
 

 لة ثؤلَؤنيا منايشي هاوبةشي هونةرمةنداني هةر ضوار ثارضةي كوردستان
 سةالح جةالل 

بؤؤ  يَكانبؤ هةموو ثرسيارو طةرِ ضؤؤنة  كؤةلتوردةبيَت بضينةوة  ضؤيية و  ةؤةوة ،  بؤة ميَ يؤةكي  ضؤي ثةيوةندي
طؤرِانكاريية  بكةين،  ضؤن لةناو ميَستاو رابردوو بؤ مايندة مامادةلةكويَوة دةست ثيَ بكةين  ضؤن هةية  

شؤؤنكاي  كؤؤدا رة كؤؤةين ن لةكا يَ شؤؤنكاي ب سؤؤي رة بؤؤا  لةشونا ضؤؤؤن  نؤؤةوة   مؤؤان بدةوي نؤؤدا مؤ هةنوكةييةكا
جؤؤر ها و جؤؤراو  ةؤةيراني  فؤت و  ةؤةة وكوردي  وشي دةيةها طر سؤي ميَ يؤَركراوة بؤةجؤريَك  يششونا مؤي  ر

، ضؤن لةم ي ديكارت سةرةالَي كردوين( ة من هةموة كةواةمن بادةكةم) ان بكةينةوة.نا وانني با لةمؤم
كؤةت  يؤةلؤةي  اي شؤكةو نةكاندا دةكريَينةوةدا وؤان و ثيَ بؤةرِووي جي ضؤني و  لؤَة دةردة سؤةفيية ةو ضةمكة فةل

اؤةدا و  بةمؤمان دادةهيَنني  مةمةيش كؤرو مةفري لؤةبوارةكاني في يؤَت  تؤوانني بةداهيَنان دةكر نؤديهؤمشب  ة
لؤة  شؤداري  يؤةوة بة لؤةو ثةيوةندي تؤوانني  ضؤؤن ب كؤةين.  يةكةيةكي مةدةبي لةنيَوان مويَنةرةكاندا دروست ب

شؤي  بكةين داةكانكةلتوريةكطر ين  تؤوانني هاوبة ضؤني و ب وؤانيَب ب بؤةرةو جي وؤان كؤةلتور. ضؤن  ةكاني جي
  بكةين ن

 ثيَشانطاي هاوبةشي هةر ضوار ثارضةي كوردستان
سؤؤتان  ضؤؤةي كورد ضؤؤوار ثار هؤؤةر  نؤؤداني  شؤؤي هونةرمة شؤؤي هاوبة يؤؤاثؤلَ يوآل ؤؤلؤؤة مناي ضؤؤ ظ  ؤن بةريَكخةري)ظا

و باةكة ريَكخةرثؤلؤنياو بةسةرثةرشتياري مؤوةمانةي مؤكريَنطؤظي شاري بيدطؤشي كوضةة(بةرِيَوةبةري 
لؤةثؤلَؤنيام)وياد رةبةرِيَز ي ظيستيظالَ و كاركةر هؤةريَ   مؤة ي  سؤةرةكي وف( نويَنةري حكو سؤةري  و بةسثؤن
ظيستيظالَي) كوردستان كا رميَر شةشي ميَوارة  25/11/2022لةرةةي ، شاري بيدطؤشي ثؤلَؤنياهةريَةي 

يؤة. كةلتوربةدرومشي .دةسب ثيَكردرومسارةكاني روطاربوون( بؤةبووني نة ؤةوةوة هة نؤدي  و هونةر ثةيوة
نؤؤةي  لؤةو هونةرمةندا مؤةلَيَك  بؤؤ كؤ نؤة  نؤؤةري فرةالية يؤةكان و هو شؤونا  و ماوادي سؤيارةكاني نة ؤةوةو  بةثر

نؤؤةي  لؤؤَي ثكؤؤورد، مةوا تؤؤةوةو رة بؤؤؤ دةكريَ طؤؤةورةكانيان  لؤؤَة  يؤؤةو هؤ وؤؤانيَب هة سؤؤب جي سؤؤةر ما شؤؤةنطيان لة يَ
مؤؤةلَووي  سؤؤتةي  يؤؤَر وةوي و جة كؤؤاني ة نؤؤك و هاوارة شؤؤاراوةكان و دة نؤؤةوة  لؤؤةرِيَي هونةرةكانيا نؤؤة   وانيويا

لؤة و دةنطاهةوارةها مرةظي سثيل بويَننة ةسة لةوانةي بةوولَ  و وةر بةكؤمةلَي ويندة بةضالَ كران ، مة نةي 
  ابلؤكانةوة طويَي جيوان كةرِ دةكةن.

