية 
ةوة ضرثةث يةة ؤةؤث   ميَةوو، بة ييَكدونةوةو طومان  ووبشازوث بنةوةريدو نوةر

دةنطيةيان شكاند، ةةيىةةم  يةسةةر   ثميلة ئةو بيَ و، يةوساةةدو مياوةث دوبووبرِي
ةوة، ئةوسا ووبو ثةردة ورد و ساةيَك بة بيَدةنط  ية ديوورو طلىؤثوكاغةزةكة البرد

جطةرةيةك  دوطنساندو ثاش ئةوةث مةيَك  كةسكوندث ييَدو دةرطاكةث كردةوة، 
 . و كةوةة بنث ئاي دةوة بةدةم ئازوريَك  سةؤتةوة دونيمتةوة
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ا ، ضةند ضرثةيةكيب هاةة طويَيةوة، دةنط  هةةيىربِيو  يةوساةةدو ةةةةيةل ه
 : شةوة هةستاؤس َ كةس هاة ة ذورةوة، كتوثرِ بة رويةك  ؤ

 .هةذور بةسةر شييرةكانتا هاةيت، بنم ييَدةكردنةوة -
و يةةةالث ضةةةثيةوة دوي يمةةاند،   ئةةةوةث طةةو  بةةة ؤؤشةةيةوة دةسةةت طةةر  

ةذور يةكرِوسةت نيطةاث بةةو    ئيدريمو مةسةيوديب يةة بةرومبةريةةوة دونيمةة، هة     
يان بة بيَدةنط  هةموو، ساةيَك ووبهيَلىكاريةوة طنسايةوة، يةسةر ميَزةكة كيَمرو

ةوة، ئةوة بووةوةو يةو نةؤمةية ورددةووبييَيان دةرِوون ، ئةويب ؤؤث ضةماند
ضةةةند سةةايىيَك يةةةوةو بةةةرث بندةهيَ ايةةةوة، كاةيَةةك يةةة بنيَكةة  ثةرشةةدو ؤةةؤث   

ويمت بييَتة الث هةةا ئةةو ثرسةيارةث ييَبكةا ، بةةو ضةشة ة      دةؤووردةوةو دةي
يةسةر ةاشة بةرديَك ئيَمك  طر ، هةةا ية ضادرةكةيةوة هاةة دةر، كتوثرِ ضةوة  
سةر الرِيَ  ؤوورو، كةوةة ثياسة كردن، يةو كاةةدو ؤؤث ئامادة كرد، بة دو كتييَب 

 :و ثةيةث ؤمتة سةر الثةرِةيةل كرووةوة هاةة بةر دةم 
 .ة؟يسةرؤل ئةطةر ببي ة دةويىة  س ورث دةريانان ني -

 :ئةو ثرسيارة بنث وروذوندو دةست ضةث  بةسةر  شانيدو كيَما
و ئةوة نازونيت، ئةث  ة؟ شةرةق نامة  وةرطيَرِووةوبن  ية كوثَ بزر كردو -

 ؟.ةةنط  هورمز
ؤكةة  ، يةوسةاةةدو جةاريَك  ةةر ئةةو كر    بووئةوة ضةند سايىيَك  بةسةردو رؤيمت

 :طرةيةوة
، ئةوة ثةيوةندث ئيَرةث بةة  ووبن  س ورث دةرياي  ووبكارةساة  ئيَرة نة -

 .جي انةوة دوبرِث؟ 
و زةردة  طرةيةوةو كةؤك ، دوو   يةوساةةدو ئةوة بة ميَمك  ئةويمدو ةيَثةرِث

 :يةوة طر يجار دةست بة دةم
ث زمةان   ونةوةون  دةسةز  ؤاكران دزرووةو هةويى  يةبن ضة ووبيةبةر نة -

 ميَةةوو دويك يةو ناوضانةدو درووة، بؤية دور كةوة ةةوةمان يةة دةريةا بةة دريَةةوي       
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 هةةموو و ثةيوةنةدث جي ةانيَت دوبرِيةوة ية    و بازورِث هاوبةةش  ئيَرةث ية بازرطان 
 .رويةكةوة

بةةنث دةكةةردةوة، ئيةةدريي ةةيىةةةم  يةسةةةر  بووهةةةذور ثةيةةةث يةةة دةميةةدو
 :كاغةزةكة بةرز كردةوة

و نةو  ئةمرِؤ زؤربةث جةنطو كيَمةةث جي انيةان ثيَك يَ ةاوة، ثةةنان      ئاو -
بة فارس ، دةشيَت ئةم ئةايىو طةؤرِة    ووبشاو عيَروةيب طؤرِي  كةندووث عةرةب  

 ؟.ببيَتة نةطبةة  ةةووو بؤ دوو رِؤذيان
يةةةو ثرسةةيارة ةوشةة  ةويةةةرِيَ  زؤر هةةا ، يةوساةةشةةدو، ضةةاوث طيَةةرِو، بةةةو   

 :و ؤؤث روست كردةوة دوية بةر ؤؤثرووني ةوة هيَزث 
دةبيَت عةرة  ووز ية كةندوو ب يَ  ؟ يان شا بياندوةةوة؟ ئةم كيَمةةية زؤر   -

 .ووبطةورةية، دةزون  ييَرةدو طرنط  شؤرِش  ؤؤمان دةبي ي ةوة ضةندة بةهيَز
بةةةو ةمةةةيةوة كةةؤك ، ضةةاوث طيَةةرِوو ثةةرِ بةةة سةةي ةث هةناسةةةث هةيىكيَمةةا،    

 :ن، هةذور ةةيىةمةكةث دةرهيَ اووببيَدةند  يانهةموويةوساةةدو 
سةرؤل ةؤ ئةو ثةنانة  زؤر بة ةرس ال دةزون  بؤ ؤؤيان، ضةةند جاريَةك    -

 .ئةوة  طوةةوة، ديى يا ب  ؤؤةان بؤ شؤرِش ئامادة بكةن 
و دةورو بةرث رِوما، ئةوسا ئةو  بةو ثرسيارة ئايىؤزث طرةيةوة، ساةيَك ية ؤؤث

 :طريَيةث بؤ كردةوة
ةؤ بن يةمة بكةرةوة كةندووث عةرةب  دةطؤرِن بة فارس ، ؟ هيض كةسيَك  -

بؤ نةمان  ؤؤيم  ئةوة ناكا ، ةؤ يةسةر ؤاكت ؤؤ  بة كوشت دةدةيت، ئةةو  
 .دةيفرؤشيَت بة نةمان  ةؤ، نةوةث ئةو ؤاكةيت، ةةنيا يةبةر ئةوةث مافت نادوة َ

ثةيةةةث يةسةةةر  ، يةوسةةاةةدوووبةةمةسةةيود بةةارزون  ةةةا ئةةةو كاةةةة بيَةةدةند  
 :نيمانةكةث سةر رومةة  البرد

كةورد دةةوونيَةت دووث ثمةويةل بةةهيَز ةةر      : ئاماذة  ثيَةدو  ؤئةو كاةةش ة -
هةسةةتيَتةوة، بةةةزم ئةةةم ناكؤكيةةةث كةنةةدووث عةةةرةب  طةورةيةةةو ضارةسةةةر      
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 ! ؟.ناكريَت
 ، دةمزون  يةو كاةةدو ضيت ثيَدةيىيَ ،بووئةو ساةة ئةو كارةساةة زؤر طةورة -

و وو دويكةكةم هيَ ايةوة دويكة نا حةةيييةكة ويمت كؤرثةةث كةورد د  ومنونةث د
ية  بكا ، بؤية ئةمزون  بةرطةث ئةو كوشتارة ناطرم، دةمزون  ضة  يةة كةوردث    

دةةةةوونني شةةؤرِش : بيَكةةةس دةكةةا ، كةسةةيب باسةة  نةةةدةكردي ، بؤيةةة طةةومت 
 . يوبيةم ؤمتة سةرؤؤم بكةي ةوة با ئةم ئاطرة ب َ ئامانة الدةي ، ئةو سةبرة ئة

و ثةيةث يةسةر رومةة  البرد، ثاشان ئاؤيَك  وبةو بنةوة ئازور ميَمك  طرة
، ساةيَك بةو جؤرة مانةوةو ية ووبهةيىكيَما، ئةوونيب ثةيةيان بة ييَويانةوة طرة

 . نووبدنةن  ئةو فةزويةدو ما  ب
ر ةةاك  يةة   ة بةرث ؤووروث ؤانوةكةوة، ثةيةرةيةك  ضةوو بووذورةكة كةوة

، ةابلؤيةل بةالث دريَةث ديةوورث  بووةةنيا دو طلىؤث  ةيا  ووببةش  باشوريةوة هة
حةةو    ووبة  ، سوور ضاكيَك بةسةر ئةسثيَك  روئيدةوةووبرؤذهةزةيةوة هةيىووسرو
وةيمةومةدو بةدوويةدو غاريةان دةدو، ةاةريَةك ةةنةفةةث       وئةسث  ةر بةةناو زريةانو  

ةوةو ةةيةةفزيؤنيَك  بةوو رِوستةوة بة شوشةيةل طوئ روزو، ميَزيَك ية ناوةبووةيادونرو
 . بووو شةةرِةييَك  يةثايىدو روديؤيةل بووية طؤشةث ثيَمةوة

، بة شيَوةيةك  ؤةامؤش دةردةكةةو ،   ووبيةوساةةشدو، بيَدةنط  بايى  كيَما
و ةاكيَك  ثةيةرةكةث كردةوة، ضاوث يةسةر  هةذور دنةن  ناوةوةث ؤويَ دةوة

، ئيةدريي ثةيةةث يةسةةر ييَةوث البةرد، بةةثرِث برذونطة         ووبرجةستةةابلؤكة بة
 :كة، بة بنيَك  ةويىةوة ئةو بيَدةنطيةث شكاندؤضاوث برِية ةابل

ةان ؤئةوةث زويىت ية نةوةث ؤ ؤم  ئةو كاةة ئةوةم بة سةدوم طو ، ئيَوة ب -
ةس بكةن دةض  كةندووث عةرةب  دةدةن بة بيَطانة، ئةمةة بةرثرسةياريَتيةكة كة   

، بنث ييَبكةنةوة، ئيَمتا ؤةريكة طؤرِون دةستثيَدةكا ، ؤناةوونيَت بيطريَتة ئةست
 .و ببيَتة هؤكاريَك  طةورة هةست دةكةيت بةرةو فةزويةك  ةر بييَت

م، كوردسةةتان ةةةةزث شؤرِشةةة، وةل ؤةةؤث هةيىدةسةةتيَتةوة، ووبمة  ديى يةةا  -
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شةةيكردةوة، كةةةس  ويمةتت ئةةةو ئةةاطرة جي انيةةةث يةسةةر البةةةم، زؤر جةةةنطران  
نةيةةدةةوون  بةرثرسةةياريَت بطريَتةةة ئةسةةتؤث، ئةةةوةةا ئيَمةةتاش شةةؤرِاان بةةة  

 .دةستةوةية
بةةةو ةمةةةيةوة ويَ ةيةةةك  ئةفمةةانةي  بةةؤ رةؤمةةا، ئةةةوونيب يةةةو بةةنةدو     

ييَةةة   ووبنةدةر ئةةةةو ويَ ةيةةةةث هةةةةر يةبةرضةةةاودوون، كةةةاةيَكيب ضةةةوووبةةةنوةر
 . ةوةووبنةدة

، ئةةو  ووبونة ، شةةوو رؤذ سةةرث سةورِما    وةث دةرنة ؤؤرووبئةو ثرسيارونة ب
رِوزة ثةن انيانةةة يةةة ديىيةةدو دةمايةةةوة، بنكردنةةةوةث يةسةةةر جةسةةتةث شةةؤرِش   

 .و ئازورث دةؤوورد ن بة كرؤك ووبدة
ثةث شوشةةث سةةر ثةيةرةكةةوة    ؤيةوساةةشدو، ية كةيف شري يةكةو منة ديى

طنسايةوة، يةطة َ ؤةيايى   ئةو دنةنانة ةةييمريان دويةوةو بةو فةزويةوة هةموو
ةوة، يةوةوة ئةو رِؤذة رِةشانةث دةهاةةوة بةرضاو، بةسةر ووبمياؤئةو ساةةدو م
ن، يةوساةة شاالىو بةرةدو ئةوةث دةرؤمةت، يةة ئاويَ ةةث    ووبرِشةوةؤالثةرِةث ش

كؤجيتؤيدو سورِويةوة، ئةو رؤذةث بنهاةةوة، بةريةوةث يةطة َ شةادو كؤببيَتةةوة   
  كوردسةةتان ميَمةةك  طرةةةةوة، كتةةوثرِ نويَ ةةةرث ؤةةؤث نةةاردةوة بةةؤ ئابلىوةةةةدون

ر مةمحود ؤويَ درويةوة، ؤنةوة كرو، نامةث دكتبووو كؤ بارةطاث مةكتةب  سياس 
، ووبن، ئةةوون  ةةريب روث ؤةةيايىيان هةة    بووزؤربةث ئةندومان بةو رةاايىة ةةثي

 :ربةيان دةيانطو ؤز
 .دةكوذريَتئةطةر جةند بكةي  بارزون  ية ةارون  -

 :ئيدريي بارزون  بة حةذمةةةوة ثةيةث هةيىربِث
رِش دةكا  با بيكا ، بةا  ؤرِش  كورد، ك َ شؤكارث شؤبا بارزون  نةبيَتة ه -

 .ئةو ية سيَدورة بدريَت
ئةوةث طو  دونيمتةوة، كةس وشةيةك  نةطو ، دوو جار نويَ ةريان بةضةند 

ويَ ديةوة دوو بروسةكةث بةؤ كردنةةوة    ثيَم يازيَكةوة ناردةوة بؤ ةارون، كاةيَك ؤ
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 ووبروهةةا هيَز كؤبكةنةوة بؤ جةنط  ثةارةيزون ، كةاةيَكيب طةرِويةةوة هةةر سةو     
نةوةيدو، ضةندي  بروسكة بؤ ئةمريكا كرو، بوويةسةر ئةو نةؤمةيةو برِيارث روبةرِو

ئةةو كاةةةة دةركةةةو  ئةةةو ثةنةةة ضةةةندة طةورةيةةة، ئيمةةروئيليب يةةةوة ثاشةةطةز  
مةة  بة هيَزث ئاةان  واةة ؤوورةوة ية دةشةت ةةسةريَو هيَةر ،    بؤةةوة، يار

رِشة   ؤو دؤستان كرد، ةووناث هاوكارث كردن  ش بؤية ئاماذةث بةرِؤيى  ئيمروئي 
كورديةةان نيةةة، بةة َ هيةةووي  يةةة نامةةةو بروسةةكةث كيَمةة جةرو روسةةياو عةةةرة     

 :شيكردةوة، بةو ذونةوة ئةو رِوستيةث دركاند
مانطةة هةةويى  بةؤ دةدةية  يةسةةر كةورد ثيةادة كةةرو،         ئةةو ثةنةةث ضةةند    -

ة، هةةا يو هيض دؤستيَكران يةسةر ئةم جي انةدو ني ئةمةريكاو روسياش بيَدةنط 
ثاريَزطارنان ييَبكا ، ئيرت با ئةةم جةنطةة شةيبكةي ةوة، بةزونني برِيةارث جةةند       

كةةس   بدةي  يان بؤ ماوةيةك  كاة  كؤةةاي  ب يَة ني بةة شةؤرِش، مة  رَِيطةة يةة       
و جةنط  ثارةيزون  بكا ،  ناطرم، بتوونيَت يةبرث م  ئةم ئةركة ية ئةستؤ بطريَت

 .م  هاوكارث دةكةم
بةةة  ويةوة طرةةةوين، دةسةةت بةةة سةة ط  بووبةةةو ةمةةةيةوة هةناسةةةث ةونةةد  

 :حةذمةةةوة برؤث كرذ كرد
ضةند مانطة نويَ ةةرمان دةضةيَتة دةرةوةث والى ، يةةم بارةيةةوة ةمةةيان       -

و شا حمي و ثياوون  ةرث عةرة ، ئيَرة  و ةةزويف ريَت، ئةنوةر سادو يةطة َ دةك
دو جار ية جةةنط  عةةرة  ئيمةروئيلدو فةةرمان  وةسةتان  جةةنطران بةة هيَةزث         
ثيَمرةرطةدووة، جاريَك ئامادةي  بةشدورنان دةربرِيوة، ضةندي  جةار نامةةم بةؤ    

ان؟ ثياوةة  نةما، كيم جةرو ئةمحةد حةسةن بةكر نارد، كوو ثةنان  مةردونةي
 .ةيكورد بيَكةسةو هاورِيَ  ني

 :عةي  عةبدوز ضاويلكةكةث كردةوة ضاوث
ئةةةمرِؤ شةةا  : و طوةةةت ث ئةةةم ثيَمةة اةة  دةرؤمةةت ؤل كةةاة  ؤةة ؤسةةةر -

 . و ثاش دةسايى  ةر دةماخن كيَ يَت دةمانةيَ يَت
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يةةةوةوة ويَ ةةةث ئةةةو رِؤذةو ةةةؤوث شةةيَر ثةيةةةو فةةةرمان  يةةة سةةيَدورةدون    
يةة سةةرةةاث شؤرِشة  ئةيلويةدو هةميمةة       بووةوة، هةر ئةو كاريطةريانةش طرةي

ثَيمة يازث ئةنةدومان  بةؤ دؤسةتايةة  شةا رِةةةدةكردةوة، هةةةا هةيىطنسةاندن          
جةنط  بروكوذث ؤمتية ناو ئةو طيَةووةوة، يةوةوة بةو بنو طومانةوة يةة ناؤةدو   

 .بووؤؤث دةؤووردةوة، يةو شازوةدو نوةر
و بةةة بيَةةدةنط  مايةةةوة، وةل    بةةةو بةةنةوة ضةةاوث هةةةيىربِث  يةوساةةشةةدو، 

و عاساث موساو كةشت نو  بكا ،  ضاوةرِوون  ئاسؤث طؤدؤي  يان كروس  عةي 
 :بةو هيوويةوة بنث ب َ هيووي  سةربرِث

وية ية ذيَر دةوورث بروكوذيةدو بةة   بووئةطةر طةييَك  ب َ كةس  وةل كورد نة -
ؤستايةةيران  يةطة َ رذيَريَك  فاسيدث وةل شةاوة  و ةؤثةوة، د فرِؤكةو زريَثؤش

نةشةتةر يةة   !نةدةكرد، ئيَرة ناضاري  دؤستايةة  كؤةرو ئةةذدي اش بكةةي ، ئةا    
 . و ؤويَ اوة زوم  ئةم ميللةةة هةر كيَت

، ةويَةةويىك   ووببةو ةمةيةوة يةعةي  عةبدوزث روون  يةبةرومبةريةوة دونيمةت 
، ئةويب بةو ذونةوة يك  جامانةكةةث  ووبؤةم ثيَمت سورو سث  روؤمارث طرة

 :هةيىثيَيايةوة
هةةويىيَك   هةةموو ن، ئيَمةتاش  بووئةوون بةردةووم يةسةر كيَمةث كورد يةةك  -

وةي ة كار بزونني كةسيَك يةسةرمان هةيىبدوة َ، بتوونني دريَةة بة ؤةبا  بةدةي ،  
ةنطةة يةةم   ة، ئةم ضةوور سةوثايةش طايىتةة نةني ئةةم ج     يئةطةر نا ئيرت ضارةمان ني

 . ثانتايية بيوكةدو زؤر ةرس اكة، كارةساةيَكةو بةرثرسياريَتيةك  زؤر طةورةية
 :ر مةمحود ةاثة ئاوةكةث البردؤدكت
و سايىة، ةوونةاث  وسةرؤل ئةطةر برِيارث جةند بدةي  ةؤ ةةمةنت حةفتاو د -

يةت،  وة ية سةنطةردو سةركردويةة  بكةيت، نةؤؤشيب برِسةت ييَربِيو يجارونت ني
ةوةش كارةسةةاةيَك  ةةةرث ئيَرةيةةة، جطةةة يةةةوةش دةبيَةةت ئةةةوة بةةزونني ئةةةم   ئةة

بمتيَك  كوردستان بطرن، ئةو كاةةش كاو  دةبيَت،  هةمووسوثايانةش دةةوون  
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 .ك َ ية ئيَرة دةثرسيَتةوة
 :ئةندوميَك  مةكتة  سياس  دةست يةسةرضاوث البرد

ثرسةياريَت بةكةةس   و بةر ية بة كوردث بيَكةس ناكريَةت يئةم جةنطة جي ان -
وية يةم سايىةدو رذيَت شةست هةةزور كةوذرووو   بووهة َ ناطنيَت، ئةطةر ئةم ثةنة نة

 .بري دورث هةية، ةةنيا س َ بؤميب فرِؤكةث ماوة، دو مانط  نةدةبرد دةرِوؤا
بة يَيكدونةةوةث ئةةو ةمةةيةوة يةة رؤشة اي  ضةادرةكةوة ِرويكةردة يوةكةةث         

، بةةو ويَ ةيةةوة ئةةو ثيَمة اةةث     بةوو ثؤرِةث طرةضياكة، ؤؤر يةسةر بةة فةردو ئةا   
 :نيمانة كرد

 ؟.ية كةث كؤةاي  ديَتية بة فتبؤيى  نةو ، ئةم يارووبكورد ئةمرِؤ  -
يةوة كاة  بةردة سةةر، يةة الريَطةةث ؤةوور بارةطةاوة       يماوةيةل بةو ضاوةرِوون

ةوة بةؤ  ية ثياسةث دةكرد، سا  بة سةا  مةةوج  روديؤكةةث دةطةؤرِث يةة ةوركي     
و ثاسةوونيَكيب  نة هةوويىيَك  بيمت .و روس ، فارس ، ةاشكةندث، هتد ب عةرة

ةوة، ية يبووو ذون طرة يةوة بيَةدةنط  ينةها  بروسكةث بدوة َ، بةو هةناسة ئاطروو
دوو جار ية ديىو دةرونةةوة بةة هةةورث طريانَيكةةوة ثرياسةكةث ن ةيَ  هةيىِرشةت،        

 :ةوةيثةيىةث بةهارث ةيا دةةةةي
كورد نادوةةوة، نة روسياو نة ئةمريكا، عيَروق نةوة  كةردوة   كةس ئاورِ ية -

ث بيَدةنط ، ئةوةث ئيَرة كردمان بؤ ئةوةث هاريكةارث  هةمووبة ةورِط  جي اندوو 
و ثيَة ج مةسةيودمان نةارد بةؤ ةةارون هةةةا        بكريَني كةس نايكا ، سةايى  شةسةت  

طيَكيم  يةطةيىران ؤيدوية هةمووثةيوةندث بكا  بة بايىويَزث ئةمريكاوة، بةزم ئةو 
و نويَ ةرث ةايبةةيران نةارد بةؤ ئةةمريكا هةةر      ، دووي  هةويىران دويةوةبوودوؤمت

، ئةوةش  كرديان بةم ثةنة ييَيان سةندي ةوة، جطة وهيض، هةةا سايى  حةفتاو دو
 .ية سةدون هةويى  ةرث جي ان ، ئيَمتاش كةس ثاريَزطارث ية كورد ناكا 

نةدو بةارث   ووبوةو ناضةار كةوةةة طةةرِون، يةة ئاويَ ةةث      ةية بة بنةوة ئازور طرةي
 :جوطرويف كوردستان  شيدةكردةوة، ثةيةث ؤةيايى  ؤمتة سةر ضوور س ور
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و  ة هةةةا سةةدةيةك  ةةر يةة بةارث زمةان      وبة جؤريَك كوردستانيان دوبةشكردو -
ريةةةةوة نةةةةةوونيَت يةكبطريَتةةةةوة، ضةةةوور بووو ئا و كؤمةالىيةةةةة  كلتةةةورو ضةةةي ايةة 

 .رمان طنووةو ثردمان نية بؤ ناو جي اندةو
يةةةةالث هةميمةةةة بةةةنث ييَةةةدةكردةوة، يةةةة       بووكيَكةةة  ةرسةةة اك  ؤئةةةةوة كر

 :نةوةيةك  طمتيدو ئةو ةمةيةث رِونكردةوةبووكؤ
، ية نيَةوون هةيض ناوضةةيةكيدو، ئيَرةة     ووبشؤرِش  بارزون رِيَطاث ئؤةؤمبيَليب نة -

ن  هؤكةةةارث ووبئةةةةوةش نةةةة ن،ووبووجةةةةنطران دةكةةةرد ناوضةةةةكان  ةةةةر دونيمةةةت
، نووسةةنين  زةمةةةن  ؤويَ دنةةةوةو  ووبو روطةيانةةدن، نةةة  طووسةةت ةوة، ثةيوةنةةدث 

ن  زمةةان  رؤشةة بنث، هةةةةا ئيَمةةتاش شةةنوزةث بةةارث      ووبو نةةة ثةيوةنديةةةكان 
و كلتةةورث ثيةةرِووة، ةةةةنيا بةشةة    و روميةةارث و كؤمةزيةةةة  رثبووو ئةةا ضةةي ايةة 

دةرةوةو نةبةشة  باشةور بةشةدور نةني، ئةوةيمة ،       باكورث عيَروق ية جةنطدوية، نةة 
 .يةيةوونيويَت ةةوووث كوردستان  عيَروق واةة ناو شؤرِشةوة ثيَمرِةوويةة  ثارة

بةةردو  و دةورو ، يةة رِوونةي  سروشةت   ووببةو ةمةةيةوة يةة بنيَكة  ثةرشةدو مةاة     
، بةةو  ةوة، بة شاروث ؤةيايى  جؤطروفياث ةةون دةكةرد يشةثؤي  ئاسؤث نةبي  دةدي

 . ويَ ةيةوة هةناسةيةك  هةيىكيَما
و  و كيَودو ئيَمك  طر ، كؤضة  طةةرميان   نةوةث شا بووبةو بنةوة يةطةئ رةش

 . كويَمتان  ةازو ةويى ط  دةؤويَ دةوة
ةوةو ئةةةو يةة، يةةةثرِ موضةةرِكةيةل طرةيووبةةيةوساةةشةةدو، فرميَمةةك ناوضةةاوث طرة 

بةناوضةاوونيدو هيَ ةاو كةوةةة ثرسةيارث     ؤةيايىةث ثيرِوند، بةو بنة ئةايىؤزةوة دةسةت   
 . ن ، بة بيَدةنط  ثايى  دويةوةودةرو

 :ووبيةو كاةةدو، ئيدريي هاةة ذورةوةو ثةردوؤيَك ضاث بةدةستةوة
و حيَلة  ةيَكةرووة، باوكةة بيتةؤرةوة،      ئةم ضةاية زؤر ةةام  ؤؤشةة، دورضةي      -

 . هيةكيت ثمويةل بدة
طر ، ةةوميَك  ييَةدوو بةةوردث رةنطةو     و ضةاكةث ييَةوةر   بةو ةمةيةوة دونيمةتةوة 
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، جةستةيمةة  الووز ووبةةريَك، ؤةةةم ثيَمةةتة سةةثيةكةث طرة  ؤروث ؤويَ ةةدةوة، بةةةج 
 :، بةو رووني ةوة هةناسةيةك  هةيىكيَمابووكرد

ئيَةةوةيب، كةةورِث مةة   هةةةر ئةةةوة  .و وشةةةيةكة ةةةةن ا ماناكةةةث دةزوض؟وثمةة -
 .بةشتان دةبيَت

ث كةةردة ويةةةوة نةةاو رويكةةةث بةةة ييَوئةةةوةث طةةو  بةةة دةسةةت ضةةةث  ثةردوؤة 
ةوة كةوةةةةوة نةةاو طةةةردووث   يةةنيبووو ؤةةة  ؤةة بؤيةةاؤ  ديوورةكةةة، يةةة ةةةةةني   

ؤويَ اوث، ئةو رؤذونةث بن دةهاةةوة، هيَموث ئازورث ية طةرِونةكانيةدو بةسةةر  شةارو    
شارؤضكةو طوندةكانةةوة كةؤدةكردةوة، رؤذيَةك يةة طةشةتيَك  بةؤ ناوضةةث بيَتووةةة         

ةوة، يةناكاو ذنيَك بةة طريةةو ةريمةكةوة كةاروون      ية، ذونيَك  طةورة طرةييةسةرو ضاو
 :ثيَمرةرطةكان  وةستاند

 .كيَتان مةال ممتةفاية؟ -
 :ةوةو كتوثرِ بةدةم هاوورو طريانيةوة ضوة ثيَمةوةيبةوةمةية ذون طرةي

 م ت مةال ممتةفا، وةرة كيةكةم  بزوض ض  زويىريَكت ييَكرووة؟ -
ؤيةةكةث كةردةوةو كروسةة ؤويَ اويةكةةث     بووةوة هاةة ثيَمةوةو ذنةكة بة طريان

 :ؤؤث دةرهيَ ا
 ؟.سةرؤل، ئةطةر كوردستان سةركةو  ئةو كروسة بكةن بة بةيدوؤ  -

، ئةةويب ةيةة بةرؤث ةيَطرة ةو     بةوو ثيَمرةرطة بة ضوور دةوريةوة برؤيةان كةرذ كرد  
كةردةوة ئةوسةا   ن، بةةو ريَكةوةةة مةرطةةوة ضةركةيةل بةنث      ووبة يان بيَةدةند  هةموو

 :سةرث هةيىربِث
دةسةتدريَةث   كيت ديى يابةة هةةة  ةةؤ يةةو بةرثرسةة دةسةةمنةوة ويمةتويةة         -

و بي يَ يةت بةة نةاو     ناموس بكاةة سةر ةؤث شةرةفرةند، هةةتة دةستت رةشةبكةيت 
 .ضاومدو، هةةا كةس  وو بةدفةرِ نةكةم بة فةرماندة
 :ريان ييَكردرِؤذيَك ية طةشتيَكدو ثرسياريَك  سةرسورِهيَ ة

 سةرؤل ك َ فةرماندةث هيَزة يةم ناوضةيةدو؟  -
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 ؟ .ئةث نازون  هة ا َ جةماية -
و ذن برويمة  هةةر فةرمانةدةث هيَةزن؟ ئيَرةة       بةيى َ دةزونني، بةةزم بةروو بةاول    -

 . سةرمان ييَميَوووة، نازونني ثرس بة كاميان بكةي 
طرة ، دووث سةايىيَك يةة    بةو ةمةية حةذمة  بةرضاوث طرةةوة، ضةرضةيف ةرس ال

  دور ؤرونةوةيمةةيدو ئةةةو ثةردةيةةة هةةةر بةجةسةةتةيةوة دةبي رويةةةوة، وةل ذةهةةر      
ذيانيةةةان دةطرةةةةةوة، ةوشةةة  ئازوريَةةةك دةهةةةا  سةةةيَبةرث بةةةة بةةةنث ةرسةةة اكةوة  

 .دةؤويَ دةوة
 :جاريَك ةاثوةةكةث فرِيَدوية سةر زةوث، ثةيةث روكيَما

ة ثائ ثةارةث ئةةو ئاذةزنةةث ؤةووردن      سةروةة  بارزون  ئةوةية بيبةن بيتةن -
 .ثيَمرةرطةية، ئيَوة فرؤشتوةان 

يةةالث، ضةرضةةيف ةةاريك  بةة رووني يةةوة دةكيَمةا، بةةو         ووبئةوة كرؤك  طةةورة 
، جاريَةك نامةةث   ووبو بةسةةر كردنةةوةو نامةةدو    بنةوة هةميمة ية طةرِون  بةةردةووم 

 : نووس زباي  بؤ عةي  عةبدوز ؤثن
و نةةةةوة   ية، دوو رؤذث ؤؤمةان يؤزمةة  بكةةن هةةر ةةةنيا ديىمةؤز      هيووم ووية -

نةةةمر دةكةةا ، ثيَويمةةتة شةةةوو رؤذ وةي ةةة سةةةريةل، ببي ةةة ؤزمةةة  كةةار، نةةةل     
 .ثاريَزطار

ةريَك  وردث نووسة ، كةسيَك  بن ةيةةو  ووبعةي  عةبدوز طرنط  ةةوووث يةالث هة
ارةسةةةرث طويةةاوث  ، يةةة رودووةكانةةدو هةميمةةة ض  ووبةةطرومةة  ثةةارة   ؤثر ميَةةةوو
ثةارة ،   نة زمان حةايىيَت  ووبئةو كارونةث دةكرد دة هةمووزيةوةو سةرثةرشت ؤدةد
كةاريَك  نةارةوو    هةمووثاريَزطارث سليَران  دةست يمان  كرد، دةيويمت  ؤية بؤبهةر

 .ب ربِ بكريَت
و ثيَمةة يازث زؤرث دةهاةةةة بةةةردةم، ئامةةاذةث   يةةةو ساالىنةشةةدو، نامةةةو رِوثةةؤر  

 :نةوةيةكدو دوؤ  ديى  ؤؤث هةيىرِشتبووك  دةطرةةوة، جاريَك ية كؤةرس ا
ة، مةة  يةةةاكةةةث بةةن يةةةوة ناكةنةةةوة بةةةب َ ميللةةة  هةةيض هيَزيَكرةةان ةيةةا ني     -
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زؤر سةرسةةام  ئةسةةكةندةرث  : منونةيةةةكت بةةؤ نويَ ةةةرون  رذيَةةت هيَ ايةةةوةو طةةومت    
ث هةةةموورث دوذمةة  مةةةدؤنيت جاريَةةك بةة ناوضةةةيةكدو ةيَدةثةةرِيَت دةبي يَةةت ضةةكدو    

نةةؤيَر  :ئافرةة ، سةركردةث سوثا دةيةويَت هيَرشيان بةؤ بكةا  ئةسةكةندةر دةيىة َ    
ة، ذيَركةةةوة يب ريمةةووييةكة  يةةسةةةركةوة  بةسةةةرياندو هةةيض سةةةربةرزيةك  ةيةةا ني  

 .يةيو برِي  ؤةيىك  ب َ ضةل ئازويةة  ن نايمرِيَتةوة، بؤية كوشة ميَةوو هةموو
يةةةوة، ية طرةةة ، دوو مةةةث يةةة سةةيغارةكةيدوو كوذوند بةةةو ةمةةةيةوة زةردة ؤةنةة

 . هةناسةيةك  هةيىكيَما ودةست ةيَكةزو كردو وئةوسا ثةيةث هةردو
ئةةةوة يةةة ميَمةةكيدو مايةةةوة، شةةةويَك يةةة ذورةكةيةةدو بةةةدةم روكمةةانةوة بةةنث     
ييَكةةردةوة، يةةةوةوة دنةةةنيَك  ةرسةة ال طرةيةةةوة، وةل ئةةةو سةةاةة يةةة بةردةميةةدو    

، ئةةويب ورد ييَة    ووببةرِيَوةبةرث دوروي  ةف  ةو  دةدويةوةو بيَدةند ن، بوووةستا
 :و ثةيةث روكيَما روون 
 ؟ .بؤض  ئةو ثةيا دي ارة  نةدووة بةو هةذورة بؤ يارمةة  ذن يَ ان -

ن، وةل طةةزند دةضةةةةي ة ضةةاوث ووبةةبرذونطةة  بةةةو ةمةةةيةوة بةةة جؤريَةةك ةيةةة ب
و بةةو ويَ ةيةةوة    سةكاوةوة ؤوث ئايىوايىةة دةز ة نةاو ة ووببةرِيَوةبةرةوة، ئةةويب كةةوة  

 :ثاريَزطارث ية ؤؤث كرد
 .ةةن ا س  دي ارمان هةية ض  بدةم بة شةكرو ضا بؤ ميوون  بارةطاث ةؤ - 
بارةطاث بارزون  ئةو ذورة ةورِةية دويبتةة، بةة كةؤيى  ؤؤمةةوة دةيطيَةرِم، مة         -

 .هةفتةيةل ضا ناؤؤم يةبرث م  ثارةكة بدة بةو
ئةارةق نيمةت، ماوةيةةل     وة كاغةزث بةردةم  كةؤكردةوة، يةشة  سةةر   بةو ذونة
 :، يةثرِ بة سةدون ويَ ةث ؤةيايىيةوة رِوضةن بووبةو جؤرة

جانتاو كتيَبتانةةو ذيَةر سةةري ت ثةرِة يةةو ثيَمة يازونة، دةزوض شؤرِشةطيَرِ ئةةو          -
ر ثيَغةمبةرةيةةة، يةةة بةةةردةم  ؤةةووث ؤؤيةةدو بةةةثاك  دةوةسةةتيَت، بةةةزم ئةطةةةر ةيَةة 

 .الببةم برس  جةستةةان دةؤؤن
يةوساةةشدو، ئةوونة وةل ؤؤرة ميَمكيان طرةةوة، دةيةان ويَ ةةث ةةر يةة نيطايةدو      
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 .ةيمكيان دةدويةوة
يةةة مةةاوةث ضةةوور سةةايى  طفتوطةةؤ كردنةةدو زؤر يةةةو رِودووونةةةث بةةي ، بةثةيةةة        

 ر مةمحودو نورث شاوةيمةو ؤنةوةث بة مةكتةب  سياس  دةكرد، زؤر جار دكتبووكؤ
هةريرث دةنةارد بةؤ ييَثرسةي ةوة، ئةوونةةش ةةةووو ئاروميةان ييَةدةبرِث، بةة          ؤفةرِةنم

نةوةيةةك   بووو بروكةوذث دةديةةوة، رِؤذيَةك رِةة  هةسةتا يةة كؤ       ئةيام  دوبةةرةك  
 :طمتيدو ئةوةث ؤمتة بةردةم

شؤرِشةة  مةةةهاباد عةشةةائن كوشةةت، ئةةةمريكا ثمةةت ئيَرونةة  طةةر  يةةة دذث    -
يب كوردث بة شيوع  نةزون ، يةبةر بارو بةرذةوةنةدث سياسةةة    رِوسياو كورد، ئةو

جةنط  بةؤ نةةكرو، بةا ؤةةباة       بوو ث عةشائنهةمووجي ان  ثمت بةردو، كؤماريب 
 .ئيَرةش بةفنِؤ نةرِوو 

 :ساةيَك وةستا، ثيَم يازيَك  هةيىدويةوة
ؤؤمةان   ثيَويمتة يةناو شؤرِشدو بةرط  كؤن فرِثَ بةدةي ، يةة بةرث مويىكايةةة      -

 .ببي ة مويىك  طة ، م  ئةطةر ثمتيمت زةوث بيَت دةيدةم بة جوةيار
جاريَك ئةوةث بة ضةاوث ؤةؤث بةي ، كاةيَةك يةة حةاج  هؤمةرونةةوة بةؤ بارةطةا          

، ووبة طويَ  يةة فارسةيةكةث يةنةدةن طرة    بوودةطةرِويةوة، روديؤكةث بةسةر س طيةوة
، ورد سةةيرث كةردن، ئةوسةا    ووبوثةييَك ثيَمرةرطة هاة ةة ؤةوورو سةووريَكيان يةطةيىةد    

جامانةكةةةث يةسةةةرو ضةةاوث ئازنةةدو يةجيَطةةةث ؤؤيةةةوة كروشةةكةث كةةرد، كاةيَةةك     
سوورةكة طةيمتة بةردةم  ثياويَك  ناوةي  رةش ئةةةر، دةمانيةو يةةدةك  يةة   

 . ، بةسةر  ماي ةكةوة يةيةث دةكردووب، شايى  ؤورماي  يةبةر كردبووؤؤيدو
 . ةوة، ئازوريَك  زؤرث بؤ بةجيَ يَمتيك  ؤمتة ميَمكيئةوة نيمانةيةك  ةرس ا

مافيَكةدو يةكمةان    هةةموو   يةؤةوة، دةيويمةت مةر  ووبة ذيان  طرة هةمووئةو بنة 
ر جةار  ؤث جيانةةدةكردةوة، ز ؤهةةرطيز ؤة   ووبمةة َ هاوبةشة  ؤب ، ؤوونيم  يةطة َ ك

دو، ةث دةيث دةدو بةة ؤةةيىك، بةةردةووم بةةو جةؤرة هةةويى  ئةةو يةكمةاني        ؤبةش  ؤة 
و هازوث مةيةيىةوة يةة بارةطاكةةث هاةةة دةر،     جاريَك بةدةم بؤنكرِوزو بؤن  طؤشت
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 :ضاوث بةمةوالدو طيَرِوو ضيَمت ييَ ةرةكةث باند كرد
ثيَمةةرةرطةدو، جطةةة  هةةةمووئةةةو طؤشةةتة بةةة يةكمةةان  دوبةةةش بكةةة بةسةةةر   -

 .يةؤؤمو كورِةكةم
رت يةة ثيَة ج سةةد سةةر     ، ثة ووبئةوة دةستكةوة  جةنطيَك  طةةورةث ثيَمةرةرطة  

ةوة، ثيَمةةرةرطةش بةةة ضةةاوث  بةةوواليةكةةةوة كرو هةةةموو، ئةةاطر يةبةةووئاذةيىيةةان طرة
بةة جةةذنيَك     ووبة ةويىةوة يةة دوكةةيىو طةرِو مةيةةيىيان دةرِوونة ، ئةةو رؤذة رةشةة ب       

، يةوساةةشةدو،  بووو ضيَمةتيان نةةؤوورد   طؤشت ووبطةورة بؤيان، ماوةث س َ ماند 
، بةةة ووبدةكةةرد، ضيَمةةت ييَ ةرةكةةةش بةةةو ةمةةةية ثةشةةؤكا  طةةوثَ ةوةةةةيان هةةةموو

 :يةوة دووؤطةست  ييَويةوة يةناؤ  ؤ
 . ة؟ هيي  بؤ ؤؤث ناويَتونازوض ؤودو ضؤن ئةم كةسةث دروست كردو -

، يةة  ووبو بةر بةؤث نةارد   ذ يةوةؤبةو ةمةيةوة بنث ئةو نامةيةث هاةةوة، ضةند ر
 .ان بارزون ؤزمةةكارة:ثووبنووسيذيَر ئيرزوكةيةوة 

و ووةة  ورِمةا، ورد ييَة  دةرِوونة ، وةل      بةو بةنةوة دةسةت ؤمةتة سةرسة ط     
ن  رةنط  دةدويةوة، بةو ويَ ةةو بةنةوة يةةرز طرةيةةوة، ئةةويب      وثةرمان  طةردوؤس

 .ثؤبارةطاكةث ؤ ؤطةرِويةوة ب وسةيرث كردو
سةةر  و سةةرث بةةرز كةردةوة، دوو ةةوم  يةة ضةاكةدوو ية       بةو بنونةةوة دوضةلىةك   

ميَزةكة دوي ايةوة، ئي جا هةستاو ية ئاةةان  روونة ، كةشةةث هةةور بةؤ رودووةكةان       
رِشة  دةؤويَ ةدةوة، وةل   ؤك  شؤدةيانثيَيايةوة، ية درزو نةؤم  ديوورةكةوة ضةن 

رةاذث رودووةكان بكةنةوة ية ساةيَكدو دةيان ويَ ةةيان يةةال ةيَكةةالىو دةكةردةوة،     ؤريث
و ئيَمةةيان   شةةتؤث ذورةكةةةيان دةطرةةةةوة، ط رؤذطةةارث رةشةة  ؤويَ ةةاوث فةةةزو   

ئةةازودث  ؤ  بة ؤنةةةوةيةةك  دةديةةوة، يةطةة َ ئةاطرو ئاسة دو دةجةةنطان، هةةزورون ر       
ةوة، ئةةو  ية ث رِيَكةوة امةةث يةانزةث ئةازور طرةي   ؤدةةوونةوة، يةوةوة طةردووث طفتوطة 

 .ساةةث يةطة َ سةدوم ية ضادرةكةدو هاة ة دةرو كةوة ة ثياسة
و ئيمةروئي  طةر ، ئةةو ةمةةية يةة ديىيةدو        يةة ثةيوةنةدث ئيَةرون   سةدوم رِةؤ ةةث  
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و ييَةةوث ؤةةؤث  ، بةةة ئاماذةيةةةك  ةرسةة اكةوة ضةةاوث ضةةةث  هةةةيىربِث  ووبةة كاريطةةةر
 :كرؤشت
 هةةموو و بةس، ئةطةر ببي ة نؤكةةرث هةركةسةيَك    ئيَرة نؤكةرث طةي  كوردي  -

 . كاةيَك ئيَوة يةوون زياةرةان دووي ةة َ
ةوة، ئةةةويب هةسةةت بةةة يةةةرزي   ووبسةةةرماوة ؤةةاودة سةةةدوم زمةةان  بةةةدةم

 :، جطةرةيةك  دوطنساندو مةيَك  ييَدوووبكرد
و ئاسة  ئيَةوةث بةرو     ، ميللةةاان يةة ذيَةر ئةاطر    ووبئيَرة هةيض ريَطةيةةكران نةة    -

ي ، ناضاري  دؤسةتايةة  وزةةان بكةةي ،    ووبطةورةدو دةسوةا، طةييَك  هةذورو برس  
ييَ ةكةن ئيَرة ض  كاريَكران بة وزةان هةية، ية ريَطةةث ئيَةوةوة    ئةطةر ئيَوة زويىرران

 .كةس دةبي ني هةموو
و  و جةسةتةث دةةةزونةد، يوةكةةث شةا     وبايةك  بةهيَز ية دةربةندةكةوة دةهةاة 

و كويَمةتانيان دةكةرد، سةةدوم     ، بايى ةدة كؤضة  طةةرميان   ووبكيَو سثياييان يةسةةرما 
 . وةزمةش ضاوث طرذ كرد يةبةر سةرماكةدو هةيىدةيةرزث، بةو

، سةدوم بة جؤريَةك دةيةةرزث طيةان  يةةل دةهاةةةوة، ئةةويب       ووبةربايةكة بةهيَز
يةةوة، بنيَكة    ينة كةرد، ئةاه  رؤذونة  طرونة  طرة    ووبهةست بةو سةرِ  وسةيرث كردو

و ئةةو سةاةةث    وةوةوسةرةةاث ثةيوةندث ئيمروئي  ضة  ؤثةرش ثيَيايةوةو يةوةوة ب
  يةة ثةاريي ثةيوةنةدث يةطةة َ ئيمةروئي  بةسةت، ثةاش ئةةوة         بنهاةةوة، مام جةال

نويَ ةرث ثارة  بة سةرؤكايةة  ئيربوهيت ئةمحةد، ضون بؤ ئيمةروئي ، دووث دو سةا َ   
ر ؤو طةيمت ة بارةطاث بةارزون ، يةةو كاةةةدو دةسةت دكتة      نويَ ةريان هاةة كوردستان

 :مةمحودث طر 
ياندو هةية، ةةنيا بؤ ثمةتيوون  ئيَرةة   زؤربةث وزةان  عةرة  ثةيوةنديان يةطةيى -

حةرومةو بؤ عايةم حةز َ، ئةم هاوكاريةث ئةمانيب ةةنيا ضةةةاندن  سةوثاث عيَروةةة    
 .بة بزمار ، بؤ ئةوةث  بةرةو ئيمروئي  نةجويىيَ 

طةةة َ ديَةيةةد كةوةةةة بنكردنةةةوةوة، كةةاةيَكيب ية، بةةووبةةةو دنةنةةةوة بيَةةدةند 



 

81 

 :وةو ئةوةث بؤ رونكردةوةةوة هةر بنث كردةبووكةحم  كؤ
ديىمؤزون  دنيةا هةيةة هةةةا ثمةتيوونيران      هةمووئيَرة ثيَويمتران بة هاوكارث  -

ييَبكةن، ضونكة ئةمرِؤ بةهؤث نةوةةوة كةس ية كورد ناثرسيَتةوة، ةا ئةةو رودةيةةش   
 .زويىرران ييَكرووة بة مرؤ  ناومان نابةن

ةوة يةة سةةدوم  روونيةةوةو    يكانييةوساةةشدو، بةو بنة ةيَكةالىوةوة بةةدةم ةمةة  
 :ضةندجار ئةم سةرووسةرث ثيَكرد

 ؟ .حاج  هؤمةرون زؤر ساردة -
يةوة ددون  بة يةةكا دةدرو، ئةةويب ةاثوةةكةةث    ووبسةدوم بة شيَوةيةل يةرز طرة

 : دوؤمت و ةؤثيةكان  بؤ ية بةرثيو بؤث روطر ، ئةوسا كردوبةرث دوكةند
 . بة ةاثوة  بة كرثَ طنووث نيمان  دةدةنئةو ةاثوةة  ثنؤز  بيَت، ئيَوة  -

و، يةو شةثؤالوةدو دةسورِويةوة، ئةويب ةية بةرؤو برذونطة    وسةدوم رِةنط  ةيَكي
 : ةيَطر 
م  ئيرةزوث ئةةم رِيَكةةوة  نامةيةة بكةةم بةة شةؤمة  ةمةةث          ووبشا رِوزث نة -

مةتيوونيو  يةطةئ كردم، ضةندي  نامةو نويَ ةةرث نةاردو بةةناوث ئةةمريكاوة ثةةنان  ث     
ئيَرة دوووث ئؤةؤنؤم  دةكةي  يةة ضةوور   :و طومتوهاوكارث دوثا  كردةوة، بةالىم كردم

و روث جي ةةان  وضةةيَوةث عيَروةةةدو، مبانةةدةنيَو نةمانةةةويَت، ئةةةث ضةة  وةزمةة  كةةورد  
 .بدةي ةوة؟

بةةةةو بةةةنةوة هةناسةةةةيةك  هةيىكيَمةةةاو سةةةةريةنوثَ يةةةة روونةةةي  درزو ةةةةةم   
 .ةوةووب بة بنةوةريةكان  يانزةث ئازوردو ثةيوةستة ديوورةكةوة وةل ئةو ساةة

ث يةةالث  هةةموو نيدو دةسةورِونةوة، يةة دووساةيمةدو    ووبئةو رِؤذطارونة ية ئاويَ ةث 
 . ةوة كةوةة طةرِونينةوة، بةب َ ئاروميووبطرمؤيىة 

يةوساةةشةةدو، يةةة منةةةث بةةارون  شوشةةةث سةةةر ثةيةرةكةةةو كةةةيف شةةري يةكةو   
ناو ةةم  وةري  طةالىث هةزورون كةيةسةردو نيطةاث دةطيَةرِو،   دةست ثزيمكةكةوة ية
 . ، الثةرِةث ةةمةنيان هةيىدةدويةوةووبئةو دنةنانة ذيانيان طرة
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(5) 
 

، يةطةة َ كةةيف شةري يةكةوة يةة     ووبة منةث بةارون شوشةةث ثةيةرةكةةث طرة   
ويَ ةةيان  و دةيةان   رِشةةوة دةضة رونةوة  ؤديدةث ذةنةرِويىةوة بة رويةةيى  ةةةون  ش  

يةال ةيَكةالىو دةكرد، رؤذطةارث رةشة  ؤويَ ةاوث فةةزوث ذورةكةةيان دةطرةةةوة،       
بةةةو ةةوذمةة ثةةرِ مةةرسةيانة دةكةوةةةة نةاو دةريةةاث فرووونةة      ووبة ضةةندي  سةةا َ  

بنةوةريةوة، ويَ ةث ةةابلؤث نيمةتةجَ  يةة مَيمةكيدو دةكةوة ةة سةةر شةةثؤ ،        
ة ئاويَ ةةث كةفاويةدو فؤةةؤي  بةة     و ية  بةسةر شاثةرِث طويى  ضياوة دةطنسايةوة

بةرضاويدو ةيَدةثةرِي ، هةر يةوساةةث رِضةث ئةو ذيانة ةايىًَةث شةكاند، يةة نيطةاث    
سروشتو طةزو طويىو طةو طياوة ويَ ةث ئاسؤي  دةديةوة، يةسةاة  بنكردنةةوةدو   

ون ، بةةرطرث  ودةكةوةة طومان  سةرسورِهيَ ةرةوة، سةرودو نةغرةةث ؤةويَ  ضة    
يمةةاندةدويةوة، وةل ئةةةو سةةاةانةث، ةةةويَت  ةاضةة  ؤؤيىةةو دورو طؤشةةتو رؤحةة  ن

بةردث يوةكةث شةاؤةكان  مةؤر دةكةرد، كاةيَةك يةة شةانؤكان  جةةنط  بارزونةدو         
و دورو بةةردةوة دةنةؤمةا، كؤجيتةؤث     ؤؤث ديةوة، جيَطة ةاضة  بةسةةر ؤةال   

، هةميمةةة يةةةناو ووبةةن  يةةة جةنطةةةيى  ئةةةو جةنطةةة ةرسةة اكانةوة دروسةةت ببةةوو
ئةو بنةوةريانةدو دةذيا، وةل ئةو ساةة ضةمخاؤةث جةنط  ؤويَ ةاوث   شةثؤي 

بةةة ميَمةةكدو دةهةةةا ، يةةة سةةةردةم  سةةةةركردويةة  الويَتيةةدو ثرؤ ةةةث ئةةةةو       
 .نةمان  ةيادو دةدو وساةيَكدو برِيارث مانو هةمووسةركةوة انةث دةكرد، ية
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وة، طةؤرون   ئةو هيَزة جاريَك رِويوةشاند، كاةيَك ية طةشةتيَك  طةةورة طةرِويةة   
و يوةكةةو ب ةارةوة هةيىدةسةتا، يةة سةةماو       و طةو َ  و ضة َ  سةركةوة  يةسةةر ية   

حةةوة  ؤامةايى  شةوونو زمةان  سروشةت ضةِردو ئةةوةث دةديةةوة، بةةو هيَةزو ر         
ية يةة نيطةادو ةوويةةوة،    يشة ؤطةيمتةوة بارزون، يةثرِ ئةو ةةييمةرة شةكاو ئةةو ؤ   

ث بارزونيةان طةر ، نامةيةةل بةؤ     سةريةبةيان  هيَزيَك  طةورة ضةوور دةورث طونةد  
شيَخ ئةمحةد ها ، هةةا ؤؤيةان بةة دةسةتةوة بةدةن، شةيَخ بةة ثةشةؤكاويةوة        

 َ كاةيَةةك و، ذةنةةةرووب، ةوشةة  سةرسةةام  هةةاة ووبةةنامةكةةةث بةةة دةسةةتةوة طرة 
نامةكةث ؤويَ دةوة، هةسةتيكرد ضة  بانطةةووزَيك  ةيَدويةة، بةةو ئاماذةيةةوة يةة        

ث بةدةوروبةةةردو طيَةرِو، حةذمةةة  طرةيةةةوةو  ضةياث شةةني  روونةة ، ئةوسةا ضةةاو  
 :ؤرؤشا
 .جةند هةةا دوو ديىؤث  ؤويَ  -

و طويلةة بارونةدو    و شةسةتن  ة زياةر طرةيةوة، يةذيَر طرمةث فرِؤكةة يئةو بيَزوري
ؤةةؤث دةؤةةووردةوة، يةطةةةئ سةةورِونةوةث فرِؤكةةةدو ضةةةند نةؤمةةةيةك  كيَمةةا،   

و ضةةند دةسةتةيةك  ةريمة     ويَكردكؤمةيىيَك ثيَمةرةرطةث بةةناو شةيوةكةدو بةةرِي    
دونا، يةطة َ ةاريكيدو كتوثرِ دةنطة  بةةرزكردةوة، يةة سة َ الوة هيَةرش دةسةت       

بةةرزوي  ناوضةةكةيان    هةمووةةثؤيىكةدو سةردةكةوة  هةةا  وثيَكرد، بةسةر طردو
و  طر ، كاةيَك طةيمت ة سةر دوو يوةكة فةرمان  كرد، هةةا بة وردث نةاو دةوةن 

ب  بةرد بطةةرَِي  بةؤ ثااةاوةث يةشةكرث رذيَةت، زؤر بةة وريةاي          و دورو درةؤت
، ووبة و هاذةو كةوة ة ؤوورةوة روطرة شتيَك  دةرِوون ، طويَ  بؤ دورِمان هةمووية

و دةست دية ، نايىةةو هةاوورث برسةيَت، بةوونةةوة ةوشة         بة كيَمكردن  ةفةند
و  وو بةةناو دةوةن ، يةة هةناسةةيةوة دياريةان دةد   ووبئازوريَك  رؤح  طةورة هةاة 

، هةةةا  ووبنةوة، بةو جؤرة حةوونةةوةث بةؤ نةة   بووبةردو دورو ؤؤيىةوة ثةؤب دة
 .نووبهيَزث رذيَت بةسةر رِوبةرث ئةو ديودو بة سيَبةرث ضياث ثيَرسدو ةيَكةزودة

ذةنةرِو َ ئةو جةنطةث بةة كارةسةاةيَك  سةةؤت ذمةارد، دووث شكاندنيمةيان      



 

83 

كةدو وةسةتاو ثمةوث ئةةو شةةكةةيةيدوو سةةيرث       يةوة، يةب  دوريَووبحةذمة  طرة
و دؤيىة  سةةيىتةث دةكةرد، يةوسةاةةدو ثيَمةرةرطةيةل هاةةة        ئاطرث ثنة كةةثرون 

 :بةردةم 
 .و شةش جةستةم ذماردوة سةيدو سةدو بيمت -

بة ئازوريَك  رؤحيةوة سةرث بةرز كردةوة، بة ويَ ةث ئةةو كوذرووونةةوة ديىة     
 :نةؤماند ، بة ضيلكةيةل زةويةكةثووب طةرم
ن، بةرة  بةطيب وو يوة  شكا، ئةطةر ئةابرِوث  ووبثيَ ج نةبةرديب شةهيد -

 .هةبيَت جاريَك  ةر هيَرش ناكاةةوة سةرمان
 درةؤت بةيةةكا دةدو، دةنةد   وة هةستاية سةرث َ، ش ةث با دوروبةو ةمةية
رو و مةا  ن، بايى دةو طيانةدور ووبنةوةو بانطةشة ةيَكةزودةبووو ةلؤر و هاوورو ؤمة

ن، جطة يةة دةنطة  دور ورةةةث هةيض طيانةدوريَك نةةدةها ،       ووبميَرو ية كون ؤزي
بةو جؤرةش ةا سثيَدة هةر طةرِوو هيَزةكةث بةسةر دةكردةوة، ئةةو كاةةةش يةة    

ةوة، جامانةكةةةةث يةةةو  كةةةردةوةو يةسةةةةرث  بةةةوونزوكردنةةة  دووث نويَةةكةةةةث 
وزن ية ذيَر ةيمك  ؤةؤر   ثيَيايةوة، بةو هيَزةوة طةرِويةوة ناو طوندث بارزون، م د

 :ووبهةيى اة دو ية دةورث ئةو ذورة سةمايان دةكردو هةيىدةبةزي ةوة، ديل  ةيا 
 . ةانيام  موسلىو هةشت سةر رِوةاوة بة دي  طنوون -

يةوساةةشةةدو، طةيمةةتة بةةةر دةرطةةاث ذورةكةةة، شةةيَخ ئةمحةةةد ماضةة  كةةرد،  
ةوة، بووكةةةوة بةةةرزدةثةيةةةث بةةؤ ئاةةةان دريَةةة كةةرد، دوكةةةئ يةةة ضةةةند الية  

و كيَوةوة بةة ئاةانةدو    نة ثةرذي ، بة ئاروستةث شا ووببةرزوي  دةورث طوند ب
دةكمةةان، بةةة سةةيَبةرث زيةةنة ضةةياث شةةني ةوة يةسةةةر طةةؤزةث سةةةر شةةان   
ذنانةوة ةيمكيان دةدويةةوة، ويَ ةةث كافرؤشة  زةويةان دةكَيمةا، بةةو شةيَيةوة        

 .سةطة  طوندةكةث ؤمتة سةر يةرز ةوة، حةثةثبووبيَدةنط  ناوضةكةث طرة
ريَةك  ؤبة هيَراث ةارةمانيَت ناوضةث بةارزون، رذيَةت بةة ج    ووب ئةو سةركةوة ة

يةةوة  شةةكا، يةةة هةةيض جيَطةيةكةةدو نةدةطنسةةانةوة، ئةةةوةش ماوةيةةةل ناوضةةةث  
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كةردةوةو دووث ضةةةند   ؤو، هةةةا يةةة ناكةاو هيَزيةان كة    وبةارزون  ؤمةتة سةةر ثمة    
 .ؤيىةوة هيَرشيان كردةوةمانطيَك، كتوثرِ ية س َ ة

يةطةةة َ هةةةوويى  هيَرشةةةكةدو كتةةوثرِ هةةةويى  بةةةرطرث كردنيةةدوو سةة َ هيَةةزث    
و عةةمادث بةرومبةةر هيَةزث رذيَةت وةسةتان، يةةو        دومةزروند، يةة رِةوونةدزو ئةاكرثَ   

اليةكةةوة بةسةةرياندو    هةمووكاةةث ةةةة دةست ثيَكرد هيَزث بارزون وروذون، ية
 .نبووزويى

ة ةوة نةؤمةةةث ئةةةو هيَرشةةةث بةةة وردث كيَمةةا، سةةةنطةر بةةة  بةةةو سةةةركةو
و شةسةتندو زيةاةر طةرِث دةطةر ،      سةنطةر دةطةرِو، ية ذيَر دةنط  فرِؤكةو ةةؤث 

و دةكةوةة ةةةة، يان بة ةفةةند نيمةانةث دةطرةةةوة،     ة سةر رِةشاشيَكودةضو
  بةو جؤرة دةجةنطا، ورةث دةؤمتة ديىة  هيَةزث بارزونةةوة، ثاشةان يةة فرووونة      

ةوةو نةؤمةيةك  نةويَ  دونةا، دووث ئةةو سة َ هيَةزة، هيَزيَكة        بووهيَرشةكة ورد
دو رذيَةت يةة   وبةةرِو وناوةندث ية بازنةيةك  سيَطؤشةي  ريَكتمت، ية هيَرشيَك  رِو

س َ ثانتاي  طةورةدو دوبرِون، ية دؤيى  كةاذث دو سةةدو ثةةياو سة َ جةسةتةيان      
 .ييَبةجيَرا

ث ناردةوة بؤ هةمووو  ، ئةو ةفةنطانةث ذماردوبوئةوة دةستكةوةيَك  طةورة
بارزون بةؤ ضةةكدور كردنة  كؤمةةيىَيك  زؤر، ثاشةان ضةاوث بةة ةةرمةكانةدو طيَةرِوو          

 .هةناسةيةك  ةويى  هةيىكيَما
و يةة   ئةو ئازورة طرةيةوة، يةسةر ةةرم  دوونزة ثيَمرةرطة فرميَمةك  رِشةت  

 .نةوةووبان دةرِووني يدو ياريان دةكرد، ةيَكةالىوث ؤؤرث ئاة
يةةةوة، يةةة شةةةثؤي  ييةوساةةشةةدو، يةةة كةةةيف شةةري يةكةوة ئةةةو دنةنانةةةث د

نةةةوة، يةةة طةةةردووث بةةنو ئةنديَمةةةث   بووث بنةوةريةةا ةؤمةةار دةميَةةةووفةةةزوث 
سةةةؤتيةوة ويَ ةةةث شوشةةةث م ةةدويى  شةةنث سةةةرةةاث طومةةان  ذةهروويةةان       

ث يةة ناديةار   ميَةةوو رد، ووبة ركاندو رودةبوودةدويةوةو ئةو ساةانةث، بةناو ةونيَل  
ةوة، وةل ئةوسةةةاةانة دةكةوةةةةةوة نةةةاو شةةةاروث ويَ ةةةةو دنةةةةن     ينووسةةةيدة
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و كاويكةارث، يةارث    ؤويَ اويةوةو جي ان  رِووني يان دةؤرؤشاند، يةوةوة سةوةان 
ث ميَةةةووو يةةة ويَ ةةةث ئةفمةةانةييدو بةةؤ   نووبجةسةةتةو ؤةةؤ َ يةةةالث ةيَكةةةزودة 

  يةة  ؤستة يارث مةةرطاويان دةكةردةوة، ر  حو جةؤةوة، ربووكوردستان مؤميادة
 .ةوةبوو  جيادةؤجةستةو جةستة ية ر

ئةو ويَ ةيةةث يةة طرة ةةوةث نةهلةةو جةةنط  سةةيدوندو ديةةوة، يةة ئاةةانو          
 :زةويةوة ئاطر دةبارث، يةو دؤذةيةوة يةسةر ةاشة بةرديَكةوة ثةيةث هةيىربِث

رطت هةيىبةةوردوة، ئةةو   برويان ئةوةةا ئيَوة دةبي   م  بة ئارةزوث ؤؤم مةة  -
كةسةث مةر  بؤ ؤؤث هةيىدةبةيَريَت با يةطةيىردو مبيَ يَتةةوة، مة  بةةم ريَطةيةةث     

و فيمةكت هةر ئةوةية دةيبي  ، كة َ   ؤؤمدو هةر دةرِؤم بؤ ثيَمةوة، ثارةو ضةل
ضاوةرَِي  هييت ييَ اكا  بامبيَ يَتةةوة، هةةةا ؤؤمةان بكةةي  بةة ةوربةان  ئةازودث        

 .كوردو كوردستان
 :بة دةنط  بةرز ثةنان  مةرطيان نويَكردةوة هةموو

 .بارزون  ةا دوو ة ؤك  ؤويَ  يةطةيىتاي ، بارزون  بؤ ثيَمةوة -
ئةةةةو طيانبازيةةةةث يةةةة هيَرشةةة  زوؤؤشةةةدو ديةةةةوة، سةةةةركردةث ناوضةةةةكة   

 :ؤةيةرةكةث دةرهيَ او بة حةذمةةةوة ية زةويةكةث ضةةاند
ثةرِيَتةةوة، بةارزون  ديى يابةة زوؤةؤ بةة      دةبيَت رذيَت بةسةر جةستةث م ةدو ب  -

 .كةس ناطنيَت
 :ثةيةيان بةرزكردةوة ودو هةمووثيَمرةرطة 

 .بارزون  ةا دوو ديىؤث  ؤويَ  -
و مةاند هيَةزث بةةربآلوث    وبة ئةاطرث يويةةث ةفةةنط  ثيَمةرةرطة، د     ووبئةو هيَزة

ؤربةةث طونةدو   اليةكةةوة هيَرشةيان كةرد، ز    هةةموو و ةؤثةةوة ية  رذيَت بة فرِؤكةو ةانةك 
رث ؤرويةة  ووبشارؤضكةث ناوضةةكة سةوةاو دةرووزةو ريَطاكةان دوؤةرون، طةةمارؤث ئةا      

و ئاةان  طرةةوة، هةةا ئةو كاةةةث فةرمانةدةث    سةر ناوضةكة، ئاطرث جةند زةوث
 :و بروسكةث سةركةوة  ييَدو ةكة هةيىكيَمايةوةيثيَمرةرطة ؤةيةرةكةث ية زةوي
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و  كةيةك  سةربازث ةةفرو ةونةا كةرو، فرِؤكةيةةل   و ية هيَرش  رذيَت ةوويةوة -
و سةول   و هةشةتا بةار هةةيىطر سةوةانو بةة دةيةةها ضةةك  ةةورس         ضوور زريَثؤش

 .كةوة ة دةست ثيَمرةرطة
و ةةونية    يةوساةةشدو، ية كةةيف شةري يةكةوة ئةةو ةايىةة دةزوونةة دةكمةان      

ةوة جؤطروفيايةةةان دةكةةةردةوة، يةةةة بروسةةةكةث ناوةؤتةةةةوة دةطةرِويةةة    ميَةةةةوو
و  ذونةةةدو دةةوويةةةوة بةسةةةر ثةةوشؤيةةة ضةةركةو سةةاةةوةؤت ئةةةو ر. كوردسةةتان

ثةالىشةةو رِةنطةة  ثةرِيويةةدو دةطةةةرِو، دورو بةةةردو ثيَدةشةةت مةةؤر دةكةةردةوة،       
ةةييمةةر  ئةفمةةانةي  ئاسةةؤي  بةسةةةر دةوورث رِةش بةةاوث جطةةةر سةةوةاووندو    

 .ةوة دةزرنطايةوةو نايىةث دويكان طويَ  بة زويةيىةث اليةاليةو شيوةن, دةرِشت
ن، دويكةان رِيمةةث جطةةريان    ووبو نةة  نووبنة نةشتةرث ووبئةوونة ية ديىيدو ب

 .نةوةووبدةردةهيَ ا، هةر كا  ضاوث بة رِؤيىة كوذروويَك بكةوةاية موث رِوستدة
و ةةووو دوضلىةك ، كاةيَك رِةش ثؤشةيَك بةة ةةةث     جاريَك ئةو ةةوذمة طرةيةوة
حةذمةةة  بةسةةةر ثيَمةةت طةةرذو مؤنيةةدو ضةةي     ئايىؤسةةكاوةوة هاةةةة بةةةردةم ،

 ونةو ووب، فرميَمةك يةسةةر ثيَلىةوث ةةةةيي ب    ووب، روؤمارث رِةش دوطةرِوبووبةست
 :دةيةرزث، يةطة َ طومانيَك  كتوثرِيدو وةستاو دةست ؤمتة سةر س ط 

 . سةرؤك  كورد ضوور كورِم كوذرو -

  ؤمةتة سةةر   بة بي ي  حةثةساو بةو ذونةوة ؤورثةةث ريمةةث دويكةان ديىة    
ش، بةو ويَ ة ئايىؤزةوة ساةيَك روما، ئةوسا ةةيىةم  دةرهيَ ةاو يةسةةر   ؤجؤشو ؤر

نةي يَمةةت ثيتيَةةك   وكاغةزةكةةة رويطةةر ، ئةةةويب ؤةةؤث يةةة زةوث ةونةةد كةةردو    
 :ت، كتوثرِ ةةث رِنيةوة ووسيب

م سةةةنطةرث كورِةكةةاض بطةةرم، ئيَرةةة دويكةةني سةةةرؤل، طةةةورةم،     وهةةاةو -
 . بارزون 

و دةمانيةةث ةةةدث بةؤ     نةةوة، فيمةةكدون  ووبؤميةيةوة موث بةرزبةو ؤؤبة
 .كردةوةو ةفةنطةكةيم  رِوكيَماو دةست بؤ رِوطر 
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و زيةةنةوة ويَ ةةةث   وة دةر، ؤمةةةث رِؤيمةةت  بةةة ةةةايب  ويةوسةةاةةث ضةة 
و ثيَمةتة   سام اك  بةجيَ يَمت، يةثرِ ويَ ةث مارطريَت بنهاةةوة، بةاالىث شةؤؤ   

و ةارةمانيَت، ية ويَ ةث ئةةو كيةانة دةيديةةوة، يةة      سك طةض رِةنطيةكةث، ؤؤرِ
يةوة، ئةويم  وةل كةسايةة  ني ا دةهاةةوة بةرضةاو،  ووبرِؤمان  رِوسيدو ؤويَ د

 :يةو كاةةث دةيدث شييرةكةث بيَكةس  بةؤويَ يدو دةطيَرِو
و بةجوةةة بةؤ وةةةةن هةةويىَ  نةةدةن، دورة دةرضةون  يةة        وهةردنيَرو م َ  -

 .بايى َ نافرِثَ ديل  مة  بة
و يةة   بة ئازوريَك  سةةؤت  بووبةو شيَوةيةش ية مارطريَت دةرِوونيةوة، هةةا 

ويَ ةيةةةك  ةرسةة اكدو بي رويةةةوة، بةةة ةةةةث ئايىؤزكةةاوو رومةةةة  ذوكةةاوو ضةةاوث       
ن، بةة  ووبة و مرودؤانيةكةةث يةطةة َ ؤةؤز ئاويَتةة ب     ؤوماريةوة، رةنطة  شةةرِوو َ  

  جةسةتةث  ، ؤةويَ ووبة طويلة سةر س ط  طرة ن، دوووبوردة زيخ ئةي  ئةي  ب
 .ووبثؤش  

ونيةةدو، يةةةوةوة بةسةةةر كارةسةةاة   وو دةر يةةة د َ بةةووئةةةوة زوميَكةة  ةةةو َ  
 :وةوة، ية طؤنطرةث يةكيَت ئافرةةاندو ئاماذةث ثيَدووشؤرِشدو دةض

ئاالىث ئازودث ية ديى  طةيدويةو نيَرو م َ هةيىيدةكةن، ثيَويمةتة سةربةسةت    -
وة بةدةسةةةتبيَت، ئةةةةوةيب بةةةزون  شؤرِشةةة  ئيَرةةةة ةايبةاةنةةةدث  يةةةة ؤؤمانةةةة

نةةةوةيةكة ثيَويمتة نةريت بثاريَزريَةت، ئةمانةة بةري  سةةؤت ئةةم شؤرِشةةو       
 .ئاست هؤشيارث ئةم طةيةية

جاريَك بةو بنةوة ضيلكةث ية ؤؤيىةكةة وةردوو ويَ ةةث شؤرِشةيَك  كيَمةا يةة      
 .ت ةيَكردشيَوةث كةشت نو ، نيَرو ميَو وردو درش

ةوة بنث ييَدةكردةوة، هةةا ويَ ةث ؤوشةكة يةةية يةة نيطايةدو     يبةو هةروساني
ثرش ط  دةدويةوة، ئةشكةيةو ئازورو ؤةؤرِوطرث دةديةةوة، هةةةا دووسةاة  يةة      

ةوة، وةل (ئةةةث رةةيةةب )سةةيَدورةدون  ؤؤيةةو ضةةوور هة ايىةكةةةث، بةةة سةةرودث    
االىوث بةنةوةرث ةيَكؤشةانةوة   سةرةؤث  ؤةبا ، يةطة َ دةيان ويَ ةث ةردو ية شة 
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دةيبي ي ةةةوة، زؤر جةةار ئةةةو ن يَ يانةةةث ديىةة  بةةؤ سةةكرةيَرث يةةةكيَت ئافرةةةةان   
 :دةكردةوة

هةو َ بدةن ية ريَ  ريَكتمت  ئافرةةانةوة ب اغةث شؤرِش بةةهيَز بكةةن،    -
 .ئيَوة ثيَمةنط  ئةم شؤرِشةن، اليةاليةو سؤزث ئيَوة ةةيىغان  ثارةية

 .دةزويةث هيَزث ؤؤرسك  دويك جةستةث شيتة َ دةكردةوة يةو رووني ةوة
، ثةةاش ئةةةوةث  بةيانيةةةل يةطةةة َ ؤؤرهةزة ةةدو يةةة ضةةادرةكةث هاةةةة دةر     

ة الث ئاطرةكةةو ؤةؤث طةةرم كةردةوة، ضيَمةت ييَ ةرةكةة       وضاوث شت ضةو دةمو
 : وث ييَكردوو فةرم طويَ يةك  بؤ روؤمت

و ضةا هيية     جطة ية نةان  ة،وسةرؤل يةبةر ةؤث بارون ماستران بؤ نةهاةو -
 .ةيةرمان ني

و يةسةةةر بةةةرديَك دوي ةةا، ئةوسةةا     كوييَرةيةةةك  ةةةةنورث ؤمةةتة بةةةردةم    
دؤيكةيةل ضاث بةؤ ةَيكةرد، يةوسةاةةدو دةنطة  فِرؤكةة هةا ، كتةوثِر ضلىؤسةكةث         
دورث ئاطروويان بةئاو كوذوندةوة هةةةا دوكةةئ نةةما، ئةوسةا هةسةتا، سةاةيَك يةة        

و  بةة هةناسةةث ةويىةةوة دونيمةتةوة، ثةاش ئةةوةث نةان       ئاةان  روون ، ثاشان 
و ثاسةوونا ئةسثيان زية  كةرد، سة َ سةوورة بةؤ بارةطةاث       وضاث ؤوورد، يةطةئ د

 .مةكتةب  سياس  كةوة ة غار
ةوة، ووبو ةاشةة بةةرد شةارو    ة بةةر نمةيَويةل بةة درةؤةت    ووبضادرةكة كةوة

زث درةؤتيةان بةسةةرو   ن، طةة ووبضةند كونة ةةيارةيةل يةمةواليةوة هةيىةكةنةدرو 
اليةكةةوة   هةةموو  ، يةة ووب، جيَبةكةث بارةطاش بةةةوووث بة طةز دوثؤشةرو بوودرو

، سة َ  وبؤ ب ارث شةاؤةكةث ئةوبةةر دةضةو    ووبالريَيةك  هة ووبةاشو بةردةزن  
سوور بة نةرمة غار كزةث باو شةفةة  ؤؤريان دةبرِث، يةطةئ رةنطة  جامانةةث   

ة نةةاو فةةةزو، ةيةةةةو  ووب ةةةث شةةةثؤالويان ؤمةةت ئةةاوةذؤث سةةورث سةةةرياندو ويَ 
كرِوزونةوةيةك  بةهيَزيب بة كزةث باوة ية دؤيىيَكا دةها ، كةارث دةكةردة سةةر    

 . نودةرو
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ث يغةةاوث وبةةة بيمةةت  ئةةةو دةنطةةة نامؤيةةة حةثةسةةا، يةكرِوسةةت بةةةرةو رو   
، ذنيَكة  ةةةيرةث   ووبة رِوكيَما، كاةيَةك طةيمةتة بةةردةم  ةريمةكةكة بةةهيَز ةةر       

يةوة بةسةةةر  كويىريةةدو دةهاةةةة   يةباز فرميَمةةك يةسةةةر رِةشةة  روؤمةةار  كورةةة
، عةباكةةث بةة   ووبؤوورةوة، حةذمة  بةسةر ثيَمت طةرذو مؤنيةدو ضةي  بةسةت    

، وةل مةوروث  ووبة ، هةاوورث بةة ةةةزوث بايةكةةوة ةيَكةةئ دة     ووبةوة طرةيدةستي
دةميةدو  و يةة بةر وئاودور دةنط  دةدويةوة، ئةويب يغةاوث ئةسةثةكةث ةونةد كةرد    

 : وةستا
 ؟ .ية بؤض  هاوور دةكةيتيؤوشكة ض -

ن، بةةةة ويَ ةةةةث كورِةكةيةةةةوة ووبةةةذنةكةةةة حةثةسةةةا فرميَمةةةك  ةةةةةةيي ب 
 :ةريمكةيةك  كرد، وةل شةوة زةند روؤمارث طؤرِو

 . دةضت بؤ بارةطاث بارزون  -
و هةازوث   بةو ةمةية ضاوث ئاوسا، كةفيب ية دةم  ئةسثةكةث دةردةثةرِث

ةوة، بةو ثيَيةش دةست بةرزدةكردةوةو دةجوز، ناضار يغةاوث بةة   بووييَبةرزدة
وشة   وهيَزةر روكيَما، ثاشان يك  جامانةكةث يةسةر روؤمارث البةرد، ئةةويب ة  

ويَ ةث كتوثرِث هةا ، كاةيَةك يةةناو ضةاوث روونة  سةلىةميةوةو حةثةسةا، يةطةةَ          
رويةدو دةهةاةو   و ئةسثةكةش بةسةةرو   طومان  جؤروو جؤردو شلىةذو، هاالىوث يوة 
 :و ذيانةوةث دةدو ئةوةندةث ةر ةةث ئايىؤسكاو ويَ ةث مةر 

و شةارث   وةوسةرؤل كورِةكةم طنووة، م  بةشنث ؤؤم ثةةروةردةم كةرد   -
 .نةديوة، ثاروسة بة ةؤمة  ؤةيىك  زؤريان كوشت

ن، ووببةو ةمةية بة يةرزي ةوة وةسةتا، هيَةزث ئةاطري  يةة رؤحيةدو كاريطةةر      
و نامةةث يةة   و، ئةةويب د ووبة  كرد بةسةةر  زي ةكةةوة ثةيوةسةتة   ساةيَك سةيرث 

فةةيانةةةةث كروسةةةةكةث دةرهيَ ةةةا، بةةةة يةرزي ةةةةوة دويةدةسةةةت، يةةةةو نيطةةةاو    
ركةةان  رؤحيةةدو شةةةوة  ئاويَ ةةةث دويكةة  دةديةةةوة، بةةةو     بوورِووني ةيةةةوة يةةة  

 :ويَ ةيةوة ئاماذةث بؤ ثاسةوونيَك  كرد، ييَوث ؤؤث كرؤشت
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طويلةةة بةةارون بةةؤ رِزطةةار بكةةة، رِؤحةة  جةالدةكةةةث   بيةةؤ كورِةكةةةث يةبةةةر -
 . دةربكيَمةو بيتةرة جةستةث ئةوةوة

و ةاةةةة سةةوورةو  سةةوور بةةةرةو رؤذهةةةز   ونةةةوة، دوووببةةةو ةمةةةيةش جيا
ةةييمريَك  ثيادةيب بةرةو ؤؤرئاوو دويانكيَمةا، يةطةةئ ةيمةك  ؤةؤرو زرمةةث      

 .ر دةكةوة ةوةو دةةوونةوةوةةةي ةوةث ةؤثدو دو
سةةيَبةرة يةبةرضةةاويدو نةدةكمةةايةوة، ويَ ةةةث ةارةمةةانيَت ذنةةان  يةةة     ئةةةو 

 .ئاويَ ةث ئةفمانةييدو دةديةوةو بنث ية ؤؤرِوطريان دةكردةوة
و  جاريَك بة ويَ ةيةةك  ئةفمةانةييةوة ؤورثةةث زةمةةن  ناوةؤتةة طرةيةةوة      

 بةو هيَزةوة سةيرث ئاةان  كرد، ويَ ةث ذنيَك  هاةةوة بةرضاو وةل ئةةو سةاةة  
ةوة، بةةة ةةةةث ئةةايىؤزو روؤمةةارث شةةيَوووةوة بةةةدةم  ووبةة يةةةو طةةةردووةدو نةةوةت

ةوة، بري ةدورث ةيرةار دةكةردو    ووبة هؤرةوة نةؤؤشتانةث ضياث يةةو دؤيىةةدو كرد  
ثةرِؤث دودةدرِث، بة ثيَمتةو ةاميب بري  دةبةست، طويلة ةؤثيب يةةم اليةةوة   

 . دةةةةيةوة
ةوة، بووايةوةو ييَةة  نةةةدةنووسة يةوساةةشةدو، بةةةو شةيَوةية بةةة رووني يةةةوة   

ساةيَك روونةي  يةة فةةزوث ئةةو جَيطةيةةدو بةةر جةسةتة كةردةوة، هةةر ةيمةك            
 :دةدويةوة، هةةا ممتيَك ؤؤيى  بةويَ ةكةدو كرد

 . دودة ئةج َ ةؤ نيمترانيت، دويكيت -
 .ونةوةون هةرطيز ية بنث نةدةضووبئةو ويَ انة هةميمة يةبةرضاويدو

 :وثؤرةيَك ئةو رِوزةث دركاندجاريَكيان يةسةر رِ
 .هيَزث دويك مةزنة، هةةا ةاوون نةطاةة سةر ئيَمك برِيارث كوشة مةدةن -

 : سةرؤل دودطا ثةرِةيةك  هةيىدويةوة

ورن ية بةزةي  دويةك، سةةدون دويكيةان بة َ     وبةيى َ، مةزنة، ةةنيا ئةوونةث د -
 .رِؤيىة كردوة

ة، ئةةوةش  ية ال يةة ذيةان بيَبةري  و ؤة  بةيى َ، مرؤ  بةب َ ؤؤشةويمةت دويةك   -
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 . ةاوونيَكيا بؤث دةطرث هةموو كةسيَك دويك  هةية، ية هةمووبزونة 
ةوة ؤةرمانةث دةكةرد،  ينيبووبةو جؤرة ئةستيَرةث هيَزث دويك بةسةر ئاالىث 

شاروث كتوثرِيةان يةة نيطايةدو دةسةازوند، بةةناوهيَ ان  دويةك سةرودث ؤةوَي  ضةِر          
 .دةيطرةةوة

يو ؤة كةةةيف شةةري يةكةوة ئةوونةةةث هاةةةة بةرضةةاو، يةةة شةةةث يةوساةةشةةدو، يةة 
رِش بةة ؤةةزون  بنةوةريةةوة هةيىدةدرونةةوة،     ؤنةوة الثةرِةث شؤكةشيَت ووش ت

ثةرِة ثةرِة دةهاة ة ناو نيطايةوة، وةل ئةو ساةة ديَةرِ بةة ديَةرِث دةؤويَ دنةةوة،     
ي  وةل ؤةة ؤن، بةة ف ووب ةكانيان وةل ئةةو كاةانةة ةةازة   نووسةي ئيرزوو مةرةكةب  

بروسكةث نةفت  ئةزةي  دةهاة ةة نةاو نيطايةةوة، يةةوةوة الثةةرِةكان  يةانزةث       
 ئازور بة رووني يةوة طنسانةوة، وةل ئةو ساةةث ؤرونةوة بةردةم ، ييَ  روونةني 

و مةايف ضةارةث    و جاريَك  ةر ؤويَ ديةوة، برِطة بة برِطةث ييَكدويةةوة، ئؤةؤنةؤم   
ورث سةةةوثاو بةةةووو  ةث كوردسةةةتان، دوهةةةا ، بةةةةرِيؤةبردن  ئيةةةدورنووسةةةنيؤؤ

و رؤش بنث، بةشدورث ثيَة ج وةزيةرث كةورد يةة حكومةةة  عيَروةةدوو        شارستان 
ؤايىةكان  ةرث، ئةوسا ةةيىةمة زةردةكةث يةبةةر ضةرو يؤكمةةكةدو طةر ، ةةوالىي       

 .ةوةو ئيرزوث كرديضاوث برِيةوة كاغةزةكة، ية دونيمتوون  رووني
بةةردو طيَرِويةةوة، سةةدوم ةةيىةمةكةةث دونةا،      وروييةوة ضةاوث بةة دة  بةو ؤؤش

ئةةويب سةةيرث كةرد، كةاةَيكيب يةة بةةرزَيوة رةوونةةث كةردن سةةيرث يوةكةةث           
و  و ئيةةدريي ةوة سةةةدوميةةضةةياكان  كةةرد، ئةوسةةا يةةةو هةييكؤثتةةةرةث رووني   

، دوو جةار دةسةت ضةةث  بةةرزكردةوة، بةة نةشةئةث       ووبمةسيودث كةورِث ةيَةدو  
ةوة هةر سةيرث كةردن، هةةةا   بووزث ييَكردن، هةةا بةرزسةركةوة ةوة ؤوو حافي

 .طةيمت ة سةر ئاست كةركول
يةةالث، نةيةدةةوون  روث ؤةؤث يةسةةرث دةربربِيَةت،       ووبيانزةث ئازور رؤذيَك 

 :نةوةث بة مةكتةب  سياس  كردبووبةو ويَ ةيةوة كؤ
ث، ث نةةةوةث كوردو دةويىةةيَك  ؤاوةن سةروةرميَةووبؤ يةكةم جارة ية  -
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بةهؤث بةيىطةنامةيةك  ياسةاييةوة دونة  بةة مافةة سياسةيةكان  كةوردو نةا، ئةةو         
بةيىطةية هةةةا هةةايةة دةميَ يَتةةوة، دةبيَةت ئةيرت هةويىبةدةي  بةةرةو بةةدي اة          

 .ةةوووث مافةكامنان
ن  بب ةة  ووبة كاةيَك ناوث ئةو ثيَ ج وةزيةرةث ئيرةزو كةرد، دةسةت نيمةان كرو     

 :عيَروةيدو، زةردة سةر ييَوث طر نويَ ةرث كورد ية حكومةة  
 .ئيرت ثيَويمتة ؤؤمان بؤ ؤةباة  شار ئامادة بكةي   -

 :ةمحان روث كردة سام  عةبدويرِ
 .و روة  كورد دةكةن؟ ن ؤزمةة  رةشؤميللةةيَك ضاوةرِوونتانة، بزوض ض -

بةو جؤرةش بةشدورث ية زؤربةث ئاهةنطةكاندو كرد، يةسةرةاسةةرث عيَروةةدو   
و مةسيودث كردة نويَ ةر، بؤ ئةوةث بي  بةؤ   يةوة دةطيَرِدرون، ئيدرييبةو بؤنة

 .و بةسرةو شارةكان  ةر ريَكدةؤرون ئةو ئاهةنطانةث يةبةغدود
بةؤ ئةةوةث بةة ئاشةت      ووبة  ضوور سةا َ بةةو شةيَوةية يةة هةةويى  بةردةوومةدو      

كيَمةةةكان ضارةسةةةةر بكريَةةةت، يةطةةةة َ ئةوةشةةةدو بةةةةعي بةةةةردةووم كيَمةةةةث  
ث ئةةاي  ؤ، سةةةرةةا يةةة نةؤمةةةث ضةةوور مةةالوة بةةة مةبةسةةت طفتوطةة دةنايةةوة 

كةةيان  ؤو  بلى ةد ط  بة جيَبيَك  مي ريَةة كةرووةوة طةيمةت ة الث    وثةيوةنديان كردو
، ئةويب ذونيَك  طةةورةث  ث كردة شوروثؤةةةاندةوة، يةوساةةدو ضايييةكةث ؤ

نةة  وةل و دةرووطرةةةو بةةة بي ةةي  ؤويَ ةةاوث جةسةةتةيةوة فرميَمةةك  هةيىرِشةةت   
ةوة، كتةةوثرِ ةفةنطةكةةةث بووركةةان  ييَ ةةا ، دةسةةرتِيَةيب يةةةدةرةوة بةةةرزدةبوو

 :ر مةمحود دةست طر ؤهةيىطرةو هاةةدةر، دكت
كةوذرو، بةرِةشةاش ةةةةةث دةكةرد،      ووبة فنث جيَبةكةةيان  ؤئةو ةةةانةة شة  -

ث رزطةار كةرد، ضة     ؤ، ةةةنيا ؤةوو ةة   بووكيَت ةيةا ؤبرِوونة بارزون  اليت جيَبةكة ر
 .يان نايةوة؟ؤة ؤث ئةم مةاليانةوة بؤبةعي بةه ووبةؤمةيةل ن

 :ر مةمحود ييَ  روون ؤبةو ةمةيةوة جطةرةيةك  دوطنساندو مةث ييَدو، دكت
 .يت ؟ ئيَمتا ؤوو ية مةر  رزطارث كرديتؤجطةرةث ض  دةؤ -
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رِشيان دةدو، هةةةا دووجةار بةةر    ؤرةش بةعي هةنطاوث يةناوبردن  شؤبةو ج
تةةب   نةةوةث مةك بووندنةوةث جةةند ئةةو ويَ ةيةةث ديةةوة، يةة كؤ     ية هةيىطنسةا 

 :وروسياسيدو دوو ثيَم يازث ؤمتة
ؤةةودو دةيزونيَةةت مةة  رةةةت يةةة جةةةند دةبيَتةةةوة، بةةةزم حكومةةةة  بةةةعي  -

دةيةويَت ووز ب يَ ني ية كةةركول، ؤانةةةني، شة طار، زؤر ناوضةةث ةةر، ناضةاري        
بيةني يةسةةر كةةركول، بةا      مان يةةناو هةةموو روبيَت نووسة ئةطةر ية نيَوضةةوومنان  

و ةةةف يةةة طؤرِةكةةةم بكةةةن، بلىةةيَ  بؤضةة    بةةرِؤي ، نامةةةويَت نةةةوةث كةةورد بةةيَ  
 .كةركوكت فرؤشت؟

ورةكةةوة يةة   وبةو ةمةيةوة ية شاؤةكةث روون ، بايةك  ةية ية ثةيةرةث ذ
رةؤمةا، شة ةث    ؤي  بة ؤةة ؤو ية روونةي  دورو بةةردةوة ويَ ةيةةك  ف    روؤماريدو
 .ةيىطنسانةوةث دةؤمتة نيطايةوةجةند ه

ئةمحةةد حةسةةن    ؤدووث ئةوة كةوةةة هةةويى  بةةردةووم، ضةةندي  نامةةث بة      
هةيىطنسةةاندنةوةث  ؤبةةةكرو سةةةدوم نةةارد، ئةةةوون بةةةردةووم بيانويةةان دةطةةر  بةة

يةدو بةة ةونةدث وةزمة      ؤجةند، ضةندي  جار ئيدريم  نارد، هةةةا يةة دوو طفتوط  
 :سةدوم  دويةوة

ة م  بؤ دوووث ميللةةةكةةان دوب ةويَ  ، نةوةل بةؤ شةاث ئيَةرون،    باشرت ووي -
كةنةةدووث عةةةرةب  بةةدةن َ بةةة ةووندنةةةوةث ئيَرةةة، كةةة نةةةوةث عيَةةروةني، ئةوسةةا  

دنيةةا  هةةةمووو كةةورديب بة مترانةةةث طةةةالن  عيَروةتةةان يةةة دةسةةت دةضةةيَت    
 .ناةويَتةوة

و  زونر سةةلى  يةةة ئيةةدريي دةكةةردةوة، يةبةةةر ئةةةوةث عةةةرةب      ؤسةةةدوم ز
 ؤمةةارث مةةةهاباد دور ؤرونةةةوة بةة   ؤ، دووث روؤةةان  ك ووبةمةةةكةريَك  بةةةةوونا 

و ناوةنديان بة  و يةطة َ مةسيودو ؤويَ دن  سةرةةاي  شارةكان  ؤووروث عيَروق
رث ئةةو ثةرةوكانةةث دةؤويَ ةدةوة    ؤ، جطةة يةةوةش هةميمةة بةة ز    ووبة عةرةب  

ةوةو ةمةةزونيَك   ووبة ووةةةث سياسةةيمةدو ة  ؤن بة حيكرةةو يةة ب ووبةايبةاةند 
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دونةاو هةةويى    ؤدو ثةنة  ب ؤية سةدوم ضةةند جةار يةة كةاة  طفتوطة     ؤ، بووببليرة  
 .ووبث ؤةزة  كردؤكوشت يدو، ةةنانة  ةةةة يةو مارسيدسةث كرو ؤ
ةوة، ييةةدو هيَمةةتيؤ، يةةة ديىةة  ؤووبةةيةةةو كاةةشةةدو سةةةدوم بةةةو ةمةةةيةث  كرذ

، كةاةيَكيب طةيمةتةوة   بةوو و وةةث كيان ية يةكرتيان دةرِوون ، ئةويب دووهةردو
 :ورويةة  رذيَر  ؤمتةمةكتةب  سياس  دوو ني

ة بةةة هةةيض كليليَةةك ووبة ريَةك ميَمةةكيان ةفةة َ  ؤدةسةةزةدورون  عيَةةروق بةةة ج  -
 .ناكريَتةوة، ةةنيا وشةث جةنطيان ية دةم دةبيَتةوة

ئةوونة بةرضاويان طرةةوة، ية طومان  شري يةكةو منةةث   هةموويةوساةةشدو، 
ورةكةةةوة بةسةةةر طةةويى  ذيانةةةوة دةنيمةةتةوة،  وارون  شوشةةةث ثةيةةةرةث ذبةة

و فرِؤكةةةو  بروسةةكةو ضةةةمخاؤةث ةرسةة ال ميَمةةكيان دةةةةةن ، دةنطةة  ةةةؤث   
ةوة، برذونطةة  بةسةرضةةاويةوة بووجةسةةتةو طيةةان يةةة رِةزث كوشةةتاردو بةةةرزدة  

و ةيمةةكو كةشةة   نةةة ثةةةرذي  بةةنةوةرث، يةطةةة َ رِةنةةد ووب، ببووكةوونةيانةةدو
نةوة، وةل ئةةةوةث بةؤ جةةنطيَك  طةةةورة   ووبورةكةشةدو دةنيمةت ةوةو روسةتدة   ذ

و ويَ ةةث ناديةارةوة    ن، بةة ةيمةك  ووبة ثرؤ ة بكةن، يةطة َ نيطاث ةويىيةدو مةا  ب  
دةبريمكانةوةو بةجةةند دةهةاة ، يةةناو ماةةةم  فرمَيمةك  ةةةيمة  ثيَلىويةدو        

 .!!ن بة كؤةةيى  ثرسةث طويى  سةربازث ونبوودة
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(6)  
                         

، ووبة ةةميَك  ةةةيي وةل شاروث جايىجايىؤكةث ؤةيايى  بةرضاوث ذةنةةرِويى  طرة    
ةيمك  ئاويَ ةث ضةياث سةركةشةيان دةدويةةوة، هةةووو طويىةو طةةالىو دورو طةةو طيةاو         
ؤاكو ؤؤيىو مرؤ   يةناو هيَةزث ةةييَكمةيدو رِةنطيةان دةدويةةوة، دةزويةةث ميَمةكيان       

الىو دةكةةردةوة، كةةةيف رؤحةة  ويَ ةةةث ةا طةةةث كةفيةةرِيَ  دةةوويةةةوة، بةةة كةةةيف  ةيَكةةة
شري يةكةيمةوة هيَ دةث ةر رِةنط  ةيَزوب  طومانيةان دةسةازوندو طةةالىث سروشةتيان     

 .دةرِزوند
يةوساةةشةةدو، ثزيمةةكةكة بةةة نيمةةانةث ةرسةة اكةوة شةةري يةكةث دةكةةردة نةةاو   

ةوةةةة نةةاو ةةةوالىي  ئةفمةةانةي ،  سةةةريةوة، كةفةكةةةث ديىةة  دوؤورثانةةد، ضةةاوث ك  
، رِةنطة   ووبة سةرساميو رورِوي  طرةيةوةو طومان  دةيان سةايى  يةوسةاةةدو طرمؤيىةة ب   

و كؤكة ذيانيةان ةةائ    ئةو ساةانةث دةدويةوة، ذونو رِشانةوة، هيَلى ج هةمووكوش دةث 
 . ووبو ذيان كرد ، يةوةوة طومان  سةرةاسةرث ية شري يةو مردنووبكرد

يةسةر ضةرضةيف ؤويَ اوث بارزونةوة ئةةو ريَكةوةةة مةرطةةث بةسةةردو      يةكةم جار
و بةؤ موسة  يةة بي ةي  ثيايىةيةةل ةةاوةوة ئةةو طومانةةث         وكما، كاةيَك بة ناضارث ض

 ووبة كرد، يةوةوة ية ئاويَ ةةث نةهامةةة  بةارزون  دةرِوونيةةوة، ئةةوةش كارةسةاةيَك       
و هيَةزث   ةيَةك رِذيَةت بةة فرِؤكةةو ةةؤث     ، كاووبو نةمانيان ثيَك يَ ا يادطارث ضركةث مان

ةوة، ووببةرث ئاطردو، سةدون هاوورث بةسةةردو بةةرز  و دةورو سةربازث ناوضةث بارزون
و  وةا، يةةو ؤةويَ  ريَةيةةوة طةرِث شةؤرِش     ودورو شاؤةوة ديى  دةس وية رِووني  بةردو

نيةوة   ضةرضةيف رِزطارث دةديةوة، يةكةم جةار يةسةةر م ةدويىيَك  بري ةدور وةسةتا، بةة      
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، بةةةة ثةرِؤيةةةةك  سةةةث  ووبةةةجامانةيةةةةل ثلىيتةةةةيان بةةةؤ دةسةةةتة ةرةاوةكةةةةث كرد 
ةوة، ئةةةوة رِيمةةةث هيَ ايةةة   بوويانةوة، ةيةةةةو هةةاوورو طريةةانيب بةةةرزدة   ووبثيَيةةا

دةرةوة، فرميَمك  بةسةردو رِشت، دووث ئةوةش دةيةان كةسة  بري ةدورو كةوذرووث     
االىوث دةهيَ ةا، فرِؤكةة بؤمبارونيةان    ةرث بي يةوة، هيَرش  رذيَت يةضةةند ةؤيىيَكةةوة شة   

دةكرد، سةنطةريان بة ؤؤفرؤشان دةبردة ثيَمةةوة، بةةو ثيَيةةش يةبةةر كةةرةنتوث      
 .ثيَمرةرطةدو دةكةوة 

و بؤمبةةا و، زرمةةةث ةةةي ةةةوةث ةؤثةة ووبةةئةةةو هيَرشةةة ضةةةند رِؤذيَةةك بةةةردةووم   
ة، يةطةةئ  ةوبةوو دة بمةتة ؤاكيَكةةوة بةةرز    هةةموو  ناوضةكةث دةيةرزوند، دوكة َ يةة 

يةسةةةر يوةكةةةو . نووبدوكةةةيى  ئةةاطرث ذيَةةر سةةاج  نةةاو ئةشةةكةوةةكاندو ةيَكةةةزودة  
يان ؤؤيةان بثيَية ةوةو   هةمووبةرزوييةوة بؤ ئاةان دةكمان، ئةوةش ناضارث كردن 

 .بؤ س ورث ةوركيا بكةونة رِثَ
، ةةييمةةر  ووب، ئةةةو ضةرضةةةفة يةبةرضةةاويدو ووبكةةاةيَكب بةةؤ طفتوطةةؤ ئامةةادة  

يةةةوة، ووببةةة نيطايةةدو دةهةةا ، دوديىةة  يةةة سةةةرةةاث هةنطاونانيةةدو طرة     ؤويَ ةةاوث
، ثيةنيَكةة بؤيةان، ويمةت ئةةو برِيةارة      ووبو ييَة  ئاشةكرو  ويةوساةةث ية بارزون دةرض

ةمةةث شةيَخ ئةمحةةد     ووببطؤرِيَتو نةضيَت بؤ موس َ، ضةندث كرد ةووناث ئةوةث نةة 
ةوة، كةاةيَكيب يةطةة َ موةةسةةرِيف    ية بة ناضةارث هةةنطاوث هةيى يَ اية   ؤبمكيَ يَت، ب

ةوة ئةوونةث بن هاةةةوة، يةة رِوونةي  روؤمةاريدو ن ةيَ  بةة ديةدةكرد، زيةاةر         بووكؤ
، يةوسةاةةث ثيايىةيةةةل ةةةاوة ؤرويةة بةةةردةم ، يةةةرزيو ديىةة    ووبةةطومةان  طرمؤيىةةة دة 

طوشرو، بةة دةسةت ضةةث  بةةرزث كةردةوةو سةةيرث كةرد، يةة شوشةةكةوة رِورِوية            
دةزويةةةث ضةةاوث ئايىؤسةةكا، بروسةةكةث ثيةةادو دةهةةا ، زةنطةة  رِؤذطةةارث    طرةيةةةوة،

و ةةةةارةث كؤضة  ؤويَ ةاوث     سةؤت رِوبردو ميَمك  دةطرةةوة، باري  ئاطرو ئاس 
 . بارزون بؤ ةوركيا هةموو

و سةةرماث   ة  نةةمرث دةهاةةةوة بةرضةاوث، كرِيَةوة    بووئةو كاروونة وةل رِيزة ةةا 
، ووبة و ئةازورث كوشة دةيان كرد   يَوث ةوشة  حةذمةة   و نمة  و دؤ َ و الثا َ سةرشا 
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و يةبةرضةةاوث  نةةة فيلريَكةة  زي ةةدووبث بهةةةموون بووو كةةاوي و سةةوةان زريكةةو هةةاوور 
و كةؤيى  كردنةو دةسةت ثةةل كةوةةةو       ييَدةدرونةوة، ضةند جار م دويى  طرةةة بةاوةش  

و  وثةةرِث رِيب سث  دةطر ، يةسةر س ور ذنيَك ية بةردةميدو كةوةةة هةاوور، كتةوثرِ رِ   
 .رةوة دوي او ئاطرةكةث بؤ ؤؤشكردوية ئاطريَك، ئةوسا ية دويكؤيى  كرد هةةا طةياند

ن، بة كردنةوةث دةيةان ئةاطر   ووبيةو شاؤةدو ةوش  ضةندةها سةرما بردةيىةث ةر
شة  سةةرماث   و، يةناو ؤاك  ةوركياشدو بةةو جةؤرة ةو  ووبيةو ةرس اكية رِزطاريان دة
ناضةارث يةة كةاة  طفتوطةؤدو نامةةث بةؤ سةةرؤل هؤزةكةان         زؤر هاة ةةوة، ذةنةةرِو َ بة  

، دةست يارمةة  طرةةوة، كاةيَكب نويَ ةةرث ةوركيةا وةالىمة  دونةةوة ييَةوث      نووس 
و طومان  يةو ثةنابةريةيان ثةيدو كرد، هيَزيَك  ثيَمرةرطةث بةة ن ةيَ     ؤؤث كرؤشت

  سةةرماو ةؤفانةدو بةؤ    يةسةر س ور هيَمتةوة، ئةوسا برِيارث رِؤيمت يدو، بةة ذيَةر بةايى   
 . سةربازؤانةيةك  ةرس ال بةرِيَكرون

و ثيايىةة ةاوةكةةدو    يةوساةةشدو، ئةوةث بنهاةةةوة، يةطةة َ نيطةاث موةةسةةرِيف    
رِةنط  ةيَكة َ دةها ، ئةو طومانة بةسةر ئةو سةاةةدو دةنيمةتةوة، الويَكة  بةارزون      

 : يةدو هاةة بةردةم يبةثةشؤكاويةوة يةو ةرس اك
 .زون  ئاوورة درونةوة بة عيَروقشيَخ ئةمحةدو زؤربةث ؤيَ سةيدو -

و بةةو ئةازورةوة رِوثةةرِث،     بةو ةمةية ةف  كردة سةرزةوث، ييَوث ؤةؤث كرؤشةت  
و ضةةند   كةؤث كردنةةوة، ؤةؤث    ووبو ثيةاوو كةسة  ةةرث بةارزون  مةا      هةرض  ؤيَزون

و  ث م ةةدو َو كةوة ةةة رِث، يةطةةة َ سةةةرماو كيَمةةةوثيَمةةرةرطةيةل ثاريَزطاريةةان كردنةة
و ثةةةالماردو بةةةو  و فيمةةةكيان دةةةةانةةد، يةضةةةند كةةةمني  ؤيَزونةةدو هةيىدةطةرِونةةةوة

 .ووبجؤرة رِزطاريان 
يةةة يةكةةةم رِؤذث طةرِونةوةيانةةدو ئةةةو شةةاالىوةيان ةوشةة ا ، ذةنةةةرِو َ بةةة ناضةةارث  

 و ؤةووردن بةةؤ ثةةل كةوةةةة   ئةسةثيَك  بةةةناوبانط  ؤةؤث فرؤشةةت، هةةةا كريَةة  وز    
تدو سةةةرما بردةيىةةةث دةكةةردة كةةؤئ، ثةةةي   و جةةؤرةش يةةة رِيَطةةاث سةةةؤ بةةدو ، بةةة

 ثيةادة دةشةكاند، كاةيَةك    ؤو وز  سوور دةبرد، رِضةةث بة   رِودةكيَمان، نان  بؤ م دو َ
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 هةةةمووو فيمةةةكدون  ثرِكةةردةوة،  طةيمةةتةوة سةةةر سةة ور ةفةةةنط  ثةةال كةةردةوة  
 : ثيَمرةرطةكان  ؤرِكردةوة

نةل ثةناث نةدوي  ؤيانةةيم  ييَكةردي ، ئةةوةش    دةويىةة  ةورل ب َ ثةنانة، -
ان نووةحكومةة  عيَروةة، ئيَمتا ةةنيا هيَز ية دةست ؤؤماندوية، هةةةا ؤةوو ضةارة   

 .ئازث مان يان نةمان وةنة ناو ميَمكتانةوة هةموودةطؤرِيَت، 

وبةةرث  وبةو ثةنانةوة يةطةئ سةرماث كوش دةدو بةرةو بارزون كةوة ةة رِ،، يةة رِ  
و طيان بةازث ةوونايةةك     نوطرو ئاس و ةؤفاندو هةنطاويان دةنا، بةرةو مةر  دةضوئا

ة سةةةةر يةةةةث  دةسةةةت، بةةةةو ووبن، رؤحيةةةان ؤمةةةتووبةةةئةفمةةةانةي  ثيَبةؤمةةة  
 هةةةموو، ووبةةرؤحةيمةةةوة هةرضةة  دةهاةةةة سةةةر رِيَطايةةان يةثرِيَكةةدو ةةةةفرو ةونةةا دة 

 .ب كةث ئةو ناوضةيةشيان ية ضةكدورث رذيَت ثاككردةوة
وة ديىة  رِذيَرةةوة، ناضةار نويَ ةةرث نةاردة الث، ئةةويب يةكرِوسةت        وةو ةرسة ضة ئ

 :زون  نةؤمةيةكة بؤ طرة  كتوثرِ بةرثةرض  دويةوة
ضارة ةةنيا طةرِونةوةث شيَخ ئةمحةدو هاورِيَكانيةة ، ئيَوة بة ناثاك  يةة ثةائ    -

 . ردندو طرةوةان بووطفتوطؤو ييَ

ة ناضةارث مردنة  يةةثَ  كةرد، يةة كاةيَكةدو يةة        يةوساةةشدو، ئةوةث بنهاةةوةو ب
ةةاوةو رةنطةة  موةةسةرِيفيمة  دةرِوونةة  دةيزونة ، ذةهةةرث ةيَكةرووة، بةةةزم دةمةة      

 .ثيَوةناو هةيىييورِوند
ةيَكةةرد،  ثوشةةازوث ةرسةة ال رِو ووبةوة، هةةةر ئةةةوةيةةموةةسةةةريف ؤةنةةدة طرةي

و  بةة جةةند   ،ووبة ضةمخاؤة بة ضاويدو دةها ، ةفة  دةكةردةوة، يةشة  ةةورس دة    
 .ويةث مردن  دةثيرِوندوجويىةث جةستةي  دةز

بةو شةيَوةية كةوةةة طةةردووث مةرطةةوة، هةةةا ضةةند سةةرؤل هةؤزيَك  عةةرة           
هاة  بة هانايةوةو برديانة ناو ضةادرث ؤؤيةانو يةة مةةرط  ذةهرةكةة رزطاريةان كةرد،        

 .ووبو مةرطدو بيَ ؤش  هةفتة يةيارث ذيان ويةطة َ ئةوةشدو دو
ني  كوةانةوةث زةويمدو يةناو ئؤةةؤمبيل  سةةربازيدو هةةمان ضةشة  طيَةة      ية رِوو
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، دورو درةؤةةت يةبةرضةةاوث دةؤوالنةةةوة، يةةة نيَةةوون طونةةدو شةةارو شارؤضةةكةدو  ووبةةب
و ذيانةوة، ثيايىةث ذةهرةكة يةبةرضةاوث دةزرنطايةةوة،    دةكةوةة ئاهةنطمازث مةر 

، بةة ؤةةيا َ   ووبة دروسةت ب  ةف  دةكةردةوة، هيَلى جة  دةدو، طومةان  يةة هةةووش بةؤ      
باوةش  بة طةزو درةؤت كةذو كيَودو دةكةرد، يةطةةئ بةةردو ؤؤيىةوو طةةو طيةاو دورو       

 .زةماوةندث رِؤح  دةسازوندو سةنطةرث نويَ  هةيىدةكةند
و ئاسةؤي  يةةو ةةوةةة     ئةو ويَ انة ية بةندخيانةشةدو رِةنطيةان دةدويةةوة، ةةاريك     

، كاذث ذةهرةكة بة جةسةتةيةوة دةردةكةةو ،   ووبائاس ةدو ةةووو بايى  بةسةردو كيَم
 .ووبو هيَزو ةوونا ب ميَمك  دةسورِويةوةو ب َ زةوق

يةكةجمار يةو ةاريكيةدو ةاثيَك شةؤربايان ؤمةتة بةةردةم، ئةةوة كةةميَك هؤشة        
بةبةةةردو كةةردةوة، دووث ئةةةوة هاةةةةوة سةةةرؤؤث، يةةةو ةاريكيةةةدو يةطةةةئ زؤربةةةث    

و  ة، بةةنث شةةيَخ مةةةمحودث كةةردةوة، يةةة ب رةةيض سةةةركردةث ةةةردو يةةةكيان طرةةةةو
وث بةسةةةردو وديةةوورةوة ويَ ةكةةةث دةديةةةوة، سةةيَبةرث بةندخيانةةةث كؤةةةايب هيَمةة 

 .دةكردن
ةوة، كاةيَكيب ية موس  بةرِيثَ كرو ئةةو  ووبئةو ماوةية ةوش  ئاويَ ةث ةيَمكاوث 

ورث ؤويَ ةاوث  ، هةة ووبورةكانيمدو يةو طفتوطؤيةدووةوة، يةناو ةاريك  ذيشازوة طرةي
 .يةو ةاريكيةدو يةطةئ هيووو ئاووةيدو بةجةند دةهاة 

و دورؤورمةاو شةارو شارؤضةكةث سةةر      ةث مايةوة ية رِووني  دةشتيئةو دذويةةي
ةوة، بة كةيةثيةةكةث دةسةتيةوة نيطةاث ئازودونةة هةيىةدةفرِث، هةةةا       يرِيَطاث دةرِووني

يةةوة، يةطةةئ   ووبةةييمةت طرة  يةناو شةارث ناسةريةدو يةة ئوةؤمبيَة  دوبةةزث، هةةمان      
شةتيَك   هةةموو  ن دةيطرةةةوة، بةةو رِووني ةةوة يةة    ووببيَزوريةكةدو رِةطة  رِزطةار    هةةموو 
 ةوة، ؤةوو ؤووردنو طةرِون  بةو هيوويةوة بةسةر دةبةرد، رِؤذيَةك نةؤؤشة    بووورددة

وي  يةش  طرةةوة، ناسياويَك  يةةو شةارةدو بةردث بةؤ الث     وو بروسكةث ذةهر ؤوورد
يةةوةو ييَة    يئةويب سةيرث كردو شري يةيةك  بؤ كرد، يةثيَمان طومان طرة ثزيمك،
و ئةةةو ةرسةةةث شةةكاند، بةةةو  ، ئةةةويب ييَةة  رِوونةة ، نيطةةاث برِيةةة ئاةةةانووبةةدودئ 
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 .و نيمانةث ئاسؤي  ؤمتةوة بةرضاوث ئاماذةية ديى  ثال كردةوة
كانةةث دةناسة ،   ، ئةةو ؤةيى ووبة ة يةو شارةدو رِؤذ بة رِؤذ ثتةةو ةةر دة  يئةو رِوستي

و  و كفةرث  ئاسؤيان دةؤمتة بةرضاوث، يةكاة  طووست ةوةشةيدو بةؤ ئةايىتون كةؤثرث    
 .دووجار بؤ سليَران  ئةو هيوويةث زياةر ثةرةث دةسةند

ية كةيف شري يةكةيمةوة ئةوونةث بنهاةةةوة، نيطةاث بةة ئاةةان  بنةوةريةةوة      
دةيطرةةةوة، يةةو رووني ةةةوة   ، ريمةايى  طومةان  ئةةةو زةمةنةة ناديارونةة     ووبة ةةونية  ب 

وةل ئةةةو سةاةة بةةة الثةةرِةث بنةوةريةةةكان  بةةة    .ويَ ةةث يةةة نازةمةنةدو دةدؤزيةةةوة  
 . ئاةان  سليَرانيةوة طنسايةوة

رِؤذيَك بةو بنةوة ضاوث هةيىدةفرِث، ية كاةيَكدو سةيرث ئاةان  دةكرد كةشةت  
  هةةورو ةيمةةك   ئةسةكةندةرو الفةاوث نةةوح  دةبي يةةوة، يةة يةكطرة ةةةوةث كةشة     

ؤةؤرةوة ويَ ةيةةةك  طةةورةث بةةؤ رِةؤمةةا، ئاسةؤث حةةةو  سةائ دةستبةسةةةرث يةةة     
 .ةةمةنيدو ؤةرمانةيدو

و كيَمةةةو ملرةنيَةةدو دةديةةةوة،    رِؤذ بةةة رِؤذ رِوسةةت ئةةةو شةةازوةث يةةة بةةاس     
و نيمةةتران  دةرفةةةةيَك  طةةةورةث بةةؤ كرويةةةوة، يةةة ثةيوةنةةدث كةسةةايةة  روميةةارث 

و ؤةيىك  ةر، يةة شةيَخ مةةمحود نزيةك كةوةةةوة، ضةةند        ةروننووسثةروةرو شاعنو 
جار بة ن ةيَ  نامةةث بةؤ نةارد، جةاريَكيب ثنؤزبةاي  دو ذمةارةث رؤذنامةةث بةانط           

 :حةة  ييَكرد

باوك  طةورةمان جةناب  شيَخ مةمحود، جيَطةةث شةةرةفة يةةناو ئةشةكةوة       -
ةوةيَكدو دةرةةان كةردوة،   ذمارة يةو رؤذنامةيةم دةستكةو ، ية ئةشك ودورث كةي  دو

 .كورد ؤون  ةياية بوئةوة ئاسؤيةك  ر
بةو جؤرةش ئاسؤث فرووون  بؤ كرويةةوة، هةةر يةة مزطةةوة  طةةورةش هةةر       

  ةةةةةةووو كةةةرد، رِؤذونةةةة نةةةوةر  ؤويَ دنةةةةةوةو    يدوونةةةزة زونمةةةتةكةث ئةةةاي   
، يةةة ضةةركةو سةةاةة وةؤةةت    بةةووبةسةروضةةونةوةث بةةنث نةةويَ  كؤمةةةيىطا دة   

ةر ئاويَ ةةةث بارزونةةدو دةضةةوةوة، رِؤذيَةةك بةةةو سةودوسةةةريةوة   بنةوةريةةدو بةسةة



 

111 

 :وة الث شيَخ ئةمحةدوؤويَ  جؤشا، بؤ ئةو مةبةستة ض
 .دةمةويَت بيرةوة بارزون ئيرت كاة  رِوثةرِي ة -

 :شيَخ هةناسةث هةيىكيَما

 .ةين نيونةكةث ضرِث مةسةيةث جةند رِو -

رةكةيةدو رِوكمةاو   وةييمرةوة يةة ذو ية ناو بنكردنةوةث ةويىةوة، بةو ةيئةوة ؤمت
 .ضاوث برِية ب رييةكة

، ووبة ن، ئةم سةر بؤ ئةو سةةر ؤةة  ؤةة  ب   ووبةةذةو دورو ثةردوث رةش دوطةرِو
اليةكةةوة ؤةؤيى  ثيةادو دةهاةةة ؤةوورةوة، يةةةوةوة       هةةموو ية حةسةنث ب رييةةكةث  

طةةردووة  رد، هةةةا يةةو   بةوو ويَ ةث رودووث رؤذطارث رةش  بارزون بةة بةرضةاويدو رودة  
، نيطةةاث يةةةو شةةةثؤالنةدو طنسةةايةوة، دةوورث رِةشةة  ئةةةو    بةةوو سةةةؤتةدو نةةوةت 

و  جةنطةث بنهاةةوة، بةسةر عةشنةة  شنوونيدو هةيىدرو، كاةيَك كةوة ةة بةةر زويىةت   
زؤرو كوشةةة ناضةةار هيَةةزث كةةؤكردةوة، بةةة ويَ ةةةث ةةةازن  سةةامان  ئةةةو طوندونةةةوة  

ردو هةنطاوث دةنا، كاةيَك طةيمتة بةةرةث جةةند   يةثيَب هيَزةكةيةوة بةسةر دورو بة
هيَزةكةة يةة    هةةموو و بابليةةوة بةة بازنةيةةل     و كويةةل  س َ ؤةة  كيَمةا، يةة طرطةا َ   

 هةةموو ن، ئةوسا ئاطر يةسةةر  بووؤةةيَك  رِوستدو يةكيان طرةةوة، برو دؤست طةمارؤ
 .يوةكةث بةرزدو كرويةوة

يىؤثةة فرميَمةكانة يةبةرضةاوث رِيَيةكةيان     ئةو ويَ ةية رِووني  فرووونرت كةرد، ئةةو د  
دةبةست، يةسةر ةةرم  ذنيَةك رشةت، يةبةةردةم  مزطةةوة  بارزونةدو ؤةويَ  يةشة         

 :و دونةويةوة سةرث ، كاةيَك ضاوث كرد يةرزثبووثؤش  
 .ذن  مةرد شةهيد كرويت؟، ؤويَ ت ةيمك  ؤؤرث ئازودية -

 بري يةان دةؤمةتة جةةر     جةنطيَك  بروكوذيدو دةيطرةةوة، هةمووئةو ذونة ية
نةوةث سةةرؤل هةؤزون  ناوضةةكة بةة ةونةدث      بووو ديىيةوة، يةو كاةةشدو يةةةةة كؤ

 :ثةيةث ؤمتة سةر
ئةمة كارةساةة، ئي طليز دةيةويَت يةةكرتنان ثة َ بربِيَ يَتةةوة، بةرو دؤسةتيب       -
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 .مان كردهةموو بةثارة ؤيانةةيان ية

جار برو دؤست هيَرشةيَك  فرووونيةان   يةوة، دوةم يئةو شازوة جاريَك  ةريب طرة
كردةوة، ئةوةث بة نيمانةث ةرس ال زونة ، بةةو بةنةوة يةسةةر يوةكةيةةل سةةيرث       
كرد، ئةوسا بةة وردث نةؤمةةث جةةنط  كيَمةا، دووث ئةةوة ةةةةة دةسةت ثيَكةرد،         
ؤؤث بة هيَزيَكةوة ية بةش  باشورةوة كما، ية ضةند كاةةميَريَكدو ثمةت ئةةو هيَةزة    

ثةةي  ةازنيةان   رو دؤسةتيةكان مايةةوة، هةرضة  كةيو   ةنيا دؤيىيَك بؤ رِوكردنة  بة  طنو، ة
 .ث بةجيَراهةموو بووهة

يةةالث، بةةو جةؤرةيب ئةةوةث ؤمةتة بةةردةم         بةوو دوويَكة  ةرسة ال   وئةوة رِيو
 .سةرؤل هؤزةكان  ناوضةكةو هةويىيدو هةةا ئةو ناكؤكيةث نةهيَمت

و ةةةذةو دور ئةةو ةةييمةرةيان     ب رةيض  يةوساةةشدو، ئةو طرِةية طرةيةوة، رِةشة  
بةسةرو رِويةوة هة َ كردةوة، ية كةيف شري يةكةيمةوة ئةوونةث دةديةةوة، شةيَيةك    

و ماةةةةم  شةةةثؤي  ذيةةان  يةسةةةر      ، ةةةةةةةةةم بووؤؤؤةةووردو يةسةرضةةاوث نيمةةت  
ةوة، وةكةةو دةريةةاث شةةازوبةر الفةةاوث بةةنةوةرث بةسةةةردو دةهةةا ،   بووطرمؤيىةةةدة

، يةة ديىؤثةةث فرميَمةكيدو شةةوةيان     بةوو   هةةزورون ةيمةك  ةةةييكي ب   رِووني  نوةر
بيَت، بةو جةؤرة رِورِةوث ؤويَ ةاوث   بوودةدويةوة، وةل بة فؤةؤث بنةوةريةوة مؤميا 

 .بن دةهاةةوةو ؤرِؤكةث يةناو دةماريدو دةؤرؤشاند

 نةة دةهةاةو نةشةتةرث ويةةدون     بووش  ئةةو مؤميا وزؤر جار يةو ذيانة ئايىؤزةيدو ةو
 . جةستةث هةيىدةكؤيى 

جاريَك ئةو دةردةث طر ، ية كاةيَكدو هةذوريَك  بي  ثةايى  بةة ديةوورث مزطةةوة      
و ئةةةذنؤث  و ةةةا  ، زومةة  دةسةةتبةةووةوة، هةةةردو ةاضةة  رِوكيَمةةا بةةووطةةةورةوة دو

ة ثيَمةةةوةو و، سةةاةيَك سةةةيرث كةةرد، ئةوسةةا ييَةة  ضةةو   بووميَمةةيان يةسةةةر نيمةةت 
 :و هاوورث كرد ويب دوضلىةك ميَمةكان  يةسةر دةركرد، ئة

 ؟ ةيَرةكانت دةركرد هةةا برسيةكان مبتؤن؟.ضيت كرد بؤ جةرطت دةرهيَ ام -
وةوة، يةةو كاةةشةدو بةةو    وةوة هةرطيز ية بنث نةدةضة يئةو هةيىرة بةجؤريَك طرةي
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، دةيةةان بةوو و دوكةةةيى  ب رييةةكةوة مؤميةاث ؤةةةيائ ب   ئةازورةوة رِوكمةا، يةةة رةشة    
ةةوة، بةسةر طةةزث رِةشة  ئةةو رِؤذةدو طنسةايةوة، يةة جةةنط        دةزويةث بن دةها

يةالث، بةو ذونةوة يةةب  دوريَكةدو وةسةتاو     بووئاكريَدو بي ، ئةوة كارةساةيَك  طةورة
 :يةو نةؤؤشةث دةرِوون ، ية ناكاو هةذوريَك هاةة بةردةم 

 .سةيدو ئةو هؤزونة مايى  م يميان ةازن كرد -

ةوة، دووث ئةةوةش ضةةندي  جةار ؤةةيىك  ةةرث      ية رةيئةو ةمةةية وةل نةشةتةر ط  
دةديةةةوة، ئةةةو ةمةةةيةيان دةطوةةةةوة، ئةةةو بروسةةكةية ميَمةةك  دةهةذونةةد، بةةةو      

ةوة ية طةردووث بنكردنةوةدو زةنط  ةمةةكةث شةيَخ ئةمحةةد يةة ميَمةك       يمةةرسي
 :دويةوة

 اكة ئةةوة نيمةانةيةك  ةرسة    ؟دةب  ؤةيىك  مايىتان ةازن بكا ئايا ئيَوة رِوزث  -
 .نيمتران بة ةازن  رِزطارث نابيَت

سةةةرؤل  هةةةمووئةةةو ةةةةزوة دةمةةارث بي ةةي  طرةةةةوة، ويَ ةةةث ئةةةو دونيمةةت ةو  
هؤزون  ناوضةكةث ؤمتةوة بةرضاو، يةثرِ ية ويَ ةةث زومة  هةذورةكةةوة موضةركةيةل     

 .بة يةشيدو ها 

ةريةدو  ، يةطةةئ بنةو بووو ثيَمة اة  بةؤ دروسةت    يةوساةةشدو، يةو بري ةةوة ةةرس  
 .ؤةة  ةاريكيان دةكيَما، ةوش  ةةنياي  دةها 

، بةةردةووم  بةوو هةر يةوكاةةث ثيايىة ةاوةكةث ؤووردةوة ئةو ةةنياييةة روث ةيَكرد 
و ئةةازورث دةضةشةةت، رؤذيَةةك يةسةةةر شةةةةاميَك  شةةار بةةة ةةةةنيا  بةنث ييَةةدةكردةوة 

يةةةث و ثة دةطةةةرِو، بةةةو طومانةةةوة يةطةةةئ ثروشةةةث بةةةفردو كةوةةةة يةةارث رؤحةة    
 :رِوكيَما
م بةة ةةةيىغان  ئةازورث نةةةةوةو يةضةاوةرِوون  بةةرةو       بةوو و  ضةند سايىة ةةنيام -

و نةةةةوةو سة ورو ؤةال     رِزطاريدوم ، زةمي ةث ئيَرةش يةبار نييةة بةؤ شةؤرِش، ضةني    
 .ث شنوزةث ثيرِووةهةموو

ك  ذونةة بةنث ييَةدةكردةوة، يةة مةايى  هاورِيَيةة      ؤو ر كة بةردةووم دةيطر ؤئةو كر
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 :وورِو ئةو ثيَم يازةث ؤمتة ش  ئةو كيمَرة كيَمة ها وئةفمةردو ةو ويةطةئ دو
رِيَكترووث بةةهيَزمان نييةة، شةنوزةث ضةي ايةة  ثيةرِووة، كارةسةاة         بووحيز -

ن، بووو هؤزو ناوضةث ةةر بةشةدور نةة    ةةنيا ئيَرة دةجةنطاي  بووشؤرِش  بارزون ئةوة
سةةةرهةيىدونيَك كةة    هةةةموورِونةثةةةرِن ئةةةوو  و ةويَةةةث كؤمةةةئ   ضةةني هةةةمووئةطةةةر 
 .دةبيَتةوة

يان ثيايىةةةة ضةةةايان بةةةة هةةةةموو، بةةةؤ ضةةةركةيةل بةةةووؤامؤشةةة  ذورةكةةةةث طرة
يةةة يةةةكرتيان دةرِوونةة ، دووجةةار ئةفمةةةرث يةكةةةم يةةة بةرومبةريةةةوة    بوودةسةةتةوة

 :ثمتطنث ية ةمةكةث كرد

و ضةوور    ةوةث ئيَرةةن و دةريا، ئةوونة بةربةست يةكطرة ن  رِيَطاث ئاس بوونة -
 .دةورمان ةةيبةندة

 :بةو ةمةيةوة جطةرةيةك  دوطنساند

ئةوةش نةؤمةث ية  ية  كردنة  كوردسةتانة، يةة كاةيَكةدو زؤربةةث طةةالن         -
ئاسةةياو ئةةةفريياو ئةةةمريكا يةةة ؤةباةةةدون، طةةةي  ئيَرةةةش ذيَةةر دةسةةتةيةو هةةيض          

ةرث ثيَويمةتة، ئةةوةش   كاةيَكيمدو شؤرِشة  سةرةاسة   هةمووية، يةيئامادةكاريةك  ن
 .و جي ان  دةكريَت و هؤكارث ثةيوةندث ناوؤؤي  بة رؤيى  طرنط  روطةياندن

بةو ةمةيةوة مةيَك  ةرث يةة جطةرةكةةث دويةةوةو هةناسةةث هةيىكيَمةا، ئةوسةا       
ضاوث بةناو ذورةكةدو طيَرِو، كتيَبتانةو ويَ ةث سةر ديوور، ثاشةان سةةيرث ئةفمةةرث    

، يةةو هةيةةدو   بةوو ، ةا ئةوساةة بيَدةند بووةثيةوة دونيمتةم  كرد، ية دةستة ضودو
 :ثمتطنث ةمةكةث كردةوة

وي ، ئةةوةةا ضةةندي  حزبة  وةل هيةووو     ورويةكةةوة دووكةةوة   هةةموو  ئيَرة يةة  -
هتةد دروسةت دةبة ، كةضة  هةيض طؤرِونيةان بةؤ ناكريَةت، حةز           .ن، بةوو برويةة  ؤويَ

ي ي ةة، ةةوون  حةةو  سةةد مليةون      ماناث ةيةؤرث شؤرِشةطيَرِونةية ئةةوةش منونةةث ي    
 .نيادث كؤمةيىطةث طؤرِثبووكةس رزطار بكا ، بة ةيؤر 

ذةنةةةرِو َ ةةةا ئةةةو كاةةةة بةةنث دةكةةردةوة، يةوسةةاةةدو دوو مةةةث يةةة جطةرةكةةةث  
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 :دويةوةو دةست ية ذيَر ضةناطةث البرد
و  ئةوون ةةنيا دةسةزة  ؤؤيان طؤرِيوة، نةوةل دوطنكةر، بةزم ئيَرةة دوبةةش   -

 .دوطنكرووي 
بيَةةدةنط  سةةاةيَك طرة يةةةوة، دووث ئةةةوةث جطةةةرةيان كوذونةةدةوة، ئةفمةةةرث   

 :يةكةم شان  يةسةر سةري ةكة البردو ؤؤث روستكردةوة
هةرطيز سيَوو ثرةةةةائ يةسةةر سة ور    . روستة ثيَويمتة ؤةبا  س ور بكيَميَت -

رِشةة  ؤؤترتة يةة ش دونانريَةت، بةةيىكو ثيَويمةت بةةة ةيَكؤشةانة، ئيَرةة ؤةةةبااان سةة      
 .طةالن  جي ان

 :وةم ييَوث ؤؤث كرؤشتوئةفمةرث د
ةو بةة ةيةؤرث شؤرِشةطيَرِونة، جطةة يةةوةث      يم  برِووم بة شؤرِش  سةرةاسةةري  -

 .ةيكؤمةئ ةةووو هؤشيار بكريَتةوة هيض ضارةيةك  ةر ني
دةنطيَكيةةان وةسةةتاند، بةةة بيَةةدةنط  يةةة  هةةةموويةوسةةاةةدو، ميةةاوةث دو ثمةةيلة 

ييَيةان دةرِوونة ، ئةةويب بةنث دةكةردةوة،       ووان دةرِوون ، ئةفمةرث يةةكو د يةكرتي
 :ةم يةو هةيةدو كرؤك  ؤؤث كردةوةوئةفمةرث دو

ةوة، كةام رِيَكتةروو   يو كؤمةالىيةةي ة ية رِوث ضي ايةة يئيَرة زةمي ةمان يةبار ني -
ةث ؤةةاوةن  بنوبةةاوةرِيَك ، يةةةناو عةةةةلى  كةةوردو كةةار بكةةا ،؟ طةةرند شةةيكردنةو     

بارودؤؤ  كوردستانة، م و ةةؤ بةشةدورث شؤرِشة  شةيَخ مةةمحودمان كةرد، ثيَيةان        
و فةرِماسةؤن، ئةةةم كؤمةيىطايةة زؤرث مةةاوة شؤرِشة  طةةةورة     دةطةوةني عةارةق ؤةةؤر  

 .بكا 
مرِة دةطةةر ، يةةة بيَةةدةنط  ئةةةوةوة  ، طةةويَ  يةةةو ممةةتوبةةووذةنةةةرِو َ بيَةةدةند ب

 :ئةفمةرث يةكةم شةثؤي  ؤمتة ناو وةويَةةوة
 . و حيزب  ثيَمرِةوة، كة رِةمزة بؤ كورد ئيَرة مةبةستران كيمةث نةةةوةي  -

وكيان  كةرد، يةوسةاةةدو جطةرةيةةك  دوطنسةاندو     وو سةيرث هةةرد  ئةوةث طو 
 :وةم بةم ديودو وةرضةرؤاو ؤؤث نزيككردةوةوهةناسةث هةيىكيَما، ئةفمةرث د
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، بةةالىم  بووجوالىنةوةيةة ئةوة رِوستة زةمي ةث ئةةو كاةةةش هةةر هةةيىطرث ئةةو       -
و ؤمةةت ة طةةةرِث عةةةةلى    و شةةؤرِش ئيَمةةتا بةةارودؤؤيَك  ةةةرةو باسةة  حيزبايةةةة   

 . ة، با بةثيَ  ةؤناغ بن بكةي ةوةيرِؤش بني
ن، بووذةنةرِوَ  بةةبنث ئةةو دويةيؤطةةث نيَوونيانةةوة بةنث كةردةوة، هةةةا مانةدو        

 : يةوساةةدو ؤؤث روست كردةوةو ييَوث ؤؤث كرؤشت
ارث رِوميارث هيض كام يةو دةويىةةانةث سةر سة ور ئاسةؤ ناؤةنةة سةةر ئيَرةة،      ب -

و زةمةةن  ةايبةةة  مةاوة، يةطةةئ      و شويَ  ئةوةش كا . ئةطةر هيَزث ؤؤمان نةبيَت
 .و ئةو ئاسؤية بة ؤةبا  دةكريَتةوة ةستنيبووئةوةشدو نابيَت 

 :ئةفمةرث يةكةم دةست يةسةر ضةناطةث البرد
مانةةة، مةةادوم هةموو، كؤمةةة َ كامةة َ ببيَةةت، ئةةةوة ئامةةاي  بوومةبةسةةتت ئةةةوة -

يةسةةةر كيَمةةةث نةةةوويةةةة  يةكدةطري ةةةوة مانةةاث يةةةل برِوومةةان هةيةةة، بةةةوةش     
 . دةطةي ة يةل

يان  بيَدةند كرد، طويَيان بؤ دووي  هيَرشة  ئةةيىران   هةمووهةوويى  جةنط  روسيا 
 . طر 

ث شةةوة  دةدويةةوة، هةةر كةا  بةنث      ية هةميمة وةل ئاويَ ة يةةال يئةو بنةوةر
و ئةفمةةةةرةكةث دةؤمةةتةوة بةرضةةةاو، ئةةةةو  ووث هةةةرد وييَبكردويةةةةةوة رِةنطةةةو رِ 

وشةة  ئةةةو   وطفتوطؤيةةةث يةطةيىةةدو دةكردنةةةوة، يةةةو ماوةيةشةةدو ضةةةندي  جةةار ة      
و  ةوة، رِؤذيَةك دووث ئةةوة ضةةند ئةفمةةريَك  ئي طليةز هةاة  بةؤ الث       بووويَةونةدةووة

 :ةمةرِوستةوؤؤ كةوة ة 
 ةؤ سةركردةيةك  زؤر بة ةوونا ناسروويت يةالث ؤةيىك، برِؤ بةؤ هةةوييَرو بةارزون    -

و موس َ شؤرِش بكة، ئيَرةث بةريتانيا ثةنانت دةدةي َ دةويىةةة  كةوردث دروسةت    
 .بكةن

و ن يَ ييةك  بةةدث كةرد،    ئةوة ؤمتية بنكردنةوةث ةويىةوة، ييَوث ؤؤث طةست
 :بووئةمحةد دركاند، ئةويب هةمان بؤضون  هةئةو رِوزةث ةةنيا بؤ شيَخ 
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و كؤةاي  دةضةيَت، دةيانةةويَت مبانكةةن     ئي طليز سياسني دةزون  جةند بةرة -
 .بة دوش

و هةيىطنساندنةوةث شؤرِشة  دودةنةا، رِؤذيَةك يةةب       دووث ئةوة نةؤمةث رِوكردن
 يةاو ؤةال  و طةةو ط  ث هاةةوة بةرضاو، سةيرث دورو درةؤتهةموودوريَك  ثة  بةرزدو 

بنةوةريةكانيةدو   هةةموو و ويَ انةةث دةديةةوة، بةسةةر     و ؤؤيى  دةكةرد، ئةةو دةنةد   
ضوةوة، كاةيَك هاةةوة بؤ ناو شار بةة ن ةيَ  نامةةث بةؤ شةيَخ مةةمحود نةارد، هةةةا         

 : بطةرِيَتةوة بؤ بارزون، ئةويب بةنامةيةل شيَخ يةةيف  روسثارد
ةوة، دةبيتةة ئاسةؤ بةؤ نةةةةوةث     و ديىمةؤزون  ةةر دةطريَتة    دةزوض جيَطةث مة   -

 . ةيكورد، ئةطةر يةسةر ئةو ية سيَدورةش بدريَيت ةةيدث ني
بةةةو نةؤمةةةيةوة شةةانزة كةسةة  يةةة ثيةةاوون  نزيكةة  ديةةارث كةةرد، ثرؤسةةةث      
دةركردن  يةناو شارةوة دةست ثيََكرد، هةر يةةو كاةةةث يةكةةم جةار بةة ن ةيَ  يةة        

اوث بة شةارةكةدو ؤمةاند، ثاشةان بةة     شار دةرضو يةسةر يوةكةث ئةزمةرِ وةستا، ض
ث كردة بةرث رؤذئاوو، زينة شاؤ  ةةرةدوغ  ؤويَ دةوة، يةة ئاسةؤث   وؤةمةوة رو

كةركوكةةةوة ييَةة  روونةة  هةةةةا كؤةةةاي  ضةةةمانةوةث بةةةرةو دةربةنةةدخيان، ئةوسةةا    
رؤذهةزة  بي يةوة، ية ئاسؤث عةربةةةوة ةا بةةردةم  ؤةؤث، ثاشةان رويكةردة الث     

ةطرون  ؤمتة ديىيةوة، ية بةرزيةوة هةةا ب ار، ئةوسةا نيطةاث برِيةة نةاو     روستو ثنة م
 :كيَك  ؤوووةندث هاةة ناو رووني يةوةبووشارو وةل 

و ضةياث بلى ةدو بةة ةةييمةير  ئةفمةانةي        دةشتيَك  بةري  يةناو زينة شا  -
 . رؤذطار ديلكروو

دو، كتةةوثرِ رِوث و بةةةرديَك  ثةة َ سةةيووؤ بةةةو ويَ ةيةةةوة ضةة طيَك ةةةورِث هةةةيىطر  
ئةةو طةرِةو    بوووةرطيَرِوو برِيارث ؤةباةيدو، كاةيَك ية ديوةؤان  شيَخ يةةيفيب دونيمت

يةوة، هةر نان  ئيَوورةث ؤوورد ؤةويَ  جؤشةا، يةطةةئ ريَبةرةكانيةدو     بووثةنانة طرة
، هةةةا طةيمةتة شةارث    بةوو كةوةة رِثَ، بة ةةزوث بنو ثةنان  ؤاكةوة ثةيوةسةتة ب 

، يةطةة َ شة ةث شةةمايىدو ويَ ةةث رِةنطةاورِةنط       بةوو طةردووونةةوة نيةوم ب   ش ؤش بةو
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 .دةدويةوة
يةوساةةشدو، ية كةيف شري يةكةوة ئةةو ويَ انةةث هاةةةوة بةرضةاو، رِوؤمةارث يةة       

و رةشةة  ةةةةذةو ب رييةةةوة دةديةةةوة، وةل ةةةةوزةث نةةاو ئةةاوث بةةةر    ن  ةلىةةببةةوو
ةو كاةةة طرةيةةوة، بةة طيانبةازث     سيَبةرث ماند رِةنط  دةدويةوة، يةةوةوة شة ةث ئة   

 : نةوةبووو كيَودو دةةوويةوةو دةيان كةس ييَ  كؤ ثيَمرةرطةوة رؤح  بةسةر شا 

 . بارزون  هةةا دوو ديىؤث  ؤويَ  -

، كاةيَةك طةيمةتةوة بةارزون هةةزورون     بةوو ئةو ويَ ةيةث سا  بة سةا  بةةهيَزةر دة  
 . كةس ئةو بانطةووزةيان دةكردةوة

، دو كاةةةةميَر يةوةوبةةةر يةةة بووييمةةر  طةةةورةث بةةؤ رِةؤمةةاند ئةةةو ةي ويَتيةةة ةة
ث، ديىؤثةث ئةازورو ؤةةم  ييَةدةبارث، بةةو دةرونةيمةةوة      بووجةنط  شانةدةردو رِشت

 . وةل طزند ية يةكةم نةؤمةث طةمارؤدوندو ةوونيان دةست بةسةر ب كةكةدو بطرن
كةوةةة دةريةاث   ثاش ئةو سةركةوة ة ذةنةةرِو َ يةةذيَر درةؤتيَكةدو ئةاروم  طةر ،      
، كاةيَةةك ثيَةة  بةةووبنكردنةةةوةوة، ئةةةو شةةاالىوة ويَ ةةةث رِوسةةتةةي ةث ئةةةو رِؤذونةةةث  

ؤمةةتةوة نةةاو ؤةةاك  بةةارزون، بروسةةكةث يةةةو دةنطةةو نايىةةةو هاوورونةةةوة دةديةةةوة،    
 :بةسةريدو دةها 

 .بارزون ، بارزون ، سةيدو -
ن يةةة بةةووثرِئةةةو رِوؤمةةارة ماةةةةمي  ئةةةو سةةاالىنةث يةةةال زي ةةدو دةكةةردةوة،    

، يةةة طيةةان   بووبةةنةوةرث سةةةؤت، ئةةاالىث ئةةةزمون  ؤؤرِوطريةةان يةسةةةر هةةةيىكرد    
ثيَمةةرةرطةوة ثةةةنان  ةةةا دوو ديىةةؤث  ؤةةويَ  دةدو، طةةةالىث درةؤتةكةةةش ئةةةو        
ويَ ةيةةةيان دةكيَمةةا، بةشةة ةث بةةاوة دةشةة انةوة، ويَ ةةةث ئةوونةةةيان دةدويةةةوة، بةةة  

 .بوويانيان يةسةر يةث  دةستيانو ط ةفةنطو فيمةكدون  نويَوة دةطةرِون
حةة  فيدوكاريةةةوة ثةةةنان    ؤ، بةةة ربةةووئةةةوة دووث ثةةانزة سةةا َ دةربةةةدةرث   

و بانطةةووزث   يةطةيىياندو دةبةستةوة، طوندو ةؤؤو ةاةة مايىة طةةرِو، ئةشةك  دةسةرِي    
بةسةر طةةالىو درةؤتةةوة دةكمةا، يةة ئاويَ ةةث فرووونةدو ئاسةؤث رزطةارث دةديةةوة،          
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 :ن الو دةهاة ة بةردةم رِؤذونة دةيا
 . بارزون  ؤؤمان فيدو دةكةي  -

 بةوو بةو هيَزو هيوويةوة رِؤذونةة سةةيرث نةؤمةةث رذيَرة  دةكةرد، ضةةند رِؤذيَةك        
 . و ناوضةكان  ةر ثال بكةنةوة ، هةةا ةةوووث بارزونبووهيَزةكان  دوبةشكرد

بري ةدوريَكيان  ئةو ةرسةة رِذيَرة  طرةةةوةو كويَرونةة فيمةةكيان دةةةةانةد، رِؤذيَةك        
بةسةر ثمت والىؤيَكةوة هيَ ةا، يةبةردةميةدو دويةانطر ، كاةيَةك سةةيرث كةرد ضةاوث        

 : ئاطرث طر 
هيَز بةرة بةر ؤؤ  با بةضةاوث ؤةؤ  ةؤيىةة ببي يتةةوة، ثةةنان بيَةت ؤةويَ          -

 . ةؤو هةزورون نيمتران ثةروةرث ةر بة فنِيؤ نارِوو 
يةةة كتوثرِيةكةةدو  بووو طيَةةرِيو، هةةةر ئةةةوةبةةةو ثةنانةةةوة ضةةاوث بةةة ثيَمةةرةرطةكاند

ن دةسةةتيان بةةةرز بووهيَرشةةيان كةةرد، ثةةاش ضةةةند كاةةةةميَريَك ةةةةنيا ئةوونةةة زي ةةدو  
ديلةةةكان  رِوونيةةو ثاشةةان يةةة دؤيىيَكةةدو كةةؤث    هةةةمووةوة، بةةةو ويَ ةيةةةوة يةبةةووكرد

 :كردنةوة
مانةة،  مووهةئيَرة طةي  عيَروق بة بةرو دةزونةني، ةةةنيا رِذيَرة  بؤطةةن دوذمة         -

 .ر مةكةنؤئيَوةش ئازودن، ئيرت ؤزمةة  ديكتاة
ن، ئةوسةا يةة بةة    بةوو ثةاش ئةةوة ضةاوث طيَةرِو، هةةةا يةةل يةةل سةةربةرةو ؤوور        

دوريَكةةدو دونيمةةت، ضةةيلكةث يةؤؤيىةكةةة وةردو، ثاشةةان ضةةةند نةؤمةةةيةك  كيَمةةا،    
 :ثاشان س َ فةرماندةث باند كرد

 . بكةن و ئامادةوهيَزةكانتان بؤ مةزنةو طؤرِةة -
بةو بنةوة نةؤمةث جةنط  كيَمةا، هيَزةكةةث بةضةةند بةشةيَكةوة دوبةشةكردو      

ديَيةكةدو ةةد بةرِث كةرد، يةطةة َ دةسةت      ويم  يةطة َ هيَزيَك  ةردو بةسةر هةردوؤؤ
ثيَكردن  جةنطدو ثاش نيو كاةةميَر سةدون ثارضة ضةةل بةسةةر ثمةت والىؤةةوة بةؤ      

دةكةردن، ؤووردةمةةنيب بةسةةر مازنةدو      نووسة  وبارزون دةطويَزرونةوة، ييةنةيةل نا
ث كةوة ةة سةرشةةان، ذةنةةرِو َ يةةدوو كةسةياندو ؤؤشةة      هةةموو دوبةشةكرو، ضةةكيب   
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 :ةوةيطرةي
 . ئةم ضةكانة بة ؤويَ  طنوون بة شةرةفةوة ثاريَزطريان ييَبكةن -

دووث ئةوة رِذيَت ية شةارو شارؤضةكةدو مةةرسة  طرةيةةوة، نويَ ةةرث نةارد، ثةاش        
ن، يةسةةر ؤايىةةكان  المةركةةزث ثةةنانيان     بةوو مةرجةكان رِوزي هةموورِؤذيَك بة ضةند

 . مؤر كرد
ئةو ثةنانةث بة هةنطاويَك  مةزن دةزون ، يةة طةرِونةةوةث ئاوورةكانيمةةوة ئةةو     
و  مةدةية طرةيةوة، يةةل يةةل ماضة  كةردن، دووث ئةةوة كةوةةة طةةرِون، بةؤ موسة َ         

و شؤرِشةةطيَرِون   طةةةووزث يةةةكطرة  هةةؤزو اليةةةن  و ئاميَةةدث، بان هةةةوييَرو كةةةركول 
 .بةىودةكردةوة

ئةةةو رِؤذونةةة شةة ةث بةةةؤتياريان ثةؤمةةدةكردةوة، كاةيَةةك ضةةةند هاورِيَيةةةل يةةة   
و شةةةويَك يةةة  ةوة دةسةةت طوشةةنييشةةيؤئةفمةةةرون هاة ةةة الث، طةشةةايةوةو بةةة ؤ 

يىةةةوة، ئةةةو طةيىيانةةدو مايةةةوة، برِيةةارث ييةنةةةث ئةةازودث ؤمةةتية نةةاو بنكردنةةةوةث ةو 
و ياسةةاث ييةنةةةث    ثرِؤطةةرومنووسةةية سةةةر ييَةةوث، بةةة بووشةةةوةش زةردة نيمةةت

ئازودث طةشايةوة، شةويَك ؤةو نةكةوةة ضاوث، ضرو يؤكمةكةث ثةةم  كةردو كةوةةة    
و سةرؤل هةؤزو نيمةتران ثةةروةرون،     و الوون ، بؤ حيزب  هيووو شيوع نووسنينامة 

 .يةطة َ دوو نامةدو روكما
ضةاوث شةتو يةسةةر سةةكؤيةل     هةالىة دو ية ؤةو رِوثةةرِث، دةمو طة َ ؤؤربةيان  ية

 .دونيمتو كةوةة رِوونني
ئةةةو شةةةثؤية دو سةةا َ يةبةرضةةاويدو مايةةةوة، يةةةثرِ ئةةةو ؤؤشةةيةث ةةةؤروو ضةةاوث  
بةسةر طرِث نةبي ةةوة دةطةةرِو، نامةةو هاةوضةؤث ؤةةيىك  بةؤ نةاو شةارةكان هةةوويى           

هةةةةا رذيَةةت كةوةةةة لوجةةوئ، رِؤذيَةةك حةةةو    ةوة، بووئةةاطرث جةةةنطيان ييَبةةةرزدة 
و  و طؤشةت  و ضةرضةيف ؤةويَ   ثيَمرةرطة ؤرونة بةندخيانةوة، ئةوونة مةةرس  جةند

 .ئيَميانيان دةؤمتة ناو نيطايةوة
و رِوث  ئةوونةةث دةبي يةةوة، رةينةد    هةةموو يةوساةةشدو، يةة كةةيف شةري يةكةوة    
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 .دةؤمتة سةر ييَوو ؤةندةيان وطويىيب كةثرث سيَبةريان بؤ دةكرد
ة ديىيةةةوة، بوويةطةةة َ شؤرِشةة  ئيَرونةةدو كةةةوة   بةةووئةةةو ؤؤشةةية ضةةةند رِؤذيَةةك   

ؤةرمانةةةةث ئةفمةةةانةي  يةبةرضةةةاويدو دةةوويةةةةوةو فيلرةةة  بةةةنةوةرث ذيةةةان  يةةةة 
ئةةةوةث  نووسةة شةةيَرثةيةوة نيمةةاندةدويةوة، يةوكاةةشةةدو بروسةةكةث ثنؤزبةةاي    

 :دةرؤمت
ووزةث سةةةركةوة  طةةةي  كةةوردو طةةةالن     سةةةركةوة  طةةةالن  ئيَةةرون دةر   -

 . رؤذهةزة  ناوةرِوستة
ن، بوويةةةوة، نيطةةاث طةرِونةةةوةث ةيَكةةةزودة بوويةوساةةشةةدو، ئةةةو ؤؤشةةية طرة 

ةمةةث ثزيمةكةكةش جةسةتةث دةةوونةدةوة، يةةة مةرطةةوة بةسةةر ذيانةدو دةطةةةرِو،        
رِةؤمةاند،  طويى  نةمرث دةديةوة، يةوةوة شة ةث طةةالىو طةو َ ويَ ةةث نويَيةان بةؤ دة      

يةطة َ كةيف شري يةكةدو بة منةث بارون  شوشةةث ثةيةةرةث ذورةكةة طومانيةان بةؤ      
ن، ويَ ةةث ئاويَ ةةث   بوودروست دةكةرد، ئةةو كاروونةة يةطةة َ فرميَمةكيدو ةيَكةةزودة      

و طومانيةان دةشةاردةوة،    ةوة، رِووننينووسيث ؤويَ اويان دةميَةووةاريكو رِون ئاالىث 
 .!ضاوشاركيَ  رِوستةةي ةيان دةسازونديةطة َ ةيمك  ؤؤردو 
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(7) 

 
سةةةيَبةريَك  ةةةةةيىت  ةةةةار كةشةةةيَت ئاويَتةةةةي ، دةريةةةاث بنكردنةةةةوةث      
ركةان  رؤحة  ذةنةرِويىةدو    بوو، ةيمك  رِونةاك  بةنةوةرث يةة ئاويَ ةةث     بووسازوند

و شةةةثؤي   و ةةةةم ةوة، بةةة ئةةاووزث ةرسةة اكةوة نيطةةاث هةيىةةدةفرِث بووثةرشةةدة
ؤمةةتةوة بةرضةةاو، يةةة ةيمةةك  شري يةكةيمةةةوة ويَ ةةةث ريَكةوةةةة  سةةام اك  دة

ةوة شةةوةيان  ينيبووركان  ئةزةي  بوومةر  بة رِةنطو كةشيَت ئاويَ ةي  يةسةر 
نيةان يةة دورث رِوبةردودو    بوودةدويةوة، الثةرِةث رؤذون  رةش طةالىث بةسةةرهاة   

 .طرةةوةو رورِوي  دةي دةوةروند، ويَ ةث ئةو ساةانةث بروسكةو طومان
، يةةة ديةةدةث  بةةوويةوساةةشةةدو، شةةري يةكة يةةةناو سةةةريةكةدو كةةةيف كرد    

ة بةةووذةنةرِويىةةدو دةكفةةا، بةةة رِيَبةةةرث يادةوةريةةدو ثةةةة  زةمةةةن  رودةكيَمةةا، دة 
زةنطؤيىةةةث رؤذطةةارث رِةش، ويَ ةةةث ئةةةو سةةاةةث يةبةرضةةاودو دةدويةةةوة، يةةة       

، يةسةةر ضةةرثايةل   نةؤؤشتانةث مةهاباد يةسةر ييَةوث ثيَمةرةرطةيةل بي يةةوة   
ة سةر ييَوث، بة سةيرث ئاةانةوة هيَلى ج  دةدو، بةةو رووني ةةوة   بووكةق نيمت

ةوة، ويَ ةث ئةو ثيَمةرةرطةيةث ؤمةتةوة   يبروسكةو ضةمخاؤةث ئةو ساةة طرةي
و نامةث ئةو هةوويىةةث ؤمةتة بةةردةم ، يةة      بةرضاوث، بة يةرزةوة هاةة ذورةوة
ةوة، بةةو ثيَمة اةةوة شةلىةذو، يةة كاةيَكةدو      ية  يرووني يا ئاماذةيةةك  ةرسة اك  بي  

 :ةوةينامةكةث دةؤويَ دةوة، ؤورثة طرةي
رِويكةةردة ئةةةم هيَةةزة  بوو؟ ةيفوئيةةد بةةةالىبةةووئةةةم دةردة نةهامةةيةةة ضةة   -

 ئاوورةية؟ 
ة بةوو ، سةةرما كةارث كرد  بووهةةا ئةو ساةة ثيَمرةرطةكة هةر بةثيَوة وةستا
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ةةة ثةائ زؤثاكةةوة دةسةت بةة ئاطرةكةةوة       سةر ئيَمكيو دةيةرزث، كاةيَكيب ها
ضةةاوث رِةش  بةيةكةةدو دةدرو، ثيَمةةت سةةايف دةمو  طةةر ، بةةةردةووم ددونيمةة    

ن، ية كاةيَكدو دةست طةرم دةكةردةوة،  بووو طةندةموث ةيَلى  ذوكا نبوودوطةرِو
 :و طورج هةيى  ةورِوند ضؤةةث ددون  دةها ، ضايةكيان ؤمتة بةردةم 

مةةهابادةوة هةامت، يةة شة ؤو زةردةشةتةوة بةة دةسةت        دويَ َ بةيان  يةة   -
 . بيلةوة طنم ؤووردن  ئؤةؤمبوونة

 :ةوةيذةنةرِو َ بةو ةمةية بروسكةيةل طرةي
ئةمةةةةش فرِوفيَلىةةة  رِوس، هةةةةزورون ةوربانيرانةةةدو دذث ئي طليةةةز، كةضةةة   -

 .مةةرسيران ييَدةكةن، ثيَم يازيان كرد ية مةهاباد دونةنيمت
ةوة، ئةةويب ئةةو   بووكة ضايةك  ةرث هةيىيورِوندو طةةرم يةوساةةث ثيَمرةرطة

 : رِودووةث ييَثرسيةوة
 ن؟ بووزؤر ةوش  ئةم ةيفوئيدة  -
 . ثرت ية هةزورو ثيَ ج سةد كةس -
ث زةوث رِوؤةرو ئاةان ثيَتةفيةة ، مرؤ  يةسةةر مةايى  باوكيمة     هةموو -

 . و ئازودث بةث ئازود نية، ناةوونيَت بة باش 
، سةيرث دةكرد، يةطة َ ئةازوريَك   بوويةسةر نةؤؤشةكة ئامادةيةوساةةشدو، 

 :وث كردة ثزيمكةكةوطةورةدو رِ
 ة؟ يضارةث ئةم نةؤؤشة ضي -
ة ةايبةاةنةد نةيت، ئةةم دةردة ثزيمةك  ةايبةةة  ؤةؤث       يم  بةم نةؤؤشي -

 .و ضال دةبيَتةوةوهةية، ئةطةر دةرمانيمران هةبيَت ز
ئاةةان  دةكةرد، ئةةوة يةة ميَمةك       نةؤؤشةكة بة ضاوث ئاوةذؤوة سةةيرث  

، يةة ناؤةدو ؤةؤث دةؤةووردةوة، بةة ةةويى  ضةاوث دةطيَةرِو،         بووذةنةرِويىدو كاريطةر
 :ثاشان نيطاث ةيَربِيةوةو فرميَمك  بؤ رشت

ئةاطرو ئاسة  دوذم ةان     بووةؤ ثياويَك  مةةرديت، ئةوةنةدة بةاوةرِ  بةةرز     -
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اوث مةةزن، بةا بةة نةؤؤشة      كاريان ة َ نةكرديت، بةة هيَةزو ؤؤرِوطربةة، ئةةث ثية     
 .نةمريت

، بةةة ةةةةويى  يةةةةوث دةرِوونةة ، بةةةة هةناسةةةةث   بووثيَمةةرةرطة زمةةةان  شةةةكا 
ييك ية دةم  دةهاةةة ؤةوورةوة،    بووؤؤشةويمتيةوة طريا، ئةوةندة ديى  طةرم ب

ثاش سةاةيَك بةة نوزةيةكةةوة طيانيةدو، ئةةويب ةوونةاث نةةما سةةيرث بكاةةةوةو          
 :سةرث بؤ ئاةان بةرز كردةوة

و ضةوسةةاوةيةو هةةيض مةةافيَك  نيةةة، هةناسةةةث     ئةةةم ميللةةةةة ةارةمةةان   -
 .هةزورون  بؤ بانط  ئازودث دةؤ كيَت

و الوو ثةن   و م ةدو َ  ة ئةةو هيَةزة، رؤذونةة ذن   بةوو ئةو مردنة بة طمت رويكرد
و  ، ثزيمةك نووسة  دةدو، ناضار نامةث بؤ شةارو شارؤضةكةث دةوروبةةر     طيانيان

يةطةئ ئةوةشدو زياةر ثةرةث دةسةةند، ئةةوةش يةة    حةكير  زؤرث هيَ انة سةر، 
ة طةةزث درةؤةت ئةازور، رؤذونةة سةةدون هةناسةةث هةيىدةكَيمةا،        بةوو ميَمكيدو ب

 :وث كردة ئاةانورؤذيَك يةرزيو ر
و  و دةربةةدةري ، مةا َ   مان ئةاوورة هةمووؤووية بةزةييت ثيَراندو بيَتةوة،  -

 .دة رزطارمان بكةث بة ةازن  برووة، يةم دةرهةمووسامامنان 
و دةسةةتة ثةةةي  نةؤؤشةةيَكيان يةةة ئؤةؤمبيليَةةك دوطةةر ، وئةةوةث طوةةةو بةةة د 

ةوةو بةوو يةسةر بةرديَك دويان ناو ئاطريان بؤ كردةوة، ئةوةش فرياث نةكةو  الر
 .مرد

و س َ جار ية ئاةان  روونة ، هةةر بةةو     ئةو مةرطة ةةووو كارث كردة سةرث
 : ويكردة ش ؤهيَزةيمةوة يةسةر طؤرِستانةكة رِ

 هةةةمووي ، بؤيةة زيةةاد ية بةةووئيَرةة هةميمةةة ضةةيلى  ضةاوث دوذم ةةان  كورد   -
ش  ئةم دةردة هاةوي ، ئةمةش هةر دةسةت دوذم ةة يةناومانةدو    وعايةم ئيَرة ةو

 . ة مبانكوذنيضاندويانة، هةةا بةم نةؤؤشي
ثةةاش ئةةةوةش ئةةةو طرِةيةةة هةةةر بةةةرث نةةةدو، رِؤذ بةةة رِؤذ نةؤؤشةة  زيةةاةر     



 

115 

وة وةوة، رِؤذونةة يةة شة ؤوة بةة مازنةدو دةطةةرِوو دةضةة      ية دةؤمةتة ديىَي  سةام اك  
 .يان  دةؤويَ دةوةهةموونةؤؤشتانةث مةهاباد، ئازورو ذون  
وة سةةر  وةوة، يةة كةاةيَك  ناوةؤتةةدو ضة    ية جاريَك شةثؤييَك  كوشة دة طرةي 

بةة   بوونةؤؤشيَك، يةوساةةدو ثزيمكةكة شري يةيةك  ييَدوو يةكرِوست مرد، ئةةوة 
ز الث، بةةة طومانةةةوة سةةةيرث ثزيمةةكةكةث كةةردو ييَةةوث ؤةةؤث   ؤمةةانيَك  ئةةايىطو

 :ةوة ئةو ةاوونةث يةسةر البرديكرؤشت، هةةا نةؤؤشيَك ية ةةنيمتي
ية ي، ئةةةم ثزيمةةكة رِوسةة  بووسةةةيدو ئةةةم نةؤؤشةةة ؤةةؤث يةةة طيانةةةالىدو     -
 . مان دةمردي هةموووية بوومان  ضال كردةوة، ئةطةر ئةو نةهةموو

رةكةة  وو كةشةيَت ذو   يةكةيمةوة ئةوونةث بنهاةةةوة، كةةق  ية ةيمك  شري
ضةةةمخاؤةيان دةؤمةةتة ميَمةةكيةوة، رِةطةة  طومةةان  بةةؤ فةةةزوث ئةةةو دةردة      
دةطةرِويةوة، ةفت ذةهرووث شيَرثةية دةهاةة ناو دةميةةوةو ةةابلؤث ةرسة اك     

 . نيدو دةيان بروسكة شةوةيان دةدويةوةبوودةؤمتةوة بةرضاو، ية ئاويَ ةث 
ويَ ةية زؤر جار يةرِووني يةدو كةةيف ؤةويَ  هةيىدةسةتاند، بةةو ثةردةيةةوة        ئةو

و روونةي    جي ان يةالث دةشيَوو، بة يي جاي  ئةةو سةاةةوة دةييةكايةوةو ةيمةك    
 .نو مةي  سةري  بةو فةزويةوة دةنيمتةوةبووةيَكةزودة

ةهاةةوة جاريَك ية ذيَر درةؤتيَكدو ئةو ثرِؤ ةيةث كردةوة، ةايى  ئةو دةردة د
 .ويَ ةيةكيان ئاويَتة دةكرد هةمووو  ناو دةميةوة

شةة  ئةةةو طةةةردووة هةةا ، يةةة  ووهةةةر يةوسةةاةةث يةةة ئةةاوث ئةةاروز ثةرِيةةةوة ة 
وسدو نيمانةث ةرس ال دةهاةة بةرضاويةوة، بة ويَ ةث ريَكةوةةة  وسةربازؤانةث ر

يب ةوة، يةوسةاةةدو يةطةة َ ئةفمةةريَك سةوورث جةيَ     ية مةر  يةة هةة ازن  دةرِووني  
شة  رورِوية  ئةةو ةةنياييةةث     و، كاةيَةك ئةفمةةرةكة سةلف  ييَةدو ةو    بةوو سةربازث 

ن، هةر ية ئاويَ ةكةوة سةيرث دةكةردن،  بووةوة، هةةا هاورِيَكان  ية ضاوث ونبوو
ريان برِث بةة طومةان  زؤرةوة سةةيرث ئةفمةةرةكةث     وثاش ئةوةث رِيَطةيةك  دو
، بوونةوة، بةؤث ديةاريكرو  بووارة، هةةا نزيك  ئةو شة بوودةكرد، ئةويب بيَدةند 
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 :هةر ية دورةوة ثةيةث رِوكيَما
 . خنجوون ئةرمي يا -

ئةةوة ن يَ يةةك  يةةةال ووالى كةردةوة، كةةاةيَكيب يةة نةؤؤشةةتانةث ئةةو شةةارة      
شةةري يةيةكيان ييَةةدو يةكرِوسةةت طومةةان  يةسةةةر ئةةةو ذةهةةرة نيمةةتةوةو شةةيلةث  

ث ئةفمةةةرةكة دةرطةةاث  ةيفؤئيةةد بةةة ؤويَ يةةةوة دةييةةكايةوة، ةةةا ئةةةو سةةاةة    
شوةةكةث بؤ كردةوة، ئةو كاةة كةميَك هاةةوة سةر ؤةؤث، ثاشةان هةسةت بةة     

و هيَزةكةث كرد، دووث ضةند رِؤذيَك يةطة َ ةةم  نةؤؤش  ةورسدو  دوبرِون  ؤؤث
 .ةوةبووئةو طومانةث بؤ دروست

يةوساةةشدو، ية ذيَةر ئةةو درةؤتةةدو، هةةر يةطةةَ  ئةةو طومانةةدو دةجةةنطا،         
  ذةهةرووث يةة ئاويَ ةةث رؤذطةارةوة رةنطيةان دةدويةةوة، يةةل يةةل ويَ ةةث          رةط

هة ازن  دةؤمتةوة بةرضاو، بؤ ةونيَل  مةرط  رؤذون  سةؤت ثةةنان  يةطةةئ   
 .دةبةست ةوة

ثاش ض  رِؤذ يةو دورة ثةريَزية ية سةربازؤانةث ةايبةة  بةرِيزةث ضةةثلىةوة  
يان  مةا   هةةموو يةل هاة  بؤ ثيَمووزث ئةو ةةمةث شكا، كاةيَك هة ايىةكان  يةل 

ونة ئةوالوة، هةةا دوو كةسيان هاةةة ثيَمةةوةو   وكرد، يةبةر طريان يةل يةل دةض
 :و طرياوباوةش  ثيا كرد

مان دووة، ةةنانةة  بةرطيمةيان طؤرِيةوي  هةةةا ةةةووو      هةمووشري يةيان ية -
 .ن ية نةؤؤشيرانبووديى يا

ة ئةةازورث سةةةؤت يةةة طيانيةةدو ضةةرؤث   ، رِؤذونةةبووئةةةو ثةردةيةةة يةبةرضةةاويدو 
 : دةكردةوة، هةةا ية ضاوثيَكةوة يَكدو ئةو رِةةث بةسةر با رؤ دو رِشت

و يةة   ية خنجوونةوة هيَ روي ة ئازرباي جان، م يان جياكردةوة ية هاورِيَكةاض  -
بةةارة  هةةةمووشةةوش نيمةةتةجيَيان كةةردم، يةةةويَب هيَ روي ةةةوة بةةؤ بةةاكؤ، يةةةم    

ةكامنيان دوبرِونةةةةدوم، ئيَةةةةرة سةةةةةربازؤانةث  سةةةةةؤتةدو  يةةةةة جطةةةةةر طؤشةةةة 
و دذث ئيرثريةةاييزم ؤةةةبااان   سؤشياييمةةتيةو ئيَرةةةش طةةةي  ئةةازودث ؤةةووزي   
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 . كردوة
، ئازورث ةورس  يةناوضةوونيدو دةؤويَ ةدةوة، بةةو   بووبا رؤ   بةو ةمةية طرذ

 :بنةوة ثةيةث ؤمتة سةر زةنطةكةو سةربازيَك  باند كرد
 . ق باند بكةذةنةرِو َ ئيتاكيمؤ -

 :ذةنةرِو َ هاةة ذورةوةو سةىوث سةربازث كرد، ئةويب فةرمان  ثيَدو
 . بارزون  ببةرةوة بةةةةةةةةؤ ناو هيَزةكةث، جيَطةث ةايبةة  بؤ دوبني بكةن -

بةةةؤ هةيىرِشةةةت  ئازورةكةةةان ، يةطةةةة َ   بةةةووئةةةةو رِؤذة ئاسةةةؤيةك  فةةةرووون 
 :ئيتاكيمؤق كةوةة طفتوطؤ

ؤةةةة سةةوثاطةث سؤشياييمةةت دويكةة  شؤرِشةة  طةةةالن   ئيَرةةة رِومةةان كرد -
 .جؤرة مامةيىةمان ية ةةكدو بكةنجي ان، نابيَت بةو 

 : ئيتاكيمؤق طيَرِث ئؤةؤمبيلةكةث طؤرِث
مليؤنةةان   بوويةمةةةودوو ذيانتةةان دةطؤرِيَةةت، رِوسةةيا يةجةةةنط  طةةةورةدو     -

 . ييَكوذروو سةدون شارث سوةا
ةر شةةثؤي  دةرياضةةث ئةؤرِو َ يةطةة َ     ئةو ةمةية ية ميَمةكيدو مايةةوة، يةسة   

ش ةث شةةثؤي  بةاث شةارث ضةةمثايا ئاويَ ةةث بةنةوةرث بةؤ رِةؤمةاو ئةةوةث          
 :بنهاةةوة، بة ئازورةوة رِويكردة هةردو هاورِيَكةث

ثةنانيَكياندو، بةزم ديمان فيَلىة    هةموووالىة  ب َ سةرةوبةرةية، ية باكؤ  -
 . يَيان دوي ةريان ييَكردي و ية ئؤزبةكمتان فرِ

 :يةكيَك ية هاورِيَكان  نانةكةث بةردةم  كؤكردةوة
 . و، حايىران بةرةو باش  دةضوبووةا شةكةند باش  -
ي ، بةوو ، فيَةرث رِوسةيب   بووو ؤةةومان هةة   و ؤةووردن  ي بةوو يةوثَ ئةازود   -

 . ؤائي ة، ئةم ضارة رِةشيةمان يةناوضةوون  ئةوةوةية بةالىم  ي ؤ طردودؤ 
، يةطةةئ كةةفو   بوو  بةسةردو كيَمةان، دةرياضةةش يةة شةةثؤيدو    بيَدةنط  بايى

ةورِةي  ئاوةكةدو ئةويب زياةر ةني دةيطر ، بة ويَ ةةث سةام اكةوة ةفة  كةردة     
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 : زةويةكة
ي  طوةيةان دةضة ة مؤسةكؤ، هةةةا يةةم بةندخيانةيةةدو       بةوو سوورث فرِؤكةة   -

 . دويان بةزوندي 
ؤةرمانةةةث دو سةةايى  ئةةازورث ثةة َ ئةةةو دوؤةةة يةةة ديىيةةدو مايةةةوة، رِؤذ بةةة رِؤذ  

هاورِيَكةان    هةةموو رِؤذة سةةؤتانة جةاريَك  ةةر     هةمووطرمؤيىة دةكرد، ثاش ئةو 
 :ديةوة، يةكةم جار باوةش  بة يةكياندو كرد

 !. ضةند سايىة ييَك دوبرِووي  -
 : ثياوةكة طريا

 . دةيان ؤؤثيماندومنان كرد هةةا هاة ةوة، ةف يةم دةسةالىةة -
 :ية طريان بوو ايىيَك  هاةة الث، ديى  ثرِرؤذيَك هة

 .سةيدو ضةند سايىة م دويىو ذض نةديوة، بارث دةرونيت شيَوووة -
و سةاةيَك بةنث كةردةوة، ئةوسةا ئةةو ةةمةةث        بةو ئةازورةوة ورد ييَة  روونة    

 :رةووندةوة
 .ثياوث مةرد سةبر  هةبيَت دةضي ةوة جيَطةث ؤؤمان -

و با رؤ    ةرث، يةوساةةدو رِة  ية  ي ؤ طرودؤ ئةو فرميَمكانة كاريان كردة س
و  شةةوثَ ةةيىةةم  .ةوة، ية ديىةةوة برِياريةدو ئةةوة بطةيةنيَتةة دةسةةالىة  بةاالى،       بوو

وة وو ثاشةان ضةاوث ضة   نووسة   كاغةزث ؤمتة كار، نامةث ضرِوثرِث بةؤ كةرنل    
 . ؤةو

ةةر ئةةو   ، ضةندي  جةارث  بووماوةيةك  زؤر ضاوةرِوون  كردو ئةو ئاووةةش  زرِ
ثيَم يازونةث بةرزكردةوة، دووث زةنطة  مردنة  سةتايني ئةةو ةةمةة يةبةرضةاوث       

يةوة، يةكةم جار رِيَطةث درو بييَت بؤ مؤسكؤو ضاوث بة ؤرؤةمؤق كةو ، يرِةو
و طفتوطؤث يةسةةر كيَمةةث كةوردو كؤمةارث      رِوزو نيازث ديى  بؤ هةيىرِشت هةموو

ن طؤرِوو ؤؤشة  كةوةةة ناويانةةوة، بةة     مةهابادو هة ازن  كرد، دووث ئةوة ذيانيا
ئؤةؤمبيَلةوة بةسةر هة ايىةكانيدو دةطةرِو، ية دونيمطاو ثةةنانطادو ضةاوث ثيَيةان    
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رث ةةةم  هةةووث ؤةةيايى  بةؤ     بووون  بةؤ كؤييَةةث ئةا   ودةكةو ، رِؤذونة يةطة َ ض
ة ديىيةةوة، ضةاوث   بوودةرِةؤماو يةطة َ بنكردنةوةث وونةكانيدو ؤونيةيان ؤمت

رودووةكةةان  دةبي يةةةوةو   هةةةمووارةسةةاة  ؤويَ اويةةدو دةطيَةةرِو، رِؤذونةةة    بةةة ك
ضؤغةث دةكردةوة بةر، بةسةر هيَزث ثيَمرةرطةدو شةوة  دةدويةةوة، بةةو   رونكو

هيَزةوة ية جةنط  عةرة  ةة ئيمروئيلدو بروسكةث بؤ شاسوورث عةةرة  جةةما    
 : عةبدو  ناسر نارد

ديىةؤث  ؤويَ رةان دةرِيَةةي  يةةثيَ اوث     و هيَزث جةنطاوةرث بارزون دوو  ؤؤم -
طةي  عةرةب  بروو سةةندنةوةث ؤةاك  دوطةن كةرووث ذيَةر دةسةت سةةهيؤنيزم،        

 . بفةرمون ئةو برويةةيةمان وةربطرن بطةي ة بةرةث جةند
ورةكةةوة ئةوونةةث ديةةوة،    ويةوساةةشدو، ية ةيمك  شةري يةكةو كةشةيَت ذ  

انةث سةركةوة  شؤرِشة  طةالويَةة   بروسكة ميَمك  دةطرةةوة، هةروةل ئةو كاة
طويَ  زرنطاندةوة، ثزيمكةكةش شري يةكةث ئامةادة كةردو ةةؤيى  هةةيىكرد، بةةو      

ةوة، ويَ ةةةث ؤةةةيايى  كةوة ةةة سةةةر شةةةثؤ ، بةةةرط     يةةةةةةزوةوة ؤورثةةة طرةي
وة نةاو يةشةكرث   وذةنةرِويىيةكةث دةديةوة، وةل ئةةو سةاةةث، يةبةةرث كةردو ضة     

 . كؤمارةوة
، بؤ يةكةم جار ناوث بة ذةنةرِو َ بةةىو  بوورث طةورةث ذيان  ئةو رؤذة بنةوة

ر سةةةريةوة دةدرةوشةةايةوة، يةوسةةاةةدو،   وكرويةةةوةو ئةةازث كوردسةةتان يةةة ذو  
اليةكةةةوة ثنؤزبةةاي  ييَكةةرو، ثيَمةةةووو سةةةركردةو ئةنةةدومان  حيزبةة     هةةةمووية

 . ةوةبوودنوكرو  ئةمةو اليان ما  كردو ضةثلىة رِيَزون بةرز
اووةةةةوة ضةةوةوة نةةاو يةشةةكرث بةةارزون، ئةفمةةةرون  ييةنةةةث ئةةازودث    بةةةو ئ

كةةؤكردةوة، نةةاوث ئةفمةةةرون  كارومةةةث ؤمةةتة بةةةردةم  ثيَمةةةوو، يةجةةةنط    
 : و نةمانيم  بؤ دوثا  كردةوة ، ثةنان  مانبووبارزوندو دةورث باالىيان دي

 . كا كةس  بارزون  ةا دوو ديىؤث  ؤويَ  ثاريَزطارث ية كؤمار دة هةموو -
و ثيَمةةةوو نووسةة  ةرةكة ييمةةتةكةث كةةردةوة، ناوةكةةان  نووسةةيةوسةةاةةدو 
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 .ئيرزوث كرد
دووث ئةةو برِيةةارة كةوةةةة جويىةةةو هيَةزث بةةارزون  كةةؤكردةوة، ضةةةند ةيثيَكةة    
سةربازث دومةزرونةد، هةةر ةيثةةث بةؤ ثارَيزطةارث شةاريَك نةارد، ِرؤذث هةةيىكردن          

 . نبوو  سةربازث ئاالى هةيىكردن ئاالىث كؤمار ضةند ةيثيَك بةشدورث مةشي
رؤذ بة رؤذ ئةو هيوويةث ضرؤث دةكرد، شة ةث ئةةو ئاالىيةة دةطةشةايةوةو يةة      
ِرووني يدو يةارث رِوسةتةةي ةيان دةكةرد، بةةو هيوويةشةةوة مةشةي  سةةربازيانةث        

و بارث طمت والى  ةوشة  طومانيةان    دةكرد، هةةا كرؤك  جةند هاةة بةر طويَ 
ذةنةةرِو َ يةةالث    و، رِؤذيَةك دو بووةر كةار بةدةسةتان بةؤ دروسةت    كرد، رِووني  يةس

 : نو يةطةيىياندو كةوةة طفتوطؤ، يةكةميان سةبيل  بة ييَويةوة نابوودونيمت
و ياساث نيَو  جةنط  جي ان  بةرةو كؤةاي  دةضيَت، ئيَرةش رِزطار دةبني -

 . دةويىةة  كاريَكران بؤ دةكةن
 .وةو ية ذورةكةث رِوون و دوكةيى  بةرز كردة ئةوةث طو 
 : وةم ييَوث ؤؤث كرؤشتوذةنةرِويى  د

 .س بطةرِيَتةوة ةةووووئةوسا مةةرس  زياةرة، هةر رِو -
 .ثمتةو ثةنانيان بةثيَمةوو دووةرِوةان ية -

ةم، دةست بة رِيميدو هيَ او ثةيةث ية وئةوة كارث كردة سةر ذةنةرِويى  دو
 : موةكانيدو نيوم كرد

 . رةو ثمت ث َ نابةسريَت، ثيمةوةريب ئازرباي جان  دوطن كردرِوس كاف -
 . ة بة برومانبوورِوس ةةووو،  -
دودةنيَ ، دةبيَت بيةي ة ذيَةر رِكيَفة  با رو ةةوة      ؤئةوةةا سةدون ثةمنان ب -

 . ئةطي ا هيض ئاطا  ييَي ية
 : و ممكيةكةث بةرز كردةوة ئةو ةمةية كارث كردة سةر ذةنةرِويى  يةكةم

 . ة، دووي  ديارث دةدو يباووش بيَت، طرند ني -
و ييَةوث ؤةؤث    ئةو كيَمةةية ذةنةةرِويى  شةثرزة كةردو مةةرسة  ؤمةتة بةرضةاوث       
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 . كرؤشتو زةند يةميَمكيدو كةوةة ييَدون
و يةسةةةر شةةةةام  طمةةت شةةار  ةرث كؤمةةار هةةا نووسةةرِؤذث دوويةة  ةوشةة  دو 

 : دةستيان طوش 
ث هةةةمووزطةةارث يةةةم كؤمةةارة سةةاووية بكةةة،  بةةارزون  جيَطةةةث ئوميَةةديت ثاريَ  -

 . سةرؤل هؤزو شيَت  رِيب ثانة
و ئةةوونيب دةنطة  ئازويةةةيان     سةربازث بةارزون  طوةةةوة   هةمووئةو ةمةيةث بة

ةوة، دووث ئةةةوة كةوةةةة بنكردنةةةوةوة، بةةنث ئةةةو شةةيَرة بةفري ةيةةةث      بووبةةةرز
وريةةوة هةيىدةبةزي ةةوةو   ، م ةاالىن بةة دة  بووكةوةةوة، ية طؤرِةثان  شاردو دروسةتكرو 

 . ةؤثةيىة بةفريان دةطرةة يةل
يةوساةةشدو، ئةوةث ديةوةو سةيرث ئاةةان  كةرد، يةكرِوسةت بةؤ كؤمةار كمةا،       

 . و بةرثرسان  كؤمار كةوةة طفتوطؤ ذةنةرِو َ هةموويةطة َ 

، بةوو رِؤذث دووي  يةة بارةطةاث سةةربازث هةةوويى  جةةنطيان بةؤ هيَ ةا، بة َ ئةاروم          
وسكةث سةركةوة  ؤويَ دةوة نامةكةث يةسةةر ميَزةكةة دونةاو بةةو هةوويىةة      كاةيَك بر

 : هاةةوة سةر ؤؤث
 . ية بةرةث عةةيد عبدويكريت هةشتا سةرباز كوذرووة، سةدو بيمتيب ديلة -

بةؤ الث ثيَمةةوو،    وة دةرةوةو يةكمةةر ضةو  ويةوة ية ذورةكةةث ضةو  يبةو بةؤتيار
ن، بةةووةوة سةةوورث جةةييَب سةةةربازث  هةةةردوكيان يةةة بارةطةةا هاة ةةة دةرو بةةة يةكةة  

و كؤزنةةوة سةةيريان دةكةردن، يةةو      و شةةةام  جةماوةرو ثيَمةرةرطةش يةة سةةربان   
ةوة، ئةةوونيب دةسةتيان   بووكاةةث شؤفيَرةكان سةلفيان ييَةدو ضةةثلىةو هوةةاق بةةرز     

بةةةرز كةةردةوةو هةناسةةةيان هةيىدةمةي ةةةوة، بةةةو طيانةةةوة بةةةرةو بةةةرةث جةةةند      
يمت ة جة َ، سةةرباز يةة سةةنطةرو سةةر جةادةوة هةسةتانة سةةر         رِؤيمة، كاةيَك طة

و  بة ثةيةةث شةايةة  مةةرطيان مةؤر دةكةرد، ئةةوونيب ماضةيان كةردن         هةمووث َ، 
مةةةدويياث ئازويةةةةيان يةةة يةؤةيانةةدو، ثيَمةةةوو ضةةووردة هةةةزور ةومةةان  بةؤميمةة      

 . ئازويةة  ثيَبةؤمني هةةا بةسةرياندو دوبةش  بكةن
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ئةةازورو ؤةةةم  ئةةةو ماوةيةةةث وةرث، بةةة بي ةةي  ديلةةةكان     ئةةةو رِؤذة سةةةماث  
بانطةةةووزث بةةةةرطرث بةىودةكةةةردةوةو ةمةةةةث يةطةةةة َ سةةةةرؤل هةةةؤزو فةرمانةةةدةو  

 .يان سةريان دةيةةاندهةمووجةنطاوةروندو كرد، 
و كةوةةةة  ةوة ذورةكةةةث ؤةةؤث، نةؤمةةةث ئيَرونةة  كةةردةوة  وثةةاش ئةةةوة ضةةو 

سةةربازث كؤمةارث ديةاريكرد، دووث     بنكردنةوةوة، دووسا  جيَطةةث بةةرطرث هيَةزث   
 . ئةوةش رِؤذونة بةسةر ئةو نةؤمةيةدو دةضوةوة

و هةفتة بروسكةيةك  ةةرث طةيمةتة دةسةت، يةسةةر نةؤمةة ثةيةةث       ودووث د
 : و هيَرشةكةث نيمانة كرد ؤمتة سةر ناوضةث ملة ةةرةن 

ناو هةر بةي  رِؤيىةث كورد دةيان زريَثؤشيان سةوةاندوة، جةسةتةث سةةرباز يةة     -
 . نبووسةنطةردو نيوم

ن، رِةمةزث  بووو بؤ بةرةث جةند، ئةو زريَثؤشةانةث بةي ، سةوةا   ورِؤذث دووي  ض
 :سةركةوة  بةرضاوث طرةةوةو دةست ؤمتة سةر شان  فةرماندةث جةند

 . يتبووحمرد ئةمني ةؤ هةميمة هةر ةارةمانيَك  ئةفمانةي   -
ك كؤةاي  هةا ، ئةةويب ئاطةادورث    دووث ئةو جةنطانة هيَرش  رذيَت بؤ ضةند مانطيَ

سةةةربازون  دةكةةرد، رِؤذونةةةش يةطةةة َ نةؤمةةة كيَمةةان  ثةةارةيَك  ثيَمةةرِةو يةةة         
، هةةا هةمزة عةبةدوز بةة نويَ ةرويةةة  كوردسةتان  ؤةوورو طةيمةتة الث،       بووكيَمةدو

ئةو كاةة بة يةكجارث ئةو برِيارةيدو، هةةورث ئةازورث بنكردنةةوةث بةة ؤةورِ دويكةرد،       
بةةة بيَةةدةنط  ييَةة  روونةة ، ئةوسةةا يةسةةةر كاغةةةزيَك  طةةةورة نةؤمةةةث       سةةاةيَك 

ةوةو ئةةوث كةرد بةة نويَ ةةر بةؤ      يينووسجار ناوث ثارة   وكوردستان  كيَمايةوة، دو
 . يةوةيكوردستان  ؤوورو نارد

بةةو طرِةيةةوة ضةةركةو رِؤذو شةةو يةسةةرةايىيدو بةةنث دةكةردةوة، رِؤذيَةك يةطةةة َ       
 :ةث دةكرد، رِؤش بنيَك هاةة بةردةم ئةفمةريَكدو ئةو طفتوطؤي

 و د َ بيَت؟ وو رِوسيا د بارزون ، ثيَمةوو ية ةارونة دةبيَت يةؤؤث -
 . ئةوة ثيَمةوو دةيزونيَت هةيىبةةة ئةو ئةو كيَمةيةث ييَكدووةةةوة -
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، ويَ ةث ئةةو دو الوةث بةن هاةةةوة،    بوويةوساةةدو نوةر  بنكردنةوةث فؤةؤي  
 : ستيان ية دةست يةكرت ةروزوندئةو ئيَوورةية دة

 . ثيَمةوو ية ةارونة ةؤش بيؤ -
 . ن بة ةاج  سةر سةرث كؤماربوومادوم رِيب ثانو شيَتو ئاغا -

كاةيَك ضاويان بة ذةنةرِو َ كةو  شلىةذون، ئةةويب يةةذيَر بانيةةكةةوة بةة دوريَكة       
 .دو ثةيكدو بؤ مايىةكة سةركةو 
ةمانة ية ميَمةكيدو مايةةوة، يةطةة َ بيمةت       و ئةو ةوةيماوةيةل ئةو غةمة طرةي

 بووبةةؤ ميانةةدوو وجةةةنط  ئازرباي جةةان ئةةةو نيمةةانةية ميَمةةك  ثيَيةةا، يةكمةةةر ضةةو  
هيَزيَكةة  نةةارد بةةؤ شةةارث ةةةةبريَز، يةةة نيةةوةث شةةةودو طةرِونةةةوة، ؤةةةم  رِوؤانةةدن    

 : ةوةو ثةيةث ؤمتة ناو دةم يئازرباجيان ذون  ؤمتة ديىي
وزوو ثاش روؤاندن  ئازةرباي جان ئةيرت بةة نةةةيزةش جةةند     ةازة كار يةكار ةر -
 . ناكةن

مةارث  ؤ، ئامةاذةث روؤانةدن  ك  بةوو نةةوةث رِوكردنة  ثيمةوةريا طرذ   بوويةطة َ بةىو
 : بؤ الث ثيَمةوو وو يةكرِوست ضو مةهاباديب طرةيةوة

 . ثيَمةوو دةمةويَت برِيار بدةي ، با بةرطرث بكةي  -
 : ، هةناسةث ةويى  هةيىدةكيَمابوونيمتثيَمةوو يةسةر كورسيةل دو

وة وو دةمةةةويَت ميللةةة  ؤةةويَ  نةرِيَةةةيَت، سةةةيف  بةةرومت نةةارد   مةة  بيَكةسةةت -
 . ردن  دووةبووو ئةويب ثةنان  ييَ طفتوطؤ يةطة َ دةويىة  بكا 

و بةةة طيةةانيَك   و هةناسةةةث ئةةازورث هةيىرةةةث  ئةةةو ةمةةةية كةةارث كةةردة سةةةرث 
 : ؤةفةوة وةالىم  دويةوة

و هةرطيز بيَكةس نيت، ئيَرةث بةارزون  ةةا    ةؤ باوك  كورديت! نةكةث ثيَمةوو -
ؤؤ  بةدةستةوة مةدة با ية شةار بيةي ة   . دوو ديىؤث  ؤويَ ران ثاريَزطاريت ييَدةكةي 

 . دةرو جبةنطني
 : ثيَمةوو دةست بة طنفانيدو كردو ئاالىث كوردستان  دةركرد
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ضةية؟ ئةةوة يةشةكرث كؤمةارو ئةةوةش      بيَكةس  م  دةرديَكة ؤؤ  دةزونيةت   -
ثةةةنان  دؤسةةتان، هيةةووم بةةة ةؤيةةةو سةةةركردةيةك  مةةةزنيت ئةةةم ئةمانةةيةةةث       

 . كوردستان بثاريَزة
ونةة طةرمةةوة يةة    وبةةو دةر و  ثيَمةوو طريا، ئةةويب فرميَمةك بةرضةاوث طرةةةوة    

 .رةكة هاةة دةروذو
 هةةةمووؤةةةم الوة سةةةيريان دةكةةرد، ضةرضةةةيف ةازيةةة بةةارث  هةةةموو ؤةةةيىك  يةةة
 . و ذنان دةكرِوزونةوة ةوة، م دوالىن دةطريانبووكةسيَك  طرة

و  و سروشةةت ن يةةةالث، ضةةاوث طريةةان  بةسةةةر ؤةةال بووئةةةو دنةنانةةة كاريطةةةر
ونة دةر، بةة ذيَةر   وجةماوةردو  طيَرِو، كتوثرِ ئةفمةرون  كؤكردةوةو بة ثةية ية شار ض

 . ان دةنابايى  سةرماث زستاندو بةرةو طوندو ضيا هةنطاوي
و فرميَمةك  دةبارونةد،    يةوة، سةيرث دةكردنيبةو جؤرةش ئازوريَك  طةورة طرة

دووجار يةسةر ضةة  رِيَطةكة وةسةتا، هةةةا دوو كةسةيان رِؤيمةت، ئةةو كاةةة ئةاورِث        
 : دويةوة
ة؟، ئةطةر يةبةر ةمةةث ثيَمةةوو   ييئيَرة بارزونني هةرطيز نةمان زونيوة مردن ض -

 . ةةان ؤؤمان بةؤت دةكردوية ئةوة دوو كبوونة
بةو ةمةيةوة رِؤذث هةيىكردن  ئاالىث كؤمارث بنهاةةوة، طريا، وةل ئةو سةاةة يةة   

و بةةة ئةةازورث  ةوة، نةؤؤشةة  كوشةة دة رِوحةة  طةةر  يةةطؤرِةثةةان  ضةةوور ضةةروث رِووني
 .وث وةرطيَرِووزؤرةوة رِ

 ئاةةان مةةث ةةاريك    ث دةهاة ة بةر طوثَ، يةطة َ ةةمو رِةث ئؤةؤمبيل  سةرباز
 .و ديدةيان دةثؤش  نبووو هةووث ساردو ةيَكةزودة
رةكةوة ئةةو ويَ انةةث يةةال    وو رِةنط  شري يةو كةشيَت ذو يةوساةةشدو، ية ةيمك

ةوة، هةر وةل ووش تؤن ةووبيَتةةوة، شة ةث ؤؤؤةووردث ويَ ةةث ئةةزةي       بووزي دودة
ةوةو ويَ ةةث  ن  سةرةاسةرث دةيطر ، بةسةر طةالىث ضياث سةركةشةوة دةنيمةت بوو

 .ئازورو ؤويَ اوث دةبي يةوة
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(8) 
                               

، رةنطةو  بووورةكة بة ئةفمانةث زةمةن، ئاويَتةث شةثؤي  نةبني بوفةزوث ذ 
و بةة   ركان  رؤحدو دةةوونةوةبووؤمار ية نيطاث ذةنةرِويىدو ية وو رو دةنطو شيَوة

نةةوةو سةةريةنوثَ ةةؤو ضةةن     بووتة جيادةفةزودو دةكمان، مليَونان رؤ  ية جةس
نةةةوة، بةةة هةةةزورون مةةوروث ئةةاودورةوة بةةة طويَيةةدو دةهاة ةةةوة، وةل ئةةةو   بوودة

دةنطانةث يةذيَر زةمي  ؤةفةةث بارزونةةوة طويَيةان دةزرنطانةدةوة، يةة فةةزووة       
يةوة، بة ييَةدون  زةنطؤيىةةث مةرطةةوة    ينو ةاروث ؤويَ اويان دةثؤشبووةيَكةزودة
كوشتار دةخيويَ د، بانطةشةث جةةند ئاةةان  ناوضةةكةث طرةةةوة،      بايةةوش 

نةةوةث بةة ئةفمةةرون كةرد، بةة بنَيكة  ةويىةةوة يةسةةر         بووبةو ضةرضةفةوة كؤ
بةرديَك وةستاو دوو نيطاث ية دةورو بةةرث طةر ، دةسةت بةة ملة  ئةسةثةكةيدو       

كةةو  ةوةو يوةبةوو هيَ او ؤؤث هةيىدويةة سةةر زي ةكةةث، سةاةيَك يةة سروشةت ورد      
ب ارث ؤويَ دةوة، ئةوسا يغاوث رِوكَيمةاو بةة ةاةةة سةوورةي  بةؤ سةةر يوةكةكةة        
و  كمةا، دةسةةت ئةسةةثةكةث يةسةةةر هةةةوروزةوة يةةةذيَر سةةيَبةرث بةةةرزوي  شةةا  

ةوة، بةةة ةيمةةك  ؤةةؤرو الثايىيمةةةوة ويَ ةيةةةك  ةريةةان   بووكيَةةودو ثةةةييان ييَةةدة 
 .دةكيَما، وةل ئةوةث بؤ سةر كاكيَمان سةربكةويَت

وة وو ضة  اةيَك طةيمتة سةر يوةكة، ئةسثةكةث بة ييةة دوريَكةةوة بةسةتةوة   ك
و  و نوؤتةة بةة نوؤتةة يوةكةةو ب ةارو دؤ َ      سةر بةرديَك، بة دوربني كةوةة رِوونني

رَِيطاث بي يةوة، ئةوسا سةَ  ؤةةة  كَيمةاو ضةةند بازنةيةةك  دروسةت كةرد، دوو        
 . ةوةبووئةسثةكةث جار ضيلكةث يةؤؤيىةكة ضةةاند، ئي جا هةستاو سوورث 
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ةوةو نةؤمةةةث بةةووكاةيَةك طةيمةةتةوة بارةطةا كتةةوثرِ يةطةةة َ ئةفمةةروندو كؤ   
 : سةنطةر طرة  بؤ كيَمان

سة َ هيَةةزث سةةةرةك  يةةةو سةة َ ناوضةةةيةدو دودةمةةةزريَت، هيَةةزث ضةةوورةم   -
 . سةنطةريَكتانة هةمووسيَبةرث 

 : دووجار دةست ممتةفا ؤؤش اوث طوش 
نةوةث بووةمانةةة، دةبيَةةت كاريَةةك بكةةةي  ثاشةةطةز  و ن ئةمةةة جةةةنط  مةةان  -

المةركةةةزيان ييَبكةةةي  بةةة دؤزة ، سةة َ جيَطةةةث سةةرتوةيةث بةةة دةسةةترانةوةية، 
 .ضياو باوةرِث بةرزث شؤرِش ثمتيوومنان 
 بةوو و سةا َ  ووث ئةةو ئازوديةة وةرث، د  وضةند رِؤذيَةك دووث ئةةوة كتةوثرِ ثمة    

و زةمي ةيب   كرو، هيَةزث ئاةةان   ةوة، ية س َ ةؤيىةوة هيَرش بووناوضةكةث طرة
و ناوضةةكةدو ةةةيةةوة، ةةؤث بةةرِيز      ن، دةيةان ناثةايىت بةسةةر بةارزون    بووبةشدور

يةسةةر سةةةنطةر دةكةوةةةوة، بةسةةةر دورو بةةردةوة دةكفةةا، هيَةزث سةةةربازيب     
 .و ؤؤ َ وةل ة ؤكةث بارون طويلةث دةطرةةوة كةوة ة هيَرش، ؤال

وة بةةرةث  وبةرضةاويةوة، يةكمةةر ضة   ئةو هيَرشة نيمانةث ةرس اك  ؤمةتة  
جةنطو بة دوربني سةيرث ناوضةكةث كردو نةؤمةيةك  س َ طؤشةي  كيَمةاو يةة   