مؤؤادة مؤؤةايلؤ ما كؤؤل  شؤؤدا ماي نؤؤدوو  ،يؤؤةطي هةلؤؤةم ثيَشانطاية يؤؤَت وي يؤؤَت، دةب سؤؤا دةدويَن كؤؤةي مو ثةيكةرة
 مةم ثانؤراماية  ةواوي وآل ي ثؤلَؤنياي طر ؤ ةوة.  .بووبيَتةوة



شؤيَوةيي يؤةكي نا يؤةوة فةوا سؤ انبةو ويَنا بوونة فةواي مؤةو وم نؤاو  بؤوو. تةوة  بؤوو  سؤت  يؤَوةي درو عؤةي ل اةي
كؤؤان  يؤؤةو وةو طرِ سؤؤةي لؤؤفةوا نؤؤك و هةنا لؤؤةماكي  سؤؤتةميان شؤؤةبةة وةهؤؤةوارةهاةهاوار و دة نؤؤاو وةوي و 

وؤاني ميَةةين ها ووين :نةوةبوومامادةلةهونةري شيَوةكاريدا ثؤلَؤنياوة  نؤةي  بؤ منايشي شانؤيةكي جي مةوا
  :ويندة بةضالَ كراين
 مؤنؤمينب مةناال

 كارواني سوور نةوةي  وانةوةيميَةةين 
  و مؤلَي كردين ماونوةةي  طرِي مة ؤم

 مؤديكةوةثيَضةوانةي بةمةفسانةي سيَزيف و 
 لةباوو يامي بووينةوة
  يَزامبان طؤرِي بةباران

 لةسةردةمي  ةكنةلؤةياو مة ؤمةوة
 ةوة ها ينةوةطزنطبةثةلكة ويَرِينةي 

 ان بةرةح نةمشاندكوردستامنمؤميَنب 
ضؤةكةرةيان يَوةيي بةو جؤرةيش فةواي ناش لؤَةوة  يؤَر مؤ ثانؤراماي هةموو مةو رةح و جةستانة دةكات لة ة

طؤو بة وكردة ةوة يؤ ةجل و بةر مؤةني مةرطةوة،بةكوردةوار ضؤةفتةو ةي وة نؤةو  ضؤؤ ةو جاما نؤك و  شؤالَ و را
كؤؤاآل  هؤؤةموو  بؤؤةرةو و  خؤؤةو و طؤ سؤؤتيك و ميَ كؤؤثوو ثا ؤؤةي ال نؤؤةوةسؤؤةرثؤو و  يؤؤةكاني مؤيا  ،كوردةوار

ةؤة وون لة مؤوةمانةكةدا لةرِيَي رةمزو ماماةةوك يَكةلَ بمؤلَةوة  كةبةرةنطي شؤانةوة ميَ مؤةوانميقونةو ني  و 
 :ةوةدةدويَنن

ةؤؤة - نؤؤةكان، ميَ شؤؤتة ما ا منؤؤان طةي نؤؤةين هاوارةكا لؤؤةكاني مؤؤةو دةنطا منؤؤ  ونيَ بؤؤرِيجيوا ، بة ؤؤةوووي ان 
شؤةي  ميَةة وينةوة،بون فيزياييةوة  يَكةآلوي بوو يؤة يمرةظهاوارو بانطة ضؤي ا كؤارواني كؤ هؤةلَطر ووةو  ةان 

 .سووري نة ةوةيةكي ةيَر دةستةين
ضؤةو  كؤوردةوة، بةفلَ نؤداني  لؤة ابلؤي هونةرمة يؤاوة  شؤي ثؤلَؤن ليَرة لةمؤوةمانةي مؤكريَنطؤظي شاري بيدطؤ

مةوة ساوايةكة بؤ مةمكي  ويندوو دةبنةوة.بؤيامةكانيان شاةمؤرةو ساواو ةن و مندالَ و ثاو الوو طةنج 
نؤةي ةدايكي دةكرِوويَتةوةو دوو دةنك و هاوار لة مؤلَ بؤة ويَ ضؤان  تؤةوةو ك كةدا منكاون هةناسةيان دةكوةيَ
 فيشقي فاشقةكانيانةوة  ةووو دةيانطريَتةوة.