و يةسةةر دوو   يةوة، دووث ئةوة بازنةث هيَرش  رذيَر  طر يميَمك  ؤؤيدو هيَمت
، ثةةاش ئةةةوة زةردةث  بةةووسةةةنطةريان دونيمةةت، هةةةةا دةنطةة  طويلةةة كةة      

 .ةوةيسةركةوة  طرةي
، بةانط   بووو دو ةفةنط  بة شانةوة ثيَمرةرطةيةل هاةة بةردةم  يةوساةةدو

 :كرد
 ؟ .وةرة سةعيد ئةو ةفةنطة ضاكة  ضؤن دةست كةو  -

 :بوو سةعيد شاطةشكة
، بووسةيدو ضوور سةةدو هةشةتا جةسةتةم بةةورد ةفةةنطَيك  وويةان ثةَ  نةة         -

 . ووبهةشتا ديلةكةشت ثمك  ةا ئةوةم ديةوة، ئةمةش ه  شان  ئةفمةريَك 
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 : و ؤورثةو بيَئاروم  طرةيةوة ، ساةيَك بنث كردةوةبووبةو ةمةية ما  
ة، ئيَرةة ةةةمان ناكةي ةة سةةر طيةان  كةةس،       يئةو كوشتارةم ث َ ؤؤش ني -

 . بةزم ناضاري  ثاريَزطارث ية شةرةيف ؤؤمان بكةي 
وة نمةةةيَويةوة، ةةةةةرم  ثيَةةة ج وبةةةةو ذونةةةةوة هةةةةنطاوث هةيى يَ ايةةةةوةو ضةةة

ن، والىؤةةةيب يةةةة يةوةرِيَكةةةدو   بوويةسةةةةر ةاشةةةةبةرديَك رِوكيَمةةةرو   ثيَمةةةرةرطة
نةوةو حيلةةةيان دةهةةا ، ئةةةويب ؤةيةةةرث دةركيَمةةاو ضةةةند ضةةلىة   بووبةسةةرتو

و يةة ةةةوذميَك  ئازوروويةدو مةا       دوريَك  برِيةوة، يةسةر ةةرمةةكان رِيةزث كةردن   
 . بوو

ذمةةةةوة يةةةةو كاةةةةةث طؤرِةكانيمةةةيان هةيىكةنةةةدو دويانثؤشةةةي ةوة، بةةةةو ةةو 
 . بووديىؤثةث فرميَمك بةرضاوث طرة

ئةو ديىؤثةية هةميمة بةسةر ثيَلىويةوة دةبي رويةةوة، يةةدوو ساةيمةدو يةطةة َ     
ؤؤيىو ةةم  ةارث ئاةان ئةو ويَ ةيةث بةؤ رِةؤمةا، ئةةو زومةةث كةوةةةوة سةةر       

زوميَكة  سةةؤت    ةوة، فيلر  بنةوةرث ئةو ةةرمةة يد َ يةسةر دوو ةةرميان بي ي
 ايةوة بةرضاو، ويَ ةث ئةو ساةانةث دةديةةوة، وةل كةؤةرث سةرل دةهاةةة     دةهيَ
 .ةوةيرووني ي

، حةمةةة يةناوضةةةكةدو بةةة شةةيَت   بووئةةةوة يةةة جةةةنط  سةةةرةةاي  بارزونةةدو  
، يةوسةةاةةث مةةةي  عةشةةي  هةيىةةدةفرِث،  بوو، ن ةةيَ  ديىيمةة  ئاشةةكرو بووناسةةرو

ةوةو دةكةوةةة هةاوورث   ستارث ييَدةبرِو، ضاوث وةل هةوو دةكماو شةيَت دةيطرةة  
يةةةو هيَةةزة جياكرويةةةوةو  بةةوودةرونةة ، ضةةةند رِؤذيَةةك دووث ئةةةوة يةكةةةم كةةةس  

 : يةناو ديَبةرث ؤوور ئاووييدو رِيز كرون، شيَخ ئةمحةد دةست بةرز كردةوة
دةض  بؤ ةوركيا دةبيَت ةارةمان  ب ويَ  ، ئةرمةةن ةةنطانةيانةةو هانايةان     -

 .ةرك  سةر شامنانة ية كوشتار رِزطاريان دةكةنبؤ بارزون هيَ اوة، كاريَكة ئ
و  ة سةةةرؤلبةوو ةوة بيةةمةةالم  بارزوني ويشةيَخ ئةمحةةةد يةة دووث شةةيَخ عةبد  

ويةةة جيَبةةةج َ  بووطةةةورةث عةشةةنةة  بةةارزون، هةةةر فةةةرمانيَك  بكردويةةة دة    
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 .بكروية، كةسيَك نةيدةةوون  ةمةث بمكيَ يَت
سةةرل ثةةيَب هيَزةكةةة  ، وةل كةةؤةرثبووئةةةو ةمةةانةش يةةة ميَمةةك  حةمةةةدو 

 . ةوة، ية ديىةوة طؤرون  دةطو بووث مةرطدةوكةو ، ية جةنطةكانيمدو رِوبةرِو
ةوة ئةنةدرونيَكب هةسةت ثيَكةرد، ثةيَب ئةةوةث      ية ئةو طرِةية بة جؤريَك طرةي

 :ية يةكدث جيابب ةوة ئةوةث ثيَدركاند
حةمة دةطةيتة ئاوو ، ضةونكة بةارزون  ؤؤشة  دةويَةت، ئةةجمارة شةايت        -

 .ؤ دةكا ب
و بةو هيَزةيةةوة هةةنطاوث دةنةا، كةاةيَكب     وئةوة حةمةث ةوش  ؤؤش  كرد

 . طةيمتةوة بارزون مانط  ةةووو نةكرد شاي  كرد
نةة ذنةو ميَةرد، ؤؤشةويمةت ئةةوو      بووب بةوو و س َ سةا َ   ئةوة ثرت ية بيمت

ن، يةةةو سايىةشةةدو مريةةةم بةةة بةةؤميب فرِؤكةةة بوومريةةةم بةسةةةر زمةةان  ؤةيىكيةةةوة
ةاةة كورِةكةشيان ثيَب س َ سا َ بةة نةؤؤشة  طيانيةدوو مةرد، حةمةةش       كوذرو،

 .دةست ية ذيان بةردوو ية جةنطدو طويلةث دةطرةةوة، هةةا دووجار ديى  طر 
و يةةة رؤشةة اييدو زي ةةدو   يةوساةةشةةدو، ئةةةو ؤويَ ةةاوة يةةة طيةةان  ديىدورونةةةوة  

ةفرِث، ئةةةو ةؤزث سةةةر طؤرِةكةةةدو ضةةاوث هةيىةةدنةةةوة، يةطةةة َ طيَةةةث ةةةةثوبوودة
ئازورةث ةةنيا بةو ؤويَ ةوة نةوةستاو ضاوث بةة دةيةان ةةةرم  ةةردو طيَرِويةةوة،      

و كةوة ةة ؤةوورةوة يةة     فرِؤكةش ئاطر بارون  ناوضةكةث دةكةرد، هةاذةو دورِمةني   
و طةالىث وةريوث ب َ نةةوووة يةسةةر ديىة      و دورو درةؤت سروشتو طياندورو مرؤ 

 .يَمك  دةرِشتدةطنسايةوة، بةو ويَ انةوة فرم
 :نةث بةسةر ةةرميَكدو باروندوجاريَك ئةو دةرو

ةةةؤ م ةةدويىيت، ةؤيىةةة  يةةةالث ؤةةووو يةةة ديىةة  ئيَرةدويةةة، ئةةاالىث ئةةازودث يةةة    -
 . ؤويَ  بيَتاوونيتةوة دةشةكيَتةوة

ركان  ناؤيةدو حةذمةةة  بارونةد، رِوؤمةارث     بووةوةو بةسةر يب َ ئاروم  طرةي
و  ةوة بةرضةاوث، دةنطة  فرِؤكةةو زرمةةث ةةؤث     و ؤويَ ةاوث دةهاةة   جةنطو ؤةال 



 

129 

 .نبووشةستن ية ديىيدو كاريطةر ب
يةوساةةدو ويَ ةث ئةو فرِؤكةيةث هاةةوة بةرضةاو، ثيَمةرةرطةيةل بةة ةفةةند     

 : ية ؤوورةوةو سوةا، بةو ويَ ةيةوة دةنط  هةيىربِثيؤمت
سة َ   و شةستن ئةاطرو ئاسة  بةةهيَز ةةرة،     برِووو ؤؤرِوطرث ية فرِؤكةو ةؤث -

 . مةكةن، برِؤن ثاريَزطارث ئةم نيمترانة بكةن
و بةةردو دور يةة نيطايةدو دةةوويةةوةو      بةو ةمةيةوة كةيف ذةهرووث سةر ؤةال 

 .هةيىدةكفا
و نةسةت   ئةوونةث ديةةوة، ئاويَ ةةث هةسةت    هةمووية كةيف شري يةكةيمةوة 

يةةوة  و ية كةةيف ئةفمةانةييةوة دةةوونةةوة، يةة كةةيف ؤوووةند      شةوة  دةدويةوة
ركةةان  ؤةفةةةث بوونةةدو بوونيطةةاث ئاويَ ةةةي  ةيمةةكيان دةدويةةةوة، يةةة ئاويَ ةةةث  

ث ؤويَ ةاوث،  ميَةةوو ةةمةن  الثةةرِةث   هةمووبة بوودةةةةيةوة، ئةو ضركةيةث ييَ
وةل ئةو ساةة ئةو رِؤذة رِةشةانةث دةهاةةةوة بةرضةاو، ئةاطر شةسةتةث بةسةةر       

 .و ناوضةث بارزوندو دةكرد سةنطةر
يَ اويةةةدو مانطيَةةك زةوث ئةةاطرث دةطةةر ، ضةةةندي  فرِؤكةةة     يةةةو جةنطةةة ؤو 

و يةةة سةةةنطةرث ثيَمةةةوةدو   كةوة ةةة ؤةةوورةوة، بةةة دوربةةني سةةةيرث دةكةةردن   
اليةكةةةةوة  هةةةةموونيمةةةانةث دةطرةةةةةوة، بةةةةو رووني ةةةةوة طةةةةالىث مةةةةرط  ية  

و بؤمبةةا، طويىةةو طةةةالىو باؤيةةان    دةديةةةوة، دةنطةة  فرِؤكةةةو ةةةي ةةةوةث ةةةؤث  
 .دةذوكاند
نةةةوة، يةةةناو اليةةة زوريَكةةدو  بووك بةةةو ويَ ةةة ؤويَ اويانةةةوة دةمةةارث بةرز رِؤذيَةة

دونيمت، ية طةويى  ذوكةاوةوة هةناسةةث هةيىدةكَيمةا، ثاشةان ةةيىةةم  دةركةردو        
و سةةرؤل هةؤزو    ناوضةة  هةةموو ، رؤذطارث رةش  بارزون  بؤ نووسنيكةوةة نامة 

 :رِيَكترووو كةسايةةيةكان ةؤمار كرد بووو حيز اليةن
ةثيَ اوث بةرطرث ية كوردستان، ئاطرو ئاس  بارون ثةيىةةث ةةمةمنانةة، بةا    ي -
 .و جةستة و ما َ ببي ة يةل، ك َ ديىمؤزة با هاوكارنان بكا ؟ بة رؤ  هةموو
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 :  دةيةها نامة هةيىماية سةر ث َنووسيثاش 
ميللةةةةةةيَك  شةةةةنوزة ثيةةةةرِووو بيَكةسةةةةو هةةةةاورِيَني، رِؤذث رِوثةةةةةرِي      -

عيَةةروق ثيَكةةةوة دذث ئةةةم رِذيَرةةة بؤطةنةةة  هةةةمووئيَمةةتا  بةةوو، دةيةيسةرةاسةةةر
 . رِوبثةرِي اية

و باؤيةةةو  و جةنطةةة َ و دورسةةتان و كيَةةوو دةشةةت هةميمةةة سةةوةان  شةةا 
ن بةة سةرودث ئةاطرووث    بةوو و ثةنو الوو ذنةةوة دة   رِةزو كيَلىطة، بة ويَ ةث م ةدو َ 

رؤكةث سةةةر ثمةةتةوة و بةةنث ييَدةكردنةةةوة، زريكةةةث م ةةدو َ يةةة ضةةا   ميَمةةك 
 . شةثؤييان دةدو، بةو ويَ ةيةوة ضؤةةث مةر  دةيطرةةوة

و يةوة    يةو كاةةشةدو طريةةث م ةدويىيَك بروسةكةث ؤمةتة ديىيةةوة، ضةلىت دةم       
، يةسةةةر ةاشةةة بةةةرديَك دةكرِوزويةةةوة، كاةيَةةك بةةي  دونةويةةةوةو   بةةوودوثؤشةة  

ايىةةو طريةةوة بة َ    ماض  كرد، ثاشةان يةةناو ئةشةكةوةةكةث رِوونة ، بةة هةاوورو ن      
 .ةوةبووئاروم  طرةيةوة، بةو ئاماذويةوة بة ئازورةوة بةرةو ؤوور

و يةطةةة َ كلىثةةةث  ئةةةو ةةوذمةةة يةةة نايىةةةو هةةاوورث ؤةيىكةةةوة ةةةةووو طرةيةةةوة  
و  جةنطيمةةدو رِؤذ بةةة رِؤذ ثةةةرةيان دةسةةةند، هةةةةا ئةةاطر بةةارون ناوضةةةث بةةارزون

ضةةارث كةوة ةةة سةةةر كةةؤ ،  ث بةةة ناهةةةموودةورو ثمةةت بةةة ةةةةوووث سةةوةاند،  
و كةةةةرو والى  بةةةة بةةةارةوة بةةةة هةةةةوروزو نمةةةيَويدو      و مةةةاي  دةيةةةان ئةسةةة  

 .سةردةكةوة 
ساةيَك ية ب ارةوة ةةا يوةكةة سةةيرث كؤضة  كةردو يةسةةر بةةرديَك وةسةتا،         

ث سةةركةوة ، ئةوسةا نةؤمةةث طةرِونةةوةث ب كةة بةة       هةموودةست رِوطر ، ةا 
كةةةث شةةاؤةكة هيَمةةتةوة، يةةةويَوة يةةة دو  ب كةةةث كيَمةةا، دوو هيَةةزث يةسةةةر يوة

و يةةةة ئةةةاالىث كؤمةةةارث مةةةةهابادةوة كوردسةةةتان  ؤةةةووروث   سةةة ورث دةرِوونةةة 
 . دةديةوة

يةوساةةشةةدو، يةةة ةيمةةك  شةةري يةكةوة كةوةةةةوة نةةاو كةةةيف ئةةةو شؤرِشةةة     
ةوة، وةل ئةو رِؤذونةث سةركردويةة  هيَةزث ثيَمةرةرطةث دةكةرد، ئةةو     يؤويَ اوي
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 .ؤرؤشاندةوةدةنطانة طويَيان دة
يةوة، هةةر يةوسةاةةث ثزيمةكةكة    بوو، ئةو ةةوذمةة ثيَيةا  بووضةند ضركةيةل 

نةةةوةث نةؤؤشةة  بةةة    بوويةةةوة، بآلو يةوة، ئةةةو هيَةةزة طرة بةةوو يةةة ثمةةك ني  
و  و طومةةان و ؤمةةتية طةةةردووث ئةفمةةانةي   جةسةةتةيدو وةل ةيَةةزو  ةوونديةةةوة 

ةوة، دنةةةن  يةةن، ؤورثةيةةةك  دةزويةةةي  طرةي بووو نةسةةت ةيَكةةةالىو  هةسةةت
و هةةاوور يةةة ميَمةةكيدو   يةوة، بروسةةكةو دةنةةد يروونةةي  ثؤشةة  هةةةمووشةةؤرِش 

دةةةةي ةةةوة، يةةة رووني يَكةة  فؤةؤييةةةوة وةل جةةارون يةةة كةشةةيَك  ناديةةارث       
ةَيكةيىةة زةمةةنا، رؤحة  بةؤ ئةةو ديوورونةة دةطةرِويةةوة، يةة ةةوِرو بةةرد دروسةت            

وةوة، وةل ئةةو سةاةانة يةةو    ن، يةة بووو بة دورو حةسنو ؤؤ َ دوثؤشةرو  نبووكرو
 . بؤةةيةدو دةةوويةوة

و  يةةةوة، ؤةةا َبووئةةةو ؤورثةيةةة زؤر جةةار يةسةةةرةةاث ئةةةو شؤرِشةةةوة طرة  
ن، بةة ةةويى    بةوو  زؤر يةةالث طةرند   نووسةني و مايف ضةارةث ؤؤ  برِيارث ئؤةؤنؤم 

نةةة ؤةةؤرةث جةسةةتةث، ئةطةةةر بمةةتيَك بووو ب كيَمةةرة كيَمةةر  يةسةةةر دةكةةردن
 .و يةرزث سةرةاسةرث دةيطرةةوة بيرةاية ؤورثةيةؤاك  كوردستان 

و ميَمةةك  طةةر ، كاةيَةةك نويَ ةةةرث مةةنث   و رؤ  جاريَةةك ئةةةو موضةةرِكةية د َ
 : ةةيىةم  بة ميَزةكةدو كيَما

 ك َ ئيمثاة  دةكا  كةركول كوردستانة؟  -
و حةذمةة  طرةيةةوة، بةةو رةةةوة      ئةو ةمةية بةةةوووث كارث كةردة سةةرث  

 : ث بةرز كردةوةبةبيَوةستان ثةية
وة، وكةركول نةل كوردسةتانة، بةةيىكو ديىة  كةوردة، ئيَةوة دوطنةةان كةرد        -

يةضةةاوةان دةرث ديَةة ت، ئةطةةر نةةا، بةةا هةةةر بةةة دوطةةن   بةةووهةةر كةةا  دةسةةةالىمت  
 . و رِزطارث دةكةن كرووث مبيَ يَتةوة هةةا رِؤيىةث كورد دةرفةةيان دةبيَت

ردووث ذونةة  مةرطاويةةةوة، دووث هةميمةة بةةة كيَمةةةث كةةةركول دةكةوةةة طةةة  
نةةوةث  بوووة نةاو كؤ ونيم  ية طفتوطؤث ضوور سايىيدو بةو زومةةوة ضة  بووبري دور 



 

132 

 :و بةو ديىؤثانة نةؤمةث كةركوك  كيَمايةوة مةكتةب  سياس 
جةةند يةسةةر مةة  هةيى اطنسةيَت، جةارثَ سةةايىيَكو ضةةند مانطيَةك بةسةةةر        -

ي ةةة ئةةةوةث ناضةةارث جةةةند دةبةةني   طفتوطةةؤدو رِؤيمةةتوة، ةةةةنيا كاةيَةةك دةكةو 
 . يةسةر كةركول
، هةةةةر كاةيَةةةك بةةةنث   بووو طةةةرِث نةةةةو  هةميمةةةة يةبةرضةةةاويدو   دوكةةةة َ

و ئيَمةةيان  دةسةةوةاند،  ييَبكردويةةةةةوة ميَمةةك  دةكةوةةةة سةةةر ئةةازورث مةةةر  
 و هةةوويىيَك  ئؤةؤنةؤم    بةاس  هةموو يةسةرث، ية بووبةردةووم حةزث بة طفتوطؤ

ةوة، بةة  بةوو ؤؤ يةطةئ ئةنةدومان  مةكتةةب  سياسةيدو كؤدة   و المةركةزث روستةو
ةةةويى  ةمةةةث يةطةيىةةدو دةكةةردن، جاريَةةك ةةةةووو جةسةةتةث كةوةةةة سةةةرؤرؤش،   

ةرون  كةركول هاة ة اليو ضةثكيَك طويىيةان ؤمةتة سةةر يبادةكةةث،     نووسكاةيَك 
ةوة، يةة  ية و كةةركوك  ؤمةتة ديىي   ؤؤش  طرةيةوةو بةة ؤةةيايى  نةبي ةةوة طةو َ    

 :ؤؤيدو دوو، دووجار ئةو ثةنانةث دوثا  كردةوةناؤ  
كةةركول يةة بةاكورو    : ثةيةم كرد بة ضةاوث نويَ ةةرون  رذيَرةدوو ثيَرطةوة      -
 نييو ئةا  و شارسةتان   و بةةر   وريةوة ةا ئةو ديوث ضياث حةمري  بة زمةان وباش

و رةفتةةار كةةورد نيمةة ة، ئاةانيمةة  ويَ ةةةث ئةةازث كوردسةةتانة، دوطةةن كةةرووة،  
ن  بةةووسياسةةةة  دوثلىؤسةةيَ ةرونةث ئيَةةوة كامةيةةة نةةا كوردسةةتان       جطةةة يةةة 
 .كةركول؟ 

ةرون ةةيىةةةةم  يةسةةةةر نووسةةةهةناسةةةةيةك  ةةةةويى  هةيىكيَمةةةا، يةةةةكيَك يةةةة  
 :كاغةزةكةث البرد

دةيانةةةويَت سةةيراث بمةةرِنةوة، بةةةزم كةةةركول ؤةةؤث زمةةان  كةةوردة،        -
 .هةردةم هاوورث كوردويةة  دةكا 

 :غارةكةث دوو دوكةيى  بةرز كردةوةبةو ذونةوة مةث ية سي
انيب طةةو ، كةةةركول كوردسةةتانة، ئيَرةةة ةةةةنيا  نووسةةئةةةوةم بةةة رؤذنامة -

ديى يةةا بةة ،  و سةةوك  بكةةةي ؟ دوووث مةةايف ؤؤمةةان دةكةةةي  يةسةةةر ضةة  سةةةند 
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: ئةطةةةر وةل حةةةزرةة  موسةةا بيتةنةةة سةة دوةةوة هةةةر هةةاوور دةكةةاةو دةيىةة َ    
 .كوردستاض

رةكةث يةةة ةوةويةكةةدو كوذونةةدةوة، ئةةةوونيب  و سةةيغا بةةةو ةمةةةيةوة كةةؤك 
هةسةةتانو ييَيانرِوونيةةةوة، دووجةةار ئيةةدريي دةسةةتيان  طوشةةيو زةرفيَكةة  دويةةة    

و وةريةةةةان نةةةةةطر ، مةسةةةةيود هاةةةةةة ثيَمةةةةةوةو   دةسةةةةتيان، سةةةةلىةمي ةوة
 :زةردةؤةنةيةك  كرد

 .ديارث بارزون  ثنؤزة وةرث بطرن -
و ئةاووزث سةيةرث بةؤ     ةث مةةث كاةيَك ضونة دةر هةستاو ةيَر ضةةثكة طويىةكة  

، بةةةةو جةةؤرةو بةةةة بةةؤن  ؤؤشةةةةوة، كةوةةةة بةةةنو شةةةيكردنةوةث    بوودروسةةت 
و  ةوة، بةو بنةوة ثةايى  دويةةوةو يةة سةيووؤ  ديوورةكةةث روونة ، ةلىةب       ميَةوو

درزث ورد ويَ ةةةث جوطروفييةةان يةبةرضةةاوث دةكيَمةةا، بةةةو رووني ةةةوة ةةيىةمةةة     
 يَ ان بةسةةر روثةؤرةيَك  رؤذنامةةث    زةردةكةث بةدةستةوة طر ، كةوةةوة ؤةة

 .ؤةباةدو
ن، يةة شةةوة  ئةةو طوزنةةوة،     بوون، يةة ذيانيةدو هةة   بووئةوونة ئةةو ةةوذمانةة  

 .بةرومةث يادةوةرث ئاهةند سازث طةالىث زةمةنيان ية نيطايدو دةكرد
ن، يةطةةةةئ بروسةةةكةو بةةةوويةوساةةشةةةدو، يةةةة كةةةةيف شةةةري يةكةوة ئاويَتةةةة ب

وةل زةنةةد ميَمةةك  دةطرةةةةوة، ئةةةوة دوو ؤونيةةةو   ثنؤزبةةاي  طةةةالن  ئيَةةرون 
، ضةةاوث يةةةناو فرِؤكةةةث طةرِونةةةوةدو هةيىةةدةفرِث، سةةةدون  بةةووطةةويى  طةشةةاوةث 

 . نبوو و نيمتران ثةروةر ية رِووني يدو هةزور الوو كض
يةةةةوة، ديىةةةدورون باوةشةةةيان بةةةؤ بوو، ئةةةةو نةؤمةةةةية طرةبةةةووضةةةةندي  رِؤذ

ئاهةةنط  سةةرفروزث دةزونة ، وةل كةؤةرث     دةطرةةوة، نةورؤزث ئةو سايىةث بةة  
 . و بانطةووزيان دةكرد سرل ية زي دون  رِةشةوة دةهاة ةوة بةرضاوث

 و طةة   و مادةث بةو رِةمزة دةزون ، ئةة ي  بةة نيمةتران    بةو هيَزةوة زمان
و طةةالىو ؤونيةةو    و ذيانةوة بةرجةستة دةكرد، هةميمةة دةزويةةي  يةسةةر ضة َ    
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ةث ؤؤشةويمةتيان ييَةدةةكا، بةةو جةؤرةش ديىةدورون      طؤثكةوة دةيدي ةةوة، شةيل  
 .ية كؤرِث ؤةباةدو يةسةر س ط  ئازودث ئةو رِوستيانةيان دةطوةةوة

ئةو ئاهةنطة بة شةَيوةيةك  سةرسةوِرهيَ ةر يةة ِرووني يةدو ياريةان دةكةرد، يةة        
ن بةجوونرتي  ةابلؤث نةمرث يةةالث، يةة دةرةوةث بةنث    بووئاويَ ةث شؤرِشدو دة

، رِؤذيَةةك يةسةةةر جةسةةتةث ثيَمةةرةرطةيةل ديىةة  بووئةةةو رِووني ةةةث هةةةثارةيمةةدو 
 :بووثرِ

ة رؤحيةةث يةةناو   يشؤرِش بةو برِوويةوة سةردةكةويَت، يةةو ئاهةةند سةازي    -
ة، زؤر بووو يةةة سةةةنطةرث ؤةةةباة  نةةةةةوةدو شةةةهيد   ثارةيةةدو هةيةةة، كاذيكةةة 

بةةةر بةةا،  فةرمانةدةمان هةيةةة كةةاذيك ، وةل طةةةالىث نيمةةتران سةة طيان ؤمةةتؤةة 
 . ئةمةية رِةمزث ؤةبا ، نةل برو كوذث

ة سةةةرث، ئةةةو طرِةيةةة هةميمةةة دةيطرةةةةوةو   بةةووئةةةو ويَ انةةة كاريةةان كرد 
ثةةةةرةيان دةسةةةةندو وةل طةةةو َ جةسةةةتةث دةؤرؤشةةةاند، جاريَةةةك سةةةةودوث     
عةشيَيك  بةةهَيزث بةة كةوذووةي  بي يةةوة، بةة يةرزي ةةوة ثةيةةث دريَةة كةردو          

ا، يةةوةوة ئةازورث زؤر طرةيةةوةو وةل جةارون ويَ ةكةةث      ويَ ةث ؤةيايى  بؤ رِةؤم
و وؤمةةتةوة بةرضةةاوث، بةةة ةةمةةةن  هةةةذدة سةةاالىنةيةوة يةةة ئةفمةةون  هةةةرد     

عةشةةةةي  مةةةةةزن دياريةةةةان دةدوو مةةةةةر  يةةةةة ضةةةةاوث   وضةةةةاويةوة دةزوث دو
 .دةؤويَ رويةوة

كاةيَك بة بري دورث ية نةؤؤشةتانةث حةاج  هؤمةةرون بةي ، ؤةةم دويطةر ،       
 :وشةث يةسةر س ط  ية  كرد وشتةرطةرث دوةةةةيى  نة

 .و ش ؤ ئا  كوردستان -
 : يةوساةةدو ةمةكةث غاندث بن هاةةوة

 .و رةيدةرون جوون  ية ديى  ديىدورةكان، حةةيب ية بازوث كريَكارون -
نةةةةوةث يةةةةكيَت ئافرةةانةةدو ئةةةةو روسةةةتيانةث دوثةةةا   بووهةميمةةة يةةةة كؤ 

و هيَةةزةوة سةودوسةةةرث مةةةرطيان    نةةةي دةكةةردةوة، هةةةزورون ديىةةدور بةةةو بيَة  
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 .دةكردو ية ديىيدو هيةنةيان دةكردةوة
يةكةةجمار ئةةو هيَةزة يةة ةةمةةةن  ميَةرد م دويىيةةوة طرةيةةوة، يةة طةشةةتَيك          
طةورةدو، كاةيَةك شةيَخ ئةمحةةد بةة شةيَخ عةبةدو  رةمحةان  شةرناؤ  ناسةاند،          

نةدو ةةؤيى  بةسةت،    و ثمةتيَ  ةو  و رونكو جؤغةث كردة بةرث كتوثرِ ؤؤث طؤرِث
و  كةةةىوو جامانةةةث ثيَيةةايةوةو فيمةةةكدون  يةةة ؤؤيةةدوو ةفةةةنط  كةةردة شةةان      

و  و ةةةدثا َ  و كةيو ثةي  طةرِون  هةيىطر ، بةسةةر رِيَطةاو الثةا َ    ةورةكةث بةر 
و ضةةركة بةة ضةركة بةةة    يوةكةةو ب ةاردو هةةنطاوث دةنةةا، ضةاوث دةبرِيةة سروشةت      

رِسةةك هةةةر يةةة ؤةشةةكا، ئةةةو هيَةةزة ؤو ةرسةة  د رِؤضةةون  ةةةوالىي  جي انةةدو سةةام
، بةة السةاي  رِوسةت مةرطةةوة ثةيةةث      بةوو م دويىيةوة يةة جةسةتةيدو دروسةت ب   

بةثةيةةة ثيتكةةةدو دةنةةاو ثرؤ ةةةث سةةةركردويةة  كردنةة  دةكةةرد، بةةةو هيوويةةةوة  
و كةؤةرو مروويةةوة دةنةا،     ضةندي  نيمانةث وردو ؤاش كرد، فيمةةك  بةة مةة    

طةنةةدو بةةة ضةةةةؤ سةةةرث دةبةةرِي ، يةسةةةر     و كةرويَمةةك  ضةةةند جاريَةةك مةةة  
 .ئاطريَك  ؤؤش دةيان برذوند

، زةوث بةة سةةوزوييو ئةاوو ضةريكةث     بووطرون  كؤةةاي  هةاة   بووضةند سايىيَك 
نةةوة، شةةكةة  ؤؤيةو هاورِيَكةةث     بوو، كاةيَك يةة طونةديَك نزيةك    بوومة  رِؤش  ب

دةسةةةتو ن، يةسةةةةر ئةسةةةتيَلىيَك  بةةةووو ب و ةةةةني ةوة، ةةةةةووو برسةةة  بةةةووطرة
و  ضاويان شتو ئاويان ؤووردةوة، الويَةك يةسةةر طرديَكةةوة هاةةة ؤةوورةوة     ودةم

 : يان فةرموث ييَكردن، يةطة َ هةنطاونانيدو يةطةيىيدو دووؤبؤ مايى  ؤ
ئيَرة بؤ الث شةيَخ سةةعيد هةاةوي  دةمانةةوَيت طفتوطةؤث يةطةيىةدو بكةةي          -

 . سةبارة  بة شؤرِش  دةرسيت
و ثةاش   ةومو ئيَمتا زومدورم، ماوةيةةل مؤيىةة  درووم  م يب ثيَمرةرطةث ئ -
 . بارةطا ؤو دةطةرِيَرةوة بوثم

بةةةدةم ئةةةو ةمةةانةوة طةيمةةت ة مايىةكةةةيان، دويكةة  هةةا  بةةة دةميانةةةوةو    
و دؤكةةث ؤمةتة بةةردةميان،     ، بةةؤيَرهاة  كةردن  بووجاميَك دؤث بةدةسةتةوة 
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 : ئةويب هاورِيَكةث ؤؤث ثيَ اساندن
 . محان  شرناؤ شيَخ عةبدو  رة -

 : الوةكة سةيرث كرد
 . ناوبانطتت بيمتوة -

ر، وة دةر، ثةاش ماوةيةةل سةي يةك  طةةورةث هيَ ايةة ذو     وبةو ةمةيةوة ضةو 
و سةةةيكيَك ثةةةننو بةسةةتةيةل نةةان      و ةاثيَةةك ماسةةت  ةاوةيةةةل هيَلكةةةو رِؤن 

، كةاةيَكب  بةوو وة دةر، ئةويب يةةو ةةوذمةةدو نةوةت    و، ئةوةث دوناو ضبوويةسةر
، يةة كةاة  ديةدةن     بةوو و كةورِة دو  و حافيزث كرد هةر ية طةردووث ئةو دويةك ؤود

، يةة طةرِونةوةشةدو بةةو    بووشيَخ سةعيدو سةركردةكاندو هةمان ةةزو يةبةرضاويدو
 .ةوة  كةق ضرِي  ؤويَ  يةطة َ سروشتدو دةسازوندييارية رِؤحي

بةةنةوة  كةةاةيَكيب طةيمةةت ةوة نةةاو طونةةد ضةةاوث بةةؤ طيَةةرِوو نةيديةةةوة، بةةةو 
 :هةوويى  ثرس ، رِيب سثيةل ئةو دوؤةث هةيىرِشت

و بة طويلةة كوشةتيان، ممةتةفا ةاةانةة شةؤؤ        يةطة َ ديىدورةكةث طرةيان -
 .و ساالرث دةؤوورد مان ئامخان بةةةمةنهةموو، بووئةم ناوضةية

ن يةةةالث، هةةةر يةةة سةةةرةةاث ميَةةرد م دويىيةةةوة    بووئةوونةةة دوؤيَكةة  طةةةورة 
و دةزونة ، عيمةي  ةاةةة كيةيَكيمة       ة هيَةزث يةةب  نةةها    دةزويةةث عيمةي  بة   

ة ثةرضةةم  ةيَكؤشةان، هةةر يةةو سةاةانةث ضةاوث       بووو رِووني  ب نةكرد، ؤةون
 هةةموو كرويةوةو كةوةة سةركردويةة  كردن، ؤؤشةويمةت كوردسةتان جيَطةةث    

و دويكة  ؤةةؤث يةة ةةيىةةةم دةدو،    طرةةةةوة، ئافرةةةان  بةةة ؤوشةك   ؤئةة ي يَك  بة  
كارث ثيَمكةشةة  كةةرو، ضةةونكة ، بةويمةةت كةسةةوبووذنيمةة  ديىةةدورث نةةةيةكةةةم 

بةةة كوردويةةةةيو بةةة ئيمةةةم، هةميمةةة ئةةةو    بووبةةنو ثةةةنان  برِوويةةةك  ثتةةةو 
سةاالىن    هةةموو ن، يةبةوو باوةرِةث دوثا  دةكردةوة، ئةوةش ية ذيانيدو ئاساي  

ةكيب ية ونيجو هةةموو ، ضةاوث ية بووو ئاوورةييدو ذن  يةطةيىدو نةة  دةست بةسةرث
شةتيَك بةة ثتةةوةر دةزونة ،      هةةموو دةنوةاند، يةطةئ ئةوةشدو هيَزث عاشيان  ية
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و مانةاث شؤرِشةيان زي ةدو دةكةردةوة،      نيةدو رِةنطيةان دةدويةةوة   بووية ئاويَ ةث 
ةوة، يةةو كاةانةةث بةنث    بةوو دة ووهةميمةش كةيف ئةو مردنةة يةبةرضةاوث زي ةد   

 . ييَدةكردةوة دةكةوةة ذون
ث ئةو سةربازةث بن دةهاةةوة، يةة جةةنط  سةةرةةاث بارزونةدو     يةوةوة ويَ ة

، ئةةوة كةارث   بةوو ية ذيَر ةاشةة بةرديَكةدو بي يةةوة، ويَ ةيةةك  بةة سة طيةوة طرة      
ث هةةةةا بيتويَ يَتةةةوة، بةةةو رووني ةةةوة   ؤو دونةويةةةوة بةة  نةة وكةةردة سةةةر دةرو

ويَ ةكةةةث هةةةيىطر ، كيةةَيك  شةةؤؤ  ضةةاو رِةشةة  ةةةة  زةرد، ثَيمةةت طةةةض        
 :ثبوونووسيةنطيةك  ئايىتون  باز بةرز يةثمت ويَ ةكة رِ

رو ؤو ةةرِث ديكتةاة   ثةثويةث هيووم، موحةمةد، بةة هيةووث مةةرط  جةةند     -
 . و بةيةل طةيمت ةوةمان ذيان  ؤةيىك، موحةمةد هيووم طةرِونةوةةة

يةوساةةشةةدو، ئةةةو ئازورونةةة يةةة كةةةيف شةةري يةكةوة سةةةرث هةيىةةدو، ةوشةة       
ث دةهةةا ، ؤةةةة  ئاسةةؤي  بةسةةةر جةسةةتةيةوة دةكمةةاو   شةةاالىوث سةرةاسةةةر

ةوة، وةل ئةةو ويَ ةة زيَةرِ نةؤمةانةث     يو نيطاو رِووني  دةثؤشةي  ةوةبووثةؤمدة
نةةا بةةةو هيَةةزةوة   بووو سةةروديان يةؤويَ يةةةوة دةكفانةةد، يةةة كؤجيتةةؤث     طةةو َ

ةوة، وةل طيةةاث نةةةمرث يةةة  بووشةةاالىويان دةبةةردو يةةة ديىةة  ديىدورونةةدو مؤميةةادة  
ن بةةة بروسةةكةو ضةةةمخاؤةو طةةرِث  بةةووث شةةةفةق بةؤمةة  نيطايةةةوة دةئاويَ ةةة

و جةنطةةئ دةسةوةان، مةةي  هيةووث      درةؤتة، دوروشؤرِشيان هةيىدةطنساندةو
و يةةة نيطايةةةوة طزنطةة   نةةة سةةةربازث ون، يةةة فةةةزويا دةنيمةةتةوةبووديىةدورون دة 

 .!!هةةاويَك  نويَيان دةةةةاندةوة
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(9) 
 
ةيمةةة  سةةةةر ثيَلىةةةوث مؤميةةةاث فيلرةةة  ضةةةركةث ديىؤثةةةة فرميَمةةةك  ةة 

، ةيمةةك  بةةنةوةرث بةسةةةريةوة   بةةووةرسةة اك  رِوونةةي  ذةنةةةرِويىيان طرة  
ةوة ئةفمةةةةانةث ؤؤرِسةةةةكيان دةردةؤمةةةةت، يةةةةة فؤةةةةةؤث  بووئةةةةاوةذؤدة

، بةةةو دنةنانةةةوة شةةيَ    بةةووسروشةةتةوة مؤميةةاث زةمةةةن  ئاويَ ةةةي  دة   
ة زةؤرةفةةةو يةهةةةر  بةةووةوة، روونةةي  ببةةوودة روبةةردوث يةسةةةر طرمؤيىةةة  

ن، وةل بووثزيمةةكيَكةوة كارةسةةاةيَك  دةديةةةوة، سةةةدون ويَ ةةة ةيَكةةةزودة 
نةةةةةوة، يةةةةة كةةةةةيف بووئاويَ ةةةةةث ةرسةةةة ال دةخيمةةةةتةوة نةةةةاو بيَمةةةةكةث 

شري يةكةيمةةةوة ئةةةو يةةادة ضةةةمخاؤةث دويةةةوة، يةبةةةر ةيمةةك  ئةةاوةذؤدو  
حة   ، وةل رؤبةوو يةسةر ضةرثاكة جةسةتةث بةة شةيَوةث ئةفمةانةي  دريَةة ب      

ةووبيَتةةةةوة بةةةةو جةةةؤرة نيمةةةانةث ئاسةةةؤي  بةةةاالىث بةةةةرزث دةردةؤمةةةت،  
روؤمارث طةض رِةنط  ئايىتون  بة سيَبةرث ةاريك  كةش  هةةووو ذورةكةةوة   
طةشرتث دةنووند، ديدةث ذيكةيىةو وردو رِةش يةناو ئابلىوةةث برذونطةو بةرؤث   

رِومةةةة  ثرِيةةدو وةل دو ئةسةةتيَرةث نةةاو ئةةاو دياريةةان دةدو، نيمةةانةث سةةةر  
بةسةةتةث   وةةمةةةن  حةةةفتاو شةةةش سةةايىةيان دةنةؤمةةاند، ددونيمةة  دو     

و ئةستور، ثةيةيم  نةرم، يةة نةوك     ن، ني ؤك  سثيو ةاريكبوودةستةبةر
ثيَيةوة ةةا ةةةوة  سةةرث بةةهيَزو ثتةةو دةردةكةةو ، رِةنطايىةةث نةؤؤشة          
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ت و ؤويَ يةةةوة يةطةةة َ زةردةؤةنةيةةدو دياريةةان دةدو، ثيَمةة  بةسةةةر ثيَمةةت
ن، ةةا َ  بةوو و برية    و ماش و سةر س ط  ةاريك ئةستورو موث سةرو رِيب

ةوة، بة كةيةث سةريمةيةوة ثتةةوو طةرذ    بووةايىة موث رِةش ية جةستةيدو ما
رؤذيَكةيب رِيمة  دةةاشة ،     هةموو، بوودياريان دةدو، هةميمةش ةةث كورة

هةةةةر دةسةةةونةةةكةث ثيَغةمبةرونيمةةة  ثيةةةادة دةكةةةرد، يةةةةو جيَطايانةةةةث   
و  وة نمةةيَوثوويةةة يةةة دةرةوةث ئةةاوةدون  دةضةة بووئاودةسةةت ؤانةةةث ييَ ة

نةديويةوةو بةردة ةةاروة  بةةكار دةهيَ ةا، بةةردةووميب حةةزث يةة ؤؤشةة        
و سةفةريمةيدو هةميمةة ةورةكةيةةك  ثة َ      و طةشت و طةرِون ، ية جةندبوو
و فيمةةةل  ، ةفةةند بووو ةةروشة  ةيةا   نبووو يفكةةو سةا   ، دةسةتيَك جة   بةوو 
 .بووم  بة كؤيى  ؤؤيةوةدوني

ة جةسةتةيةك  ئةفمةانةي ،   بةوو بةو جؤرةش يةو سروشتة ؤؤرِسكةوة ب
و جةسةةتةوة دةديةةةوة، بةةة  و ؤةةاويَ  رؤ  ؤؤشةويمةةت نيمةةتران  يةةةثال

 .بي ي  ثيميو ضلىك  يةش  دودةهيَزرو
و هةفتةةة ؤةةؤث وجاريَةةك يةةة بارةطةةاث ؤةةؤث نةؤؤشةة  برسةةت ييَةةربِث، د 

ةيب هةةةوويى  مةةةرطيان بآلوكةةردةوة، بةةةو ثةنةةةوة    نةشةةت، ئيَزطةةةث عيَةةرو 
و  و هيَةةزث دويةةةوة بةةةر ؤةةؤث، يةةة ئاويَ ةةةث روونةة ، يةةةثرِ بروسةةكة  روضةةةن 

ةوة، وةل ئةو ساةة درةؤتةكة بةة شة ةث شةةمايىةوة    يسيَبةريَك  ةةيىخ طرةي
دةشةة ايةوة، ثيَمةةرةرطةيةل يةبةةةر ؤؤرةكةةةدو بةةة شةةانة سةةةرث دودةهيَ ةةا،  

بة ني ةؤل طةةروث نةاو     بووةوة ة ؤوور، كروسةكةش  دوكةندئةسث َ بةرِيز دةك
 .ةةةةيىةكان  رِنة دةكرد

نةوةيةكةةدو يةةةو هيَلىةةة بوون يةةةالث، يةةة كؤبووئةةةو دنةنةةة ةةةةووو كاريطةةةر
 :ةوةيةرس اكةث كؤيىي

و  و ةمةةث ؤةؤش   و طؤرون  ة، هةيىثةرِك َيشؤرِش ةةنيا ةةةة كردن ني -
 هةةموو ة، يو يةةش سةوكي   جة  شةة   و و ؤؤشةة  ؤويَ دنةوةو نةان ؤةووردن  
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 .ئةمانة بة شيَك  ية ئةرك  شؤرِش
ث، ئةةو ثارضةة شةييرةث    ؤبةو بنةوة ئاويَ ةكةث دوناو هيَزث دويةة بةةرؤ  

يةة ميَمةكيدو زرنطايةةوة رؤذونةة يةة ئيَزطةةث دةنطة         ( بيَكةس ؤشيَرك)شاعن
 :كوردستانةوة ييَدةدرويةوة

وة ثيَمةةةران كةةةةوة فيمةةةةك  يويةةةةث ةفةنطةةةةكامنان ، بةةةؤ ثيَمةةةة  ) -
 (.بارزون 

وة نةةةاو ذورث وو ضةةة و هيَةةةزث ؤمةةةتة بةةةةر ؤةةةؤث  بةةةةو بنونةةةةوة ورة
و هاةةة دةر   ث شةت ؤث بردةوة، كاةيَةك ؤة  ؤش  يةبنث ؤؤؤؤشت ةوةو نةؤ

 . و ؤةباة  ية ئيَزطة بآلوكردةوة يةكرِوست وةاريَك  ؤؤرِوطرث
وة بةو جؤرةش بايةؤ  بة ؤؤشة دةدو، هةميمةة عةةةرث بةة جلةكانيةة    

دةكةةرد هةةةةا ئةسةةث َ نةضةةيَتة ناويانةةةوة، رؤذونةةة بةةةةان  يةبةةةر هةةةةاوو        
ن دةمةةو ضةةاوث  بوورؤذيكةةيب ضةةةند جاريَةةك بةةة سةةا    هةةةمووهةيىدةؤمةةت، 

دةشت، ثاشان وشةك  دةكةردةوةو يةة ئاويَ ةةث دةرِوونة ، ةةا ئةةو كاةةةش         
و ثتةةةةةو دةردةكةةةةةو ، ثمتيمةةةة   روؤمةةةةارث يةطةةةةة َ جةسةةةةتةيا رِيَةةةةك

، بةوو ية طةةرِون، مةيةةوونيَك  كارومةةش     بوونكة ذيان  ثرِةوة، ضوبوونةضةما
ة و، دةضةو بةوو ةوة ية زيَيةكةث ؤوور بارزونةةوة فيَةرث مةيةة ب   يهةر ية م دويىي
ة جيَطةةةث وو زيَةة  دةكةةرد، دةضةةو  و ئةممةةةرو ئةوسةةةرث ضةةؤم  بةة  طةةؤم

و كيَةوو بةةردو دور، شةةوو رِؤذو هةفتةةو      ةرس اكةوة، هةيىزنانيمة  بةة شةا    
، جطةة  بةوو ا َ ية طةشتو طةرِوندو هيَزيَك  كاريطةريان ث َ بةؤمة   و س ماند

جار غار غاريَ  بةة ئةسةث  بةةناوباند    ، زؤربوويةوةش سوور ضاكيَك  كارومة
و  بةيَرتس جلىةةوث بةةردةدو، بةة      دةكرد، يغاوث ةونةد بةة دةسةتةوة دةطةر     

ةدةهاةةة  و ب اردو دةكمةا، ضةةندي  كاةةةميَر يةسةةر زية  ن      ةوية رِيَطاو الثا َ
ؤوورةوة، كةق ية دةم  ئةسثيةوة دةردةثةرِث، هةةر بؤيةةش هةميمةة بةؤ     

، زؤر جار يةة ةةاوث   بووو سوورث ئةس  دة ث ية سةيرونو طةرِونوثمو ئارةزو
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وة كويَمةتان  ميَرطةة مةن،    وو كيَو، بةة زؤريةب دةضة    و بؤ شا وئازورث دةض
و  ن بةةة الثةةا َ ضةةادرث ةيةةا هةيىةةدةدوو يةةةناو ئازورةكانيةةدو دةحةوويةةةوة، يةةا   

و دةطةرِويةوة بارةطاكةةث، يةسةةر   وثيَدةشتا دةطةرِوو دووث ضةند رؤذيَك ثم
 .و رودووث شؤرِش دةكةوةةوة كار نةؤمةو روثؤر 
و بة ةويى  ضةاوث ةيَةربِث، يةةثرِ     ة الث حةشارطةيةلوو ضووجاريَك بؤ ثم
و و ثةيةةةو ةاضةةيدو هةيىطةةرِون، كتةةوثرِ هةسةتاية سةةةر ثيَةة   ميَةرو بةةة دةسةت  

ن وةل بةةةووو وروذودريَةةةك يةناويةةةؤضةةةاوث برِيةةةة شةةةارةكةيان، ميَةةةرو بةةةة ج  
 :ةوةيبانطةشةث كؤةاييان ثيَبيَت، ساةيَك سةيرث كردن موضرِكة طرةي

ية؟ ئيَرةةة وةل ئةةةو يية، زويىةةت مانةةاث ضةةيسةةةير بكةةةن بةةزون  مةةاق ضةة -
شارة ميَروةي ، دوذم  ب َ بةزةي  دةمانفليييَ يَتةوة، ئةةو حةشةارطةية هة     

 .   مرؤ يَكة يةناو شارث ئةم ميَروونةدو دةب ة شايةد حائض
، وةل طةويَزث دةنوونةد،   بةوو بةو جؤرة ئةو ثرؤ انة جةستةيان ثتةةو كرد 
، كؤكةةث ةةوش دةهةا ،    بةوو ةةنيا ية كاة  ثنيدو شيَر ثةيةة برِسةت ييَربِي  

ة بوو، يةة سةاالىن  دووييةدو كاريطةةرث ةةةوووث ؤمةت      بةوو يةش  ساردو سرِ دة
، شةوو رِؤذ بةو ذونةوة دةةةيةوة، ئازور يةة ةاضة  ضةةثيةوة دةسةت     سةرث

و مةسةةيودث كةةورِث روطةيانةةد، ةوشةة    ثيَكةةرد، هاوسةةةرةكةث بةةة ئيةةدريي 
و سة طيدو هةيةةو    ة، ئةازورث سةةؤت يةة ثمةت    وةك  كوش دة هاةوينةؤؤشي

ر مةةمحود  ؤناهيَلىيَت شةو ؤةو بيةيَتة ضةاويةوة، دووث ئةةوة بةةياوةرث دكتة     
ةارونو ثمك ي  نةاجيَي  بةؤ كةرو، ئةةوةش طومةانيَك  روسةتةةي ةث       و بؤ وض

و ةةةؤوث شةةيَر  بةةؤ دروسةةت كةةرد، ةوشةة  نةؤؤشةةيةك  طةةةورةيان كةةرد بيَةةت
دووية  ثةرت ثةةرةث سةةند،      بةوو ثةيةيان ية يةشيدو ضاندبيَت، هةر ئةوةش 

بيةةيَتةوة الث ثزيمةةك   بوودو روزث نةةةهةةةويىيان يةطةيىة سةةركردةكان ضةةةندة  
و ضارةسةةرث كةاة  بةؤ دةكةرد،      ثزيمك  ةايبةةة  دةهاةةة سةةرث    ئيَرون ،

، يةطةة َ ئةوةشةدو سةا  بةسةا  ؤةروثرت      بةوو  شةري ية  بووئةويب ةةةنيا حةة  
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بن ية بردنةوةث كرو بؤ هةندةرون، ئيَةرونيب بةةوة    ؤ، هةةا دووث نمكبوودة
بةة هاوكةارث سةاووكو سة  ئةاث ئةةث        1490، هةةا ية ئةةيلوي   بووروزوث نة

ئةةةمريكا ريَطةةةث درو، يةةة نةؤؤشةةتانةث مايؤكلي يةةك يةشةةارث       ةةةةنيا بةةؤ 
ة، ئيةدريي  بةوو رؤضمتةر ية مي يمةؤةا دةركةةو ، ةوشة  هةزوسةان  سة       

بةةةارزون  بةةةةوردث يةطةةةةيى  دةطةةةةرِو، يةةةة شةةةارث يةةةؤس ئةيلؤسةةةةوة بةةةؤ  
، بوونةؤؤشةةتانةكان دةيطيَةةرِو، يةطةةةئ ئةوةشةةدو بةةارودؤؤ  ةةةةووو ةيَكيةةو   

، كاةيَك مةسيودث كورِث هةا  بةؤ ديةدةن ، ةةا يةة      بووبةزم هةميمة ؤؤرِوطر
طةرماوةكةةة هاةةةةدةر يةطةةةئ هة ايىةكانيةةدو طريةةان، بةةةزم ئةةةو بةةة بةةةهيَزث   

 :وةزم  دويةوة
كؤمةةةيى    هةةةموو ؤكةةورِم دةبيَةةت بةةاوةرِ  بةةةوة هةةةبيَت مةةةر  بةة       -

ئةادةميزودة وةنةةبيَت ةةةنيا بةؤ ثةن بيَةت، ئةطةةر ةةةزوو ةةةدةر برِياريَكيةدو           
 .و دوو ناؤريَت بةرث ييَ اطنيَت

دووث ئةوة بةماوةيةل ية كاييفؤرِنيةاوة بةؤ نةؤؤشةتانةث مةايؤ ضةوةوة،      
وةوة بةةةؤ نةؤؤشةةةتانةث وهةفتةيةةةل ثمةةةك ي  بةةؤ كرويةةةةوة، ئةوسةةةا ضةة   

و زؤر بايةةةةؤيان ثيَةةةدو، ديى يايةةةان كةةةردةوة، ثمةةةك ي ةكانيان   مايؤكلي يةةةك
وثا هةةةةا بتوونيَةةت ةمةةة بةةؤ  ة، ئةوسةةا هةويىيةةدو بيةةيَتة ئةةةور بووسةةةركةوةو

جي ان بكا ، بةزم ريَطةيان ييَطةر ، يةة كؤةةاي  ئةةو سةايىةدو طةرِويةةوة بةؤ        
 . ئيَرون
دووث ماوةيةةةل ةةندروسةةت ةيَكيةةوةوة، ديمةةان ريَطةةةث ييَطنويةةةوة       

بييَتة دةرةوةث ئيَرون، هةةا هةةويى  طةةورةث بةؤ دروو دكتةور ماكفرسة يب      
طةةةث درويةةةوةو يةطةةة َ مةسةةيود بارزونيةةدو     دوووث بةةةرزكردةوة، ئةوسةةا ريَ 

طةرِويةوة بؤ نةؤؤشةتانةث مةايؤ يةة ئةةمريكا، دووث ثمةك ي ةكان ديى يايةان       
كةةةردةوة، بةةةةرةو باشةةة  دةضةةةيَت، بؤيةةةة مةسةةةيود بةةةة هةةةاة  ئيةةةدريي  

 . بةجيَي يَمت
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ن  بةوو زةمةةن    هةةموو يةوساةةشدو، ية ئاويَ ةث ئةفمانةييةوة شةيَوةث  
، بةوو يةسةر ئةو ضةرثاية يةةو طةةردووةدو نةوةت ب     بووك دةدويةوة، ضةند ساةيَ

، بةوو ية ناو نيطايةوة، يةةوةوة بةنةوةرث بةسةةريدو زو َ ب   بووبة ؤةيا َ ؤمت
 . ث بة بةرضاويدو دةهاة هةمووو ؤةو بي ي   هيووو ئاوو 

، شؤرِشةة  ئيَةةرون وةل بةةووهةةةووث طةرِونةةةوة يةسةةةرث دو بةةوو ضةةةند رِؤذ
بةهارة دةهاةة بةرضةاوث، طةويى  ذوكةاوث دةديةةوة،     طةالىث بةر نةسير  ئةو 

، دووث رِوؤانةدن  شةؤرِش ضةةند مةانطيَك      بةوو ئةوة ئةاووة    بووضةند سا َ 
و  نةبرد كةوةةة نةؤمةةث هةيىطنسةاندنةوةوة، يةةو سايىةشةدو يةة روطةيانةدن       

، رِؤذيَةك  بةوو دةنطةو باسةيَك    هةةموو يةوة طويَرِويةةيى   يةمةو طفتوطؤث ؤةيىكة
و رِؤذ باشةة  ييَكةةردو  انةةةث طمةةتيةوةو الويَةةك هاةةةة بةةةردةم  ضةةوة مؤزةؤ

 : ، هةةا ئةو ثةردةث بيَدةنط  شكاندبووبيَدةند 
 ييَرة دةؤويَ يت؟ -
 .رثبوودوو سايىرة ية كؤييةث ئا -
ن دةدؤزريَتةةةوة، بوورث ذيَرؤانةةة ئيَةةوة وةةويَ  ، دووث رِزطةةار   بووئةةا -

و طةؤطردو   و برؤنةزو مةي   ونكوردستان ض  ماددةث ؤاوث ةيَدويةة، يةة ئةايىت   
 .و كةرةستةث ةر نةو 

، ئةةو رِؤذونةةث بةن هاةةةوة، يةة      بةوو بةو بنةوة ئاهيَك  هةيىكيَماو مةا   
رث دةخيويَ ةةد، بةةةو بةةنةوة هةناسةةةيةك  هةيىكيَمةةاو بوومؤسةةكؤ يةسةةةر ئةةا

و فرميَمةةك ضةةاوث طرةةةةوة، ئةةةويب طريةةاو ئةةازورث  ضةةةند جةةاريَكيب كةةؤك 
 . رِةوة بةجيَي يَمتؤويَ دةوةو بة ديى  ث

ن، وةل بوويةوساةةشةةدو، يةةةة كةةةةيف شةةري يةكةوة ويَ ةةةةكان ةيَكةةةةزودة  
نةةةوة، بةةةوةوة ؤورثةةةث  بووئاويَ ةةةث ةرسةة ال دةخيمةةتةوة نةةاو بيَمةةكةث  

سةرةاسةةةةرث دةيطرةةةةةوة، ثةةةةة  سةةةيَدورةث دةهاةةةةةوة بةرضةةةاوو بةةةة      
ايةوة، وةل ئةةةةو سةةةاةةث، هاورِيَكةةةةث بةةةة ضةةةاوث   نووسةةةةوة دةيةةةطةردني
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 :ةوةيميَمكاويةوة ييَ  هاةة ثيَمةوةو هةمان ؤورثة طرةيفر
يةةةة ثازطةةةاث ئةفمةةةةرون ثيَيةةةان طةةةومت فةةةةرمان  يةةةة سةةةيَدورةدونتان   -
 .وةودةرض

ئةوة هةر ية سةرةةاث هاة يةةوة بةؤ ةةارون يةة فرِوفيَلىة  ئةةو رِذيَرةةوة،        
ةةةارون، شةةيَخ  ؤيةةةوة، ضةةةندي  جةةار ويمةةت نةضةةيَت بةة بووئةةةو طومانةةة طرة

زؤرث ييَكةةردو نةةاردث، يةةةو كاةةشةةدو يةةة نةؤؤشةةتانةث ثازطةةاث      ئةمحةةةد 
هةةةةا ضارةسةةةريَك   بوويةةةوة، هةةاة بووئةفمةةةرون ضةةةند رؤذيَةةك ئةةازور طرة   

بكريَةةت، يةةةو كاةةةةدو ثزيمةةكةكة شةةري يةث يةةة ئةفمةةةريَك دةدو، يةةةوةوة      
ةوة، بنث يةو فةرمان  ية سيَدورةدونة كردةوة، ويَ ةةث ئةةو   يطومانيَك  طرةي

 : ةوة، رِةزمارو بة ةورِةييةوة سةيرث دةكردكاةةث دي
 وم؟ وبؤ كرِنوشت بؤ نةبرد -

 : ن طرةيةوةبوو، هيَزث ياؤ  بووئةوة ية رؤحيدو كاريطةر
 . م  ةةنيا كرِنوش بؤ ؤودوث ؤؤم دةبةم -

ةوةو ووزث بووةوة، كتةوثرِ ثاشةطةز  بوويةو كاةةشةدو ئةةو ئةازورةث زي ةدو    
 :ةةويية ضارةسةر هيَ او حةذمة  طرةي

بيَةت،   نووسة  ئيَرة ية سيَدورة ناةرسني، ؤوو هةرض  يةةناو ضةاوومنان    -
 .ديَتة دث

يةوساةةشةةدو، ئةةةةو ؤورثةيةةةة ييَيدويةةةوة، بةةةةرةو بارةطةةةاث ةونمةةةويى    
 :بةريتانيا ضو

و ضةوسةةاوةي ، ئاشةةكروية كةةةس    ئيَرةةة نويَ ةةةرث طةةةييَك  بيَكةةةس    -
نيَةو دةويىةةةيا برِيةارث يةة     ثاريَزطارنان ييَ اكا ، دوووم ئةوةيةة يةة رةوشةت    

سةةةيَدورةدومنان ةةدةغةيةةةة، ئيَةةةوةث بةةةةريتانيا وةل كيَمةةةةث مرؤ ايةةةةة    
 .ثاريَزطارنان بكةن

ئةوةش ئةو كيَمةيةث يةسةر سول نةكردن، هةةةا شةاث ئيَةرون نويَ ةةرث     
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يان ضةل دوب ةيَ  بةؤ ئةةوةث ئةةو     هةمووناردة الث شيَخ ئةمحةد، دوووث كرد 
 :، دةنط  بةسةردو هةيىربِثبووةية ةورِةنةكوذن، شيَخ بةو ةم

كةسيَك يةم هؤزةدو مةال ممتةفايةكة، ئيَرة بةةوة ضةاو ةرسةيَ      هةموو -
 .نابني، بةيىكو رِق دةمانطريَت، هةةا دوو ديىؤث  ؤويَ  دةجةنطني

ئةوة كارث كردة سةةر دةويىةةة  ئيَةرون، بةؤ رِؤذث دووية  يةطةة َ عةةيةد        
سةاة  ثيَمةووزث كردنيمةيدو يةطةة َ ذةنةةرِو َ      غةفارث هيَ رويةةوة، يةيةكةةم   

 هةةموو هؤمايؤن  ضونة الث شيَخ ئةمحةد، ئةويب طفتوطةؤث يةطةة َ كةردن،    
 :دوووث شاث رِة  كردةوة

ةةةةنيا ضارةسةةةر يةطةةةيىتان ةووندنةةةوةث بةةةفرة، دووث ئةةةوة ئيَةةرون      -
 .بةج َ دةهيَلىني

بةؤ رذيَرة     نةوة، ئةةوة نةؤمةةث ةةرث   بووثاش ئةوةث بةب َ ئةيام جيا
ئيَةةرون دروسةةت كةةردو كةوة ةةة طفتوطةةؤ يةطةةة َ سةةةرؤل هةةؤزث ناوضةةةكةدو،    

و يوةكةةث  ويةطة َ ةةرةن  ئاغا يةككةوة ، دو رِؤذ دووث ئاطرث نةةورؤز يةة د  
، بةوو و دةشةت ثةرِ كرد   شاؤدو جةنطيان يةطةيىدو كردن، دةنطة  طويلةة شةا    

، بةوو بةارزون   و هيَةزث  ئةوة يةكةم جارث جةنط  دةستةو يةؤةةث هؤزةكةان  
بةةةةوةش ؤيانةةةةة  ئةةةةو سةةةةرؤل هؤزونةةةة ثيَيةةةايةوة، يةةةة سةةةةير كردنةةة    

سةةةر  بةةووثيَمةةرةرطةوة دوووث ةؤيىةةةث دةكةةردةوة، هةةةر ئةةةو رووني ةةةيب    
 .و ب اريان طر  يوةكةو الثا َ

دةكةوةةة سةةر    بةوو ضؤ َ دةكةرو، هةةر ضةةل     بوودووث ئةوة هةر سةنطةر
 .يَ ةدونزةوث، ئيرت هيض سةرؤل هؤزيَك  ةر ؤؤث ي

ئةةةو جةنطةةة بةةة يةةةكجارث ديىطرونةة  كةةرد، يةةة كةةاة  ناشةةت  ةةةةرم         
 :بووثيَمرةرطةيةل ديى  ثرِ

وية ةوشة  كارةسةا  نةةدةها     بووئةطةر ئةم ميللةةة سةر ييَميَووو نة -
و ةيَك بمكيَت، ئا  رِؤيىة ةةؤ شةةهيديت ؤةويَ  ةةؤش      ئاالىث كؤمار هةيىبكا 
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 .ن  جي اندويةية ناضةوون  رِذيَرة ؤويَ  مةةكا
بةو ةمةيةوة سةرث بةةرز كةردةوة ضةاوث بةةدةورو بةةردو طيَةرِو، ئةوسةا        

ثاشةةان كةوة ةةة   بوووة ذيَةةر درةؤتيَكةةةوةو وةسةةتا، سةةاةيَك بيَةةدةنط    وضةة
رِؤيمة، ية بةش  ؤةووروث ئةةو طونةدةوة يةة مايىيَكةةوة ثيَمةووزيان ييَكةرو،        

ث، نامةيةةك  دويةة   يةوساةةث دونيمة ثياويَةك بةة هةناسةة برِكيَةوة هاةةة ال     
 .دةست

ثةةاش ؤويَ دنةةةوةث نامةكةةة سةة َ فةرمانةةدةث بةةاند كةةرد، نةؤمةةةث بةةؤ  
 :كيَمان
يوةكةةةو بةةةرزوي   هةةةمووئيَةةرون هيَةةرش دةكاةةةة سةةةرمان، ثيَويمةةتة    -

 .طرنط  نةغةدةو سةر رِيَطاكان بطري 
بة ةةيىةم س َ نةؤمةث نيمان دون، يوةكةو ةةثؤيىكةث ديةارث كةرد، يةةو    

 .رة رِوؤرو، ثاش دةست شة ضونة سةر ؤوونةكةساةدو سف
ئةو رِؤذة كارةساة  سةةؤت رِوث كةردة ئةةو هيَةزة، نةؤؤشةيو سةةرماو       

و سةةرطةردون ، بةة ناضةارث ذةنةةرِو َ دوووث      و طووست ةوةث ذنو م ةدو َ  كؤ 
و كةةرو   يةضةند سةرؤل هؤزيَك كرد هةةا بة هانايانةوة بي ، ئيَمةرتو ئةسة   

ةوة، طويَيةكةث  بووو ةيةةةش بةةرزدة   و هةاوور  ، طريةان مايني رِيزيةان بةسةت  
و يةةرزو طريةة، يةبةةر شةاالىوث      بةة مةوروث ئةاودورث دةنطة  طةنةو ورِل      بووب

سةةةرماث زؤر يةسةةةر رِيَطةةدو ئاطريةةان دةكةةردةوة، ئةوونةةةث ؤؤيةةان طةةةرم      
 .ن  ه  ةر دةهاة ة جيَطايانبوودةكردةوة ةةووو دة

ةوة، يةة سة َ   ية زث سةةرمادو طرة ي دووث ئةوة ثيَم اة  جةند يةطة َ هيَة 
ةؤيىةةوة هيَرشةةيان بةؤ كةةرو، فرِؤكةةة دةسةت كةةرد بةة بؤمبةةارون، زريَثؤشةةيب     
و  كةوة ة دةست رِيَةو ةؤث ةةةاندن، ئاطر بةسةر سةنطةردو دةبةارث، الثةا َ  

 .ب  بةردو دورو رِوةةن  دودةبيَةرون
ةوة ذةنةرِو َ بة دوربني سةةيرث بةةرةث جةةنط  دةكةرد، دووية  دةيكةرد      
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و طويلةةةث دةةةةانةةدةوة، فرِؤكةةةيب يةةةل بةةةدووث يةكةةدو ناثايىريةةان      ملةة 
 .دةؤمتة ؤوور

يةوسةةاةةدو ذةنةةةرِو َ دةسةةت . يةةةثرِ فرِؤكةيةةةل كةوةةةة ؤةةوورةوةو سةةوةا
بةرز كردةوة، ثيَمرةرطة هيَرشةيان كةرد، دوون دو ةومبةيةةيان فرِيَدويةة نةاو      

يةةة سةةةر يةةةكيَك  ةةةر، دو زريَثؤشةةيَك  ةةةرةوةو سةةوةا، ئةوسةةا هةةةيىيان كوةا
سةرباز سةريان بةرز كردةوةو يةكمةةر ثيَكةرون، ئةةوة هيَةزث طةةورةث ثة َ       

 .زريَثؤشةكان كةوة ة بةر ئةو هةيىرةةة هةمووبةؤمني، 
ذةنةةةرِو َ يةةة بةة  دوريَكةةدو دييةةةة  ئةةةو سةةةركةوة ةيدو، هيَةةزث طةةةورةث   

 . ةوةيؤمتة ديىيةوةو ؤؤش  طرةي
ارِث بنهاةةةةوة، يةةةو جةنطةشةةدو ثةةيَب  يةةةوةوة ئازويةةةة  جةةةنط  طؤجةة 

 : ةوةيئةوةث رذيَت هيَرش بكا  ية ضؤ َ كردن  طوندةكةوة ئةو زةنطة طرةي
سةرؤل هؤزث جةالي  بؤ ئةوة طوندث ضؤ َ كردوة هةةةا رذيَةت بيَ يَتةة     -

و دةست ية كةيوثةي  ةرةوة نةةدةن، رِةنطةة    سةرمان، بة هيَر  نان وؤن
 ؟.ةوش  جةند ببني

طو  بة كتوثرِث ضةوور دةورث طوندةكةة طةنو، فرِؤكةة بؤمبةارون       ئةوةث 
ونة و، ؤؤيةان فيةدوي  كةردو ضةة   بوودةكةردن، ضةةند ثيَمةرةرطةيةك  يةطةيىةةدو   

سةةةر زريَثؤشةةةكان، يةةة سةةاةيَكدو سةةيان بةةةرِيزث يةكةةةوة سةةوةان، سةةوثاث   
 .رذيَريان كردةوة بة مؤيىطةث ؤؤيدو

و  رد ئةةةو ةارةمانيَتيةةةث ديةةةوةبةةوويةةة كاةيَكةةدو ئةةةو ويَ ةيةةة بةاليةةةدو رِو 
 .جةستةث ثيَيايةوة هةمووزةردة سةر ييَوث طرةةوة، سرودث مةزن 

ئةو ؤؤشةيية يةة جةةنطيَك  ةريمةدو ؤرؤشةانديةوةو بةة دوربةني سةةيرث         
رِيَطةث طرنطة  مةرطةةوة هةيىرةةةيان بةرد، يوةكةةو       هةموودةكرد، سةرباز ية

هيَرشةةث بةي  بةنث يةة ثةنة       ب ارو ةةثؤيىكةو بةرزوييان طر ، كاةيَةك ئةةو   
 ونةةوثَ كةةردةوة، يةوسةةاةةدو يةةة سةةةنطةريَكدو سةةةيرث ئاةةةان  دةكةةرد، دو 
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و كةوة ةةةة بةةةةر دةسةةةرتِيَة، يةةةة دورةوة ناثايىريةةةان فرِيَدويةةةة  فرِؤكةةةة هةةةاة 
 . ؤوورةوةو طةرِونةوة

ئةةوة ةورسةاي  هيَرشةةكةث نيمةاندوو نةؤمةةث نةويَ  كيَمةايةوة، سة َ         
ش ديةاريكرد، ؤةةة  الث رِوسةت بةؤ كيَمةان، سةيانيب       ةيث  بيوك  بؤ هيَر

يةالث باشةورةوة، ئاطةادورث يوةكةةو بةرزويمة  كةرد فيمةةل نةةةةةيَ  ، يةة         
كاةةةميَرث سةةفردو دويةةان كيَمةا، سةةةربازةكان وويةةانزون  شةكان، بةةة هةةةييان    

و يةكمةر هيَرشةيان كةرد، ذةنةةرِو َ يةوسةاةةدو هيَزةكةةث دةنطةدو، يةة         زون 
ث طةةمارؤ درون، فرِؤكةةش   هةمووسةنطةريان طرةةوة، ئةو هيَزة  كتوثرِيةكدو

 .ؤةة  ةرياندوو سةربازث ؤؤيان بؤمبارون كرد
يةوسةةاةةدو فةةةرمان  هيَرشةةيدو بةةة ثيَمةةرةرطةو بةةة ذيَةةر شةةازوث طويلةةة    

وة ثيَمةةوة، طويلةيةةل يةشةان  درو، كتةوثرِ جامانةكةةث دوطةر ،       وباروندو ض
و كةوةةةةوة  ث دوي ةةاو بةةةوث ةةةر بةسةةت  نيةةوةث سةةوةاندو يةسةةةر بري ةكةةة  

 .جةند
ةوة، سةوثاث  بوودةمةو ئيَةوورة ئةاطر يةسةةر يوةكةةث بةةةةةرث زةر بةةرز      

رذيَةةةت وةل درِكةةةةزث بةةةةر طةةةةردةيوي  ييَ ةةةا ، زي ةةةدو يةسةةةةر جةسةةةتةث   
 .كوذرووةوة دةستةةةيان بةرز دةكردةوة

ئةو جةنطةة مؤسةيياث بةجةسةتةيدو هيَ ةا، يةةو كاةةشةدو هةةمان ضةشة          
وشةة  ئةةاووزث سةةةركةوة  هةةا ، يةةة كاةيَكةةدو بةةري  بري ةةدوريَك  بةسةةت      ة

هةسةةتاية سةةةر ثةة َ، ضةةاوث بةةة هيَةةزث ثيَمةةرةرطةدو طيَرِويةةةوة، ئةوسةةا         
نةةةوةث بووبةضةيلكةيةل ضةةةند ؤةةةيَك  يةسةةةر بةفرةكةة كيَمةةا، ثاشةان كؤ    

 .يةطة َ فةرماندةث هيَزةكاندو كرد
ككةوةةةث دةطةر ، هيَةزث    دووث ئةوة بة هةوروزدو سةردةكةو ، ثةي  ثة

دةؤمتة ديىيانو بارث رِوستدةكردنةوة، ضةند كةسيَك يةسةر والىؤةةوة طةنةو   
كتوثرِ بة هاووريانةوة ضو، هةةا طةيمت ة ئةةو طوندونةةث بةةرث ذورو ةوشة      



 

149 

ن، ئةو كاةةةش دةنطة  يةة سةيَدورةدون  ثيَمةةوو      بووكارةساة  سةرماث زؤر
 . ةوةبووبةىو

، يةة دةفتةةرث يادةوةريةدو    بةوو و طرذ سةر رؤحة   ئةو هةوويىة كارث كردة
ةوة، ئةو شةوة دو جار طةويَ  يةة رِوديةؤ طرةةةوة، ديىة       ينووسيضركةو كاة  

 . بوو، ئةوةندةث فرميَمك باروند ةةووو كؤش  ةةرِبووثرِ
ضةةةند رِؤذ يةةة ذيَةةر ئةةةو هيَرشةةة ئاةانيةةةدو ئةةةو جةسةةتةيةث ديةةةوةو      

ر بري دوريَك ئةو ويَ ةيةةث دةهاةةةوة   وة سةوفرميَمك  بؤ رِشت، كاةيَك دةض
بةرضةاو، يةةناو هةاوورو فرميَمةكو ةيةةةو نايىي ةةوة دةنطة  ةةرث بة َ كةسةة           

و  و برسةةةيَت دةهاةةةةة طويَيةةةةوة، ئةةةاطر بةسةةةةرياندو دةبةةةارث، نةؤؤشةةة   
سةاةيَك يةة دةنطة  رِوديةؤو هةةوويى        هةةموو سةرماش كاريان كردة سةةريان،  

و، بةو هةووزنةةوة ةوشة  نةؤمةةث ةةر     ؤةيىكةوة ةةيبةندث س ورث دةبيمرت
 .دةها 

و بةؤ الث شةيَخ ئةمحةةد،    وماوةيةل بةة ةةةنيا بةنث كةردةوة، ئةوسةا ضة      
 : ئةويب طريا

م  ؤةؤم دةكةةم بةة ةوربةان ، بةا ئةةم ؤيَزونانةة يةةناو نةضة ، ةةؤش            -
بةةةرديَك ؤةةويَ   هةةةمووو هيَزةكةةة  ةةةا دوو ديىةةؤث  ؤويَ تةةان يةسةةةر  ؤةةؤ 

 .  ةارةمانيَت ب ةؤميَ
، كةاةيَكب يةسةةر دةرياضةةث طةادر     بووئةو ةمةية ية ميَمةكيدو كاريطةةر  

ةوة سةةةةيرث كةةةردن، هةةةةةا دوو كةسةةةيان يةسةةةةر ثردةكةةةة بووييَيةةةان جيةةةا
ثةرِيةةةوة، ئةوسةةا رِوث وةرطيَةةرِوو ضةةوور ئةفمةةةرةكةث بةةاند كةةردو يةةة ذيَةةر   

 :كردنةوة    ؤث بؤدوريَكدو ناؤ  ؤ
ان نووةو ، ؤةودو دةيزونيَةت ضةارة   ي ةةة دورث بةةر طةةردةي  بووئيَرة  -

و دووث ئيَرةةة مبيَةة  ، بطةرِيَ ةةةوةو    ضةةية؟دةمةويَت ئيَةةوة بةةةهيةل نةضةة    
بةرديَك ياريتةان يةطةةئ    هةمووثةيوةندث بة هةمزة عةبدوزوة بكةن، يةسةر 
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 . ة، ئيَوة طويى  رزطارث كوردو كوردستان بوومةر  ةؤمار
و بةة   نبةوو يةةاو طريةان بيَةدةند   ، بووبةو ةمةية هةر ضووريان ديىيان ثرِ

يان ميَةةةةووو كيَةةةو دةوورث ن ةةةيَ   هةنمةةةكةوة وةسةةةتان، سةةةيَبةرث شةةةا  
دةنةؤماند، ضوور جةستةو رؤ  زمان  ثيَك اةةييان يةة فرميَمةكياندو ةؤمةار    

و دةست رِوكيَماو هيَزث بارزون بةةرِيز هةةنطاويان    ، ئةويب ماض  كردنبووب
 :ةوةو وةاريَك  كردة مةدويياث ئةو ثيَم اةةدةنا، ية دؤيىيَكدو ؤرِث كردن

ان ونةة، رِةق دةبي ةةوة يةان يةة برسةان دةمةري ،       نووةبروكاض ضةارة  -
يان طويلةث دوذم  دةمانكوذيَت؟، ك َ ناةوونيَت با بطةرِيَتةةوة، ئةةم طةشةتة    
ةرسة اكة، دةبيَتةة يةةةكيَك يةة دوسةةتانة طةةورةكان  جي ةةان، ثيَويمةتة سةةةد      

 . ن بة هيَز بكةن ةا بب ة ئةو ثايىةوونةئةوةندةث ةر ؤؤةا
 : ةوةبووةمةكةث ةةووو نةكرد سةدون دةند بةرز

 . بامبري  بؤ رِزطارث كورد هةرطيز ية ةؤ جيانابي ةوة -
يان بةةة دةنطةةة  بةةةرزةوة ئةةةوةيان طوةةةةةوة، ئةةةويب يةسةةةةر     هةةةموو 

 : بووةمةكةث بةردةووم
زو بةرِوو بةةؤؤمانو   فيمةل ةةةنيا ئةوةيةة بةة ةةدةانةوةيةة، بةةيىكو هيَة       -

و سةةركةوة  بةدةسةت    ثةروةردطار ية هيَزث سوثاث دوذم  مةةزن ةةر بيَةت   
 . ب يَ ني

ئةوةث طوةو هيَزث دوبةشكرد، ثيَ ج سةدو شةسةت ثيَمةرةرطةث يةةثيَ ج    
و يةة   ةيثدو دومةزروند، دوو جةار دةسةت بةةرز كةردةوة، يةبةةروي  هيَزةكةةث      

وة، هةةةةا دور كةوة ةةةوة، يةطةةة َ ةيةةسةةيَبةرث هةةةر ضةةوور ئةفمةةةركةث رِووني
 .ةةوذم  سةرماكةدو كةيف ئايىتون  دةهاةة بةرضاويةوة

ةوة، بةة جؤريَةك ثيَيةايةوة    ية يةو كاةةشدو ئةو كةفة ية شري يةكةوة طرةي
و حةةةزث ثارويةةةل نانةةةوة  وةل ئةةةو طةةةردووةث يةوسةةاةةدو بةةةدةم برسةةيَت

 .رةوة رِوث وةرطيَرِوةوة، يةدوو سيَبةرث رِيزث ثيَمرةرطةدو بةئازويطرةي
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ي  ية ذيَر هةورث ةايىةوة دةست ثيَكةرد،  ميَةوويةكةم ضركةث طةشتيَك  
بة كزةباث بة هيَزةوة بةةرِيز دةرِؤيمةة، نيةو كاةةةميَر يةسةةر بةةفر رِضةةث        

و دورسةتانيَكدو وةسةتان، يةة ضةةند اليةكةةوة       نويَيان شكاند، هةةا يةة ضةرِث  
ةوة، ية ضوور شةيوو سةةرةرِيو الرِث دو   بووئاطريان كردةوة، طرِو دوكة َ بةرز

و  و بةدو  وبؤ ئةوةث هيَزةكةث ثم بوو ؤؤيان دوبةش كرد، ئةوة نةؤمةيةل
 هةةموو و ئاوث جؤطةو طؤالويمةةوة   ية هيَرش  ية ناكاو بثاريَزريَ  بة هيةك 

، ضةةاوث برِيةةة ديَكةةةث ؤةةوورو، يةوسةةاةةدو دو ثيةةاو      بةةووجةسةةتةث ةةةةرِ ب 
 : و ئةوونيب طريان بة دةميانةوة ضون و ثيَمرةرطة سةركةوة 

 .وةرن طوندث ؤووكةرةو ية ؤزمةةاندوية -
ئةوةيان طو  يةة ضةوور الوة كةوة ةة سةةر رِث، يةةناو ثيَمةووزث ؤةيىكةدو        

و الثايىةةةوة  ئاهةةنط  طةةةورةيان ييَدةردةكةةةو ، ئةةاطريب يةسةةةر طةةردو دؤ َ 
 . ةوةبووطرِو دوكةيىيان ييَبةرزدة
يةالث، كاةيَك طةيمةت ة ناوضةةث هةةركيو     بووك  ثنؤزئةو ثيَمووزية ياديَ

و ثيةاوو الو باوةشةيان    ب ةجيب ئةوةث بنهاةةوة، هةمان ضةش  ذنو م دو َ
بؤ دةطرة ةوة، زؤثايان بؤ طةرم دةكردن، بةة ضةاوث ئةسةري اوييةوة ييَيةان     

يان يةة مازنةدو   هةةموو ةوة وةستا، هةةا ثيَمرةرطة يدةرِوونني، بةو سةرسامي
و ثيَمةةةرةرطةدو مايةةةةوة، ذنيَةةةك يةسةةةةر  ورون، يةوسةةةاةةدو يةطةةةةئ ددومةةةةز

 :بانيةةوة هاوورث كرد
سةةةرؤل وةرة مةةايى  ئيََرةةة، مةة  ئةةةجيَ  حةةةكيرت، بةةا بري ةكةةة  بةةؤ     -

 .دةرمان بكةم
ثةيكةةدو سةةةركةو ،  وبةةةو ةمةةةيةوة هةةةنطاوث هةيى يَ ايةةةوة، بةةة دوريَكةة  دو

ورةوة، يةةةو ووونيب ضةةونة ذئةةةويب بةةة ةمةةةث ؤةةؤش هةةا  بةةة ثنيانةةةوة، ئةةة 
كاةةث دونيمة دووو دةرمان  هيَ ا، بري ةكةث بةؤ ةيرةار كةرد، ثاشةان سةي يةل      

 :ؤووردن  هيَ ا، كاةيَك دوي ا طةرِوية دوووة، طرياو دةست بةسةر س طيدو كيَما
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بيمةةتت يةةة طونةةدث ئةةاروطوش نويَ ةةةرث حكومةةة  يةةةو دةرةبةطانةةة        -
ريابةةة سةةةرؤل، يةوةةةةةث يةسةةةر رِيَةة   هاةؤنةةةةة الةةةان، حكومةةة  طةةةىوة و 

 .نازدورث دوؤ  دةرضون دوعا دةكةم بيَ ة ئيَرة
بةو ةمانةوة ئةاروم  نةةما، بةةدةم طةوثَ طرة ةةوة هيَلكةكةةث ةةو  دوو        

 :كةوضكيَك ماست بةسةرو كرد
 . يةرة ية ئيَوة زياةر كةس  ةرمان نيئيَ -

ةيةةة سةةةركةو ، يةوسةةاةةدو بانيةةكةةة يةةةرزث، الويَةةك بةةة دورةكةةةدو بةةة ث 
 :ذنةكةش ئاورِث دويةوة

 .وةرة عةي  ئةوة بارزون  ية -
وة الث ميةيىية ثمكؤكةو دةست بةة ثيايىةة شةة    وعةي  هاةة ذورةوةو ض

 :كرد، ئةويب دريَةةث بة ةمةكةيدو
كيان بةؤ ةةؤو ئةةم    وهيض شك نابةم ئةو كورِةو ةفةنطيَك نةبيَت، هةةردو  -
 . ؤاكة

ةوة، سةيانزة رِؤذ يةوةوبةةر   ية ذنيَةك طرةي  بةو ةمةيةوة بروسكةث ةيةةث
 :يةوبةر ثردةكةوة ةةث ؤؤث رِنيةوةو روث ةيَكرد

يةةة بي يَرمةةة ال  هةةةةةةةا      بكةةةم سةةةيدو موحةمةةةديَك  ةةةرم ني    ضةة  -
 . بةؤويَ  ؤؤث ثاريَزطارث يةةؤو كوردستان بكا 

يةوساةةشدو، يةة ةوونةاث ئةةوةوة ئةةوةث بنهاةةةوة، يةةو ويَ ةيةةوة يةة         
، درزث طةةةةورة بةةةووث ةلىيمةةة  بردهةةةةمووورةكةةةةث روونةةةني، وذ سةةةيووؤ 

و ةةةذةو دوريةب ةةةووو بةة دوكةةيى  زؤثةا        اليةةك ، ب رةيض   هةةموو ة بووكةوة
ن، دنةةةةن  دو بةةةوو ن، ضةةةةند ثرياسةةةكةيةل بةةةة ب رييةةةةكةوة بةةةوورةش ب

زةنيَكةةةوة  ةوة، بةةة ديوورةكةةةوة بةةة ةايمةة  ساضةةرةيةةكويةكةةةث وشةةك طرةي
 . نبووهةيىووسرو

ةنةث يةطةئ سةرماو جةنط  ئةو هيَزةدو بةةروورد كةرد، كةاةيَكب    ئةو دن
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ون يةةة ذيَةةر بؤمبةةارون  ضةةووردة فرِؤكةةةدو ئةةةو ويَ ةيةةةث ال   ويةةة طونةةد دةرضةة
 .ةوة، ية كاةيَكدو ئةوةث ديةوة فةرمان  مانو نةمانيدوبووزي دو

و وسةةوثاث رذيَريةان ةةةفرو ةونةةا كةرد، كةاةيَكب ةةةةرم  د     بةوو ئةةو هيَزة 
، بةةةو بةةنةوة يةةة  بوويان ناشةةت ئةةةو ويَ ةيةةة هةةةر يةبةرضةةاويدو  ثيَمةةرةرطة

ةوة بةة هةؤرةوة بري ةدورث ةيرةار     ية طؤرِستان هاةةة ؤةوور، دودة ئةةجيَ  بي ي   
دةكةةرد، بةةة ثلىيتةةةو ثيَمةةتةو ثةةةرِؤو ةةةاميب بةةري  دةبةسةةة، بةةةو جةةؤرة   
ضووردة بري دورث ةيرار كرد، ماوةيةل سةيرث كرد ئةوسا سةةرث مةا  كةردو    

 : متة سةر س ط دةست ؤ
دويكة ئةج َ، ديىمؤزث وةل ةؤ يةةم نيمةترانةدو هةةبيَت مةحايىةة هةةر       -

 . سةردةكةوي 
ئةو جةنطة رِؤذيَك يةو ناوضةية هيَمةت يةوة، ئةوسةا بةةرةو طونةدث ثيَةدو      

نةةةوة، طونةةدو مةةايى  بووبةسةةةر بةةةفردو رِيَطةةةيان بةةرِث، زؤربةةةث ضةةيا رِةش ب
و سةيغاريان بةؤ    و ثةةننو ةةوة    تة نةان سةر رِيَطا دةهاة ةة ثيَمةةوة، دةسة   

دةهيَ ان، هةةا طةيمت ة طوندث زي ياو ئاس طرو بةةو جةؤرة بةةرِيَيان كةردن،     
و  و دورسةةتان نةةةوة، يةناوضةةةث ضةةرِثبوويةةةويَب يةةة طرمةةةو شةةةمدي ان بةىو

 .و بيَمة، فرِؤكةيب هةر بةسةريانةوة دةطةرِون جةنطة َ
سوثاث رذيَت دونةا بةؤ دؤزي ةةوةيان،    ذةنةرِو َ ئةوةث بة نيمانةث طةرِون  

هةةةةةا هيَرشةةةيان بةةةؤ بكةةةةن، بؤيةةةة فةرمانيةةةدو كةةةةس ؤةةةؤث دةرنةةةةؤا ،  
و كيَةوو دورو درةؤةت،    و كةوةةة روونةي  شةا     دوربي ةكةث بةضاويةوة طر 

ثيَمرةرطةش يةة ذيَةر طةةالىث درةؤتةةوة ؤؤيةان حةشةاردو، فرِؤكةةش ضةةند         
ثةةنؤزدو هةيىطةةةرِون، هيَةةزث   سةةورِيَكيان دوو رِؤشةةة، ئةةةوونيب بةةة ضةةياث     

ورةوة ةةةةيان ييَكردن، طويلةة بةة   وسةربازث رذيَت ية ةرس  ؤؤيان هةر ية د
ئاةانةةةوة دةكوذويةةةوة، هةةةةا ؤؤيةةان كةةردةوة بةةة ئيَرونةةدو، بةةةناو طونةةدث  

 .نةوةبووميَرميَدو بةىو
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ث ةيَكةردن، بؤيةة ذةنةةرِو َ ثةيَب     وئةو ضةند رِؤذة كارةساة  سةةؤت رِو 
ربةني، رِيَطةةو يوةكةكةةث ثةاس دةكةرد، نةؤمةةث       وبة دو بووكةوة هيَزةكةث

 .بوونويَ  دودةنا، هةةا ية كةمي  سةر رِيَطا رِزطاريان 
، دو ةيثة  ضة  كةسة     بةوو ئةوة هةر ية سةرةةاوة هةست بةو فيَلىةة كرد 

و  و دبةزث  و شةكال  دونا بة الثايىدو دةرِؤيمة، بةو جؤرة يةة طونةدث هةةرك    
ون، ثارةيزونانةة بةةالث ئةةو    وو وودث ةتور دةرضة  ؤوورون و ثرس طؤزة رِةش

و سةة طيان بةةؤ   طوندونةةةدو دةرِؤيمةةة، ؤةةةيىك  يةسةةةر رِيَطةةاوة دةطريةةان    
 .دةكردنةوة

، كةةةاةيَكب طةيمةةةت ة نةةةاو  بوويانةةةدوهةمووئةةةةو ئاووزونةةةة يةةةة ميَمةةةك   
و ؤةةووردن بةةة  عةشةةنةة  عةةروس هةةةمان ئةةاووز ؤةةويَ  دةجؤشةةاندن، نةةان 

و ثيةاوةوة رودةطةنو، هةةزورون فرميَمةك رِضةةث رِيَطةةث        و ذن دةست م دو َ
 .بؤ دةشكاندن

يةالث، ية ب  درةؤتيَكدو دةفتةةرث يةادةوةرث    بووئةوة بنةوةرث سةؤت
 :دةرهيَ او ئةو ةارةمانيَتيةث ةؤمار كرد

و  و كةيةةة سةةورو ثةيةةة رةش   يةةة شةةكاكةوة هةةةةا طةيةةةةيو ووي ةةدث     -
ةيىةةدو كةةردي ، طةةةييَك  يةةةؤؤبردو    عةةةمبارث ؤةةةيك سةةةماث مردنيةةان يةط   

 .ةارةمامنان هةية
و  و بري  كورةة بةاز هاةةة بةةردةم     و ثياويَك  رِيب ماشوئةوةث طوة
 .ة سةر س ط بوودةست ؤمت

، ورةةث ية دةم دةرنةها ، وةل بيةويَت بةة بيَةدةنط    بووساةيَك بيَدةنط
 :شكاندطيان  فيدو بكا ، هةست بةو طيانة ثاكةث كردو ئةو شةرمةث 

 فةرمو ض  فةرمانيَكت هةية؟ -
 : ثياوةكة دةست بةرزكردةوة

 . طةورةم   يارمةةيةكتان ثيَويمتة، م  شارةزوث ئةم ناوضةيةم -
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 . ةؤثياويَك  ديىمؤزيت، شارةزونان بكة هةةا س ورث رِوسيا -
 . ئاسانة ؤويَ ت ه  ئيَوةية -

ك  شةكاندو يةة   ةوة، ضةيلكةية يئةوة بنث نةؤمةث نويَ  ؤمةتة ميَمةكي  
و ؤةة  كيَما، ناوث طوندث ئةو ناوضةيةث نيمةانة كةرد،   وبةردةم  ؤؤيدو د

 : ئةويب كتوثرِ ييَ  طؤرِث
بارزون  م  ةةووو شارةزوم ثيَويمتة بيةي ة نةاو ةوركيةاوة، يةة طونةدث       -

كليمةو طةنةةدو ووغةةو دوةةةب ضةةرونةوة ئةوسةةا دةطةي ةةة مةةاكؤ، ئةوسةةا ئةةاوث  
 . ئاروز

 :و دةست بةسةر شانيدو كيَما نني طرة بةو ةمةيةوة ثيَكة
 ناو  ض  ية؟  -
 . مةمحود -

ة شةةان ، وةل ئاسةةك بةةووثياوةكةةة كةوةةةة ثةةيَب، ةفةةةنط  برِنةةةوث كرد 
 : رِيَطةث دةبرِث، هةةا طةيمت ة ماكؤ، ئةوسا ثةيةث رِوكيَما

 . ئيَرة ةرس اكة، ئةو س َ بةرزويية بطرن ةا نان دةؤؤي  -
ةوة  ئاةان شلىةةا، زةوث لوجةؤيى  ةيَكةةو ،   كاةيَك ثيَمرةرطة سةرك

 .فرِؤكة بؤمبيان فرِثَ دةدوية ؤوورو زريَثؤشيب هيَرشيان دةهيَ ا
ئةو ةيَكةزويةث بة نةؤمةيةك  طةورة دونةا، بؤيةة كاةيَةك سةةيرث كةرد       

نةؤمةث هيَرش  رذيَر  دونةا، كتةوثرِ ضةوور ؤةةة  كيَمةا، ثيَمةرةرطة هةةر        
نويَيةيان طر ، ؤؤشة  بةة هيَزيَكة  ةةرةوة بةةرةو       ضوور نيمانةث ئةو ثةنة

و ثيَمةرةرطة بةة ةفةةند    وؤوور هيَرش  كرد، يةثرِ زريَثؤشيَك سوةا، كتوثرِ د
شيَك  ةرو طرةيان، بة دؤشكةكةث كةوة ة دةسةت رِيَةة يةة    ؤونة سةر زريَثوض

 .نةوةبووفرِؤكةو ناضاريان كردن بةرز
ةوةيةةدو مانةةوة، دوو رِؤذ ثةيَب    نبووس َ شةوو رِؤذ بةو جؤرة يةو رِوبةرِو

ور بةةرِثَ  وو ةيثة  يةة بةشة  بةاكورو باشة     وطزند  نةؤمةيةك  نويَ  دونةا، د 
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ةيثةةيب يةةةناو جةرطةةةث جةنطةةدو هيَرشةةيان كةةرد، دةمةةةو عةسةةر    وكةةرد، دو
و ون، يةة ثانتاييةكةدو د  بةوو يةةكيان طرةةةوة، سةوثاث رذيَرةيب دوبرِوو     هةموو

رِيَةةدو، بةسةةةر ةةةةرم  سةةةدةها دو  سةةةدو حةةةفتاو يةةةل سةةةرباز ةفةةةنطيان ف 
 .هةنطاويان دةنا

ئةةةو جةنطةةة ةورسةةاييةك  طةةةورةث ؤمةةتة سةةةريان، بةةةو هيةكييةةةوة    
نةةوةو بةةر يةة ةةةةة ئةةو كرؤكةة       بووجاريَك  ةر ةوش  جةنطيَك  ؤويَ ةاوث  

دياريةةدو، يةةةة روونةةي  سروشةةةتو دةوروبةةةةرةوة ئةةةو هةسةةةتةث وةرطةةةر ،    
كيب يةةةة ديوةؤةةةان  عومةةةةر ئاغةةةا  ئامؤذطةةةارث ثيَمةةةرةرطةث كةةةرد، كةةةاةيَ

بة طةيمت  ثياوةكةةث بةؤ    بوو، هةر ئةوةبووية ئاكارث دودئ  ،نبوودونيمت
 .ب كةث سةربازث ضوور دةوريان طنو، فرِؤكة كةوةة بؤمبارون

يةطة َ بيمت  دةنط  فرِؤكةدو طرنط  ئةو هيَرشةةث زونة ، بؤيةة كتةوثرِ     
ةيثة  ةيَكةةالىوث ئيَرونيةدو،     ويةة دو نةؤمةث نويَ  دونايةوة، ية كاةةميَريَكةدو  

يةطة َ كةوة ة ؤةوورةوةث يةةل فرِؤكةةدو ثيَة ج زريَثةؤش كةوة ةة بةةر ئةاطر،         
 :دةيان ئةسثيب بة ثمت رِوة  دةيان حيةند، يةوساةةدو فةرمانيدو

 . ئةو ئةسثانة بطرن بري دوريان ث َ دةطويَزي ةوة -
ة كتوثرِيةكةةدو ة سةةةر ةةةةرم  ضةةوور ثيَمةةرةرطة، يةة وضةةو وئةةةوةث طوةةةو

ون يةسةةةر طرديَةةك ويةسةةةر دو والى  دويةةان بةسةةة، هةةةةا يةةةو طونةةدة دةرضةة
فرميَمةةةك  رِشةةةت، نيمةةةانةث  وطؤرِيةةةان بةةةؤ هةيىكةنةةةدن، دووث ئةةةةوةث دو

، بةوو رِؤيمت  بؤ هيَزةكةث طرةةوة، يةةناو ماةةةم  ئةةو شةةهيدونةدو مةا  ب     
نويَ ةةةر هةةةةا نةةةوة، ثيةةاويَك  كةةرد بةةة  بووو هةةةةا نزيةةك مةؤفةةةرث سةةروجل 

طفتوطةؤث ثةةنا بةةريان بةةؤ رِوسةيا بكةا ، ثةةاش ئةةوة طنفةان  هةيىتةكانةةد،        
، ؤمةتية كاغةزيَكةةوة،   بووث ؤمتة سةر يةةكو ذمةاردث بيمةت دي ةار    هةموو

 :يةوة ثيَياو مةمحودث ما  كرديثاشان يةثةرِؤيةك
ئةوة سةروةة  هيَزث بارزونة، ئيَرة دةضي ة روسياو ضة  يةةم ثارةيةة     -



 

157 

 . ؟ ئةوةش ئازيةك  كوردستانة، ئةو ةفةنطةش يادطارث م ة بؤ ةؤ بكةي ،
و سةةاةيَك  وة سةةةر ئاوةكةةة، ورد يةةة شةةةثؤيةكان  روونةة ودووث ئةةةوة ضةة

ن، بةةةة وردث بوورومةةةا، ئةوسةةةا ئةوونةةةةث جيةةةاكردةوة، مةيةةةةوون  كارومةةةة  
و  بةر بةة ثاسةةوون طةنون   و دةورو نةؤمةث ثةرِي ةوةث كيَما، سةر بةرزوي 

 . بة ثةرِي ةوة كرددةستيان 
يان هةةموو ؤمةةو دةنطيَكة  روونة ، هةةةا      هةةموو  دو رِؤذ بة دوربةني يةة  

و  ضةةونة ئةوبةةةر ئاوةكةةةوة، جويىةةةث دوو كةسةةيان  ؤويَ ةةدةوة، ئةوسةةا جةة  
 . فيمةكدون  ؤمتة ةورةكةكةيةوةو ؤؤث هةيىدوية ناو ئاوةكةوة

يةكةوة يةوساةةشدو، ئةةو ةةوذمانةة بةرضةاويان طرةةةوة، يةة كةةيف شةري        
ةوة، كةةق  بووئةو شةثؤيةث ديةوة، بة كةشةيَت ذورةكةشةةوة رِيثؤرةةاذدة   

ية نيطايدو دةضرِو، بة ويَ ةةث شةيَرثةيةوة يةة ميَةرد م دويىيةةوة هةةةا ثةنث        
نيطايةةان دةثؤشةةيةوة، طومةةان  ذةهةةرث كوشةة دة يةةة دةماريةةدو دةزويةةةث      

رث ة نةةاو شةةةثؤي  سةةام اكةوةو بةةةرةو نةةةم   بوودةكةةردةوة، ضةةاوث كةةةوة  
ورةكةةةوة، وةل ةايىةةة  ودةكمةةا، بةةة منةةةث بةةارون  شوشةةةث ثةيةةةرةث ذ     

ث يةةةةالث زي ةةةدو هةةةةمووو  نبووانووسةةةث ؤةةةةيايى  بةةةة رووني يةةةةوة  ودةزو
نةوة، ية رؤح  نةةةوةدو دةةوويةوةو رؤذونةة بةة هةةزورون يةبةرضةاويدو     بوودة

ث ميَةةوو يارث مةرطو ذيانيان دةكرد، ؤاكيَك يةبةر ئةاطرث دؤذةدو دةسةوةاو   
 .ئةو شؤرِشةش وةل طةزث درةؤت فؤةؤي  دةهاة ةوة ثيَب ضاوث

ئةةةو طةردةيويةةة رؤذونةةة دةيطرةةةةوة، جاريَةةك بةةةو جةةؤرة سةةي ةث بةةة       
ك  ئةمريكيةةةدو نووسةةةينةةة  سةةةوةاندو يةةةة وةزمةةة  رؤذنامةوركةةةان  دةروبوو
، كوثة ةاوةكةث يةة ييَةوث البةردو ئةةو هةناسةةيةث هةيىرةيةةوة، بةةو        بووماة

 :ة ية زةرياث ؤةباةا كةوةة بنيَك  ةويىةوةبرِوو بةهيَزةو
ةوة، نووةة يةبةر ئةوةث شؤرِش سةرنةكةو  بؤية بةنةوةرث ؤةؤم نا   -

 .ئةوة ثيَويمتة بي يَلىرةوة بؤ زمان  رةسةن
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ةوة طةةر ، بةةةو وشةةانة حةذمةةة    يةةبةةةو ةمةةةيةوة ثةيةةةث بةةة رومةةي  
ة، دووسةاة   ةكةو كةوةة بنث ةويىةةو نووسطرةيةوةو دوو نيطاث طرةة رؤذنامة

كارةساة  شؤرِش  هاةةوة ثيَب ضاو، وةل ئةةو سةاةة يةة ةيمةك  ئاسةؤي       
 :ك ئةو بنةث وروذوندنووسينةوة، كاةيَك رؤذنامةبووسةركةيةوة ةيَكةزودة

 ؟ بووهؤث كةوة  شؤرِش ض   -
هةةيض هاورِيَيةةةكران يةجي انةةدو نيةةةو بةةارث سياسةة  جي ةةانيب ئةةةمرِؤ    -

 .، بة شيَوةيةك  كاة  ووزمان هيَ ائةوةية شؤرِش ووز ب يَ يَت
 ماناث يةبنث ةؤدو ماناث شؤرِش هةية؟ -
ث سياسةةيةوة وهةةةر شؤرِشةةيَك، دوووث مةةايف نةةةوةيةةةل بكةةا  يةةة رو    -

ناكةويَت، ئةمرِؤ يان سبةي َ هةر دةبيَت هةستيَتةوةو ئةو مافةة بةة دةسةت    
 .ب يَ يَت

 :ة هةوووة ؤةة  كيَماو ب بةر يةوةث مائ ئاووي  بكا  ثةيةث هةيىربِث
 . سةدون ةةن ية مايف مرؤ  بة بةرميليَك نةو  دةفرؤشريَت -

، يةةة بةةووهةميمةةة ميَمةةكيان ةةةةن    بووئةةةو ويَ ةةة ئةةايىؤزة يةبةرضةةاويدو 
ةوونةوةث طزنطةوة رؤذونة مةشتةيىيَك  نوثَ دةيطرةةوة، هةةر بةةو رؤحةةوة    

 :ك دةرؤمتنووسيَدوو ئاسؤث كوردث بؤ رؤذنامة
كةةارث مةة  : ة، نةةةل ميمةر بةةة دنيةةا بلىة َ   ووسةةيةةة ئةةهروما بي  هةيكةة   -

ةةووو، بةزم كورد بة كةس نافةوةيَت، ديمان ريَبةرون  ةر ية دوويَة  دويكة    
 .نيمتراندو سةر هةيىدةدوةةوة

ثةيةةةةث يةةةة ييَةةةوث البةةةردو هةناسةةةةيةك  ةةةةويى  هةيىكيَمةةةاو مةةةةيَك    
 :كةسكوندث ية جطةرةكةيدو

ةند كةةردن بةةةردةووم ة، بةةةزم بةةؤ ئةةةوةث  مةة  دةمتةةوون  يةسةةةر جةة -
ؤويَ  نةرِذيَتو ئةو جةنطة نيةوة جي انيةة يةسةةر كةورد البيةيَت، وومةان ثة َ        

و  بة شيَوةيةك  كاة  كؤةاي  بة بزوة ةوةكة ب يَ ني، بةةهؤث ثةنث   بووباش
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نةؤؤشيةوة دةورث م  كؤةةاي  هةا ، بةةزم هةةرطيز ناكريَةت كؤةاييةةل بةؤ        
 .كورد دوب ريَت

 .بنةوة دوو ةوم  ية ةاوةكة دوو كةوةة بنث ةويىةوة بةو
يةو ثرِؤ ةيةدو شةثؤي  بةنةوةرث يةطةة َ ةيمةك  ؤةؤرو      بووضةند ضركة

ن، يةةة طةةةردون  ةةةوووةوة يةسةةةر بووةةةم  شةةارووةث ووشةة تؤندو ةيَكةةةزودة 
و كيَودو دةنيمتةوة، ثرِؤ ةةث هةةزورون هةةزور رِؤحة  شةارووةيان       طويى  شا 

يةسةةةر طةةؤرِو بيَمةةكة دةكةةردةوة، بةةرؤث بةةؤ ئاسةةؤ بةةةرزدةكردةوة، بلةةيت   
، ثرسةةطةو ثليكانةةةث سةةةركةوة  دةديةةةوة، بةةة   بووفرِؤكةكةةة يةبةرضةةاويدو

 . ةوةيئاةانةوة ية يوةكةث بلى دث دةرِووني
ث ئةةو  ونةةزونروو دةةةنةدرو، ةةةزو    ث بة ثرسةيارث بووةيمك  ضركةث مؤيى

ساةة دةيطرةةوة، ثةساثؤرةةكةث ةةنيا بة ئةمةريكا مؤر كةرو، يةةوةوة ئةةو    
طةشتةث بة ذةهةروو سةيوو  درو، يةةناو فرِؤكةكةشةدو هةةمان ويَ ةةو شةةثؤ         

نةةةوة، يةةة سةةةيركردن    بووثيَيةةايةوة، يةطةةة َ ئةةةو طومانةيةةدو ئاويَتةةة دة    
و ئةةاطر بةةارون   ةوة، فرِؤكةةة هيَرةةاث مةةردنزةويةةةوة ئةةةو سةةاالىنةث بندةهاةةة

 . بووطوندو شارو شارؤضكة
جاريَةةك يةةة نيمةةت ةوةث هةةةي  كؤثتةريَكةةةوة ئةةةو ويَ ةيةةة طرةيةةةوةو بةةة  

 :حةذمةةةوة كةوضكةكةث يةسةر ةاثةكة دوناو ثاروةكةث ةوةدو
بي  بة ةايةر يةحيا بلىةيَ ، سةةرؤل كؤمةار ؤةؤث ئامةادةث طفتوطؤكةة        -
 . ببيَت

ث وةرطيَةةرِو، ضةةاوث برِيةةة سةةورة وو رِو يةوة هةسةةتاية سةةةرث َبةةةو ةمةةة
 .ض ارةكةث ضوورةا، ئةويب ثةروونةكان  جوالىندةوة

يةوساةةشدو، ثزيمكةكة بة نيمانةث نةامؤوة شةري يةكةث ييَةدوو رِةنطة      
ويَ ةةث   هةةموو طةؤرِو، ةفةت هاةةة نةاو دةميةةوةو وةل هيَةزث ةةيةسةكؤباوث        

، بةة شةةثؤي  ئةةو    بةوو هةةزورةها ويَ ةةدو مؤميةا ب    ن  ةيَكةالىو كرد، يةةناو بوو
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، وةل درؤزةث ؤويَ ةو طؤشةت بكةةن، يةة ةوونةةوةث ئةةو       بةوو ةةمةوة سةرِ ب 
و  ويَ انةةةوة يةطةةة َ مؤسةةيياث شؤرِشةةدو ئاهةةةنط  رِؤحيةةان دةسةةازوند، طةةو َ 

و طةؤرِث ئةةو     بوون، ويَ ةةث ةةا  بووو بنةوةرث ةيَكةزودة و ةيمك كةشيَت
نةيان دةكيَمةةةا، رؤذونةةةة دةهاة ةةةة طويَيةةةةوة، ماوةيةةةةل  هةوويىةةةة ةرسةةة اكا

 :يةوةييةوةوبةر بة ؤويَ دنةوةث رِوثؤرةيَك ئةو ئازورة ةيَكةزوة طرة
طونةةدةكان دةطةرِيَ ةةةوة، ئةةةم ةةوةةةةش ةيَكدةشةةكيَت، ئيَرةةة نةةةوةث   -

و ةةةابيلني دةبيَةةت سةةةبرث ئةةةيوبتان هةةةبيَت، دوذم ةةان ئاطريةةان   ئيمةةراعي 
 .رانو ئةياميمران هةر سةركةوة ةؤمتؤةة سةر ئيَمك

ةوة بةةة الوث ضةةووردة سةةازن،  بةةووبةةة ؤةةةيائ رؤحةة  ؤةةؤث ةوونةةدةوةو  
سام  عةبدو  رِةمحان بة ةويى  سةيرث دةكرد، ئةو سةاةةث بنهاةةةوة، يةة    

يطارستان ئةةةناسةؤن يةة وةالىمة  ثرسةيارةكةث عةةي       بووبارةطاث كؤمارث 
 :عةبدوزدو ثةيةث بةرز كردةوة

ر هةةة ايى  روسةةتةةي ةث اليةةةنطرث جي ةةان  سؤشةةياييزم  يةةة      ئةطةةة -
 .رؤذهةزة  ناوةرِوستدو هةبيَت، ةةنيا ممتةفا بارزونية

 :بةو ويَ ةيةوة يةثرِ بنث طرمؤيىة كرد
بةيىكو ؤوو بطاةة فرياث ملويَ ان هةناسةث بة َ ةةاوون، كروسة  عةةييت      -

 . بؤ ب يَريَتو ضال ببيتةوة
و  يَةةث ئةنةدوزيارث ةةةووو كةرد، طةيمةتة شةا       يؤسام  هةر يةو كاةةةث ك 

، ضةةةةندي  دةورةث بووضةةةك  هةةةيىطر ، سةةةركردةيةك  وريةةاو بةةة ةوونةةا      
ثيَمةةرةرطة كةةردةوة، يةةة دومةزرونةةدن     ؤو ئةنةةدوزيارث جةةةنط  بةة  كةةاديرث

، يةةةةة ثةيوةنديةةةةة  بوويىيَكةةةة  بةرضةةةةاوث هةةةةة ؤدةزطةةةةاث ثاروست يمةةةةدو ر
و  ث بةة ةوةةاب   ؤةو سةاةةش ؤة  ، ةةا ئة  بووماسيةكانيمدو ةةةووو كارومةة  ؤديبل

طيةةان يةسةةةر دةسةةتةث ئةةةو دةزونةة ، يةوساةةشةةدو، بةةةو هيوويةةةوة ييَةة       
بنث ثةةرش دةيطرةةةوة، بةة ويَ ةةث هةةوويى        بوويةوة، ئةويب بيَدةنطيروون
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و بةندخيانةةةوة ثرؤ ةةةث ؤةةةيايى   و سةةيَدورةو كوشةةة و كةةاو  كةةارث جةةةند
 : ةوةبوودةدةكردةوة، هاوورث رِؤذونة ية ميَمكيدو بةرز

 . ئاث، كوذروم، كوردستان -
 .م دويىت كوذرو -
 . ميَردم ية سيَدورة درو -
 . كورةكةميان بة ةيَزو  سوةاند -

ةوة، رِؤذ بة رِؤذ ثةرةيان دةسةةند، بةزةث   بووئةو هاوورونة ميَمكيان طرة
و جار ضةةند ثارويةةك    و، رِؤذونة يةل دبووث ييَطؤرِووو ثمو شاديو كاة  نان

ي دنةةوة، ثةاش   ؤذنامةة ؤ ؤةوة، دةكةوةةة بنكردنةةوةو ر  يناو دةميدةؤمتة 
ماوةيةل ةةةزوث نةؤؤشة  دةيطرةةةوة، ثاشةان رودةكمةايةوةو يةة رِووني ةدو        

نيةةوة طةو َ بةة طةويى  دةذمةارد، دةضةوةوة       بووةوة، ية ئاويَ ةةث  بوونوةردة
ناو سةنطةرو بروسكةث طؤشةطنث ية نيطايةةوة دةسةرِويةوةو يةة ةوونةةوةث     

 . ث نويَيان بةرجةستة دةكردةوةميَةوووة رؤحة
كةورِث ضةونة    وئةةو ةوونةوةيةة زؤر جةار دةيطرةةةوة، هةةر يةوسةاةةث دو      

 :بةرةث رذيَرةوة رؤح  ةووندةوة، هيَزث نةةةوة رووني  ثؤشيةوة
مة  سةزوث ضةاوث ؤؤيمةت دةدةم، ئةطةةر يةة بنوبةاوةرِث كوردويةةة           -

روة  كوردسةةتانة، نةةةل  وئةةةرك  كةةورِث مةة  ؤزمةةة  كةةارث رةشةة    .البةةدو 
 .ثؤمايى  ؤ ؤثةي  ييَبكرِيَت برِش بيَت بييَت كةيوؤش ؤةل بييارمةةي

ةوة، ويَ ةةث هيَةزث ثيَمةرةرطة    ية و بارةطةاث رووني  بةو هيَةزةوة يةة ؤةؤث   
، بةةووئةةةو بؤشةةاييةيان بةةؤ ثرِكةةردةوة، الوونةة  نيمةةتران رِووني يةةان ثؤشةة    

يةبؤةةةث شؤرِشةدو    و سةرِث سةدون نةوةث طرةة باوةش، فرميَمك  هةزورون  
 .ةوويةوة

ن يةة فيلريَكة  ضةركةي  ةيَكةيىةة زةمةنةدو      بوويةوساةةشدو، ةؤرِث ويَ ةث 
هاة ةةةوة بةرضةةاوث، نةةةوةو كةةورِو سةة  ذنةكةةةث ديةةةوة، يةطةةة َ ويَ ةةةث        
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نةةةةوة، شةةةري يةكةش يةجةسةةةتةيدو دةيتةنيةةةةوة،   بوونةةةةةةوةدو ةيَكةزودة
و هةاوورو بانطةشةة    و دةنةد  ندة سةر شيَ  ؤؤؤووردو، رةبووميَمك  كةوة

ن، ضةاوث  بووو نةسةت ةيَكةةزودة   كةوةة سةر شةثؤ ، دةةةةي ةوةو هةست
، يةسةةةر طةةويىزورو كةشيَتيمةةةوة   بةةوونةةوةر  شةةةثؤي  دةريةةاث شةةؤرِش ب   

ةيمةةك  ئاسةةؤي  دةكمةةةا، ئاويَ ةةةث كؤجيتةةؤث يةةةةناو هةةةزورون شةةةةوةدو      
طرةةةةوة، رِوحةة   و طةةرِو هةةةةاو رووني يةةان دة   رِةنطيةةان دةدويةةةوة، ةيمةةك  

ةوة، يةطةة َ نيمةانةث   بووركةان  نةبي ةدو ثزيمةكيان ييَةدة    بووؤةفةث يةةناو  
، ةيمةك  ؤةؤريب يةة    بةوو طومان  ييَزةريمدو دةةوويةوة، مؤمياث نةمرث دة

ذيَةةر ثةيىةةةث هةةةورةوة بةةايى  دةكيَمةةا، ووشةة تؤن يةةة ةةةاروث هةةةيىر  ضةةرِو       
طةة َ شةاالىوث ديدةيةدو    ةوة، يةبوويةوة بةؤ ئاةةان بةةرزدة   ي، ية زةوبووثرِدو

بةمنة بارون  سةر شوشةث ثةيةرةكةةوة ياريةان دةكةرد، ويَ ةةث سةةرةةاو      
منةةةث بةةارون  شوشةةةث سةةةر ( بةةا)كؤةةاي ، ويَ ةةةو دنةةةن  فةةةزوث زةمةةةن   

 ......!!بوورةكةث طرةوثةيةرةث ذو
 
 
 

                                                          10/9/0212 
 



 

163 

 
 
 
 
 

 
 

 ركاني ذةنةِراألبووئاوَينةي 
 

 سةالح جةالل ين نووسي
 
 
 
 
 
 
 
 

 وةموضاثي د...... وةموبةرطي د
 
 



 

164 



 

165 

 
 
 
 

(1) 
 

                 

و ويَ ةةةث كةةةيف شةةري يةو  ، بةةة منةةةث بةةارون(بةةا)رةنطايىةةةث ويَ ةةةث شةةارووةث نةةاو
ةيمةكو  ، بةة  بووسيَبةرث ثةيىة هةورث شارووةوة شوشةث ثةيةرةث ذورةكةيان طرة

ييان يةة ثمةت   ميَةةوو روناك  بةهيَزةوة بةسةر ئاةان  ئةمريكادو، ئاويَتةث فلريَكة   
و  و دةنةد  و طرمةة  و ويَ ةةث ئاويَتةةي  بةة هةاذة     دنةن. رودووث زةمةنةوة دودةهيَ ا

و جويىةةةةو  و ؤمةةةثة و ضةةةرثةو سةةةرثة و طريةةةان نةةةوزةو هةةةاوورو نايىةةةةو كرِوزونةةةةوة
و  و ةرضةةو سةؤو ذون   و كةةق  نو هةناسةو طرِو دوكة َو ضيَةو بؤ بزوة ةوةوة، بة ةام

و وشةو رسةتةوة، يةة هةةورث ةيَكةةزوث طةردونةةوة دنةةن         و ثيت و ئةشك عارةق
ورةكةيمةةدو، يةةة روونةةي   ونةةةوة دةدويةةةوةو يةةة فةةةزوث ذ بوومؤميةةاي  يةةة ئاويَ ةةةث  

نةةوة  بووو نة نبةوو ن بة طرِكان  نيمتيرانيَك  ؤؤرِسك، بةة ةةونيَل    بووذةنةرِويىدو، دة
ةوة، يؤةؤبيةاث ويَ ةةث ئاويَ ةةث شةكاوث     نووسةي زةمةن  ية نازةمةن  مةرطةساةدو دة

و ةريمةةيةث ناكاةةةةث  نةةوة، بةةة بريمةةكةث نةةبني  بووم ةدويى  دةؤمةةتةوة بيَمةةكةث  
ونةةةةوة يةةة زةمةةةةن  رودوودو شةةةيَوةث ياريطايةةةكيان يةةةة سةةةيربيادو   وةيمةةك  طةرد 

، يةة سةةهؤيىبةندون  هيَلىة  بنكردنةةوةدو     وو دةضةو ودةدويةوة، ةؤثيَك  سةث  دةهةاة  
بةسةةتةيؤكةوة جؤطروفيةةاث ئةنديَمةةةي  دةبةةرِث،     نووسةة  دةؤواليةةةوة، يةةة ئؤةيا 

ةوة يةة ئةاوث شةري ية، وةل كةةيف     بةوو سةريةكةيب يةرؤشة اييدو دةكفايةةوةو ثرِدة  
زةرياث بيَئامان، شةةثؤي   بةةبنةوةرث ئةزةييةدو دةهيَ ةاو يةة طيَةةيىوكةةث  ويَ ةةث        

نةوة، بةة  بووسةريةنوثَ يةة كاةةةميَرث ئاسةؤييدو ضةاثدة    . و رووني ةوة دةشؤرونةوةبن
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، يةبةةر ةيمةك  ةيَكةةزوث    بةوو دةست ثزيمكةكةيمةوة ويَ ةيةةك  ئةفمةانةي  طرة  
و ئامةةاذةث ئاسةةؤييان يةةة زي  يةةدو     و نيمةةانة ؤؤرِسةةكيو سروشةةتيدو ةةةؤرِث هيَةة َ   

و ثرسةيارث   رث، بةة ةةؤرِث طومةان   نة كةيف رؤح  هةورث بةنةوة بووو دة هةيىدةكةند
و طةةةردةيوي  زةمةةةن  رودوودو  ون  سةرسةةورِهيَ ةرةوة سةةرييان يةةة ةؤفةان  وطةةرد 

و سةةةريةنوثَ كةةةيف دةكةةردةوة، ثزيمةةكةكة بةةة    ةوةبةةووثرِدة. بةرجةسةةتة دةكةةرد
ث، بةوو يةوة طرةيشيَوةيةك  سةرسورِهيَ ةر يةبةر ئةو ةيمةكة ئاويَتةييةةدو بةة دةسةت    

و ثيَمةتة سةورةكةيةوة وةل    ةوة، بةة ةيمةك  ضةاوة شةني    بةوو كردييَةوث بةة طةرذث    
طيَرِونةةةوةث رؤمانيَةةك يةةة هيَلىكةةارث رةنطةةدو شةةيَوةث دةدويةةةوة، كةفةكةةةيب وةل      
بريمكةث نايى  شةوةزةنطو ةةيىزم  ئاطرث ؤةيىوزو طةرِث نةةبي  ديىةدورون هةيىةدةكفا،     

، بةةةو بةةوو  نةةةوة ثؤشةة بووضةةيَةث  ورووني يةةان بةةة كآلفةةةث هةةةزور رةنطةةةو ةةةام    
و  ةوة، هةةر رةنطةة شةيَوة   بةوو رةكةةيان بةة رةنطايىةةث ئةةزةي  طرة    وةارويةيمةوة ذو

 و مةةر   و ؤةؤ ََ  و دةرياو ئاوو ؤةال  و درةؤت ةامو بؤنيَك  دةدو، شنث طةزو طو َ
و  و بارونةةث سةةر ؤةؤ َ    و ثةةزش  و هةناسةو طرِو بؤسؤو ثوش و ذيانةوة و شيةو 

. ويَ ةةةث ةوونةةةوةث جي انيةةان يةةة ةابلؤيةكةةدو دةنوونةةد ؤةويَ  بةسةةتويان دةدويةةةوة، 
 .و جةستة نيمتيرانةكةيان دةدوريةوة و ؤويَ  طةييَك بة رؤ 

و شةيَوةو دياردةيةةل يةة نيطايةدو      و بةؤن  رةند هةموويةوساةةشدو، بةو شيَوةية 
 .وةل هاوورث ئةو نةةةوةية ية طيَةةنط  جةنطو كوشتاردو ويَ ةيان دةكيَمايةوة

. و ؤمةو هاذةو هةةنطاوث ثيَمةرةرطةث يةبةرضةاويدو دةنةؤمةاند     كؤ  شيَوةث 
و جؤطروفيةةاث بةةة رؤ  ويَ ةةا  و زيةةنةث شؤرِشةة  دةدييةةةوة، مةةاق ث ؤةةويَ ودةزو

ن، ضةاوث هةيىدةئاوسةان، جاريَةك    بووث جةستةث كرذ دةودةكردةوة، يةوساةانةدو مو
 ورمؤيىةةة كةةردو ك بةةةو شةةيَوةيةث ييَ ةةا ، دةسةةت ضةةةث  ط  نووسةةييةطةةة َ  رؤذنامة

 : نبووثةيةث بةرز كردةوة، بةجؤريَك برؤو برذونط  كرذ
 هةةةموو و بة ي  دة سةةا َ جةةةند بكةةةي    بووميمةةتةر ديمةة ةر ئيَرةةة ناضةةار     -

ةوربانييةل رِوزث ببني، هةةا بتوونني دةويىة  ناضار بكةي  ئةم رِيَك كةوة  امةيةة مةؤر   
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يىيَ انةةث ثاشةطةز ببيَتةةوة، يةة     بكا ، يةبةر ئةوة ناةوونني ضاو ثؤشة  بكةةي  يةةو بة   
و بؤ ؤةؤث ئاشةت ثيَكةرِث، ئةةو ؤازنةةث       يانزةث ئازوردو ثةنانيدو جيَبةجيَيان بكا 

، بة ؤيَرو بةةزةي  دةزونة ، بؤيةة هةيىطنسةاندنةوةث     بوورِذيَت بؤ كوردث ةةرؤان كرد
 يةةوةث، روزث بةبني دةويىةة  هيةووو ئةاووة  طةيةكةةمان       بووجةند هةزور جار ضةاكرت 

 .زي دة بةضا َ بكا 
 :بةو ةمةيةوة فيمةكدونةكةث ةوند كردةوة

و بةة ؤةويَ يب ئةةو مافةةث      طةي  كورد سوو َ ناكا ، دوووث مايف ؤؤث دةكا  -
 .و هةناسةيب دةجةنطي و دوووث مايف ؤؤمان دةكةي  ةا دوو ديىؤث. بة دةست يَ اوة

ضةاثدةكردةوة، وةل ئةةو   ئةو ويَ ةية، ية نازةمةن  زةمةنةوة زمان  ية نازمانيدو  
و كةوة ةة   و هةةرةس  و ةةةي ةةوةو دورِمةان   و زرمةة  و بروسةكةو نايىةة   رؤذونةث دةنةد 

ن، وةل يةة ةونيَليَكةا   بووو ؤمثةو وذةو هاذة ةيَكةزودة و ةيَكيرِذون و طةن ؤوورةوة
بتةة ةوة بةو جؤرة ية فةزويا نيمتيران  ئاويَتةةييان ثيَكةدةهيَ او بةة رةنطة  سةورث      

و كةؤالرةث   و السةك  ن بةة ةةاروث رؤذونةةي  نيمةتيران، طةةزو طةو َ      بوورةوة دةرؤذطا
ونةة  رؤذونةةة سةةاة   ون، وةل ئيَزطةةةث دةربوورؤحةة  ةةةوووةث نةةاو فةةةزو ةيَكةةةزودة  

و ضةاوث دةكةوةةة سةةر     ؤويَ اويان ثةؤب دةكردةوة، ديىيان دةؤمتة سةر ؤورثةة 
 .  هةيىفرِي 

سةةاةيَكدو يةبةرضةةاويدو رةنطيةةان   مووهةةةو ئةةاووزو ويَ ةةةو شةةيَوونة ية  ئةةةو دةنةةد
دةدويةوة، طويَ  بة بانطةشةث ةرسة ال دةةةةزث، فمةفؤرِو طةرِث دؤذةث ناوةؤتةةث      

دةيويمةت  . و رؤذنامةو ئيَزطةو ويَ ةةث ؤةيايىيةةوة دةديةةوة    دوطن كةرون  ية روثؤر 
بة رؤح  دةزو ضة  نةؤمةةث كوردسةتان بكةا ، سةةري  يةسةةر جؤطروفيايةةك         

، ية ثرؤ ة روسةتيةكان  رؤذونةيةدو هةميمةة ةيَكةةزوث رؤحة  دةكةرد،       بووثارضة كروو
يةبةر ئةوةيب مةرط  بة باشرت دةزون  يةة ةرةانةدن  بمةتيك يةة ؤةاك  كوردسةتان،       

 ، هةسةت بةوو اليةل روندةكردةوة، يةو ساةانةدو جةستةث مؤميا دة هةمووئةوةث بؤ 
و طؤشةت   نةةوةوة ئيمةك  ن، بةة زي دةؤةةوث هةةورث بنكرد   بووو نةست ةيَكةزودة
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 .دةبارث يةكدةهاةةوة، طةزث وشة ية درةؤت بنكردنةوةيةوة
يةوساةةيمةةدو ديةةدةث ويَ ةةةث ئةيىراسةة  نةةاو زةريةةا هةةةزورون ويَ ةةةث ةيَكةةةزو       
و  ةيمةةكيان ةيايةةدو دةدويةةةوةو يةةة رووني يةةدو دةشةةؤرونةوة، يةةةو ةيَكةيىةةة زةمةةةن       

ةو ةيمةةكة جةةؤروو جؤرونةةةوة يةطةةة َ   رودووونةةةوة جؤطروفيايةةان ثيَكدةهيَ ايةةةوة، بةة  
وشةكانيدو ثةيةث دريَة دةكردو شيَوةث بنكردنةوةث ثيَدةردةؤمةت، جاريَةك بةةو    
شيَوةية بازنةث طيانفيةدوي  كةردةوة، نويَ ةةرون  يةةكيَت ةوةابيةان  يةةديلران ديى يةا        

 :كردةوة
دةسةت  و  دةزون  كةركول شةارو ديىة  كوردسةتانة، بةة بةرِوووة دةيلىةيَت       هةموو -

ويةدو، رِوسةيا بةة    وبةردورث بمتيَك ية ؤاك  كوردستان ناة، نازون  ية ئاالىسكاال ض  ر
ةةا ئيَمةتاش دونيمةتوونةكةث نةةفرة  بةؤ      . نرؤيَك  هةةرزون بةة ئةةمريكاث فرؤشةت    

يةةة ئيَمةةتاو ئاي ةةدةدو رِوزث نةةاة بةةة سازشةةكردن، هةةةرطيز ةةةاوون   . ةةيمةةةر دةنيَةةرن
 .ؤؤم ي  ناؤةمة ثا َميَةوونةفرةة  

و ؤةؤ َ، بةة ديىؤثةةوة بة       ك  ؤةال بووة نةةو بةوو رؤذونة ئةو ةاروية يةبةرضاوث دة
رؤذ يةة رووني يةدو بةة     و ئاوو هةووث يةة ؤويَ ةاو هةيىدةكيَمةا، شةةوو     بةردو طةزو ةاش

ن، زةمةنيب بة بةؤيىيلى  سةرضةؤث    بووثؤثةاي  زةمةنةوة ئاويَتةث يةكرةنط  دة
 ميَةةوو ضةركةث دةطةر ، كةاةو فةةزوو جيَطةةو       رةنط  سورةوة يةسةر رةوة  مةةر  

، يةة ةةةي ةةوةث   نبةوو و جةسةتةو شةوناس بةة ؤةويَ  موةوربةة دة      روؤمارو زةمةن
و رؤحة    طزنطةوة، ئازث كاروون  كاكيَمان  نازةمةةنيان بةرجةسةتة دةكةرد، يةة د َ    

 . كؤضةريةوة زمانيان ضاثدةكردةوة
يةةةناو . رِشةيان  دةبةسةةتةوة ذونةةيان دةكيَمةةايةوة، زيةةنةث شؤ ؤويَ ةةث ئةةةو ر 

ئاهةةةنط  طيانبازونةةدو سةةةماث مردنةة  دةكةةرد، بةةة ئةةاووزو هةةؤرةث ؤةباةيانةةةوة         
و شةةوونة   دةش ايةوة، هةركاةيَك ضاويم  دةؤمتة سةريةل يةة طليَ ةيةدو دةمانةةوة   

، بياخناةةة نةاو ديىيةةوة، بةة ةةةزوث      بةوو ؤةوث ثيَوة دةبي ني، ئةوونةةش وويةان ييَكرد  
ستانيمةوة رؤحيان بؤ زةمةن  مةرطةساةيَك دةؤمتة سةةر كةؤ ،   جؤطروفياث كوردو
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 .دوبطنسيَت و عارةة  فيدوكارون هةةا ضروث ئازودث بة ؤويَ 
ئةو ةةوذمة ئاسؤ بةؤمانة وةل ئةو سةاةانة دةهاة ةةوة سةةر سةةكؤث ئةازودث،      
ضةةروث ؤويَ يةةان يةةة مةةانط  طةرِيةةدةث جةسةةتةوة دودةطنسةةاند، بةةة رؤ  نةؤمةةةث  

 .ن دةكيَماسةركةوة يا
سةةاةيَكدو وةل  هةةةموو ، يةةةبةةووو ؤةةويَ  ب ئةةةو بنوبةةاوةرِةيب ةيَكةةةزوث رؤ  

ورون  ريَطةاث سةور   بةوو نة  ريَ وئاويَ ة بة ذيانيةوة ةيمةكيان دةدويةةوة، سةرودث دةرو   
نيةدو بةة   ونة زةنطؤيىةةث هةةةاي ، بةةرطرث نةةةةوةث كةورد يةة ئةيىراسة  طةردو       بوودة

، بةةو ئةاووزة هةةاييانةةوة، يةة رؤحةةوة مؤسةيياث       ؤويَ  ؤؤروطريان دةنةؤماندةوة
 :ةوة نووسينةةةوةي  ييَدةدرو، بة ويَ ةث ئةزةييةوة ئةو فيدوكاريةث دة

و نةبةردييةةةث رِؤيىةةةث طةةةي  كةةورد نيمةةانياندو، دذث زؤردورث،   ئةةةو ئازويةةةة  -
 .و ؤاكيَك  ةردو ئةو جؤرة بةرطرية رِوي ةدووة جطة ية طةي  كوردستان يةناو طة 

. بةةةو هيَةةزو طيانةيمةةةوة وةكةةو كةةورةث هةةةند شؤرِشةةطيَرِون  دةطرةةةة ئةةاميَز     
و بةنو روونةي  يةسةةر     هةميمة ية رؤشة اييدو ريزيةان دةبةسةتةوة، شةاروث سةةرنج     

و دةزويةةوة دةثؤشةرو، يةوسةاةانةدو     ، روؤمارث بةة رةنةد  بوونةؤمةث كوردستان 
 و هةسةت  يطاو بةنو هةؤش  ةوة، نبووهيَزث دةؤمتة سةر زةويةكة، رووني  ثةرشدة

ركةان  ؤةفةةث   بوون، بة هةةورث بةنو   بووو نةست وةل ثةيكة زيَرِي ة بةرجةستة دة
 . ةوةبوودةرونةوة مؤميادة

ونيةدو رةنطة  دةدويةةوة، رؤذونةة بةة بي ةي        ونة وةل ياةو  يةة دةر بووئةو مؤميا
ؤةةؤ  بة شةةثؤي  كةةيف بةنةوةرث، وةل ف    بوومةرطةساةةوة دةيطرةةوة، ميَمك  دة
 .سةدون ويَ ة ةيايدو ةيمكيان دةدويةوة

رةكةيةةوة دةزوضة    و، ية ةلىمو سةيووؤ  ديةوورث ذو  بووجاريَك بةو جؤرة مؤميا
و سة ور   نةؤمةث كوردستان  دةكردةوة، يةسةر طةوهةريَك  ئاويدو دةنةؤما، هيَ َ

 ةوة ةةابلؤث ئيَةوورة ؤةوون    ية بة ةيَزوب  رؤحةةوة يةةكيان دةطرةةةوة، بةة بةاث ئةزةيي     
 .مةسيةيان دةكيَما
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رةكةةث دةؤويَ ةدةوة،   وو دنةةن  ذو  و شةيَوة  ية كةشيَت ئةو جي انةةوة رةنةد  
 :يةثرِ ية دةرطاكة درو، موضرِكةيةل طرةييةوة، فةرِةنمؤ هةريرث هاةة ذورةوة

 .ن بؤ ديدةنيتوشةش كةس ية ئةندومان  حيزب  دنوكروة  ئيَرون هاةو -
، بوويةةةو ثيايىةةة ضةةايةدو بةةة دةسةةتييةوة   بةةة بيمةةت  ئةةةو هةوويىةةةوة دوو ةةةوم  

 :دوي ايةوةو دةست هةيىربِث
 ئاث ضةندة ةي وث بي ي ياض ؟ -

يةوة يةطةيىيانةدو دونيمةت، ثةاش    يكاةيَك هاة ة ذورةوة ةةووو طةشايةوة، بة ؤؤشة 
 :ئةوةث طويَ  ية دوؤووزيةكانيان طر ، بارث سياس  كوردستان  بؤ شيكردنةوة

روق ريَكدةكةوي ، هةةويى  ةةووويمةت دووة هةةةا طنوطةرفت     يةطة َ دةويىةة  عيَ -
كةورديَكيب دؤسةتايةة     و يةطةة َ هةةر   بطةرن  ناوؤؤ نةهيَلىت، دةمةويَت ئيَوةش يةةل 

ئةةو  . دوووةان ييَدةكةم ثمتيوون  ية دكتؤر ةةاةلو بكةةن  . دةكةن برِووةان ثيَدةكةي 
ت حيزبة  دنوكرواةان بةة    و شارةزوية، هيوودورم بتوونيت سةرثةرشة  كةسيَك  ييَزون
ثمةةتيوونيةكتان دةكةةةي ، هةةةةا ؤةةوو دةرطةةاث رزطةةارث بةةؤ     هةةةمووباشةة  بكةةا ،  

 .نةةةوةث كورد دةكاةةوة
و يةة ضةاويدو    ةوةبووون  يةة ناؤيةدو شةارو   وئةو بنوباوةرِة وةل ئةيىراسيَك  طةرد

، و ة ؤكةةو بةاو ئةاطرةوة    ثريمك  هةمة رةنطةث دةدويةوة، يةة روونةي  طةةزو ؤةال    
و دةنطةة   نويةةة بروسةةكةث دةرو. نةةدو ويَ ةةا دةكةةردبووبةةة زةريةةاث  كةشةة  ئاسةةؤي 
 . و هةناسةيمةوة، وةل مؤسييا بة طويَيدو دةهاة ةوة و هاوور ئيَزطةو وشةو ثيت

وش  ذونيَكة  كوشة دة   وجاريَك ئةو ئاووزة بة مارش  ئيَزطةث بةغدودةوة طرة ، ة
 .ئةو كيَمةيةث شيدةكردةوةها ، بةدةم ريَطاوة يةطة َ فةرماندةيةكدو 

ثيَمةرةرطة بةة شةيوو     و بة ئاةانةةوة ؤوييةان ؤةوورد،    دو فرِؤكة بة ةيةث هاة 
و بة  بةةردو ؤؤيةان حةشةاردةدو،      يةةناو درةؤةت  . الثايىةوة سةردةكةوة  بؤ بةةرزوي  

 .، هةةا ئةوون ضةند ؤوييَكيان دوو طةرِونةوةبووو جويىة يةناوضةكةدو ؤ كا دةند
يةةوة، بةةو   بووية دةنط  فرِؤكةو ذةهرث ئةو هةوويىةوة بيَةزورث طرة يةوساةةشدو،  
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هةسةةتةوة رودويَكةةةث كوذونةةدةوةو ثةيةةةث بةةةرزكردةوة، ئةوةنةةدة بةةة ةاسةةوةةوة   
ؤمةةةارث وةل مةةةانط  ضةةةووردة بةةةةدةم كةوة ةةةة ؤةةةوورةوةث وزمةةةان  جوزنةةةد، رو

 : وشةكانيةوة شةوة  دةدويةوة
دو بيَويَ ةيةة، ئيَةوة   ميَةةوو رةيةدو هةييةة يةة    ئةم ئاويَتةي  بنوباوةرِةث يةةناو ثا  -

 .كاذيك ، ثيَمرةرطةث طيانبازث ثارةني
و زةوث كةةرد، ويَ ةيةةةك  يةةةال   ئةةةوةث طةةو  كةةةميك وةسةةتا، سةةةيرث ئاةةةان  

، بةةةو رووني ةةةوة يةويمةة  روونيةةةوة، روؤمةةارث وةل ؤونيةةة كرويةةةوةو   بوودروسةةت
 :دريَةةث بة ةمةكةث دويةوة

نن،   برِوويةةةك  طةوهةةةريتان هةيةةة؟ بةةة بةةةرطو طةةرِو  ئيَةةوة ضةةي يَك  رؤشةة ب -
 . ةان دةناةةوةهةمووعيمي  ناوضاوونتانةوة 

ةوة، فةةةزو بةةة ويَ ةةةث جةةؤروو جةةؤرةوة   يةةث ؤؤشةة  طرةيوبةةةو ةمةةةيةوة ةةةةزو 
 .  دةةةندرو، زةوث بة نيمانةث طيانبازيةوة ةؤوث دةكرد

و ئةةو نيمةانةيةث هاةةة    ضةند رؤذيَك يةوةوبةر ئةةو ةةةزوة ثيَيةايةوة، يةطونديَكةد    
و  ةوة، ةةيىةةم بةوو كةس  بةي ، يةة دورةوة ييَيةان ورد    وبةرضاو، يةب  بانيةةيةكدو دو

، ممتومرِيان دةكةرد، بةةو رووني ةةوة ثرسةيارث     بوودةفتةرو ثةرةوكيان بة دةستةوة
 :كرد

 ئةو دوونة شاعنن؟  -
 .و جةالي  سام ئاغان، شاعنو كاذيك  بةيى َ  ئةمحةد هةردث -
 :ةو بنةوة شةو يةطةيىياندو دونيمت، دوو ن يَ  ديى  بؤ كردنةوةب
و ئيَةةوةيب بةةة ئاشةةكرو، هةةةةا يةسةةةركةوة     مةة  بةةة ن ةةيَ  هةةةو َ دةدةم  -

ثمةةتيوونييةكتان  هةةةمووو  يةكجارةكيةةدو يةكدةطري ةةةوة بةةة ثمةةت ؤةةودو، مةةرسةة 
 .مانةهةمووييَدةكةم، كوردستان  طةورة ؤةون  

ةوة، ئةةةويب بةةةو يةةونةةي  ئةةةوةوة، بنيَكةة  ئاسةةؤي  طرةي يةوساةةشةةدو، يةةة رو
، وةل طيان  بؤ بةؤمني ناردبيَت، بة كةآلوو جامانةةو   بووشيَوةية يةبةردةميدو وةستا
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و ثةرةوكةكةةةث دةسةةتيةوة، يةبةةةر ةيمةةك    و ةفةةةند و مةةةؤزةن و ةةةاةت ثؤشةةال
 . بووؤؤرةكةدو وةل دوربةرِو سيَبةرث ةاشة بةرديَك  دوثؤش  

و باوةرِةيمةوة ثةرةوكةكةث ثيَمكةش كرد، كاةيَةك ييَيةوةرطر ، بةةدةم    بةو هيَز
 :هةنطاوةوة ثمت بةرطةكةث ؤويَ دةوة

ديةةارث . و سةةةرؤك  نةةةةةوةث كةةورد ممةةتةفا بةةارزون  ثيَمكةشةةة   بةةة بةةاول -
 .و بارزون ، فةةا  موحةمةد ئةمني ئاغا ثيَمرةرطةث ثارة 

نةوة، وةل ئةةةو سةةاةانةث رؤ   وبوئةةةو ةايىةةة دةزوونةةة بةةة رووني يةةةوة ثةرشةةدة   
بةة  . بةوو و دةةوة، زةوث بة ة ؤكةث ةؤوث يةكةةم مرؤ ةةوة ةي ة   بوويةجةستة جيادة

و ثيتو وشةث دةدويةةوة، بةة    كةوة ة ؤوورةوةث ئةستيَرةوة ئاةان رةنطايىةث زمان
َو  طةةو  وثؤثةةوبةةة كةةةوة  ييو. نيةةان دةشةةاردةوةبووةارويةةةك  نةبي ةةةوة بيَمةةكةث 

ئةةو ويَ ةيةةش   . بنيةوة، بة ذونو غةم شوروث ثؤزي  دروست دةكةرد  ويَ ةث ةوووةث
 :و نيمترانيان دةدويةوة ية وشةكانيدو رةنط  ؤال

و يارمةةةيران بةدة، زويىريَكة      بةرِيَز بةا رؤ   ةكةا  ييَدةكةةم، ثمةتران بطةرة      -
بيَم ور ية طةي  كورد كرووة، هيوومان هاةؤةة سةةر طةةالن  سةؤ ية ، ثيَويمةتيران     

ة سوثاو زونمتة، بةةناوث طةةي  كةوردةوة دوووةةان ييَدةكةةم، هيةوودورم  بيطةيةن ةة        ب
 . سةركردويةة  بةرزث سؤ يةة  ية مؤسكؤ
ث ئةو رؤذونةث ةيةادو دةؤويَ درويةةوة،   ميَةوورةنط  شري يةكةيب دنةن  ن يَ  

دةسرِويةوةو هةيىدةكفايةوة، شيمةث بةةةايى  سةةريةكة وةل ئةفمةانةث سروشةت     
ن، ةيَكةيىةةةث رةنطةة  بةةوو، يةطةةة َ طليَ ةيةةدو ئاويَتةةةث يةةةكرِةنط  دةبةةووونةةي  طرةرو

ةوة، ةةةم  ضةي يَك  سةورباوث دةدويةةوة،     بوورووني  ية شوشةةكةدو بةرجةسةتةدة  
و  وةل ئةو رؤذةث ئةو ضي ة سورة ةةوووث كوردستان  دةطرةةوة، جطةة يةة شةةثؤ    

و ؤةؤ َ بةة زيةنث زريَثؤشةةوة      ؤال دوكة َ هيض شتيَك  ةر ية ئاةاندو نةدةبي رو،
بةرةيةةةك  جةنطةةةوة دةسةةت ثيَكةةرد،   هةةةمووو كوشةةتار ية ن، هيَةةرشبةةووسةةور ب

و شةسةةتنو دؤشةةكاو ةفةةةند   ةةةي ةةةوةث دةنطةة  فرِؤكةةة ةيَكةةةزوث زرمةةةث ةةةؤث 
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بةرةيةكةةوة   هةةموو  ، بروسكةث جةةند يةة  بوو، بايى دة ضرثةو جريوةيان ؤ كابوودة
ئيَزطةةث دةنطة    . رث بارةطاث مةكتةب  سياسيان دةطرةةةوة دةها ، بة ضرِيب روبة

و  و شةةا  كوردسةةتان بةةةو هةوويىةةةوة مؤسةةيياث سةةةركةوة  بةةة طةةويَ  دةشةةت       
 :بةردو دةدووروودة

جةماوةرث طةي  كوردستان، هيَةزث ثيَمةرةرطةث ةارةمةان، سةوثاث بةعمة        -
و ئةاطرو ئاسة     فاش  بة شةيَوةيةك  درِندونةة كةوةؤةةة بؤردومةان  طونةدو ئةاوةدون       

ثةاش بؤردومةانيَك  ضةرِو ثةرِ سةوثا بةة       . و روةدو دةباريَ يَةت  بةسةر هاوزةيان  رةش
هيَزيَك  بيمت هةزور كةسييةوة دةستيان بة هيَرش كرد، ضةةند رؤذيَكةة بةردةوومةة،    

و ؤؤفرؤشةانةوة ضةياث هةنةدريَ يان     يةو بةربآلويةشدو بةهؤث دةست ضةثةيى  جاش
ر ، يةبةةةرةث ضةةياث زؤزكيمةةةوة دةسةةتيان بةةة ثيَمةةرِةوث  بةةة زيةةانيَك  زؤرةوة طةة

هيَزث ثيَمةرةرطةث ةارةمةان، بةة نةؤمةةث ثاةيزونانةةو ورةث ثؤزيي ةةوة       . كردةوة
و هةزور جةنطاوةرث سوثا ةةةفرو ةونةا بكةةن،    وبةرطرث دةكةن ةوونيويانة  زياةر ية د

ؤريَةك شةثرزةو   هيَزث سةربازث رذيَر  بؤطةن ية بةةردةم بةةرطرث ثيَمةرةرطةدو بةة ج    
و  و وزة ن، شةة طيان يةبةةةر بةةرِووة، ةوونةةاث سةةةنطةر طرة يةةان نةةةماوةبووورة رِوؤةةاو

و ناثايىرةةة ذةهروويانةةةوة ماوةةةةةوة، وةل ديىؤثةةة ديَ ةةة     ةوونايةةان بةةةو طويلةةة ةةةؤث  
وة، رؤيىةةث كةورد سةةنطةر بةة سةةنطةر      وؤوورةوةو زةويان بة ؤويَ ةاو ةيَكةةزو كةرد   

نيان ييَكردونةةةةةة طؤرِسةةةتان، رؤذيةةةان ييَكردونةةةةةة   دوويةةةان كةةةةوةون، كوردسةةةتا 
شةوةزةند، برِؤن بؤ ثيَمةةوة طةةي  كةورد يةطةيىتاندويةة، ئةةث طيانفيةدويان  كةوردو        

 .برِؤن.. كوردستان، برِؤن بؤ ثيَمةوة، دويك  شةهيدون ضاوةرِوون  ئيَوةية
و وةوة طرةة ذةنةرِو َ بةو ئاووزونةوة ية بارطاكةث هاةة دةر، دوربي ةكةةث بةة ضةاوي   

و روبةرو يوةكةث  دةروون ، ئةوسةا بةةرةو بارةطةاث هيَةزث ناوضةةكة       و الثا َ ية دؤ َ
، هيَةةزث بةةوورؤيمةةت، يةةةناو ئةشةةكةوةيَك  ضةةياكةدو روةو ؤؤرهةةةز  يةنطةةةرث طرة 

، كاةيَك طةيمةتة اليةان بةةبي ي  سةةدون     بووثيَمرةرطة يةمةواليةوة سةنطةريان ييَدو
، هةميمةة بةة   بةوو ئةوةش ؤوييةاو ئةاووة    . ورووييةث ةوويةوةثيَمرةرطة ئةو كةفة ئاز
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 .بي ي يان بزة دةيطرةةوةو هةورث سةركةوة  بةرضاويان دةثؤش 
يةوساةةشةةةدو، سةةةةماث طيانبازييةةةان دةكةةةردو بةةةة ئةةةاووزث نامةةةةث مةةةةرط       

و زةوث هةةةةةا نامةةةةث   روؤمةةةاريانةوة دةجوزنةةةةوة، ضةةةاويان دةبرِيةةةة ئاةةةةان  
و دةرونيانةةوة دةردةهةا ،    ساةيَك ئةو ويَ ةية ية رؤ  مووهةن وةربطرن، بووشةهيد

و ديىيةةةان  ن جةةةر  بةةوو ويَ ةةةث بروسةةكةث ديىةةدورث ضةةاوةرِيَ  ضةةزوث طويلةيةةةل       
و  بتويَ يَتةةةوة، وةل فريمةةتةث ريَةة  كاكيَمةةان  مةةةر  ةورةكةةةث بيةةوك  ةةةوة       

ؤيةان  ، ذنان  طوندنمةني يةة ةوماشة  حةةرير ب    بووشةكريان بة فيمةكدونيانةوة طريَدو
و مةةارةث ئةاوو دةسةتة سةرِث نانيةان ثيَةوة       دروست دةكردن، جطة يةوةش دوربني

 . بووطريَدو
ة سةةر  بووبةو رووني ةوة ية فةرماندةث هيَزث روون ، بيَجويىةو دةند ييَةوث ؤمةت  

بةةو رسةتة نةبي ةةوة    . ييَويو طيان  ؤؤبةؤم  ية ضرض  ناوضةوونيدو دةؤويَ درويةوة
 :ثةيةث هةيىربِثو  ةةووو ضاوث ةيرَبِث

ثمةدةرث ئةةايىتون  بةةةرطرث، ضةةال دةزونيةت ئةةةم هيَرشةةة بةةةربآلوةث ةةةةوووث    -
و جي انيةة؟ ئةةوةث ريَطةاث     كوردستان  طرةؤةةوة   نةؤمةةيةك  طةآلوث نةاوؤؤي    

 .سةركةوة ة جويىةث شيَرون  بيَمةية
، بةوو بةو ةمةيةوة يةسةر ئةةو ثارضةة يبةادة دونيمةت، يةة ئةشةكةوةةكةدو روؤرو      

ثيَمرةرطةيةل دؤيكةيةل ضاث بؤ دونةا، ثةاش   . دةريب يةبةردةميدو ضييكةث كردثم
و ؤةايى    ئةوةث ؤوورديةوة الثةرِةيةك  سث  ية طنفان  دةرهيَ ا، نةؤمةةث هيَةرش  

رذيَر  كيَماو ضؤنيةة  ثةن  ئةو جةنطةث بةوردث بؤ رونكةردةوة، ئةةويب بيَيةركة    
يةسةر ئةشكةوةةكة ةةةييةةوة ئةةو بةنةث     ، يةوكاةةدو ةؤثيَكبووبة دياريةوة دونيمت

و جويىةةث ثيَمةرةرطةث    و ضةةل  ثيرِوند، دووث ئةوة ية دةوروبةرث روونة ، يةة بةةر    
ةوة، وزةث ثيَمةةرةرطةث دةديةةةوة، بنيَةةك يةةةوة، هيَزيَكةة  ؤؤرِسةةك طرةيبةةووورددة

و ديىةةة  ثيَةةةوة ةوونةةةدةوة، بةةةة وشةةةة   و رؤ  و نةسةةةت طرةيةةةةوة سةةةاةيَك هةسةةةت
 :ةوة ئةو ويَ ةيةث بؤ دةرؤمت يميَمكيةكان  وكةوةو
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بِروونة بنوبةاوةِر ضةةندة مةزنةة، ثَيمةرةرطة طيانيةان يةسةةر دةسةتيانة،         -
 .و سامانيان ؤمتؤةة الوةو طيانيان فيدو دةكةن ذيان

اليةكةةوة كةوةةة بةةر     هةةموو فرِؤكةيةل بةئاةانةوة دةنطة  ةةةانةدةوة، ية  
نطةة  دور كةوةةةةوة، ثةيةةةث  دةسةةرتِيَةث دؤشةةكاو رةشةةاش، ثةةاش ئةةةوةث دة 

 :بةرزكردةوةو دريَةةث بةةمةكةث دويةوة
و سةة َ هةةةزور دي ةةار ديةةارث عةبةةدو  سةةةالم  جاريَةةك نويَ ةةةرث رذيَةةت هةةاة  -

عارفيان ثيَمكةش كردم، بة بةرضاوث ؤؤيانةةوة بةسةةر فةرماندةكانةدو دوبةشةت     
وياندوو كرد، هةةا بيةدةن بةة ثَيمةرةرطة، بةةو شةَيوةيةيب ثةيةةم كةرد بةة ضةا         

هةويىت دووة ثيَمرةرطة يةة سةامان دور وةمةةوة، ضةونكة هةيض شةتيَك       : ثيَرطوة 
 .ئةوةندة زيان بةؤب نيية بؤ ثيَمرةرطةو شؤرِش

 :بةو ةمةيةوة رويكردة يوةكةو بةرزوي  ئةوبةرو ةمةكةث ةةووو كرد 
دةمةةةةويَت بةةةةو برِوويةةةةوة هيَرشةةةيَك  ئةفمةةةانةي  بكةةةةن، نةؤمةةةةث      -

 .ةكة بطؤرِنجؤطروفياث ناوض
ئةةةويب دوو جةةار هةناسةةةث هةيىرةيةةةوةو ثةةةنان  مةةةر  يةةان سةةةركةوة    

 . ثيَدو
بةو شيَوةيةش عةبدوز ثمدةرث كةوةة ؤؤ ئامةادةكردن  ةةةووو، يةة شةةوث     
دوونةةزةث ئايةةاردو فةرمانةةدةي  هيَرشةةيَك  كةةرد، يةةة ب جةةو ب اوونةةةوة رِةوةةة        

  هيَرشةةةكان، ضةةةند  جةنطةكةةةث طؤرِيةةو رِوسةةتةؤؤ كةةارث كةةردة سةةةر ئاكةةام    
ثةيَيك  ية ثَيمةرةرطةث شةارةزو بةةرَِيكرد، هةةةا شةةو ؤؤيةان بةة نيَةوون هيَةزث          

و كيَةوو دةشةتدو ؤؤيةان     سوثادو بكةن، ية سةنطةرث ناديةارث ئةفمةانةي  شةا    
و ضةةةاوةرِوون   بةةةةو جةةةؤرةيب هيَةةةزث سةةةةربازث ثيَيةةةان نةةةةزونني . بمةةةارنةوة

يةةةةث يةطةةةة َ فةرماندةكانةةةدو   فةرمانةةةدةييان دةكةةةرد، ثمةةةدةريب ئةةةةو ن يَ   
 :شيكردةوة

نةؤمةكة بة جؤريَكة، يةةثاش نيةوةرِؤث رِؤذث دووييةدو بةةر يةة ؤؤرنمةني        -
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دذة هيَرشةةيان بةةؤ بكةةةي ، ئةةةويب بةةة ضةةةند كاةةةةميَريََك بكريَةةت، بةةؤ ئةةةوةث     
هيَزةكان  سوثاث عيَروق وةي ة ناو جةنط  شةوةكيةوة، هةيض شةارةزويييةكيان   

هيَةةزث ثيَمةةرةرطة يةةة جةةةنط  فرِؤكةةة رزطةةار دةكةةةي ، بةةة  ييَةة  نييةةة، بةمةةةيب 
 .يىيَلى  ئيَوورةو شةوون كاريطةييان ناميَ يَتبوو

و ثيَة ج مليرة  هيَ ةا، بةؤ يةكةةجماريب       بةو شيَوةيةيب شةش ةؤث  بيمةت 
ةةةؤرِيَك  ثةيوةنةةدث بيَتةةة  ثةيوةنةةديان بةةة دةسةةتةث ةؤثةكانةةةوة دةكةةرد بةةؤ    

يةة كاةةةميَرث سفريمةدو جةةند ئةفمةانةث      ئاروستة كردن  هةر شةش ةؤثةكةة،  
ةوة، ضةةيا بةةازث ثيَمةةرةرطةث دةثيَةةوو، دةشةةتو دةر نازناويةةان  نووسةةيشؤرِشةة  

ةوة، ئيَزطةث كوردستان بة سةةركةوة  ثيَمةرةرطةوة شةنة ؤةؤرةث     نووسيدة
 :  ذير دةكردةوة

جةةةةماوةرث طةةةةي  كوردسةةةتان، رؤيىةةةة سةةةتةمديدةكان  كةةةورد، وةرن      -
و  سةيرث ئةو ئةفمانة نويَية بكةن، يةسةر بةةردو شةيوو دؤ َ  ثيَمرةرطة ببي  ، 

و ممةت ئاطري ةةوة زريَثةؤش     يوةكةدو دويدةهيَ  ، طيان بازون بة دةسةت بةةةا َ  
و طةز ةرِون  سوثا دةكةن، كاةةميَر ضوورث ئيَوورة هيَةزث ثيَمةرةرطة    دةسوةيَ  

ضةةرِ ، بةةة ورةث هيَرشةةيان دةسةةتثيَكردو هاوكةةا  بةةة ثمةةتيوون  ةةةؤث بةةارونيَك  
بةةةرزةوة، زؤر بةةة ؤةسةةت بارةطةةاث يةكةةةث ضةةوورث شةةاؤاوث ب ةةارث ضةةياث      

 هةةةةمووهةنةةةدريَ يان ةؤثبةةةارون كةةةرد، يةطةةةة َ ةاريكيمةةةدو هيَرشةةة  بةةةةربآلو ية 
بةرةكانةوة دةسةت ثَيكةرد، دووث ئةةوة هيَةزث سةوثا كةوة ةة ثاشةكمةة، ئةةو         

ثيَمةةرةرطةو دووث يةةان كةوة ةةةوة ذيَةةر دةسةةةزة  هيَةةزث     بووشةةويَ انةث  طرة
ئةةةوةيب ثةةةالمارث هيَةةزث ثةرةةةةووزةث سةةوثاياندو، هةةةةا شةةةش سةةةد مةةةةرث  

 . بارةطاث سةربازؤانةث رةووندز رِوويان ان
، بةةهاوورةوة  بووسةربازيَك بة بري دورث يةب  ةاشة بةرديَكةدو ؤةؤث حةشةاردو   

، بةةووضةةةك  فرِيَةةدوو دةسةةت هةةةيىربِث، بةرطةةة زةيتونيةكةةةث بةةةؤويَ  سةةور ب    
 :، هاوورث دةكرد، دةكرِوزويةوةبووويلةيةل ية دةست ضةث  دروط
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 .و م دويىت هةية ةوؤوو مةمكوذن، ذن -
ضةند ثيَمرةرطةيةل طةيمت ة الث، كتوثرِ جامانةيةكيان بةؤ درِونةد، نيوةيةان    
سوةاندو ؤمتيانة سةر بري ةكةث، بةوةث ةريب بري ةكةيان بؤ بةست، ئةوكاةةة  

وث ئةةةوة نانيةةان يةةة دةسةةتة سةةرِيَكدو بةةؤ هيَ ةةا،       ؤويَ ةكةةةث طنسةةايةوة، دو 
و ؤمتيانة بةردةم ، مةةارةيةل ئاويميان بةؤ هيَ ةا، ثةاش     طريَيةكةيان كردةوة

و ثمةةويدو، كاةيَةةك هاةةةةوة سةةةرؤؤث، باسةة  ئةةةو   و ئةةاوث ؤةةوورد ئةةةوةث نةةان
 : جةنطةث طيَرِويةوة

، بةوو و ويَرونيةطة َ ةؤث باروندو بارةطاث يةكةكةةمان بةة ةةةوووةة  دورِوؤةا     -
ون، ضةةةةندي  ثةةةؤي   بةةةرِيةكةةةةكان  سةةةوثايب يةةةة بارةطةةةاث فةرمانةةةدةي  دو   

ة نيَو هيَلىةكامنانةوةو بيَثمانةوة بةةر دةسةرتِيَةيان   بوودزةيان كردثيَمرةرطةيب 
و يةة ؤويَ ةاودو دةةةيةةوة،     دةكةة   بوودوي ، ئيرت سةرمان ييَميَووو هةر سةرباز

 .نووبث ةةفرو ةوناهةمووثيَ ج يةكةمان 
و ةةؤزو طةرِو بروسةكةوة     ذةنةرِو َ بة دوربي ةكةةث سةةيرث دةكةرد، يةة ةةةث     

و  جةسةةتةو رؤحةة  ثيَمةةرةرطةث بةةة فةةةزووة دةبي يةةةوة، وةل بايىةةدور دةفةةرِي     
 .يوةكةو ب كةيان دةطرةةوةو ئازث كوردستانيان يةسةر هةيىدةكردن

كةةةيف شةةري يةكةيب بةةة دةسةةت ثزيمةةكةكةوة وةل رةنطةة  فةةةزوث ئةةةو       
ةوة، شوشةةكة رةنطة    بووةوةو بةةايىةدة بووةوةؤتة رةنط  دةدويةوة، ثرِدةساة

، يةطةةةة َ هةةةةر رووني يكةةةدو دنةةةةنيَك  ؤويَ ةةةاوث     بةةةووهةةةةزور رةنطةةةةث طرة 
و رةطةة  ةةةازوث هةةةزور   نيمةةاندةدويةوة، ويَ ةةةث ذةهةةرو شةةنث كةةارط  مةةةر   

 .مةرطةيان دةدويةوة
و شؤرِشةةكةيةوة   كةورد  نووسة  ، رؤذونة ية ضارةبووئةو رةطة شن ثةيةيية

و رةنط  ذورةكةةدو وةل ئةةو    ضزةيان ية جةستةث هةيىدةستاند، يةناو فةزوو بؤن
ة نةاو نةسةت   بووو كةةوة  ة دوثمةكيَك  ئةفمةانةي   بةوو ضزوةيان دةنووندةوة، ب

 .نةةةوةوة، يةوساةةشدو، ئةو ضزوة جةستةث دةطرةةوة
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بةسةةةر  و طةيةكةيةةةوة   شةةؤرِش  نووسةة ئةةةو ذةهةةرة هةميمةةة يةةة ضارة    
انةوة، جاريَةك ئةةو ويَ ةيةةث يةة زي  يةدو كَيمةاو بةة وشةة         نووسثيَمتةكةيةوة دة

ك  ئةةيىران  طيَرِويةةوة، بةةدةم ثرسةيارث     نووسةي كةوةوةكان  بنيةوة بؤ رؤذنامة
ن بةةوودوو رؤذث شؤرِشةةةوة رويتيَكةةرد، نيطةةاث كةوةةةة هةةةيىفرِي ، برذونطةة  ةيةةة ب 

طةةردةيوييان ةيةادو دةؤويَ درويةةوة،    جويىةيةكيانةوة ئامةاذةث جةةنط     هةمووبة
. و بةةو بةنةوة نةاؤ  دةؤةووردةوة     ئةويب ئةوةث ية روؤمةاريةوة ؤويَ ةدةوة  

 :بووبةو رووني ةيمةوة ئةو دياريةث ؤمتة بةردةم ، بة ةايبةة  بؤث هيَ ا
ئةوة دياريةك  بيوكة، ةةيمكؤبيَك  ئاةان  مؤديَل  كؤمثانياث زويمة     -

 . ئةيىرانية
و ةةووو طةشةايةوة، ماوةيةةل بةة ةةويى  يةة ضةياو       وةوة ييَ  وةرطرةبة ةاسوة

و  و بةةرزوي   و فةةزوو ئاةةان   و دؤيى  حاج  هؤمةةرون  روونة ، يةة هةةور     بةرزث
، دةيزونة   بةوو ةوةو بزوة ةوةث ثيَدةكرد، ئةةويب نيطةاث ةيَةربِث    بوونزماي  ورد

 سةرث هةةيىربِث  ن ناسيية، بةو حةزةيمةوة دوو جاروزؤر حةزث ية بابةة  طةردو
 :و طريَ  ديى  بؤ كردةوة 

و  م بؤ وةالىم  ئةو ثرسيارونة بطةةرِيَت، دةربةارةث مةةودوث ديةة    بووناضار  -
 .دةيكةن ةووناث طةورة كردنةوةث ةيمكؤو اليةنةكان  ةرث ةةيمكؤبةكة

بةو ثرسيارة سةرث سورِماو كةوةةة بنيَكة  ةويىةةوة، يةةو حةةزو ؤوييايةةث       
، ئةوة دةيةان ثرسةيارث   بوون ناس  سةرسام ماوك بة طةردوسةركردةث شؤرِشيَ

يةوة، بةةةة شةةةيَوةيةك   يو يةةةة نةةةاؤ  ؤؤيةةةةوة شةةةارد   ويةةةةال طرمؤيىةةةة كةةةرد  
، وةكةو ئةةو   بووسةرسورِهيَ ةريب ييَ  دةرِوون ، ضاوث ئةفمونيَكيان سةر نيمت

و بةةردةووم   ن  ةارمةاي  بيَمةةيان رونةال دةكةردةوة    بةوو ةيمكة بريمكةدورونةث 
ن بةةة بانطةشةةةث هيَةةزث ؤةففةةةث  بةةوون دةؤمةةتة ديىةة  زةويةةةوة، دة ؤورثةةةيا

ن، بةوو بروسكةي  ية شةوون  ئةنطوستة ضاودو، بةو شيَوةيةش ثةيةث طرمؤيىة ب
نةدو بكةةن، جةسةتةث    بوووةل بةو رووني ةوة طةشةت مةةر  بةة ةويةة ريَكةان  نة     
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ان  ةوة، وةل ضةةيا ةةةةيىغيةةويَ ةةةث كةشةةتيةك  دةدويةةةوة نةةةوةيةةةل واةةةة ديىي 
 بةوو نيمتيران  باوة مردون بكا ، هةناسةيم  بةو دةنطة ؤةفةيةوة ثةةؤب دة 

و  يةةة بةةرِووث ثتةةةوث مةةان يانةمانةةةوة ئةةازث نةةةةةوةث بةةةرزدةكردةوة، بةةةر    
 :ثؤشاكيم  ئاماذةث بيَزمانيان دةدويةوة

و بةازوث ؤةؤ  ببةسةتة، بةة ةةةنيا ضةاوةرِوون         ئةث شيَر ثمت بةة ضة د   -
 .ب َ سودة رِةمحةة  ثياو ضاكان

بةةو شةةثؤيو ةةوذمةة ثةِر يةة طومانانةةوة يةة         بووئةوة سايىيَك بةةر يةة نمةكؤ   
و طومانةةة  حةةاج  هؤمةةةرون هيَلىةة  بةةؤ دوو رؤذ دةكيَمةةا، بةةةو دنةنةةة ةرسةة ال   

و  ةويىةيميةوة  دةست ضةث  طرمؤيىة كردو ثةيةث شةايةة  بةة ييَويةةوة طةر     
 : برؤث بةرزكردةوة

ةيةل يان ؤةونيَك  نةاؤؤش دةضةيَت، بيَطومةان    ث ية مؤةةكهةمووكارةكة  -
و هةةيض ئةةامرِوزيَك  بةةةرطريت   زؤر ناؤؤشةةة ؤةةؤ  ببي يةةت يةةة جيَطةةةدو بكةةةويت  

و ةووناث جوالىنةدنت نةةبيَت، هةسةتيب بكةةيت دوثمةكيَك        يةبةردةستدو نةبيَت
و بطاةةة سةةر    كوش دة ؤؤث بةنيَو جلةكانتدو بكاةو بةسةر ةاضةتدو سةةربكةويَت  

ب بزونيةت ثيَةوة  دةدوةةو دةةكوذيَةت، ئةةو دةمةة   مةفةةرَِيكت        س طت، سوري
 ..... و ضاوةرِوون  مةر  بكةيت ناميَ يَت ةةنيا ئةوة نةبيَت ضاو ب وةيَ يت

كةميَك وةستا بةدةم بنيَك  ثةرشةةوة ضةاوث بةة ةةؤتةةث شةةةرِةيةكةدو      
هيَزيَكة   و ةةزث بةسةةر كةردةوة،    و في  و ئةس  طيَرِو، سةربازو وةزيرو مةييك

 :و دريَةةث بةةمةكةث دويةوة ئةفموناوث طرة 
و نةيةةةويَت مبريةةت،  ئةوسةا يةثرِيَكةةدو وةكةةو ئةةةوةث ؤةوو فريةةا  بكةةةويت   -

 هةةةمووو دور بكةويَتةةةوة ييَةةت، ئةةةو كاةةةة   دوثمةةكةكة يةسةةةر سةة طت البيةةيَت 
طومانيَكةةةت دةرِةويَتةةةةوة، هةسةةةت بةةةة هيَزيَكةةة  ن ةةةيَ  دةكةةةةيت، نازونيةةةت    

و جةسةةةتةةدو ديََةةةت،   يةكويَوةيةةةة، شةةةارووةيةو بةةةةناو طيةةةان   سةرضةةةاوةكةث
 هةةموو و بة هةيىدةستيتو دةست بةؤ نزيةك ةةري  بةةرد دةبةةيت، هةةيى  دةطريةت       
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 .هيَزو ةووناةةوة بة دوثمكةكةيدو دةدةيتو دةيكوذيت
، ئةةويب سةةرث   بوو نوو ئاماذةيةث بؤ نمكؤث ئاي دة يةال رِو ئةم ثيَمبي 

 .بووسورِما
، ئةو طومانانةةث ثةةرةث سةةند، هةسةت كةرد ةةةووو ثَيمةبي         يةوساةةشدو

رودووث ئاي ةةدة دةكةةا  ، يةوكاةةيمةةدو ييَةة  دةرِوونةة  ؤةةةريك  ريَكتمةةت ةوةو   
، ئةوونة ثرسةياريان يةةالث فةرووونرت كةرد، بةةو      بوودونان  دوشةكان  شةةرِةيةكة

 :ويةوةبنونةوةو يةطة َ جوزندن  سةربازيَكدو دريَةةث بة ثرسيارةكان  د
 ئايا ثيَمبي  ئةوة دةكةيت بة ئاشت بطةنة ئؤةؤنؤم ؟ -

ن، بةة بنيَكة  ثةرشةةوة يةطةة َ جوزنةدن       بووبةو ثرسيارة برذونط  ئةاوةذو 
ؤةنةيةك  وردةوة وةزمة   يةك  ساردث هةيىكيَماو بة زةردةسةربازيَكدو هةناسة

 :دويةوة
  زؤر سةةادة، ثيَروونييةةة بةةة ئاشةةت بطةي ةةة ئؤةؤنةةؤم ، يةبةةةر هؤيةةةك     -

دةويىةةة  عيَروةةة  يةةة ؤةونيمةةدو بةن يةةةوة ناكاةةةةوة ئؤةؤنةةؤم  رِوسةةتةةي ةمان   
بدوة َ، ناضار دةبَيت طفتوطؤمةان يةطةيىةدو بكةا ، مةبةسةت ئةوةيةة يةةم ناوضةة        

 . ةةسكةدو طةمارؤمان بدو ، ئيَمتا بة زةبرث ضةل بةرطرث ييَدةكةي 
ية، يسةرةدووث ثرسةيارةكةث ضة   بةو ةمةيةوة بنيَك بة ميَمكيدو ها ، زون 

 :بةو بنةوة ثةيةث هةيىربِث
وةزم  رِييارد ئةندريطيمت دويةوة، ئيَرةة هةةرطيز يةطةة َ عةةرة  جةةند       -

و ضةندي  سةدةية بةيةكةوة دةذي ، ئيَرةة دةةةوونني    ناكةي ، ئةوون بروث ئيَرةن
 هةةموو رة، بةيىكو كةريت ةاست نةل ةةنيا هةر ئيَطة َ ئةووندو بةي ، بةزم عةبدويية

 . اليةك  ضةوساندؤةةوة
و مةسةيودو   بةو ةمةيةوة بة نيوة نيطايةل يةم الو الث ؤؤث روون ، ئيدريي

يانةةدو طيَةرِوو بةةة  هةموون، نيطةاث بةة   بووشةةفي  ةةةزوز يةةة بةرومبةريةةوة دونيمةةت   
 :رويةك  ؤؤشةوة وةزيرث دةركردو دريَةةث بة ةمةكةث دويةوة
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و    بيةوك  كوردسةتانة، يةبةرئةةوةث ؤانةةةني    ئةم ناوضةةيةيب  بةشةيَك   -
كةركوكو دةوروبةرث موسلىيب دةطريَتةوة، دةسةت يةةو ناوضةانةيب هةةيى اطري      

كوردونةةةث يةةةو  هةرضةةييةل رِوبةةدو ، يةبةةةر ئةةةوةث بةرثرسةةياري  بةرونبةةةر بةةةو 
ث طةيةكةماندو هةست بة بةرثرسةياريةة   ميَةووناوضانةدو دةذي ، وةل يةبةردةم 

 .دةكةي 
 و رؤيمةة  ، ية دونيمةبووئةو شارو رودووونة رؤذونة وةل ةةون رووني يان طرة

و طةرِوندو بةة ةةةوذميَك  زرياناويةةوة بةنث ييَدةكردنةةوة، وةل       و ؤةوو ؤووردن
 .نبووانووسو ضلى  رووني ييةوة  بةرث درةؤت بة ي 

 ،بووضةند رؤذيَك يةوةو بةر ئةةو ثرؤ ةيةةث كةرد، يةسةةر كورسةيةل دونيمةت      
يةةة ةؤفةةان  ئةةةو   . بةةارون  ذةهةةرووث ؤةةاكو ؤةةؤيى  نيمةةتيرانةكةث دةدييةةةوة    

 و بيَكةسة  ثةناطايةةك    طةردةيويةوة بةؤ ضةةةريَك دةطةةرِو، جطةة يةة نائوميَةدث      
 . نةدةدييةوة

ورةكةةوة  ويةوساةةشدو، ئةو طرِةيةث يةو ةيمةكة ةيَكةةزوةوة يةة كةشةيَت ذ    
ة بةوو ئةةوةش ب . دومركانةدةوة دةدييةوة، شةستة بارون  ستةم طةرِث شؤرِشةيان   

ث ونيةةدو طةةرِث دةطرةةةةوة، بةةةو نامؤييةيمةةةوة رو  وو يةةة دةرو ذونيَكةة  ئةةةزةي  
و بنث رؤذون  كؤةاي  شؤرِش  دةكةردةوة، بةة حةذمةةةةوة     ة رؤذهةز بووكرد

نةةوةو ضاوثيَكةوة يمةدو، وةل رِةطة  دوربةةرِو     بووثةيةث طرمؤيىة دةكرد، ية كؤ
يةةة وةالىمةة   . ةوة دةرِوونةةدةوةيةةيةةةك  بةةة زةوي و ثةةؤث نةبةةةردث نةةةوة  ثةةة 

 هةيكةييمدو بةو شةَيوةية شةوروث ثةؤزيي  كةوردث بةة هةيىطَيرِونةةوةث برؤيةةوة       
 :نةؤماند
ةةنانةةة  ئةطةةةر س ورةكانيمةةيان دوومةةتاية، هةةةر دةمتةةوون  دريَةةةة بةةة  -
و ؤةبا  بدةم، بةالىم بة باشةرتم زونة  يةةوة زيةاةر نةمبةة هةؤث ِرذونةدن          جةند

ؤةةويَ  ؤةةةيىك  عيَةةروق، ؤةةؤم بةةة دةسةةتةوة نةةةدووة، ووم بةةةباش زونةة  بةةة        
 .شيَوةيةك  كاة  كؤةاي  بة بزوة ةوةكة ب يَ ت
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و ثةيةةث يةسةةر ييَةوث البةرد،     وبةو وشانةوة شيكردنةوةيةك  كتوثرِث كرد
ةوش  بنكردنةوةيةك  ةو َ هةا ، وةل نةشةتةر بةة جةسةتةيدو دةهةا ، ضةاوث       

دةدويةةةوة، كاةيَةةك شةةا دوووث بي ةةي  كةةرد، بةةؤ ئةةةوةث    بريمةةكةث ئةوكاةةةةيان
يةبارةث بارودؤؤةكةة طفتوطةؤث يةطةيىةدو بكةا ، ئةويمة  دووؤمةت بةؤ يةانزةث         

 .ئازور
ئةو دوو ؤمت ة طومانيَك  طةورةث بؤ دروست كرد، يةو كاةةدو بروسةكةكةث  

كةز   ، طويَ  ية فارسيةكةث ئةيىرانيا دةطر ، بة رةةوة رودويَكةةث بووبة دةستةوة
 :كرد

امةةة  ئةةةوةيب ةؤيىةةة كردنةوةيةكةةة يةةة شةةؤرِش، وةل بيةةةويَت يةةادث بةيان  -
 .و رةزومةندث ئةو مؤرم كرد ييةكةث يانزةث ئازور بكاةةوة، بةب َ ثرسميَةوو

و ب كةةو    بةؤ ية   نووسةني بةو بنةوة ةةيىةمةكةةث دةرهيَ ةا كةوةةة بروسةكة     
 .و كةسايةة  ناسرووث ية هةندةرون دؤست

و ئةةةو  ةيب ضةةاوةرِوون  كةةرد هةةةةا يةةةكاة  ؤؤيةةدو طةيمةةتة الثبةةةو شةةيَوةي
 :ثةنان شكاندنةث ؤمتةوة بةرضاوث

ي  بووو ضةةاوةرِيَ  ئةةةوة بةدوؤةةوة، دةسةةتران ؤمةةتة نةةاو دةسةةت ئيَةةوة  -
 . دةستران نةةرةيَ  

 :شا ثةن  ئةو ناثاكيةث ةيَكةيى  ديىمؤزث ؤؤث كرد
ةمانةدو هةيةة، مة  بةةو ثيَيةةث      نزيكيةو ؤزمايةةة  يةة نيَةوون هةةردو طةيةك      -

و ةوونايةةك  ؤةؤم وةطةرِدةؤةةم بةؤ      هةةو َ  هةةموو ئارياض،  هةمووبي اي  ضاوث 
 .و طةيةكة  ثاروست  طةيةكةم

و هةناسةةث ؤةففةةوة،    و ةةام  و بةؤن  و ةيمةك  يةوساةةدو ذورةكة يةة رةنةد  
رةنطايىةث بةة وشةةث ةةوووةو ويَ ةةث نةاو بةاوة دةكةردةوة، كةوة ةة ؤةوورةوةث          

ةزو طويى  ية رووني  شاوة دةبي يةوةو بةو بيَ يووييةةوة بةثةيةة طةرِويةةوة بةؤ     ط
 .حاج  هؤمةرون
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و بةةة هةناسةةةيةك    يةةةو كاةةيمةةدو بةةةو بةةنةوة يةةة هةيكةةةي  روونييةةةوة     
 :كةسكوندةوة دريَةةث بة ةمةكان  دويةوةو ئةو طريَيةث بؤ كردةوة

ةرةرِوث ئةةةوةث  ورث سةةةربازيدو ةيَك ةشةةكا، سةة  وبةة شؤرِشةة  كةةورد يةةة    -
ن، هيَزةكةان  عيَةروق بةة دريَةةوي      بووورةكاندو  بازدةستبوو هةموو ثيَمرةرطة ية

يةةةل سةةايى  جةةةند، بةةة زيةةانيَك  طيةةان  زؤرةوة، دةيةةان كيلؤمةةةةريَك  كةةةم      
و يةةة  ثيَمةرِةوييان كةةرد، بةةةيىكو يةةة بةةةرةث سياسةةةةدو برِيةةارث سةةةركو  كةةردن 

 .بردن  شؤرِشةكةمان درونيَو
و هةستا، ئةويب ثايثةكةث ثةرِ كةرد يةة ةةوة ،      جانتاكةث ثيَيايةوةهةيكة  

 .و مةيَك  كةسكوندث ييَدو بةضةرؤةكةث دويطنساند
ووش تؤن ية شةثؤي  ويَ ةث رسكاوث بنةوةرث كؤضة  ناكاةةةث رووني يةةوة    

ن  زةمةةن   بووةوة، ية منةةث بةارون  سةةر شوشةةث ثةيةةرةو ئاويَتةة      بووثيَيرو
كةة بارونةةث   بووث كوردةوة بة زةمةن  سروشةت ئةةمريكاوة   ئةفمانةي  نةةةوة

نيَك  ةةر  بةوو ندو دةكةرد، يةة ديدةيةدو بةؤ     بووزةمةن  ئاويان ية سةرةةاو كؤةاي  
ورو كةشة  نةؤؤشتانةيمةةوة ويَ ةةث    ونةوة، بة فةةزوث ذ بووسةريةنوثَ زي دودة

ئاويَتةةةي  نازةمةةةنيان يةوسةةاةةوةؤتةدو بةرجةسةةتة دةكةةردةوة، يةةة شوشةةةث    
رةنطيَكةدو   هةةموو ييان يةة ؤوخمانةةث   ميَةووري يةكةوة كةفيَك ثةيكة زيَرِي ةث ش

بةرجةستةث رةنطَيكة  ئاويَتةة بةةبنو رووني ةةوة دةكةردةوة، كةةفيَك روشة اي         
دةشةةاردةوةو ةيمةةك  دةؤمةةتة سةةةرةاريك ، هيَةةزث بيمةةت  دةؤمةةتة سةةةر   

 بةوو وة طرةيةيبي ي و بي ني بةة بيمةة، ثزيمةكةكةيب بةة شةَيوةيةل بةة دةسةت       
و ويَ ةةةةث سروشةةةتيدو  شةةةةوةيَك  ئةةةايىتون  يةةةةناو طةةةةردةيوي  بةةةنو ؤةةةةيا َ  

نةةة ياريطةةاث نازةمةةةن  كؤضةة  ئةةةو بايى ةةدة     بوودةردةؤمةةت، يةةة نيطايةةدو دة  
نةةوة، ويَ ةةث كةاروون  طرِوطةايى      بووئةزةييانةث ية زينةيةةك  ةةردو يةة دويكدة   

ث جةسةةتةث ةةةوووةدو شؤرِشةة  كورديةةان بةةة ريَةة  كاكيَمةةان  رؤحةةةوة يةةة زةو   
 .ضاثدةكردةوة



 

184 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 
                                      

و  شةةةثؤييَك  نةةةبني بةةة ةةةةوذم  ضةةرِث ئاويَتةةةي  فةةةزووة، ئاويَتةةةث روونةةني 
و  و رؤضةون  و بةنو ؤةةيا َ   و رورِوية   و دوديىة   روؤمارث هةمة ضةش ةث طومان

ةةيةسكؤب  طرمؤيىةةي  زمةةن   نةوةث ناوةؤتةي  ضركةساة  بووو ورد سةرسام 
و بةةنث  و روونةةني و بةةرؤو ةيمةةك ، وةكةةو ميلةة  كاةةةةميَر يةسةةةر بةةرذوند بةةوودة

ن بةة ةةؤثيَك  سةث     بةوو ذةنةرِويىةوة بة ثيَمربِكيَ  ةةةون  زةمةةن  ناكاةةةوة دة   
و  بةستةيؤل، بةويَ ةث ئاويَتةي  هةمة ضةش ةث ةةام  نووس رةنطايىةي  ناو ئؤةيا
و رستةو زمانةوة ية فةزوث ذورةكةةدو،   و وشةو دةند و ثيت بؤنو شيَوةو روونني

نةوة، ةؤرِث ثرسةيارث سةرسةورِهيَ ةريان   بووبةرث ضرثايةكة ثةؤمدةويةسةر رو
دةسازوند، وةل بريمكةث ييَكتماندن  دو ةاشة بةرد ية شةوث ئةنطوستة ضةاوو  

 نةةوة دياريةان  بووكمان  ئةسةتيَرة بةة بروسةكةث ناوةؤتةةوة يةة ثرياسةكةث نة      
دةدو، ويَ ةث ئةزةييان ية ةاريكتانةث شؤري ةوةدو نيمان دةدويةوة، بة ؤيَروية   

نةةدو بةةة كةوة ةةة ؤةةوورةوةث  بووو يةةة ؤوخمانةةةث نة ردنبةةووةةيةسةةكؤبةوة رودة
 .نةوة ية ديدةيدو دةشؤرونةوةبوورؤح  

ويَ ةةةةث ئةةةةو سةةةاةانةيان دةدويةةةةوة، مةرطةسةةةاة  ناوةؤتةةةة هةةةةر سةةةاةة   
ة دؤزة ، بةةةو شةةيَوةيةيب يةةة   بةةوومةةتيرانيان كردو ني جيَطةيةةةكيان دةطةةر  
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ئؤكتؤبةرث هةزورو نؤ سةدو حةفتاو ضوور جةند هةيىطنسايةوة، سةةرةةا ضةياث   
زؤزكيان دوطن كرد، ية ِرؤذث حةةوة  سَيمةدو هيَةرش بةؤ سةةر بةةرةث باشةورث        
سليَران  دةست ثيَكرد، دووي  رِويانكردة بةرةث ناوةرِوست يةة ةةؤيى  رِةوونةدز،    

ةيةك  ثيادةو ضةند يةكةيةك  ضياي  هيَرشةيان بةؤ يوةكةةث سةةرةيز كةرد،      يةك
هةويىياندو يةويَوة بةرةو ضةند ؤايىيَك  دياريكروو ثيَمرِةوث بكةن، بةرطرث هيَةزث  
ثيَمةةرةرطة وةل ثةةؤز ةوشةة  زيةةان  طةةةورةث كردنةةةوة، ريةةزث زريَثؤشةةيب بةةة  

كةوة ةة ثيَمةرِةوث،    رِيَطةث هاملتؤنةدو بةةرةو ئةةو ناوضةة شةاؤاويية سةركةشةة      
، ثاش ئةوةث ضةند كيلؤمةةةريَك ضةونة   بووبارةطاث سةرةك  ذةنةرِو َ بارزون  ييَ

و  نةوة، بةب َ ضةةك  ةةورس  بوويان وثيَمةوة هيَزث ثيَمرةرطة طيانبازونة روبةرِو
و ئةوةيان بةدي يَ ا، ضةاوديَرون   كؤمةك  ئيَرون، ةوونيان ثيَمرِةوييةكةيان رِوبطرن

 .ن دةزون بة مةحايىيا
بةردةووميب هيَزث ئاةةان  ب كةةث هيَةزث ثيَمةرةرطةو بارةطةاث  ذةنةةرِو َ       

و مةكتةب  سياسيو سةربازث يةة ضةوور رِيةان  نزيةك طةالىيىةة       بارزونيان يةناوثردون
 .بؤمبارون دةكرد

 :ن كردةوةواليةل رو هةمووذةنةرِو َ ئةو شيَووزة درِندةييةث رذيَر  بؤ 
و  ذيَت ية ئةفمانةث بنوبةاوةرِث ثيَمةرةرطةو كةةش   دووث ئةوةث سوثاث ر -

و  سروشت كوردستاندو دةةويَ ةةوة، كوَيرونةة بةة فِرؤكةة شةارو طونةدو ئةاوةدون        
هاوزةيةةان بؤمبةةارون دةكةةةن، شةةارث ةةةةالىدزيَيان بةةة فرِؤكةةة سةةوةاندو دةيةةةها    

و سةة َ  بيَتاوونيةةان شةةةهيد كةةرد، دووث مةةانطيَكيب يةةة شةةارث هةيىةجبةةةدو ضةة    
هيض رذيَريَك ئةوة . ةيان شةهيد كردو دةيةها طوندو ئاوةدون  ةريان سوةاندهاوز

 .يةطة َ هاوزةيان  ؤؤيدو ناكا ، ئةوةيب هؤكارةكةث ئةوةية كورد بيَكةسة
يةوكاةةيمدو مةكتةب  عةسكةرث نةؤمةيةك  دذة هيَرش  ئاةانيةان دونةا،   

و نزيةةك  و ةةسةةرث ونةةؤرِيَك  بةةةرطرث فرِؤكةة شةةكيَ يان يةة دةوروبةةةرث نةاوثرد    
حةةاج  ئؤمةةةرون دومةزرونةةد، بةةة شةةيَوةيةل فرِؤكةةة دةكةوة ةةة نةةاو ئةفمةةانةث     
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 .بةرطريةك  سادةوة
ذةنةةةرِو َ يةةةو كاةةةةدو هيَةةزث ثيَمةةرةرطةث هانةةدةدو، هةويىيةةدو ئةفمةةانة بةةة     
بنوبةةةاوةرِث شؤرِشةةةطيَرِييةوة دوب يَةةة  ، ئةوةيمةةة  بةةةؤ هيَةةةزث ثيَمةةةرةرطة      

 :شيكردةوة
و رِومةةان يةةة جةةةنط   وبةةةرطرث كردنةةدو طؤرونكارنةةان كةةرد  شةةيَووزث يةةة  -

. و بنكردنةوةمانةةة ة، زودةث ثةةةنيةةثةةارةيزون  كةةرد، ةيَكؤشةةامنان رِيَكةةةو  ني 
مان دةطةرِيَي ةوة بؤ رِةسةن  مرؤ ايةةة ، بةؤ كاردونةةوةو هةيىويَمةت زؤر     هةموو

ث دةيكةا ،  رِيَطا هةية، با كورديب جبويىيَتةةوة بةةو شةيَوةيةث دوذمة  بةرومبةةر     
ة ئةطةر بلىةيَت  يور نيودوذم  بيَبةزةي  زؤرمان هةيةو ية شويَ يك  دوؤروودوي ، د

 .ةيهيض هاورِيَيةكران ية جي اندو ني
بةةةو ةمةةةيةوة يةطةةةَ  ضةةةثلىة رَيزونةة  ئاويَتةةة بةةة هيَةةزث بةةاوة دةنطةةة           

 :بةرزكردةوة
ةي ، و ؤاكرةان دةكةةي ، ةةةن ا دوووث مةايف ذيةان دةكة       بةرطرث ية ؤؤمان -

ثيَدةضةةيَت ئيَمةةتا جي ةةان يةةة باريَكةةدو بيَةةت كةةةس ئامةةادة نةةةبيَت يةةة ثيَ ةةاوث     
 .سةربةستيو دودثةروةريدو ؤةبا  بكا ، جطة ية طةي  كورد نةبيَت

يةةو ويَ ةيةةةوة فيلرة  شةةؤرِش بةة بةرضةةاويدو دةهاةةةوة، وةل ئةةةو سةةاةانة،     
ةؤتةةدو  شةثؤي  رؤحةو جةسةتة بةة دةريةاث سةورةوة دةهةاة و يةطةةَ  بةاث ناو        

ؤةةاك  سةةورباويان ةةةةون دةكةةرد، يةطةةة َ طةوويىةةةث ثةيىةةة هةوريمةةدو رووني يةةان   
و ثةنو الوونةةث نةاو     و م ةدو َ  و حةةو  ذن  دةطرةةوة، وةل دنةن  ئةو شةسةت 

 ئةشكةوةيَك  ئاووي  دوي  ناوضةث شيَتان ويَ ةيان دةدويةوة، بةويَ ةةث سةوةان  
ان كةرد بةة ثةةناطا، هةةةا ؤؤيةان يةة       ن  مايىةكانيانةوة ئةو ئةشةكةوةةي بووو كاوي

بؤمباث فرِؤكةو ةؤث  ةورس بثاريَزن، دووث ئةوةث سوثا بةردو دوريان سةوةاند،  
و ضةةوور دةوريةةان طةةرة ، بةةة كردنةةةوةث ئةةاطريَك  زؤرو ةيَكةةةزو بةةة   سةةةركةوة 

يةةةةو كاةةةةةدو هيَةةةزث ثيَمةةةرةرطة يةةةة    . و غةةةاز ؤ كانةةةديان   بةةةؤميب دوكةةةة َ 
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ز ةرِونةة  سةةوثاوة ب كةةةو سةةةربازؤانةيان دةطةةر ،    و بةةة طةةة  نبووثيَمةةرةيويدو
و فرِؤكةوة بآلو  و طازث كوش دةو طرِو بؤسؤو فمفؤرِيان بة ةؤث سوثاش دوكة َ

و الوو ؤةاكو جةسةتةيان يةةئاطرو ئاسة دو      و م ةدو َ  دةكردةوة، رؤذونة سةاووو ذن 
 .دةةووندةوة

بةة بي ي يةان   ونة  ئةايىؤزةوة،   وية باريَك  دةريويَ ةث ئةو رةشة كوذيية ؤمت
ث نةةةةةوةث ميَةةةووو رؤذئةةاووث كةةرد، زيةةنةث مةرطةسةةاة   سةةةيرث رؤذهةةةز 

و بةسةةةةتةيىك  رؤذطةةةةارةوة  كةةةةوردث ةيةةةةادو دةدييةةةةةوة، بةةةةة كةةةةةنارث دؤذة 
 .نةوةبووةيَكةزودة

رو سياسةاةدورو كةسةايةة  زؤرث نةاردة جيَطةكةةو بةة     بةو بنةوة ثةيام يَ 
اليةةةل بةةةرز كةةردةوة، يةطةةة َ   هةةةموو يةةةوة ئةةةو هةةاوورةث بةةؤ ينامةةةو ثةيوةند

و جةةماوةردو زيةاةر كةردو مةةدةث بةةهيَزث       ئةوةشدو لوجؤيى  يةناو ثيَمرةرطة
 :شؤرِش  بة طويَ  وردو درشتدو دةدو

ئةم كارة درِندةييةث رذيَت بةرومبةةر بةة جةةماوةر دةيكةا ، مانةاث       هةموو -
يةةة زؤرةوة يةوربانبةةةهيَزيو بةةاوةرِث روسةةتةةي ةث طةةةي  كةةوردو شؤرِشةةة، بةةةم  

 .ئوميَدث ئاي دةيةك  طةش ضاوةرِومنانة
ةث دةكةرد، نةؤمةةث دوو   يهةر يةسةرةةاث شؤرِش  ئةيلويةوة ئةو ثيَمةبي ي 

رؤذث يةةةو فيدوكارييةةةوة دةكَيمةةا، بةةة ؤةةوَي  دةنةؤمةةا، ئةوةيمةة  ؤمةةتة        
و ية ضةندي  ديدوردو ويَ ةث ةاوون  رذيَر  دةؤمتة بةرضةاويان،   بةردةم  جي ان

ئةوةث روث جي انيب بةالث كيَمةث كوردو روبكيَمةيَت، يةوكاةةةدو يةةو ةونةدو      بؤ
ةيةية زؤرونةوة نامةيةةك  بةة مةةمحود عوةانةدو بةؤ جونمةؤن نةارد، دوووث يةة         
دةسةةزةدوريَت ئةمةةريكا كةةرد، بةؤ ضارةسةةركردن  كيَمةةةث كةورد بةة شةةدورث       

بةة سةرسةورِمانةوة   يةةالث، يةوساةةشةدو،    بووبكةن، ئةوةيب ئازوريَك  كوش دة
، دةيزون  كةورد بيَكةسةة، ئةةزمون  ضةةندي  سةايىةث يةطةة َ       نووس نامةكةث دة

بةةنث يةةة  نووسةة ، كاةيَةةك وشةةةكان  دةبووئةمةةةريكاو يةةةكيَت سةةؤ يةةدو هةةة 
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كيان كةةردةوة، ئةةةو هاوكيَمةةةيةث دةهاةةةةوة بةرضةةاو، يةطةةة َ ئةةادوميز   وهةةةردو
 :نةوةبوويَكةزودةشيردةدو كردث، وةل ئةو ساةة ئةو رستانة ة

ئةةةم ناوضةةة سةةرتوةيةيةية دةكةويَتةةة بةةةردةم هيَزةكةةان  سةةؤ يية ، يةةة     -
ةةةةوةازةوة بةةةرةو رؤذهةةةزة  ناوةرِوسةةت، ئةطةةةر جةةةنطيَك رِوبةةدو  ئةوكاةةةة      
ثيَوستيتان بة ئيَرة دةبيَت، يةبةر ئةوةث ؤاوةن  باشرتي  هيَةزث سةةربازي  يةة    

ث زؤر بةة والىةةة يةةكطرةوةكان  ئةةمريكا     رؤذهةزة  ناوةرِوستدو، دةةةوونني سةود  
بطةيةةةةنني، يةطةةةة َ ئةوةيمةةةدو ئاشةةةكروية شةةةيوع  يةةةة ثيَ ةةةاوث بةرذةوةنةةةدث 

 .سؤ ييةةدو هةنطاو دةنيَت
بةو ةمةيةوة دةست بة ناوضاوونيدو هيَ ةا، سةيغارةكةث دوطنسةاندو مةةيَك      

بةةة ضةةاوة   بةةوو ، سةةاةيَكبووشةة  ئةةازوريَك  كوشةة دة هةةاة   وييَةةدو، ئةةةويب ةو 
و دور  و دوويةةيب يةةة دوكةةة َ دةيرِوونيةةة ثيَيةةانةوةث سةةيغارةكةث شةي ةكانييةوة 