شؤؤرة  يؤؤةكي رةةي حة نؤؤة ويَنة لؤؤة مؤوةما شؤؤانؤو  تؤؤةي  سؤؤةر  ةم نؤؤةوة  يؤؤَر وةوي ديَ ظؤؤةكاني ة نؤؤةردا مرة هو
بؤة ؤرِي ثمامادةطيان هةية ةؤة، مةوان  لؤَيَن: ميَ يؤَنن و دة ةؤة دةدو سؤيارةكانيانةوة ميَ نؤاونراوين، ر مؤةناال   بة

بؤووين و ي لةةيَر ناوي مةناالدا ويندة بةضالَ كراين، جينؤسايد كؤة  مؤةو ما لؤَةي  نؤةبووين رة لؤَة يَكي  ؤر  دةو
      .نيويندة مةرط و مةرطةساتميَةة نةوةي حكومة ةكةي مؤمان مستينية ةيَر ماكةوة، 

 طرنطي مةم ثيَشانطاية لةضيدابوو 
نؤداوة طرنطي مةم  مؤة ي ثؤلَ سؤاني حكو ثيَشانطايةيش لةسةرة اي ثيَشواويكردن و مامادةكارييةكاني بةرثر
يؤاري دا.  هؤةريَةد سؤؤةرةكي  طؤري  طؤةلَ جيَ يؤاولة طؤؤا و ي ثؤلَؤن شؤج رثاريَز نؤؤة ي بيدكؤ بؤةري مؤوةما و بةرِيَوة
هؤةريَة هةريةكةكؤبوونةوة،  مؤة ي  نؤي حكو شؤنكاي و الوا سؤتان كالةوان و وةويري رة مؤةدي ي كورد و)حمة

سؤؤةفيد( مؤؤة  نؤؤدحة نؤؤةرو ثةيوة سؤؤةر هو يؤؤان لة كؤؤوردةوة ي و اري طرنط نؤؤةكاني  مؤؤةم و ةا بؤؤة  شؤؤيان  و هاوبة
شؤنكا لؤة رة ضؤاو  بؤةر  يؤةكي  مؤادةبووني ريَرة لؤة ما نؤدانثيَشكةشكرد. جطة  كؤراو ، ان و هونةرمة شؤكيين  ثيَ

يةكي  ايكة ي بؤ هونةرمةنداني ثيَشانطا بةجؤريَك هة ا ميَستابيَت، هةمةوةندة مامادةيي بةو جؤرة نةبووة 
بؤةر لةو شيَوةية كورد  مؤةواني  لؤةكؤنطرةي رةةنا نةكراوة ةوة. هةروةو هونةرمةندي كورد) جةالل رةموف(

بؤؤ  ماماةةي دالة كردنةوةي ثيَشانطاكة سؤتامنان  شؤانطاي كورد ثيَكرد: بةضاوطي بايةخ و بةردةوامييةوة ثيَ
هؤؤةروةها كؤؤردةوة. وة سؤؤةكان  شؤؤداريان ز بؤؤةرِيَ رةةنامةنو سؤؤتا بة هؤؤة ا ميَ كؤؤردةوة  جؤؤةمب  مؤؤوف(  يؤؤاد رة )و

نؤةري  بؤؤ هو يؤَت  مؤدان ب طؤةي باية ضؤرِةي جيَ شؤيَواوة  بؤةم  نةكردووة لة ثيَشانطايةكي لةو جؤرةي ميَستا، 
 كوردي.
وؤان مةم  كؤةيان جي بؤة هونةرة ثيَشانطايةيش ريشالَيَكي ةولَي هةية، الي وةر لةو هونةرمةندانةي  وانيويانة 