 :جطةرةكةث دةرِوون ، بةو رووني ةوة ثاساوث بيَدةسةزة  ؤؤث بؤ هيَ ايةوة
ون بؤ ئةةوة  وو نةهامةةيانةث، بةسةر طةيةكةةدو هاة هةنديَك يةو كارةسا  -

ئيَوة دةزونيَت، طةةورةةري   دةطةرِيَتةوة جي ان  دةرةوة شتيَك  كةم دةربارةث 
ؤايى  الووزيب ثيَوةث طةنؤدةن ئةوةيةة، رِوث طمةت جي ةان  يةوونةيةة نةةزونيَت       
كةةورد كيَيةةة ؟ بةةة ةايبةةةة  يةويةيةةةةة يةةةكطرةوةكان، ئةةةوون شةةتيَك يةةة بةةارةث  

 .كيَمةكان  ئيَوةو دؤزث نيمتيرانيتانةوة نازون 
ئةاثؤث وةرطيَرِيةدو سةةرث    و كتةوثرِ بةةالث    ؤةنةة طرةة   بةو وةزمةةوة زةردة 

 :وةرطيَرِو
سةةةرةرِوث ئةةةوةيب ئةمةريكيةةةكان بةةةردةووم  يةسةةةر  بانطةشةةة كةةردن،  -

ئةةةوونيب  دةيىةةيَ ، يارمةةةة  يةةة وييةيةةةةة    . يارمةةةة  يةةة رِوسةةيا وةردةطةةري   
يةةةكطرةوةكان وةردةطةةري ، جةةا ضةةؤض روزث دةكةةةيت، دودثةةةروةرث يةةة نيَةةوون   

 ؟.طةالندو هةية
امةكةث ةةووو كةرد، دووث ئةةوةيب دوووث يةة شةاث ئيَةرون كةرد       بةو بنةوة ن
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بةةرِث يارمةةةة  زيةةاةر بكةةا ، بةةؤ يةكةةةم جةةاريب يةكةيةةةك  ئيَرونةة  هاة ةةة نةةاو   
كوردسةةتانةوةو بةشةةدورث كؤمةةةيىيَك جةةةنطيان كةةرد، يةةة ناوةرِوسةةت مةةانط         
سةةيَبتامبةردو  ةةيةةةفزيؤن  عيَةةروق، ضةةةند ديليَكةة  سةةةربازث ئيَرونةة  نيمةةاندو،    
ئةمةش دةويىةة  عيَروة  ية رِودةث بةربةىوث يارمةة  ئيَرون بؤ كوردسةتان ديى يةا   

ن هةويى  ئةوةياندو ئيَرون روزث بكةن، ضيرت يارمةةة  شؤرِشة    بووكردةوة، ناضار
 .كورد نةدو 

يةوساةةشةةدو، شةةري يةكة كةةةق ضةةرِون  رؤحيةةان دةكةةردةوةو ثارضةةة ثارضةةة 
و ييةة َ  ة ثيَمةةت جةسةةتةثبةةوون بدةهاة ةةةوة بةرضةةاوث، نةؤمةةةث كوردسةةتا 

ئةو ضةركةو كاةانةةيان دةدويةةوة،     هةمووةوة، يةوساةةشدو، رةنط  بووجيانةدة
و  و هةسةةت و هةةؤش و روونةةني رؤذونةةة كوردسةةتان  طةةةورةث دةؤمةةتة نةةاو رؤ  

ةوة، وةل فؤةؤنا  دةكماو بة ئاوريمرةوة جؤطروفيايةك  نويَ  دروسةت  ينةستي
اةةوةؤتانةث دةدييةةوة جةسةتةث دةكةوةةة سةةر     يةوةوة ويَ ةث ئةو س. دةكرد

موضةةرِكة، بةةةو هةوزنةةةوة هيَةةزث ثيَمةةرةرطةث هانةةدةدو طيانفيةةدوي  بكةةةن، بةةؤ   
ئةوةث ثةنة  دةويىةةةان ثوضةةَ  بكةنةةوة، بةةردةووميب نامةةث ثنؤزبةاي  بةؤ         

، مؤسيياث سةركةوة  دةيطرةةوة، ئةةو زةنطانةة ييَيةان    نووس سةركةوة يان دة
ة دويكةةة  ئةفمةةةةانة، زيةةةةنةث ئةةةةةو  بةةةةوورةث جةةةةةند دةدةدويةةةةوة، بةةةةة 

و بةدووث يةكدو دةهةاة ، ئةوونةةيب    نبووسةركةوة انةيب ضلةث ةؤفان  سيربيا
دةمانيةو كاةةميَرو كةيوثةي  ؤؤث ببةؤمةيَت بةة ةارةمانةان،     بووكاريَكيان كرد

دو جاريَك ية يةكيَك يةو سةركةوة ة طةورونةدو طةشايةوة، كاةيَك يةة ريةزث ثيَمةةو   
سةركردويةة  بةرةكان  جةنط  دةكرد، ضيا يةةذيَر زرمةةث ةةةي ةةوةث بؤمبةادو     
سةةيَبةرث رةشةة  بةةؤ دةشةةتاي  دةكةةرد، درةؤةةت روؤمةةارث جةسةةتةث سةةورث   
بةوةري  طةزوة بةروورد دةكرد، ئةةو جةنطةةيب رةوةة  شؤرِشة  طةؤرِث، بةةو       

ةوة يةةو طياني سةةةركةوة ةوة ؤؤشةةييةل طرةييةةةوة، دةسةةت دةطرةةةةوةو بةةةد َ 
ية ثيَمةرةرطةيةل،  يثيَمرةرطةث ية باوةش دةطر ، دةمانيةةكةث ةةةدث بةؤمة   
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وة، جةةنطيب  ون  بةةرزدةكردة بووو فيمةكدون  دةدونة َ، ثلةةث شايمةتة    ةفةند
و دةمانةةةوة،  بري ةدور بةةة دووث يةكةدو دةهةةاة    بةةووئةوةنةدة بةةةربآلوو ةةورس  ب  

باشةدو حةشةار   و  نةؤؤشتانةث شؤرِشيب يةةناو شةيويَك  بةةرزث دنةةن جةوون     
 بةوو ، زؤر نزيكبووو بؤردومان  ئاةان  ثةناطايةك  بةةهيَز  ، بؤ ةؤث بارونبوودرو

ؤةاوةن  برِوونامةة بة ، ئةةوةيب      بووو بري  ثيَييَك  ييَ ةة  ية ةروذيدياوة، ثزيمك
و كةارث ثزيمةك  ةيةا ئةةيام دةدو،      ، ريَو شةويَ  بوونياة  نابوودكتؤر مةمحود 

، ئةةاميَرو دةزطةةاث بةةووو بةةري  ثيَيةة  كرد اكةةةوة ضةةةند كةسيَكيمةة  فيَةةرث فري
ن، بري ةدورةكان يةسةةر رِويةة  يةة نزيكة  شةاؤيَكةوة يةةةذيَر       بووثزيمةكيب كةةم  

 بةةوون، كانيةةاويَك  زوالىيىةة  رِيَةةةةن  ييَبةةووسةةيَبةرث ييةة  درةؤتةكانةةدو دريَةةة كرو 
ئاوةكةث بة دريَةوي  ب  شاؤةكةوة دةرِؤيمت، هةووكةث بة ساردث دةهاةةة بةةر   

 .هةست
ة سةرضةةاوةث هيَرشةة  ؤويَ ةةاوث، بةةة ةايبةةةة     بةةووبةرةيمةة ، بوئةةةو رو 

، ثَيمةرةرطة بةة شةةو يةة ةةةدثايى  دةربةندةكةة يةةنَيو        بةوو ناوضةث طةي  سةث   
ون  بةيان  كاةيَك كةاروون  سةةربازث   وو رِ بةردةكاندو ؤؤيان دةشاردةوة، ةاريك

يةة   بةوو دةربةندةكةة ثرِ دةهاة ة نةاوةوة ثةةالماريان دةدون، جاريَةك بةةو جةؤرة      
سةةةوثا، ثيَمةةةرةرطة يةةةة حةشةةةارطةكانيان دةرثةةةةرِي ، طةةةا بةةةةردث طةةةةورةيان  
بةردويةوةو سةةرةةاو كؤةةاي  دةربةندةكةةيان ثةِر كةردةوة، يةة ثانتاييةةك  زؤر        

 .نزيكةوة بة ؤةست ئاطر بارونيان كردن
و وئةةةو سةةةركةوة انة كاريَكيةةان كةةرد، ضةةيا وةل شةةةوةزةند دةردةكةةةوة     

ة سةرو ، ثاش ئةوةث ثرت ية بيمت هيَرش  ةر هةةا كؤةاي  ئةةو  بوو  بدةشتاي
ئةوةيم ، دةنطدونةوةث طةورةث ؤمتةوة يةكةيةل بة ةةةوووث  . سايىة يةناوبرون
ن، ثيَمةةرةرطةيةل نامةةةث ئةةةو سةةةركةوة ةث بةةؤ هيَ ةةا، كاةيَةةك   بووةةةةفرو ةونةةا

 :وةريطر  بة ؤؤشييةوة ؤويَ دييةوة
ازث بةةةرةو موسةة َ بةريَكةةةو ، بةةةةنيَو    يةكةيةةةك  شةةةش سةةةد سةةةرب     -
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اليةكةةةوة بةةةوردث   هةةةموودةربةنةةدث طةةةي  سةةثيدو زوؤةةؤث بةةة جيَ يَمةةت، ية   
، فةرمانةدةو  بووبؤسةمان بؤنانةوةو ؤمتران ة ناو طيَةوويَكةوة، كةس رزطارث نة

و ضوور سةدو حةفتاو حةةوةيب بةة    ثرت ية سةدو ثةيا ئةفمةرو سةرباز كوذرون
و ةةةةمةةةنيان بةةة   و ضةةةل كةيوثةةة  هةةةمووو    هةةاوةنديةة  طةةنون، دة ةةةؤث 
 .و شةش زريَثؤشيب ئاطريان ةيَبةردرو دةستكةو  طنون، س 
ةوةو نةؤمةةةث يباشةةيوة هيَةزث ثيَمةةرةرطةث ؤمةتة ئامادة  بةةو سةةةركةوة ة 

بةةو شةَيوةيةيب يةة دوونةزةث ئايةاردو يةكةيةةل بةةرةو        . ريَطرة  بؤ سةوثا دونةا  
وةكةيان ية ئاودو نوةت كةرد، ثاشةان طةةمارؤيان دون،    باكور جوالى، ثيَمرةرطة شي
 . يان ؤؤيان بة دةستةوةدوهةمووثاش نؤزدة رِؤذ بة ناضارث 

دووث ئةةةوة طةشةةتَيك  بةةة زيةةنةث بةةةرةث جةنطةةدو كةةرد، ثااةةاوةث        
، ية طونديَك  شاؤاوث يةسةر رِيَطةاث زوؤةؤوة   بووجةنطيَك  ثيرِ ثير دريَةةث هة

نةة ؤةةيىوز،   بوورِؤذ دريَةةث كيَما، ضةندي  زريَثةؤش ب  و يةل هةةا باةوفة، بيمت
و ضةةث يةسةةر    ن، ةةوون  طويلة ةؤث رِوستبووكؤمةيىة بةرديَك بة ؤويَ  رةند ب

 .نبووسةنطةردو كةوة
، سوثا دوو جةار طةيمةتة   بووو باةوفة دة كيلؤمةةر دة ماوةث نيَوون بيَرسة 

ن هيليكؤبتةةةةر بوو ، ناضةةةارباةوفةةةة يةةةة ثمةةةتةوة رِيَطةةةاث طةرِونةةةةوةيان ييَةةةربِي
يةل رِؤذ بةةةو طةمارؤيةةةوة مانةةةوة هةةةةا دوووث هيَةةزث فريةةا   بةةةكارب يَ  ، بيمةةتو

 . كةوة يان كرد
ن، بووبةةةةو شةةةيَوةيةيب هيَةةةزث ثيَمةةةرةرطة يةةةة سةةةةركةوة دو بةةةةردةووم    

نةةةة جيَطةةةةث  بووئةفمةةةانةيان يةةةةناو ئةفمةةةانةث سروشةةةتيدو دةؤويىيانةةةد، دة  
كتةةوثرِ طةةةمارؤث ةةةةزث روياةيانةةدو، هةسةةتان بةةة  سةرسةةورِمان، بةةةو بةةاوةرِةوة 

ث سةةةربازؤانةكة، ئةوكاةةةة  وهةيىكةنةةدن  ةونيَليَةةك هةةةةا طةيمةةتة ذيَةةر ؤةةانو     
 .ئاطادوريان كردنةوة، بازؤانةكة دةةةةيَ ريَتةوة

يةوكاةةدو كتوثرِ فةرمان  دةركرد ثةيةة يةةطرة  نةكةةن، بةؤ ئةةوةث ذيةان        
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و  و سةةةوكايةة  يَت، كوشةةةت  ديةةة  و ئةةةافرة  يةةةة مةةرسةةةيدو نةةةةب   م ةةةدو َ
 .ئازوردونيانيم  ةةدةغة كرد

، ثيَمةرةرطةيب بةة ناضةارث    بوو يةو كاةةدو بةوردث ئاطادورث ئةو طةمارؤدونة
و شةةةش رِؤذ سةةوثا ئةةاالىث سةةثيان بةةةرز    ضةةاوةرِوونيان كةةرد، هةةةةا ثةةاش سةة   

ةو كةةردةوة، ثاشةةان رذيَةةت هةويىيةةدو بةةة رِيَطةةاث دوبةزونةةدن  ثاروشةةو  بةةة زةؤةةن 
 .و بة ناضارث ؤؤيان بة دةستةوةدو ةةةةمةن  بةهانايانةوة بييَت، نةيانتوون 

، سةةةوثا بووهيَرشةةةو بةةةةرطرث ثيَمةةةرةرطة شةةةوروث ثؤزيي يةةةان دومةزرونةةةد  
ن، ةةنانة  بيانيان بؤ نةدةثاريَزرو، يةو كاةةدو ثيَمةرةرطة  بوويةسةنطةردو نوةت ب

و فرونةك طوسةل د،    ريةك دونكةورس  ئةنةدوزيارث بةةريتان  بفةرِيَ  ، دي    وةوونيان دو
ضةند هةفتةيةةل مانةةوة، ذةنةةرِوَ  طفتوطةؤث يةطةيىةدو كةردن، ثةاش ئةةوةث يةة          
كيَمةث كوردو شؤرِش طةيمة، ئةو كاةة وةل دياريةةك  ةايبةةة  بةؤ بةةريتانيا     

 .ئازودث كردن
يةوساةةشةةدو، ئةةةو ةةوذمانةةةث يةةة ئاةةةان  ووشةة تؤنةوة بي ييةةةوة، يةطةةة َ  

رةكةيمةةوة جةاريَك  ةةر    ونةوة، بةة كةشةيَت ذو  بووةكةيدو ثةرشةدة دوكةيى  ثايث
نةةةوة، بةةة ةايىةةة بووو ضةةيَة دة و روؤمةةارو بؤنةةو ةةةام و روونةةني ةيَكةيىةةةث رةنةةد

انةوةو نووسةةدووةوة بةرجةسةةتةث دةكردنةةةوة، بةةة رووني يةةةوة دة  ووث روودةز
شةةو  بروسكةث ئةو رؤذة سةؤتانةيان نيمةاندةدويةوة، بةهةةورث ؤويَ ي ةةوة  و   

و ضةوسةةةاندنةوةث نةةةةةةوةث كورديةةةان   ثيتيةةةان مانةةةاث سةةةتةم  دوطنكةةةارث 
 .هةيىدةطر 

و رةنطايىةيةكةةةةوة دةهةةةاة ، يةةةة  ئةةةةو بروسةةةكانةيب هةركاةةةةة بةةةة شةةةيَوة
و  نونةةةوة، بةةةطرِث دةرو بووبنةوةريمةةدو ةيَكةةةزوث ئةةةو ةونيَلةةة ؤةفانةةة دة   

ريَكةةارو ئةةاطرث و كةةةيف ؤويَ ةةو سةةويَروي  عةةارةة  ك  ثزيمةةك  ئةفمةةانةي   رؤ 
و  و دةريايةةةل ؤةةويَ   ن، بةةة زينةيةةةل زةمةةةن  بووبنوبةةاوةرِةوة هةيىكةنةةدرو 

ن، وةل ئةو رةنطانةة شةيَوةيان دةدويةةوة، يةة     بوونةوة روكيَمروبووضيايةل ماندو
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ب  زةريادو بريمكة دةدةن، بة ةيمك  عيمي  ئةزةيييةوة بؤن  زةمةةنيان يةة   
، بةةةو كةرنة ايىةة ياةوةيانةةوة بؤنيَكيةةان   وبودووةوة هةةيىطرة ونازةمةةنو ثمةت رو  

دةدويةةةوة، يةةة ممةةكو عةنبةةةرث عةةارييةةةوة يةةة طةيي ةةةث زةمةنةةدو بةةؤ طيةةاث  
مرؤ يةان يةسةةر    نووسة  نةوة بةو وشةانةث ضارة بوونةوة، دةبوونةمرث وشككرو

 .و باو فةزوو هةناسة بؤن  ؤويَ يان بآلودةكردةوة رويةوة، ش ةو شةما َنووسدة
ؤنة ية وردة وويىة فرؤشةيَكةوة طرةيةةوة، كاةيَةك يةةناو جةرطةةث      جاريَك ئةو ب

و يةسةر طويَ يةل دويدةنان، سة دوةيَك   وطونديَكدو بارث ية ئيَمرتةكةث دودةطرة
و بةةكرةو طةوورةو ممةتيلةو شةت وردةث جةؤروو       ةوة، دةرزثبةوو شي يم  كرد

و يةضةكو   ماشو ةو ةوة، بؤنيَك ية عةةرة جؤروو جؤرةكان بووجؤرث ةيادو روزوند
و نوةلىو شني يةكان  ةريةةوة ةيَكةةزوث    و دةستة سرِو ضاو شةكرو يوةت هةورث

و ثيةةاو  ةوة، ذنبةوو ن، يةذيَريةةدو شةتةكان  بةآلو كرد  بةوو ة دةوةةو  بةؤن  ئةةو دور  
 و هةريةكة شتيَك  دةكرِث، يةوكاةةدو فرِؤكةةث جةةنط  هةاة     نبوويةدةورث ئاز

و ضةةةث ؤانويةان دوبيَةةةو، يةسةةر يوةكةةةو    و طوندةكةةيان بؤمبةارون كةةرد، روسةت   
بةرزوييةةةوة ضةةةند دؤشةةكايةل ةةةةةةيان ييَكةةردن، ئةةةو كاةةةة رؤيمةةة، يةةةدووث    

و ةةةةا  يةسةةةةر ؤةةةؤ َ   ؤؤيانةةةةوة طةةةؤم  ؤويَ يةةةان بةةةة جيَ يَمةةةت، دةسةةةت  
 .هةيىدةبةزي ةوة، وردة وويىةكة بة جةستةو ؤويَ  دوثؤشرو

بيَةدةنط  ثارِويةةوة، ئةوسةا     بةو مةرطةساةةوة رويكردة ئاةان، سةاةيَك بةة  
و الويَةك   و كيةؤيىةيةةل  ةوةكةة، دو ذن  و كتةوثرِ طةيمةتة بة     هيَزث دوية بةةرؤؤث 

و سةرو سة طيان ةيَكةةزو    ، دةستو ةا بووبةسةر وردة وويىةكةدو طيانيان دةرضو
بةةؤنيَك  ةريةةان  هةةموو و  ن دةهةةا بةوو ، بةةؤنيَك  ةيَكةيىةة يةةة مةرطةسةةاة   بةوو ب

و هة ايىةكانيةةدو كةوة ةةة كؤكردنةةةوةث  ةيمةةدو يةطةةة َ ؤةةةيىكيةةةو كاة. دةؤ كانةةد
، ةوونةةةاث بووجامانةةةةيان بةيوةيانةةةةوة بةسةةةت  هةةةةمووجةسةةةتةث ؤويَ ةةةاوث،  

، بةو شيَوةيةيب بري دوريان دةؤمتة ةروكتؤريَكةوة هةةةا  بووهةناسةدونيان نةما
 .بيانبا  بؤ نةؤؤشتانةث شؤرِش
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و شيَووزةوة دةها ، ية طويىو  ةام و ئةو بؤنة ية زؤربةث ئاماذةو هيَراو رةند
ؤؤيىو بةردو درةؤتةوة، نيمترانيَك بؤن  ؤويَ  ية ووةةاو دةسةتةووذةدو يةةؤؤث    

هةوووة و ئةاوث ةا طةةو كةشةو    دةطر ، يةوساةةيمدو بؤنيَك ية طةةوطياو درةؤةت  
، ئةةو كاةةةث بةعمةييةكان    بوودةهاةة ناو بؤن  ةازةي  ضادريَكةوة، ةازة هةيىدرو

و ضةةياو دوووث   اندنيان ضةةةند سةةةركردةيةكيان نةةارد بةةؤ شةةا     ثةةاش ةيَكمةةك 
ضةةؤث ضةةةندي  جةةارة، ئةةةو بؤنةةة  ن كةةرد، ثةةاش وةويَةةةيَك  زؤرو هاةو طفتوطؤيةةا

نةةوة بةة   بووةيَكةزوونة بةو عةةةرة بؤؤؤشةانةث بةةرط  سةةربازث ئةوونةةوة دة     
 اي  سةامةرِوي  و عةبةدو   ن بكةن، حةردون ةكريةت بووبؤنيَك  ؤؤرِسك طومان ية

و فوئاد عةارق، هاة ةة    كةسايةة  سةربةؤؤ، عةزيز شةريف وو ةاري  عةزيزو دو
ناوثردون، بةةر يةة طةيمت يمةيان فةةرمان  كةرد ضةادريَك يةة جَيطةةيك  طويةاو          
هةيىبدرَيت، بةو جؤرةيب يةسةةر دورِيةانَيك  بةةربا ويَ ةةث مةايىَيك  هي ةدث يية         

و وثيمةةوة بةسةةر د  و ضة ، يةةالث روسةت  بوودرةؤت بةش  سةرةوةث دوثؤش  
شيَووزيَكةوة طومانيان دروست دةكرد،  هةموودؤيىدو دةيرِوون ، بؤنيَك  ةيَكةيىة بة

ن، بةةةةو بوونةةةوةو وةل دةريةةةاث ؤةةوثَ ةيَكةةةزودة   بوويةةة وشةةةكانياندو جيادة  
و يةسةر كورسيةل دونيمةت، حةةردون    شيَوةيةيب كاةيَك دونيمة، ها  بؤ اليان

 :ةوة نيازث ؤؤث دةربرِثيون ية بةرومبةريةكريتيب وةل سةرؤك  نويَ ةر
ي  بةؤ طفتوطةؤ يةةبارةث ضارةسةةر كردنة  كَيمةةث كةورد يةة         وئيَرة هةاةو  -
 .عيَروةدو

بةةو ةمةةيةوة ثةةردوؤيَك ئةاوث ؤةةووردةوة، ئةةويب ورد ييَة  روونة ، ثةةاش        
ئةوةث ةةيىةمةكةث ية طنفان  دةرهيَ ا يةسةر ثارضة كاغةةزيَك  يةسةةر ميَزةكةة    

 :ة ديى  ؤؤيةوة ئةو دؤؤةث شيكردةوةدوي ا، ي
ةوةابييةكان  نازم طوزور ةةورة ؤويَ اويةكانيان هيَ ةاوة، هةةةا بةة ئيَرةةث      -

 .بفرؤش ةوة
 :و روزث ؤؤث بؤ دةربرِي  بةو ذونةوة ييَوث ؤؤث طةست
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اليةكة، نةل بيول ثابةند بكريَت  هةمووبةرذةوةندث طةالن  عيَروق ئةرك   -
ييَببي يَت بؤ ثليمةاندنةوةث، وةل ئةةوةث ئيَةوة يةطةة َ      و طةورة سودث ثيَوةث

 .بةيىيَ يَكرانةوة هةمووئيَرة طةييَكني هةميمة ثابةندي  بة. كوردو دةيكةن
يةو كاةةدو ضةةند ثيَمةرةرطةيةل بةسةي يةوة بةةدووث يةكةدو هاة ةة ذورةوةو       

و شةةلةو طؤشةةتيان  يةسةةةر ميَزةكةةان بةةة بةةآلوث دويان ةةان، ةاثةةة ضيَمةةت بةةرنج  
كرد، بةردةووم طفتوطؤو ممةتومرِيان   ، كاةيَك دةستيان بة نان ؤووردنبووةسةري

 . دةكرد
يةو كاةةث ية ؤوونةكة ضونة ثيَمةوة، رودويَكةث ؤمتة سةر مؤسكؤ، طةويَ   
يةهةوويى  جي ان دةطر ، دووث ئةةوةث طةوَي  يةسةةر ديَةِر طةر ، رودوَيكةةث كةز        

وردنةةوة كةوةةة روونةي  دنةةن      كردو ثاروةكةث ناو دةم  ةوةدو، بةةدةم ناخنو 
نةوةكة، كؤمةيىيَك ثرسيارو وةزم دةهاة ة ميَمكييةوة، بةو رووني ةيمةةوة  بووكؤ

و يةوسةةاةةدو هةةةردو دةسةةت بةةة يةةةكادوو      بةةنث يةةةو طفتوطؤيةةة دةكةةردةوة   
 .و يةناؤةوة ؤؤث ؤووردةوة هةناسةيةك  ةويى  هةيىكيَما، ييَوث ؤؤث طةست

جاريَةك رذيَةت    هةةموو تان  ؤمةتةوة بةرضةاوث،   بةو دوؤةوة نةؤمةث كوردس
و جةرطيدو دةهةا ، ئةةو    بة د َ  بووجؤطروفيايان دةةرةاند، ئةوةيب نةشتةريَك 

ة ؤويياث، يةة زؤربةةث هيَرةاو ئامةاذةوة ئةةو جؤطروفيايةةث       بووبنوباوةرِةيم  ب
و ئاووزةوة، زؤر جار يادث ئةو جوةةة   و طةزو دةند و ضيرةن دةدييةوة، يةطو َ

، يةة كةاة  جةنطةدو بةة     بةوو ون  بةؤ رِوسةيا ثيَة     وةوةث دةكردةوة، بةر يةة ضة  ك
و  ث ةيَةدةكردن وةةفةزةوة دويدةنان، هةةا دةياخنويَ د، ئةوكاةةيب كةوث ةر رِو

و بري ةدوريان دةبرذونةدن، يةبةةر     و دةيةانطرة ، بةؤ نةةؤؤش    دوويان بةؤ دودةنةان  
بةةة هؤاةنةةدو   ةويةةو ؤؤؤةةؤرث ني كةةةو رِةمةةزث شةةوم    بةةووئةةةوةيب ثيَيوو

 : هاودةردث دةزونني، يةو ئاوورةييمدو هةر يادث دةكردنةوة

وو ئيَمتاش طويَت ية ةاسثةث ئةم كةوونة دةبيَت، المووية يةسةةر ضةيايةك     -
و دةنطة  كةوردةووريت بةة طويَةدو      كوردستاض، ية سةنطةريَك  ؤةباةدو دونيمةتوم 
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بمتيَك  شةاؤ  كوردسةتاندو   يةسةر هةر . دةطا ، هةر بةوةش ديىت رِوندةبيَتةوة
 .وويَ   كةوث بةشةكةث ةر ية دةوريان دةئايىيَت

يةوساةةيمدو بةو بنةوة ؤؤث طرمؤيىة كردو بةة ةيةةث نيطةاث ةيَةربِي ، دووث     
و برِياريةدو طفتوطةؤث ئاشةت بكةا ،      نةوة دةست سرِثبووئةوةث ية ناخنووردن 

دو سةةةدوم حمةةيَ يب بةةؤ  ييةنةيةةةك  هةيىبةةةوردو نةةاردن  بةةؤ بةغةةدود، يةةةو كاةةةة  
ن  رِيَكةةوة يَك   بووديدوريَك  دريَة ؤايةةن هةا  بةؤ كوردسةتان، هةةردوال ثابةنةد      

و  دريَةؤايةةةةن ثيَكب يَةةة  ، دةةةكةيمةةة  وشةةةة بةوشةةةة دةؤرويةةةة بةةةةر بةةةاس  
و ثيَك اةةةةث رِسةةتةو   ييَكؤيىي ةةةوة، جاروبةةار بةةؤ مةةاوةث دو رِؤذ بةةة يةةةل ؤةةا َ    

وكيان يةة ةوةاوانةيةةك    ووةويَةث ضرِ هةةرد  زورووةيةل دةدوون، دووث س َ ماند
بيةوك  نةةاوثردون ريَكةوة امةةةث يةةانزةث ئازوريةان ئيرةةزو كةةرد، سةةةرؤل كؤمةةارث   

ن  نةةةةةةوةث كةةةوردث بةةةة ياسةةةاي  ناسةةةاند، يةةةة   بةةةووعيَةةةروةيب رِويطةيانةةةدو 
 .رِؤذنامةكانيمدو بة طمت بةىو كرويةوة

يطايةةان دةدوو يةةة  يةةة كةةةيف شري يةكةيمةةةوة ئةةةو ضةةي ة ؤويَ اويانةةة يةةة ن    
، بةوو برذونطيةوة ديىؤثةيان دةكردةوة، ثزيمكةكةيب هةنطاوث بةة هةةوووة روطرة  

و  ةوةبةةووةوة بريمةةكةث دةدويةةةوة، يةةة ديدةيةةدو ثرِدة يسةةةريةكة بةةة دةسةةتي
طومةةان  يةةة ييَةةدون  شةةري يةكة دةكةةردةوة، بريمةةكةيةل جةسةةتةث دةطرةةةةوة،  

، وةكةو  بةوو يَكة  دةزويةةييان طرة  ث ذونوشري يةكةث ييَ ةدروبيَت، ضاويمة  ةةةزو  
يي جاي  جايىجايىؤكة ةةونية  نةةةةوةث كورديةان يةة جؤطروفيايةةك  ةةةيمةةوة       

ن هةيىدةكمةةةان، بةةةة ئةةةاووزث بووو نةةةة نبةةةوودةكةةةردةوة، بةةةةرةو هةسةةةارةث 
و هاوورو نوزةو ؤةفةو ويَ ةةث   سةرسورِهيَ ةرةوة دةنط  ةريمكةو نايىةو شيوةن

و رؤذةوة رةنطيةةةان  وة، يةةةة ةيمةةةك  مةةةاند و ئيَمةةةيانة فلييانةةةةوةث طؤشةةةت
وةل ئةةةو سةةاةةث يةطةةة َ رؤذنامةةة  . دةدويةةةوةو شةةةوو رؤذيةةان ةيَكةةةزو دةكةةرد 

و رؤذئةاوو دةكةرد،    ك ئةو بةةرووردةث يةسةةر كةارث نابةروبةةرث رؤذهةةز      نووسي
ورةوة سةةيرث  وكاةيَك يةطة َ ثةييَك يةثيَمرةرطة يةبةرةث جةند طةرِويةوة، ية د
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وة، ثارضةةةيةك  بيةةوك  يةةة كؤيىةةة ثمةةتةكةث دةرهيَ ةةاو ورد ييَةة  و ناسةةيةوكةةرد
 :روون ، زؤر بة ئاسان  ثيتة رِوسييةكان  سةرث دةؤويَ درونةوة

ئةةةوة ةةةةباغ  مةةةؤزةن  رِةشاشةة  سةةيو شةشةةةمني فرِؤكةةةث سةةوةاوث    -
ية، ية نزيك ثرديَك  سةر ضؤم  بايىةل كةوةؤةةة ؤةوورةوة، ثيَمةرةرطةيةل    يروس

 : بؤث هيَ اوم، يةو كاةةدو وةرطيَرِةكةث بة شؤؤيةوة ثيَيطومت برِيويةةييةوةو
بيةدةرةوة بةة    ، يةةوثَ  طويت ةر ديم ةر يةطة َ ؤؤةةدو بيبةةرةوة بةؤ بةؤن     -

بايىويَزؤانةةةث سةةؤ يةة ، هةةةةا بي يَرنةةةوة بةةؤ ئةةةو شةةويَ ةث فرِؤكةكةةةث ييَةةوة    
 . ةوهاةو

ةو يةةةةة ئةةةةةيام  ئةةةة. ةوةبةةةةوويةوسةةةةاةةدو يةةةةة وشةةةةة روسةةةةييةكان ورد
، هةميمة هةويى  بةردةووم  دةدو بؤ ئةوةث يةطة َ ئةمةةريكادو  بووبةيىطانةيمةوة

يانةوة رؤيى  سةؤ ية   هةموو، يةسةرو بووثيَكبيَت، ئةوةش كؤمةيىيَك هؤكارث هة
مةؤريَكيب   هةةموو ن، بةيىطةةث  بةوو طويلةةث بري يَةك    هةةموو يةطةة َ عيَروةةدو،    بوو
ة بؤ عيَروق زؤري ةةث ؤةةيىك بةة دؤسةت     ن، هةر يةو كاةةيمةوة، طةرِويةوبووسور

بيةانيب ضةاوثيَكةوة يان يةطةيىةدو     نووسة  سؤ يةةيان دةزونة ، ةةنانةة  رؤذنامة  
كرد، زؤريةان روسةتةوؤؤ ئةوطريَيةةيان دةكةردةوة، بةة زؤريةب ئةادومز شةيرد ،         
دووث طةرِونةوةث ية بةغدود هاةة الث، بةةو ثرسةيارونةوة طيَةةث دةؤةوورد، هةةةا      

 :تةوة ةا ضةندة باوةرِث كؤمؤنيمت كارث ةيَكردوةون ببيَوبؤث ر
 .بيمتومة بنوباوةرِ  كؤمؤنيمتية -

ةوةو مةةوث جةسةةتةث  بووبةةةو ثرسةةيارةوة كتةةوثرِ يةةة جيَةة  ؤؤيةةدو روسةةت    
 :نةوة دةست دريَة كرد بوون، يةطة َ ئةوةشدو بةبرِوو بةؤؤبووكرذ

 !.بةيىطةم ثيمان بدة -
ةوة، يةطةة َ ئةوةيمةدو بةة    بوو  بةةةايى بةو وةزمةوة شةيرد  شةلىةذوو ميَمةك   

 :دووث شتيَك  ةردو طةرِو، ويمت بة ثرسياريَك  ةر بةئةنيةست بيوروذيَ يَت
 .يتة كؤمؤنيمت؟بووبووو نة تييَبووناكريَت دووزدة سا َ ميوون  روسيا  -
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ئةوة بؤ ئةةوةث ملة  ؤةؤم يةة ثةةة  سةيَدورة ِرزطةار بكةةم، كاةيَةك بةؤث            -
 :نةكةث نةما، بة هيَر  ئةو ةةمةث رةووندةوةبووكا ، طرذدةركةو ، طايىتة دة

 .ئيَرة موسلىرانني ، موسلىران  رِوستةةي ة ناكريَت ببيَتة كؤمؤنيمت -
ئةةةةوةث طةةةو  كةةةةميَك وةسةةةتا، ثةةةةردوؤيَك ئةةةاوث ؤةةةووردةوةو بةةةةدووث    

 :ثرسيارةكةيدو رؤيمتةوة
رؤيىةةث كةورد بةؤ    دةب   يةطةرِونةوةث  مةندئةطةر رِوس ثيَيان ووبيَت سود  -

 .نيمتيران  ؤؤيان، ئةوة ؤةيايىة
ة بدؤزيَتةةوة، بةةو مةبةستةيمةةوة يةناؤةةدو    يشةيرد  دةيويمةت ئةةو روسةةتي   

ؤؤث دةؤةووردةوة، هةةةا كاةيَةك هاةةة ضةياكان  كوردسةتانيب ئةةوةث يةة بةن          
 :و ئةو ثرسيارةث ييَكردةوة دووث بنةكةث طؤرِث ، جاريَك  ةر سةرةبووما

ةرِةدويةةت، ةورئةةان ب ةمايةةةك  ةةةةووو يةةة ياسةةاو شةةةرن  بةةؤ   ئايةةا يةةةو باو -
 دةويىةةيَك  هاوضةر  دوبني بكا ؟

رث دةويىةةة ، ئيَمةةتايب يةةة  ودةكريَةةت ةورئةةان بكريَتةةة ب ةةةماث دةسةةتو   -
 .ة طرنط  بةم جؤرة كاروبارونة بدريَتيجةنطدوي  كاة  ئةوة ني

ويَ انةةوة يةطةة َ    بةو بنو رووني ةوة وشة روسيةكان  ةةووو ؤويَ دةوةو بةةو 
رةنطةكان يةبةر رؤش اييدو دةطؤرِون، شيَوةث كةةيف ئةةو   . بووبنيَك  ثةرشدو ماة

ساةةوةؤتةيان دةدويةوة، يةكةجمار ية دةرياضةةث ئؤرِويىةدو بي ييةةوةو وةل ئةةو     
 بووساةة ية ديدةيدو هةيىكفايةوة، دووث ئةوةث بةة ثيَمة يازث سةؤ ية  روزث نةة    

و دوريةان     ةارووطة، ية زستان  سةايى  دوهةاةودو طرةيةان   بؤ سةرؤكايةة  دةويىةة
ؤمةةتةوة بةةؤ ةاشةةكةندو ثاشةةان مؤسةةكؤو دوويةة  هيَ ةةدة دوريةةان ؤمةةتةوة،       

ور ؤرويةةوةو  دو، دووةر بة فةرمان  بةرثرسان  سؤ ية  بوو دؤزي ةوةث ئةستةم
و  نيَردروية شارؤضكةث ضةمثاث ةةروغ طؤالوث ئؤرو َ، يةوة بةدوووة ذيةان  ؤةؤث  

يةوة، رؤذيَةك دةسةت بةة طنفانيةدو     بووو ذون طرة ، ؤةمبووزةكةث ةةووو ؤروثهيَ
، سةةيرث ئاةةان  كةرد، بنيَكة  ثةةةرش     بووكةرد ثارةيةةك  ةةةووو كةةم  ثيَرةةا    
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طرةيةوة، بة ناضارث ثرسيارث كارث كرد، بؤ رؤذث دووي  كةوةةة كةارث سةةبةةة    
يب سةرييدو هةةةا فيَةرث   ض ني، رؤذونة بةيَوث ذيان  ثيَدوبني دةكرد، دووث ئةوة

و ثارةكةةيان   ، هاورِيَكان  دةيانربد بةؤ بةازورِ دةيانفرؤشةة   بوودةستكيَب ض ني 
بؤ دةهيَ ايةوة، يةو كاةةيمةدو  رِؤذنامةةث نيةؤرل ةةانزث ئةمةةريك ، ةرسةيَك        
طةورةث ؤمتة ديى  زؤر ية دةويىةةانةوةو ية ةويَةي ةوةث ذمارةيةكيدو هةةوويىيَك   

 :كردةوةيةسةر بةىو 
ذةنةرِوَ  بةارزون  يةة يةةكيَت سةؤ ية  ثلةةث ذةنةةرِويى  درووةةة َ، ئَيمةتا          -

 .و سؤ يةةدو فةرماندةث يةشكريَكة يةسةر س ورث ئيَرون
و  و دودطةةاي  كردنةة  بةةا رؤ ، ضةةاوث بةةة ؤرؤةمةةؤق   ثةةاش مردنةة  سةةتايني 

 :و ميَرةؤيؤق كةوةو ثةردةث يةسةر روستيةكان الدو مايي كؤق
ؤ يةمت بة دؤست كورد زونيوة بؤية دوووث ثةنابةريت ييَكةردوة،  يةكيةة  س -

يةبةر ئةوةيب دوووةان ييَدةكةم رِيَطة بةة الوونة  كةورد بةدريَت، بية ة ةوةاوانةة       
 .ةايبةةييةكان  حز 

و  بةمةةةش يةةة ئةةةكادنياث زمانةةةكان وةرطةةنو، ةويَةي ةةةوةث زمةةان  رِوسةة   
و  نيمة  بةؤ ؤةؤث   بووةة  نيمةتةج   ، مؤيىة بةوو ريو جؤطروفياو زونمةتةكان  بووئا

طروثيَكةة  بيةةول يةةة كاديرةكةةان  يةةة مؤسةةكؤدو وةرطةةر ، هةةةةا يةةة ةوةاوانةةةو  
و ماركمةةيزن   و زونمةةت سياسةة  ثةةةنانطاو زونكؤكانةةدو فيَةةرث زمةةان  رِوسةة  

 .بكريَ 
ن  حةةةزو ئةةاووة  بةةؤ  بووبةمةةةش ئاسةةؤيةك  فرووونةة  ديةةةوة، يةبةرجةسةةتة 

 .وةرؤش بن كردن  رؤيىةث نةةة
بةو بنةوة مةؤزةنةكةث بة ئازوريَك  كوشة دةوة دويةةوة دةسةت ديمة ةر،     
ئةويب هةست بة ذونة ؤؤكردةكةث كرد، ية ناؤ  ؤؤيدو هيَمتييةوةو بنث يةةو  

يةة ويَ ةةث مةرطةسةا ، يةة      بةوو شةثؤية ؤويَ اويانة دةكردةوة، رووني يان ثرِكرد
روسةيانةدو دةطةةرِو، دة سةا َ     ؤةرمانةث ئةو سةردونةيدو بة دووث ئةو بةيىطةنامةة 
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يةوةو بةر ئةو روستيانةث بي يةوة، كتوثرِ بةاز دةسةت سةوثاث عيَةروق طةشةةث      
كةةرد، بةةة ةايبةةةة  يةةة جةةةنط  زوؤةةؤدو، يةةة يةةةل كاةةةدو ضةةوور فةةةوج  ثيةةادة      
دوبةزيَ روية ناو سةربازؤانةيةك  طةةمارؤدرووةوة، دو فةةوجيب يةة يةكةةث دةث     

و دو ة  ثةياو ثيَ ج  ثيَمةكةوةوث سةؤ يةة ،    زريَثؤش، ية جؤرث ة  شةست
ية دهؤكةو هةةا زوؤؤ يةطة َ هيَةزث ثيَمةرةرطةدو كةوة ةة جةةنطيَك  ةورسةةوة،      
هيَزث ثيَمرةرطة ثاش بةرِة انييةك  كةم ثاشة كمةيان كةرد، ئةمةةش جيَطةةث    

 :، يةو بارةيةوة ية ئيدريي بارزون  ثرس بووسةرسورِمان  طةورة
دو ثاشةةة كمةةةةان كةةرد، عيَةةروق ويمةةت ؤةةؤث يةةة     بؤضةة  يةةةو جةنطةةة  - 

كردةيةةةك  سةةوثاييدو ةةةاة  بكاةةةةوة، بةةؤ ئةةةوةث طةةةمارؤث سةةةربازطاث زوؤةةؤ   
 . رث نيَوون عيَروةو ةوركيا بكاةةوة؟وبمكيَ يَتو س و

ئيةدريي بةارزون  ؤةؤث سةةركردويةة  ئةةو جةنطةةث دةكةردو ثةاش ئةةوةث          
و هيَةةزث ثيَمةةرةرطةيان  روقيةطةةة َ سةةةركردةث سةةةربازيدو ةوونةةاث سةةوثاث عيَةة 

بةةةةروورد كةةةرد، برِيةةةارث كمةةةانةوةياندو، هةةةةةا ضارسةةةةريَك دةدؤزنةةةةوة بةةةؤ     
ثةن   بوونةوة بة نةؤمةو ضةك  دذة زريَثؤش، يةو كاةةيمدو ناضاربووبةرةنطار

 .جةنطو كمانةوة ئاشكرو بكا 
، ضةونكة  بةوو ، هةم دروسةتيب  بووئةم برِيارث ثاشةكمةية هةم جيَ  دو   -
و ضةةةك  ةورسةةةو ضةةةك  زريَثةةةؤش    ةكة بةةة كةةةةيىك  جةةةند نةةةةدةها   ناوضةة 

 . بووشكيَ يمران نة
 :بةو ةمةيةوة ثةيةث بةرز كردةوةو نةؤمةث جةنطةكةث رونكردةوة

ئيَرة هةسةت دةكةةي  هَيزةكةان  عيَةروق، ثةنة  ةةازة بةةكاردةهيَ  ، يةة          - 
  ئاشةةكروث شةةويَ و سةةةنطةرث زؤر هةيىبةةةوردةوة بةةة ثمةةتيوون  بةةاالى دةسةةتييةك

ةو سةؤ ية   بووثيَرووية، ئةم ثةنة ه  ئةيىران . ماديو مرؤييةوة هيَرش دةهيَ  
ة، ئةةويب بريتييةة يةةوةث    ووةم جةنط  جي انيةدو يةةوونيان وةرطرةةو   ويةكاة  د
و ثيَةةك دودون،  و يةطةةة َ هيَةةزث دوذم ةةدو بكريَةةت، نةةةل سةةوكة جةةةندويةةةل بةةة د
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يرةكييةةةك  ةيَدويةةة، ثيَمةةرت يةةة هةةةروةها ثروكتيكةة  طمةةت نةؤمةةةكة جةةؤرة ز 
، هاوئاهةةنط  ةةةووو يةة نيَةوون ضةةكة جياووزةكانةدو       بةوو عيَروةييةكامنان نةةبي   

و ةؤثتانةةو فرِؤكةةث جةةنطيو هيَةزث      هةية، بةكارهيَ ان  ةةوووث هيَزث زريَثةؤش 
ثيادةث بة هةييكؤثتةر طويزرووة، برِوومةان وويةة ثمةثؤرِون  سةؤ يةة  يةة ثمةت       

 .زةيةث جةنط  سوثاث عيَروةيةوةنئةم ثةنة ةا
ديمةة ةر بةةةو رووني ةةةوة ؤمةةتيةوة كؤيىةةة ثمةةتةكةيةوةو هةةةيىيطر ، ئةةةويب 

، وةل ئةةةوةث طةةةردةيو  بةةوو ، زةمةةةن  ييَطةةؤرِوبووبةةةدةم بةةنث ةويىةةةوة مةةاة 
 .بيرايىيَت

ةوة بةة ئاةةان  ووشة تؤنةوة    يئةو ةؤرِة بنةوةريية يةة شةريتةكان  ميَمةكي   
ةوة، رودووو بووو ةؤؤةةةةدة  يةكةيب كةفةكةةةةةث كةةةةا َنةوة، شةةةةريبووضةةةةاثدة

و دوكمةةانيان دةكةةرد، كةةةيف شةةري يةكةيب   و زةمةةةنيب هةيىكمةةان سةةاةةوةؤت
ةوة، بةةةايىو  بووةوة، رةنطةكةث دةشيَوو، دةطةؤرِدرو، كةايىو ةؤؤةدة   بووئاوةذودة

ةوة، بة جويىةث ثزيمكةكةوة وةل  طةردةيوي  شةوةزةنط  بيابةان بةة   بووثرِدة
 !ةمخاؤة دةردةكةو بريمكةث ض
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(3) 
      

و ويَ ةةث   و روؤمةارو دنةةن   و روونةني  شيَيةك  ؤةفة بةة طرمؤيىةةي  ةيمةك   
و دةزوث  و سةوةوث رؤ   نبووركان  بووةوة، طرِث يرسكاوث سروشتيو ؤؤرِسكي

و ثمةةكؤث هةناسةةةث ؤةفةةةوة، بةةة بةةؤن  ةوةةةوث عةةةةارث ضةةا ،    طةةرِث نةةةبني
ةةوووةث نةاو بةاو ةةةم  هةميمةةييةوة، ةيَكةةزوث        ثرياسكةث طوزويو هةناسةث

نةةةةوة، يةوةنةةةةوزث م دويىيةةةةوة يةةةة ئاسةةةؤث روضةةةةني يدو   بووزي ةةةدة ؤةةةةو دة
دةنويَ رونةوة، ويَ ةث شؤرووة رووني  ذةنةةرِويىيان دةطرةةةوة، وةل ئةةو سةاةةث     

، بةةوويةسةةةر كورسةةيةل يةةة باؤيةةةيةك  ووشةة تؤندو يةةةو بنونةةةدو سةةةرطةرم ب    
كردةوة ية ةوة ، مةيَك  ةوندث ييَدو، ئةو رؤذنامةيةث بة دةسةتةوة  ثايثةكةث ثرِ

طةةةر ، ؤويَ دنةةةةوةث ثةةةةرةوك  طةشةةةتيَك بةةةؤ نةةةاو ثيةةةاوة ئازوكةةةان  كةةةوردث  
 :بووثيَطةيمت

نويَ ةةريَك  ذةنةةرِو َ بةارزون  يةة     : ئادوميز شيرد  بةوة دةست ثيَةدةكا   )  
ةةيةفؤنةكةةة ييَيةةدو، بةةةيرو  دؤزنيةةةوة، ةةيةةةفؤن  بةةؤ كةةردم، كاةيَةةك زةنطةة    

 :دةنطيَك ثيَدوطرث كرد
ميمتةر دونا ئادميز ايةد ، نامةيةةكت يةة ذةنةةرِو َ ممةتةفا بارزونييةةوة        -

 .ثيَية، دةمةويَت بتبي ت
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 :و ثرسيت ئةو ةمةية سةرسام  كردم
 ةؤ كيَيت؟ -
 .وموية بارةطاث ممتةفا بارزونييةوة هاة -

ةوةث يةة يةةكيَت سةؤ ية  يةة     ، يةة دووث طةرِونة  بووئةمةش بةؤ مة  نةامؤ نةة    
ت بةؤ كةردةوةو   نووسةي بةغدود بي يت، ية يةكةمني ضاوثيَكةة دو طريَ  ديىة  رؤذنامة 

، بؤيةةة بةةوويةةةكرتنان ناسةة ، ئةمةةةيب سةةةرةةاث دؤسةةتايةةييةك  طةةةر ان   
يةوساةةدو كتوثرِ برِيارمدو، ية ئوةيَليَك كاة  بي ي ران ديةاريكرد، ئةوةيمة  بةؤم    

، دريَةث باالىم دةطاةة دو مةةرو س َ ئي ج، ضةاوم شةي و رِيمةو    بووئةوة بووطرون 
و بة ئاسان  دةناسريَرةوة ئةمريكيت، يةبةر ئةةوة زؤر بةة ن ةيَ      ةيَلىت دةةاشت

و بي ةةيت، هةةةر نامةكةةةم ؤويَ ةةدةوة، برِيارمةةدو، بةةة شةةيَوةيةك  ن ةةيَ       موضةةو
د، كةةةس يةةة  نامةيةةةكت بةةؤ رِؤذنامةةةث نيةةؤرل ةةةانز نةةارد، ئامةةاذةم بةةةوة كةةر     

ان س َ يةوة ناكاةةوة بةم ثيَم يارة روزث نةةبيَت، ئةةث بؤضة  مة       نووسرؤذنامة
نةيكةةةم؟ جنسةةتانزند رِةزومةنةةدث دةربةةرِث، ذمارةيةةةل ثةةةيام يَر بةةة ةايبةةةة   

  نووسةي ن، ئةنةدريد  بةوو جيرموويلىد ثةيام يَرث طؤ ارث ةايت بة بنؤكةكةة روزي 
، بةةؤ ئةةةوةث بةةووث يةطةةة َ فةةنو روزث برِةؤ ةةة طةةرة  ةةيةةةفزيؤن  بةةة هاوكةةار 

سةربةؤؤ كار بكا ، بةم شةيَوةيةش هااةة ضةياكان  كوردسةتان، كاةيَةك بي ةيت       
 :سةرم سورِما، بة بنةوةريةك  سةؤتةوة رومتيَكرد

 .ذةنةرِو َ بارزون  -
نةي يَمةةت ةمةةةكةم ةةةةووو بكةةةم، ئةةاورِث بةةؤ الث ئةةاثؤث وةرطيَرِدويةةةوةو      

 :ةرِث ؤؤث بؤ دوبارة كردمةوةبةطايىتةو روستيةوة باو
و ناوم ممتةفاية، بة رِؤذنامةكةة  بلىة َ، هيَ ةدةث ني ةؤكيَك       ذةنةرِو َ نيت  -

ةرةاو طرنط  بة نازناو نادةم، ةةنيا ةاكيَكت ية طةي  كورد، ئامايت ئةوةيةة ئةةم   
 .طةية بطاةة ذيانيَك  سةةامطنو ئاروم، يةوةشدو ؤوو ثمتيوومنانة

يطةةرمت، يةةةوةث ئةةةو مةةةودو دورةم يةةة ثيَ ةةاوث ئةةةو ضةةاو  هةسةةتيَك  سةةارد دو
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ثيَكةوة ةةةدو برِيةةوة، ئةةةويب بةةة شةةادمانييةك  ئاشةةكرووة وةريطةةر ، ضةةةند       
 :ضركةيةل دووث ئةوة، ئةو سارديةث شكاند

ئيَرة طةي  ئاي دةي ، بةسةرؤل كؤمارةكةة  بلىة َ ، عةبةدو  كةةريت ةاسةت       -
و جةيَطن   دث ب اغةث دةويىةةيَك  هيَر يةناو دةبةي و ةووناث ئةوةمان دةبيَت بةر

 ية رؤذهةزة  نا ي دو دوب يَني، ئةطةر ئةمريكا دةست يارمةةيران بؤ دريَةة بكةا   
و باية  بة بةرذةوةندث ةوركياو ئيَرون نةدو ، يةبةر ئةوةث ئةوون بةهيض جؤريَةك  

بةة يارمةةة    ثيَاخنؤش نيية كةس يارمةةةيران بةدو ، ئةوكاةةةيب ناضةار دةبةني      
  .كؤمؤنيمت روزث ببني

و  يةو بةاوةرِو ثيَمةبي ييةيةوة سةةرم سةورِما، دووث ئةةوة وردة  وردة طةةرم      
طورِث كةوةةوة طيامنانةوة، ةا دةم  نان  نيوةرِؤ ةمةمان كرد، ثاشان سي يةل 

، بةدةم ةمةة  بووو ثارضة طؤشت يةسةر هاةو ية نيَوون هةردوكراندو دوندرو، برنج
ثرياسكةث ن يَ  ؤةؤث بةؤ ئاشةت كةردةوة، ةةنانةة       كردنيمةوة ضةندي  جار 
 :بانطةشةث رؤيمت  كرد

كةةةريت ةاسةةت و بيةةرة ئةةةو جيَطايةةةث عةبدوي  ئامةةادةم عيَةةروق بةةةجيَب يَلىت  -
دياريدةكا ، بة مةرجيَك دوؤووزث طةي  كةورد جيَبةةج َ بكةا ، بةؤ ئةةوةث ئةةو       

و نةة رِكابةةريو    مةوويةة ديى يا بيَت يةوةث، م  هيض شتيَكت بؤ ؤؤم ناويَت نة ثيَ
 .نةوةث كوردستانبوونة جيا

 :و ن يَ  ئةو ثةردةيةث الدو بةو ةمةيةوة ثةيةث هةيىربِث
، رِؤذيَكيان هةر بؤ طايىتةةو  بووبة ؤؤنازي  عةبدو  كةريت ةاست س ورث نة -

طةث ثيَرطو  بة ةةييمكؤ  ةةماشاث مانطت كردوة، ويَ ةث ةؤم يةناويةدو ديةوة،   
 .بووو بة روست وةرطرة ث بة ةةوووةة ئةم ةمةية

و  و يةطةيىيةدو دونيمةتت  ةةةووو رِوؤةؤش    وبةة د  ورؤذيَك  ةر بةؤ يةكةةجمار دو   
، يةةو كاةةةدو   بوو، جطة ية ئاثؤث وةرطيَرِث كةس  ةرث النةة بوودةم بة ثيَكةنني 

ثةةةنطت ثيَةةوة   بةةوودةرفةةةمت بةةؤ ريَكةةةو  ئةةةو ثرسةةيارةم ييَكةةردةوة دةميَةةك     
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وبةارة يةة باؤيةةث    واش ئةوةث ماوةيةك  زؤر ية شةو ةيَثةرِث ددةؤووردةوة، ث
هنوندو وةويَةمان دةست ثيَكردةوة، ذةنةرِو َ بارزون  ورة بةرزو ديىتؤش دةهاةةة  

ةوة، يةناوضةةث رِةوونةدز   بووجيَطايةل ئاالىث سةركةة  بةةرزدة  هةموو بةرضاو، ية
ان  ةريمةدو بروسةكةث   ن، يةة جيَطةةك  بةوو هيَزيَك  دة هةزور سةربازث طةمارؤ درو

سةركةوة  ثيَمرةرطة ييَدةدرو، بةو ئاووزونةوة بة طايىتةوة يةكيَك ية كاميَروكةان   
 :و رِوث زومةكةث كردة جال ساوروهةيىطرة
 .وم، ويَ ة  بطرمةوةودةبيَت بة ةةدةر ئةوةث ويَ ة  طرة -

 :ث ةيَكردمويةطة َ ضركةث كاميَروكةدو رو
ية دوبة َ، هةرضةيةكت ثيَتؤشةبيَت ئةةوة     ؤؤ  بة سةركردةث ئةةم سةوثا   -

ةوة نةةبيَت، هةةةا مؤيىةةةت    وبكة، بة هةر اليةكدو حةز  كرد بيةؤ، ةةةنيا يةةو رِو   
 .نةدةم  بةجيَران مةهيَلىة

 ثرسيارم ييَكرد ئؤةؤنؤم  بةالث ةؤوة ض  دةطةيةنيَت ؟ 
ثاش شؤرِش ية بةغدود، ماوةيةك  دياريكرووم بؤ ئاطر بةسةت دونةا، يةبةةر     -

ةوةث ئةوون جةال  ةايىةبانيان نارد بؤ ةاهنةو جةزوئن، مةاوةث ئةاطر بةسةتران    ئ
بةارة جةةند   ودريَةكردةوة، ئةطةر هةةا يةةك  ئةازور ئؤةؤنةؤم  رِونةطةيةنةدرو، دو    

جيَطةيةةك    هةةموو  دةست ثيَدةكةي ةوة، يةوونةيمة سةربةؤؤي  رِوبطةيةنني، ية
وةريَةت ئؤةؤنةؤم ، مانةاث طةة  يةة      جي اندو سيمتةميَك يةو جؤرة هةية، ثيَ  دة

 .سايةيدو بة ئاروم  دةذث
ئةةةو وةزمةةة دةرفةةةةيَك  بةةؤ كردمةةةوة، كتةةوثرِ بةةةدووث ئةةةو ةايىةةة دةزوةدو   

 :رؤيمتت
 ئايا ئةوة ماناث ووية كورد هيَزث ضةكدورث ؤؤث هةبيَت ؟  -
ئةطةر ئةوون مايف ئؤةؤنةؤم  بةؤ كةورد يةة ضةوور ضةَيوةث يةةكيَت عنوةةدو          -
و ناضاريمةةران دةكةةةن سةةةربةؤؤي  ؤؤمةةان   وو نةةةزون ، ئةةةوو دةجةةةنطنيبةةةرِة

 ! رِوبطةيةنني 
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 :شو ي  يةوساةةدو ةةيىةمةكةث يةسةر كاغةزةكة البرد
طؤمان و بنمةندث بةعي، طفتو ية بةغدود يةطة َ ميم  عةفلةق فةيلةسوق -

 :كرد، بةرِون  ثيَ  طومت
وو دون ان بة ئؤةؤنؤم  كورديةدو  ئةطةر يةكيَت طةالن  عةرةب  هاةة دث، ئة) 

 (.ئاسانرت دةبيَت
 :بةو ةمةية ثةيةث شايةة  بةرز كردةوةو بة ةوندث وةالىم  دويةوة 
ئةةو   عةفلةق مايف ئةوةث نيية برِيارث ئةمة بدو ، ةةةنيا دةويىةةة  عنوةة     -

 بوو، ئةطةر دةويىةة  عنوق رِوزث نةمافةث هةية، طويَيب ية رِووبؤضون  ئةو ناطرم
جةند دةكةي ةوة، كيَمةث كورد هيض ثةيوةنديةك   بةسةر مةسةيةث يةكطرة  

 .عةرةبيةوة نيية
 :يةو كاةةدو دةرفةةيَكت بؤ كرويةوة ييَت ثرس 

ببيَتةة   ئايا ثيَمبي  دةكةيت جةنط  كوردث بة ئاروستةيةل وةربمةورِيَت،  -
 ؟جةنط  دذ بة طةي  عةرةب 

 : و طورِييةوة وةالىميدويةوة بةطةرم 
م  دذث عةرة  نيت، ةةةنيا دوووث مةايف طةةي  ؤةؤم دةكةةم، دوووث زةويةت        -

 .وةويةوون نةكرد
بةو ةمةيةوة سةيغارَيك  ثَييةايةوة، ثةاش ئةةوةث دوكةةَ  سةيراث طرةةةوة        

 :و منونةيةك  هيَ ايةوةوو دةست ةيَكةزو كردوثةيةث هةرد
ن يةسةةر ضةياكةوةية   دو رِووض  كةمني بؤ بزنة كيَوييةل دودةنيَ ، يةكيَكيا -

و بة ؤةست بري دورث دةكا ، رِووض   يةناو بؤسةث ؤؤيةوة ةفةنطيَك  ييَدةدو 
و  و دةيطريَةت  ةم ية شويَ يَك  نزيكدوية، بة هةيىةدووون دةطاةةة سةةر بزنةكةة   ودو

 .دةيىيَت ه  م ة
ئايةا دووو  يةة رَِيكتةرووث ؤاضة  سةورث نيَةو دةويىةةة         : شاو ي  ييَ  ثرس 

 ؟  ة كوردستانوة بيَكردو
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ون، ةةةةنيا ئةوةنةةدةمان بيمةةت، هةنةةديَكيان  ووة بةةةالىم نةةةهاةودوووم كةةرد -
 . و دةويىة  رِيَطةث ثيَ ةدوون هةةا ثةيوةندنان ثيَوة بكةن ون بؤ بةغدودوهاة

رةوة بروسكةيةك  ؤمتة بةردةم ، بةدةم ويةوساةةدو ثيَمرةرطةيةل هاةة ذو
 :دويةوةؤويَ دنةوةيةوة، دريَةةث بةةمةكةث 

باوةرِم بةوة نييةة ئةطةةر بةرِوسةت بيانويمةتاية زؤر رَِيطةاث ةةر هةيةة بةؤ          -
 .هاة يان، ديى يام بة ئةنيةست ثةنايان بردة بةر ئةو رِيَطاية هةةا نةيةن

ون ، ئاماذةث ضاوةرِوون  بةة ثةيةةث بةؤ    وئةوةث طو  ية ثيَمرةرطةكةث رو
 .ة دةرةوةوو ضو كيَما، ئةويب ةيَطةيمت

ي  هةةا ئةوكاةة ئاروم  طر ، ية ناؤ  ثرسيارةكةيدو ط طيَلى  دةدو، بةو شاو  
 :ئامادةييةوة ييَ  ثرسيةوة 

 جي ان  بكةيت؟ هةمووئايا نامةيةك  ةايبةةت هةية ئاروستةث  -
 :وةالىميدويةوة 

مرؤ يَك دةكةم دةست يارمةةيران بؤ دريَة بكةن، ثيَمرت  هةمووبانطةووزث  -
والىةيَةك   هةمووة، دوووث يارمةة  يةوو بة ممتةر ايدمت رِوطةياندوية دوو ديدورماند

مرؤ يَك  هةمووو  ر بوويوطمر دةكةم، بةب  جياووزث، ةةنانة  دوووث يارمةة  ية
 (.دةكةم، باوةرِيان بة دودثةروةرث هةية

و ئةو بنةث ثيرِوند، مةيَك  كةسكوندث يةثايثةكةث  ئؤةؤمبيَليَك ةية ةيَثةرِث
 .بوو ية كةش  ووش تؤندو نوةتدويةوةو 

يةوساةةشةدو، ةةةةيىت  شيمةةةث شةةري يةكة ةيَكةةةزوث رةنطةة  جةةؤروو جةةؤرث  
ة سةةةر بوورةكةةةدو، ديةةدةيان ؤمةةتو، يةةة كةشةة  ئةفمةانةي  ذو بةةووطةةردون دة 

شةةثؤي  زةريايةةك  هةيَر ، يةة ثةةةة  دةسةروزةوة بةسةةر ضةركةدون  زةمةنةةدو        
 اويةةان يةةة ةةةابلؤث سةةرياييدو نيمةةان  دووث ؤويَوويَ ةةةث رو.  رةنطايىةةةيان دةكةةرد

، ثااةاوةث شيمةةث حةةكيران    وو دةضةو دةدويةوة، ية رةنطة  ؤةويَ يَك  مةةي   
، يةطةة َ  بووبيَت، بؤن  ئةو كويةكة وشكةث بةة ب ريية  ذورةكةةدو هةيىووسةرو    بوو
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ن بةة ةةيمةكؤب    بةوو و سةيووؤدو، وةل ئةةو سةاةة دة    بؤن  شيَ  ةةذةو دورو ط َ
و  رةنطيَطيان ية سوروييدو دةشاردةوة، ويَ ةةث ةؤفةان   ةمووهرووني و ية ديدةيدو 

، وةل ئةو كاةةث بووجؤر ئاؤ دروون  طويَ  بةدةنطو ئاووزث جؤرووزريانيَك  طةردو
 .نةوةث دةدويةوةبوو، زةوث رةنط  وشكبووهةورث ؤويَ ني بةرث ئاةان  طرة

طةر ، يةة   بةو مةرطةساةةوة وةل ئيَمكطر طويَ  ية هةوويى  طرنط  جي ةان دة 
وسيةكةث مؤسكؤو دوو جار وفارس  ئةيىرانياو بةريتانياوة هةةا ةورك  ئةنيةرةو ر

ةم  رِؤذث جةذن بةة  وؤمتية سةر ةاهنة، هةوويى  طةيمت  ةايىةبان   بيمت، دو
سوورث فرِؤكة طةيمتؤةة بةيرو ، يةويَوة يةطة َ شةوكة  عةةةرووث ثيَكةةوة بةة    

دو  نووسةةييمةةيان يةةة كؤنطرةيةةةك  رِؤذنامة فرِؤكةةة ضةةونةةة ةةةاهنة، بةةة طةيمت  
 :رِويطةياندوة

طفتوطؤ يةطةةَ  دةويىةةة  عَيروةةدو سةاردة، نةثيةرِووة، بةةيىكو دوو ؤةرووة،         -
ضونكة مةسةيةث يةكيَتي  عةرة  بؤ دةويىةة  عيَروةة  ثيَويمةترتو طةرند ةةرة،     

ويَ ة و ئةةم شة   ئيَرةيب دةمانةويَت ية نزيكةوة ضةاوديَرث ئةةم طفتوطؤيةة بكةةي     
 . بزونني، وةل نةةةوةث ناعةرة  يةنيَو مايى  عةرةب  هاوبةشدو بؤمان دوندرووة

بةةمةةث   بةوو ئةوة ةوش  ئازوريَك  ةورس  كرد، بةيىيَ  نويَ ةرون  عيَروة  ال
م دوزنة، كاةيَك ثاش س  رِؤذ ية هةويىدون  بيَوضانيان بؤ طفتوطؤ كردن دةربارةث 

ةمةد بابا عةي ، فوئاد عارق، ةاهن يةحياو عةةي   كيَمةث كورد، نويَ ةرونيان حم
 .حةيدةر، هاة ة كوردستان

ورث رذيَرةدو بكريَةت،   ونةةوة يةة سة    بووبةر يةوة نويَ ةريان نارد بؤ ئةوةث كؤ
كرد، بةو شيَوةيةيب ية  ئاماذةث بة ناوضةث ئازود كروو وبةزم ئةو ثيَدو طرث كردو
، ثاش ئةوةث طويَ  ييَطرة  دوو دوووث نةوةبووريَكدو كؤوطوندث كان  مارون ية ذو

 :شؤرِش  ؤمتة بةردةميان
دوووث دةسةزةيَك  ؤؤجيَي  دةكةي  بؤ كوردستان، ؤؤيمت بةشدورث ةيَدو  -

ناكةم، حةز ناكةم سةرؤك  كؤنطرة ة، بؤ ئةم مةبةستةيب جةال  ةايىةةبان  بةة   



 

219 

 .جيَطرث ؤؤم دودةنيَت
ونكةردةوة، ئؤةؤنؤميةةك    وان  رئةويب رِوثةؤرةيَك  ثيَمةكةش كةردو دوووكة     

و بروسةةكةث و، دووث ئةةةوةيب بةةةردةووم طةةويَ  يةهةةةوو َ دةطرةةة بووروسةةتةةي ة
وش  وديى  دةيطرةةوة، يةوساةةشدو، ةو دو يانةوة طومانهةموو ية.دةؤويَ دةوة

بنكردنةوةيةك  ةويى ا ، بةب َ بةيىيَ  رذيَرةوة ية ناؤةوة غةم  دةؤةوورد، بةةو   
شدو جاريَك  ةر ئةو نامةيةث ؤويَ دةوة، جةةال  ةايىةةبان  بةؤث    دوؤةوة يةو كاةة

 : بوونارد
طوةيان دةويىةة  عيَروق . ةايةر يةحياو فوئاد عارق هاة  بؤالم. بة طةيمت ت -

رةزومةنةةدةو سةةبةي َ مةةايف ئؤةؤنةةؤم  رِودةطةيةةةنني، رِؤذث دووةةةريب سةةةردون   
، ئاطةادورم  بووةرؤل ؤةوةئةيومةن  نيمتيران  سةركردويةة  شؤرِاان كرد س

 : و ةايةر يةحيا ديىتةنطيان  دةربرِث كردنةوة دةطةرِيََرةوة، فوئاد عارق
رة بطةرِيََ ةوة، ئةوة ئاماذة بةة ئاكةاميَك  ؤةروث    ؤئةطةر بيَتو كورد بةو ج -
 .دةكا 

ئايا بةرِوست طفتوطةؤ يةة ئةارودو هةيةة، ئيَرةة نامانةةوَيت مةايف        : ييَت ثرسي ةوة
يَطةث وةويَةو يةثمت دةرطاث دوؤرووةوة بةة دةسةت ب يَة ني، بطةرة     ؤؤمان ية رِ

 .ؤةباة  بؤ دةكةي و سةركةوة  ئامايرانة

بة ؤويَ دنةوةث ئةو نامةيةوة ئازوريَك  زؤرث ضةشت، نامةكةةث ؤمةتة نةاو     
و شةةرِةيةكةث هيَ اية ثيَمةوة، دوشةكان  دوناو كةوةة رووني يان،  جانتاكةيةوة

يَكةث طؤرِث يةو ئيَزطةيةوة بؤ ئةوث ةر، هةوويىيَك  ديىتؤشكةرةث دووث ئةوة رودو
بةةرط  ضةلىك و   ان  طةرِويةةوة، مانةدو هةيةل، جلو   نةبيمت، هةةا ئةو كاةةث ةايىةب

 :ئةمةوالث ما  كرد وو، باوةش  ثيا كردو سةرو ريب ها 
زونةةيت رذيَرةة  بةةةعي بةةؤ . كةةورِة شةةني ةكةم، بةةةريَ  ةاضةةاغدو طةرِويتةةةوة -

وةيةةةل جةةةنطران ثيَرِودةطةةرن، هةةةةا سةةوثا ريَكدةؤةنةةةوة، ئةةةوة ثيمةةةث      ما
 .ةبوويان هةموو
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ةايىةبان  هةناسةيةك  هةيىكيَماو بة ئازورةوة زمان  كردةوة هةةا ضنؤك  ئةو 
 :طةشتةث بطيَرِيَتةوة

 وية كؤشك  كؤمارث ةورِةييت بةسةةرياندو بارونةدو طةومت، دةويىةة  ئةارةزو      -
و سويَ دث وةايةر يةحيا ةورئانيَك  هةيىطرة. ة ضارةسةر بكا ناكا  ئةو مةسةيةي

رةةوة  دةويىة  هيض نيازيَك  ؤروث  دةربارةث كورد نيية، ؤووية دةثارِيَ: ثيَتوورد
يةة يةكةةم رِؤذث ئاياريمةدو ئةمحةةد حمة  بةةكر       ! ئةطةر درؤ بكةم كةويَرم بكةة  

بةةةة  ةوة، ثرسةةةيارم ييَكةةةرد كةةةةث دةسةةةت دةكةنةةةةوة      بةةةوو يةطةيىرانةةةدو كؤ 
: هةيىطنساندنةوةث جةند؟، ئةويب ةورئان  بؤ سةر سةرث بةرزكردةوةو طوة 

سويَ د بةو ةورئانة نيازث ؤروثت بةرومبةر بة ئيَوة ية ديىدو نيية، دوؤووزييةةكانتان  
سةويَ د بةةو   : بةة رِةةةوة سةويَ دم بةؤ ؤةووردةوة     . نيَردروون بؤ ةاهنةو دنةش 

سةةركردويةة    هةةموو ئيَرةة نييةة، بةةالىم     ةورئانة ةؤ نيازث ؤروثةت بةرومبةةر بةة   
 . بةعي ية مةسةيةث ئيَرةدو نيازيان ؤروثة

يةوساةةشةةدو، شةةري يةكة بةةة شةةيَوةيةل يةةة رووني يةةدو كةةةيف دةكةةردةوة وةل  
يةةة بيَزمانييةةةوة واةةةة زمةةان، وةل رؤذطةةارة رةشةةةكان رودووث   ميَةةةووئةةةوةث 

بؤ سةربةست رووةن، ئةو و طؤشتيان  و ؤويَ  تةوة، ثيَمت ووسينةةةوةيةل ب
و سةربةرزث هة َ دةكرو، رةوة  زينةث  رؤذونةث بةؤويَ  فيدوكارون ئازث ماق
و جةستة دةثمانو يةذيَر هةورةوة ةيمك   ئاس ني بة ةةييمر  ئةفمانةي  رؤ 

هةةاويَك دةردةكةو ، وةل ئةو ةيمةكةث يةسةةر كةؤنطرةث هةشةتةم  ثارةيةدو      
، كيَمةث جةنط  بووو دةرةك  هة ودةبةدةرث ناوؤؤي هةيىكرو، ثمتطنيةك  ية رِ
ن يةثارة  بوو، ثارة  شؤرِشطيَرِون  كوردستان بايىيَكبووناوؤؤييب كؤةاي  ثيَ اة

نةوة، ثاش ئةوةث بؤ ماوةث شةةش سةا َ جةةنط  نةاوؤؤ يةة نيَوونيانةدو       بووجياب
كةدو دوووث يةة   يدو، بةةو ريَكةوة  امةيةةوة طةرِونةةوة، جةةال  ةايىةةبان  يةوةاريَ     ورو

و اليةنطرون  ؤؤث كرد بية ةوة نةاو ثةارة  دنةوكروة  كوردسةتانةوة،       ئةندومان
سةرؤل كؤمارث عيَروةيب ية ؤويَ دنةوةث ريَككةوة  نامةث يانزةث ئازوردو، ئةةو  
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 . ثبوويةطةيىياندو بةست بووبةرةيةث يةطةيىدو هةيىوةشاندنةوة، ضةندي  سا َ 
نةوة بووكان  ذيان ، دووث ئةوةث ية يةكةم كؤية رؤذة ؤؤشة بووئةوة يةكيَك 

ورةكةث بة بنث برِي  رةط  بروكوذيةوة، بةة ؤةيةرةكةةث   وهاةةدةر ضوةوة ذ
دورَيك  دودةةاش ، جارجةارةيب يةبةةر ثةيةرةكةةدو دةخيمةتة بةةر ؤةؤرو يةة        
بريمكةث دةِروون ، وةل ئةةو سةاةةث ماوةيةةل يةةوةو بةةر بةةديارث بؤيان يَ ةا،        

و نيطارو شيَووزث ؤويَ ةدةوة   و ن يَ  نةؤب سةر سورِماويةوة ينوون ساةيَك بة
 : ئةوسا بة ثيَكةني ةوة سةرث هةيىربِث

 مام هةذور دةزوض ئةم دياريية ه  كيَية؟ -
نةة سةرشةان ،   بوو، طويى ةةكان  هاة بةوو هةذور كليَتةيةك  طةورةث يةسةر كرد

 :ثيَكةني يَك  وردث كرد
 .  كؤردؤيةةو هاورِيَ  ديَري تةدةزوض دةزونيت ئةوة ه -

ةوة، نةةةوةيةةك   يبةو ةمةيةوة موضرِكةيةل طرةيةوة، جاريَك  ةر ييَ  رووني
ةوة ؤؤشيةل طرة ، وةل ييان  روونيهةموويةكطرةوث دةدييةوة، بةو ويَ ةيةوة ية

و مةسيود هاة ة ذورةوةو ئةةو   ئةو كاةةث بة هاة يان طةشايةوة، كاةيَك ئيدريي
 :ثيَدو، بةوجؤرة ؤؤش  ديىو دةرون  طرةةوةهةوويىةيان 

نويَ ةرون  حيزب  دنوكروة  ئيَرون يةطة َ دةستةيةل ية ئةندومان  كؤرِث   - 
 .ون بؤ ال وزونيارث عيَروق هاة

و  كاةيَكيب دونيمة ئةو دياريةيان ثيَمكةش كرد، ؤةندة كةوةة سةر ييَةوث 
 .طةشايةوة، بة ثيَكةني ةوة ية هةذورث روون 

و ثيَكةنني، ئةوسا ثرسيارث زؤرث ييَكرد  يَك هةردوكيان ية يةكرتيان روون ساة
و شورةوث، ئةو ساةانةث دةدييةوة هةاورِيَ    دةربارةث دؤستةكان ، ية ئنة ان

يان كةردةوة، وةل ئةوسةاةة ويَ ةيةةك     هةةموو ن، سةاةيَك بيَةدةند بةنث يةة     بوو
ةروةريَك  والىة  ئةرمةنمتان بي يةوة هةرطيز ية بنث نةدةضوةوة، كاةيَك كورد ث

 :ئامادةي  دةربرِث
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 .و ببي ة ضةكدورث ةؤ ئيَرة ئامادةي  بيَي ة كوردستان -
 :بةو ةمةية زةردةؤةنة طرة  
جاة  جةييل  ية كوردستاندو ؤةباةكارمان زؤرن، بةيىكو ثيَويمتيران بة  -

 .زونمتو زونياريو ؤويَ دةوورث هةية
ئةةويب  . وث ةيَكةرد ومةيَرةكةدو هيَ ةاو ر  بةو بةنةوة ثةيةةث بةة نةوك  ا    

 :طةشتةكةث ؤؤث بؤ دةطيَرِويةوة
و هاورِيَكاض دةياندؤزنةوة، جاريَكيان كةواة طورطةة   مبووضةند جاريَك ون -

كابروكةة هةيىبةزيةةوةو   . يؤةةو يةسةر سوضةيَكدو، يةطةة َ كابرويةةل ؤؤمةان ييَكةدو     
محان، م ةيب طواةةةوة  عةبةدويرة : ، دةسةةت يةة سة طيدوو طةةوة   سةةيرث كةردم  

رةمحان، طوة  موسليت، م يب وومطوةةوة، هةر باوةش  ثيَدو كردم هيي  عةبدوي
 .و م  بة اليةكدو و فلي  يةكران نةهيَمت، بة ماضكردن ئةو بة اليةل دةم

ة سةةر ثَيكةةنني، هةةر ةةاو ناةاويَةك دةسةت بةؤ سة ط          يئةو ضنؤكة ؤمةتي 
 :وث ةيَدةكردودةبردو رِ
 .موسليت -
 .بةثيَكةنني بوودة 

شاعنون  ةر  هةموو ، جياووز يةبووئةو ؤؤشةويمتيةث يةطة َ هةذوردو بيَثايان 
و بايةةةةؤ  ةةةةةوووث ثيَةةةدةدو، ئةةةةويب وةل سةةةةركردةيةك    ييَةةةوةث بةةةوونزيك

ئةفمانةييو كاوةث سةدةث بيمتةم سةيرث دةكرد، بةردةووميب ئةو ئةمةكةةث  
 :دوبارة دةكردةوة

ة، بؤ بووةرون ضاكنووس هةموول ةةنيا بؤ م ، بةيىكو بؤ ذةنةرِو َ بارزون  نة -
و جطةر ؤويَ و شاعنون  بيَبةشةو   و هيَر  ، بؤ ةانيعبووبيَكةس كاة  ؤؤث كةس

 .ةبووناكام برو
يةوساةةشدو، بةو بةنةوة يةة ؤةيةرةكةةث روونييةةوة، ؤؤشة  سةةركةوة        

ك  ةر بةة بةنث   رؤش اي  دةطرةةوة، بةو هيَزةوة فيمةكدونةكةث كردةوة، جاريَ
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 .ةوةيو يةكطرة  نةةةوةث كوردةوة ييَرِووني كؤةاي  برو كوذث
ئةو هؤيانةيب كاريَكيان كةرد كةؤنطرة فرووونييةةك  طةةورة يةةؤؤث بطريَةت،       
ةةنانة  نويَ ةةرون  حيزبة  شةيوعيب يةاليةةن مةكتةةب  سياسةيةوة بةانطكرون،        

 .وةندث هةيىبةيَردرونئيدريمو مةسيودو دورو ةؤفيييب بة ئةندوم  كؤميتةث نا
و ئامةاذةث   نةوةث يةطةيىدو كةردن بوودووث ئةوةش وةزيرةكان دياريكرون، كؤ 

بةو كورسيية ؤويَ اويانة كرد، ةةنيا برِيارث ةرِ كردنيان يةسةر دةردةكريَت، بةو 
وةزيرث ئاوةدون كردنةوةو ضةند  ؤةمانةوة ويَ ةث شةويَك  دةدييةوة، ةمةث ب

 :دةكرد ئةفمةريَك  ثلة باالى
ئيَوة وةزيرث كوردن ةكام ووية ئاطادورث ؤةيىك ب ةو بةة ثةن دوووكانيانةةوة      -
 .بي 

 :عةون  يوسف طوة 
 .بةيى  ئيَرة وودةكةي  -

 :بة سةرساميةكةوة سةيرث كردةوة
طوماض هةيةة ئةةمِرؤ ثيةاوَيك  هةةذورث كةورد، ؤةاوةن  نةؤ سةةر ؤَيزونةة،           -

وضةؤث كةردون   وك  عاشةةث هةيةة، زؤر هاة  دونيمتوث ئةم بةغدودةية، ةةنيا فرِنيَ
وة، هةةا ؤؤم ومانطانة ية برث س َ فةردة ئارد بؤث بكريَت بة ضوور، بؤةان نةكرد

 .وم بؤ الث بةرِيَوةبةرث عاشة بؤم كردوض
بةةةةو ويَ ةيةةةةوة دوو وةةةةةث بةةةةدةم بةرزكردنةةةةوةث ثةيةةةةث شةةةايةةييةوة 

 : ثيَطوة ةوة
و  ت بةردورث ناموس  نةةةةوةي  ببيَةت  ذيان ئةوةندة ناهيَ يَت  مرؤ  دةس -

و طةيةكةث ية بن بكا ، ئةطةر ؤؤم بة طةورةث نةةةوة بزوض شةةرمة   نيمتيران
و ؤةيىك  هةذوريب برس  ب ، ئةطةر ية برساندو مبرم بؤ ئةوةث هةذوريَك ةيَر  ةيَرة

ببيَت، ئةوة طةورةةري  سةروةرية بؤ طةةورةث نةةةةوة، مرؤ ايةةة  وو ثيَويمةت     
ا  مرؤ   ةوربان  بة ؤؤشيةكان  ذيان بةدو  بةؤ ئةةوةث هةةذورةكان ؤةؤش      دةك
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 .طوزةرون ب 
يةوساةةدو فةرِةنمؤ هةريرث هاةة ذورةوة، نامةيةك  ؤمتة بةردةم، بةةدةم  

 :طويَطرة  يةوونةوة ؤويَ دييةوة، ثاشان يةسةر ميَزةكة دوي ايةوة
رةؤ ةة يةة   . كةةن ية ئيَمتاوة بةعي بانطةشةو ثرِوثاطةندة بؤ كةركول دة -

مةسةةيودث كةةورِم دةطةةرن، بةرثةرضةة  دوونةةةةةوةو طوةويةةةة  كةةةركول ديىةة       
 .كوردستانة

 :ئةوةث طو  برؤث طرذكردو ثةيةث هةيىربِث
ئةوة بزون  دة سا َ ية ثيَ اوث ئؤةؤنؤميدو ؤةبااان كرد هةةا بة دةستران -

 .جةند دةكةي  هيَ ا، ئةطةر ثيَويمت بكا  ثيَ ج سايىيب ية ثيَ اوث كةركوكدو
 :بةو ةمةيةوة جانتاكةث كردةوة، كؤمةيىيَك كاغةزث ؤمتة بةردةميان

م بة شؤرِشطيَرِوض طو ، ميللةة  كورد وةل هيَزث رِزطارث بووكاةيَك ية باكؤ -
ةةماشامان دةكا ، ئةطةر ثارة  دنوكرواان بة بنث ةةازةوة ريَكبتريَةت، هةيض    

نبارمةان بكةا ، بةة ئةاووة  رةووث ؤؤيمةران      هيَزيَك  دووكةةوةوي  ناةوونيَةت ةاوو  
مان كةسيَك  سادةي ، هةمووو ميللة   ئيَمتايب دةيلىيَرةوة بةب َ ثار . دةطةي 

 .و سةروةرنان دةدوة َ ةةن ا ةيَكؤشان  روستةةي ةية ئةوةث جيامان دةكاةةوة
يةوساةةشةدو، يةةة ئةفمةانةث كةةةيف شةري يةكةدو وةل ئةوسةةاةة دةيبي يةةةوة،    

انؤرومةاث شؤِرشةدو يةة سةةريةكةدو دةةوونةةوةو دةبةسةرتونةوة، وشةك        يةطة َ ث
و ضةةيَة يةةة  و ةةةام و بةةؤن و دةنةةد ن، ةيَكةيىةةةث رةنةةدبةةوونةةةوةو ون دةبوودة

، يةة  بةوو و روؤمارو رووني يَكيان دوثؤش   دنةن هةمووونيدو وشوشةيةك  طةرد
نيةان يةة   و نةسةتييةوة جي ا  و هةسةت  و بةنو هةؤش   رووني و ئاسؤو هيووو ئةاوو  

 .  ةوةبووو سةريةنوثَ دروستدة ديىؤثةيةكدو ويَ ا دةكردةوة، دةةوويةوة
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(4) 
 
                                         

، يةة روونةي  ذةنةرِويىةدو يةارث     بةوو منةث بارون شوشةث ثةيةرةكةث طرة
ةيان دةكرد، بة شريت وشةةكان  بةاوة يةة يةادةوةرث سةاة       مةرط  ناوةؤت

نةةةوة، بةةة ةابلؤيةةةك  سةةرياي  يةةة رووني ةةةوة    بووهةسةةتو نةسةةتا ةيَكةزودة 
يةةك  ؤةفةةدو دةهيَ ةا، وةل يةة     ميَةووويَ ةيان دةكيَمةايةوة، ةيمةكيان بةة    

ركةةةان  ناوةؤتةةةةدو بتةة ةةةةوة، بةةةة ئةةةايىؤزث رودووةوة، وةل ةةييمةةةر   بوو
و روؤمةاردو   ربيا رةنط  ةؤثيَكيةان يةة ياريطةاث بةنو روونةني     طةردةيوي  سي

و نةسةتيان يةة فيلرة  زي ةدة      دةدويةوة، وةل ويَ ةث طةردون  هيَزث هةسةت 
و رووني ةةان يةةةو كةرنة ايىةةةدو   ؤةةةوث ئاسةةؤييدو بةرجةسةةتة دةكةةرد، سةةةرنج 

دةشاردةوة، زمانيان ية بيَزمانيدو دةكردةوة، كةيف شةري يةكة بةة هةةنطاوث    
و ئيَمةةيانيان  و طؤشةت  مةكةكةو منةة بةارون  شوشةةةكةوة ةةابلؤث ؤةويَ      ثزي

دةكيَمايةوة، بروسكةث رؤذون  ؤويَ اويان ية ئاةةان  رووني ةدو دةدويةةوة،    
 هةةةموووةل ئةةةو سةةاةةث ديمةة ةر ضةةاوث كةةرذ كةةرد هةسةةت كةةرد، ةةةةووو     

بةةةةو رووني ةةةةوة . و نةةةاوؤؤي  ةةةةاوةوثَ كةةةردوة  رةطيَكةةة  بةةةارث جي ةةةان  
 : ؤمتةوة سةر كاغةزةكةةةيىةمةكةث 
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دةويىةةةة  ثةةةةارة  ئاطةةةةادور كةةةردةوة، بيةةةةيَتة بةةةةةرةث نةةةةةةةوةي     -
و شةيوع ، ثةارة     ن يةة هةةردو ثةارة  بةةعي    بووثيَمكةوة تووزةوة، بريتي

 ئةم هؤشدورييةث دةويىةة  طةرِوندةوة، بؤض ؟ 
بةو ثرسيارةوة بنيَك  ةويى  كةردةوة، ئةةو ئاطةادور كردنةوةيةة ئةةوةث      

سةةتة كةةرد، بةةةعي ةةةةنيا ئةةازث جةةةند بةةةرز دةكاةةةةوة، دوو      يةةةال بةرجة
بةةؤ نةهيَمةةت ةوةث سةةيراث كةةوردو ثةةارة ، يةةة     بوونةؤمةةةث ئةةةو بةرةيةةة 

و عةةرة  دةكةردةوة،    كاةيَكدو ثارة  هةميمة ثاريَزطارث ية برويةةة  كةورد  
اليةةةنيَك  رونكةةردةوةو  هةةةمووئةةةو روسةةتييةث بةةة كةةردةوة سةةةملاندو بةةؤ   

 :انيمدو دوثاة  كردةوةنووسيةطة َ رؤذنامة
ة، يةةة دذث يةةملرةنيَةة  شؤرِشةة  كةةورد هةة  نيَةةوون كةةوردو عةةةرة  ني   -
هيض طةييَك   ةر ناجةةنطني، يةبةةر ئةةوةث ئةةم زةردة يةان سةورو        بووعةرة

و برويةةةة  ثيَكةةوة بةةةي ،   سةث ، كةوردو عةةةرة  بةرون دةكريَةةت بةة ئاشةت     
 ميللةةة  عيَةروق ناكةةي     و ئيَرة برو بيول، هةرطيز جةنط  ئةوون برو طةورةن
ة، ضةةؤن جةةةنط  ميللةةةةيَك دةكةةةي  ؤؤمةةان يةةةكيَك بةةني  وو نةةةاان كةةردو

 .ييَ ؟ بةيىكو جةنط  ئةو كةسانة دةكةي ، ؤويَ  طةالن  عيَروق دةمةن
و كوشتار يةة زةريايةكةدو    ةوة، ؤويَ و طؤشتبووئةوةث طو  بنث ثةرش

ؤؤرِسةةك جةسةةتةث   شةةةثؤييان دةدويةةةوةو رؤشةة اييان دةةةةةن ، ذونيَكةة     
طرةةوة، وةل ئةو ساةةث، ثيَم يارث ةةةاندنةوةث مايى  ؤةةيرويىةى ةوفةاح    
ؤروية بةردةم، ؤويَ  بةرضاوث طر ، زةوث ية رةنط  سور هةيىدةكمةا، بةةو   

 : ويَ ةيةوة ثةيةث هةيىربِث
و م ةةدو َ بةرناكةةةون ؟ كةووةةةة جيةةاووزث    ئايةةا زةمانةةة  دةدةن، ذن  -

 .ة؟يم طوزور ضينيَوون ئيَوةو ناز
 :بةو شيَوةيةش مةسيود بارزون  باند كرد

و  و م ةةدو َ بةةاش طةةوث بطةةرة كةةورِم، وريابةةة يةةة كوشةةت  بيَتةةاوون       -
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 .ئافرة ، ئةو جؤرة كارونة كارث ةرس ؤكة، ئةوونةث ية ؤوو ناةرس 
 :و دريَةةث بة ةمةكةث دويةوة بةو بنةوة زةردةؤةنةيةك  ورد طرة 

ةث شؤرِشةةوة ئةةوةث يةة بةرذةوةنةدث عيَروةدويةة      دةمانةويَت ية رِيَطة  -
و  كةوردو ةوركرةةان  بوورِؤيىةةكان  بةة عةةرة    هةةةمووبةة دةسةت ب يَة  ، مةايف     

 .و ئةرمةن، هتد ئاشوري 
يةوساةةشةةةدو، هةناسةةةةيةك  كةسةةةكوندث هةيىكيَمةةةا، ئةةةةويب ئةةةةوةث  

، بةةؤ ثرسةة  كوردسةةتان  طةةةورة ثرسةةيارث ييَةةدةكرد،     بوويةةةثيَب ضةةاويدو 
ناضارث بةؤؤبةست ةوةوة بة ئؤةؤنؤم  ؤةؤث ية َ رِزطةار دةكةرد،     ئةويب بة 

يةطة َ ئادوميز شيردةيمدو ئةةو بةةرووردةث كةرد، كاةيَةك ويمةت ثرسةياريَك       
ونةوة ثرسةةةيارةكةث ةرةانةةةدو نةؤمةةةةث كوردسةةةتان  وبكةةا ، بةةةةو ييَكيةةة 
 :طةورةث بؤ كردةوة

 ئةث بن ية ثرِؤذةث كوردستان  طةورة ناكةيتةوة؟ -
كؤشميَكت بؤ بةدةست يَ ان  ئؤةؤنؤمية يةة كوردسةتان     هةمووئيَمتا  -

عيَروةدو، بنؤكةث كوردستان  طةورة بة ؤةيايىردو نةهاةوة، ؤةونيمةت ثيَةوة   
و  نةةةةديوة، شةةةتيَك  يةةةةم بابةةةةةة بيَرِةزومةنةةةدث ويةيةةةةةة يةةةةكطرةوةكان  

 .و ؤةيايىةو ؤؤم  ثيَوة ؤةريك ناكةم بةريتانيا ؤةون
ث ئةةوةوة ئةةوةث طةو ، بةةو وشانةيمةةوة نيةاز       بة شيكردنةوةث ناؤ 

كردةوة، يةوةوة ئةةو سةاةةث بنهاةةةوة،    رؤذئاووث يةسةر كيَمةث كورد شي
يةطةة َ بةايىيؤزث بةةةريتانيا ديةدورث كةةرد، ئةةويب هؤشةةيارث دويةة سةةةبارة       
بةهةر كردةيةك  بن ييَ ةكرووة، جةؤت يةسةر ئةوة كةردةوة، دةويىةة  يةة    

  دةطؤرِيَتةو هةةو َ دةدو  بةرِيَوةبةرويةةة  كوردسةتان     دوهاةودو هةيىموكةوة
 . باش بكا 

، بةةة ماوةيةةةك  زؤر كةةةم ةوونيةةان بووئةةةو ريَكةوة ةةةيب ئةةةيام  ئةةةوة
ناوضةةةث بةةارزون يةةة هيَةةزث دةويىةةة  ثةةال بكةنةةةوة، بةةة شةةيَوةيةل     هةةةموو
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سةة َ كةسةةيان يةةة   نبووكاريطةةةرث ةةةةووويان ؤمةةتة سةةةر دةويىةةةةو ناضةةار   
ردة الث ماجيةةد ممةةتةفا، ئةةةويب ناردنيةةة ميَرطةسةةور هةةةةا    ئةفمةةةرون نةةا
حزبة  هيةووش سةةبارة  بةة رِوسةتطؤييان ديى يايةان كةردةوة،        . وةويَة بكةةن 

ثاش وةويَة يةسةر ئةو دوؤووزيانةث شؤرِش رِيَككةةوة ، ماجيةد ممةتةفا بةؤ     
جيَبةةج  كردنيةان، يةة اليةةن ذمارةيةةك  زؤر يةة ئةنةدومان  حزبة  هيةةوووة         

كةةروو يةةة ميَرطةسةةؤر ضةةاويان بةةة يةككةةةو ، يةسةةةر ضةةةند ؤةةايىيَك   رِةوونةةة 
 . طرند رِيَككةوة 

بةو مةبةستةيمةوة بؤ طفتوطةؤ هةا  بةؤ بةغةدود، يةطةة َ هاورِيَكةان  بةة        
بةرط  ثيَمرةرطةوة بة شةةةامةكاندو دةطةةرِون، دووية  يةطةة َ     و جلو ةفةند

ويىةة  بةيىيَ يةدو ئةةو    جيَطرث ثاشايةةيو سةرؤل وةزيروندو وةويَةةيان كةرد، دة  
يةةةةدوو هةةةويى  ؤؤيمةةةيدو  . ة جيَبةةةجيَيان بكةةا   وؤاالىنةةةث دووويةةان كةةةردو  

و نووسةةةة  نامةيةةةةك  ةةةةرث بةةةةؤ وةزيةةةرث كاروبةةةارث نةةةةاوؤؤث عيَةةةروق      
 :دوؤووزييةكان  طةي  كوردث رِوطةياند

و نةهيَمت   زؤردورث، ثيَك يَ ةان  دةسةتةث    رِزطار كردن  كوردستان -
و رِيَكتةرووث   ثةار   هةةموو و ثةيوةندث برويانةة يةطةة َ    ضةكدور بؤ ثاروست 

نيمةةتيرانيو طةيانةةدن  دةنطةة  طةةةي  كةةورد بةةة رِوث طمةةت جي ةةان، رِيمةةوو  
كردنةة  سياسةةةة  دوذمةة  كارونةةةث دةويىةةةة  بةغةةدود سةةةبارة  بةةة طةةةي     

 .كورد
ة هةةؤث رِوؤةةان   بةةووو كوردسةةتان  يةةةو كاةةيمةةدو ةةنطةةةذةث عيَةةروق   

د، نيطةرون  ئي طليزث يةة بةرومبةةر رِودووث كوردسةتان    دةويىةة  نورث سةعي
زياةر كرد، يةطة َ ثيَك يَ ةان  كابي ةةث نةوثَ يةاليةةن حةمةدث ثاضةضةييةوة       

، ثةيوةنةةديب ةةةةووو ةيَكيةةون،  بووبةةارث ئاسةةاي  طةةؤرِوو كيَمةةةكة ئةةايىؤزةر  
يةبةرئةةةوةى كابي ةةةث نةةوثَ بايةةةؤ  بةةةو ؤازنةةة نةةةدو، بةةةو مةبةسةةتةش      

عةةزيز بةؤ دروسةت كردنةةوةث ثةيوةنةدث يةطةة َ كؤمةيىةةث         عيزة  عةبدو 
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ونة ون نيَردروية سوريا، ممةتةفا ؤؤشة اوو منحةاجيب ضة    ووب سياس  ؤوثَ
كؤمةيىةةةةث ذيَكةةةاق، بةةةة شةةةارث مةةةةهاباد، بةةةؤ ثةيوةنةةةدث طةةةرة  يةطةةةة َ  

و، مةن حةاج بةؤ    وبؤ بةغدود فةرمان  دةركردنيان ية سوثا دةرضهاة ةوةيان 
ويةةةوة، ممةةتةفا ؤؤشةة اوو عيةةزة  عةبةةدو  عةةةزيزيب  كةةةرةويييرارة دورؤر

 .ؤؤيان طةياندةوة بارزون
يةوساةةشدو، زينةث بنكردنةوةث رؤذئاووث بةةروورد دةكةردةوة، هةيض     

وة، بةةة شةةيَوةيةل وزةةةان  درووسةةيَيب ئةةةو وطؤرِونكاريةةك  بةسةةةردو نةةةهاة 
 ة ميَمةةك  جي انةةةوة، يةبةةةر ئةةةوةيب شةةيرد  بةةةوبوومةةرسةةييةيان ؤمةةت

، ديمان كةوةةةوة ثرسةيارث ؤتوكةة دةر، دةيويمةت يةة      بوووةزمة روزوث نة
رث يةةة مؤسةةكؤ، ئاؤةةاوة  بةةةالث  بووورث ئةةابةةووروونطةةةث ؤويَ دنيةةةوة يةةة  

ريةدو بمةةكيَ يَتةوة، ئةةةويب ؤةةؤث ييَةدور دةؤمةةتةوة، يةبةةةر ئةةةوةيب   بووئا
 : هةمان ثرسيارث بة شيَووزيَك  ةر ييَكردةوة

 .ت كوردستان بتوونيَت والىةيَك  ؤؤ بةيَو بيَت؟ئايا يةو باوةرِةدوي -
بةةةو ةمةةةيةوة ئةةازوريَك  زؤرث ضةشةةت، وةل ئةةةوةث نةشةةتةريَك بةةة        

 :جةستةيدو بيَت، جطةرةكةث كوذوندةوة
بةةؤ يةةةم مةسةةةيةيةدو ئةوةنةةدة طوشةةارم ييَدةكةةةيت؟ دةزونيةةت ئةمةةة    -

اندو بةة  ثرسيَك  ئيَجطةار سةةؤتة، ثيَويمةتة يةسةةرمان يةطةة َ دورووسةيَكامن      
يةكةةةوة بةةةي ، يةوونةيةةة يةةة هةنةةديَك ناوضةةةدو بتةةوونني سةةةربةؤؤ بةةةي ، يةةة  

 .هةنديَك  ةردو وةكو  ؤيَزونيَك
يةةوة، بةةو شةيَوةيةيب هةسةت بةة      يبةو بنةوة ويَ ةث جةؤروو جةؤر طرة  

مةبةسةت ديمةة ةريب كةرد، بةةةو مةبةستةيمةةوة هةسةةتاو يةطةيىيةدو كةوةةةة     
و بةةدةم طةوثَ طةرة  يةة مؤسةكؤوة سةةر       ثياسة كةردن، رودويَكةةث كةردةوة   

 .ةايى  كرد
يةوكاةةيمةةدو بةةةعي ئةةازث ةةةرِي كردنةة  كورديةةان بةةةرزدةكردةوة، يةبةةةر  
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 . ئةوةيب بة ةوندث بةرثةرض  دونةوة
بةةةو بةةنةوة موضةةرِكةيةل طرةييةةةوة، بةةةو ويَ انةيمةةةوة يةةة ديمةة ةرث    

ؤ يةة  بةةؤ روونييةةةوة، رودويَكةةةث كوذونةةدةوةو دوو طؤرِونكةةارث يةةةكيَت سةة  
 :شيكردةوة

و دةسةةتكةوة   يةةةكيَت سةةؤ ية  بةرذةوةنةةديان يةةة فرؤشةةت  ضةةةل -
 . نةوةدوية نةوةل كيَمةث كورد

يةوساةةشدو، ديم ةر ورد ييَنِوونة ، برذونطة  وةل ضةيغ  نيمةتيرانيَك      
و وةل مةةاند ةيمةةكيان بةسةةةردو ون، ويَ ةةةث رودووث روبةةردبةةووكةةاو  كةةرذ ب

 .طةيان بة بريمكة دةؤمتة سةر شةوورةدةدويةوة، ئةو شةوةزةن
و بريمةةكةث رةنطةةةوة  و ةيمةةك كةةةيف شةةري يةكةيب يةةة نيطةةاو رؤشةة اي 

وةل كةوة ةةة ؤةةوورةوةث هةسةةارةكان يةةة ةةيةسةةكؤبيَكدو رةنطةة  سةة دوة    
زةرِةنطةرث ضاؤ  بنكردنةةوةيان يةة زةرِةبةي  زةمةةن  ئةاودو دةدويةةوة،       

لىطةةث سةوةاوث طرونة  ضةةرؤيان     و كةشةيَتية ناكاةةةوة بةري  كيَ    بةو ةيمك
دةكردةوة، بروسةكةو طةرِو ةريمةيةو كلىثةةو بلىيَمةةو ثزيمةكو ةرضةةو         رونال

نةةةوة، ئاويَ ةةةث سةةاووييان  وهةةاذةو نايىةةةو هةةاوور يةةة مةةوروث ئةةاودورث طةردو  
يةسةر ةيمكؤث ثنيدو ةيَكدةشكاندةوة، بةة ةؤفةان  طةةردةيوي  سةيربياوة     

وةل . طايةكةدو بةرجةسةتة دةكةردةوة   رضةث ةيمكدونةوةث طةردونيان يةة ني 
ئةو شارو ةيمكةث ية كآلو رؤذنةةث كاةةةميَرث ناوةؤتةةوة، يةكةةم ثريمةك       
ئةو شةوورةيةث ية ةاشةبةردث ضياكاندو مؤر كرد، حةةبيب موحةمةةد كةةريت    
بؤ جيَطرث سةرؤل كؤمارث عيَروق هةيىبةيَردروو يةة يةكةةم سةاة  دونيمةت يدو     

 :ندسةدوم ةورِةي  بةسةردو بارو
 ةؤ نويَ ةرث كيَيت؟ -

ئةو ةمةية وةل ئاطر ناوضاوون  طرةةوة، ئةوةندةث ةر ثيَمةتةكةث سةور   
ثةيةةةث بةةةرزكردةوةو ةةةورِةي   نةةة طةرمةةةوة، كتةةوثرِوهةيىطةةةرِو، بةةةو دةرو
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 :بةسةردو باروند
زؤر بةةاش دةزونيةةت نويَ ةةةرث ئةةةو هيَةةزةم ضةةةندجار ةةةؤث ناضةةار كةةرد   -

 .بيَيتة شاؤو ضيا بؤ طفتوطؤ
و ديىة  طةر  يةةو كاةةةدو فةرِةنمةؤ بةة ديارييةةوة         ئةو بروسكةية جةةر  

و وشةةةو  ، يةةة ثيةةتبةةوويةوة ضةةر  بي، كاغةزةكةةةيب بةةة دةسةةت بوووةسةةتا
رسةةتةيةوة ئةةةو بارودؤؤةةة ئةةايىؤزةث شةةيدةكردةوة، بةةةو بةةنو ويَ انةةةوة       

و كيَةوو دوووث طفتةو طؤيةان     شيَوةث ئةو كاةانةث دةدييةوة رويانكردة شةا  
اش ئةوةث يةكةم جار ديةدورث عةةزيز شةةريف سةةرؤك  بزوة ةةوةث      كرد، ث

عيَروق دةست ثيَكرد، ية هةمان مانطدو سةمن عةةزيز، يةطةة َ فوئةاد عةارق     
و  ن  ئيةةدرييبووهاة ةةة نةةاوثردون، يةةة وةويَةةةيَك  دريَةةة ؤايةنةةدو بةةة ئامةةادة 

و دكتةةةؤر مةةةةمحودو سةةةام  عةبةةةدو  رةمحةةةان،     مةسةةةيودو دورو ةؤفيةةة  
 :ندرِويانطةيا

دةويىة  برِيارث دووة كؤةاي  بة جةند ب يَ يَةت، ئيَرةة دةزونةني كةورد      -
 .ية ثيَ اوث ضيدو جةند دةكةن، ئيَوة ثارةيََك  ثيَمكةوةوؤووزن

بةةةةو ةمةةةةيةوة دةيةةةةها ويَ ةةةةث ؤمةةةتةوة بةرضةةةاو، ؤمةةةتيية نةةةاو      
بنكردنةوةيةةك  ةويىةةةوة، سةةاةيَك بةةنث يةةةو وشةةة سةةثيانة كةةردةوة، ثةةاش  

ن، يةةةةوةوة ئةةةةو سةةةاةةث بنهاةةةةةوة، يةناوضةةةةث بةةةوور دةماوةيةةةةل سةةةو
د كةةةو ، كاةيَةةك يةطةيىيةةدو دونيمةةت  بووسةرسةةةند ضةةاوث بةةة ذةنةةةرِو َ عةةة 

زةردة سةر ييَوث نيمت، بةنث ضةةند رؤذ يةوةوبةةرث كةوةةةوة، روؤانةدن       
 :ئةو رذيَرةث بؤ هيَزث ثيَمرةرطة شيدةكردةوة

، يةبةر ئةةوةث سةوثا ةوونةاث    رذيَر  عةبدو  كةريت ةاست ية روؤاندوية -
 .هيَرش كردن  نةماوةو ثيَمرةرطةيب ية ثيَمرِةويدوية

، دوؤةةووزث طةةةي  كورديةةان يةةة    نووسةة بةةةو بةةنةوة يادوشةةتيَك  بةةؤ    
 .ضوورضيَوةث ئؤةؤنؤميدو بةرجةستة دةكرد



 

222 

و رؤذئةاووث كةرد، ةةةون      يةوساةةيمدو، بةو بنةوة سةيريَك  رؤذهةةز  
، بةوو ة، ية كاةيَكدو طةويَ  بةؤ ةمةةث ئةةوون روطرة    روميارث جي ان  شيكردةو

يةةة بةةنث ؤؤيةةدو طةمةةةث ئةةةمريكاو يةةةكيَت سةةؤ يةة  شةةيدةكردةوة، بةةةو   
 :ييَكدونةوةيةوة وةزم  ةمةث سةرؤل نويَ ةرون  دويةوة

و ؤةةةباة  ؤويَ اوييةةوة، يةةةذيَر ئةةاطرو   طةةي  كةةورد بةةة ةوونةاث ؤةةؤث   -
ة، ئةمةةريكاو سةؤ ية    ووسةت كةردو  ئاس  بارون  ئيَوةدو ئةو ةورساييةث در

 . ضاوديَرث ئةم  بارودؤؤة بكةن
بةةةو ةمةةةيةوة، سةةاةيَك يةةة ميَمةةك  ؤؤيةةدو جةةةنطو ئاشةةت ييَكدويةةةوة،  

و  ثاش ئةوةث وةويَةةيَك  ضةرِث يةطةيىةدو كةردن، برِياريةدو نويَ ةةرث سياسة        
بةؤ   سوثاي  ؤؤث، دورو ةؤفييو فوئاد عارق يةطةيىياندو ب يَريَتةوة بةؤ بةغةدود  

 :رؤذنامةو ئيَزطةث بةغدوديب بآلويان كردةوة.  طفتوطؤ كردن
ثةةارة  بةةةعي دةسةةةالىة  ةةةةوووث دووةةةةة سةةةرؤك  طمةةت ميمةةيَ     -

 .ئةفلةق هةةا ية بةيرو  يةطة َ نويَ ةرون  كورد دةست بة طفتوطؤ بكا 
ان نووسةةبةةة كةةاريَك  نةةةؤووزروو، ئةوةيمةة  بةةؤ رؤذنامة  بووئةةةوةث يةةةال

 :وؤمتةرو
ان بةدو ، ئةةو مافةة    نووةفلةق مايف ئةوةث نيية برِيار يةسةر ضارةعة -

 .ه  دةويىةة  عيَروةة
و ئةةو بةنةث ثيةرِوند، ضةاوث هةةيىربِث       ورِةث فرِؤكةيةل هاةة بةر طةويَ   

 .رد فةرِةنمؤ هةر بةثيَوة وةستاوةسةيرث ك
 نووسةة  وبةةةو بةةنةوة نامةيةةةك  نةةارةزوي  بةةؤ كاربةدةسةةتان  بةةةعي   

 .ندث ية هةيىويَمت سةدوم طر رةؤ ةث ةو
دووث ئةوةيب رذيَر  بةعي كةوة ة دونةان  ثةنة  جةؤروو جةؤر، بةةهؤث      
ضةند مةاليةكةوة بارةطةاث ذةنةةرِو َ بارزونيةان ةةةانةدةوة، جةاريَك  ةةريب       
هةةةويى  كوشةةت يان دويةةةوة، يةةة شةةارث بةغةةدوديب ئؤةؤمةةؤبيَل  ئيةةدريي       



 

223 

ثةيوةندييةةل بةة    هةةموو دووث ئةةوة  بارزونييان دوية بةر دةسةرتِيَةث طويلةة،   
 نووسة  و ةةوووث ثيرِون، مةكتةب  سياس  هؤشيارييةك  ية ثةازدة مةادةدو   

رِذيَر  ئاطادور كردةوة، ةاوونبارث كردن بة دةست ثيَمةتةرث جةةند، دووث   
ئةوةش هةنطاوةكان  بةعي رؤذونةة ةةييمةر  جةةنطيان دةكيَمةا، ئيَزطةةث      

 :كتوثرِث سوثاث عيَروةيان بآلوكردةوةدةنط  كوردستان هةوويى  هيَرش  
جةةةماوةرث كوردسةةتان ، رذيَرةة  بةةةعي كةوةةةة هةيىطنسةةاندنةوةث      -

و دةربةنةدخيان   و شةيَتان  يةشكرث سوثا يةناوضةكان  ئةةييوش  وجةند، دو
هيَرشةة  ناكاةيةةان كةةردة سةةةر ب كةةةث هيَزةكامنةةان، هيَةةزث ثيَمةةرةرطةث      

 .ةارةمان بةرثةضيان دوونةةةوة
ةوة، ذةنةةةرِو َ  بةةوومةكتةةةب  سياسةة  بةةؤ ييَكؤيىي ةةةوة كؤ    دووث ئةةةوة

، هةةةةا يةسةةةر هيَرشةةيََك  هةمةةة نووسةة بةارزونيب نامةيةةةك  بةةؤ كمةةي جةر  
؟ ئةةةويب نةؤ رِؤذ ثةاش دةسةةت   ؤ سةةر سةةوثاث عيَةروق رِوث بزونيَةت   اليةنةة بة  

 .ئيمروئي  وةالىم  بةيىيَ  دويةوة -ثيَكردن  جةنط  عةرة  
كةة  ةويىةةةوة، ةةيىةةةةم  يةسةةةر كاغةزةكةةةة    ية بنيَيئةةةو وةزمةةة ؤمةةةت  

، يةبةر جةةنط  ئيمةروئي  بةة    بوو، هيَمتا ئةو فةرمانةث يةبةرضاودوبووروطرة
 :، كاةيَكيب ئيرزوث كرد سةرث هةيىربِثبووهيَزث ثيَمرةرطةث دو

و عةةةرة  فةةةرمان  وةسةةتاندن     ضةةةند جةةارةث جةةةنط  ئيمةةروئي     -
سةةوثاث عيَةةروق يةةةناوؤؤدو   جةةةنطت بةةةهيَزث ثيَمةةرةرطة دووة، بةةؤ ئةةةوةث   

و بتوون  جةنط  ئيمةروئي  بكةةن، ماوةيةةك  كةورةيب ثةيَب       سةرةا َ نةب 
رِةمحان عةارفت كةرد، يةةذيَر    رون ئامؤذطارث نويَ ةةرون  عةبةدوي  جةنط  حوزةي
 .مةرجيَكدو بيَت جةند يةطة َ ئيمروئيلدو نةكةنوبارث هةر هةي

 :ئةوةث طو  هةناسةيةك  هةيىكيَما
ثا َ طفتوطةةؤدو كؤمةةةيىيَك فةرمانةةدةو ثيَمةةرةرطةث كردؤةةةة     رذيَةةت يةةة  -

سيتورِ، بة هاوكارث ئةمانةو ثيَمرِةوويةة  حيزبة  شةيوع  كتةوثرِ هيَرشة      
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ن، بوويةسةةةرةةاث طفتةةو طةةؤوة يةنةؤمةةةث ئةةةم ثةنةةةدو. ناوةؤتةةةيان كةةرد
 .هيَزث ثيَمرةرطة ؤةونةكةث ثوضةيىكردنةوة
ناو ضةندي  سةكاز نامةةث ئاروسةتة    يةو كاةةيمدو رذيَت ثةن  جةنط  دودة

 :نووس كردن، سةدوم حوسةي  يةوةالىم  نامةيةكيدو 
ؤةةروثرت بيَةةت، ثيَويمةةتة وةويَةةة   دةبيَةةت رِيَطةةة نةةةدريَت بارودؤؤةكةةة    -

 . شيَوةيةك  روست دريَةةث ثيَبدريَتبة
ن  نويَ ةةرث  بووجطة يةوةيب سةرسورِمان  ؤؤيمة  بةرومبةةر ئامادةنةة   

 .بوونةوةدو دةربرِث وبوكورد يةدوو كؤ
ئيةمةان شةيَرزوديب يةة نامةيةكةدو دوووث ييَكةرد، يةةكيَك يةة كورِةكةان           

 . ئيدريي، يان مةسيود ب يَريَتة بةغدود
ونةوة بةغةدود، كاةيَةك طةرِونةةوة    ووةزيرونة  كةورد ضة    هةموورِؤذث دووةر 

يةةوة بةؤ   هاة ة رِةووندز، ذةنةرِو َ بارزون  دوونيان  كةرد بةة نويَ ةةرو طةرِوندن   
بةغدود، كتوثرِيب نامةكةث بةة سةةدوم طةيمةت، ئةوةيمة  يةة ئاكاريانةةوة       

 .ثيَب دةكرد و ن وشةيان ثاشبووديارث دةدو، ةةن ا ئةو وةزمانة
، بةوو وشةث شري يةكة كةةيف روونةي  يةة ثانؤرومةاث ويَ ةةدو ةةةيىخ كرد      وش

ة، يةة  و دريَةةث يةة ة ؤكةيةكةدو بةرجةسةتة دةكةردةو      ويَ ةث زةمةةنيَك  دور 
و ثروسةةك  دةكةةردة ةةةةالرث    ةوة، رؤ يؤةةويَ  ؤؤيةةةوة كةةازث دةثؤشةةي  

و جةاريَك  ةةر    نةوةبوونةوة بة بروسكةث ية دويكبووئازودث، ية نيطايةوة دة
يةوة، رةنطايىةةث ئةةو ويَ انةةيان دةدويةةوة، يةة      نووسييان بة ؤويَ  دةميَةوو

وةؤتةةةةدو نةةةوة، ئةةةةو رؤحانةةةث يةةة نا   بووو ةوذب ةةدو ةوو  بةة  بةةةردو كةةةون  
ن، وةل ئةةةو بروسةةكانةث يةةة طؤرِةثةةان  شؤرِشةةدو رؤذونةةة دةهاة ةةة   بووكمةةا

نةوة، ويَ ةةث ئةةو رؤذونةةيان دةدويةةوة     بووبةرضاو، يةوساةةشدو، طرمؤيىة دة
وةل شةوورةث مةر  جةستةيان دةثيَيايةوة، وةل ئةو بروسةكةيةث ئةاطرث   

كيب، ةوة،كاةيَيةةةؤمةةةتة ناوضةةةاويةوة، بةةةة حةذمةةةةةةوة ؤمةةةتية طنفاني  
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  روونةني هةةةا     ثارة  بةةعي هةاة  بةؤ طفتوطةؤ، بةة بيَةدةنط  ييَة       وننويَ ةر
 : زمان  كردةوةسةرؤك  نويَ ةرون 

و  سةةرؤل عةبةةدو  سةةالم ثيَةة  روطةيانةدم، يةةة ئيَمةتا بةةةدوووة كةةورد     -
 .عةرة  ية عيَروةدو بة ئاشت وةل بروو هاوالىة  ثيَكةوة دةذي 

و ئامةاذةث بةؤ نةافيز جةةال  كةرد،        بةو ةمةية ثةيةث بة ييَويةوة طةر 
 :هةةا وةالىم  بدوةةوة، ئةويب ثرياسكةث ئةو ن يَ يةث بؤ كردةوة

و ثيَكةةةوة ذيةةان نييةةة بةةة ئاشةةت، ئيَرةةة     هةةيض الرنةةان يةةة برويةةةة    -
جةةةةنطران دونةمةزرونةةةدوة، ئيَةةةوة يةسةةةةر نةةةةدون  مةةةايف نةةةوويةةةةةيران     

 .وةودةكةي ، دوطنةان كردونةةة سةرمان، ئيَرة دوووث ئةو مافانة وهاة
ورةوة، ضةاوةرِوون  كةرد هةةةا ضةاكان     ويةوساةةدو سةي ييةل ضةا هاةةة ذ    

ؤورونةةةوة، يةوكاةةةةدو كاغةزةكةةةث ؤمةةتة دةسةةتةكةث ةريةةةوة، كاةيَةةك       
 :ثيايىةكان كؤكرونةوة، ئةو ن يَ ييةث بؤ كردنةوة

ئةطةةةر دةويىةةة  بيةةةويَت كيَمةةةث كةةورد ضارةسةةةر بكةةا ، بةةا ؤةةؤث     -
بيَت، شيَووزث حوكررِون  يةةكيَك يةةم دةويىةةانةة هةيىببةةيَريَت، بةؤ       سةرثمك

مامةيىة كردن يةطة َ طةي  كورد، بةةب َ ضةةندو ضةؤن ثيَة  رِوزية ، يةوونةةش       
وةكان  ئةةةمريكا، هي دسةةتان، يؤطؤسةةة يان، سةة َ رِذيَرةة     ووالىةةةة يةةةكطرة 

 .جياجيان
، بةوو ؤةةريك كرد  ةوة نووسةي ئةوةث طو  ييَنوونني، ئةوونيب ؤؤيان بةة  

 :و ثةيةث دريَة كرد ئةويب يةسةر ةمةكةث رؤيمتةوة
ئيَرةةة ؤةةاوةن  برِيةةاري  هةةةر بةةةيىيَ يَك بةةدةي  ئامةةادةي  جيَبةةةجيَ        -

 .بكةي ، بةالىم ئيَوة كا  دةبةنة سةر
رِةزوق هةسةةت بةةة ن يَ يةةةل كةةرد، ثةةاش ئةةةوةث ورد ييَةة  حةاج  عةبةةدوي 

ك بيؤزيَتةوة، بةةو نةؤمةةيةوة زمةان     و ويمت هةييَ روون ، ديى  ؤويَ دةوة
 :كردةوة
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و دو بةةةرةك  يةناوةانةةدو   بةةةيى  رِوسةةتة، بةةةالىم  بيمةةتومانة نةةاكؤك     -
بةشةةوة، بيَطومةان ناكريَةةت دةويىةة  رِيَكةةةوة يَك     ون بةةة دوبةوو ةو بووثةيةدو 

و دوووث شةت ةةر    و دةسةتةيةك  ةةر رِوسةت ببيَتةةوة     يةطة َ ئيَوة مؤر بكا 
ةوة ئامةةةادةي  دوووكانتةةةان بطةيةةةةنني، يةطةةةة َ ئةوةشةةةدو بكةةةا ، يةبةةةةر ئةةة

 ثيَرانووية ماوةيةل سةير بكةي  بزونني ئةو دؤؤةةان دةطاةة كوثَ ؟ 
ورة هةةةمووو بةةنث يةةةو بةةارة نا   يةةةو ةمةةةيةوة ذونيَكةة  طةةةورة طرةةة    
و يةة يةكةةم سةاةةوة ئةةو ةايىةة       كردةوة، وةل ذةهريَك بة جةستةيدو ةةنيوة

 .ايةوةنووسيةوة دزوة بة بنكردنةوة
ويَ ةث ئةو كاةةث هاةةوة بةرضاو، يةكةم جةار ئيةربوهيت ئةمحةةد يةطةة َ     
نويَ ةرون  ثارة  يةبةغدودةوة بة فرِؤكة هاة  بةؤ الث يةةثرو ، بةة بي ي يةان     

وشةة  بةةاريَك  دةرونةة  نةةاؤؤش هةةا ، دووث  وو ةوهةسةةت بةةة نةةاكؤك  كةةرد
اريَك  بةةؤ رِيَكتمةةت  شؤرِشةة  ضةةووردةث طةالويَةةةيب هةةةمزة عةبةةدوالى برِيةة 

رِيَكترووةيةة  كوردسةةتان  يةطةةة َ رِيَكتةةرووث هاوشةةيَوةي  حزبةة        هةةةموو
و ثيَم يارث كةرد، رِيَكتةرووث جوةيةارون، الوون، ئافرةةةان      وشيوع  دةركرد

كوردستان ية ثارةييةوة بي ة ناو شيوعييةوة، ئةمحةةد ةؤفية  بةؤ ديةدةن      
ث كةةردةوة، هةةةمزة يةطةةة َ    وروة شةةةةةىوةو يةةةو طؤرِونكارييةةة ئاطةةاد    وضةة 

 . كةريت ةاست بؤ هارِي  جوالىنةوةث كورد كار دةكا عةبدوي
ئةو طؤرِونكارييةيب يةو كاةةوة رِويانةدو، يةة طةؤنطرةث ضةوورةم  ثةارة       
هةمزة عةبةدوالىو يارمةةيةدةرون  بةة سةيفةة  ؤيانةة  يةة ثةارة  دةركةرون،         

 :يةو كاةةيمدو ئةو هةيىةيةث بؤ ئةندومان شيكردةوة
رِومطةياند، ثارةيران ئيل ام يةة ماركمةيزم، يي يةزم وةردةطريَةت، ئةةم       -

ث شةيوعيةةيان  وضةند وشةةية يةة جي ةان  الوونة  كةوردو، ئةةو كاةةة ئةارةزو        
دةكرد، كارث ئةفمةانةي  ئةيامةدو، كؤنةة ثةرسةتان بةة جؤريَةك مامةيىةةيان        
، يةطةيىةةةدو دةكةةةردي ، وةل بلىيَيةةةت ئيَرةةةة بةةةة كةةةريَطنووث كةةةرملني بةةةني      
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و بة بةكرثَ طةنوو ناويةان دةبةردي ، دوويةيب      شيوعيةكانيب هةيى ةؤةيىةةان
 .دووويان كرد ووز يةو بانطةشةية ب يَ ني

، دووث ئةةوةث جةةةال   بةوو سةرضةاوةيان طرة  بةوو ئةةو ناكؤكيانةة دةميَةك    
ةايىةةةبان  هةةا  بةةؤ الث بةةؤ روسةةيا، يةةة نوكةةةوة ئةةةو طؤرِونكاريانةةةث بةةؤ         

و سةةةةيَيةم  ثارةيةةةةدو بةةةةة سةةةةةرؤل    ةمودو طيَرِويةةةةةوة، يةةةةة كةةةةؤنطرةث 
هةيىبةيَردرووةةةةةوة، يةةةم ديدورةشةةدو ضةةةند ثيَمةة يازيَك  ثيَةةدو، ثةيوةنةةديان 
يةطةةةة َ جةةةةماوةرث ؤةيىكيةةةدو ثةةةةرة ثيَبةةةدةن، ضوورضةةةيَوةث ةةنطةبةةةةرث  

 . ثةيوةندث ناوؤؤي  حزب  برِةويَ  ةوة
ان  نةاو  ة روسيا بة كةم  هؤشةيارث وردةكاريةةك  بوويةو كاةةيميةوة هاة

و و كيَمةةةث نيَةةوون اليةةةنطرون  هةةةمزة عةبةةدوالى ، بةةةردةووم  رِقبةةووثةةارة  
شةةيَوةث ن ةةيَ  يةةة سةةةرةةاوة دريَةةةةيان   ئيةةربوهيت ئةمحةةةدث دةزونةة ، بة 

و  ونونةةةوةث ئةةةو دو بؤضةة  بووة، هةةةةا يةةة ئاكامةةدو بةةةهؤث رِوبةرِو  بووهةةة
، بووا َ دوبةشة و بة وئارِوستةيةوة، ثارة  ية سة َ سةا َ دووث كةؤنطرةوة بةؤ د    

ثةةةةارة  دنةةةةوكرو  يةةةةة ذيَةةةةر دةسةةةةةالة  ئيةةةةربوهيت ئةمحةةةةةد، بةةةةةرةث  
 وثيَمةةكةوةوؤووز بةةة سةةةرؤكايةة  هةةةمزة عةبةةدوالى، دووث سةةايىيَك هةةةردو     

ث دنةةةوكروة  كوردسةةةتانيان  ونةةةةوةو ثةةةارة  يةةةةكطرةو  بووبايىةكةةةة ةيَكةيى
ؤةةةباة   بةةة سةكرةيَرو رِؤذنامةيةةك  بةةناوث    بةوو ثيَك يَ ةا، هةةمزة عةبةدوالى    

كوردسةةةتانةوة بةىوكةةةردةوة، يةطةةةة َ ئةوةشةةةدو ئةنةةةدومان ثرِوثاطةنةةةدةث    
بةربةىويان بؤ دةكرد، وةكةو ةارةمةان  نيمةتيران  كةوردو كةاوةث سةةدةث       
بيمةةتةم ناويةةان دةبةةرد، ناميلكةيةكيمةةيان دةربةةارةث ثايىةةةوونيَت شؤرِشةة   

 .بارزون بة زمان  عةرةب  بةىوكردةوة
وة بؤ عيَةروق ئةةو ناكؤكيانةة زيةاةر دةركةةوة ، ةةا       دووث ئةوةث، طةرِوية 

نةةوةو  بووبةر ية هةيىطنساندنةوةث شؤرِش  ئةيلو  روبةةرِوث ؤةودث ؤةؤث    
بةايى  دذ   ون بةة دو بةوو رؤذ بة رؤذ ثةرت ثةةرةيان دةسةةند، ةةا ئةةو ئاسةتةث       
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 . بةيةل
يةو كاةةيمدو هةويىيَك   زؤريةدو هةةةا ئةةو بري ةة نةةهيَليَت، هةرضةييةك        

، ئةةةو روزةيمةة  بةةؤ جةةةماوةر دةرؤمةةت، يةةةزؤر    بووضارةسةةةرث نةةة كةةرد 
 :نةوةدو ئةو روستيةث دوثا  كردةوةبووكؤ

و  سويَ د بة ؤووث طةورة طاوونيَك بةة ديىمةؤزث بةؤ كةورد هةةو َ بةدو        -
ن وؤةبا  بكةا ، ئامةادةم ؤزمةةةكارث بكةةم، يةبةةر ئةةوةيب بةانطت كةردو        

و ييَيان ئاطةادورب ، ئةةو    بؤ ميللة ن  بكةنةوة وهةةا ئةو كؤمةيىة ب اس و رِو
 .بارودؤؤة سةؤتةمان بةسةردو سةثيَ رو هيض حةزيَكران ثيَ  نةدةكرد

يةوساةةيمةدو بةةو بةنةوة هةناسةةيةك  سةاردث هةيىكيَمةاو بةورةيةةةك        
 : و ئةو رةةث بةسةردو رشت ةوة ثتةوةوة ثةيةث ضةث  هةيىربِث

بةةؤ شةةتيَك  وو دةطةةةرِيَ ، ة، ئيَةةوة وحةةاج  عةبةةدويرِةزوق ئةمةةة بيةةانو -
ييةةة ئيَرةةةةان ثيَتةان ؤؤشةةة ئيَرةةة نةةاكؤل بةةني يةةناو ؤؤمانةةدو، ئةةةث ئةةةوة ن  

 !!.كردوة بة سة 
 :يان  يةرزوند، بة يةكةوة نكؤيىيان ييَكردهةمووئةو ةمةية 

 !؟وةوبةؤوو ئيَرة ةمةث وومان نةكرد ثةنا -
 :ئةويب بة ةورِةييةوة كاغةزةكةث ية طنفان  دةرهيَ ا

 !؟ئةمة ضيية -
 :كاغةزةكةث كردةوة

ثيَةةةرث بيَتةيةةةةكامنان دةةةةة  ئةةةةم بروسةةةكةيةث بةةةةرِيَزةانيان يةةةة       -
 . ةوئاميَرةكةةانةوة بيمتو

 :و ثةيةث بةرزكردةوة بةو ةمةيةوة ةية ضاوث ةيَربِي 
ةو ثةيةةة مةكةةة، يةبةةةر ئةةةوةث  يةةئارومبةةؤ سةةةرؤك  برِيةةاردةر، ةكايةةة   -

 . ث دةكوذنسةطةكان كؤمة َ بة كؤمة َ يةكرت
ئةو بروسكةية كاريطةريةك  ةةوووث ؤمتة سةر، ئةو ريمايىةث يةة ديةدث   
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بةةة عمةةيةكانةوة دةديةةةوة، بةةةردةووم يةةةثا َ وةويَةةةةوة ئةةاطرث جةةةنطيان    
دةكةةردةوة، ئةةةو جةنطةةة ؤويَ اويانةةةش كاريَكيةةان كةةرد، عةبةةدو  رِةمحةةان   

ث بيمةةت بةةةزوزيب دووث شكمةةتيان يةبةةةردةم هيَةةزث ثيَمةةرةرطةدو، يةةة دوو 
 :ريَكةوة  رِوطةياند بووسايىةوة يةكةم سةرةل وةزيرون  مةدةن  

رييةةث، دوضةارث   بووةاةة رِيَطةث دةربةازكردن  والى  يةةو ةةنطةةذة ئا    - 
ة، كؤةةاي  هيَ انةة بةة جةةةنط  بةاكورو رِيَكةوة ةة يةطةة َ شؤرِشةةطيَرِون        بةوو 
 .كوردو

   ببي يَةت، دوووث كةرد،  كاةيَكيب ويمت بيَت بؤ طفتوطؤو ذةنةرِو َ بارزون
، بةوو و نةؤث حةوزةيرون مةؤر كرو    بييَتة رِةووندز، ةازة رِيَككةوة امةث بيمةت 
، هةرضةةةندة هةةةويىيَك  زؤريةةان   بووبةةةزم ئةةةو بةةةهيض شةةيَوةيةل رِوزث نةةة   

 :يةطةيىيدو، ةةنيا ثةيةث بؤ ضياث سةركةش دريَة دةكرد
 . رووئةطةر حةزث بةطفتوطؤ هةية بابيَتة ناوضةث رِزطارك -

بةو شيَوةيةيب رِيَكةوة امةيةةك  دوونةزة ؤةايى  يةة رِوديةؤو ةةيةةفزيؤن        
 ةكانيان وشةك  نووسةي بةغدووة رِوطةيةندروو بة رِيَكةوة  بةزوز ناسرو، مةؤرث  

ةوة، طةوويىةة طةوويىةة جةاريَك  ةةر     بووةوةو هةورث سةورباويان نةةرِةوي  بوونةب
 .بة ؤوخمانةث ؤويَ  ةيَكةزويان كردةوة

ةشةةدو، رةنطايىةةةث شةةري يةكة رةنطةة  ؤويَ ةةاوث ئةةةو شؤرِشةةةث     يةوساة
رةكةةةوة  وث ذوبةةوودةدويةةةوة، ةيمةةكيَك  ئاسةةؤي  بةةة ةةةةوذم  طرمؤيىةةة      

ة سةةةر ريَمةةكةو ثيَمةةكة، زةمةةةنيَك يةةةناو م دويىةةدون      بووبرذونطيةةان ؤمةةت 
ةوة، بةة دنةةنيَك  ئاويَزونةةوة، بةة ضةي       بووزةمةن  ناوةؤتةةدو يةدويكةدة  

ث هيةةووث  وانةوة، سةةاووي  بةةة دةزو نووسةةؤِذطارونةةةوة دةؤويَ ةةاوث ئةةةو ر 
وث ية رووني يا دةكيَمايةوة، ئةةو سةاةانةث   وئاي دةوة ويَ ةث كوذووةث روبرد

دووث ون، ضةنؤك  رو بووو هؤرةو طؤرون  ئاؤ ةدرو  و دوستان طويَ  بة ضنؤل
بارزونيان بؤ دةطيَرِويةوة، بة جؤريَك، وةل ثيت ضاثتانة يةة ميَمةكيدو ضةاث    
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ثريمك  يةكةم روثةرِي  بارزون  ؤمةتةوة بةرضةاو، وةل ئةةو سةاةة     . نبووب
و بةؤن  م ةدويى  بةسةةرو رويةدو دةهاةةةوة، وةل       ورةدو ةةةزوث ؤةويَ   ويةو ذ

ئةةةو كاةةةةث شةةيَخ ئةمحةةةدث بةةروث بةةؤث دةطيَرِويةةةوةو ئةنةةدوم  جةسةةتةث    
ثةةث  كةوة ةوة ثرؤ ةث روستةةي ةث ئةةو شةانؤ ؤويَ اويةةث بةارزون، بةة ديىؤ     

 :فرميَمك  ؤويَ ي ةوة بؤث دةطيَرِويةوة
مةةةالم  بةةارزون  روثةةةرِث، دةسةةةالىةيَك  بةرضةةاوث كاةيَةةك شةةيَخ عةبدوي)

يةناوضةث بارزوندو بة دةست هيَ ا، رِؤذ ية دووث رِؤذ هةيىدةكما، ئةمةةش بةؤ   
، شةيَخ يةة بةرومبةةر ئةةوةدو ؤووسةت      بووباب  عةاي  جيَطةةث رِةزومةنةدث نةة    

، ئةةةويب رِيَطةةةدون   بةةوو ث، حةةةو  بةنةةدث يةةةؤؤث طرة   نامةيةةةك  دةربةةرِ  
و  ن  كةسةايةة  كةورد يةةدوم   بووو دةسةت بةةكار   بةفيَركردن  زمان  كةوردث 

دةزطاث دةويىةةدو، بةةرِيَوةبردن  ياسةاو دود بةةثيَ  شةةرييةة  ئيمةةم، بةة       
و  و بةةةرِيَوةبردن ثةةةيرِةوث ئةةاي زوي  شةةافيي ، هةةةروةها ئةةاوةدون كردنةةةوة

و  ودةزطاث بةرِيَوةبةرويةة  ية ثيَ ج ةةزوث ناوضةةث كوردسةتان  يةكيةة  دوم
 .كاروبارث ئةو ثيَ ج ناوضة كوردنمي ة

ئةمةةةةش كاريطةريةةةةك  بةرضةةةاوث كةةةردة سةةةةر شؤرِشةةةةكةث شةةةيَخ      
بةةهؤث بةة    بةوو نةوةث الوون  ةوركدو، بوووعوبةيدوالىث شةمزي ان، ية رِوبةرِو

ةردوال، ثاريَزطةارث موسةلىيب   و بةة طةدوضةون  هة    دي يَ ان  شةثؤي  ملرةنة َ 
، شةةيَخ بةةووؤووزيةةارث طةرِونةةةوةث سةةةفوة  بةةةط  بكةةوذث شةةةوكة  بةةة  

مةالم نةيدونةوة، ية ئةيامدو شاالىويَك  فرووونة  يةة رِودةبةةدةرث بةة     عةبدوي
هيَةزو ضةةةك  زؤرةوة بةةردة سةةر ناوضةةةث بةةارزون، شةيَخ نةةةيتوون  بةةةرطرث    

، يةويَب ثةيوةنةدث رِوميةارث يةطةة َ    و بة ناضارث بةرةو ئيَرون رؤيمت بكا 
، يةةةةكاة  طةرِونةوةيةةةدو سةةةةرؤك  بووةايةة  ؤةةةان  ةكةةةؤدو بةةةؤ دروسةةةت 

عةشةةةنةة  شةةةكال، بةةةة موريةةةدث ب ةمايىةةةةث بةةةارزون  ؤةةةؤث ثيَ اسةةةاندو   
ةوة يةةةميوونةةةدورث كةةةرد، يةةةةكاة  دونيمةةةت دو يةاليةةةةن دةويىةةةةة  عوةاني  
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 َ، يةةة يةكةةةم  كةةانون  دةسةتطن كرونةةو نيَردرونةةة وون، يةويَمةةةوة بةةؤ موسةة 
هةةزورو نةؤ سةةدو ضةووردةدو ؤؤيةو ثيَة ج كةةس يةة هاوريَكةان  بةة شةةيَوةث           

 .فؤرِماييتة برِيارث كوشت يان بةسةردو سةثا
بةةةم هؤيةشةةةوة ذمةةارةث طروثةة  كةةوردث ثةةةرةيان سةةةند، ئةةةمن عةةةي  
و  بةدرؤان، ذةنةةرِو َ شةةريف ثاشةاو شةيَخ عةبةدوييادر، كؤمةيىةةث ةةةعاي        

كوردستانيان دومةزروند، يةةدووث شةيَخ عوبةيةدوالىث شةةمزي ان، بةة      ةةرةة  
و  و شةةكؤث  زؤرث بةةاو باثنونيةةةوة، نيمةةانيدو رِيَبةةةريَك  ئةةاي ي      سةةامان

جي انية، سةرةةاث هةويىةكان  بة جةنط  سايىيَك  نيَوون رِوسةياو عوةةان    
دةسةةت ثيَكةةرد، يةةةثا َ دةويىةةةة  عوةانيةةدو سةةةرؤكايةة  دةسةةتةيةك       

، بةةزم  بوو، يةطةة َ ئةةوةث ئةةزمونيَك  ةةايى    بووضريك  كوردث بة دةسةتةوة 
وةل سةرؤك  نةةةوةي  كورد ناسروو ؤةةباة  دةكةرد بةؤ ئةةوةث يةة نيَةوون       
كوردسةةتان  ئيَرونةةو عوةانيةةدو، يةكيَتيةةةل ثيَكب يَ يَةةت، بةةةم مةبةسةةتةش    

  كةةم   هيَرش  كردة سةر ئيَرون، كتوثرِ بةرثةرض  درويةةوة، ثةاش ماوةيةةك   
هةوودورون  شةارث ةةةوريَزيان وةكةو ناوةنةدث شةؤرِش رِوطةيانةد، شةارةكان         

ثمةةةتيوون  ئةةةةو . و ب ةةةاوو مةروغةةةة كةوة ةةةة هةرِةشةةةةث ةةةةةوووةوة ورمةةة َ
ن، مةبةستيمةيان دةسةت   بووشؤرِشانةيب  بة ةايبةة  بةةريتانياو فةرةنمةا  

كةةارث يةةة كاروبةةارث دةويىةةةة  عوةانيةةدو، دوويةةيب بةةة هاو   بةةووةيَةةوةردون 
و عوةةةان  ئةةةو شؤرِشةةة سةةةركو  كةةرو، شةةيَتيب برويةةة   سةةةربازث ئيَةةرون

يىو ثاشان بؤ شارث مةككة رِوطةويَزرو، دووث ؤؤيمة  يةاليةةن ئةةو     بووئةستةن
دةستةيةوة شةؤرِش ئةاطرث طرةةةوة، طؤ ةاريَك  ةوركيمةيان بةةناوث كةورد        

 .ةوةبووبةىودة بووةةعاون  ةةرةة ، ئؤرطان  ئةو حزبة
كةةةورد روبكيَمةةة ة ذيَةةةر درواةةة   بوويَمةةةرت ةوونيةةةان عةةةةرةالوةكةةةان ث

، دووي  الوون  ةةورل بةنث   بووؤؤيانةوة، رِةنطو بؤن  ئيمةميزميان هةيىطرة
 هةةموو ئيمةميان البردو ةؤرونيطةةريان كةردة ئامةانج، هةةر يةة سةرةةاشةدو       
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 (.دومةزرووةث رِؤذنامةو طؤ ارو ةوةاوانةث كورديان دوؤمت
منةث بارون  سةر شوشةكةوة بةة فةةزوث ووشة تؤنةوة     كةيف شري يةكة بة

ئةةو كةشةةيَتيةيان دةدويةةةوة، وةل ئةةةو سةةاةانة ةةةةوذميَكيان يةةة ثيَمةةربِكيَ   
زةمةةةن يةةة نازةمةنةةدو دروسةةت دةكةةردةوة، ئيَمةةتا دةطةرِويةةةوة بةةؤ ئةةةو       

ة نةةةةاو زةمةةةةةن  ثةةةةةن ان  ئاي ةةةةدةوة،  ووة، روبةةةةردويب دةضةةةةووروبةةةةرد
ون  بةة  ونةوة، وةل ةةييمر  جةنط  طةةرد بووةو دوو ئاوةذ نبووةيَكةزودة

 .نةوةبووو دروستدة ونوةةةي ةوةث فؤةؤنا  يةناو دةض
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(5) 

                           
كةوةةةةةوة، و هةةةةنطاويَك دوور ثزيمةةةكةكة ةاضةةة  ضةةةةث  ؤمةةةتةوة دوووة 

و شةةةيَووزث  ةوة دةيةةةةرزث، يةطةةةة َ هةناسةةةةيدو رة يسةةةريةكة بةةةة دةسةةةتي 
ةوة، وةل بووةوة، ديمةةةانةوة بةةايىةةةدةبةةةووةوة ثرِدةيةةةة بةةايىيدةطةةةؤرِدرو، يةةة

بروسةةكةث نةةةبني يةةة شةةةوةزةنط  شةسةةتة بارونةةدو، يةةة رةنطايىةييةةدو بيَرِةنطةة    
 ة بووةوة، وةل دو زةرياث ؤوثَ ببوودةنووند، يةوكةفةوة ثرِدة

ن، رةنطة  هيَلكةةث فلييةاوةث دةدويةةوة،     بوودو ذيان  جياووزو ةيَكةزو نةدة
ةوة، وةل نائوميَةةدث بةةة هيَزيَكةة  ئةفمةةانةي  ثةةرِ   بووةوةو بةةة ةايىةةدة بةةووثرِدة

ببيَتةوة، يةةناو كةةيف شةري يةكةوة هةيىدةكفايةةوة، بةة رووني َيكة  ةَيكةيىةةوة يةة         
و ئةةو بروسةكةيةث يةة ةيمةك       زريان  هةزورون شةةوةزةنطدو ويَ ةةث دةطرةةةوة   

وث و ، دةزشةةةري يةكةوة دةبي يةةةةوة، بروسةةةكةث نةةةامؤي  ةيةةةا دةردةكةةةةو    
 .و بة رؤح  دةيثاروست ، بة دةستيةوة دةطر بووكةشتييةك  ةؤفاناوث 

كاةيَةك يةة زةريةاث ؤويَ ةاوث شؤِرشةدو هةةيى  دةكةردةوة،         هةمووئةو الفاوة 
يةوساةةشدو، كةفةكة رةنط  بروسكةيةك  سةث  دةدويةةوة، وةل ئةةوةث هةةور     

اسةؤث ئاي ةدة ةيمةك     بارون  رؤمانيَك  هةيىطرةبيَت، يةة ةيمةك  شةري يةكةوة ئ   
دةدويةوة، وةل ئةو رؤذةث بةو بنونةوة يةطة َ فةرماندةيةكدو ثياسةةث دةكةرد،   
يةناكاو بروسكةيةك  ثيَطةيمت، ية كاغةزةكةوة دوو رؤذيَكة  طةشة  دةديةةوة،    

 :بةدةم ؤويَ دنةوةيةوة دةطةشايةوة
 ةةرث  وة، نويَودةويىة  ئادومز ايةدة  بةة هاورِيَيةةة  نةؤ ثةةيام يَر نةارد       -

يونايتةةد ثةةرس ئي تةرناشةة ا ، رِؤيتةةةر، فةةروني ئةةةذوني ثةةرس، بريكةةارث ةةةاس، 



 

234 

رِوديؤث مؤسكؤ، ميد  ويمت نيوز ئةج م ، ئاذونم  هةوويى  ضي  كؤمؤنيمةت  
ضةةاوةرِووض  بةةووشةةي تووو ئاذونمةة  هةةةوويى  ئةةةيىرانياث رؤذهةةةز ، ئةمةةة كاريَةةك  

و دةةوونني  ، بةزم زؤريان دؤستر انة ناوبةيوون نووسدةكرد، بةيى  ئةم رؤذنامة 
 .دةنط  ئةم نةةةوةيةيان ث َ ب اسيَ ني

ةوة بةثةيةةة بةةة هيليكؤثتةةةريَك  يةةبةةةو شةةيَوةيةيب بةةة مةبةسةةت ناوبةيووني  
، بةؤ ضارةسةةر كردنة     بوونامةةث رذيَرة  عيَروةيةان هيَ ةا    . طةيمت ة ةةزوث رِونية

 .كيَمةث نيَوون كوردو دةويىةة  عيَروق
نةوةث ية طةيىياندو كرد، يةطة َ شيردةيمدو وةويَةةث  بووة كؤكاةيَكيب طةيم

 :ووريَي  دةويىةةو كيَمةث كوردث ؤمتةكردو سةرث
ئيَرة هةييَك بؤ دةويىة  دةرِةؤميَ ني هةةا بزونني بؤ مةايف نةةةةوةي  ضة      -

بةارة ناضةار دةبةني    ودو بووبؤ كورد دةكا ؟ ئةطةر بة بةيىيَ  ؤةؤث وةفةادور نةة   
ة، هةةا ئيَمتا نةطةيمتوي ةةة كؤةاي  طفتوطؤكردن، كاةيَك ئةةوة  جةند بكةي ةو

و دوبةةارة برِيةةار دةدةيةة  ضةةؤن   و ؤيَةةر ثيَكةةةوة دةطةةرم هاةةةة ثيَمةةةوة جةةةند
 .كاردةكةي 

 :ايد  ئةو ثرسيارةث دوبارة كردةوة
و ضةوورث   ئايا هيَمتا سوريت يةسةر ئةو دوؤووزيانةث ية يادنامةةث بيمةت   -

و جيَبةج َ كردن، هيَزةكةان  ئاسايمة     يومةن  ياسا دونانة؟ ئةونيماندو هاةو
 .ناوؤؤو يةكةيةك  كوردة

و ديوكروس  وةالىمة    بةند بة دووث بةندو يةسةر ياساو برِطةو ؤايى  ئؤةؤنؤم 
، يةوساةةشةةدو، بووو سةةةرث سةةورِما  دويةةةوة، ئةةةويب بةةيةةةث ييَةة  دةرِوونةة    

 :بةةةوووث ئةو طريَيةث بؤ كردةوة
ةو ئةوونة دوووكةارث شةؤرِش نةني،    ومتا ئةو شتانةمان دووو نةكردوهةةا ئيَ  -

جطة ية ئؤةؤنؤم  روستةةي ة، ئةو ةمانة بةعي دروست دةكةن بؤ ئةةوةث روث  
 . و عةرةبيران يةسةر ئايىَؤز بكةن جي ان 
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دويطنسةةةاند، ئةةةةويب يةسةةةةر    و بةةةةو ةمةةةةيةوة سةةةيغاريَك  ثيَيةةةايةوة  
 :ميةوة طريَ  ةرث بؤ كردةوة، بةو وةزمةيبووثرسيارةكةث سور

 بةو ثيَية دةةووض بلىيَت، دوووكردن  ئةم شتانة  دووؤمتوة؟-
 .بةيى َ، دةةوونيت ئةوة بلىيَيت -

يةطةةة َ ئةوةشةةدو، دةويىةةة  ثةيوةندييةةةك  رِوسةةتةوؤؤث يةطةيىةةدو ئةيامةةدو،  
ثةةيَب ئةةةوةث عةةةةرووث بتوونيَةةت بةةةنيَو رضةةةث بةةةفرث شةةاؤةكاندو ةيَبثةةةرِيَت،   

يَطةث طةرِونةوةيم  بؤ ةاهنة بربِيَت، نويَ ةةرث رذيَةت وةالىمة  نامةةث ذةنةةرِو َ      رِ
 .بارزون  بؤ بةغدود دةبردةوة

بةةةو شةةيَووويةث رذيَريمةةةوة ةرسةة اك  طةةةورةث بي يةةةوة، يةطةةة َ ضةةةند      
، ئةو طةمةيةةث شةيدةكردةوة، سةاةيَك بيَةدةند بةنث      بووفةرماندةيةكدو دونيمت

 :ةرس اك  بة ثةيةث كيَما كردةوة، ئةوسا ؤةةيَك 
و بؤ وث ئايارةوة، جةال  ةايىةبان  نويَ ةرث ةايبةة  ؤؤم ض 00ية رؤذث   -

بةةةردةووم يةةة . بةغةةدود، بةةؤ ديةةدةن  جةةةما  عةبةةدو  ناسةةريب ضةةؤةة ةةةاهنة  
ضةةاوةرِوونيدوم، يةبةةةر ئةةةوةث يةةة فيَلىةة  بةةةعي شةةارةزوم، ئةةةيام  سةةةردون     

و ئةوةيمة  ؤةؤث بةة بروسةكة نةاردويَت،       ةبةوو يَةايىةبانيمت ية ئيَزطةوة طةوثَ ي 
 .هيض ئاكاميَك  ديىتؤشكةرةث نةديوة

بةوشةةةث يةميَمةةكيدو ييَكدويةةةوة، ئةةاهيَك  كوشةة دةث   بةةةو ةمةةةيةوة وشةةة
و  ، سةةةيرث كاةةميَرةكةةةث كةةرد، رودويَكةةةث كةةردةوة  بةةووهةيىكيَمةةاو بيَةةدةند  

 :ة سةر ةاهنةيؤمتي
ةكطرة  نةةةةةوةث عةرةبيةةدو ضةةيران بةةؤ ئيَمةتا كةةاة  هةوويىةةة بةةزونني يةية   -
 . كرووة

سةردَيرِث هةووَ  بة طةشةت نويَ ةةرث ذةنةةرِوَ  بةارزون  بةؤ ةةاهنة دةسةت        
 : ثيَكرد
بة طةيمت  جةال  ةايىةبان  نويَ ةرث ةايبةة  سةرؤل بارزون  بؤ ةةاهنة،   -
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و ود و، ؤووزيةارث والىةيَكة   ورردنةوةيةكدو ؤووسةت كةوردث ؤمةتؤةة   ية ئاطادورك
سويمةةرو  نةةةةةوةيني، يةسةةةر شةةيَوةث والىةةةان  ئةةةوروث  وةكةةو يؤطمةةة ياو     

ضيَوةث ئةو يةكيةةيية عةرةبييةيمةدو، يةة دوهةاةودو ثةةرة     بةرِيَوةبربيَت، ية ضوور
دةسةنيَت دوووث ئؤةؤنؤم  دةكا ، بة مةرجيَك رذيَر  عيَروق نيازثاك  ؤةؤث بةؤ   

 . كيَمةث كورد نيمان بدو 
دوو وشةةةوة رودويَكةةةث كةةز كةةرد، يةةةكيَك يةةة فةرمانةةدةكان  بةةة طةةويَطرة  يةةة 

 :ةةيىةمةكةث  يةسةر دةفتةركةث البرد
 اسةةر يةةة ةةةاهنة وةكةةو جةةارون  ةةةر، هاوسةةؤزث ؤةةؤث      جةةةما  عةبدوي -

ن  ئاووة  ؤؤيةان  بووبة مةرجيَك عةرة  برِوويان بة رِةوو: دةربرِيوةةةوةو دةيىيَت
دةكةويَتةة سةةر شةانيان، دةبيَةت مةايف      هةبيَت يةو حايىةةةدو ئةةركيَك  رةوشةت   

 .ئؤةؤنؤم  كورد يةبةرضاو بطرن
 :ئةوةث طو  فةرماندةيةك  ةر هةناسةيةك  هةيىكيَما 
وةالىمةةة  ئةةةةو ثيَم يازةشةةة  نةدووةةةةةةوة، هةةةةريَريَك  كةةةوردث يةةةةنيَو   -

هةريَرةكان  دةويىةة  فيدروي  ةازةدو هةبيَت، كوردث ثارضةةكان  ةةريب بتةوون     
 .ةيَكة َ ب يةطةيىيدو 

 :و ثةيةث يةسةر ييَوث البردوفةرماندةيةك  ةر زةردةؤةنةيةك  كرد
بة بؤضةون  مة  جةةند دذث كةورد     : ية يؤمؤندث فةرةنميمدو رِويطةياندوة -

كاريَك  ناثةس دةو هاوكارث عةرةب  بةرونبةر بة ئيمروئي  الووز دةكا ، يةطةة َ  
يةةةك  ديَري يةةان هةيةةة،  ةووميَو و كةةورد رؤيىةةةث نةةةوةيةةةك  رِةسةةةن   ئةوةشةةد

دريَة يةطة َ درووس  عةرةبةكانياندو ذياون، ئةو ثيَمة يازو بةنو   ورِؤذطاريَك  دورو
بؤضةةونانةث نويَ ةةةريَك  ذةنةةةرِو َ بةةارزون  ثيَةة  رِوطةيانةةدوم بةةةرِوث مةة  شةةياوث   

وة، دوؤووزييةة رِةووكةان  كةورد    وجيَبةج َ كردنة، ئامؤذطارث موشن عةارفت كةرد  
 .وةربطريَت

، بةنث يةةو   بووذةنةرِو َ بةدةم طويَطرة  يةو باسةوة ثةيةث بة ييَويةوة طرة
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 :ئةيامانة دةكردةوة، بةو بنوةوة هةناسةيةك  هةيىكيَما،
يةو طفتوطؤيانةيمةوة ئةةوة دةبي ي ةةوة دةويىةةة  عيَةروق كةارةؤن ، ئةةو        -

ان  ئاطةادور  ةمانةيب سةر زورةكني، بةو شيَوةيةش دةركةو ، بة كتوثرِث ةايىةب
كرووةةةوة سوورث فرِؤكة نةبيَت، يةبةر ئةوةث بةعي دةيانةويَت ةيَرؤرث بكةةن،  

 .ناضار ية ريَطاث ةاضاغةوة دةطةرِيَتةوة بؤ كوردستان
يةكةث مؤسةةكؤ، ثةاش ئةةةوةث  يبةةو ةمةةيةوة رودويَكةةةث ؤمةتة سةةةر روسة    

 :طويَ  يةسةر ديَرِث هةوو َ طر  ئةو ئةيامةث شيكردةوة
  طفتوطةةؤو مةةايف كةةورد الث سةةؤ ية  سةةاردث ةيَكةةةو ، مانةةاث دةنطةةو باسةة

 :بةعي بةسةرثةرشت ئةوون جةند دةكاةةوة
دووث ئةوةيب بةو شيَوةية كتوثرِ رذيَرة  بةةعي نيةازث ؤؤيةان دةرؤمةت،      

 :ئيَزطةث بةغدود رِويطةياندن  بآلوكردةوة
بازث ئةيومةن  فةرماندةي  شؤرِش برِياريدووة، بة ؤيَروية  ضةاالك  سةةر    -

 . و دورو دةستةكةث دةست ثيَبكا  ؤؤث دذث ممتةفا بارزون 
رةنط  شري يةكة ية ديدةيدو طؤرِو، ضاوشاركيَ  زةمةن  ناديةار يةة جةنطةةوة    
بؤ ئاشت دةكردةوة، زةمةن  شؤرِش ية ديدةيدو بريمةكةث رؤذونة  ؤويَ اويةان    

و  رةنةد  دةدويةوة، ية يةكةم ساة  ؤةباةيةوة ةةا ئةةو ضةركةية، شةري يةكةيب    
ةوة، وةل ئةةةو سةةاةةث كةةةيف  بةةووو ثرِدة ةوةبووبارسةةتاي  دةطةةؤرِدرو، بةةايىةةدة 

يةة   بةوو ةوة دةديةةوة، ئةةو رؤذة يةةكيَك    ية شةةو  عةرةب  ية رووني  هاورِيَكاني
رؤذة ؤؤشةةةكان  ذيةةان ، يةةة كاةيَكةةدو يةةة كةةةيف ئاوةكةةةث دةرِوونةة  بةةؤ ديةةدورث   

 وودووث روبردوةوة ةةزوث ثيادو دةهةاةو وهاورِيَكان  بنث دةكردةوة، ية ويَ ةث ر
نةةةوة، بووي  بةةن دةهاةةةةوة، بةةةو ثيَمةةبي يانةيةوة ةيَكةزودة  ميَةةةووضةةنؤك  

ةك  ييةةةدووث طةرِونةوةيةةةوة دةيكةةرد، يةةة شةةيَ  ئاوةكةيمةةةوة وةل ضةةاوةرِووني  
هةنوكةي  كارةساةيَك  سةرةاسةرث ةيادو دةديةوة، بةو بةنةوة يةطةة َ رةنطةو    

 . بوو تكةفةكةيدو نوة
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ئةو دو ديىيية ية يةكةم رؤذث طةرِونةوةيةوة بؤ عيَروق طرةييةوة، هةر يةةدووث  
يةوة بةؤ كؤمةارث   يئةو كودةةا سوثاييةوة، هةست كرد يةة دةسةةزة  ثاشةايةة   

ة، هةر ية سةرةةاث شؤرِشةكةوة ئةةوةث  وهيض طؤرِونكارييةكيان بةسةردو نةهاةو
طاث كرملني نارد، نيكيتةا ؤرؤةمةوق،   بؤ دةركةو ، كاةيَك بروسكةيةك  بؤ بارة

وة وبةو مةبةستة ية مؤسةكؤوة ضة  . دوووث كرد رِيَطةث بدةن بطةرِيَتةوة بؤ عيَروق
 ة ثايتةةؤت ضيؤسةلؤ اكياو ةةيةةطروفيَك  بةؤ    وثاشان ضو. ثروطو مانطيَك مايةوة

، ثةارة   بوومةالم عارق بة طةرِونةوةث روزث نةعةبدو  كةريت ةاست نارد، عةبدوي
روة  كوردستانيب ية سةرةةاث مانط  سيَثتةمبةرةوة ئيةربوهيت ئةمحةةد،   دنوك

و عوبيَةدوالىث كورِيةان نةاردة الث يةة ثةرو ،       نورث ئةمحةد ةاهاو سةدي  بةارزون   
نةؤمةو ثةن  ورديان دونا، هةةا جةةؤت بكةنةةوةو سةورب  يةسةةر طةرِونةةوةث      

 هةةموو رثةرضةدونةوةث  ريَطةيةةل بطرنةة بةةر، بةؤ بة     هةةموو بؤ عيَروةو هةويىبدةن 
 .ئةطةريَك

 اسةةر و يةطةةة َ جةةةما  عةبدوي دووث ئةةةوة طةرِويةةةوةو يةةة ميمةةريب دوبةةةزث
ديدورَيك  كةرد، يةئةةيام  ئةةو وةويَةةةوة بةؤث دةركةةو ، بةروويىةة  كَيمةةث         
كوردث المةبةستة، رِؤذث شةشةم  ئؤكتؤبةريب يةة فرِؤكةة ؤانةةث موسةةنا يةة      

نةةةوة، ئةنةةدومان  بووطرون  يةةة فرِؤكةؤانةةة كؤبةغةةدود هةةةزورون كةةةس يةةة اليةةةن  
و نويَ ةةةرون  رِذيَرةة  كؤمةةارث، زؤريةةان جلةة  كوردييةةان     سةةةركردويةة  ثةةارة  

كاةيَةك  . ن يةة موسةكؤوة دةهةا    بوو، ضاوةرِوون  ئةو فرِؤكة ةايبةةييةبوويةبةردو
دوبةزث دةست  بةرزكردةوة، ةةووو سيراو روؤمارث دةركةو ، درةؤت ذيان  

هاورِيَكانيم  ةةنيا ثيَة ج كةةس    هةموو، يةبوواو هةشت سايىيدو سةوز دةية ثةي
بةنث يةة   .. ية نةاو ؤةةميَك  زؤرةوة  بوون، ئةوةيب ؤمةت بووية ثمتيةوة وةستا

وةرث ؤةيىكةكةةيب بةة درواة     هاة ةوةث هاورِيَكةان  ةةرث دةكةردةوة، جةةما    
 .جؤر ثرِ بةزور هاووريان دةكردجؤروو

و  يةطةة َ هةةمزة عةبةدويىآلو حيلرة  شةةريف      يةكةم كةس دةست يةة مةنة   
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 ؤةيىكةكةةث بةي  سةوورث ئةةو ئؤةؤمبيلةة      هةةموو ياوةرونيدو كةرد، دووث ئةةوةث   
و مايى  نورث سةعيد رؤيمت، برِيةاردرو   شؤفيَرةكة بةرة. ، ضاوةرِوون  دةكردبوو

 .بكريَت بة بارةطاث ةايبةة  ؤؤث
اوةوة بي يةةوة، ئةازوريَك    يةوساةةشدو، بةو بنةوة ئةوونةةث  يةكةةيف ئةةو ئة    

كوشةة دةث ضةشةةت، ئازيزةكةةان  شةةةش مةةاند دووث طةرِونةةةوةث ؤةةؤث، بةةة       
 .كةشتيةل دةهاة ةوة

ئةوة هةر يةو كاةةث ئةو هةوويىةث بيمت ئؤةرةث نةطر ، يةة بةغةدودةوة بةة    
فرِؤكةيةةةل بةرِيَكةةةو ، كاةيَةةك يةةة فرِؤكةؤانةةةيب دوبةةةزث ثاريَزطةةارو نويَ ةةةرو     

و بةةةرةو شةةةةو  عةةةرة  بةرِيَكةةةوة  بةةؤ      نبووئامةةادة جةةةماوةرث شةةارةكة 
 .ثيَمووزيان

و فةةزوو جي انبي يةةوة    ن  ثرسيارو زةمةةن بوويةوساةةشدو، ئاوةكة ية نامؤ 
، كةفةكةةث وةل رةنطة    بوورةنطةكان ية ؤؤث طرة هةمووويَ ةيةك  ةيَكةيىةث ية

 نةوةثبووكةوة ةةةة ؤةةةوورةوةث هةسةةةارةكان يةةةة رووني يةةةدو ويَ ةةةةث دروسةةةت     
 .نةةةوةيةك  دةدويةوة

يةوساةةشةةدو، يةةة كةةةيف شةةري يةكةوة وةل بروسةةكة رةنطايىةةةث مةرطةسةةاة    
رؤذون  سةةؤت شةؤرِش يةة نيطايةدو شةةؤتةث ؤويَ ةو طؤشةتيان دةبةسةتةوةو،         
هةرةسةة  روونةةني طةةةردةيوييَك  يةةة نازةمةةةن  كةوة ةةة ؤةةوورةوةث ئةسةةتيَرةث   

ةوة جةسةةتةيةث يةةة ضةةاوث ةوة هةيىةةدةكردةوة، وةل ئةةةو سةةاةةث ئةةةو ر ميَةةةوو
كةوة بي يةوة، كاةيَك يةبةرةث جةةند طةرِويةةوة، ةةيىةةم  ؤمةتة     نووسيرؤذنامة

 :نووس سةر كاغةزو دووهةمني رستةث ضنؤك  طةشتةكةث 
يةطة َ ؤؤرهةزة دو، بة ةةةي ةوةث دةنط  فرِؤكةو بؤمباو طويلةة ةؤثةةوة،   ) 

وة نةةان  بةةةيانيران بةةةدةم وةنةةةوزث شةةةوةوة هةسةةتاي ، بةةةو طةردةيويةيمةةة  
، سةةةدوث جةةنطيَك  طةةةورةيان  بووؤةوورد، ئاةةانو زةوث وروذونيَكيةةان ةيَكةةوة   

، بيرةوة بؤ بةرةث جةند، بيَزوم بةة هةيىرةةي  بةؤن     بوودةدويةوة، ئاوومت ئةوة
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و دوكةةةيى  طويلةةةو ةةةةوون  ثيَمةةرةرطةوة دةكةةرد، يةطةةة َ هاورِيَكامنةةدو     عةةارةق
و زرمةةث ةةةي ةةوةدو    ةث الندرؤ ةريَكةدو يةة دنةةن   ؤؤمان ثيَيايةوة، يةناو ةاس

ؤؤمةةان ديةةةوة، زؤر يةةةثرِو يةةةناكاو الندرؤ ةرةكةةة ؤةةؤث كةةرد بةةة طةييةةةك  زؤر 
، بةوو ةةنط  ريَطةث هاملتؤندو، ئةم بةرو ئةو بةرث رِيَطةكة ةاويَرة بةةردث ز  ز   

شةةةؤفيَرةكة ئؤةؤمبيلةكةةةةث بةةةؤ رِيَطةيةةةةك  ةةةةر سةةةورِوندةوة، بةةةة طةيييةةةةك   
، هيَ ةدة  بوونطةبةردو ةيَثةرِث، ؤايى  ثاسةوون  يةمبةرو ئةوبةرث ريَطةكةةدو هةة  ةة

ن هةسةتيان ثةَ  نةةدةكرو، هةةةا زيةاةر سةةردةكةوةني ذمةارةث بازطةةة         بووناديةار 
و سةةد مةةةر رِؤيمةتني الندرؤ ةرةكةةة    ون، ثةاش ئةةوةث نزيكةةةث د  بةوو زيةاةر دة 

ت يةةة سةةةركةوة ، يةةةثرِ  وةسةةتا، شةةؤفيَرةكة طيَةةرِث طةةؤرِث هةةةةا بةةةردةووم بيَةة  
 بوودنةنَيك  ةرمان هاةةة ثةَيب ضةاو، يةسةةر يوةكةةث شةاؤةكة ثانتاييةةل هةة        

يةسةةربازؤانة طةةورةكان  كوردسةتان،     بةوو ، يةكيَك بووضوور دةورث ضياث بةرز
ن، سةةد  بةوو و ؤةريك  مةشةي  سةةربازث    نبووثرت ية ثيَ ج سةد سةربازث ةيَدو

 :كردكةسيَكيان، مةشييان بةوون  دث دة
 ! ةسة بوو،، هةمووضةث،،، رِوست،،  -

ةكان  بةؤ دروسةتكردمةوة، ئةةو    يئةو ويَ ةية كاريطةرث ةةزوث جةنطة جي اني
ساةةم بنهاةةوة، كاةيَك طةيمترة بارةطا، ثاش يةل ضركة طروثيَك  س َ ريةزث  

نةةوة، بةة بزوة ةوةيةةك     بوون، يةبةر دة انةدو ةوة بووس َ هةزور ثيَمرةرطة دة
ةوة ةفةنطةةكانيان ؤمةتة سةرشةانيان، ئةوسةا ؤمةتيانةوة سةةرزةوث،       سوثايي

ن بةةةدو طروثةةةوة، يةةةكيَكيان بةةة بةةووو  ثاشةةان فةرماندةكةةة  فةةةرمان  ثيَكةةردن
ؤيَروييةةةك  سةرسةةورِهيَ ةر كةوة ةةة هةيىوةشةةاندنةوةو ييَكدونةةةوةث ةةةؤثيَك       

ؤثيَك  رِةشاش  ناوةي ، ئةةويرتيب كةوة ةة هةيىوةشةاندنةوةو ييَكدونةةوةث ةة     
و كةةةارث سةرسةةةورِهيَ ةرث   دذةةانةةةك، ثةةةاش ئةةةةوة فةرماندةكةةةة هاةةةةةالمان   

 :ثيَمرةرطةث بؤ باسكردي 
ن، بوون، هةميمةةة سةةربازث ضةةاك وئيَةوة ميوومنةةان ، يةة ئةةةيىرانياوة هةاةو    -
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 .هةةا بةم جؤرة ةووناو هيَزةوة ريَكتمت  ثيَمرةرطة هةيىبمةنطيَ  
ي ، يةة ثانتاييةةل يةة نزيكة  سةةد ثيَةوة       دووث ئةوة  ذةنةرِو َ بارزونيران بة  

، كؤمةةةيىيَك ئةفمةةةرث هيَةةزث ثيَمةةرةرطةو ثياومةةاةوالىن بةةة رِيَةةز    بةةووييَرةةان دور
و بةهيَزةوة بةرةو رِويان دةهةا ،   ن، ذةنةرِو َ بة هةنطاوث هاوسةندبوورِووةستا

 بةدةم زةردةؤةنةو ديى ياييةوة هةةنطاوث سةةربازييانةث هةيىدةهيَ ايةةوة، رِيةزث    
ئةةاثؤرِو يةبةردةميةةدو بةةؤ شةةكؤمةندث رِيَطايةةان ئةةاوةالى دةكةةردةوة، ئةةةويب بةةة     
جةستةيةك  دورِيَةرووو سيراو رِوؤماريَك  ثرِووثرِ يةةوييار، ضةاوون  ةيمةك اويَةو    

مةةةةووث ةيَةةةدو  و ةةمو ث رِوويىةةةةةيَك  ةةةةورِةي  بةةةووةيةةةة، زةردة ؤةنةيةةةةل طرة 
ةكةةةوة ويَ ةةث دةطةةر ، يةةةوةوة  الي هةةةموو دةبي رويةةوة، ويَ ةةةطريَك  بيةةان  يةة  

ةوش  سةرسورِمان هامت، ويَ ةث ئةو سةركردةيةم يةناؤو ديى  ئةةو جةةماوةرةدو   
ةوة، بةةةؤ دوذم ةةةان  ضةةةياث ثؤزيةةةةو بةةةؤ طةيةكةةةةث هةةةةةاو، يةةةةو        يةةةدةدي

سةربازؤانةيةشدو هةمان مةشيت بي يةةوة، هةسةتت كةرد، ثيَمةرةرطة سةرسةام       
بةةارزون  ئةوةنةةدة ؤؤشةويمةةت يةةة ديىيةةدو جةةنط  ئةةةيىراني و ةةنانةةة  ذةنةةةرِو َ  

 .هةية، هةميمة بة طويَزون  ئةيىران  رِيم  دةةاشيَت
، بووئةوةيم  سةري  رِوكيَماي  جل  زةيتون  سوثاث عيَروةيان  يةبةةركرد 

و شاشةك  ئاسةاي  ثيَمةرةرطةيان     بةرط  ؤةاك  سيَك  ةريب جلوضةند سةد كة
ييان يةسةر ةورسرتي  جؤرث رِؤيمةة  ، كؤمةيىيَك بة سكة ؤمك َ مةشبوويةبةردو

بةسةةةر زةويةةدو دةكةةرد، ضةةةند ثةةةييَكيب وونةةةث ضةةؤنيةة  بةةةكارهيَ ان  ةةةؤث   
و ةةةؤث  ةانكمةةكيَ يان   و سةةول رِةشاشةة  ةةةورس  و ةورسةة  فرِؤكةةة شةةكيَ   

دةؤويَ ةةد، كؤمةةةيىيَك فةرمانةةدةث سةةوثاييب يةةة سوضةةيَكةوة وونةةةث ثةنيةةان      
ةل، نيمةانةو رِةمةزث ويَ ةة دةكةرد، دووث     دةؤويَ د، ئةفمةةريَك يةسةةر ةةؤتةية   

وي   بةةؤ سةةةردون  فةرمانةةدةث هيَةةزث رِةوونةةدز، ثيَمةةرةرطة ؤؤيةةان    وئةةةوة ضةة
، سةوورث  بةوو مةةةريَك دة ، بيمةت كيلؤ بوورِيَطةيةكيان بةةرةو ضةياث طةؤرِةز ييَةدو    

ي ، شةؤفيَرةكة  هةةر ثيَة ج دةرطاكةةث يةة الندرؤ ةرةكةة       بووالندرؤ ةرث دؤيىةكة
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ؤ ئةوةث يةكاة  بؤردومةان  فرِؤكةةدو، بةة ئاسةان  بتةوون  ؤؤيةان       ةوة، ببووكرد
هةيىبدةنة ؤوورةوة، هةةا يةثةةنا ةةاوَيرث ئةةم بةةرو ئةوبةةرث رَِيطةكةةدو ؤؤيةان        
بمةةارنةوة، بةةةو جةةؤرةش بةةة ضةةياكةدو هةيىطةةةرِوي ، دووث كاةةةةميَريَك رِيَطةةابرِي    

و هةةزور  وويَ يَك دي ة شة بوونةوةث طوشارث هةوو دةكرو، طةيمتبووهةست بة كةم
، بةسةر هةيىديَريَك  هةزور بة هةةزوردو ثةرِي ةةوة،   بووث دةرياوة بةرزومةةر ية رِو

، ئةوسةا  بةوو بة ةةؤتة دورو طوريي ثرديَكة  هةيىووسةروويان يةسةةر دروسةت كرد    
طةيمةةتي ة بةةةردةم بارةطةةاث ثيَمةةةوةث هيَةةز، عةبةةدوالى ثمةةدةرث فةرمانةةدة       

ة ثةةناث كؤمةيىةة ةةاويَريَك     بووية نةديويدو كةةوة  ثيَمووزث ييَكردي ، بارةطاكةث
سةةةؤتةوة، يةةةنيَو ئةشةةكةوةة ةويىةكةشةةدو، بةشةة  هةرةسةةةرةك  بارةطاكةةةث    

شةةنط    ون، جةةنط  شةةوث رِوبةردو   بووثيَكدةهيَ ا، ذمارةيةل ثيَمةرةرطة ؤةةوة  
ن هةةةةا ضةةياث طةةؤرِةز بوون، بةةةو هؤيةةةث يةةة هيَرشةة  بةردةوومةةدوبةةوويةبةةةر برِي

و رِيَطةةةث ميَرطةسةةور بةةة يةكةةةوة  ةو مةبةسةةتةث طةةةي  عةةةي  بةةة بطرنةةوة، بةة 
شةشةدو يةةم    و ببةست ةوة، بةة ةايبةةةيب يةة سةايى  هةةزورو نةؤ سةةدو شةسةت        

، بةوو ناوضةيةدو، هةر بة سةركردويةة  ئةو يةكةث ضوورث عيَروةة  ةةةفروةونا كرو  
ا ئةةو بةةرة جةنطييةةث بةةرِيَوةدةبرد، ئةوسة      بةوو  جطة يةوةيب باشةرتي  كةةس  

ثمةةدةرث دووةةةة  كةةردي ، هةةةةا سةةةردونيَك  هيَلىةةةكان  ثيَمةةةوةث جةنطةكةةة    
بكةي ، بةيىيَ يم  دوي َ، ثاش طةرِونةوة سةرو ثيَك ويمكيران يةو ةاثةة بةدوة َ،   

يةوة، ية ئةشكةوةةكةدو هةيىدةةوز، هةةا سارد ببيَةت،  بوويةناو ئةو كانيةدو شارد
 .ةيىطةرِوي ئيدث يةل نةفةس بةضيا رِذدو رِكةكةدو ه

، بري ةدورو جةسةتةث شةةهيديان    بووكاروونيَك هيَمرت ية رِيَطةكةوة ريزيان طرة
 .نبووو بة طوريي دوبةسرتو نةوةبوو، ية بةةانيةوة ثيَيروبووي َ باركرو

، هةنةديَك يةةو شةويَ انةث    بووعيَروق رؤذث ثيَموةر هيَرشيَكيان كرد هيَزةكان 
رطةث رِزطةارث شةةو دذة هيَرشةيَكيان بةؤ     ةوة، هيَزث ثيَمرةبووؤوورةوةيان طرة

كردنةةةوةو ناوضةةةكانيان ييَمةةةندنةوة، ضةةةندي  كةةوذروو يةةة مةيةةدون  جةنطةةدو      



 

243 

 .نبووكةوة
و هاةوضؤث زريَثؤش  عيَروة  يةة   ية دورث ثرت ية هةزور مةةريَكةوة لوجؤ َ

 بووو دو ية ب ك  دؤيىةكةدو دةبي رون، ديةار  و ة  شةست جؤرث ة  ثةياو ثيَ ج
يةةة سةةةنطةرث  ب ةةارث ضةةياكة نزيةةك بب ةةةوةو بةةة بةةةردةووم    بوومةةيان ئةةةوةئي

مةويىيان بكةن، دةنط  ةةؤث  زريَثةؤش يةةنَيو دؤيىةكةةدو ةيكةةَ  بةة دةنطة  ئةةو         
ور ةيَيةةان دةطةةنو، ئةمةةة  ونةةةوة، يةةة ثمةةتةوة بةةة مةودويةةةك  د  بووةؤثانةةة دة

يةة ةؤثتانةةث   ، فةرماندةث هيَةزث ثيَمةرةرطة دوووث كؤمةةك     بوونيمانةث ئةوة
، ية ثمت بةرةث جةنطةوة، رِةوة  زيكزوك  زريَثؤش  عيَروةيب بووشؤرِش كرد

 .نبووو يةضاو وندة طةردةيوي  ةؤزو ؤؤيىيان يةدووث ؤؤيانةوة بةج َ دةهيَمت
دووث نيوكاةةميَر هيض شتيَك يةو شةويَ ةدو نةةما، ةةةنيا كلكةةث طةةردةيوييَك       

بةثةيةةة بةةةرةو سةةةربازؤانةث   كةةةو ، كةةةنةةةبيَت، شةةويَ  ئةةةو زريَثؤشةةانة دة 
ة بةةووةؤثتانةةةث شةةؤرِش كةةارث كردة  بوورِةوونةةدز ثاشةكمةةةيان دةكةةرد، ديةةار 

ثؤييَك فرِؤكةةث ميَةك ةيَثةةرِي      بوو، ئةوةبووو هيَزث ئاةانيم  وروذوند سةريان
بةرةو ئةةو شةويَ ةث دةنطة  ةةؤث  شؤِرشة  ييَةوة دةهةا ، ضةةند ساةَيكيمة           

 .(يةو ناوضةية هةستاو هورِ  ثيَ ةضو طرم
زينةث دوستان  ئةةو نامةيةة دنةةن  شؤرِشةيان دةردةؤمةت، دةزوضة        

و دويةةوة   جي انيَك  نويَيةان ييَدةردةكةةو ، كاةيَةك ؤويَ ديةةوة ةةزويةةل طرةة       
ة نةاو ةةؤرِث ئةةو ئاماذونةةث يةة دووث ويَ ةةوة       بوودةست ديم ةر، ئةويب كةةوة 

، بةوو تة دةكةردةوة، بةةو شةيَوةيةش ال َ ب   يان يةالثةرِةث سثيةوة بةرجةسميَةوو
ةوة، بةةووو بةةازو بزوة ةةةوةو رةنطةة  ئةةةو ورد  كةةاةيَكيب ورد يةةة سةةيراو بةةةذن 

وؤماريدو ويَ ةث يوةكةيةةك  بلى ةدث دةنوونةد، يةةذيَر     وجامانةيةك  سور بةسةر ر
سةةيَبةرث ثةيىةةة هةةةورو ةيمةةك  رؤذدو سةةام اك  ثيَيةةابيَتيةوة، دور جطةرةيةةةك   

، بةةةدةم ةمةةةوة جارجةةار مةةةث ةونةةدث ييَةةدةدوو بةةووسةةتيةوة طرةدريَةةةث بةةة دة
، بةوو ةوة، ئةةويب بةة دياريةةوة كروشةكةث كرد    بوودوكة َ بةسةرو رويدو بةرزدة
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، ئةةةويب سةةةيرث كاةةميَرةكةةةث كةةرد رودويَكةةةث  بووو بيَةةدةنط ويَ ةيةةةك  طةةر 
 :كردةوة، ئيَزطةث دةنط  كوردستان هاوورث بةرزدةكردةوة 

  ثيَمرةرطة نامةث رزطارث كةوردو كوردسةتانة، ئيَمةتا    مةدةث سةركةوة -
اليةكةةوة دؤزةؤيةان   هةموورؤيىةث طةي  كورد ثيَمرِةوةث سةركةوة  دةكةن، ية

مةةةرث بةاكورث رؤذهةةزة     وة، شةارث ئةاكريَ  نةةوة  كيلؤ   بؤ دوذم ان دوؤمتو
سةوثاث  موس َ، يةاليةةن هيَةزث ثيَمةرةرطةث ةارةمانةةوة طةةمارؤ درووة، هيَةزث       

و  ضةةؤو ثةيوةنةةدث نيَةةوون شةةارةكان  سةةليَران    يَةةروق زؤر بةةة زةمحةةة  هاةو ع
هةةةوييَرو كةةةركول دةكةةةن، يةةة يةةازدة بةةةرةث فرووونةةةوة جةةةند طةرمةةة، هيَةةزث  

وة، يةة  وثيَمرةرطة ديوورث مةرطةساةيان يةبةردةم هيَرش  سوثادو دروست كةرد 
اث كؤيةةو  و ضةي  دةشت هةةوييَرو زم ةاكؤو ناوضةةث ؤانةةةي و بةاووج  كةةركول      

و  و سةةةةفني و ناوضةةةث حةةةريرو ةةةةرةدوغ    و ئةةةاكرثَ شةةارث دهؤكةةو شةةيَتان   
و بايىةل، بةزؤريب يةة دؤيىة  طةةي  عةةي       ناوضةكان  دةوروبةرث بةندووث دوكان

دةبيَةت سةةركةوة  يةةكجارث نزيكةة،      ة بةة طؤرِسةتان  دوذم ةان، مةة    بووبة ، 
 .ئيَرة دةنط  كوردستان  عيَروةة

، يةة دةزويةةث   بووضي  ةيَكةيىةةث هةةزور رةنطةةوة ةةةنرو     ديم ةر رووني  بة
ضاويةوة دنةن  بةرةث جةند دةؤويَ درويةوة، يةطة َ ةةوذم  بايةكةةدو فةرووون   

نةةةوة، ئةةةويب ةةةةووو سةةةيريكرد، يةةة جويىةةةو رووني يةةةوة ئازورةكةةان         بوودة
 :ؤويَ دةوةو بة زمانيَك  ؤةفة دويةيؤذةكةث ةةووو كرد

طتان بةةي ، ئيَمةةتا دةزونةة  طةةةييَكران هةيةةة جي ةةان   ئيَةةوة بةةةرةث جةةةن  -
و  نايرِوؤيَ يَت، جطة يةوةث بيَكةسةو بةب َ يارمةة  طةةالن ئةازث ؤةؤث يةة كةيَت     

وة، ئةطةر ئةةمريكا يارمةةةيران بةدو ، سةور بةزون       وو طؤشت دروست كرد ؤويَ 
 .ئةم رذيَرة بؤطةنة دةرِوؤيَ ني

ايىةةة ضةةاكان  ؤمةةتة بةةةردةميان، ورةوة، ثيويةةةو كاةةةةدو ضاييةةييةكة هاةةةة ذ
و درزث ديوورةكةةة  ديمةة ةر بةةةدةم ؤووردنةةةوةث ضةةايةكةيةوة نيطةةاث يةةة ةلىةةب 
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 :البردو بة سةرسامييةكةوة ثةيةث شايةة  بةرزكردةوة
ئةةةوةث يةةة ثيَمةةرةرطةم بةةي  ةةةةن ا هةةةر يةةة ثيَمةةرةرطة دةوةشةةيَتةوة،   -

 .ة  رةووث ؤؤثو ئاوو ديى يام شؤرِش  ووطيانفيدو هةر دةطاةة ئامانج
ئةةةوةث طةةو  غةةةميَك  ةةةورس طرةييةةةوةو هةناسةةةيةك  ةونةةدث هةيىكيَمةةا،  
ئةويب هةست بةةوة كةرد، ئةازورث بَيكةسة  كةورد دةضةَيةَيت، يةةوةوة ويَ ةةث         
ثيَمرةرطةث دةدييةوة، بة ؤويَ يان ريَ  رزطاريان رونال دةكردةوة، بةةوبنةوة  

  ئةويمةةةوة ويَ ةةةث جةةةنط  ؤؤشةةييةك  سةرسةةورِهيَ ةر طرةييةةةوة، يةةة روونةةي
ةيَكةزو دةكرد، هيَرش  ثيَمرةرطة رؤش اييان دةةةن ، وةل ئةةو سةاةةث يةةذيَر    

وة ب طلىةة  ثرديَكةة  وثرديَكةدو بروسةةكةث سةةةركةوة  نيطةةاث طرةةةةوة، كاةيَةةك ضةة 
و  ن، ئةةويب يةطةة َ دونيمةت يدو بةة ثيَكةةنني     بوورِوؤاوةوة، ثيَمرةرطة ؤةةمبار 

 :ردنؤؤشةايىةيةوة رِويتيَك
بة ثةرؤش مةب ، ثردةكةة كةوةؤةةة بةةر بؤمبةارون  فِرؤكةة، ئةةوة مانةاث         -

ؤانةد، ئيَمةتا   وبةهيَزنان دةطةيةنيَت، جارون بؤ بةرطرث ية دوذم  ثردمةان دةرِو 
 .ئةو يةةرس  ثيَمرِةوث ئيَرة دةيرِوؤيَ يَت

، سةرسةام   بةوو  ةوة ؤةةريك  ؤؤثيَيةانةوة  ية بةو بنةوة ية ديمة ةرث رووني 
، ية كاةيَكدو يييَةدةرِوون  ئةةرك  ثيَمةرةرطايةة  ةيةادو     بوورجو طؤيىييةث بئةو طو

 :و ئةو روزةث بؤ كردةوة دةدييةوة، بةو بنةوة فيمةكدونةكةث ةوندكردةوة
وة، ةةةا ئةةةوةث وكؤمةةةيىيَك ثيمةةة  يةةةناو شؤرِشةة  ئيَرةةةدو ةيَكةةة َ كةةرد    -
 .طةدةةووض ثيَت بلىيَت ثيَمرةر. يتةةة يةكيَك ية ئيَرةبوو

يةوساةةشدو، هةنطاوث ثزيمكةكة بة بروسكةث شري يةكةوة وةل ئةةو ضةي ة   
ث طةةييَكيان يةة ثرياسةكةث عةةةارث     ميَةووسورباوونة رةنطيان دةدويةوة، ويَ ةث 

 !دنوكروسيةوة بة هةزور رةنطةوة نيماندةدويةوة، فرميَمك ثيَلوث دودةثؤش 
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(6) 

 
 

ةوة بةة منةةث بةارون  شوشةةكةوة يةسةةر      ةةميَك  ةةةيي بة ثيَلىوث ذةنةرِويى
ةوة، بة دةست ثزيمةكةكةوة وةل  بووةيمك  ئاوةذوث شري يةكة بةرجةستةدة

ورةكةةةيان بةةؤ وةاميةة  نةةةبني طرِيةةان يةةة ةةةونيَل  ؤةةةيا َ هةيىدةسةةتاندو فةةةزوث ذ
ةوة بووجي ةان فةرووون دةكةردةوة، وةكةو كةشةت نةو  بةسةةر جي ةان  بةة ئةاو          

و شةةويَ  بةةؤ نةةوك   و كةةا  و زةمةةةن ، ضةةركةو سةةا سةة ورث وزةانيةةان دةبةةرِث
نةوةو ؤةيا َ فرووونة  دةكردنةةوة، هةةزورون هةةزور ثارضةة      بوودة دةرزيةل بيول

شوشةث شكاوث موط اةيم  بة وردوؤاش  يةكياندةطرةةةوة، ئاويَ ةةث روونةي     
ن، رةنطةة  ئةةةو بةةوونةةةوة دةهيَ ايةةة بوون  بووؤوخمانةةةث ئةفمةةانةييان يةةة نةةة 

دةدويةةةةوة، بةةةة ثارضةةةة ثارضةةةةييةوة رؤمةةةان  طةةةةييَكيان ةيايةةةدو   دياردونةةةةيان
ةوة، هيَةنةةث نةاو   يينووسة بةرجةستة دةكردةوة، رؤذونة بة ؤةويَ  زةمةةنيان دة  

ن يةةو كؤضةةريانةث بةة بايىةةفرِةوة دةنيمةت ةوة، هةةةا       بووبيَمةث رزطارث ثرِدة
 ؤكانةةيان  يةسةر طةزيةك  شؤرِش ئاووز وويَ  ، بةو شةيَوةيةش رةنطة  ئةةو ة   

يان دةكةةردةوة، وةل ئةةةو ميَةةةووةيةةادو دةبي رويةةةوة، وةل جايىجايىؤكةةة ةةونيةة  
و دويىةة  جي ةةان ةيَةة  وروكةةانو يةةة رويةةةيىو   سةةاةةث يةةة ةرؤثكةة  هةيىكمةةاندو ةةةة  

و طةةويىزورث رةنطةةاورةنط   دوميَ ةةوة كةوة ةةة ةرةانةةدن ، دنةةةنيَك  ثةرِ يةةة طةةو َ  
 و ريمةائ دةردةهةا ، وةل ئةةو    ة يةة رة  هةمةضةش ة، بة طيَةةيىوكةث بيابانةو
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دووةكانةةوة  وساةة رةنط  دةدويةوة، ئةو طةردةيويةث ية زةمةةن  ناوةؤتةةث رو  
ة سةةةر ؤورثةةةث مةةةر ، ئةةاووزث ةرسةة ال ميَمةةك     يهةةةيىيكردو كتةةوثرِ ؤمةةتي 

طرةةةوة، كاةيَةةك بةةايىويَزث ميمةةر يةةة بةةيرو  نويَ ةةةرث ثةةارة  ئاطةةادور كةةردةوة،   
 .ت يةطة َ نويَ ةرث ذةنةرِو َ بارزونيدو ديدور بكا سةرؤل كؤمار دةيةويَ

نةةةوةث بةةة مةكتةةةب  سياسةة  كةةرد،  بووبةةة بيمةةت  ئةةةو هةوويىةةة كتةةوثرِ كؤ 
رِةمحان  ديةةاريكرد ببيَتةةة ميَر ثةةاش هةوويىةكةةة سةةام  عةبةةدوي هةشةةت كاةةةةضلو

نويَ ةر، كاةيَك ية بارةطاكةةث هاةةةدةر، كةةميَك يةطةيىيةدو وةسةتا، سةام  طةوَي         
و  ة ييَةةوثبةةوو، نيطةةاث برِيبوو، بةةة بازيةةةك  بةةةرزث الووزةوة رووةسةةتا بةةووطرة

وشةةةكان  يةبةةةردةكرد، ئةةةويب دوو جةةار دةسةةتيدو بةةة شةةانيدوو رؤيمةةت، يةةة     
بةةؤ ةةةاهنة، بةةة  بووو يةوييَمةةةوة سةةوورث فرِؤكةةة كوردسةةتانةوة طةيمةةتة ةةةارون
ديةدورةث بةة   ةوة، ثوؤتةث ئةو بووو هةيكة  كؤ طةيمت  يةطة َ ئةنوةر سادو 

 :نكردةوةوبروسكةيةل  رِو
و  ئةنوةر سادو  ثيَ  رِوطةياندوم، رِيَكةوة يَك ية جةزوئن يةة نيَةوون عيَةروق    -

و ثيَوةندث بة كوردةوة هةية، شاث ئيَةرونيب دوكةؤك  يةة     ئيَرون دروست دةبيَت
بةةة ةونةةدث بةرثةرضةة  ئةةةو ثيَمةة اةةم دويةةةوة، يةةة     . كيَمةةةث كةةورد دةكةةا   

دو يةطة َ هةيكة  رِومطةياند، رِيَكةوة  نيَوون شاو سةةدوم هةرضةيةل   وةوويَةيَكيم
و  بيَت، ئةطةر ثيَويمت بكا  ئيَرة ضةند سايى  ةريب دريَةة بةة ؤةةبا  دةدةية    

 . ؤؤمان بة دةستةوة نادةي 
كاةيَك ئةو ئةيامة طةيمتة دةست ئازوريَك  زؤرث ضةشت، ساةيَك بة وردث 

ةسةدو نةةةكرد، ثيتيَةك يةةدةم  دةرنةةها ، ضةةاوث     ؤويَ دييةةوة ةمةةث يةطةة َ ك   
، وةل بةةووةوة بةةنةوةرث فةةرووون ي، يةةة وشةةةكانيبووبةةيةةةث يةسةةةر كاغةزةكةةة

و، يةةةو طيَةةةووةدو ئةةةو سةةاةانةث    وو دةضةة شةةةثؤي  زةريةةاث نةةةزونروو دةهةةا   
 :بنهاةةوة، سةدوم يةناو ؤيَوةةةكةث ناوثردون ثيَيطو 

 .بيَني بةزم ويمتومانة ئةوة نةكةي ئيَرة دةمانتوون  يةطة َ شا ثيَك -
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، بةة ئاماذةيةةك  ةرسة اكةوة    وئةو ةمةيةث بة شةيَوةيةك  سةادة وةرطرةةو   
وةزمة  دويةةوة، يةوسةاةةدو ثيايىةكةةث ؤمةتةوة نةاو ذيَةر ثيايىةكةةوةو ثةيةةث          

 :هةيىربِث
بؤ ةارون، يةطة َ ئةمن عةباس هوةيةدوث سةةرؤل    ونويَ ةرةان بة ن يَ  ضو -

جةؤرة   هةةموو ، بةؤ ئامةادةي    وروو ثيَمة يازيان ؤمةتة  و ديةدوريان كةردو  وةزيروند
 .دوووكاريةل، بةو مةرجةث ئيَرون س ورث بةرِوث كوردو دووا 

سةةةةدوم موضةةةرِكة بةةةة جةسةةةتةيدو دةهةةةا ، ئةةةةويب يةطةةةة َ ثيَيةةةانةوةث   
 :و دةست ةيَكةزو كردوسيغارةكةيدو ثةيةث هةرد

، رِيَكتةرووث نةةةةوة   ردةوومتان دووةجي انيب هةةويى  بةة  يةطة َ كؤمةيىةث  -
و والىةةةان  دةسةةةالىةدورون  ةةةرث جي ةةانيب،  و يةةةكيَت سةةؤ ية  وةكانويةةةكطرة

 . هيييان هةيىويَمتيان نيمان نةدون
بةةةو ةمةةةيةوة سةةيغارةكةث دوطنسةةاندو مةةةَيك  ييَةةدو، ئةوسةةا دريَةةةةث        

 :بةةمةكةث دويةوة
  هةاة  جةةنط  شةةش رِؤذةث    دووية  بوودةويىةةان  ئةوروثيب برِوويان وو -

ئيمروئيلو عةرة  ةؤناغيَك  نويَية، دووث ئةوة هيَر يو ئاسايب دةطةرِيَتةةوة بةؤ   
 .ناضار بنةان ية طفتوطؤ كردةوة. ناوضةث رؤذهةزة  ناوةرِوست

 :سةدوم ةوش  ديىة رووكيَ ا ، ويمت كاغةزيَك  ةرسيَ ةر روبكيَميَت
 .نبووروزث دة بةزم كةندووث عةرةبيران بدوناية -

ئةةو ةمةةية بةةة شةيَوةيةل ديىةة  طةر ، مةةيَك  كةسةةكوندث يةة سةةيغارةكةث       
 :دويةوةو بةب َ وةستان وةزم  دويةوة

بؤ ئةوةث ماق بة رؤيىةكة  نةدةيت بيؤ مايىةكة  بدة بة دوذم ةت، هةةةا    -
 .نةوةكانت سةربربِيَت، ئةوة بنكردنةوةث ئيَوةية يةسةر طة 

نامةكةةةةث ؤويَ ةةةدةوة، ميَمةةةك  وةل ثةةةاثؤرِ   بةةةةو بةةةنةوة جةةةاريَك  ةةةةر 
ث شؤرِشة  دةدييةةوة، يةةوةوة كةوةةة نةاو      ميَةةوو دةسورِويةوة، ريمايى  ةةةون   
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وبةةرث روونة    وةؤفان  كرِيَوةوةو سةرث هةةيىربِث، سةاةيَك بةة بيَةدةنط  يةة دةور     
 :ئةوسا ئةو ن يَ ييةث بؤ يارون  دةرؤمت

ؤث كةندووث عةرةبيان طؤرِث بةة  رذيَر  بةعي بؤ ةووندنةوةث رؤيىةكان  ؤ -
 .نايمرِيَتةوة ميَةوو هةمووفارس ، ئةوة ةاوونيَكة 

 بةوو ، ةؤفانيَةك  بووهةويىةدو  ذ يةؤيب كةوةة ئةو طيَةووةوة، شةوو ربةو ضةش ة
، ية بي ي  شا طةرِويةةوة،  بووو كرِيَوةيب ئةو ساةانة بيَيارةسةر، دوو طةردةيو 