 نن و مةو جةستانة بويَننةوة ةسةو وةو  ابلؤكةي مةايلؤ واهةست بكات موسا ويندوو بؤ ةوة. يَ بطةية
تؤؤور  محؤؤةد( فو ؤؤان)سؤؤةرة ا دك كؤؤرد،  مة شؤؤكةو  كؤؤوردةوة و ؤؤاريَكي ثيَ شؤؤداربواني  مؤؤةو بؤؤةناوي بة

سؤ نؤني و بي سؤات روا نؤةي مةرطة يؤةو ويَ هؤاوارو طر شؤقةي  تين كةساية ييةي لةطةلَ  ةوةمي مةناالدا ةياو  ري
نؤدةن  مؤةوروثا و لةلة طر وةو لةميَران ضةندين ثيَشانطاي بؤ مةناال كراوةكان كردةوةو دوا ؤر  ؤواني بطا ؤة 

شؤيار   ابلؤكاني لة مؤةناال هؤ باشرتين مؤوةمانةي  ايكةت بةجينوسايد دابنريَت و هةموو جيوان لة  اواني 
رة ةدا  هةر لةو ريَو ،ندي وةرطيَرِدرابوو)وياد رةموف( بة وماني ثؤلَةكاولةاليةن بكا ةوة. مةم و ارةيش 

شؤكرد ( ديساندكتور فو ان مةمحةد) مؤةناالي ثيَشكة كؤةبةرِيَو ،ماكيَب مؤنيةؤ ي  بؤةري مؤوةمانة  يشة
برِياري دا لةشارةكةياندا وةو شاري سليَةاني بةشيَوةي مؤنيةؤت دابندريَت. هةروةها برِياريش درا لةضوار 



سؤةر تيظالَةكةدا ضيَوةي مةو ضاالكيانةي ظيس بؤدريَت  لة مؤةاام  فؤيل   وااةيةو سيةينارو ديدارو منايشي 
 . و بؤ ماوةي سيَ مانك بةردةواميان ثيَ بدريَتستاندارةوشي مةدةب و هونةر لةهةر ضوار ثارضةي كورد

 طةشةثيَداني كةلتورةكان و رةلَي هونةرب
لؤَي ناوةرةكيَكي بةهيَزبوو بؤ طةشةدان بة يةكطر ين كلتوورةكان و رمةم ظيستيظالَة ةشيَوةيةكي طشتيش  ة

يؤَرا  شؤكةو ن و م لؤة ثيَ شؤان  نؤة كيَ نؤةري ويَ نؤطهو يؤَوان نة ةوةكا نؤدي ن بؤووني ثةيوة سؤت  نؤدن و درو . داةيا
هؤؤةروةها  شؤؤداروة كؤؤورد بة مؤؤةوةيبوواني  سؤؤتاني  ؤؤلة انداواي  نؤؤةو كاربةدة مؤؤةو وآل ؤؤة سؤؤةرةكي مؤوةما  ي 

نؤةري كؤةلتورثؤردة واكانيان بطةينريَتة مةاومةني وةويران بؤ مةوةي مةو هاوكاري و اد ،كردووة و يي و هو
 .لة نيَوانياندا بةردةوام بيَت ةثةيكةرساوي و ويَنة كيَشان
بؤوةوةشياوي و نة ثيَشانطاكة  لؤةم بة ابلؤو كاري هونةري كؤمةلَيَك هونةرمةندي كورد راوا بؤوون  يؤي  ، بريت

مؤاواد نهونةرمةندانة: كؤةري ،  مؤاواد  مؤةد،  كؤةري  حمة مؤاواد  هؤةم )مةمحةد نةبةو، ماري فة ا،  كؤةلي، بةر انة
فؤ ثؤور،  فؤةلي  يؤهاهي   فؤةلي، م ةيك هاجؤ، بةلَدين مةمحةد، بةيان جاف، ضيةةن ميسةافيل، دارا مةمحود 

مؤةر  ظؤا فو مؤةدةم، مل َؤويَين،ماي  جؤةمال ثيَن مؤوف،  جؤةالل رة رةسولَ، فوماد فزيز، هةظني فةلي سليب، 
سؤؤتةم واد مؤؤةمحود، رو نؤؤامؤ  جؤؤان،  مؤؤؤراوة جا فؤؤةريف،  مؤؤةد  نؤؤؤري  مؤؤةميين، حمة شؤؤةباب،  ةؤؤةت  ة، نيع

سؤؤاك شؤؤدي مةنوةر، لؤؤة، رو سؤؤتةم ما ا محؤؤةد، رة يؤؤل مة شؤؤيار كاك محؤؤةد، هؤ سؤؤةاحةميدي، فو ؤؤان مة ار مي
سؤف  ؤةالح  ةؤود، يو يؤون  حم سؤيب،  يؤد  ضؤيد، وةل شؤاكا،  ؤةنيا راو سؤليةان  سليَةان، شوكور سةفيد، 

نؤارِةوايي هة ا مامادة بنب فيزةيان ثيَ نةدراوةكة وةربةيان . سيزي، وهرا دةطان( كؤاري  ، مةمةيش بؤ ة هؤ
 نةكردووة.فيزةيان ثيَنةدراوةو بةشدارييان بؤضي هةموويان رةمنةو طاوندةيان هةبووة و 

لؤةمامادةدوا جاريش هةمويان  هؤةر  شؤنكاي و طيان هةبووة  نؤةريوةويري رة هؤةموو حكوومة ؤة بؤاآل  نويَ لة
سؤتةكاني  مامادة بوون، مؤجيَيةكانةوة طؤار و دة ضؤةندين و ؤارلة ثاريَز شؤنكاي و  وة  ؤةنةومويَندرا يشرة

مؤؤةوة كردة ؤؤةوة سؤؤةر  جؤؤةمتيان لة شؤؤةي رةواي  ،هؤؤةموويان  كؤؤوردو كيَ نؤؤداني  لؤؤة هونةرمة شؤؤتيواني  ث
هؤةموو كةلتور ةواية يي بكريَت، ثرديَكي رةشنكاي ةن ي دروست بكريَت، و ثيَشانطاكة جيَطةي رةوامةندي 

 وة.لةاليةن شارةوانييةوة مامادةكراوة موانيَكي شايانة بو ي مةو رةةةيشاليةو بووة و مواني ميَوارة
كؤاني  ؤردا بةم جؤرةيش مةم ظيستيظالَ شؤانؤو بوارة سؤينةماو  لؤةبواري  مؤانك  ة بةردةوامةو بؤ ماوةي سيَ 

سؤورِهيَنةري  يؤةيش كؤةلتوردةبيَتة فةوايةكي سةر مؤةم ثةيوةندي يؤا و  سؤتان و وآل ؤي ثؤلَؤن لؤةنيَوان كورد ي 
 ةكان.كةلتورلةبواري بةيةو طةيشتين  يا ر دةكاتبةردةوام طةشةي و

 بؤ ةوة.بثو 8/12/2022(ثيَنج شةممة 8813لةرةنامةي كوردستاني نويَ ةمارة)



 

 ةكانكةلتوربةيةو طةيشتين 
 لة ثؤلَؤنيا منايشي هاوبةشي هونةرمةنداني هةر ضوار ثارضةي كوردستان

 سةالح جةالل 
بؤؤ  يَكانبؤ هةموو ثرسيارو طةرِ ضؤؤنة  كؤةلتوردةبيَت بضينةوة  ضؤيية و  ةؤةوة ،  بؤة ميَ يؤةكي  ضؤي ثةيوةندي

طؤرِانكاريية  بكةين،  ضؤن لةناو ميَستاو رابردوو بؤ مايندة مامادةلةكويَوة دةست ثيَ بكةين  ضؤن هةية  
شؤؤنكاي  كؤؤدا رة كؤؤةين ن لةكا يَ شؤؤنكاي ب سؤؤي رة بؤؤا  لةشونا ضؤؤؤن  نؤؤةوة   مؤؤان بدةوي نؤؤدا مؤ هةنوكةييةكا

جؤؤر ها و جؤؤراو  ةؤةيراني  فؤت و  ةؤةة وكوردي  وشي دةيةها طر سؤي ميَ يؤَركراوة بؤةجؤريَك  يششونا مؤي  ر
، ضؤن لةم ي ديكارت سةرةالَي كردوين( ة من هةموة كةواةمن بادةكةم) ان بكةينةوة.نا وانني با لةمؤم