مةيىبةندث س  ةة  ئةةث ئةةمريك  يةة ةةارون،       كتوثرِ نامةيةك  نارد بؤ بةرثرس 
 :طريَيةك  بؤ كردةوة هةموو
و هيَةةزث ثيَمةةرةرطة،   شةةثرزةييو دورِوؤةةان كةوةؤةةةة نيَةةوون طةيةكةةةمان    -

هةرِةشةةث ةرِكردنة  بةكؤمةةيىيران يةسةةرة، هةيض  شةيكردنةوةيةل نةابي ني بةؤ         
ةي ، دووو يةوالىةةة  ئةمانةث رِوياندووة، بؤية ئةم بانطةووزةةان ئاروستة دةك هةموو

يةكطرةوةكان  ئةمريكا دةكةي ، ثابةند بيَةت بةةو طفتةو بةيىيَ انةةث ثيَة  دووية ،       
و نةةةهيَلىيَت شؤرِشةةةكةمان هةةةرةس   دوووث ييَدةكةةةي  بةثةيةةة فريامةةان بكةةةويَت 

 .ب يَ يَت، وةكو دؤست مامةيىةمان ية ةةكدو بكريَت
 : نووس دووث ئةوة نامةيةك  بؤ كيَمةيةر 

ةكان  ئةمريكا بؤ ثيَمةةوةبردن  سياسةةةةكان  بةرومبةةر    وةة يةكطرةووالى -
و سياسةييةوة   بة جةةماوةرو طةةي  ئيَرةة كةوةؤةةة طيَةةووةوة، يةةِروث رةوشةت       

و دةسةتدريَةث سةوثاث عيَةروق بطةرن بةؤ       بةرثرسةو دووو دةكةةم بةةر بةة هيَةرش    
 .طةيمة بة ضارةسةريَك

، بووئاماذةيةةك  ديىتؤشةكةريان نةة    و ئةو هةوزنة وةزميَك  ئاسةؤي   هةموو
يةوة فةرمان  كرد، ضةندي  طةيي ةث زؤر طةورة يةة  يدووث ئةوةث بيَ يووي  طرة

و ثيَويمةةةت ةةةةرو  و فيمةةةةل ئةشةةكةوةة سةركةشةةةةكاندو ثرِبكةةةريَ  يةةةة ضةةةةل 
بيانمارنةوة، دووث ئةةوة دوو ثَيمة يازو رةوةة  كَيمةةكةث ةةاوةوَث كةرد، يةةناو        

نةوةيةةةك  يةطةةة َ ثةةرت يةةة ثةةةيا كةةةس يةةة       بوو، كؤؤيَوةةيَةةك يةةة نةغةةةدة  
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 :فةرماندةكاندو كردو ئاماذةث بة بةرطرث كردندو
يةسةةيَ  مانطةةةوة هةةةةا هةشةةت مةةاند ؤؤمةةان يةةة دةوروبةةةرث عيَروةةةدو     -

 .رِوبطري ، دووث ئةوة بارو دؤمخان يةجارون باشرت دةبيَت
بةعي كرد ية بةغدود، يةدوو هيوو برِونيميدو ةةيةطروفيَك  بؤ كار بةدةستان   

ثيَم يارث وةويَةث ييَكردن، هةر ئةةو شةةوة ثيَمة يارةكةيان رِةةكةردةوة، دووث     
و  ث ؤةةةباة  ؤةةؤثميَةةةووئةةةوة كؤمةةةيىيَك ثمةةثؤرِث ياسةةاي  كةةؤكردةوة، ثةةاش 

و  ئةةةو ةاوونانةةةث طيَرِويةةةوة، دذث كةةورد كةةرووة، فةرمانيةةدو ووز يةؤةةةبا   هةةةموو
 :بةرطرث ب يَ  

هؤث ووزهيَ ةان يةة ؤةباةةةوة ييَرةان دةكةةوَيت، زؤر كةةمرتة يةة        زيانيَك بة -
 .دريَةةدون بة جةند

 :بةو ةمةيةوة هةناسةيةك  هةيىكيَماو دريَةةث بة ةمةكةث دويةوة
هةةةروةها نةؤمةةةو ثةنةة  سياسةةةة  بةرذةوةنةةدث هاوبةشةة  ز يَزونةة      -
هةالىو ةةم  نةةو   ، هةيىبةةة ئيَمتا هةورو ، يةسةر حيماب  ئيَرة دورِيَةرونجي ان

 .ئاةان  بنكردنةوةث سياس  رؤذئاووث ةةنيوة
و  و بؤن و ةام و فةزوو كةش  ذورو رةند يةوساةةشدو، ية ئاةان  ووش تؤن

و جي ةةان  يةةة زةريايةةةك    دةنطةةةوة روونةةي  بةةؤ ةيمةةك  ئةةةزةي  هةيىةةدةفرِث  
 .تةوة ووسينيَك  ةر ببووبؤ  ميَةووفؤةؤييةوة دةدييةوة، جاريَك  ةر 

بةو طومانةوة ضركةث ذيان  يةسةر رؤذهةزةو رؤذئاوو كؤدةكردةوة، ئةةوةش  
ان كةردةوة،  نووسة ، ئةو طريَيةث بؤ زؤر يةة رؤذنامة بووئةزمون  سازن  شؤرِش  

و  يةوةالىم  طويت ةر ديم ةريمدو، ثاش بنكردنةوةيةك  كور ، بة سةرسورِمان
 :ةوة دةست ضةث  هةيىربِثيطومانيَك  طةردوني

وةكان و، باوةرِم بة بةيىيَ  والىةةة يةةكطرة  بووطةورةةري  هةيىةث ذياض ئةوة -
، هةةرطيز مترانةةمان بةة شةاث ئيَةرون      بووكرد، ئيَرة ثمتران بة ئةمةةريكا بةسةت  

 .بوونة
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، بةةةردةووم هةةويى  ئاشةةت دةدوو ؤةةؤث يةةة جةةةند دور  بةةووئةةو طومانةةةيب  
رياث بيَئامانةدو دةسةورِويةوة،   دةؤمتةوة، يةوساةانةدو ميَمك  وةل ثاثؤرِ ية زة

برِيةةاريَك  جةةةند بةةةو جةةؤرة   هةةةمووةوشةة  دوديىييةةةك  طةةةورة دةهةةا ، بةةؤ   
 .دةكةوةة طةردووث بنو طومانةوة

، مةةةوث جةسةةةتةث  بةةةووجاريَةةةك بةةةةو جةةةؤرةث ييَ ةةةا ، روؤمةةةارث طرذ    
نةوةيةكيةةدو سةة َ ثيَمةة يازيان  بوونةوة، كاةيَةةك سةة َ فةرمانةةدة يةةة كؤ بووروسةةتب

 ، موضةةةث مانطانةةةث ثيَمةةرةرطة بكريَةةت بةةة دة دي ةةار، ئةوسةةا ؤمةةتة بةةةردةم
 .جةند يةطة َ دةويىةةدو بكريَتةوةو دوووث ييَبكريَت ئؤةؤنؤم  روبطةيةنيَت

 :و يةسةرؤؤ كةوةة طفتوطؤ يةطةيىياندو و بة نةرم ودوووكان  بةهةند وةرطرة
وة بية   باشةة، ئيَة  ! ئيَرة ئةمرِؤ ؤاوةن  نزيكةث دة هةزور ثيَمةرةرطةي ؟  -

و دووث  بةةرِؤن. ثةةةيا هةةةزور دي ةةارم بةةؤ دوبةةني بكةةةن ئةةةوث ةةةرث يةسةةةر مةة    
 .هةفتةيةل وةزمت بدةنةوة

يةةماوةث ؤؤيةدو بةة كزؤيىةةي  هاة ةةةوة بةةردةم ، زمانيةان طةؤث نةةةدةكرد،        
ئةويب ييَ  ثرسي ةوة، ئةوونيب ية يةكرتيان دةرِوون ، بةةو رووني ةةوة ثةيةةث    

 :دوضلىةكاند و هةر سيَكيان  هةيىربِث
باشةةةة بةرثرسةةةياريَت جةةةةند كردنةةةةوة بطرنةةةة ئةسةةةتؤ، م ةةةيب وةل     -

ثَيمرةرطةيةل جةةند دةكةةم، يةان جةةند كردنةةوةةان دةويَةت؟، دوو جةاريب        
بلىيَ  مةال ممتةفا جةنطتووزة، ئيَوةش يةو ةاوونةة دةربية ، يةان دووو يةة عيَةروق      

ن نةةدووة، باوةرِبكةةن ئيَمةتا    بكةي ، ئؤةؤنؤم  روبطةيةنيَت، ئيَمتا هيض برِيارمةا 
 .وودةزوض يةطة َ ةايةر يةحياو عةبدو  سةم عارفدو ةمة دةكةم

بةةةو ةمةةةيةوة بنيَكةة  ثةةةرش ثيَيةةايةوة، دوديىييةةةك  طةةةورة يةةة زؤر يةةة     
فةرماندةكانةةةةوة طرةةةة ، ويَ ةةةةث ئةةةةو شةةةةوةث بنهاةةةةةوة، كؤمةةةةيىيَك يةةةة     

ةةةورِةي  بةسةةةرياندو  بووارضةةووردةوريةوة بةةة جؤريَةةك وةرِسةةيان نيمةةاندو، ناضةة  
 :بباريَ يَت
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 .ن يةو ميوونةمبووهةستت كرد ةةووو بيَزور -
ن، ورةةةيان يةة دةمةربِو، ناضةار جةارَيك  ةةر دوبةارةث        بوويان بيَدةند هةموو

 :كردةوة ييَيان
يةطةةة َ ئيَوةمةةة بؤضةة  وةزمةةت نادةنةةةوة؟ دةزونةة  ئةةةوة ؤانةةةوودةث        -
، مةة  ريَةةز يةؤانةةةوودةث   بةةوو يةةةزيزيةمةةانيَك  وةل شةةةهيد عيةةزة  عةبدو  ةار

 !شةهيدون نةطرم ئةث ريَز ية ك َ بطرم؟
م ديى  دةةوويةوة ويَ ةيةل بة كةيف مةرطةساةةوة شةيَوةث  ؤيةوساةةدو وةل م

دةدويةوة، ية ويَ ةث ئةةو ثيةاوة ةةمةةن حةةفتا سةازنةيةوة، بةة دةسةت ؤةؤث         
ةرةكانيمةةةيدو و يةطةةةة َ دةرهيَ ةةةان  جط ثيايىةةةة ضةةةاكان  دةؤمةةةتة بةةةةردةم  

شةةةيارةةكةث بةةةؤ دودةطنسةةةاند، ئةةةةويب هةةةةر بةةةة ممةةةتةفا نةةةاوث دةهيَ ةةةا،  
ن، كةةاةيَكيب هةسةةتا فةةةرمان  كةةرد بةةة   بةةوودونيمةةتوونيب ةةةةووو ييَةة  وةرِس  

 .ئؤةؤمبيلةكةث ؤؤث بيبةنةوة بؤ جيَطةث حةوونةوةث
يةوساةةشدو، بةو شيَوةية يةوون  روون ، هةست كةرد الووزييةةك  زؤر هةيةة،    

بةةةو شةةيَوةيةيب بةةؤ  . ش ثيَويمةةت بةةة ريَكتمةةت ةوةو طؤرِونكةةارث هةيةةة  شةةؤرِ
برِيةةةاردون  جةةةةنطو كوشةةةتار وةرِسةةة  دةيطرةةةةةوة، زؤرجةةةار ئةةةةو برِوويةةةةث      

 :ندةكردةوةورو
ئيَرةةةة يةةةةثيَ اوث ئاشةةةتيدو جةةةةند دةكةةةةي ، دوووث مافرةةةان دةكةةةةي ،    -

طرو ئاسةةة  ئؤةؤنؤميةةة، يةةةوزةان بةةة ثَيمةة يازيَك دةدريَةةت، ييَةةرةيب بةةة ئةةا        
و شةةةةرةفيان  و ؤةةةال ة، نةةةاموسيةةةتويَ  ةةةةوة، دوذنامنةةةان بةةةةزةييان نيندةما

 .دوطنكردوي ، ناضاري  بؤ مافران طيامنان ببةؤمني
بةةةةو بةةةنةوة هةناسةةةةيةك  ةةةةرث هةيىكيَمةةةايةوة، ديمةةة ةريب بةةةةوردث    

و  ة زةريةاث ةيمةك  ئةةزةي    بةوو ييَيدةرِوون  ئةويب بنث دةكردةوة، ميَمك  ب
 .و رؤذئاووث دةبي يةوة رؤذهةز  هاوكيَمةث

كةةةيف شةةري يةكة بةةة موةوربةةة كردنةة  زةمةةةن  ئاويَتةةةوة يةةة زةمةةةن  بةةنو    
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ن، يةة ويةدونةدو   بةوو  ةوةث ئةةو رودووونةة دة  نووسيئةنديَمةدو، ةيَكةزوث رووني  
و   ةوةث كةوذووةث بةنو روونةني   نووسةي نةوة بةة  بوونةوة، ية نيطايدو دةبووسرِدرو

 انةوة، رؤح  ةوويةوة، وةل ضةند رؤذيَك يةوةوبةرث ييَ ا ، بةو روؤمار، بةو ويَ
بة كةفيَك  ؤوووةندث،  بووجةستةث ةوويةوةو  بووبنة ةويىةوة رؤح  كةفيرِي  

بة كؤرثةيةل، ضةند دويكيَةك يةة    بووو  كوردستان بة بايةك  ئةزةيييةوة ةوويةوة
بةة ئةةاوو   بةوو ن شةَيوةث بروسةكةدو بةة امةَيرةوة يةة  يةةةةيان دةكةرد، ثاشةا       

ن، بوووة ناو زةريايةيةكةوة، وةل دو دةرياث ؤوثَ ةيَكةزو نةةدة وهةربةشةث ض
ون، يةطةةة َ سةةورِونةوةث هةسةةارةوة   وو دةضةة نةةدو دةهةةاة  بوويةةة شةةةثؤالوث  

بةشةكان يةة زةريايةكةدو    هةموودةؤوالنةوة بةدةورث زةويدو، دووث ؤؤرطنونيَك 
يةئاو دوبرِون، يةطة َ ةؤفةانيك  ئةةزةييو   و  نةوة بة يةل بةشبووو  يةكيانطرةةوة

ةوة بةةة وشةةكان ، يةةة جيَطةةةث ؤؤيةةدو بةةة جؤطروفيةةاث  بووطرِكةةانيَك  ناوةؤتةةةدو
و  و شيوو ضةةم  و دؤ َ ةوة، شارو شاؤو طوندو دةشتاي بووزةويةوة ثةيوةستة
ث ؤةباة  نةةةوةث ميَةوون بة يةكةوة بوون، ئةو جيَطايانة بووروبار وةل ؤؤيان 

 .رويةوةنووسيةسةر دةكورديان 
و ية باؤيةكةث روونييةوة، هةووو كةش  ووشة تؤنيب   بةو ويَ ةيةوة دوضلىةك 

ويَ ةيةك  فؤةؤي  ئةفمانةييان دةدويةةوة، هةةزورون ويَ ةةو فيلرة  يةة ناووؤ يةدو       
 .بووهةيىطرة

يةوساةةشةةةدو، ئةةةةو ويَ ةةةة ثةةةرِ يةةةة شةةةارويةث بي ييةةةةوة، مةةةوث جةسةةةتةث  
جؤريَةك هةةةةر دةدو وةل رؤحة  بكاةةة ثةةرذي  ئةةو       نةوة، رووني  بةة  بووروست

و ئةةازوريَك  زؤرةوة بةةيةةةث ييَةة  روونةة ،  و ذون نةةةوةيةةة، بةةة ضةةاوث حةذمةةة 
بةبنيَك  ؤةففةوة وةل نيمانةث ةؤفانيك بةرةو رِوث رةنطيدويةوة، ويَ ةةث ئةةو   

هةةةر يةةة . بةةووثيَمةة اةةث دةدويةةةوة، ضةةةندي  سةةا َ يةةةوةو بةةةر هةسةةت ثيَكرد 
ك ئةةةةو بةةةةرووردةث كةةةرد، بةةةةو نووسةةةيَةةاث شؤرِشةةةةوة يةطةةةة َ رؤذنامةسةةةةر

نةةوة، ئةاثؤروث   بووثيَمبي يةيمةوة بةو جؤرة موث جةستةث وةل درِكةةزث بةرز 
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ؤوورةوةث رةنطةكان ية روؤمارييةوة ديارياندةدو، كاةيَك ئةو بة  و كةوة ة ةيمك
ةويب بة شةيَوةيةك   ثرسيارث وروذيَ ةر دةست ثيَكردو بةوردث ييَ  دةرِوون ، ئ

سةرسورِهيَ ةر مةيَك  ية سيغارةكةث دوو يةذيَر ثريمك  ئةستيَرةدو ية جيَطايةك  
ئاووزدو ية ب ارث ضيايةك  بةرز، يةناو باؤيةيةكدو دوكةيى  بةرزكردةوة، ئةةويب  

و  نة زؤرةيةةوة بةنث دةكةردةوة، يةةو هيَ ةان     بووو يةو ماندو يةو دنةنةث روون 
رِي ةث ئةو شةوة، دةيويمةت طةشةت ناكاةةةث ثيَبكةا ، هةةةا      و جيَطة طؤ بردن

و ئازورث ئةو نةةةوةية بزونيَت، ية نيوةث شةودو يةويَوة جاريَك  ةر  يةوونةوة ذون
طةرِويةةةوة بةةؤ بارةطةةا كاةيةكةةةث يةةة طونةةدث هةةنون، دووث ئةةةوة سةةةركةوة  بةةؤ  

اة ةوة بةؤ ئةةو   ئةشكةوةيَك  ةر، بةسةر دؤيى  ؤؤش اوةةيدو دةيرِوون ، ثاشان ه
، ئةةو  بةوو جيَطةيةو يةو باؤيةةيةدو دونيمةة، ئةوكاةةة يةة بنيَكة  ثةرشةدو نوةر      

 :هاوورةث بؤ شيكردةوة
ديى ياييةةةل ثيَمةةكةش دةكةةةي ، ئةطةةةر ويةيةةةةة يةةةكطرةوةكان     هةةةموو -

و  ئةمةريكا مةرج  ئةوة واةة سةر كورد، هيض دةست ةيَوةردونيَك يةةناو ئيَةرون  
ابةي ، ةةةن ا  ثةنان  شةرةق دةدةي  ثةنا بؤ هيض وروذوندنيَك ن ةوركيا نةكةي ،

 .كريت ةاست دةكةي جةند يةطة َ عةبدوي
هةةويى  وروذونةدن  بةدو       بووئةو ةمةيةث طريَكويَرةكان  بةؤ كةردةوة، ناضةار   

 :بةثرسياريَك  ئاطري 
و دةويىةةةكان يةبارةث دود ثةروةرييةوة، هةروةها  و فةيلةسوفان شاعنون -

يةبارةث بةزةي  هاة ةوةو نيازثاكييةوة دةدويَ ، بةالىم ية ذيةان  ميللةةةدو ةةةنيا    
 .هيَز مترانةث يةسةر دةكريَت
دةنطيَكةدو، بةة ةيمةك  طلىؤثةكانيمة       هةموودرِث بة وورِةث ةروكتؤريَك هاةو

و مةث ية سيغارةكةث دويةوة، ثاش وشةوورةث ؤمتة ناو طوندةكة، يةو كاةةدو د
 :، ئةو طريَيةث بؤ كردةوةبووةروكتؤرةكة ؤامؤش ئةوةث دةنط  

هةةةروةكو بةالةةةةوة شةةارووة نييةةة، ئيَرةةة يةةة ثيَ ةةاوث ئؤةؤنؤميةةدو جةةةند    -
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 .ميللةةان  ةرث جي انيب مايف ؤؤمان هةية هةموودةكةي ، وةكو 
ةوة، يةوساةةشةدو، بةنث ئايىؤزكةاو    بةوو و يةوشةكان  ورددة بةوردث ية ؤؤث

 :، بة ناضارث ةمةكةث ثيَربِثووبثرسياريَك  يةال دروست
بةرِوث م  كاروبارث دةرةوةو سةربازث يةذيَر سيَبةرث ئؤةؤنةؤم  كورديةدو    -

 . دةبيَت، دةويىةة  عيَروة  سةرثةرشت بكا ، كورد ةيَيدو بةشدور بيَت
يةو ؤايىةدو ثمةت رِوكةةث طةر ، دوو مةةث يةة سةيغارةكةث دويةةوة، يةطةةَ           

 : ييةث بؤ ثرِكردةوة كوذوندنةوةيةوة، ئةو بؤشا
بةالىم كاروبارث ةر بة دةست ؤؤمانةوة دةبيَت، دةربةارةث ثيَمةيَلكردن     - 

و رؤذئاوو، يةة ثيَ ةاوث    مايف كورديب وةل طةييَك  ةاوون دةكةويَتة سةر رؤذهةز 
و سةثاندن  سةةروةرياندو ةةةنيا بةن يةة ؤؤيةان دةكةنةةوة، يةةو         كؤنرتؤ َ كردن

 . بيول دةثليميَ ةوةو هيض مافيَكيان نييةنيَوونةشدو ميللةةان  
 .وة زيان بة كورد بطةيةنيَتوئيَرة شتيَكران نةكرد-

بةو ةمةيةوة ئازوريَك  زؤرث ضةشت، وةل ئةوةث طايىتة بةو شيَووزة ؤةؤ بةة   
ثال زوني ةث ئةمريكا بكا ، دةربارةث كيَمةةث كةورد، بةة ثيَكةني ةةوة وةالىمة       

 :دويةوة
كةريت ةاست ؤؤث ةنةوة ضةك  بدةن َ، ئةطةر عةبدويكئيَوةش س َ يةوة نا -

رِةة  نةكاةةوة، عيَروق دةيتوون  ثةنان امةث بةغدود بثاريَزيَت، ضونكة ئةندومة، 
ئايا دةةوونني يارمةة  ية ويةيةةة يةكطرةوةكانةوة : يةبةر ئةوة ييَت دةثرةةوة

 .بة دةست ب يَ ني؟
و ةوركيا ية  هاوثةنانيَت يةطة َ ئيَرون ية روستيدو يةو برِوويةدو نيت، ضونكة -

سةنتؤدو بةردةوومة، رِيَطةيةل نابي رةوة، يةبةر ئةوةث ةوركياو ئيَرون ئةو كارة بة 
غةةةدرو ؤيانةةة  دةزونةة ، ئةطةةةر هةويىرانةةدو بةةة شةةيَوةيةل ثمةةتيوون  يةةة دؤزث   

 .نيمتيران  كورد بكةي 
سةاةةث بنهاةةةوة، بةةو    و ئةو  بةو وةزمةوة ةوش  ييَكدونةوةيةك  ضرِ ها 
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وة طوندث هاوديان، ية طةرِةك  ئاشوريةكان، بؤ ماوةث سة َ رِؤذ  ومةبةستةوة ض
ية مايى  رةحيانة شيَتؤ ئةفمةرث سوثاث يية  ئي طليزث مايةوة، ضاوث بة كاثة 

و طفتوطةؤث يةطةيىةدو كةرد، كةاثة     وستؤكي نويَ ةرث بايىيؤزؤانةث بةريتانيا كةوة
 :ثرس  ستؤكي س َ جار ييَ 

 ئةطةر دةويىةة  عيَروق دووو  ييَبكا  بؤ وةويَة دةضيتة بةغدود؟ -
 : هةرس َ جارةكة بة طومانةوة وةالىم  دويةوة

 .ئةطةر بةرِيَز  بفةرمويت زةمانةمت بدةيت بةيى َ دةضت   -
 .بووكاثة هيض وةالىميَك  نة

ث دةويىةة   يةو كاةةيمدو ئةو ديدورةث بةو مةبةستةوة كرد، دةيزون  كردةوة
ووةاث جةنطيان ةيَدوية، ئةو رِوستييةيان نيماندةدو  مايف كورد نةادو ، بةةيىكو بةة    
نيازة ئؤثروسيؤنيَك  بةربةىوث سةربازث بةة ثايىثمةت هيَةزث بةةريتانيا جيَبةةج       

 .بكا 
بةو بنةوة ئاويَ ةث بنو رووني  ةيمةك  دةدويةةوة، بةةو ييَكدونةوةيةة روزث     

 :طةو شيكردنةوةث هيَ ايةوة، ةؤرِيَك بةيىبوونة
ئةو يارمةةيية دةكريَت شيَووزيَك  ن يَ  هةةبيَت، ئايةا نةاةوون  مةشة  بةة       -

و  ضةند طروثيَك بكةن؟ رِوستةوؤؤ ية س ورث ؤانةوة ؟ يان بة ضةكو ةةةةمةةن  
جلو بةر  هاوكارنان بكةن؟ ئايا هةر نةبيَت ناةوون  بة ثارة يارمةةيران بدةن؟  

ة  ئيَوة دةدةي ةوة هةر كاةيَك ثيَويمتان بةة ئيَرةة هةةبيَت، ئةةوة     ئيَرةش يارمة
بزون  بة يةناوبردن  عةبدو  كةريت ةاست عيَةروق دةكةي ةة رِوسةترتي  هاوثةةنان      
 .ئيَوة ية رؤذهةزة  ناوةرِوستدو، ديى يام يةكاة  جةنطدو ثيَويمتيتان ثيَران دةبيَت

 :ن يَ ييةك  دةرؤمت وكردوبةو ةمةيةوة كةميَك وةستا زةردةؤةنةيةك  
 .و ية بةرذةوةنديمتاندو نية ئيَوة ناةوون  ئيَرة ثمتطوثَ وةن -
ة ذيَر ضةناطةيةوةو بة ثةشؤكاوييةوة ييَيةدةرِوون ،  بووشيرد  دةست ؤمت 

ئةةةويب بةةةدةم ةمةةةوة سةةيغاريَك  ةةةرث ثيَيةةايةوة، بةةة ضةةةرؤة نةوةي ةكةةةث   
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 :و رؤذئاوو كرد دويطنساندو ئاماذةث بؤ طةمةث رؤذهةز 
ئةم حيزبة هاوثمت يةكيةة  سةؤ يةةة، ئةطةةر ئيَةوة يارمةةةيران بةدةن       -

و سةةودمةند دةبةةني بؤةةةان، ئةطةةةر   دةبي ةةة هاوثمةةت ويةيةةةةة يةةةكطرةوةكان 
ئةمةريكيةةةكان  هةةةر يةسةةةر ئةةةو بنكردنةوةيةةة مبيَ  ةةةوة، ةةةةنيا بةرذةوةنةةدث  

وةن، يةةوة نةثرسة ةوة  رِؤيىةةث     ةوركياو ئيَرون رِةضاو بطرن، ئيَرةش ثمتطوثَ
م  كمتوكايىيران ئاطرث بووطةي  كورد فرِثَ دةدريَ ة ناو بةندخيانةوة، ضؤن بةرو

ةيَبةردةبيَت؟ ةا   رِودةيةل ثيَويمةتران بةة هاوكةارث ثزيمةك  هةيةة؟ ئةوكاةةة       
 .ووةاث ةر دةطةيةنيَت

و بةةرةو   يةطة َ ئةو وشانةدو، ثيتةكان  وةل كلىؤث بةةفر سةثيان دةكةردةوة   
زةمةن  ناوةؤتة دةطةرِونةوة، ئةةو رؤذونةةيان دةهيَ ايةةوة بةرضةاو يةرؤشة اييدو      

ن بةةةةوون، ةةةةةونيَك  بوونةدةسةةةرِدرونةوة، بةةةة ضةةةةركةو سةةةاةةكانةوة طريَةةةةدرو   
، بةو شيَوةية ةا َ ةا َ دةكمةانو بةة ئةازث كؤمةارث     بووهةيىوةشاندنةوةيان بؤ نة
اةةوةؤتةث بةبايةةك  بةةهيَزةوة   نةةوة، وةل ئةةو سة   بوومةهابادةوة ةةونية  دة 

يةطةةةئ بانطةةةووزث ةةةازث موحةمةةةددو دةشةةةكايةوة، يةةةدووث رِؤذث رِوطةيانةةدن    
و ثةاش ماوةيةةل     كؤمارث كوردستان سان  هيَزث طاردث سةةرؤل كؤمةارث بةي    

 :بيَدةنط  ثيَ  طوة 
و جيَطةةةث شةةانازنان ، ئيَةةوة منونةةةث ؤةةةباة     سةةةرمان بلى ةةدة ثيَتةةان  -
و سةةرؤكتان ممةتةفا بةارزون       انةث كوردويةةني، سةد سوثاس بؤ ؤؤةانثايىةوون
 .   بةرِيَز
بةو ويَ ةيةوة بة ثةيةث شايةة  رومةة  ؤورونةدو يةة نةاؤ  ؤؤيةةوة ئةةو       

 :روبردوةث بةوساةةوة هاوكا  كردةوة
 .و ثمت ةيَكردي  يةكيَت سؤ ية  ئازث كوردستان  ث َ هةيىكردي  -
و بةة   ةوةية و جاريَك  ةر يةة ئاةةان  ووشة تؤن  رووني    ةك بةو بنةوة دوضلى 

ةوةو ضةاوث بةة ةةوزي     بةوو  طةردووث ةؤرِث شؤرِش  نةةةوةكةيةةوة ثةيوةسةتة  
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 .فةزودو هةةةر دةدو
ية ةيمك   ميَةوو ةوةث نووسي ورةكةدووبة كةيف شري يةكةيمةوة ية فةزوث ذ

تؤنيان دةثيَيايةوةو نةوة، بة ةةةي ةوةث ؤؤرةوة ووش بوومانطة شةوةوة ضاثدة
يةناو ذورةكةدو بة هةرةس يَ ان  سةهؤيىبةندون  سيربياث رووني ةوة ية كةفةكةةدو  

ن، وةل كةشت ناو بووو روؤمارو جةستةث طؤرِو و رةند نةوة، مةضةلبووضاثدة
ضةؤيان  ث شري يةكة ية دةمارةكانيةدو هاةو ةؤفان ية طةردةيويدو دةسورِونةوة، ئاو

، بةةووو طومةةانيَك  بيَمةة ور ب نةوة، ةوشةة  دوديىةة بووسةةرِودةكةةرد، يةةة رووني يةةا 
ةوة، بة دةست ثزيمكةكةوة كةيف دةكردةوة، ويَ ةث هةةزور  بووشري يةكة ثرِدة

ةوة، ضةةي يَك  سةةيووؤكرووث سةةوريان نيمةةان  بوورةنطةةة يةةة ؤويَ ةةدو ئاويَتةةةدة 
ةث ةوة، بة نوك  ؤةيةرث ذةهروويةةوة ديىؤثة  بوودو زي دودةميَةوودةدويةوة، ية 
يان رةنطدةكردةوة، وةل ئةوساةةث بؤ يةكةجمار ثيَ  ؤمتةوة ميَةووالثةرِةكان  

بةةهؤث   بةوو ؤاك  بارزون، ضنؤك  ئةو ماوةيةةث دةؤويَ ةدةوة، ضةةندي  سةائ     
، يةكةةةم كةسةةيب، ؤةةؤث بةةووو ؤؤيىةةة دوبرِو دةستبةسةةةريةوة ةاضةة  يةةةو ؤةةال 

 :ثيَ اساند، ئةو ضي ة ؤويَ اوييةث بؤ كيَمايةوة
و ثؤييي هاة ، دووويةان يةة ؤةةيي  ؤؤشةةوث كةرد ؤةؤث بةدو  بةة         وك درؤذيَ

كيان  كوشةةت، ثاشةةان بةةة ضةةةكةكانيانةوة كةوةةةة  وودةسةةتةوة، ئةةةويب هةةةرد
روثةري ، يةطة  ذمارةيةك  زؤر ية جةنطاوةرون ضةند هيَرشيَك  طةةمارؤ دةريةان   

جةندرمةة   يةطةة  ةوركيةا ريَكبكةةويَت، بةةو ثيَيةةش      بووةيَكمكاند، عيَروق ناضةار 
هاة ة ناوةوة، شؤرِشطيَرِونيب يةناوضةث شنوونةو مزؤرث ثةرةيان سةند، دووي  
بةرةو باكورث ضياكان  سةر س ور رؤيمة، هةةا ية جةنط  ضياث ذويليدو، ضوور 

سوثاث رذيَت بمكيَ   بة ثةيا كةوذرووو   هةمووشةوو س َ رؤذث ؤاياند، ةوونيان 
 .ديلةوة

ؤ ةنةد ةورسةاييةك  زؤر طةةورةث ؤمةت ة سةةر،      دووث ئةوة جةنط  ضياث ط
 : نةوةث بة جةنطاوةرون  كردبووؤةيي  بة ناضارث كؤ
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و بمررم ئةو ريَطاية هةةر دةبةرِم، ئةةوةث ريَطةاث مةردن       ئةطةر بة ةةنياة -
 .و ئةوث ةريب با برِوو  هةيىدةبةيَريَت با يةطةيىردو بيَت

و يةارون  بةةرةو سة ورث     ؤةؤث  و ذنو ثةككةوةةث طيَرِويةوةو بةو ثيَية م دو َ
سوريا كةوة ة رثَ، ضةندي  جةنط  ةورسةيان كةرد، ؤةةيي  ضةةند نةؤمةةيةك       

نة ناوةوة، ةوون  هيَزث سوثا سةةرةا َ بكةا ، رذيَرةيب    وكيَما بة طةرِونةوةو ضو
 .بريارث مةيةك  يةسةر ناوضةث بارزون هةيىوةشاندةوة

، ية بووش  مةةرسيةك  طةورةوودووث ئةوةث هيَزيَك  باش  ثيَك يَ ا، رذيَت ة
و سةةوثاث عيَةةروق هيَزةكةةةيان  دةوروبةةةرث طونةةدث دةشةةتان ، جةندرمةةةو جةةاش

طةمارؤدو، ثاش ثيَ ج رؤذ جةنط  دةستةو يةؤةث ؤويَ اوث يةو ئابلىوةةية رزطارث 
، بة دةيةها كةسيان كوشت، دووث ئةوة طةرِونةوة بؤ ناوضةث بارزون، ضةندي  بوو

نيان بةة طونةدث بةاوون    بووةوش ا ، هةةا يةة كةاة  ةيَثةةرِ    جةنط  سةؤت ةريان
و بةشةةوة، بةمةةش كةوة ةة ضةةندي      ون بةة د بةوو سةوة، هيَزةكةش  كةوة ة بؤ

وة ئةشةكةوةيَك  نزيةك طونةدث    وبؤسةث ةرةوة، ؤةةيي  يةناوضةةث ريَكانيةان ضة    
 سوريان، دووث ضةند مانطيَك شوونيَك بي ي ، دووث ئةوة هيَزيَك  طةورة هيَرشة  
بؤ هيَ ان، ضوور دةوريان طرة ، هةةا دوو ديىؤثة ؤويَ  جةنطان، بةشة دوبرِووةكةث 
ةريب ية كاة  ثةري ةوةيان ية روباريَك  ناوضةةكة، روبةةرِوث دةسةتةيةك  ةةرث     

ن، ةاهن بوونةوة، دو ثيَمرةرطة بة ناوث حمةمةد بةنانيو ةاهن بري دوربووجاش 
 دورث مايةوة، يةةكيَك يةة هاوطوندييةةكان     كةوةة ناو روبارةكةوة، ئةويب بة بري

و بةجيَ  نةهيَمةت، هةةةا دووفيمةةل بةيةكةةوة جةةنطان، ئةةو        طةرِويةوة سةرث
كاةةيب جاش طةيمت ة سةريان، يةكيَكيان بة ؤةيةرةكةث بةنان  بة بري دورث 
و  سةةةربرِث، ويمةةت هاورَيكةشةة  سةةةر بربِيَةةت، ثةةؤييي طةيمةةت ة سةةةريان       

 .ةندؤةيةرةكةيان ييَم
يةةةو كاةةشةةدو، يةطةةة َ ثةة َ ؤمةةت ةوةيدو بةةؤ ناوضةةةث بةةارزون يةةة بةردةميةةدو  

 .بووكرد، ئةسيةدث ؤةيي  ؤؤشةوث  نووس ناو ، يةكةم ثيَمرةرطةبووئامادة
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يةةالث، يةةدووث دةسةت     بةوو  سةاز  نووسوث رودوويَك  ضارةوئةو ضنؤكة ةةز
ور هةةر بلىيَمةةث   كةوة ةوةث ؤؤيدو، شؤرِش وةكو طرِيَكة  كلىثةةد  وورو د بةسةرث
 .سةندوة

ث عيَةروق كيمةا، يةةة   ونةؤمةةةث بارزونييةةكان  بةؤ ؤةةوورو   دووث ئةةوةث رذيَةت  
ردنةكةيدو ؤةيي  ؤؤشةوث نةطرةةوة، يةبةر ئةةوةث يةةو كاةةةدو ةانيةام      بووييَ

ن، هيَرشة   بةوو موسلىو دورو دةسةتةكةث يةاليةةن هيَةزث بارزونةةوة دةسةتطن كرو     
ةست ثيَكرد، ثؤييميَك ويمةت روبكةا ، ؤةةيي     بةرة  بةطيب بؤ سةر بارزون د

كوشت، بةمةش كةوةة طؤشة طنيةوة، ية طوندث بةنان  ية دوميَ  ضياث شني  
 .ةوةبووؤؤث شارد

يةوساةةشدو، ديىؤثةث ؤويَ  يةبةرضاويدو وةل ئةةو كاةةة ياريةان دةكةردةوة،     
ةيان يةة  ميَةةوو  يةطة َ طزنطا هةيىدةبةزي ةوة، جاريَك  ةر كوذووةث وشةكان  ئةةو 

 .زةمةن  ناوةؤتةدو ضاثدةكردةوة
 ةوةث نووسةي كةيف شري يةكةيب بريمكةث ويَ ةيان يةناو ويَ ةةدو دةدويةةوة،   

يةوة، رسةتة بةة رِسةتةث    نووسةي نةدو دة بووةث جاريَك  ةةر يةة ةةابلؤث    ميَةووئةو 
 و شةثؤالوث زةرياث بيَئاماندو شوروث ية زينةث شؤرِشيَك  رؤذونة ية طةردةيو 

، بووو ةؤؤرت دة و وةيمومةدو دروستدةكرد، كةفةكةيب ةؤ  ؤاكيَك  بةر ةؤفان
ن، وةل ةةيةسةكؤب   بووويَ ةث ئةو زةمةنانةيان دةكيَمايةوة، ية ئاةاندو ضةاثب 

دووث زةمةنيَك  دورو دريَةث وثيَب دةكرد، ويَ ةث رو و هةسارةي  زةمةن  ثاش
نةوةريةوة، وةل ةةيةسكؤب  يةوساةة وةؤتةدو دةؤمتة سةر شانؤث رووني  ب

ةوة، يةة نيطايةدو وةل   بووةوةو بةةايىدةبوون، ثرِدةبووفؤةؤن  طةردون ةيَكةزودة
نيان دةدويةةوة، يةسةةر   بووو نةة  نبةوو كةيف سةر ييَوث وةي  ن يَ  روسةتيةكان   

ث بةةنةوةرث زؤرو سةةتةم  ميَةةةووث جي انيةةان يةةة ناميَةةةووكةةاروون  شؤرِشةةةوة 
 .ةوةنووسيلى  دورث دؤذةث رؤذطاردو دةجي انةوة، ية ةويَك
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(7) 

 
 

و زةمةةن    و ةةةيىت  بةنةوةرث   شوشةث ثةيةرةكة بة شةيَيةك  ؤؤؤةوورد  
يةةك   ميَةووو  ، يةة فةةزوو نيمةتيرانيَكةوة بةؤ زةمةةن     بووئيَمتاو روبردو ئاي دة ب

ن يةة يةكرتيةدو دةةوونةةوة، ثزيمةكةكةيب بةة رةنطةو       بووو نةة  نبةوو دورو دريَة، 
و كردنةةوةث  وروؤمارو شري يةكةث دةستيةوة طومانيَك  سةرةاسةرث ية ئةاوةذ 

و طؤشةةت شؤرِشةة   زةمةنةدو دةنوونةةد، يةةة زةريةةاث بيَئامانةةةوة ةويَمةةايى  ؤةةويَ  
يةوة، وةل ئةةو  يدةبي يةوة، بة ةيمكيَك  ةيَكةزوةوة نيطاث ذةنةرِويىيان دةثؤش

بانطةشةةو هةاوورث شؤرِشة     ساةانة بة فةزوث ووش تؤنةوة دةييكان، سةريةنؤث 
كورديةةان يةةة ئاةةةان  ئةمةةةريكادو ضةةاثدةكردةوة، وةل ئةةةو ضةةركة سةةاةانةث    

ة ةةؤوث مةرطةسةا ، بروسةكةث    بةوو ن، نيمةتران دة بوودةزوث مةر   روية َ دة
، بةوو و دةطرِو دوكة َ طؤثكةو طةزو طويىيان هةيىدةوةروند، طيان بؤ جةسةتة ةةةري  

و ؤؤيىةدو هةيىدةكمةا، وةل مةوروث ئةاودور      جةستةيب بةةدووث طيانةةوة يةة ؤةال    
زةنط  ئةو رؤذطارونةيان دةهيَ ايةوة، بة وشةةث مةرطةةوة ةةؤوث نيمةانةيان يةة      
 كيَلىطةةةث بيَزمانيةةدو دةضةةاند، بةةة زةنطةة  مةرطةسةةاةةوة شةةنةؤؤرةيان ذيةةر      

، يةة دؤذةث  بةوو دةكردةوة، ئاةةان بةةبؤن  وشةةث ةةوووةث ئةوونةةوة ةةةيىخ ب      
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نيانةث وشةة ييَيةان   ون، ئةو هةناسةو بانطةشة دةروبووؤةفة بؤةردةيدو  بووةيَزو
ةوة، وةل ئةوسةاةةث ئةةو   ينووسةي ، رؤمان  نامؤييان ية دةرونةدو دة بووو دةةةري
ة ؤويَ اويانة بة بةاث مةرطةسةاةةوة هةةورث ؤويَ ي يةان يةةارونةدو بارونةد،       ودةزو

ان  يةة سةيَدورةدون    برِياريةدو فةةرم  م ئارو ديىؤثةث ةيةادو دةكةردةوةو   ةةيىةم  رةز
 .ؤؤيو هاورِيَكان  جيَبةج َ بكا 

بةةطرثَ   بةوو ة كآلفةيةك  ئايىؤزو ية نةةةةوةث كةورد دة  بووئةو ساةة جي ان ب
و  ، بةةو ةايىةة ئايىؤزونةةوة، سةةيرث ئاةةان     بووكويَرةث ج دؤكةو كرونةوةث بؤ نة

 :و بةةوندث وةزم  دونةوة زةويو دةوروبةرث كرد، ثةيةث هةيىربِث
و سةيَدورة   بؤ ئازوديو سةربةرزث نةةةوةيةل دةجةنطني، هةرطيز ية مردن  -

 .كورد هةزورون  وةكو ئيَرةث هةية، كاروون  رزطارث ناوةستيَت. ناةرسني
دووث ئةةةةوةث روويَةةةةةث بةضةةةةةند هاورِيَيةةةةةك  كةةةةرد، كتةةةةوثرِ يةةةةة ريَةةةة    

و بةؤ  وضة و وةوة ثةيوةندث بةة بةايىويَزث ئةمريكيةةوة كةرد    يان  بيانينووسرؤذنامة
مايى  عةةيد سكمتون ثاشكؤث سةربازث ئةمريك  ية شةةمرون، حةةو  مية  يةة     

، يةسةةةر ئةةةوةيب ريَكةةةوة  ديدورةكةةة بةةة ن ةةيَ  مبيَ يَتةةةوة،  بةةووةارونةةةوة دور
كةةاةيَكيب طةيمةةتة اليةةان بةةة جلوبةةةرط  كوردةووريةةةوة وةل ثيَمةةةووث كةةورد    

كةيةةةدو، بةةةة دةورث  يان  رِوكيَمةةةاو يةةةةناو ثمةةةتيَ ة حةريرية هةةةةمووسةةةةري  
 .بووةوة، ؤةيةريَك  ةيَدوبووكةمةريةوة بةسرتو

يةوة بة مةبةسةت ةايبةةة    يةكة بةدةم ؤووردنةوةث ساردةمةننووسرؤذنامة
 :ثرسيارث ييَكرد

 . ئايا دةةةويَت بؤ ماوةيةك  دريَة ية ةارون مبيَ يتةوة -
يَرةث كيَمةةةكان دةزونةة ، بةةة    ئةةةو ثرسةةيارةث بةةة كردنةةةوةث طةةرثَ كةةو     

 :طورِييةك  سؤزدورةوة كةوةة دوكؤك  كردن ية مايف كوردطةرمو
و  كةورد طةييَكةةة ويَ ةةةث شةةوونةو ئاشةت ثةةةروةرة، بةةن يةةة دةسةةتدريَةث   - 

و مويىك  كةسان  ةر ناكةنةوة، ةةنيا ئةوةندة دةؤووزن ووزيةان   زةوةكردن  ما َ
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 .ييَب يَ   ية ئاشتيدو بةي 
كةرد، ثةيةةكان  ئاماذةيةةك  ئاسةؤ     و دةست ةيَكةةزو  وبةو ةمةيةوة هةرد

بةؤمةةةيان ييَدةردةكةةةةو ، بةةةةو شةةةيَووزةوة بةةةة زةردةؤةنةيةةةةك  طةشةةةةوة، 
 :و يةطة َ يةكةم مةدو ثةيةث بةرزكردةوةو روث ةيَكرد سيغاريَك  ثيَيايةوة

ؤودو ثاشةايةك  بيَبةةزةي  نةةؤؤش دةؤةا ، ثزيمةك ؤةووردن  مَيمةك          -
و شةةيَوةث دياريةةدةكا ، ثيةةاوون    يفة و سةة م ةةدويىيَك  بةةؤ دودةنيَةةت، ةةمةةةن  

و دويك  رِوزث دةب و ةازيب  مةرجةكان  ةيَدوية، باول هةمووم دويىيَك دةدؤزنةوة 
 فتوو دةدو ، كورِةكة ية بةردةم  ثاشادو ثيَدةكةنيَت، ئةويب سةرسةام دةبيَةت  
و ثرسةةيارث ييَةةدةكا ، م دويىةكةةةيب بةةة شةةادمانيةوة ضةةنؤك  مةةةرط  ؤةةؤث     

 : ةدةطيَرِيَتةو
م ثاشاكةث دةيةويَت مبرم، هةةا ؤةؤث  بوويةبةر ئةوةث يةوالىةيَكدو يةدويك  -

و دويكت دويامنة دةست ةازيةةل فتةووث    م، باوكتبووبةيو، يةناو ؤيَزونيَكدو يةدويك 
مةرط  بةسةردو سةثاندم، يةبةر ئةوة مةردض يةةو بةارة ثيَباشةرتة، وةل يةةوةث      

 .دةمرم م  بةؤتيارم بةوةث يةناو ؤيَزونو والىةيَك  وودو بةيت،
بةو ةمةيةوة نيطاث هةيىفرِث، مةيَك  ةرث ية سيغارةكةث دويةوة، بةة شة ةث   
باو شيَ  ةةرِث فةزووة، وةل ضنؤكيَك يةناو باوة بيَتة ميَمكيةوة بةو جؤرة بةةو  

مةةةو هةناسةةةو كةشةةةث هةةةورةوة، بةةة ةوة، يةطةةة َ ةةموبووسةاةةوة ثةيوةسةةتة 
كؤضة  بارزونةةوة بةة شةةثؤي  طؤرِونكاريةكانةةوة بةة        و ثةيىةث ؤويَ ةاوث جةةند  

و  شيمةةةيةك  نةةةبي  ؤويَ اويةةةوة طنسةةايةوة، كؤضةةيَك يةهةةةورةوة بةةؤ بةةارون 
و هةورو بةدةم هةةورة طرمةةوة دةباريةةوة، وةل     ةوة بة هةيىتبووجاريَك  ةر دة

ئةو ساةةث يةسةةرة ريَة  ئةةو مةرطةسةاةةدو، بةةر يةة طةيمةت يان بةة مةةهاباد،          
، يةسةكيةوة  بةوو و دةست كؤرثةكةةث طرة وةوة، بةهةردبوومكةث ذنيَك بةرزةري

و  ونة ذيَةر بةايى   ودةهاةة ؤوورةوة، ذنان كتوثرِ شورويةكيان بؤ دروست كةرد، ضة  
و شنث دوية، ئةويب ةةا ئةوسةاةة    ة باوةش يم دويىةكةيان ثيَيايةوة، ذنيَك طرةي
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و م دويىةكةةث   ةيب هةا  رةوة يةةو دنةنةةدو ؤةؤث دةؤةووردةوة، ئةوكاةة     وية دو
بيَت بووةوة، وةل يةة طيَةةووث دةريايةكةدو طيَةة    بووطرةة باوةش، ية نيطاث ورددة

و ؤويَ ةةاوث بارزونةةةوة   ث ةةةةون  طةةةردووث جةةةند ودةزو بةةةو ضةشةة ة بةةايىةةة 
نيمتةوة، وةل ئةو ساةة سةربازيَك يةب  دوريَكةوة بة ثرزةبرِوويةوة ةلىيمةايةوةو  

 .ووب يةو مةرطةساةةدو نوةت
و برسة  ؤمةتة    ية ةؤفان  جةنط  بارزوندو كرِيَوةث جةةند سةةربازيَك  رو   

سةر شانؤث جةةند، يةة ب دورَيكةةوة يةةناو بةفرةكةةدو ةةيةةوة، ئةةوةيب دووث        
ئةوةث هيَرش  يةكةث ثيَ ج بةةةوووث ةيَكمةكا، يةكةةث ضةوور بةةب َ ئاطةاي  بةة       

كاريطةةرةث، ذةنةةرِو َ    ديى ياييةوة ثيَمرةوث كةرد، كةوةةة ةةؤرِث ئةةو نةؤمةةث     
ث، دووث سةركةوة يَك  طةورة بيمت ثيَمرةرطةث ناردة ب ةارث  بووبارزون  كيَما

ضياث ئةاكرثَ، بةؤ ئةةوةث يةة ب ةارث رؤذئةاووث بةاكوردو بؤسةة ب يَ ةةوة، يةطةةَ            
دو ؤؤيان حةشاردو، يةبةةر  (ثيَرس) دةستةيةك  بيمت كةسيمدو ية ب ارث ضياث

ورث بةةة ضةةياث ئةةاكرثَ دوثؤشةةرووة، ضةةياث وشةةئةةةوةث دةشةةت نةهلةةة بةشةة  با
ة، هةةؤزث سورضةةيو زيَبةةارييب   وثيَرسةةيب يةةة باكوريةةةوة سةةيَبةرث بةةؤ كةةردو    

يةوة هيَزةكةث ةريم  يةة  ية، بةم ةةييمرة جوطروفورؤذهةزةو رؤذئاوويان ييَطرةو
و ريَطا بة هيَزةكة بدةن هةةةا   طؤمةشي دو هيَمتةوة، فةرمان  ثيَدون ةةةة نةكةن

 .ور ةيَبثةرِنوكبةرةو با
كاةيَك هاة ة ثَيمةوة بةة ةةةةةكردن  هَيزةكةةث ب ةارث ضةياث ثيَةرس رويةان        
كةةردةوة دوووة، يةةةم كاةةةةدو هيَزةكةةةث ةةةريب ييَيةةان هاة ةةة دةسةةت، بةمةةةيب  
سةةريان ييَمةيَووو ناضةةار رويةان كةةردة رؤذهةةز ، يةةة طؤمةشي يمةةوة ريَطةةةيان      

نةةةوة، بوويةةةويَب ةوشةة  ةةةةو  ور هةةاة وثيَطةةرة ، ناضةةار بةةةرةو بةةةرث باشةة  
 . سةرئةيام بة شثرزةييةوة يةو شؤيَ ةدو طةمارؤ درون
ةوة، بةرةو ضياكة هةا   بوودو رؤذ دووث ئةوة ئةو سةربازة ية هيَزةكةث جيا

، بةةةدةم بووهةةةةا ؤةةؤث بةةدو  بةدةسةةتةوة، يةةة برسةةا رةنطةة  زةرد هةيىطةةةرِو    
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، بةةووبةةةةةرِث ةةةورس ب ريَكردنةةةوة بةةةمةوالدو دةكةةةو ، ةاثوةةكةةةث بةةةةةوووث
و يةسةةر بةفرةكةة    دويكةندو فرِيَيدو، يةةاو سةةرمايب ددونة  ضةنِكةيان دةهةا     

بيَزمان كةو ، ثيَمرةرطة طةيمت ة سةرث، كتةوثرِ ةةاثوةيَك  سةةربازيان كةردة     
و دور دويان ةةا، نانياندويةةة هةةةةا هؤشةة  هاةةةةوة   بةةةرث، ئاطريَكيةةان بةةؤ كةةردةوة

رويةةةوة، وردة وردة كةوةةةة ةمةةةو باسةة     سةةةرؤؤث، ثةةاش ئةةةوةث زمةةان  ك   
 :سةربازةكان  هاورِيَ  طيَرِويةوة

ئةطةةر بيَتةو فريايةان بكةةةون زؤر كةاريَك  باشةدةكةن، هييةيان جةةةنطيان        -
و فةرماندةكةةة ناهيَليَةةت ؤؤيةةان بةةدةن بةدةسةةتةوة،     ناويَةةت، بةةةزؤر هيَ ةةروون 

ث سةةةث  ي  ئةةةازبوو، يةةةةوةدوبوويان برسةةةني، ةةروغةةةة نانيمةةةران نةةةةماهةةةةموو
يان هةةةمووبةرزبكةي ةةةوة، ئةطةةةر ةاضةةةند كاةةةةميَريَك  ةةةر يارمةةةةيان ثيَ ةةةطا  

 .ؤؤيان بةدةستةوة دةدةن
طةةرة ، هةةيض  بةةةو شةةيَوةيةش هةةةةا سةة َ روذ يةةةو جيَطةيةةةدو ضةةوور دةوريةةان

، هةةا سورضييةكان شةو بة س َ سةةد ضةةكدورو   بوونيان نةبوودةرفةةيَك  رزطار
 .و رزطاريان كردن ازوةةيان ثيَطةياندنبارث كاروونيَك هيمرت ئ
بة ئاطريَك  ناوةؤتة، ساةيَك بة ضيلكةيةل ؤةةة  بةة    بووئةو ناثاكية يةالث  

بةفرةكةدو هيَ او بنيكردةوة، ئةوكاةةث بنهاةةوة، يةديوةؤان  مامةنةد ئاغةاث   
، كاةيَك دوو ثاروث ؤمةتة دةمييةةوة، ةةةرةن  ئاغةاث مامةةش      بووكؤييَج دونيمت

 :ةوويى  روكردنةكةث بؤ باسكردةوةهاةو ه
دةويىةة  مةييك  ؤةالىةيَك  طةورةث بة برِث ثةيا هةزور دي ار دونةاوة بةؤ    -

 .هةركةسيَك مةال ممتةفاث بارزون  بة زي دوي  يان مردوي  بدو  بة دةستةوة
 :بةو هةوويىةوة زةردة طرة ، بةدةم دةست سرِي ةوة ةةوةةث يةطةيىدو كرد

 .ةم هةية ية دةست ؤؤ  دةرمةكة ةكايةكاكة مامةند ئ -
 :و دةست ؤمتة سةرس ط  ئةويب سةرث دونةووند

 .ةبووئةو كةسةث بارزون  بطريَت هيَمتا ية دويك نة -
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و نويَةةكةةث   ورةكةة هاةةةدةر دةسةت ويَةث طةر     وبةو ةمةيةوة هةستا، ية ذ
و يةطةةة َ  كةةرد، دووث ئةةةوةث ضةةاث ؤةةووردةوة ةفةنطةكةةةث بةةة دةسةةتةوة طةةر 

 .يَبةرةكانيدو ؤؤث بة ةوزي  شةثؤيةكان  جي اندو كردر
بةةةو بةةنةوة هةناسةةةيةك  هةيىكيَمةةا، ؤةةةةيَك  ةةةرث بةةة بةفرةكةةةدو هيَ ةةاو   

 :ضيلكةكةث يةسةر ضةةاند
 . نبووئةوونة ديىمؤزو ؤؤشةويمت باوك  طةورةم شيَخ مةمحودث حةفيد -

ديىةةوة برِياريةدو   ئةوةث طو  بة بنث ئةو ةاوونةوة ئةاطر بةرضةاوث طةر ، يةة     
نةؤمةيةك  طةمارؤدةر بكيَميَتو رةوة  جةنطةكةة بطؤرِيَةت، بةةجؤريَك ؤةةيىك      
ناوضةةةكة سةةةريان ييَبمةةيَويَت، بةةةو مةبةستةيمةةةوة هيَةةزة ئامادةكةةةث ؤمةةتة   
جويىة، بةهيَزيَك  زؤرةوة رؤذث دووي  طةيمت ة طوندث طومب، يةة نيَةوون ضةياث    

ثيَ ج كيلؤمةةريَك ية ؤةووروث بارزونةوةيةة،    ئاكريو ضياث ثيَرس، ئةم طوندة سيو
هةةا ئةو هيَرشة بةربآلوة ةيَكبمكيَ يَت، رذيَت بة ريَكتمةتةوةث سةوثاوة كةوةةة    

، هةةةةا طةةمارؤيان بةةدو ، بةةؤ  بةةووؤؤئامةادةكردن، ئةةةو نةؤمةةةيةيب بةةجؤريَك   
ئةوةيب ض  ثيَمرةرطةث هةيىبةوردةث بةسةر ضةوور دةسةتةدو دوبةشةكرد، شةةو     

ورث ئاكرَث بةةرَِي  كةردن، هةةةا هَيرشة  يةكةةث ثيَة ض  ةَيكبمةكيَ  ،        بةرةو س 
و بةرطريمة  بةؤ دونةان، يةة كاةةةمَيرث سةفردو هةةر ثَيمةرةرطةيةل          ثةن  هيَرش

ةستيَ  ، دووث نيوكاذيَر ضوور فيمةةك   بووضوور فيمةل بتةةيَ يَت، ثاشان ةةةة 
 .ةر بتةةيَ  ، ئةوسا بطويَزنةوة بؤ ثمت طوندث طومب

ة هةؤث ئةةوةث يةكةةث ضةوور يةة رؤذث ديةاريكروودو هيَةرش        بووم نةؤمةيةئة
 .نةكا 
يةكةث ثيَ جيب بةيان  رؤذث دووي  ية ةؤيى  رةووندوزةوة بة ةةنيا دةسةت   

بة ثيَمرِةوث كرد، هيَزث بارزون زيةانيَك  زؤريةان ييَةدون، فةرمانةدةث يةكةكةةش      
و  سةة دوق فيمةةةلو سةة  رةشاشةة  جؤرووجةةؤرو بيمةةت  كةةوذرو، ثةةةيا ةفةةةند

 .و كومةيىيَك ناريؤك  دةست طنون بيَتةييَكو دو هاوةن
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ئةو شيَووزة ةيَكةزوةث جةنط  ثارةيزونيم  هةر يةسةرةةاث يةكةم جةةنط   
و بنوبةةاوةرِة بةرزةيمةةةوة ييةنةةةث ئةةازودث  بارزونةةةوة ثةةةيرِةو كةةرد، بةةةو ثةةةن

و فيَرؤةةووزون   بييةةانو ةوةا جةةةماوةرث كوردسةةتان هةةةمووروطةيةنةةدرو، يةاليةةةن 
 .زونمتطاوة ثمتيوون  ييَكرو

وش  طيَةوويَك  طةةورة هةا ، بةةو    وئةمةيب ةرس  ؤمتة ديى  دةويىةةةوةو ة
هؤيةوة ية مانط  مارسدو يةاليةن حزبة  هيةوووة هةةوويىيان ثيَةدرو، ةيثة  ضةوورث       
سوثاث عَيروق طةيمةتؤةة باثمةتيان، ِرؤذث ثيَ جة  مةاند هيَةرش دةكاةةة سةةر        

 .ةث بارزونناوض
هيَلىة  ثيَمةةوة يةة    . بةو نةؤمةيةوة بارزونييةكان  بةؤ بةةرة ان  ئامةادةكرد   

ن، هيَلىة  ثيَمةةةوةث  بةوو  رؤذهةزةةةوة شةيَ ةو ناوضةةةث ميَرطةة سةورو برودؤسةةت    
 .نبووو رِيَكان   رؤذئاوويب ناوضةث ئاميَدث
ن ةوة، ثاشابووفةرماندةث هيَزث ثيَمرةرطةدو كؤ هةموودووث ئةوةث يةطة َ 

و رِةوونةدزو   و ش طارو  شةيَتان  و ئاكرث دةست كرد بة طةرِون بؤ ناوضةث دهؤل
سةةرؤل   هةةموو كؤيةو رِونييةو هةيىةجبةو ؤانةةةني، بةة مةبةسةت ئاطةادوركردن      

يان  بةدةسةةةت يَ ا، يةةةة كةةةاة   هةةةةمووهةةةؤزث ناوضةةةةكان  ةةةةر، رِةزومةنةةةدث   
يَطةيمةةت، مةةاوةث سةة َ طةرِونةوةييمةةيدو نامةيةةةك  يةةة ثاريَزطةةارث هةةةوييَرةوة ث

 .نبووو سةرؤل هؤزةكان بؤ دونا رِؤذث بؤ بةدةستةوةدون  ؤؤث
بةو ئاطادوريةوة، بة شةست ثيَمرةرطةث هةيىبةوردةوة بةةرةو بةةرةث ئةاكرث    
بةريَكةو ، رؤذث دووي  يةذيَر بؤمبارون  فرِوكةدو يةة زيَيةكةة ثةري ةةوة، دووث دو    

و بةةرةو   ضةكدورةوة طةيمةت ة اليةان   و ض  رؤذ، حمةمةد ئاغاث زيَبارث بة ؤؤث
و ضةرة نزيكةةث دو    ضياث ثيَرس بةريَكةوة ، يةبةةر ئةةوةث ضةياث ثيَةرس بةةرز     

و ضةوور كيلؤمةةةريَك يةة     هةزورو ثيَ ج سةد ث َ ية ئاست دةرياوة بةرزة، بيمةت 
و بزسةةةي اية،  رةو باشةةةرتي  جيَطةةةةث جةةةةنط  باشةةةورث بةةةارزونوبارزونةةةةوة دو

و  يةةك  ةةويى  يةة ؤةؤرِوطرث    ميَةوويىكةوةةث بيَمة شيَرونةو بارزونيب طونديَك  هة
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يةةةةكطرةوي  هةيةةةة، رةضةةةةيىةك  منةكةةةان  ئاميَةةةدي ، يةسةةةةر بةةةةرط  ضةةةةند  
 :نةوةبوورونووسثةرةوكيَك  حوجرةدو 

مةال ممتةفا كورِث شيَخ حمة ةدث شيَخ عةبدويمةةالم  مةةال عةبةدويىةىث    ) 
جةدي  عةبدويمةةالم  شةيَخ سةةعيدث    رِةمحان  مةال ةادث عةبدويمةال حمة ة

شيَخ حمة ةدث مةال ئةمحةدث عةبةدويرِةحير  سةةعيدة، يةةكيَكيان بةة نةاوث      
مةسةةيود ووز يةةة ئةةةمنث دةهيَ يَةةت، يةةة دوويَةة  شةةاؤةكان  زيَبةةاردو شةةةوو رِؤذ  
ؤةريك  ؤوو ثةرست دةبيَت، هةةا ية جةةنط  جي ةان  يةكةمةدو بةة روبةرويةةة       

 (.دةستدةكةنةوة بة شؤرِششيَخ عةبدويمةالم 
و كويَمةةتانية، دةكةويَتةةة ناوضةةةث    يةةةروث جوطروفيمةةةوة طونةةديَك  بةةةرز  
و ةوركيةاو عيَروةةدو دوبةةش     رث ئيَرونوزيََبارث باكورث رؤذهةزة  موس َ، بة س و

و  ن  زةوث كمتوكايى  ةيايةدو، ؤةيىكةكةةث يةةرِيَ  ئاذةيىةدورث    بووة، بةهؤث نةبوو
و كةةنةو رِووضيَتيةوة بارث ذيانيان هةيىدةسةورِيََ  ،   وونطرة  شيلةث دورث ةةز

 .نةوةبووو روبةرِو بةم ثيَةش جيَطةيةك  طوياوة بؤ جةند
بؤ ضياث ثيَرس، يةطة َ هيَزيَك  ثيَمرةرطةدو سةةنطةريان   وبةو جؤرةيب ضو

ييَدو، نةؤمةيةك  كاريطةرث دورِشت هةةةا سةوثاث دةويىةة  وةنةة نةاو ةؤفةان        
فمةةانةث ناوضةةةييةوة، يةةةناو سةةةنطةردو بةةة دوربةةني سةةةيرث دةكةةرد، جةةةنطو ئة

 .بووضاوةرِوون  سةركةوة يَك  طةورة
بةو هيوويةوة مايةوة، هةةةا يةة ناوةؤتةةو كتوثرِيةةك  ضةاوةرِوون نةةكروودو،       

و زيَبارث، يةطة َ هيَزث عيَروةةدو   و دؤسك  و شيَرؤان  و بةروورث هؤزث سورض 
و ثيَة ج فرِؤكةةو ةؤثبةارون  ةؤثتانةةوة      ؤردومان  بيمةت ريَكةوة ، بة ثايىثمت ب

دةستيان بة هيَرشيَك  فرووون كرد، دووث زينة جةنطيَك  ؤويَ ةاوث نةؤمةةث   
طةرِونةةةوةث دونةةا، بةدوسةةةد ثيَمةةرةرطةوة يةةة كانيةةةرِةش وةسةةتاو ئاطةةادورث      
هَيزةكةث ضياث ثَيرسة  كةرد، بةة ةةاريك  شةةو بطةرِيَ ةةوة يةة ضةياث شةني دو          

مةةان  فرِؤكةةةدو يةةة   وؤيزونةةةكان هةةاة ، يةةةذيَر بؤردو  هةةةموومبةةةزريَ ، هةةةةا  دو
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ن، بة ثروشةث بةةفرو ةةةي ةةوةث بؤمبةاو طويلةة     بووكيَلةشي ةوة ئةوديوث س ور
و م ةةدو َ دةكةةةوة ، كرِيَةةوة ديىؤثةةة ؤةةويَ   و دةسةةرتِيَةةوة، جةسةةتةث ذن ةةؤث 

 .يةةةم  فةزوكةدو دةبةست
و  بةدةم ئةو ذونةوة دوييةلىةكاند، جةسةتةث يةةرزث   م دويىةكة طريا، بة جؤريَك 

و بةرومةةث ئةةو    ئةو بنةث ثيرِوند، يةوساةةشدو، ئةو موضرِكةية طرةييةوة، بةؤن 
وكةةيى  سةيغارةكةيةوة هةيىدةمةييةةوة، بةةو     وو د ساوويةث بة ةيَكةيى  بؤن  كةؤ  

ة بةةنةوة هةناسةةةيةك  هةيىكيَمةةاو ييَةة  روونييةةةوة، ئةةةويب بةةةو طؤشةةةنيطايةو 
 :ؤؤشةايى  ؤؤث بؤ دةربرِى

طوماض هةية ويةيةةة يةكطرةوةكان نزيك  ضةوور هةةزور مية  يةة ئيَرونةةوة       -
دورة، ةوونةةاث ئةةةوةث هةةةبيَت هاوكاريتةةان بكةةا ، ئيَرةةة نةةاةوونني يةةة كاروبةةارى  

 .ناوؤؤى ئيَرون بةرثرسيار بني
ة ةيَكةزو مةيَك  ةرث ية سيغارةكةث دويةوة، بنةكةث بة رووني يَك  فروونةو

 :كرد
وةكان ومترانةةةم بةةة بةةةيىيَ   ئيَرونةة  نييةةة، ووى دةبيةة ت ويةيةةةةة يةةةكطرة  -

دةةوونيَت كاريطةريةك  طةورة يةسةر ئيَةرون دروسةت بكةا ، بةةوةى دةةوونيَةت      
يارمةة  بؤ ةةرؤان بكا ، يان ييَ  بطريَتةةوة، يةاؤود بةة شةيَووزيَك  ةةر ئةطةةر       

 .ئارةزوى هةبيَت
ةةةوونني طوشةاريَك  طةةورة    ةةؤ شةتيَك  سروشةتيية، ئيَرةة د    ئةيامطنى  -

سةر ئيَرون، ئةطةر بة كردةوة نيازمان يةسةر ئةوة هةبيَت، ئةةوونيب بةة   وةي ة 
 .و ييَران دةوروذيَ  ودةورى ؤؤيان رِق ؤةيىدةطرن

و ةةباي  بةةي ، يةبةةر    و ئيَرونييةكان بة ئاشت دةرةةان  ئةوة نيية كورد -
 .ي  رِيَطة ضارة بؤ كورد ئةوةية ئيَرون بةج َ ب يَلىنيئةوة ثةسةندةر

 بن يةكوىَ دةكةيتةوة بؤث بييت ؟  -
 .حةز دةكةي  بيني بؤ ويةيةةة يةكطرةوةكان -
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 :بةشادييةوة وةالىم  دويةوة
ةكان، بةةالىم   وئةمة بةيىطةى ريَزيَك  طةورةيةة بةرومبةةر ويةيةةةة يةةكطرةو     -

كردنة  ةيةةادو نةابي ت، ئةطةةر كةورد بمةطةنة سةةةر       ئةسةتةمةو  رِيَطةاى جيَبةةج َ   
بةندةريَك  ئاوى، زةمحةةة بتوونريَت دة ةةريَك  هاوشةيَوةث ةيةادو بدؤزريَتةةوة     

ة، سةرةرِوى ئةوةش طنوطرفت  ئةو بةرِة درووة زؤرةى  وكورد ذيان  ثيَوة رِوهاةو
  و بةة دةسةت يَ ان  ياسةايةك  ةايبةة  بةة كةؤ       كارةكةة ثيَويمةت  ثيَة  دةبيَةت    
 .و شت  ةريب و زورى ةةووو و دوبني كردن  زةوث كردنيب يةاليةن كؤنطريَمةوة

ةوة، وةل هةةوريَك   بووكةيف شري يةكة بة جيَطرث ةاض  ثزيمكةكةوة كايىدة
و دةردةكةو  بةرةو رؤذهةةز  بكمةيَت، ةيمةك  ؤةؤر ةيايةدو      دةم بايةك  ةةزي

ةوة، يةة  بووبةةايىةدة  و ةوةبةوو و دةشارويةوة، سةةريةكةيب ثرِدة  دةردةكةو 
و بةةايىيةةدو ضاوشةةاركيَ  طومةةان  مةةةرط  دةسةةازوند، يةوساةةشةةدو،   نيَةةوون ثةةرِث

هةةةنطاوث ثزيمةةكةكة بةةة رةنطةةو دنةةةن  ذورةكةةةوة، جويىةةةث بةةة شةةري يةكة      
كردةوة، كةفةكةث هةيىدةكفا، وةل ئةو رووني ةث ية ئةاوورةي  ووشة تؤندو رؤذونةة    

و بيَ يووييةةةوة يةةة وزةةةان     ةيةك  ةةةو َوةل ةةةةون دةيثيَيةةايةوة، بةةة هةناسةة  
 .رؤذئاووث دةرِوون 

و يةة فةةزوث ووشة تؤنةوة     بةو ويَ ة ةةيىتانةوة ضاوث هةيىةدةبرِث  بووماوةيةل 
، رؤذونةة يةة   بةوو رووني يان ثؤش   وةوة، وةل ةايىة دةزوبووية ةؤرِث ن يَ  ورددة

سةةرِووةدو، يةةة   ووبةةو ون بةةةدووث ن ةةيَ   بووو طةرِونةةدو نةةةوةبووثةيوةنةةديو ورد
كؤةاييمدو كؤمةيىيَك بةيىطةنامةث ييةنةيةك  سةر بة ئةيومةن  ثنون  ئةةمريك   

ن، ئةةوةيب  بووبي يةوة، بؤ ييَكؤيىي ةوة يةة ثةرِؤذةث شؤرِشة  كةورد ةةةرؤانكرو     
و بة هةناسةةيةك  سةاردةوة ئةةوةث بةؤ هاورِيَكةان        ئازوريَك  زؤرث ث َ بةؤم 

 :شيكردةوة
نة ئةوةيان بةؤ رِون كردي ةةوة، رِةزومةنةدث ئةةمريكا يةسةةر      ئةو بةيىطةناما -

ة، بؤية ية دؤزث كةورد هاة ةة ثيَمةةوة هةةةا     بووكيَمةث كورد بابةةيَك  رِةمزث 
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هةيىويَمةةت ؤؤيةةان رِوبطةيةةةن ، هةةةةا هانةةدةريَكيب بيَةةت شةةا دةسةةتبةردورمان    
 .نةبيَت

بة ضةؤنييةة   يةو كاةةيمدو وةزورةة  دةرةوة دؤسكيان بانطكرد، سةبارة  
 :ئةو مةرجانةث بؤ مانةوةث ذةنةرِو َ بارزون  ية ئةمريكا دياريدةكريَ 

بةهؤث بارودؤؤ  ةايبةة  هةيىبةوردنةةوة نابيَةت يةطةة َ ميدياكانةدو وةويَةة       -
 .بكا 

ةةاوون  بةعمة  ةيةادو     نووسة  و هةر ئةوكاةةيب يادوشت امةيةك  بةؤ يةوئيَ    
ة سةةةركاغةزةكة، كةوةةةة بنيَكةة   شةةيكردةوة، يةةةو كاةةةةث ةةيىةمةكةةةث ؤمةةت  

ون  ثيَيةايةوة، وةل طةةردةيو  جةسةتةث بةة دةوورث     وةويىةوة، طومانيَك  طةرد
بنةوةريةةةوة بةوسةةاةانةوة يويةةدو، كةشةةت ةؤفةةان  بزوة ةوةكةةة يةةةناو زةريةةاث  

ة ضةياو،  بةوو بيَئاماندو دةسورِويةوة، هيَزث ثيَمةرةرطة دةشةتاييان يةة سةوثا كرد    
بة شةثؤ ، بة ناضارث وةل طةةرِؤل هةاة  بةؤ طفتوطةؤ،      بووث و كيَويان طؤرِ شا 

دووث ئةوةث بةةهؤث ةوةابييةان  دونيمةطاث بةغةدودةوة ثةيوةنةديان بةة ثةارة         
دنوكروة  كوردستانةوة كرد، ذةنةرِو َ ةاري  فةرماندةث هيَزث ئاةةان  عيَةروق   

دوبةةةزث، و يةةةناوثردون  بةةة نويَ ةرويةةةة  ثةةارة  بةةةعي بةةة هيَليكؤثتةةةريَك هةةا  
دكتؤر مةمحودو فةرةنمؤ هةريرث ثيَمووزيان ييَكةرد، دوويةيب يةطةة َ ذةنةةرِو َ     

 .ةوةبووبارزونيدو كؤ
ة بووو بيَويَ ةث سوثا هيَزث ثيَمةرةرطةث ؤمةت   يةو كاةةشدو هيَرش  بةربةىو

ذيَةةر ثايىةثةسةةتؤوة، بةةةهؤث زؤرث هيَةةزث سةةةربازييةوة ضةةةند سةةةركةوة يَك      
 هةةةمووا، سةةةرةةا شةةارث كؤيةةةيان طةةر ، دووث ئةةةوة ية كتوثرِيةةان بةدةسةةت يَ 

 .هيَرشيَكياندو بؤ كؤنرتؤ َ كردن  س ورةكان  شكمتيان هيَ ا
نةةوةث  بووبةو لوجويىة سةربازيانةوة كةوةة هةويىدون  فرووون، ضةةندي  كؤ  

 .بة فةرماندةو هيَزث ثيَمرةرطةو جةماوةر كرد
ؤ رِوكيَمةةان  سةةةري  ئةةةو يةبةةةر ئةةةوةيب شةةؤرِش ثةنيَكةة  نةةويَ  دونةةا، بةة 
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، برِيةةةارث بوودةويىةةةةةة رؤذئاووييانةةةة، كؤمثانيةةةاث بةرهةةةةم يَ ان  نةةةةوةيان هةةةة
رةمحان كرويةة فةرمانةدةث هيَةزث    و، بؤ ئةم مةبةستةيب سام  عةبدويهيَرشيَكيد

و سةةد طويلةة ةةؤث    وو د ثيَمرةرطة، بارث سةد هيَمرت ةةةةمةن ، شةش هاوةن
ياريكروو، ية كاةةةميَرث سةفردو ةؤثبةارون  كؤمثانيةاث     ن، طةيةندرونة شويَ  دبوو

نةةةةوةيان كةةةرد، ئيَزطةةةةث دةنطةةة  كوردسةةةتان هةةةةوويى  ئةةةةو ةارةمانيَتييةةةةث   
 :بآلوكردةوة

هيَزيَةةك يةةة ثيَمةةرةرطة ةارةمانةةةكامنان نةؤمةةةث هيَرشةةيَكيان ئةيامةةدو،   -
ث شةةوث  حةو  ضةركة و ضةلو  ةوونيان هيَلى  سوثا ةيَبثةرِيَ  ، ية كاةةميَر هةشةت 

يةكةةةم  مارسةةدو سةةةد طويلةةة هاوةنيةةان طرةةةة جيَطةةةث ديةةاريكرووث كؤمثانيةةاث  
نةةةوة  كةةةركول، بةةة دةيةةان سةةيتورِو سةةةربازث هيَةةزث ةايبةةةة  رذيَةةت كةةوذرون،  

وة، بةةةب َ هةةيض وكةةة طةيمةةت زيةةانيَك  بةة َ سةة وريب بةةة سةةةربازؤانةو كؤمثانيةةا
 .بةربةستيَكيب طةرِونةوة ناوضةث ئازودكروو

ة هةةةوويى  جي ةانيب زيانةةةكانيان دةرؤمةت، بةةة ضةةندةها مليةةؤن    دووث ئةةو 
دؤالرو يةةة سةةةدو حةةةفتايب دوبةةةزي  بةرهةةةم هيَ ةةان  نةةةوةيان يةةة مانطيَكةةدو     

 .ؤةمآلند
ة سةةةر كاغةزةكةةة، يةةةو كاةةةةدو   بووبةةةو ةةييمةةرةوة ةةةوزي  ضةةاوث ؤمةةت  

 :ةوةينووسيكاةةميَرث ديوورةكة زةنط  ييَدو، ئةو بنةث ثيرِوندو نامةكةث 
رذيَر  بةعي ةةالضؤث طةةي  كةورد دةكةا ، ثةرت يةة سةَ  هةةزورو ثيَة ج           -

و  سةد طوندث كوردستان، بةهؤث كؤضو سوةاندن  مايىةكانيان، ثاكمازث كةروون 
 .و جي انيب بيَدةنطة ناوضةكة بةجيَب يَلى  هةمووناضاركروون بةوةث 

رؤذ ثةةةرةيان و رؤذ بةةة ئةةةو ئازورونةةة يةةة ئاوورةييةةدو وةل ثةيىةةة طرةييةةةوة     
و باؤيةةث ؤةةيايى     و بةؤن  ؤةؤش   و طةويىزور  دةسةند، بةةردةووم حةةزث يةةطو َ   

، بةةؤن  بةةة طةةويى  بؤخنؤشةةةوة دةكةةرد، ثةةرِ بةسةةيةكان        بةةووهيةةووو ئةةاوو   
و كيَةةوث دةهيَ ايةةةوة بةرضةاوث، بةةؤن  اليةةةو   هةيىيدةمةةث، شةةيَوةث ضةةياو شةا   
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و ضةوويةو   نةةع او دورث ب يَمةت  نو ريَةانةةو نيَرطةزو طويىةة شةةوبؤو الوالوو     بووبةي
بةةؤنيَك  ةةةرةوة  هةةةمووو  و سةةيَوو طةةويَزو ةةةرثَ و ةةةؤ  ةةةزوونو هةةةنارو هةةةرم َ 

وث يةةةةو جي انةةةة ويَ ةييةةةة   ودةكةةةردةوة، وةل جةةةارون هةةةةيى  دةمةي ةةةةوةو ر  
دةكردةوة، ئاووة  دةؤووست جاريَك  ةر ئةو سروشتة ببي يَتةوة، يةةوةوة ئةةو   

ة بةسةةر سروشةت نةاووزةث كوردسةتاندو دةكمةا،      ةارو سورةث دةدييةوة، رؤذون
 .دةيان جار ئةو شيَوووييةث ية دةست درِندةي  رذيَرةوة دةبي يةوة

ن، دورو بووو طةزو السةك سةوةا   ة ناو باؤيَكةوة طو َوجاريَك بةو ضةش ة ضو
و ةةا  هةيىدةبةزي ةةوة، فرِؤكةةث جةةنط  بةةبؤمبا       ن، دةسةت بوودرةؤت سور ب

 .نبووو زووو ية ؤويَ اودو شةال  ب لبوو، بووسور كرد شاي  ئةو طوندةيان
و ئيَزطةةوة دةردةكةةوة ، جةسةةتةث    ئةةو دنةنانةة رؤذونةةة يةة نامةةو هةةةوو َ    

دةكةوةة سةر شةروث مةر ، جاريَك بة بروسكةيةل طيان  يةك اةةوة، جةسةتةث  
 :كةوةة سةر ؤرؤش، كاةيَك دةخيويَ دةوة فرميَمك بةرث ضاويطر 

ة، كةيوثةةةيو وزؤةكةةةث  ول هةجيجيةةةك  طةةةرِؤك  كوشةةتو ثيَمةةرةرطةية -
 .بردوةو ضؤةة ناو رذيَر  بةعمةوة

ئةوة كاريطةرث ؤمتة سةرث، ويَ ةةث هةجيجيةةكان  ؤمةتةوة بةرضةاو، بةؤ      
بةةيَوث ذيانيةةان كةازو اةةةكيان يةةو شةةارونةث ئيَةرون دةكةةرِث، دةكةوة ةة سةةةر      

ة هاوزةيانيةان دةفرؤشةتةوة،   و بة  س ور، بة وز  بة طوندو ئاوةدونيةدو دةطةةرِون  
ونة هةةةر طونديَكةةةوة شةةتةكانيان يةةب  دوريَكةةدو دةكةةردةوة، وردو درشةةت  ودةضة 

 .ةيَيدةئازن
و وجاريَك بةةو جةؤرة هةجيجيةةك  بةي ، بةؤنَيك  ؤةؤش بةسةةريدو هةا ، د        

 هةةموو و ممتيلةو عةةرو شانةو ئاويَ ةو  ن ية دةرزثبووةوة، ثرِبووس دوة  كرد
و جامانةةو كةآلوو    ، ممةك  بوو، طونيةيةكيمة  روؤمةت  بووث َ  كةيوثةييَك  ةرث

، ثةارةث  بوو، ؤؤيم  يةسةر دؤشةكلىةيةل دونيمتبوويةضكو ةوماش  يةسةر دونا
 .وةردةطرةو، شت دةفرؤشت
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و شوشةةيةل عةةةرو    ة ثيَمةةوة، جامانةةو  مةوكيَب   وبةو رووني ةوة ييَ  ضةو 
يةةوة  يهةا ، سةاةيَك بةة ديار   دةستةسرِيَك  ييَكرِث، بؤنيَك  ؤةؤش بةسةةريدو دة  

 .دونيمت، ئةوسا رؤيمت
يةوساةةيمةةدو بةةةو بةةنةوة، هةناسةةةيةك  هةيىكيَمةةاو يةةة دنةةةنيَك  نةةامؤدو   

ئةو بؤنةة دةيطرةةةوة، هةةر يةة رؤذونة  يةكةةم  شؤِرشة          بووماوةيةل . بووماة
و ئةةاووزة د َ  ئيَرونيمةةةوة وةل بةةؤن  كروسةة  يةةةعيو  ثيَيةةايةوة، بةةةو ؤؤشةة  

و ثمةتيوون    ةةيةطروفيَك  بؤ سةركردويةة  شؤرِشةةكة نةارد، اليةةنطرث    فرِيَ ةوة
ؤؤث بةؤ دةربةرِث، دووث ئةةوةيب هةةويى  ةةووويةدو بطةرِيَتةةوة بةؤ كوردسةتان،         

، دوو روزث بوونةؤؤشيةكةيمة  نائوميَةد   نووسة  يةبةر ئةوةث ية ئةةمريكاو ضارة 
 :ؤؤث بؤ هاوةزن  دةربرِث

طةرِيَرةةةةةوة بةةةةؤ كوردسةةةةتان، دووث  ةوونايةةةةةكت ئةوةندةيةةةةة ب هةةةةةموو -
نةؤؤشيةكةيمةت ويمةتت رِوسةةتةوؤؤ بيَرةة ووشة تؤن، هةةةةا موحة ةةد دؤسةةك       

و هةةةروةها  و رييةارد ئيمةةتؤد  ببية ت، سةةةري  سةةي اةؤرث هي ةدث، ئةةت هةةيَكني  
، ئةةوونيب  بووجؤرج هي  بةرثرس  فيدروسيؤن  ئيموكارث ئةمةةريكاث روكيَمةا  

يَكتةةرووة ثيمةسةةازيةكان  ئةمةةةريكا، هةةةةا ة سةةةر طةةؤنطرةث رِبةةووكاريةةان كرد
هاوكارث بزوة ةوةث طةي  كورد بكةن، ويمتت ئةو دؤستانة ببية ت، هةةةا بتةوون     

 .بة ن يَ  كاريَك بؤ كورد بكةن
و شةةيَووزث نامؤييةةةوة يةطةةة َ كةةةيف     ثزيمةةكةكة بةةة سةةيراث ئةفمةةانةي    

، رؤشة اي  يةة   بةوو شري يةكةدو ةؤرِيَك  جايىجايىؤكةةييان يةة نيطايةدو دروسةت كرد    
نةة سةةر شةةثؤي  بةنةوةرث، هةسةت      بووطيَةووث دوديىيو طومةانو رورِوييةدو كةوة  

ية شةةةثؤي  بوودةكةةرد شةةري يةكةث ييَ ةةةدروبيَت، شوشةةة بةةايىةكةةةيب ؤمةةت    
و فةةةةزوث زةمةةةةن  ناكاةةةةةي    روثرسةةةيارث سةرسةةةورِهيَ ةر، بةةةة دنةةةةن  ذو  

ييان يةة زةمةةن    ميَةةوو يَك  و، وشةو رستةث رؤمةان  نبووووش تؤنةوة ةيَكةزودة
 .يةوةنووسيندو دةبووناوةؤتةث نامؤ



 

275 

 
 
 
 

(8) 
 

              

، بةة ةةزويةةةك   بةةووشوشةةث ثةيةرةكةة شةةيَيةك  ةةةيىت  ئةفمةوناوث طرة    
و ةةام    نبووو  و يةطةئ كةشو رةند ديىتةزيَ  بنةوةرييةوة بة طويَيدو دةهاة 

و وةل ئةةةو سةةاةانة رةنطيةةان  نبووةفةةت بةةنةوةرث كارةسةةاةةكاندو ةيَكةةةزودة 
دةدويةةةوة، مؤسةةيياث ديىتةةةزيَ  جةةةند ييَةةدةدرو، وةل ئةةةوةث جةةاريَك  ةةةر       

رةدو يةةة بنةوةريةةدو  وجةةةنطيَك  طةةةردون  يةيةةةل ضةةركةدو يةةة فةةةزوث ئةةةو ذو    
 .دوبارةببيَتةوة

يةان بةة بةرضةاويدو دةهيَ ايةةوة،     وئةو هاوورو رةنطة ةيَكةزوونة شريت روبردو
سةاةةوةؤتةكان دةكةةردةوة، ئةةو زةمةنةةة ؤويَ اويانةةث يةسةةةر     ةمووهةةبةنث ية 

نامةةو الثةةرِةث رؤذنامةةو طةةزث      هةةموو نةؤمةث كوردسةتان ةةونية  دةكةرو،    
وةريويةةةان نيمةةةاندةدويةوة، يةوساةةشةةةدو، وةل كةةةارطيَك  دةسةةةتكرد يةةةةو      

يىةة  كةشيَتييةوة ويَ ةث ئةو طةزيانةيان نيماندةدويةوة، بةسةر ةةرميَكةةوة طرمؤ 
ن، يةطةةة َ هةيىدونةةةوةث الثةةةرِةث دةفتةريَكةةةوة، بةةةدةم شةة ةث بايةكةةةوة  بةةووب

ؤمة ؤميَك  سةرسورِهيَ ةر يةسةر ةةرمةكةيةوة ةيَكةزوث كةشيَت دورسةتان   
، بوونةةةوة، يةوساةةشةةدو، ثيَمةةرةرطةيةل يةسةةةر ةةرمةكةةة وةسةةتابووضةةياكة دة

 :، بةرزث كردةوةبوودةمانيةيةك  ثةرةبيل  بةدةستةوة
 .ومةوئةز بةن  ئةوة ه  ئةو فةرماندةيةية طرة -

سةةةري  دةدو، يةوساةةشةةدو، دةسةةت بةسةرشةةانيدو   بةةووئةةةويب سةةاةيَك 
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و ييَةة  روونةة ، يةسةةةر بةرطةكةةةث  كيَمةةاو دونةويةةةوة دةفتةرةكةةةث هةيىطرةةةةوة
 ةكان، ئةوة سةري  روكيَماو يةة ب دوريَكةدو دونيمةت   يجةنط  بارزوني: بوورونووس

 : هةيىدونةوةث الثةرِةكان و كةوةة 
وةزورةة  جةنط  دةويىةة  ئيَرون برِياريَك  دةركرد، فةرمانيَك  ب جربة بؤ ) 
فةرماندةث ئةم ناوضانة، ثيَويمتة كؤةاي  بة هيَزث بارزون ب يَ ريَت، طةةز   هةموو

ةرِون  سوثاث ئيَرون دةكةن، بؤ ئةمةةيب هيَةزث عةةيةد غةةفارث يةطةة َ يةكةةث       
اندو يةكيان طر ، هةر ئةو شةوة برياردرو، يةطةة َ سةثيَدةث رؤذدو   سوثاي  سوفي

ية ئةسفةندو هَيرش بكةنو بةةرةو نةةيىؤس دريَةةة بةة ثَيمةرةوث بةدةن، ذةنةةرِوَ         
بةةارزون  دذة نةؤمةةةيةك  بةةةهيَزث دونةةا، بةةةيان  هةةةمان رؤذ يةةة سةة َ ةؤيىةةةوة    

يةان ةةةانةد،   دةستيان بةة هَيرشة  ةونةد كةرد، يةة سةةرةةادو هةةذدة طويلةة ةؤث        
و بةةةاييؤن  ثيةادةث ةؤثتانةة  هيَرشةيان بةؤ      وو د بةةاييؤن  سوورةث يورِسةتان 

و  كردنةةوة، ثيَمةةرةرطة بةةة نةةاريؤك  دةسةت يةةة زريَثؤشةةةكان هاة ةةة دةسةةت  
و ش ؤث بؤردومان كرد، ضةكدورون  رةشيد  زؤربةيان سوةاندن، فرِؤكةش نةيىؤس
شني و هيَزث سوثاييب يةة موونةةوة    و شيَخ بةطو نورث بة  ية بةرزوي  ةؤيىةط 

بةةةرةو بةةةةرزوي  كةسةةةريك بةريَكةةةةوة ، كتةةةوثرِ جةةةةنطيَك  ةونةةةد هةيىطنسةةةا،  
مةةكيان نةارد، ثةاش ضةةند كاةةةميَريَك      ؤبارزونيةكان بةو نةؤمةةيةوة هيَزيَكة  ك  

ثاشةكمةةيان ثَيكةردي ، يةكةة سةوثاييةكان بةة ثمةتيوون  فِرؤكةةو زريَثؤشةةةوة        
دريَةةةيان بةة ثَيمةرةوث ؤؤيةان دويةةوة، ثةاش ئةةوةث         رث موونةة وبةرةو باشةو 

ذةنةرِو َ بارزون  هيَزةكةث دوبةشكرد، دوسةد سوورةث هةيىبةوردةث يةة كةسةريك   
،  ودومةزرونةةدو دوسةةةدو ثةةةيا ضةكدوريمةة  نةةاردة بةةةرزوي  شةةاؤ  بردةسةة      

و دونةةاو ثيَةة ج سةةةديب يةةة شةةاؤةكان  كوكيةةدو     دوسةديمةة  يةةة ئةةاووي  ةويةة   
 .دوسةنطةريان ييَ

، شةةةبةخيونيان كةةردة سةةةر بةةةةاييؤنيَك  سةةةر بووجةةند يةةة نةةةيىؤس طةةةرم 
شاؤةكان  كوكيا يةة طةةي  ةةاةلؤوة، هَيزةكةةث عةةيةد نيمةارث يةة موونةةوة         
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و هيَزةكةةث دؤيىةبةنةةد يةة زوركةة  دؤيىةكةةوة بةةةرةو شةةاؤةكان      بةةرةو كةسةةريك 
 .كةسريك بةريَكةوة ، هةةا ية سليفانادو يةكبطرنةوة

ةث هَيزث عيَةروق هةا  بةؤ المةان، شةويَ  سةةربازؤانةكان  ؤؤيةان         فةرماند
 :و ثيَ  روطةياندي  ميَرطة سور و ن ية بافتيانبوونيماندوي ، دو ةي  

دوونةةزدة فرِؤكةةةث ئاس مةة  دةؤةي ةةة ؤزمةةانةةةوة، يةةة فرِؤكةؤانةةةث       -
كةركوكو موسلىةوة هةيىدةسة، ناوضةث بارزونيمران بة ةةةوووةة  ةةةؤتكردوةو   

ث هةةةةموواوةدونيرةةةان ةيَةةةدو نةهيَمةةةتؤةةوة، دورو درةؤةةةت ناوضةةةةكةاان    ئ
و دةكاةةة شةةش يةكةةة،    ةيثةكةةاان ثيَك اةةةث ثةازدة بةةاييؤنةة    . برِيوةةةةوة 

سةربازؤانةث س وريمران  ية ؤةنيَرةيةو ية كيَوث برو سث  بةرونبةر بزسةي اية،  
ةيةةة َ، هةةةةةا و كاةةةةةميَرث كاركردنيمةةةتان دةد دريَةةةةث شةةةةثؤي  بيَتةيةةةةكان 
 .ثةيوةندث ية نيَوومناندو هةبيَت

 ئةمانةش بؤ ئةوةية ريَطةث روسيايان ييَبطري ، ئةمانة ةوةةاب  روسة    هةموو
و ية ئيَروندو كار بؤ ةيَكدون  ئاسايب دةكةةن، جةةنط  ؤويَ ةاوث ئيَرونيةان كةرد،      

يان ؤؤيةان دووةةةةوة دةسةت دةويىةة ، هيَةزث      هةمووكؤمارث مةهاباد روؤاوةو 
و نةؤمةث سؤ يةةةوة كاردةكةةن،   رزون هةر جةند دةكةن، ئةمةيب بة ثةنبا

هؤشيارث وردمان هةية دةربارةث ثةيوةنةدث ذةنةةرِو َ بةارزون  ثيَيانةةوة ، هةةر      
يةةةو كاةةةةث طةيمةةتة مةةةهاباد، بةةة بةةةردةووم  هاةوضةةؤث ئةفمةةةرو رِوويَةةةكارة   

انةةدو بةةؤ ئةةةوةث   سةةؤ يةةةكان  دةكةةرد، يةةة ضةةةندي  ديةةدوردو، هةةةويى  يةطةيىي    
ثمتيوون  ييَبكريَت، يةم رؤذونةدو كؤمةيىيَك ديلران كةوة ة دةستيان، ثاش ضةةند  
رؤذيَك ئازوديان كردن، دةيىيَ  ية هةويى  ثةرِي ةوةدون بؤ روسةيا، يةبةةر ئةةوةيب    
هةةةر جةة َ طةةؤرِك َ دةكةةةن، هةةةةا ئيَةةرون وةةازفيَ  ، هةةةر ضةةوور دةويىةةةة  سةةةر  

و ةةزضةةؤ كردنيةةان، ييَثمةةرووون     ر سةة ور طةةرة  سةة وريب ريَكةةةوةوي  يةسةةة  
ةوركيةاش ثةيوةنةةدييان بةةة سةةركردويةة  سةةوثاوة كةةردوة يةة ةةةارون، ثةةةنان     
هاريكاريان ثيَدووي ، يةسةر س وريب س َ مةؤفةرث سوثاييان دومةزرونةدوة، يةة   
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شةاؤ  دوالمثةةةر بةةة دريَةةوي  دؤيىةة  بيَ ةةاردو يةةة نزيكة  ئةةاووي  كؤةانةةا بةرونبةةةر    
 . او نيَرك زةرك

ة، بةة زوية  هيَةرش كؤةةاي  ثيَبيَةت، بةة جؤريَةك        وشاث ئيَرون فةرمان  كةردو 
يةوة زيةاةر ئةابِروث سةوثامان نةضةَيت، يةبةةر ئةةوةث بارزونييةةكان طةةورةةري          

و يةة ئيَةرون دةرنةةكريَ  بةارث ئاسةايب       هيَزث ثارةيزون  رؤذهةزة ، ئةطةةر بيَةت  
 .دةشيَويَت

هةويى  ةةوووةوة، بؤ يةكةةجمار سةةرهةند غةةفارث     دةويىةة  ئيَرون كةوةؤةة
نامةيةك  بؤ طفتوطؤ بةؤ ذةنةةرِوَ  بةارزون  نةارد، بةة وةرطةرة  نامةكةة هةسةت         
كردوة ثةنيَك هةية، يةطة َ ئةوةشدو ية نةغةةدة نامةيةةك  بةة منفةةال  ئاغةاث      
هةةةؤزث ةةةةةرة ثاثاغةةةدو بةةةؤ نةةةاردةوة، ئةةةةويب وةالىمةةة  دويةةةةوة، يةةةةكيَك يةةةة  

و بي يَريَت بؤ طفتوطؤ، ثاش س َ كاةةةميَر ئةةمن    ةكان  ؤؤث هةيىبةيَريَتسةركرد
سةرؤل هؤزةكةان    هةموويةطة َ منحاجدو طةرِونةوة، ية ذوريَكدو ية كؤسة كاريَز 

، ثيَمووزث ييَكردن، رؤذث س  ئةازور، ذةنةةرِو َ بةارزون  طةيمةتة مةةهاباد،      بووييَ
، دووث ئةةوةث سةةردون  ةةارون دةكةا ،     دووث طفتوطؤيةك  كور  بةيىيَ  ثيَدوي 

ئةطةر طنوطرفت هيَزث بارزون يةطة َ دةويىةة  عيَروةدو ضارةسةةر كةرو، ئةوكاةةة    
كاريَكيان بة ئيَرون ناميَ يَتو دةرِؤن، ثةنة  دةويىةةة  ئيَةرونيب زؤر اليةةن  ةةرث      

، ك  ديةارث ئيَرومنةان كةرد بةة نويَ ةةر     نووسي، بةو نةؤمةيةيمةوة رؤذنامةبووهة
و ملةكان  شني  بةىغ كةوة ة بؤسةةث ةةةهاث    بةريةوةث بطةنة اليان، ية باالىنب

، كاةيَكيب طةيمةتة  بووسةرؤك  ؤيَلى  هةرك ، ثاش جةنطيَك  ةورس رزطاريان 
 :الث شيَخ ئةمحةد ئاطادورث كردؤةةوة

ةؤثةة طةورةيةةث    وثيَويمتة بارزونيةكان بةيىيَ  ؤؤيان ببةنة سةر، ئةو دو -
 .ةة بةردةستيان بيدةنةوة بة سوثاث ئيَرونو نةغةدةيب ضؤ َ بكةنكةوةؤ
 :ئةويب بة شيَوةيةك  سةرسورِهيَ ةر ةمةكةث ئاوةذؤ كردؤةةوة 
وةةري  كةا  دةدريَ ةةوة بةة سةوثا،      وو بةة ز  ةؤثةكان ية ئاووي  نةيؤس ون -
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زة بةالىم ضؤ َ كردن  نةغةدة يةم بارةث ئيَمتادو يةة ةوونةا بةةدةرة، ناكريَةت ثةان     
 .هةزور ذنو م دويىو ثنةميَرد ية ش ؤدو ؤرِ بكريَ ةوةو بةيَويان بؤ دوبني بكريَت

ئةمةش ةرسة  طةورةيةة بةؤ ئيَةرون، جةةنط  بارزونيةةكان سةوثايان شةثرزة          
يةشةكر عةةي  رةزم ئةارو يةة      كردوةو بارث ئاسايب ةيَكيوة، دووث ئةةوةث سةةر  

ة شةةكاو، كاريطةةةرث ةويجةةةنط  بةةاكورث سةةةةز بةةةهيَزيَك  هةشةةت سةةةد كةسةةي
ئةطةةر  : و دةيىيَةت  ؤمتة سةر ورةث سوثا، دووجةار ئةةو شةايةةيةيان بةؤ دةدو     

رؤذهةةزة  ناوةرِوسةتت    هةةموو ويةة  بووثةيا هةزور كةس ية بارزونييةةكاض يةطةيىدو 
 .دوطندةكرد

ة دةبيَةت هةويىبةدةي  بةةب َ جةةند يةة ئيَةرون       بةوو يةبةر ئةوة بة هةر نرؤيَك 
 .دةريان بكةي 

و يةةةةثا َ طفتوكةةةؤدو  يَمةةةتا ئيَةةةرون يةةةة ثةنةةة  وردويةةةة، هةةةةةا بةةةةهيَر   ئ
نةوةيةل ية ةارون كيَمرو، ذةنةرِو َ بارزون  يةطةة َ  بووبيانتويَ ي ةوة، نةؤمةث كؤ

منحاجو عيَزة  عةبدوييةزيزو عةةيد عةي  ئةكرب غةفاريدو بؤ طفتوطةؤ ضةون بةؤ    
 .ةارون

، بةوو بارزونييةةكان  نيطةةرون كرد  ماوةيةك  زؤر ية ةارون مانةةوة ، ئةمةةيب   
ورةث : يةةةةكيَك يةديلةةةةكامنان دووث هاة ةةةةوةث الث ئةةةةو ةيَكدةرونةةةة دةيىيَةةةت   

ةوة، ئةطةةر ذةنةةرِو َ   بةوو يان  طرةهةةموو و ثةةذورة   ، ؤةةم بووبارزونييةكان رِوؤا
 .ية جيَطةث ؤؤياندو بووان ةوونةوةنووسيبارزون  نةطةرِوياةةوة ئةوة ضارة

، ية ةارون ؤؤث طةياندؤةة  رِؤزفةيَلت  بووةؤمةية رزطارث جيَطةث دوؤة يةو ن
 :ئةمةريكيو ديدورث يةطةيىدو كردوة

 .و بةيىيَ ةكاض شتت، شةروفةمت وو ةةنيا ثابةندث دو م  ية مةر  ناةرست -
ث يةة دذيانةة، دووث   هةةموو و جي ةان    يةطة َ ئةوونةشدو بةارودؤؤ  ناوضةةي   
ئةةةو وةزيرونةةةث بةةة دوووكةةارث   هةةةموو، ئةةةوةث كابي ةةةث عيَةةروق هةيىوةشةةايةوة 

ن طةؤِردرون، ئةيرت هةيض هيوويةةك  عَيروةيةان نةةماوة، جطةة        بووبارزونييةكان ةةايل 
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يةمةر  هيض جيَطةيةل بؤ بارزونييةكان نةماوةةةةوة، دةويىةةة  ئيَةرون بةن يةةوة      
دةكاةةوة بةر يةوةث ؤؤيان بطةيةن ة زيرؤو ةةهاو هةركييةكان، ضةةند هةؤزيَك    

و غةةةفارث، شةةيَخ   سةةةركو  بكةةريَ ، بةةةم مةبةستةيمةةةوة هةةةمايؤن    يةةاؤني،
هةةا نةؤمةث هيَرشةةكة دوبرِيَةةن،   . ية نةغةدة بي  انئةمحةدو ذةنةرِو َ بارزوني

ةشةةيَ ني، دووث ئةةةوة سةةةرةي  بوويةةة ناوةؤتةةةو يةةةثا َ طفتوطةةؤدو دةسةةتيان ييَ 
فةوزيةةة،  زةنطةنةةة بةةة هيَزيَكةةةوة يةةة باالىنؤشةةؤو دةسةةتةيةل سةةوورةث هيَةةزث     

 بووهيَةةزيَكيب بةةة سةةةركردويةة  عةةيةةد ئةنمةةارث يةةة مةةةهاباد، ئةةةركيان ئةةةوة 
و ديَ اةةكان  دةوروبةريةوة بةرةو ش ؤو س ورث  بارزونيةكان ية س ورث نةغةدة

 .عيَروق بمكيَ  
هيَزيَك  ةر بة سةركردويةة  موةةدةم كةالش ية مةهاباد، بةة مةفرةزةيةةك    

يَزيَك  ةريب ية س ورث ؤانة ية عةشةايةرث مةةنطورِو   ةؤثتانةث حةفتاو ثيَ ج، ه
مامب ، هيَزيَكيب ية مةهابادةوة، س َ بةةةاييؤن  ثيةادةو دةسةتةيةل سةوورةو     

و ون يةة حةةو  فرِؤكةةث هاي ةةو د    بةوو و هةووييب، بةريت   دةستةيةك  رةشاش
و  فِرؤكةث ةايطةر موس، يةة ةةؤيى  ضةةثةوة ييَيكةو نيةوةث بةةةاييؤن  هةمةةدون       

و دةسةةتةيةك  هةةاوةن طؤيزرونةةةوة بةةؤ   يةك  ةؤثتانةةةث حةةةفتاو ثيَةة ج دةسةةتة
نةيىؤسةةو، سةةوورون  مةةةنطورِيب يةةة ضةةؤم  طةةادر ثةري ةةةوة بةةةرةو سةةي طان        

و ريَةرِةوث ثمةتةوةيان    هيَزةمان ةيَكمكا، ية ةؤيى  ضةث هةمووبةريَكةوة ، ئةو 
وث ةفةةند،  سةوورةكان طةيمةت ة مةةود    ييَطرةني، ئةمانة ثمثؤرِث ثارةيزونني هةر

طويلةةةيان دون، ئةوونةيمةة  بةةة شةةثرزةي  بةةةرةو ضةةةمةكة   يةةةناو ةةزكةةةوة بةةةر
اليةكةةةوة بةةةر طويلةياندونةةةوة، سةة َ    هةةةموون جةةاريَك  ةةةريب ية بوووودةرضةة

 .نبوو سةدكةس ةةفروةونا
دووث ئةةةوة سةةةد ثيَمةةرةرطة يةةة نةةةيىؤس هيَرشةةان كةةردة سةةةر بةةةةاييؤن      

 . بووطر ، بةسةر سةنطةرةكانياندو زو َ دةهةمةدونو بةرزوييةكان  دويميان 
بة ةاييَؤنيَك ية نةغةدةوة، شةو بة ئؤةؤمبيَ  بؤ يارمةةة  موةةةدةم كةالشة     
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بةكاث سةر ملة، ئيَمةتايب جةةند بةردةوومةة، ضةوور      بووان نووسينيَردرو، ضارة
و هاوكةةارث سةةربازنان يةةة نيَوونةةدو هةيةةة يةطةةة َ   ونودةويىةة  سةة ورمان ييَطرةةة 

 .(كةوة هةر بارزونييةكان سةردةكةونبةرةية هةموودو يةئةوةش
بةةة ؤويَ دنةةةوةث ئةةةو نامةيةةةوة الثةةةرِةكان  ةةةرث هةيىدويةةةوة، ويَ ةةةث يةةة     

، سةاةيَك  بووو سةيف  بروث بي ييةوة، كتوثرِ ديى  ثرِ سيَدورةدون  ةازث موحةمةد
ة، ونةةة طةرمةةةووييَةة  روونةة ، فرميَمةةك بةةة ضةةاويدو دةهاةةةة ؤةةوورةوة، بةةةو دةر 

و  ضةةيلكةيةك  يةةة بةفرةكةةةدوو كةوةةةة بنكردنةوةيةةةك  ةويىةةةوة، زةردة طرةةة  
و رويكةردة ريَةرِةوةث    ةوش  دورِيانيَك  ةو َ ها ، بةو بنةوة ثةيةث هةةيىربِث 

وثةةا  كةةردةوة، يةةة كةةاة  ثلةةةث   ومةةةهاباد، وةل ئةةةو سةةاةة ئةةةو ثةنانةةةث د  
 :ذةنةرِويىييةكةيدو بةجةماوةريدو

زؤر طةورةيةة وةل ثيَمةرةرطةيةل يةة شؤرِشة  ئازوديةدو      ئةوة شةةرةفيَك    -
بةشدورم، شةرةفيَك  زؤر طةورةةرم وةرطر ، هيَزث ئازودث سةركردويةة  ؤةؤث  
دوم َ بؤ ثاريَزطارث كردن يةة كوردسةتان، ثةةنانتان دةدةمة َ هةةةا دوو ة ةؤك        

 .ؤويَ ت ببةؤمت، بؤ ئازودث طةي  كوردمان
ويَ ةيةةةوة بةةة ضةةاويَك  ئاوسةةاوةوة يةةة   ؤةةةةيَك  ةةةرث يةةة بةفرةكةةةدو، بةةةو 

ئاةان  روون ، ةيمك  ضاوث بةؤ نةاو ةةةزوث سةةنطةرةكان دةكمةا، وةل ئةةو       
نةوة، يةة ةةةزوث ثيَمة اةةكان  ئاي ةدةوة     بووساةة بة ثريمك  ؤؤردو ةيَكةزودة

نةوة، وةل ضيا بلى ةدو وةل بايى ةدة ةيةة رةو، ةفةنطةكةةث     بووموث سةرث بةرزدة
 .و نةمانيدو و بةرةو يوةكةكة هةيىكما، برِيارث مانؤمتةوة سةر شاني

ة يوةكةث ضةياث بلى ةد، وةل   بوويةوساةةشدو، كةيف شري يةكة ية نيطايةوة دة
ئةةةو سةةاةانة سةةةركردويةة  شؤرِشةة  دةكةةردةوة، بروسةةكةث ئةةةو رؤذونةةةيان      

و ةةا  يةة طةرِث هةةوودو      ث بؤمبةا دةسةوةا، دةسةت   ؤدةدويةوة، ؤال بةطرِو بؤسة 
نةوة بة بوورد، ئةو طرِو بؤسؤيانة رةنطيان دةدويةوة، ية نيطايةوة دةياريان دةك

نةةةوةو ثةنان امةةة، يةوساةةشةةدو، كةشةةيَت   بووة ؤكةةةث مةرةكةةةب  برِيةةارو كؤ 
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دووةكةان فؤةةؤي  بةة بةرضةاويدو     وورةكة ئةو بةةرووردةيان نيمةاندةدويةوة، رو  وذ
نةث بةة باسة    نةوة، وةل ئةو سةاةا بووث جةستةث كرذ بون، موودةهاة و دةضو

نةوة، دةيةان جةار بةةو شةيَوةيةث ييَةدةها ، جاريَةك       بووكيَمةث نةةةوة روستدة
ك بةةو  نووسةي بةدةم بنث ذوناوييةوة ضركةيةل رؤحة  ةوونةدةوة، كاةيَةك رؤذنامة   

 :ةوة وروذوندثيرةث ثرسيارةكانيكويَ مةبةستةوة هاةة الث، ية طرثَ
 .ة  ضيية؟ئايا ئةو ثمكةث ثارة  ية ؤةباةدو طيَرِووية -

ةوة، سةةاةيَك بنيكةردةوة، ثاشةةان  ية بةةو ثرسةةيارةوة شةازويَك  ناديةةار طرةي  
و بةشةةيَوةيةل دةنطةة  بةةةرزكردةوة هةةةةا دونيمةةتوون  ثةيةةةث يةةة ييَةةوث البةةرد

 :طويَيان ييَيبيَت
ة بيطيَرِيَةةت، يةةة بةةارةث  بووبةةا بلىةةيَني ئةةةو دةورةث طيَةةرِووة  يةةة ةوونايةةدو    -

ةندث ثيَرةوة هةيةة، جطةة يةة طةةي  كةورد ثارةيَةك       و ئةوةث ثةيو كةسيَت ؤؤم
 .نيية، ئةوونةيم  سةردةكةون ةاكةكان  طةي  كوردن

، بةوو ث ذيةان  ؤؤيةدو نوةر  ميَةةوو و يةة   بةو ةمةيةوة بنيَكة  ةةويى  كةردةوة   
بنيَك وةل هةيىريَك  ئةفمةانةي  زمةان  يةة بيَزمانيةةوة بةرجةسةتة دةكةردةوة،       

و  ةايىيمك  باؤيَك  بةر بةا يةةذيَر منةةث بةارون     برذونطو برؤو موث جةستةث وةل
بةةةفرةوة دةجةةوزن، دةيةةةها ضةةنؤك  فؤةؤييةةان وةل ةةةةون  زةريةةاث وشةةة      

بةةةة روونةةةي  زةمةةةةن  نةةةةزونرووةوة ئةوسةةةاةةث بةةةة ؤورسةةةك   . دةطيَرِويةةةةوة
نةةةةوةث ةةمةةةةن  الويَتيةةةدو ريمةةةايى  ئةةةةو ةةونةةةةث  بووبنهاةةةةةوة، يةطةةةة َ ؤرِ
ث يةطةة َ الوونةة   ووميةاريو ثيَك يَ ةان  بةةرةث يةةكطرةو    دةضة يةوة، ثةيوةنةدث رِ  

ن، بووسيمتةم  حزبة  نةةةةوة ؤةووز هةة     وضةثتووزث سليَرانيدو دروستكرد، دو
كؤمةيىةةةةث برويةةةةة  شةةةيَخ يةةةةةيف، يةسةةةةر شةةةيَووزث كؤمةيىةةةةث دومةةةةزرووةث 

ن، بؤرذووو دةويىةمةندون  دةطرةةوة، طروثة  دوركةةريب   بووةوستةنتي ية دومةزرو
ن، يةةةة ثيَ ةةةاوث ئؤةؤنةةةؤم   بوونارؤكةةةان  ئيتايىيةةةادوبوور كاريطةةةةريَت كاريةةةةذيَ

و سةةربةؤؤي  ةةةوووث كوردسةتاندو ؤةةباةيان دةكةرد، دذث       كوردستان  عيَةروق 
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وكيان حزبة   ون، دووةةر هةةرد  بةوو و ئي طليز و هيتلةرو دذ بة ئيرثرياييزم فاشيزم
يةةو ماوةيةةدو يةسةةر     بةةهؤث ئةةوةث   بةوو ئةمةيب بة كردةوة هيوويان ثيَك يَ ا،
  هةةةر بةةةردةووم بيَةةت، مةةاوةث ضةةوور سةةا َ شةةةرييةو فيي ةة     يؤويَ ةةدن  ئةةاي

ئيمةم  ةيادو ؤويَ ةد، هةةةا مؤيىةةة  مةاليةةة  وةرطةر ، مةاوةث شةةش سةاَ          
 .بووزياةر يةسةر دةست مامؤستايان  ةايبةة  ية طوندث بارزون دةست ثيَكرد

. ثيَوو، كاةيَك ية ناسريةوة طويَزرويةةوة بةو هيوويةيمةوة يوةكةو دةشتاي  دة
ئةو برِوويةث بة بةرزوييةوة ثيَوونة دةكردةوة، هةةا ةي ةويَت ئةاوورةي  بةة ئةاوث     

و رووني ةيمةةوة ثةيةةث بةةرز     بنو شؤرِش  شارةكة بمكيَ يَت، بةةو مةبةسةت  
 : بارة دةكردةوةودةكردةوة، وةةكةث شيَخ مةمحودث دو

ث ثةةةناض يةطةيىةةدو بةسةةة، بةةةو مةرجةةةث    بةةؤ دةسةةتةبةركردن  ئةةازود   -
طةرةنت ئازودث بكةن، رِيَطةم ثيَدون بيَ ة نةاو نيمةتيرانةكةمةوة، درؤةةان كةردو     

م يةة بةرومبةةر مةبةسةتة ؤروثةةكان      بةوو  ، بةرثرسةيار بوومةبةستيَك  ةرةان هةة 
ةستت، ضاوةرِوون  ئةوة ناكةم يةاليةةن دوذم ةكةمةةوة ؤيَةرو ؤؤشة      بووئيَوةدو 

 .ةيَبكا ، ئامادةم ية ثيَ اوث طةيةكةمدو مبرم رِوم
و بةة ديى ياييةةوة    ث ؤةباة  ؤةؤث ؤةمآلنةدةوة  ميَةووبةو بنةوة ؤةرمانةث 

 : ثةيةث هةيىربِث
اليةةةةل رونكردؤةةةةةوة، ئامةةةادةم ؤزمةةةةة    هةةةةموورؤذونةةةة ئةةةةوةم بةةةؤ  -

و سةرؤكايةةيت بةؤ ؤةؤم ناويَةت، ئةةوةث      بيوكرتي تان بكةم، سةرؤك  كةس نيت
و يارمةةةيت بةدةن، بةؤ ئةةوةث ببي ةة       و بب ةة بةروم   دةمةويَت ئةوةية ببرة بروةان

رِؤيىةث ئةم طةيةو ؤزمةة  بكةي ، ئةطةر ةوونيران ؤزمة  بكةي  بة ؤزمة  كةار  
و  باسةةيان كةةردي ، ئةةةوة مةةةزنرتة يةةة نازنةةاوث سةةةرؤكايةة ، جيَةة  سةةةروةرث  

 .شانازية مرؤ   ؤزمةةكارث طةيةكةث بيَت
، ئةةويب بةة سةرسةامييةوة ييَة  دةرِوونة ، ئةةوة       بوووة بيَدةند بةو ةمةية

كةوة  يةطةيىةدو دةكةرد شةارةزوث ئاكةارث     و هةيىمةو  ثبةوو هةر يةو كاةةث ناسة   
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، بة ديى ياييمةوة  ئةو هةستةث ةيةادو دةدييةةوة، يةوساةةشةدو، دةيويمةت     بووب
ويب بةةة ةةةر بةة ثرسةةياريَك  ئةاطري  وروذونديةةةوة، ئةة    نةاؤ  بكاةةةةوة، جةاريَك   

 : مةيَك  كةسكوندث جطةرةكةيةوة ديى ياث كردةوة
هةنديَك ثرسيارم ييَدةكةيت، مةايف وةالىمدونةةوةيت نييةة، ئيَرةة ثيَويمةتران       -

 . بة رِوثرس  طمت هةية
ون يةةة مةةايف ةمةةة كردنةةت بكةةا  بةةةناوث طةةةي  وكةسةةيَك نييةةة ضةةةندو ضةة -

 .كوردةوة
 : بة ةوندث نكؤيى  يةو مافة كردةوة

ر نويَ ةرويةة  ئنودةث طمت ناكةم، ناةووض بلىيَت بةةزمان  كةوردةوة   نةؤيَ -
 . ةمة دةكةم

ةكةث ؤمةتة بنيَكة  ةويىةةوة، ةةيىةمةكةةث يةسةةر      نووسة ئةو وةزمة رؤذنامة
، يةة ميَمةك  ؤؤيةدو ئةةو     بوو  وشةةيةك  نةة  نووسيةووناث  بووكاغةزةكة روطرة

 :بنث ييَدةكردنةوة وشانةث دةةووندةوة
ووشة تؤن بةةروورد دةكريَةت، بةؤ رِزطةاركردن        رِو َ بةارزون  بةة جةؤرج   ذةنة -

 .و طةورةي  سةركةوة ةكةيم  طةروييةوة بؤ طة  ةكان كردثوويةيةةة يةكطرةو
و ضةةةث يةةة   يةوساةةيمةةدو بةةةو جةةؤرةث دةنوونةةد، فيمةةةكدونيَك  روسةةت     
ك  ، يةواليمةةوة ؤةيةةريَ  بوو، دةمانيةةيةك  يةة ناوةرِوسةتةوة بةسةت    بووؤؤيدو

و بةةهيَز دةردةكةةو ،    ، وةل ثيَمرةرطةيةك  كارومة ةوندو ةؤ َبووبةسةردو كرد
رةوةو سةي يةل ؤةووردن  يةة بةردةميانةدو     ويةوساةةيمدو ثيَمرةرطةيةل هاةةة ذو 

، بةوو ، ضةةند ثارضةة طؤشةتيَك  يةسةةر دونرو    بووو شلةث يةناودو دونا، ةاثيَك برنج
ةدةم  ناخنووردنةوة كةوة ةةوة ةمةة،   دووث ئةوةث ية ؤوونةكة هاة ة ثيَمةوة، ب

يةوساةةشدو، ذةنةرِو َ بارزون  بنث ية ثرسيارةكةث دةكردةوة، يةو كاةةث  ثلة 
 :طؤشتةكان  ؤمتة بةردةم  ئةوةوة، ئةو طريَيةث بؤ كردةوة

و ئةوةم ئةيامدو، هةيض شةانازييةل بةة ؤةةباة      ونامةويَت بلىيَت ئةوةم كرد -
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و يةةو   وض بلىيَت مترانةث طةي  كوردم بةة دةسةت يَ اوة  ؤؤمةوة ناكةم، بةالىم دةةو
 .باوةرِةدوم ئةوون مترانةيان ثيَرة

و كاغةزةكةةث كةةرد،   ئةةو وةزمةة كاريطةةرث ؤمةتة سةةرث، سةةيرث ةةيىةةم       
ؤةةؤث ؤآلفانةةد هةةةةا نانةكةةةث ؤةةوورد، دووث ئةةةوةث دةسةةت سةةرِث كتةةوثِر        

وة، ئةوكاةة ثةيةةث يةة   و كةميَك بنث كردة يةوة، ثاشان سةرث هةيىربِثنووسي
 :ييَوث البرد

ئايا رِيَطايةل يان ئامروزيَك  سيمتراةيك هةيةة بةؤ ئةةوةث جةةؤت يةسةةر       -
 ئنودةث طةي  كورد بكةيت ؟

ضةةاث بةةؤ دونةةان، دووث ئةةةوةث ضةةاكانيان    ورةوة، دووضايييةةيةكة هاةةةة ذو 
 : ةؤووردةوة، سيغاريَك  ثيَيايةوة، مةيَك  ةوندث ييَدوو ثةيةث بةرزكردةو

ذمارةيةةةةك  طةةةةورة يةةةةم طةيةةةة يةةةة دةورو ثمةةةترةوةن، دةةوونريَةةةت      -
و رِوويَةةةيان يةطةيىةةدو بكريَةةت، هةةةر ئةوونةةةيب    كؤبكريَ ةةةوةو رِويةةان وةربطنيَةةت 

 .دةةوون  بة نويَ ةرويةة  طة  ةمة بكةن
بةةة بةةاوةرِةوة ئةةةو ةمةةةييةث كةةرد، ئةةةويب دةيزونةة  وةل كةسةةيَك  سةةادة  

ضةاوةرِوون  مةةر  بكةا ، بةةو شةيَوةيةيب بةةردةووم        سةاةيَكدو  هةموودةذث، ية
 :و ؤزمة  كارب  دوووث ية ئةندومان دةكردةوة سادة

و ميللةةة  هاوكاريتةةان  وب وئةطةةةر دةةانةةةويَت يةةة كارةكانتةةان سةةةركةوة  -
بةو شةيَوةية  . بكا ، ثيَويمتة ئيم  كادرث ئاويَتةث ئةو ثيمةية بكةن، دةيزون 

يةطة َ ئيَمو ئازورو كيَمةكانياندو دةذية ، يةة كةاة     و  هةست دةكا  جيانني ييَ 
 .ثيَويمتيمدو دةبيَتة ثمتيوونتان

كةيف شري يةكة وةكو ةيمك  ضاوث زي دةوةرون  بة  زةريةا دةهاة ةةوة نةاو     
نةةةةوة وةل بووو جيادة نبةةةوودة ةيمةةةك  ةةييَكمةةةةوة، ةيمةةةكةكة ةيَكةةةةزو  

 و كةوة ةةةة كردنو كةةةرة  بةشةةةكان  كوردسةةتان يةةةة نيطايةةدو رةنطةة  دورِمةةةان    
و بةة   ث جةند ئاةان  ةةن وؤوورةوةث نيطاكان  دةدو، وةل ئةو ساةةث ةةزو
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ضةةي  ؤويَ ةةاوةوة ةورسةةاي  ؤمةةتة سةةةر هيَةةزث ثيَمةةرةرطة، ديىؤثةةةث ؤةةويَ     
ئةةو دنةنانةةث    هةمووشةستةث دةكردةوةو، ية سةرةةاث شؤرِش  ئةيلويةوة، 

ئةفمةةةانةييدو نيمةةةان   نةوةيان  هةيىةةةدةطر ، يةةةة رةنطيَكةةة  بووووةةةةاث وشةةةك 
، بوودةدرونةةةوة، رودووةكةةان زي ةةدويَت ؤؤيةةان يةةة م دويىةةدون  زةمةنةةدو هةةةيىطرة   

نةةةوة، وةل ئةوسةةاةانةث يةمةةةمك  رؤذطةةارةوة ةةةةووو  بووسةةةريةنوثَ يةةة دويكدة
و ئةامرِوزث   و كةم  كةيوثةةي  ذيةان   ن بووو نة ةوة، برسيَتبووؤاك  وشك كرد

، يةوكاةةةدو جةةال    بوودجةيةك  نةة بووارزون هيض ، هيَزث ببووجةنط  بايى  كيَما
، ثارةكةةث  بووةايىةبان  نويَ ةريَك  نةارد، دة هةةزور دي ةارث يةطةة َ ؤؤيةدو هيَ ةا      

 :و دوث بةذميَرياروييَوةرطرة
يةسةةر  . ووةئةو ثارةية يييَك  ثيَمةرةرطة يةة كةاروونيَك  سةةربازيان طرةة      -

ة، ةايىةةبان  ئةةوةث بةؤ ئيَرةة ية َ      بوورريَ  سليَران  هةوييَر، برِث س  هةزور دي ا
 .ناردوة

و طفتوطؤيةةل بةة ؤةويَ      هةةو َ  هةةموو اليةةك  دةطرةةةوة،    هةمووجةنطيب 
نةةةوة، بةةةو بارودؤؤةةة ةرسةة اكةوة نةؤمةةةيةك  سةرسةةورِهيَ ةرث  بووةيَكةزودة

دونا، يةبرث ئةوةث بةةرةو زيةنةث ضةياث رِةوونةدز بةِروو ، بةةرزوييان زيةاةرة،        
ئةمةةيب نةؤمةةث هيَرشة  سةوثاث     . اووو ناوضةكان  موس َ رؤيمةت بةرةو رؤذئ

 .عيَروة  هةيىطيَرِويةوة
بةو ثيَيةش كةوةة هةويىدون بؤ طةياندن  دةنط  كورد بة جي ان، هةةةا دؤزث  

هةةةا بتوونيَةت    بووشؤرِش واةة بةرضاوث والىةان  رؤذئاوو، ئةوةيب دوو ئوميَدث 
ان  نووسة ، بةةو بةنةوة بةة نامةة رِؤذنامة    يارمةة  ئةمةةريكا بةة دةسةت ب يَ يَةت    

رؤذئاووث بانط يَمت كرد، هةةا سةردون  هيَزةكان  ثيَمرةرطة بكةن ية ضةياكان   
كوردستان، هةويىيَك  زؤريميدو بؤ دوبي كردن  دةزطايةك  رِوديؤو شكمت هيَ ةا،  

ايي  دويةةةوة، بةةؤ ئةةةو مةبةسةةتةش عةبةةدو   ضةةةند جةةاريَك  ةةةريب هةةةويى  بةةؤ 
ية بةغدودةوة هيَ ايةةوة، نةورث ئةمحةةدث ةاهايمة  نةارد بةؤ ئةةيىرانيا        مةعرويف 
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 . و ية ئةشكةوة  طردة رِةش دوندرو ئيزطةيةك  كرِث
دةسةةت  بةةوونةةةوة ماوةيةةةل بووووئةةةو ؤؤئامادةكردنةةةث ثةةارة  بةةؤ روبةرِ 

، هةةةر بةةة ماوةيةةةل يةةةدووث طةرِونةوةيةةةوة هةسةةت بةةةو ةرسةة اكيية   بةةووثيَكرد
كةريت ةاةةوة هةنطاوث بةؤ دةنةرو، ناضةار بةنث     رذيَر  عةبدوي، يةاليةن بووكرد

يةةة ؤؤئامةةادةكردن كةةردةوة، بةةؤ ئةةةوةث يارمةةةة  وزةةةان وةربطريَةةت، بةةةو        
مةبةستيمةوة بؤ بةشةدورث جةةذن  ئاهةةنط  سةاَ  يةادث شؤِرشة  ئؤكتؤبةةرث        

و سةةرون  ةةردو    ة مؤسكؤ، ية ةةنيمت نيكيتا ؤرؤةمةوق ورِوسيا دووةةكروو ضو
، دةيرِوونييةة مةيةدون  سةورو ةةماشةاث ئةةو      بووةرييؤن  شةرةق وةسةتا  يةسةر

منايمة سوثاييةث دةكرد، بةسةر رِيَطةث بةفر طرةودو، بةبؤنةةث يةادث شؤرِشة     
، يةة  بووئةم سةردونةيم  دةنطدونةوةيةك  باش  هة. ئوكتوبةرةوة رِيَيان دةكرد

وست ذونويةث هةزورو نةؤ  ورث رِوطةيانيمدو سةركةوة  بة دةست يَ ا، ية ناوةرِبوو
ةكان بةؤ  يو يةكيمدو بةب َ ئوميَدث يةة بةةيىيَ  هاوكةارث سةؤ يةةي     سةدو شةست

كةةريت  بةةو شةيَوةيةش يةة ئاكةارث عةبدوي    . يارمةة  دونة  يةة مؤسةكؤ طةرِويةةوة    
 ئةوةيب هةر ية سةرةةاث طةرِونةوةيةوة ية ن ةيَ  . بووةاةةوة ةوش  دوديى  ب
ةيةةةويَت بةةةهارث عيَةةروق بمةةيَويَ يَت، ئةوةيمةة  زؤر    و ئاكاريةةةوة، دةيزونةة  د 

ئةةو نازنةاوث ثيَمةةووث ةةاكو ةةةنياث بةسةةر        بوو، ئةةوة بووكاريطةرث يةالث هةة 
بةةة ثرسةةيارث وروذيَ ةةةر ، ئةوةيمةة  بةةؤ   بةةووؤؤيةةدو دةبةةرِث، ئةمةةةش يةةةالث  ب

 : كردةوةان  ةرث بيان  شينووسشيردةو زؤر ية رؤذنامة
 ية، ئةو بؤ ئيَرة باش نابيَت؟ ئةث ئةمة ماناث ئةوة ني -

 :روو دوووكارث شؤرِش  ؤمتة مدو ؤووستيةطة َ رِؤذنامةث نةدوي
دوووث ثةةارة  هيَ انةةةدث ئةةاووة  رِةووث كةةوردة، بةةةب َ ئةةةوةث زيةةان يةةة     -

 .دةسةالىةدورث كؤمارث عيَروق بكةويَت
يةةةوة، فةرمانيةةدو ييةةة كةةاة  مانةوةيمةةيدو يةةة شةةارث بةغةةدود مةةرسةة  طرة  
ةيةل ية جةنطاوةرون  ؤؤث ية بارزونةوة ب يَ   بؤ بةغةدود، هةةةا ثاسةةوون     ذمار
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 .و بارةطاث ثارة  بكةن مايىةكةث
دةزطاكةان  ثةارة  بةة    ةشةدو دوووث يةة دةويىةة  كةرد دومو    ية نيمان  ئةو سايى

فروون  بكةونة كار، بةو جؤرةش هةويى  بةهيَزكردن  ريَكتمت  نةاوؤؤي  دةدو،  
 :ئةندومان  ثارة  رونكردةوة هةمووؤ ئةو بنؤكةيةيم  ب

يان هةةموو و هيَةزو دةسةتةث ةةر،     دومةةزرووةكان  طةة    هةمووثارة  ووةة  -
بةشَيك  يةطة ، هيض شؤِرشةيَك ناةوونيَةت سةةركةوة  بةة دةسةت ب يَ يَةت بةةبَ         

 .ئةوةث سةركردويةة  ثارةيَك  رِيَكترووةي  نةبيَت
ركردن  رِؤذنامةةث ؤةةباة  وةرطةر ،    بةو باوةرِةوة هةويىيدو هةةا مؤيىةة  دة

ية سايىيَك دووث ئةوةش مؤيىةة  ياساي  بؤ ثارة  وةرطةنو، بةؤ ئةةوةث بتوونيَةت     
 .بة ئاشكرو ضاالكيةكان  ؤؤث ئةيام بدو 

ن  ماوةيةةةل نةةارِةزوي  يةةة ضةةاثةمةن  دةويىةةة  دةربةةرِث، يةةة بووثةةاش ةيَثةةةرِ
و يةةة وان ثيَكةةةوة ضةةاثدةكردعةبدويكةةةريت ةاةيةة بةىوكرووةكانيةةدو ويَ ةةةث ئةةةوو

 : ناوضة كوردييةكاندو بةىويان دةكردةوة
م  نارِةزوييت يةةوة دةربةرِث، ئةةو ؤةؤث بةة ثَيمةةووث طةةي  عنوةة  نةاو           -

 .دةبا ، م يب كورد، م  ثيَمةووث طةي  كوردنيت
و سةةةيرايةوة دةردةكةةةةو ، هةةةةر    و دةرون ئةةةةو بنكردنةوةيةةةة يةةةة رؤ   
سةةةزةيةوة يةةة شؤرِشةةدو ئةةةو ئاكةةارةث ثةةةيرِةو  يةسةةةرةةاث طرة ةةة دةسةةت دة

دةكرد، يةطةَ  طؤ ارث هةاوورث نيمةتيراندو يةة شؤِرشة  بةارزون ئةةو روسةتييةث        
 :ؤمتة رو

يةة، بةةب َ هةيض مةةرجيَك ئامةايت      ييةم رِيَطايةدو مةروم  هيض ثيَطةيةةكت ن   -
  ئةةو  و سةربةؤؤييةة ، ية دووييمدو ئةازود كردنة   ئازودكردن  كوردستان  عيَروق

ورةث وكوردونةث ية ذيَر دةست بيَطانةدون، نةةةوةث كورد يةكثارضةيةو ئةو سة  
 .جياث كردؤةةوة دةستكردة

ئةو ثَيمةبي يانة هاة ةة دث، كتةوثِر  ِرؤذنامةةو طؤ ةارة كورديةةكان دوؤةرون،        
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و هةةاو، ثةؤمة    و صو  والكرودو رِوست و  رِوناك  و ذي  و  رِؤذث نوثَ ؤةبا 
بةةو مةبةستةيمةةوة  سةكاالىيةك     . ديؤث كةورديب يةة بةغةدود رِوطةنو    ةايبةة  رِو

ةةةرث ثيَمةةكةش كةةردو نارِةزويةةةة  دةربةةرِث، بةةةو مةبةستةيمةةةوة دةسةةت بةةة   
ة كةةةركول، وطةشةةتيَك  ؤيَةةرو كةةرد، ثةةاش ئةةةوةث يةةة سةةليَران  طةرِويةةةوة ضةةو  

اةيَةك  روستةوؤؤ يةاليةن سوثاوة نةؤمةث ةةةاندنةوةث ئؤةؤمؤبيَليان بؤ دونا، ك
ثوضةيىكرويةوة ئةفمةرث سةرثةرشتيارث ثةنةكة يةة دوؤةدو ديىة  وةسةتاو مةرد،      

 . بووون  بؤ فرِؤكةؤانة ثةنيان بؤ دونايةوةو يةويب رزطارث ودووييب ية ض
ئةو مةةرسييانة ية يةكةم رؤذث بي ي  عةبدو  كةريت ةاةةوة طرةيانةةوة،   

وزث ييَكةرد، هةسةت بةةو يةة ؤؤبةاي       كاةيَك ية رِؤذث سيَيةم  طةرِونةوةيدو ثيَمو
بروزوكةةث ثرسةيارث   . و يو  بةرزيةث كرد، كاةيَكيب طةرِويةوة بؤ مايىةكةث نبوو

 :ييَكرد
 . كةريت ةاست  ضيية ؟رِو  بةرومبةر عةبدوي  -

بةو ثرسيارة زةردة ؤةنةيةك  وردث كرد، ثةردوؤيَك ئةاوث يةسةةر ميَزةكةة    
 :و ئةو ن يَ ييةث بؤ دةرؤمت رِثهةيىطر ، كاةيَك دوي ايةوة ييَوث س

 . ئةو ية نورث سةعيد ؤروثرتة  -
 . ن  ؤؤيدو هيَمتةوةوئةو رِويةيم  يةناو دةرو

ةوة، وةل شةةةاروث ةةةي ةةةةوةث طرِكةةةان  رؤ  بووكةةةةيف شةةةري يةكة ةؤؤةةةدة
ةوة، بة منةةث بةارون  سةةر ثةيةرةكةةوة ةيَكةةيى  روؤمةارث       بووثزيمك  ييَدة

رةكةوة زةمةنيَك  نويَيةان  وة، ية ن يَ  كةشيَت ذوةوبووثزيمكةكةو كةفةكةدة
 .دووةكانةوة دروستدةكردةوةوية دووث زةمةن  رو

 
 
 



 

291 

 
 

 
(9) 

                        

 
و  و ئاووزو ؤةندةو طريان و نةست و هةست و ةام و بؤن و رةند نيطاو ةيمك

وةو روؤمارو و شيَ و رورِوي  و ؤمثةو سرثةو ورةةو سةدوو ثرسيارو طومان دةند
ية ة ؤكةيةك  ئةنديَمةييةوة  ميَةووو زةمةنو  و ئاماذةو فةزوو ثانتاي  ناوو نيمان

ديَمةةو  رةكة بة شةاروث ئةن ون، فةزوث ذوبووةيَكةيى  ديىؤثةث سةر ثةيةرةكة دة
رةنطةة  ؤةففةةةوة ويَ ةةةث ةاريكتانةةةث فؤةةةؤي   بةةنو روونةةني و ةيمةةك و دةنطةةو

بيَتةةوة، سةيراو جةسةتةث    بووبةنةوةرث رونةال    و زيةنةث  دةدويةوة، بة هيَة َ 
ثزيمكةكةو كةيف شري يةكةيب ية نيطاث ذةنةرِويىدو زينةث زينةث شؤرِشيان 
بة دةزوث ئةنديَمةو ذون  سةؤت ثرِ يةة بةري  نةةةةوةيان دةكةردة سةي اريَوث      
فلريَك  ديكؤميَ ت مةرطةسا ، ية فةزوث ووش تؤنةوة بؤ ةوزي  جي ان جاريَك  

 .ةر منايب دةكرونةوة
بة ؤزي  منةث بارون  شوشةث ثةيةرةكةوة ةيمةك  روونةني بةة ئاويَتةةي      

و ةؤرِث ئةفمانةي  ناكاةةوة زةمةن  سفرث ية ؤؤ دةطةر ، وةل   طيَةووث دنةن
و شةيَوةو روؤمةارو    و رةند ركانيَك يةناويدو بتةةيَتةوة، بةو جؤرة طرِو كةقبوو

 و دةند ون  دةرزث ؤةيايىةوة جي انيان ية رةندنيطاو بروسكةو ضةمخاؤة، ية ك
ة زةريا يوشة  رودووو  بووثيَكدةهيَ ايةوة، ديدةث ب نيمانةدوو هيَراو بزوة ةوةو 

ضنؤك  ؤويَ اوث نةةةوةيان طيَةدةدويةوة، ذونو ئازورث ةيَكةزوث ةؤفان  طيَةووث 
، وةل ووب، جيَطةةةث دةرزيةكةةة يةسةةةر ةةةؤيى  ئاوسةةابةةووو رؤذئةةاوو دة رؤذهةةةز 

ؤةرمان  شارة زةردةوويىة ؤرؤش  بة جةسةتةيدو دةهيَ ةا، يةطةة َ ثةرةسةةندن      
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و نةسةةت ةيَكةةةزوث   نةوةث طليَ ةةةث ضةةاويدو، هةسةةت  بوووكوو بيةة ييَةةدون  د َ
ن، هةستيدةكرد شري يةكة بة مادةث سروشت بووطرِكانيَك  ئةفمانةي  رؤ  دة

دةزون  هةةةر بةةة دةسةةت   ، وويةةبةةووسمةةت ب ثرِبؤةةةةوة، ةةةؤيى  جوالىنةةد سةةرِو   
ثزيمةةكةكةوةية، ئةةةويب بةةةرةو دوووة دةطةرِويةوة،كةةةيف شةةري يةكة ةيمةةكيَك   
ئاسؤي  ئاوث دةدويةوة، رةنط  البردن  ن يَ يةةك  دةردةؤمةت، كتةوثرِيب بةة     

نةدو  بوونةوةث رووني  ذةنةرِويىةوة، وةل هةورث رةش بة كةاروون  سةةروب    بووثرِ
و  طةة َ ةةةي ةةوةو ؤؤؤووردنةةوةث شةةةفةق   ية. شةسةتةث ؤويَ يةان دةكةردةوة   

 .ؤؤرئاوودو ديىؤثة ؤاكو ؤؤيى  سور دةكرد
يةوة، هةر يةوساةةث شاث ئيَرون  بي  يةسةر بووئةو هةورة طرة بووماوةيةل 

رودوويَكةة   هةةةموو، ةةونيةة ي  بةةووشةة  شةةيَرثةية بوشاشةةةث ةةيةةةفيزيؤن ةو
فؤةؤييةوة، وةل ئةوساةة  كارةساة  نةةةوةث كوردث دةدييةوةو كةوةة بنيَك 

 ..ةوةبوو ية بروسكةث كارةساةةكاندو نوةت
 و، ثيت ن، ية ةونيَل  ؤةففةوة دةهاة ة بةرطوثَبووئةوة ئةو بروسكة ناكاةانة

و نةةةوةكةةةةث  و وشةةةةث بةةةة ؤةةةويَ  الوونةةة  كةةةوردو يةةةةناوبردن  شةةةؤرِش    
 ة ، سةدومنةوة، كاةيَك سةركردةكان  ناوضةكةو ئؤثيَك كةوة ة يةكطربوورونووس

و ئةنديَروطاندث يةكرتيان  و ةيتؤو بؤمةديةن  سةرؤك  جةزوئنو شيَت  بةحرةي 
مةديةةن بةةيىيَ     ةوة، بةؤ بووبي ، ثةيوةنديميان يةطة َ سورياو ميمردو ضرِكرد
نيةان يةسةةر يارمةةيةدون     بووثيَدون ئةمريكا ئاطةادور بكاةةةوة يةةوةث بةةردةووم     

 .كورد، ئاكام  ؤروث  دةبيَت
نةةةوةث ئؤثيةةك يةةة ثايتةةةؤت جةةةزوئن ئةةةو دةرفةةةةةث دويةةة دةسةةت   بووؤك
مةديةةن سةةةدومو شةةا ثيَكةةوة كؤبكاةةةةوة، شةةةوونة ثةاش دونيمةةت  ئؤثيةةك    بوو

بةيان  بةشيَوةيةك  ةايبة  دةدوون، هةةا بةناوبةيوون   ية دودةنيمة، هةةا سةر
ب رِيَكةوة ةكةث و يةكرتيان طرةة باوةش، ئةوي نةوةبوومةديةن ئاشتبووسادوةو 
 .رِويطةياند
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دووث دو رؤذ هةوويى  رِيَكةوة  امةكة طةيمتةوة بة شؤرِش، ية ئيَزطةث دةنط  
و زؤربةةث وزةةان  ةةرةوة     و ئيمةروئي   كوردستانو ب  ب  س ، ئةمريكا، ةاهنة

 .بآلوكرويةوة
بة مةكتةب  سياس  كرد، بنث ية جةنط   نةوةثبووبةو هةوويىةوة بةثةية كؤ 
و  يزون  كةةةردةوة، روويَةيمةةة  بةةةة زؤربةةةةث سةةةةركردةث ةةةةرث شةةةؤرِش  ثةةةارة

ةوة كةةرد يةةة سةرةاسةةةرث جي انةةدو، ثاشةةان نامةيةةةك  بةةؤ هيَ ةةرث   يدؤسةةتةكاني
 :نووس كيم طةر 

طةةةةورةم  وةزيةةةر ديىرةةةان ؤةةةويَ  ييَةةةدةةكيَت، يةةةةكيَك يةةةة ئةةةةيام       -
هاريكاريةةان و  رِيَكةوة ةكةةةيان يةةةناوبردن  طةيةكةمانةةة، سةة وريان ييَدوؤمةةتوي  

و هةر بةردةوومة، بزوة ةوةو  ييَطرةوي ، دوذم  هيَرش  طةورةث ؤمتؤةة سةرمان
 هةةةمووة، ناةوونريَةةت باوةرِبكةةةن، بةةووو هةرةسةةيَك  طةيةكةةةمان ةوشةة  رِوؤةةان

وةكان بةرثرسةياريَت  واليةكيب بيَدةنط ، ئيَرة باوةرِمان وويةة ويةيةةةة يةةكطرة   
سةةتؤ بةرومبةةةرمان، ثابةنةةدة بةةة سياسةةةة    رةوشةةتيو رومياريةةان دةكةويَتةةة ئة 

مةان بةؤ بكةةن بةؤ     وةري  كةا  كار ووالىةةكةةانةوة، يةبةر ئةوة دووو دةكةي ، بةةز 
رِيَطةيمران ثيَبدريَت جةنط  ثارةيزون  بكةي ، هيوومان وويةة  . وةستاندن  جةند

 .يةم كاةةدو ثمتران بةرنةدةن
ئةوةو دةيةها نامةو بروسكةو ، بووئةو هةوزنة ئاكاميَك  ئاشكرويان نة هةموو

و بروسةةةكةو نامةةةةوة يةةةةكيَت سةةةؤ يةة     هةةةةويى  ةةةةر، يةةةةريَ  ديبلؤماسةةة   
و ئةو نائوميَدييةث دةبي يةةوة،   ئاطادوركردةوة، ئةوةيب ؤمتية بنيَك  ةويىةوة

، نووسني، يةوساةةيمدو بة دوديىيةوة بروسكةث بؤ دةبووبةردةووم يةسةريان هةي
وسكةدو، وةل ةةزوث كارةبا بيطريَت بةوجؤرة بةوساةةوة يةطة َ مؤركردن  دوو بر

ةوة، كاةيَك يةطة َ نويَ ةرث رِوسيا بةة سةةرؤكايةة  وم رِؤمانمةؤيف    بووثةيوةستة
ئةندوم  كؤميتةةث ناوةنةدي  حزبة  كؤمؤنيمةت يةةكيَت سةؤ ية ، يةة مةانط          

ؤرة ةوة، ثيَمة يازث ثيَكةردن، ثةيَب ئةةوةث هةةر جة      بووفيَةريةدو يةناوثردون كؤ
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رِيَكترووث سياس   هةمووثةنان نامةيةل يةطة َ رِذيَر  بةغدود ئيرزو بكةن يةطة َ 
، ئةةوة  بووةرث عنوةدو رِوويَة بكةن، يةطة َ ئةوةث هيض ئوميَةديَك  بةة روسةيا نةة    

يةطةيىياندو، يةو كاةةةث ةمةةث يةطةيىةدو دةكةردن هةسةتيَك        بووئةزمونيَك  دريَة
 يةة  وةل سيربيا دةديةوة، يةوساةةشدو، بةفر سارد دةيطرةةوة، سياسةة  سؤ

و بارزونييةةكان طةيةندرونةة بةاكؤو يةة      نيطايان ثؤشةيةوة، وةل ئةوكاةةةث ؤةؤث   
و  ئؤردوطايةكدو نيمتةج  كرون، دووث ئةوةث يةاليةن ؤةباةكارون  كوردث عيَروق

درو يةة   ئيَرونةوة، بة سةرؤك  ئةيومةن  رِيَبةرويةة  كورد هةيىبةيَردرو، برِيةاريب 
رِوديؤث باكؤوة رِؤذونة بةرنامةيةل بة زمان  كوردث بةىو بكريَتةوةو رِؤذنامةيةةك   

و ةةي  بةا رؤ ، دةيويمةت     بة بةستةيىؤك  رق بووكورديب دةربييَت، ئةوةيب 
بارزونيةكانو هيَزة هاورِيَكان  واةة ذيَر دةسةالىة  ؤؤيةةوة، كةوةةة دوذم ايةةة     

ةوةث يةضةةةند دةسةةتةيةكدو دومةزريَ ةةدرون، ئةسةةيةد  دووث ئةة. كةةردن يةطةيىيانةةدو
ؤؤشةويو ذةنةرِو َ سةرةي  كازمؤق كرونة فةرماندةيان، ثرِؤ ةث سةةربازيان بةة   

، زؤربةةث كةا  ؤةةريك  ثةةروةردةث     بةوو شيَوةيةك  رِيَكوثيَك دةسةتيان ثيَكرد 
 .  نبووسةربازييانةو كاروبارث ؤويَ دةوورث 
ةةاوون  زؤرث كةرد،    بووكؤمارث مةهابادو هةي با رؤق يةو رؤيىة كاريطةرةث ية

هةرطيز ية بةنث نةةدةكرد، كاةيَةك بةؤ      بووئةوةش الث ذةنةرِو َ بارزون  ويَ ةيةل 
يةكةجماريب دووةة  بؤكرد، يةسةر ؤوونةكة سةةيرث كةرد هةيض كةام يةة يةارون        

و بةةب َ نةان ؤةووردن هاةةة دةر،      و ؤوورديةةوة وديارنني، سيَوة نةاةيَك  هةةيىطرة  
 : ةرض  ةكاث ييَكرد نةطةرِويةوةه

ومةدو ناضةَيت، مة  بةؤ ئةازودث كةوردو كوردسةتان        وبةب َ ياروض نان بة طةر  -
 . م ب َ هاورِيَكاض نان ناؤؤمبووئاوورة

يةو كاةةشدو وةل كةفيَك  سث  ويَ ةث ةؤفان  روسياو رةو حةذمةة  جةعفةر 
ت ناهيَ يَةةت، بةةةو بةةا رؤ   دةدييةةةوة، دةيزونةة  هةةيض هاوكارييةةةكيان بةةة دةسةة 

 :ويَ ةييمةوة دوو هيَلى  كيَما
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و يةة رِودويَةوة    وة بةغةدود وكاسيطيَ  بة نويَ ةرويةة  يةةكيَت سةؤ ية  ضة   - 
و سؤ يةةدو ئيرزو كةرووة، بةةو    رِويطةياند، ثةنان امةيةك  دؤستانة يةطة َ عيَروق

 شةةاث ئيَةةرونيب يةةة ةرسةة  ثةةةرةطرة  . ثةنانةةةوة هيةةووم بةةة سةةؤ يةةيب بةةرِو 
دةسةالىة  سؤ ية  ية عيَروةدو، س وريَك  دورو دريَةيم  ية بةاكورةوة يةطةيىيةدو   
هةية، مةةرس  سةر كةندووث فارسةيب يةاليةةك  ةةرةوة يةطةيىرانةدو ثةيوةنةدث      

 .طرةةوة، ئةوةيب كةفيَك  ذةهرووية
ييَيان، دةيزون  هيض هةنطاويَك نانيَ  بؤ  بوويةوساةةيمدو، بةو بنةوة هيوو برِو

، شاندث بووةرطرة  يةو ثةنان امة شومةث بؤ يةناوبردن  شؤرِش  كورد بةسرتوب
 .و بة ناكام  طةرِونةوة ثارةيب يةووش تون كةسيان نةبي 

دووث ضوور رؤذ يةوثةرِث بيَئوميَديدو مةكتةب  سياس  نامةيةك  ية ةارونةوة بؤ 
 :ئةمريكا نارد

ة ، بةةةووزث ئيَرةةةةدو زويىو ثةريَمةةةان  بةسةةةةر  ؤةةةةيىكو هيَةةة  بيَةةةدةرةةان  -
و  مةةرسةةييةك  هةةةرة طةةةورةو بيَويَ ةةة رِوث كردؤةةةة جةةةماوةرو طةيةكةةةمان      

هةرِةشةث نةمامنان ييَدةكريَت، ئةمانةش هيض ثاساويَك هةيى اطرن، ئيَرة ثةةنا بةؤ   
ئيَوةو دةويىةةان  ئةمريكا دةهيَ ني، دوووةان ييَدةكةي  بةيىيَ ةكانتان بةةجيَب يَ  ،  

و شةكؤمان   و شةان    بكريَ ، طيان  ذةنةةرِو َ بةارزون   بوو ايىةكانتان نانةهيَلى  هة
 .بثاريَزن، رِيَطة ضارةيةك  شةرةفرةندونةيب بؤ كيَمةكة بدؤزنةوة

هةويىةكانةوة بيَ يووي  دةدييةةوة، بةةو هؤيةةش فةرمانيةدو ثةةييَك        هةمووية
ةا يةة ثةةالمارث   ةايبةة  ب يَردريَت، بؤ ئؤردوطاث ديلةةكان يةة نزيكة  رِويةا ، هةة     

ثيَمرةرطةث دو  ية د َ بيانثاريَزن، ئيرت بة ناضارث بارةطا بةهيَزةكةث ؤةؤث يةة   
و سةدو ثةيا  و نؤ م دويى  حاج  ئومةرون بةجيَ يَمت، يةطة َ هةردو ؤيَزونةكةث

 .كةس ية هيَزث ةايبةة  ؤؤث ثةنا بؤ ئيَرون ب يَ  
و  ة جةةر  بةرِةوة، يةةرةند   يةوساةةشدو، بةو بنةوة بةويَ ةث ئةو كارةسةاة 
 :روث شاث روونييةوةو هةناسةيةك  ئاطري  هةيىكيَما
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 ة؟وبرِوون  ئةو بابايةث ئيَرةث ةةفرةدو ض  بةسةر هاةو -
، يةةو  بووبة سةةركةوة  كارةةةرو كؤةةاي  هةاة  كةارث كيمة جةر ؤؤشةةايى       

 كاةةةةدو ةةيىةمةكةةةث بةةة دةسةةتةوة طةةر ، كةوةةةة بنكردنةوةيةةةك  ةويىةةةوة، يةةة 
ث شؤرِشةةةوة ئةةةو بةةةرووردو هةوزنةةةث بنهاةةةةوة، بةةةردةووم حةةةزث بةةة  ميَةةةوو
يةطة َ ئةمريكا، يةطة َ ئةةوةث هةةر يةة رِؤذث يةكةمةةوة ئاطةاث       بوونةوةبوونزيك

، ه ةةرث بةةوووردبوودةزطةةاث ئةةةمريك  ةايبةةةة   هةةةموو، نيكمةةؤن بوويةةةوة هةةة
رِؤذةكة بكا ، يةبةر هةةا سةرثةرشت جيَبةج َ كردن  ث بووكيم جةرث رِوسثارد

و بة مرتخي  سةدةث  ئةوة زياةر ية جاريَك سةرسورِمان  ؤؤث دةربارةث دةربرِث
بيمت دةزون ، ديارث ةايبةةيم  ثيَمكةش كرد، جاريَك س َ ثارضة ثيمةسازث 

ه ةةرث كمي جةريمةةةوة  . دةسةةت ؤؤمةةايى  بةةؤ نةةاردو بةبؤنةةةث ذن هيَ ةةان  د   
ئةويب يةطة َ شةاث ئيَرونةدو طةةييَك بةةيىيَ      ملوونكةيةك  مروورث ثيَمكةش كرد، 

جؤرة كؤمةكيَك  شؤرِش  كورد دةكةن، هةةا بتةوون    هةموو، بووطةورةيان ثيَدو
و  سةةةربكةون، بةةةو مةبةستةيمةةةوة دةيةةان  رِوبةةةرِوث سةةوثاث عيَروةةة  بب ةةةوة

وثاةكردنةةوة، ستايمة    ونويَ ةرث يةمةوالوة ناردة طفتوطةؤ، بةرِووث ؤةؤث بةؤ د    
كاروبةةارث دةرةوةث ئةةةمريكاث دةكةةرد، بةةؤ ئةةةوةث ثةيوةنةةدث ثتةةةو    وةزيةةرث

 .بكاةةوة، هةةا سةري  دةويىةة  ئةمريكا بةرةو كيَمةث كورد رِوبكيَميَت
ئةطةر بزوة ةوةث كورد سةةربكةويَت ئامةادةي  كوردسةتان ببيََتةة ثةةياو       -

 .يةكةمني ويةيةة  ئةمريكا
وةويَةيَك  يةطة َ نيَردروويَكة    وو دوناوةرِوست ذوئةث هةزورو نؤ سةدو حةفتا

 :بةرذةوةنديةك  نيَوونيان كرد هةمووووشي تؤن ثؤستدو كرد، ئاماذةث بة
ئةطةر ئةمريكا بة شيَوةث مرؤي ، سياسةيو سةوثاي  ئاشةكرو، يةان ن ةيَ        -

ثمتيوون  ية طةي  كورد بكا ، بة ثيَ  سياسةة  ئةمريكا هةيىموكةو  دةكةي ، 
ودةث ثيَويمةةت ثمةةتيوونيران ييَبكريَةةت، دةةةةوونني ناوضةةة     بةةة مةةةرجيَك بةةة رِ  

و بةرهةةم يَ ان  نةةوة  ئةةو     نةوةييةكان  كةركول بطري ة ذيَر دةسةالىة  ؤؤمان
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 .دة ةرة بدةي ة دةست كؤمثانياث ئةمريك ، ئةو ناوضةية ؤاك  ئيَرةية
 كؤ، يةو كاةةث ية بابووبؤ دروست ب بووئةو رووني ةث يةسةر ئةمريكا دةميَك 

، ية كؤنفرونم  دومةزروندن  سةركردويةة  سياس  بزوة ةوةث رِزطارث ؤووزث بوو
 :طةي  كورد ئةو بةرووردةث كرد

ن، بةةةيىكو بةةةريتانياو والىةةةة   وهيَةةزث ئيَةةرون بةسةةةر كةةوردو سةةةرنةكةوةو    -
مةايف   هةةموو ون، ئيَرةة هةةةا   ويةكطرةوةكان بةسةر يةكيَتي  سؤ يةةدو سةركةوة

دةست نةهيَ ي ةوة ئؤةرة ناطري ، ثةنانتان دةدةي   ةوربان  زةو  كروومان بة 
بة بةرذةوةندث ةايبةة  بدةي  ية ثيَ او ئامايةكامنان، يةكيةة  نيَوومنةان ثتةةو   

 .بكةي و هؤشيارث ميل  بةرةو بةرذةوةندث طمت كورد ئارِوستة بكةي 
رةث  ةوةث ئةةو شةيي  نووسةي بةو بنةوة، موضةرِكةيةل طرةييةةوةو كةوةةةوة    

و   ةوةث وشةةو ثيةت  نووسةي يةطة َ . بوو نووس بؤ ضياث سةركةش   جةووهنث
هةةا دوو ديَةرِث  . و هةناسةث ساردث هةيىدةكيَما رستةيمدو هةر بنث دةكردةوة

رؤذيَك   هةمووناونيمان  روثةرِي  طةيةكة بة ممتةفاية، )ةوةنووسيشييرةكةث 
  دورِيانيَك  ةويى  كةرد ويَ ةةث   ئةوة ةوش( دياريكروو سويَ د بة ناوةكةث دةؤؤن

و بيَدةرةةان  دةدييةوة، س طيان دةكردةوة بؤ مةر ،  هةزورون بيَكةس و هةذور
ضاوةرِوون  طةرِونةوةيان دةكردةوة، ئةويب بؤ دةرفةةيَك دةطةرِو، يةةو كاةةشةدو   

 :بووبة سةركةوة  كارةةر ئةو هيوويةث بؤ دروست
، بةة  بووشةتيَكةوة باسةكرد   هةةموو  كارةةر كيَمةث مةايف مرؤ ة  يةسةةرو     -

 .هيووث ئةوةم سياسةةيَك  طوياو بةرومبةر بة كورد بطريَتة بةر
و هةاودةردث   نةوةيةك  رِةوويىةة بووئةو هيوويةث كتوثرِ برِو، بؤ بةشدورث كؤ

هةةيض  دةربةةرِي  بةةاند كةةرو بةةؤ وةزورةةةة  كاروبةةارث دةرةوة، ثيَةة  رِوطةيةنةةدرو    
 . ةمريكا رِونادو طؤرِونكارييةل ية سياسةة  ئ
و بةر ئيدريي بارزون ، بة يارمةة  حمةمةد دؤسك   يةو كاةةشدو دو رِؤذ يةوة

ثيَدوويمةتيةك    هةةموو سةرؤك  كؤمةيىةث دؤستايةة  كورد ية ئةمريكا، ةوونيان 
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ةوة، يطةرِونةوةث بؤ دةستةبةر بكةن، يةة رِيَطةةث كؤمةيىةة كةةنايىيَك  ديبلؤماسةي     
 .ريَت يةسةر طةرِونةوةث، ئةوسا بليت فرِؤكةث بؤ برِوةوونرو ئيَرون رِوزث بك

ئةوة ئاسؤث شؤرِش  ؤمتةوة بةرضاوث، رووني  بةسةر ضياث سةركةشةوة 
سةةاةةث دةديةةةوة دووث دوونةةزة سةةا َ دةربةةةدةرث بةةة  دةطنسةةايةوة، وةل ئةةةو

 اسةر هةا  بةؤ    يةكيَك ية يةاوةرون  جةةما  عةبدوي  فرِؤكةيةل ية ةاهنة رِووةستا، 
ردن  ييَكةرد، ؤةةرج  ئوةيَلةكةيمة     بةوو يلةكة بؤ الث، ثاش ئةوةث دوووث ييَئوة

سةةر بةرد،   ؤمتة سةر دةويىةة  ميمر، ثاش ئةوةث يةل رِؤذث ية ثور سةعيد بة
روث يةةكيان  مووزث ييَكرد، يةطة َ ئةةوةث بةنو   اسر ثيَدووث ئةوة جةما  عةبدوي

نةشيونة نةاو وةويَةةيَك     يةسةر كيَمةث ناوضةكةو رؤذهةز  بة طمت طؤرِيةوة،
 اسةةر مايةةةوة، دووجةةار ئةوةشةةدو سةةيراث ئةةةو يةةةالث عةبدوي  ةةةةوووةوة، يةطةةة َ

ثَيمووزث ية جةال  ةايىةبان  كةرد، يةة كؤرِةكةةدو ئامةاذةث بةؤ كورسةييةل كةرد،        
 !بووذةنةرِو َ بارزون  يةسةرث دونيمت

ئةةوةوة،   ئةويب دووث ئةو ديدورة هةست بةدوديىييةك  طةورة كرد ية ناؤ 
ةوة جاريَك  ةر طةرِويةوة، ئةو ن يَ ييةةث بةؤ   يهةةا كاةيَك بة نويَ ةرويةة  ةايبةةي

 : ئاشكرو كرد
سةويَ د بةة   : و طوةيةان  و ئةيمةعدث ثيَكةوة سويَ ديان بؤ ؤووردم عةماش -

 اسر ملران دةشةكيَ يَت، يةطةة َ   دوؤووزيةكانتان روزث ببني عةبدويؤوو ئةطةر بة 
 .و يةطة َ ئيَرةشدو بة جؤريَك  ةر ك دةدويَتئيَوةدو بةجؤريَ

و ةةنانةة  الث شةيردة     يةوةبوو، هيَمةت بووئةو ن يَ يية يةو كاةةوة ية ديىيدو
 .ب ئاشكروث نةكردنووسيرؤذنامة 

 و جويىةو روونني و كا  و زةمةن و ةيمك يةوساةةشدو، شري يةو فةزوو رةند 
و فرِؤكةيان يةبةرضاويدو  و طةشت  و شتةكان ئاماذةث فرِي مادة هةمووو ئاكارو 

دةدويةوة، وةل ئةو ساةانةث ية كلىثةث شؤرِش  كوردستاندو جلىةوث ئةسةثةكةث  
بة دةستةوة دةطرةةوة، يةناو طرِو باروةدو غار غاريَ  دةكردةوة، ويَ ةث رسكاو 
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و نايىةو كرِوزونةوة، دةيويمت وةل ئةو جارونة  دةهاة ةوة بةرضاوث، ةيةةو هاوور
تةوة بة ثزيمك  دةردث هةذورون، بةدةم ةريمكةو طريةةو هاووريانةةوة سةاةة    ببيَ

 .و بة ويَ ةث ؤؤيانةوة بيَ ةوة بةردةم  ييةكان سةريةنوثَ ضرؤ بكةنةوةميَةوو
ةوة، كييَك  بيمت سازن  شؤ  ية طوندث ساة  يجاريَك ئةو ةريمكةية طرةي

 :اروونةكةيان طر بةدةم ةيةةيةك  بةهيَزةوة هاوورث كردو، رِيَ  ية ك
 .مةال ممتةفا بارزونيت نيمان بدةن -

وث ئةةو  ووةستان، هةركةسة يةاليةكةوة دونيمة هةةا ثم هةمووثيَمرةرطة 
يان، يةةو كاةةيمةدو ثيكابيَةك    بووهيةكييةيان بدةن، بةدةم ريَطا برِي ةةوة ضةشةت  

ريانةوة و ثياو يةسةة  ، ذنبوويةسةر ريَ  شارةوة ها  بة فةردةو كةيوثة  باركرو
، يةوساةةيمةةةدو بةةةوون، دةسةةةتيان بةةةة ئاسةةة  ضةميةةةةكةيةوة طرةبوودونيمةةةت

ةوة، بةؤن  بارةكةيمةة  بةةة  بووو ةةةةثوةؤزث كةةةم شةؤفيَرةكة هيَووشةة  كةردةوة  
و  و ؤورمةاو نةةو    و سةلى   و سةةمون  و ئةارد  ةيَكةزوث دةها ، سيَوو ثرةةةةا َ 

رطة ثةرِ بةة يوةيةان    و ةؤزو عةارةة  جةسةتة بةةيَكةةيى  دةهةاة ، ثيَمةرة      بةنزي 
 .هةيىيان دةمةييةوة، كيةكةيب ةريمكةث كردةوة

ون ، وبة بانطةشةث طةرد بووو ية ميَمكيدو ئةو هاوورة جةستةث يةك يَ ايةوة 
 :وة ثيَمةوةوبةو بنو هيَزةيمةوة بة ثرِةاو ييَ  ض

 ة؟يكيةكةم سكاالى  ضي-
 :و ثرياسكةث بيَكةس  كردةوة كيةكة فرميَمك  سرِث

 ....ك  كورد باوكت دةيةويَت يةبرث ذنيَك  ةر بؤ ؤؤثسةرؤ -
يةبةر طريان نةيتوون  وشةيةك  ةر بلىيَت، ئةويب بةةدةم روونةي  ؤؤيىةكةةث    

، بةو شيَوةيةيب وةستا هةةا ئةو ئةاهيَك  بةبةةردو   بوويةوة طويَ  ييَطرةيبةردةم
 :هاةةوةو ةمةكةث بؤ ةةوووكردةوة

ايىة، سةرؤك  كةورد دةمةةويَت يةةو شةوة     م  بدوةة ثنةميَرديَك  حةفتا س -
 .نةؤووزرووة رِزطارم بكةيت
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و  كةاريَك  ؤةؤث   هةةموو ن، بووو موث جةستةث طرذ ئةوة كارث كردة سةرث
و مةالث طوندو ثنةميَردةكةث بانطكرد، بة برِيَك ثارة  كاروونةكةث روطر ، باوك 

 .دوث بةديىدورةكةث وكيةكةث يةو مةرطة رِزطار كردو
ر بةةة هاووريَةةك  دوضةةلىك ، كاةيَةةك ريةةزث ثيَمةةرةرطة يةةة طونةةديَك    جةةاريَك  ةةة

ةوة، ريةزة  بووو هةيىثةرِك َ بةرزدة و زورِناو طؤرون  نةوة، دةنط  دةهؤ َبوونزيك
و  نبوو، ثيةاوون يةسةةريان دونيمةت   بةوو ث فةرشيان يةسةر روؤروهةمووسةربانيَك 

بة بةرديَكةةوة دةنةا،    نيمانةيان دةنايةوة، بة ةفةنط  برِنةو يةل يةل فيمةكيان
هةرجاريَك دةيانمكاند، نيمانةكةيان بيوكرت دةكردةوة، نزيك كان  ذنانيب بةريز 

ل بةوو  بةوو نة سةر ئاطرو ذنان ضيَمتيان ييَدةنا، ماوةيةل بوومةيةيى  طةورة ؤرو
، يةطةةة َ  بةةووو ئاويَ ةيةةةك  طةةةورةث بةةؤ روطرة   ة نةةاو دثَ، ؤةةةس بووطةيمةةت

ضاويم  فرميَمكيان ييَةدةبارث، طريةةث بةؤ كيةةكةث      هةنطاوةكانيدو دةرِؤيمت،
ؤؤث دةكةرد، يةة دةربةنةدث نيَةوون دوطوندةكةةدو يةة جيَبةكةة دوبةةزث، زووو بةة          

ة بةازث كةورة ، ئةةويب    ية سارديةوة دةست طر ، ؤةيىك بة ؤةمةوة دةيانرِووني
و كةةووو ضةةفتةو يةضةكة     يةوة، كروسبووو ذون طرة بةضاوث بة ةوزضويةوة ؤةم

كةكةةث ةةر   بووية دورةكةث ثيَمتة رةشةكةيان رونال دةكةردةوة، كةاةيَكيب   بري
ةوة، كروس  ثةمةييو كةوويةك  مؤرو هيَلةكيَك  يها ، بة بازث بةرزو رومةة  ئايىي

، كرمةكةكةةث بةسةةر سة طييةوة وةل ئةايىتون  نةاو زةريةاث       بووشي  يةبةةركرد 
ووردة يةةناو ئةاويَك  رونةدو    دةنووند، يةطة َ بريمكةث ئاويَ ةكةةدو وةل مةانط  ضة   

 . شةوة  دةدويةوة
و  روونةني  هةةموو ة ناو طوندةكةوة، يةةناو  بوويةوساةةيمدو وةل ةيمكيَك هاة

بة طةيمت  ثيَمرةرطةيب . وردو درشت ييَيان دةرِوون . بووب ضاوةكاندو ضةس 
شتيَك  طرةةوة، وردو درشت هاة  بؤ ثيَمووزث  هةمووبؤ ناودثَ، كتوثرِ بيَدةنط  

دةنطةكاندو، ثياويَك  باز  هةمووذةنةرِو َ بارزون ، يةوكاةةدو ئةو هاوورةيب درِث بة
 .، هاوورث دةكردبووبةرزو ضلىك و ج  درِوو، طوريميَك  كورة  ية مل  ئازند
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ئةو هاوورة جةستةث ؤمتة سةر يةرز، كتوثرِ دوووث كرد بة زوي  بي يَ  ، بةر 
 :شيَتيةيان بؤ طيَرِويةوة يةوةث بطاةة الث ؤةيىك  ضنؤك  ئةو

 .ةبووو هار وة بةو دوؤةوة شيَتوثياويَك ذنةكةث هةيىطرة - 
ئةوة ذونَيك  طةةورةث ثيَبةؤمة ، كتةوثِر فةةرمان  كةرد بةة زوية  ثياوةكةة         
بدؤزنةوة، كاةيَك طنو دودطاث شؤرِش بةثيَ  ياسةاث ئيمةةم برِيةارث كوشةت يان     

 .بةسةردو سةثاند
ث ثةرِ يةة ن يَ يةةوة رةنطة      وو رِو و رةنةد  نطاونانثزيمكةكة بة هونةرث هةة 

طريَ  ثرياسكةيةك  دةدويةوة، بة شيَ  منة بارون  شوشةث سةر ثةيةرةكةةوة  
و طؤشةةت  يةةة ؤةةويَ  بةةوونةةةوة ةةةابلوث نةةةوةيةةةل  بوويةةةل دةميَةووئاويَتةةةث 
ن ية فةزوو باوة دةهاة ة بةرطوثَ، ضةند بوو، ئاووزيم  ئةو دةنطانة بوودروستكرو

و  و روونني و فةزوو ئاةان ية ضيرةن بوورؤذ يةوةو بةر يةسةر كورسيةل دونيمت
و ؤويَ ةةاو، ئةةةو  بةةة هةةاوورو ةيةةةةو طؤشةةت بوودةنطةةو رةنطةة  ئةمةةةريكاث ييَةةدة
ةوة، يةطةة َ هةةر جويىةيةكيةدو دنةةنيَك      بووثانؤرومايةث هةميمة رووني يان طرة

ةل ةيمةكيََك دةزوضة  رودووث   دةديةوة، سةدةها ويَ ةث ةيَكةزو دةكةردةوة، و 
سةؤتو ؤويَ اوث دةكردةوة، هةسارةو ئةسةتيَرة يةة جةةنط  طةردونيةدو ئاويَتةة      

و روناكيةوة  ن، جي ان بة كةوة ة ؤوورةوةث ةيمك  ئاطروويةوة ةارو ييَلى بوودة
نةةوة، ئةةو جةنطةة ةيمةكييةيان ثيَةدةكردةوة، يةة       بوووةل ئةو ساةة ةيَكةزودة

و، يةة يةكةةم طفتوطةؤث بةعمةيةكانةوة كةردث، ئةةو ضةي ة        جيَطةيةك  سةركةشد
 و ةةؤؤرت  ؤويَ اوية ية ةةوذميَك  ئةايىؤزةوة روونةي  طةر ، وةل ئةةو سةاةة ةةؤ       

 :ةوة، ية ييَدوونيَكدو وةزم  نويَ ةرةكةيان  دويةوةبوودة
ايف ئؤةؤنةؤم  طةةي    ن، ئاشكروية بةغدود موو ثمتيوونيت نةكردو اليةنطرث  -

ضيَوةث عيَروةدو ثةسة د نةةكرد، ةةا ئيَمةتاش كةةمرتي  دوؤةووزث       ركوردث ية ضوو
 .ئيَرةية بؤ ئةوةث كؤةاي  بة دوذم ايةةييةكان ب يَ ني

، بةةنث يةةةو مافةةة سةةادةية دةكةةردةوة، بةةة     بةةووبةةةو ةمةةةيةوة بيَةةدةند   
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نةةةوةيةك  وةل كورد نادريَت، بة بةروورد يةطة َ زؤربةث طةالن  ةرث جي ان بة 
 .وةذمارةيةك  كةمة

، هةنةديَك يةة   بةوو يةوساةةشدو، بةو بةنةوة ةةيىةةم  يةسةةر كاغةزةكةة روطرة    
 :ةوةو ؤمتية بةردةستيانيينووسدوؤووزييةكان  

بةةة كةمةةة نةةةوةيةةةل بةةدريَت، نةةةوةل  دورِشةةت ةوةث برِطةةةث ئةةةو مافةيةةة -
 .ميللةةيَك  وةكو كورد

 : و ؤويَ دييةوةوسةرؤك  نويَ ةرون وةريطرة
مةةةايف ئؤةؤنةةةؤم  طةةةةي  كةةةوردو دونةةةان  ئةيومةةةةن    دةسةةةتةبةركردن  -

و جيَطريَكةة  سةةةرؤل كؤمةةار يةةة كةةورد، ثاريَزطاكةةان      بةرِيَوةبةرويةةةة  ةايبةةة  
و ؤانةةني، ئةو  و دهؤل و هةوييَر و كةركول كوردستانيب بريت بيَت ية سليَران 

كردن  و دياية، زؤربةث دونيمتوونيان كوردن، دوبةش ناوضةيب بطريَتةوة ية موس َ
 .دوهاة  نةوةيب

ئةو دونيمتةث بةو ثةنة دةزون ، بةردةووم يةة بيَ يَزيةدو ثةةنايان بةؤ دةبةرد،      
و ئيَميان دةكرو، هيَةزث ثيَمةرةرطة    بة طؤشت بوو ئةوةش ئةيام  ئةو بةرطرية

، هةةةا يةة كؤةةاي  ئةةو سةايىةدو      بوون، ذمارةيان ية دة هةةزور زيةاةر  بوودةست باز
ان  نووسةةشةة  هةةةرة زؤرث ناوضةةةكاندو طةةر ، رِؤذنامة  دةسةةةالىةيان بةسةةةر بة 

بيَطانةيان  بانط يَمت كرد، رِيَكترووث ؤاض  سةورث نيَةو دةويىةةةيب دوووث كةرد     
رِيَ  ثيَبدريَت، هةةا ضةند يةكةيةل ب يَريَت بؤ ناوضةكة، دةويىةة  عيَةروق ريَطةةث   

 .ثيَ ةدون
ونكارييةة طمةتيانةث يةة    و ةرسةةوة دةيرِوونييةة ئةةو طؤرِ    بةو ثيَةش بة دوديى 

ن  بةوو يان دةدو، بةو هيَلىة ةرس اكةيمةةوة بةنث يةة فرووون   ومةيدون  عةرةبيدو رِو
طؤرِون كاريةكان كةردةوة بةة نامةةو طفتوطةؤو بآلوكةرووةوة هةويىيةدةدو، يةة ريَة          

 .ثةيام يَرونو سياسة  مةدورون  جي انةوة
انةدن  شؤرِشةة، بةة    ، دةيزونة  بةؤ ؤآلف  بوويةو طفتوطؤيانةشدو ثمةثؤرِث هةة   
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ث كةةوردو شؤرِشةةةوة  ميَةةةووةايبةةةة  ئاكةةارث بةعمةةيةكان، يةوساةةشةةدو، يةةة    
رةمحان عةةارق هةةةويى  وة ئةةةو كاةةةةث بةةن هاةةةةوة، عةبةةدوي ةوة، يةةةوةبةةووورد

و  ريَكةوة يةةدوو فرِؤكةيةةةك  يةةة بةغةةدودةوة نةةاردة سةةليَران ، يوةرةةان بةةارزون     
و كودةةايةةث بةسةةر رذيَرة     ؤذث ئةة ن، ية رِبووذمارةيةك  ةرث بةندكرووث ةيادو

، بووكةريت ةاةدو كرو، دةرطاث بةندخيانةث سةربازطةث رِةشيديان شكاندعةبدوي
ردن  طمةت  بةوو ئةيومةن  فةرماندةي  شؤرِش  عيَروةيب، ية رِوطةياندنيَكةدو ييَ 

دةركرد، رِؤذث دووييب مايف نةةةوةي  طةي  كوردث بةة شةيَوةث المةركةةزث بةة     
ند، ميدياث جي ةانيب سةةركةوة  كورديةان باسةدةكرد، رِؤذنامةةث      ياساي  ناسا

 : ثبوونووسييؤمؤند 
 . بةغدود ئؤةؤنؤم  دةدوةة كورد -

يةوساةةيمدو ئةو طومانة طرةيةةوة، يةطةة َ ئةوةيمةدو فةةرمان  بةة رِوطةرة        
 :جةند كرد، ئيََزطةث دةنط  كوردستانيب فةرمانةكةث بآلوكردةوة

دووو : وة بةؤ جةةماوةرث سةتةم ديةدةث كوردسةةتان     يةة سةةرؤل بارزونييةة    - 
بروكاض دةكةم بطةرِيَ ةوة بؤ سةر جيَطاو رِيَطةاث ؤؤيةان، بية ةوة سةةر      هةمووية

يان، ثيَويمتيمة يةسةر دةسةالىة  نيمتيران  دةست وكارث سةربةرزونةث ثيَمو
و ئةاروم  بةؤ ناوضةةكةو دون بةة مةايف       ثيَمتةرث بكةا  بةؤ طيَرِونةةوةث ئاسةايب    

 .و ب يَت يةناو طةالن  عيَروةدوةةةوةي  طةي  كوردن
دووث ئةوةيب جةال  ةايىةبان  بة نويَ ةرويةة  ؤؤث نارد بؤ بةغدود، ئةوةيب 

ية نةاو ضةاوةرِوونييةوة، هةةةةا دووجةار يةة رؤيمةةت  بةؤ ةةاهنة ئاطةةادورث       يؤمةت 
 :كردةوة
روةةةدو ضةةةندي  جةةار برِياريانةةدو مةةايف ئؤةؤنةةؤم  بةةؤ نةةةةةوةث كةةورد يةةة عيَ  -

روبطةيةةةن ، دوويةة  ثاشةةطةز دةب ةةةوة، دووجةةار سةةةردون  فةرمانطةةةث سةةةرؤك   
و ئاطةادورم كردنةةوةو    ، ةورِةييت بةسةةردو بارونةدن  بوودةويىةمت كرد سةرؤل ؤةوة

ئيَوة ناةانةويَت طفتوطؤث ئاشت بكةن ناضاري  بطةرِيَي ةوة، ةايةةر يةةحيا   : طومت
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جةذن دةست بةوةوويَةث روست دةكةةي ،  مةرِؤن، دووث : و طوة  ةكاث ييَكردي 
 اسةرو سةوريا هةةةا طؤشةة نيطايةان      كانتان دةنيَري  بؤ جةةما  عةبدوي ثيَم يارة

 يةبةرئةةوةث كاربةدةسةتان  ئيَمةتاث   . بزونني، يةبةرئةوة دوووم كرد بيرة ةاهنة
 اسر ناةوون  هيض بكةةن، كيَمةةث كورديمةيان    عيَروق بةب َ ثرس  جةما  عةبدوي

ةوة، برِيارة رؤذث جةةذن  ية بة ثرؤسةث سةركةوة  يةكطرة  عةرةبيبةستؤةةو
فةرمانطةث ثاسثؤر  بكةنةوة بؤ ئةوةث ثاسثؤرةةكةم نةوثَ بكةنةةوةو بيةت بةؤ     

 . ةاهنة
و دةست بةيةكادو، يةو كاةةيمدو حةبيب موحةمةد وكاةيَك ؤويَ دييةوة هةرد

 :هاةة بةردةم  ثةرِةث رؤذنامةيةك  نيماندو
 . نووسة شؤ يَ يةة  عةرةب  ضيران يةسةر دةبرِوون -

رؤذنامةكةث وةرطر ، يةطة َ ؤويَ دنةوةيدو شةثؤي  نةبني ميَمك  طرةةةوة،  
 :بةو بنةوة وةرضةرؤايةوة

يةوة، كيَمةث كورد ض  يدةيانةويَت مباخنةنة ناو بازنةث يةكطرة  عةرةب -
 .ثةيوةنديةك  بةوةوة هةية

 :دةست، ئةويب بةثيَكةني ةوة وةريطر ئةوةث طو  رؤذنامةكةث دويةوة 
 .  هةةا هةةاية يةل ناطرن -

و نةسةتيدو، وةل   و بنو هةسةت  ةوة، ية رووننيبوودة كةيف شري يةكة ئاوةذؤ
ةوة يةةة بةةوون، بةةة فةةةزوث بنةوةريةةةوة ثرِدةبووو نةةة نبةةووهةةةورث رةنطايىةةةي  
وشةةث سةةر   ي ، بة طويىة جةؤث زةمةةنو ة ؤكةة بةارون  ش    ميَةووضنؤك  رودووث 

نةةةوة، ويَ ةةةو ضةةنؤك  بوون دةبةةووركةةان  ئاويَ ةةةث بووثةيةرةكةةةوة ئاويَتةةةث 
ن، دةيويمةت بةة ثيَلةو كةوذووة وويَ يَتةةوة،      بووو مؤ  ةيَكةزودة جةستةو رؤ 

 نووس ةيمكيَك  طرمؤيىة ية ثةيكة زيَرِي ةث رؤ  ية شيَوةث سةهؤيىبةندون  ئؤةيا
رووني يدو سةهؤيىبةندون  دةسازوند، ية زي دةؤةوث ذيَر هةوريَك  طةرِؤك  بةربا، ية 

و شةةما ََ هةةورث    و شة ة  و ةةم و ش َ ةؤرِث ئاماذةو هيَرادو دةةوونةوة، شةثؤ 
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يان دةكةردة  ميَةةوو دووةوة، ثمةت  وبنةوةريان دةؤمتة ثاشةكؤث زيةنةث رو  
و  دوويمةةةوة زةريةةاث روونةةنيوةةةابلؤث زةمةةةنيَك  نةةةزونروو، يةةةدووث زةمةةةن  رو 

رةطةةز،   و و شيَوة ية كوثةث عةةارث ثمت زةمةن  ةؤ و شيَووز ؤمارو رةندرو
ية زةمةن  شوشةث شكاوث زي دةؤةوث زةمةن  ةابلؤي  بةشنث دويةث يةكةةم  

و مةؤؤ  يةكةةم    و برِي  يةكةم ناول ساوو رةنطدةكرون، بة بؤن  ديىؤثة شيةو 
يىةةةوة ةايىةةة دةزوث بةةاول، بةةة درةؤةةت شةةةوورةث كةشةةيَت كاةةةةميَرث نياندةرةا 

ياريطةةاث مؤنةةدياي  رؤحةة  يةكةةةم مردويةةان دةهيَ ايةةة نةةاو زةمةةةن  بةةنةوةرث    
نيمةةةةوة دةطوويَزرويةةةةوة بةةةؤ  بووهةسةةةارةكان  ؤاويةةةةوة، بةةةة سةةةرِي ةوةث نة 

هةسارةكان  ةيةرِةوث، طةردةيو  ئيَمتاث دةبردةوة بؤ كاةةميَرث بنكردنةةوة،  
رةنطةة  فيزياييةةةوة يةةة دةفتةةةرث  ون بةةة ضةةوور ويةةة ضةةركةث نائوميَديةةدو طةةةرد 

و  نبةوو و  و ذيةان  ثيَيرووةوة دةئازيةوة، بةو ديىؤثةةث شةنةوة مؤميةاث مةةر     
ن  زةمةندو ية بوو، جةستةو رؤح  كؤضةرث ية نامؤبووو ضركة دة و سا  نبوونة

كةوة ةةة ؤةةوورةوةث زةمةةةن  رودوودو دةةوويةةةوة، شةةيَوةث ةةةؤثيَك  يةةة رةنطةة   
ةزوث رؤحدو سةوزوي  طؤرِةثان  ياريكردن  دةدويةوة، بة طةردون هةيىدةطر ، بة ف

ن كةوةةة  بةوو ةةيىزم  طرِث طرِكان  ةؤرِث ثرسيارث ئةزةيييةةوة، زةنطة  ةةونيَل     
و، بةةباث ئةةزةي    وو دةض ييَدون، كاةةميَرث طةردون ضركةث كرد، ةؤثيَك دةها 

 ، بةةةة كةةةةيف بووث يةسةةةةر ةؤمةةةاردة ميَةةةةوودةجوزيةةةةوة، هيَرةةةاث مؤنةةةدياي   
و هةسةارةث   شري يةكةيمةوة ويَ ةيان دةدويةوة، ية هةسارةث ؤةاوةوة دةهةا   

ةيةةةرِةويب ويَ ةةةث ئاي ةةدةث نيمةةاندةدويةوة، رةنطةة  شةةري يةكةث دةطةةؤرِث،     
سةهؤيىبةندون  سيربيا ويَ ةث طؤرِثان  ةؤث  هةيىدةطر ، بة بروسكةث هةسارةث 

ةرِةوث ئاويَ ةث ثةنث  ةيمكةوة ديارياندةدو، ويَ ةث زي دةؤةوث هةسارةكان  ةي
ةوة ةيَكةيى  دةكردنةوة، وةل ئةو ساةانةث يةة  يةيَكدةشكاندو بة شوشةث م دويىي

طؤرِةثان  سوردو يةسةر بةفرث سث  ئازث دةضةةاندةوة، بةو شيَوةية مؤميةاث  
، وةل ئةوساةةث يةطة َ هةنطاونانيدو يةناو بوون دةبووو نة نبووئاويَ ةث شكاوث 
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و نةسةت   و هةسةت  رملي ةوة، نيطاو روؤمارو بةنو روونةني  طؤرِةثان  كؤشك  ك
و وةيمةومةث سةث  سةيربياوة، ياريطةاث      ، بة طةردةيوي  بةسةتةيىؤل بووئاويَتة ب

طةردةيوي  رؤحةوة مؤندياي  جي ان  نيماندةدويةوة، وةل ئةوسةاةةث يةة يةارث    
و  روونةني و  ، باكؤ يةكةم طؤيىيان كرد، بنوهؤشبوونيَوون مؤسكؤو باكؤدو دونيمت
و  ث رؤح  بة ئاز دةطنسايةوة، سةرنجو، ةةزوبووسةري  بةو دنةنةوة مؤميا

، هةةا بةةو ئةيامةةوة فيكةةث كؤةةاي      بووبنث بةرجةستةث ئةو يارية رؤحية ب
 .  ةوةبووهؤريا ية هةندةرونةوة بةرز وييَدرو، هاةو

 :و هاورِيَكةث دةست طر  بةو دةنطانةوة دوضلىةك 
 . بةن  بابرِؤي هةستة ئةز -
ةوة، بووطرة ةوة موضرِكةيةل جةستةث طرةةوةو يةو زي دةؤةوة بيَدورث  بةو

و دةوروبةرث روون ، ئةوسا دةست بةناوضاويدو  ساةيَك بة حةثةساويةوة يةؤؤث
 :و روستييةث ةيَكة َ كردةوة هيَ او ية ناؤ  ؤؤيةوة ئةو ؤةو ؤةيا َ

 . كؤردؤيظ بابيت ئاز بيةةيَ ت -
ةةيمدو بة طةردةيوي  ئةةو بةنو رووني ةةوة بةة زةويةكةةوة ثةيوةسةتة       يةوسا

و مةايي كؤق ثيَمةووزيان ييَكةردو     و ؤرؤةمةؤق  ، هةةةا طةيمةتة نةاو كؤشةك    بووب
 .كيَمةث كوردث بؤ رونكردنةوة
و شةيَووزو ويَ ةةةو روؤمةارةوة، طؤرِةثةةان     و رةنةد  يةوساةةيمةدو يةة ةيمةةك  

 . الوك  سورث ةيادو دةطوةرويةوة مؤنديا  ية سيربياث ؤاك  سثيدو سرودث
ن يةة  وئةو ةيمكو ويَ ةو بروسكةو هيَزو رؤش اييانة، وةل ةووندنةوةث طةةردو 
و  نبووةيمةةةكيَكدو رةنطيةةةةان دةدويةةةةوة، بةةةةة ضةةةوور رةنطةةةةةوة ةيَكةةةةةزودة   

نةوة، ية مةزورو كيَلىطةث فؤةؤناةيمدو ةؤرِيَكيةان يةة رووني يةدو دروسةت     بووجيادة
و جةسةتةيان يةة    و دوسةتان  رؤ   و ويَ ةو رودووو ضةنؤل  ددةكرد، زويةيىةث زةن

ية فةزوث رووني دو زينةيان  زةرياث ئةنديَمةو سةرسورِمان  طةردونيدو طيَةدةدوو
دةبةسةةتةوة، يةةة كؤضةة  ناكاةةةةث زةمةةةن  سةةفرةوة جؤطروفيةةاث كؤضةةةرث بةةة   
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 نةةوة بووونةوة دروسةت دةكةردةوة، يةة فةةزوث ئةمةةريكادو بةة       وفؤةؤناة  طةرد
سةث  وةل   نووسة  ئؤةيا. نةةوة بوودةثيرِون، يةة زةمةةن  ناوةؤتةةدو يةة دويكدة    

دودةؤروو  ميَةووةوة، بة بؤييل  زةمةنيمةوة بووندو ووزدةودةفتةر بةسةر طةردو
ون وةل زويةيىةث ئةةزةي ، بةسةةر سةيربياث شةةؤتةدو     ودةكرويةوة، زةنط  طةرد

بارون سةر شوشةث ثةيةرةث منةث . نيان بة ةؤث  سثيةوة دةهةذوندبووةونيَل  
، بة طيَةةنط  باث ئةزةيييةوة رةنطايىةث ويَ ةث شارووةث نةاو  بووذورةكةيان طرة

با، بةمنةث بارونو ويَ ةث كةيف شري يةو سيَبةرث ثةيىة هةورث شارووةوة، شوشةث 
 .بووثةيةرةث ذورةكةيان طرة
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 ذياننامة

 
 ةال  عبدوهلل رةحيت سةال  ج

 يةكةم
  سليَران  3691مووييدث. 
   عبدويمةةم  ) ن  دةطةرِيَتةةوة بةؤ رؤذث كةوة ةة ؤةوورةوةث    بةوو يةدويك

 ية ةةيارة هةروةل هةميمة دويك  جةؤت يةسةركردؤةةوة( عارق
  ةبووو ناوةندث ية سليَران   ؤويَ دن  سةرةةاي. 
 وةوزونمت ئيمةم  يةمزطةو  و ةةكيةكاندو ؤويَ د. 
 و يةةة وةزورةةةة  ئةةةوةاق  /   ئيمةةةمية يوث ئامةةادةي  ئةةاي ودةرضةة 

 9030 - 9006كاروبارث ئاي  ية شارث هةوييَر سايى  
     كؤييةةث زونمةتة ئيمةةميةكان   / دةرضوث زونكةؤث عروةيةة يةة بةغةدود /

و دويةةةةةيؤذث شارسةةةةتان  يةةةةة    و مةزهةبةةةةةكان بةشةةةة  ئاي ةةةةةكان 
 .وةوةوووث كردة– 9032 -9032ية سايى   9039-9033/سايى 

 يةةة هةةةمان بةةةش بةةؤ سةةاي     بةدةسةةت هي ةةاوة ماسةةتةرةر برِوونامةةةث
9093 

  ةرون  كوردستانةنووسئةندوم  يةكيَت. 
 ةرون  عيَروةة نووسو  ئةندوم  يةكيَت طمت ئةديبان 
 ان  كوردستانةنووسئةندوم  يانةث رؤذنامة . 
 ان  عيَروةةنووسئةندوم  يانةث رؤذنامة . 
 ث هونةرمةندون  عيَروةةئةندوم  يانة . 
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 دووةم
    كردوةنووسنيدةست بة  3691ية سايى  . 
    (ئيمةةككر)يةكةةةم ديةةوون  شةةييرث بةناونيمةةان     3696يةةة سةةايى 

 . يةاليةن رذيَر  عيَروةةوة ية ضاثدون  ةةدةغة كرووة. ثيَمكةش كردوة
 بآلوكردؤةةوة( كف  ثؤش و كةون )ية هةمان سايىدو. 
  و دةةةةة  ةةةةرو ييَكؤيىي ةةةةوة وةةةةارث   و رؤمةةةان رثزؤر ديةةةوون  شةةةيي

 و كوردث و زمان  عةرةب وبآلوكردؤةةوة بة هةرد
 :نةةةوةبووئةو بةرهةمانةث بة زمان  عةرةب  بآلو     

 
 سَييةم

 . 9000ديوون شيرث (  سط الكون  )-3
  9039ديوون شيرث ( سدرةلك سني) -9     

 
 ضوارةةم

 . آلوث كردونةةةوةئةو بةرهةمانةث بةزمان  كوردث ب
كةةةؤث بةرهةمةةةةكان   / شةةةاروث شةةةييريت/ ونوكةوة ةةةة ؤةةةوورةوةث طةةةةرد  -3

9009/9039  
 9001/دةة  شانؤي ( مةرطةسا  نووس ئؤةيا. )9
 9001/دةة  شانؤي  ( ضياث ئاو. )1
ييَكؤيىي ةوةث شانؤ يةاليةن ةيثة  شةانؤث سةاالر     9006( سيريا ية شانؤدو. )2

 .ضاثكرووة
 بةرط  يةكةم 9039-3669/رؤمان( ركان  ذةنةرِو َووبئاويَ ةث . )2
 9090-3661/مانؤر( موسيياث مةرط  ناوةؤتة. )9
 بةرط  يةكةم.9039/ 3/كؤجيتؤث جةال  ةايىةبان  -1
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 .ووو د بةرط  يةل9/9036/كؤجيتؤث جةال  ةايىةبان  -9
 9036/ضاث  يةكةم/بةرط  يةل و دو/رؤمان/ركان  ذةنةرِو َبووئاويَ ةث  -6

 9090رؤمان ضاث  يةكةم ( نةفخ و ويَ ةث با) -30
 

 ثَينجةم
 1.ئةو بةرهةمانةث ئامادةث ضاث  بةزمان  كوردث 

 ؤسي اري( شكمبن)دةة  ( ماكبيي. )3
 .ييَكؤيىي ةوة(.ريمةث ةيؤرث رؤمان  كوردث. )9 
 

 شةشةم
 .ئةو بةرهةمانةث ئامادةث ضاث  بةزمان  عةرةب     
ل.يال ر كنيلوع(لس رلكون ر.ل)3
ل.لمطاالتل  ركسات.لالوخصيالكولغال.9
لمطاالتل.لفن  لقتاوياليفلكي ستا .ل1
ل.لمطابالت.لكوشعيرالتعينلكوي ؤرالكويتلالتستطي.ل2
 

 حةوتةم
ةوة وةريطيَرِوونةةةة سةةر زمةان  كةوردث     ية ئةو بةرهةمانةث يةةزمان  عةرةبي 

 :ئامادةث ضاث  
ل..عبدكجلاسمجمم عالقصصيالولطاصل كوباحثلعباسل(لتطيرسات.)3
ل(.جابيلحممدلجابي)ل ر ك لوعيالولشاعي(للكحالملمبللا.)9
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 هةشتةم
ة، وةيةكةةةم وكةةردو نووسةة ةوة دةسةةت بةةةكارث رؤذنامة 3669  يةسةةايى -

 ةبوووملؤار وييروة   .بةرهةم  ية رؤذنامةث 
ةائيَمةةتا بةسةةيفةة  نيَةةرةرث  9001يةةة سةةاي   كوثطافيققايةرؤذنامةةةث والديةةب  -

ةرون يةةةة نووسةةةة بةةةة دةسةةةتةث بةةةووة دوويةةة  وكةةةارث كةةةردو سةةة نوورؤذنامة
 .رؤذنامةكةدو

 . ية رؤذنامةث وملؤار وييروة  ماوةيةك  زةمةن  كارث كردوة  -
 ية رؤذنامةث ويياصد ماوةيةك  زةمةن  كارث كردوة

 . عةرب  بآلوكردؤةةوة  و زمان  كوردث ووبةرهةمةكان  بةهةرد -    
 .ة يةوونة جةووهنث و مةربةد و ه  ةروةشدورث كردوية فيمتيفايىةكاندو ب -    

 