كؤةت  يؤةلؤةي  اي شؤكةو نةكاندا دةكريَينةوةدا وؤان و ثيَ بؤةرِووي جي ضؤني و  لؤَة دةردة سؤةفيية ةو ضةمكة فةل
اؤةدا و  بةمؤمان دادةهيَنني  مةمةيش كؤرو مةفري لؤةبوارةكاني في يؤَت  تؤوانني بةداهيَنان دةكر نؤديهؤمشب  ة

لؤة  شؤداري  يؤةوة بة لؤةو ثةيوةندي تؤوانني  ضؤؤن ب كؤةين.  يةكةيةكي مةدةبي لةنيَوان مويَنةرةكاندا دروست ب
شؤي  بكةين داةكانكةلتوريةكطر ين  تؤوانني هاوبة ضؤني و ب وؤانيَب ب بؤةرةو جي وؤان كؤةلتور. ضؤن  ةكاني جي
  بكةين ن

 ثيَشانطاي هاوبةشي هةر ضوار ثارضةي كوردستان
سؤؤتان  ضؤؤةي كورد ضؤؤوار ثار هؤؤةر  نؤؤداني  شؤؤي هونةرمة شؤؤي هاوبة يؤؤاثؤلَ يوآل ؤؤلؤؤة مناي ضؤؤ ظ  ؤن بةريَكخةري)ظا

و باةكة ريَكخةرثؤلؤنياو بةسةرثةرشتياري مؤوةمانةي مؤكريَنطؤظي شاري بيدطؤشي كوضةة(بةرِيَوةبةري 
لؤةثؤلَؤنيام)وياد رةبةرِيَز ي ظيستيظالَ و كاركةر هؤةريَ   مؤة ي  سؤةرةكي وف( نويَنةري حكو سؤةري  و بةسثؤن
ظيستيظالَي) كوردستان كا رميَر شةشي ميَوارة  25/11/2022لةرةةي ، شاري بيدطؤشي ثؤلَؤنياهةريَةي 

يؤة. كةلتوربةدرومشي .دةسب ثيَكردرومسارةكاني روطاربوون( بؤةبووني نة ؤةوةوة هة نؤدي  و هونةر ثةيوة
نؤؤةي  لؤةو هونةرمةندا مؤةلَيَك  بؤؤ كؤ نؤة  نؤؤةري فرةالية يؤةكان و هو شؤونا  و ماوادي سؤيارةكاني نة ؤةوةو  بةثر

نؤؤةي  لؤؤَي ثكؤؤورد، مةوا تؤؤةوةو رة بؤؤؤ دةكريَ طؤؤةورةكانيان  لؤؤَة  يؤؤةو هؤ وؤؤانيَب هة سؤؤب جي سؤؤةر ما شؤؤةنطيان لة يَ
مؤؤةلَووي  سؤؤتةي  يؤؤَر وةوي و جة كؤؤاني ة نؤؤك و هاوارة شؤؤاراوةكان و دة نؤؤةوة  لؤؤةرِيَي هونةرةكانيا نؤؤة   وانيويا

لؤة و دةنطاهةوارةها مرةظي سثيل بويَننة ةسة لةوانةي بةوولَ  و وةر بةكؤمةلَي ويندة بةضالَ كران ، مة نةي 
  ابلؤكانةوة طويَي جيوان كةرِ دةكةن.



مؤؤادة مؤؤةايلؤ ما كؤؤل  شؤؤدا ماي نؤؤدوو  ،يؤؤةطي هةلؤؤةم ثيَشانطاية يؤؤَت وي يؤؤَت، دةب سؤؤا دةدويَن كؤؤةي مو ثةيكةرة
 مةم ثانؤراماية  ةواوي وآل ي ثؤلَؤنياي طر ؤ ةوة.  .بووبيَتةوة

شؤيَوةيي يؤةكي نا يؤةوة فةوا سؤ انبةو ويَنا بوونة فةواي مؤةو وم نؤاو  بؤوو. تةوة  بؤوو  سؤت  يؤَوةي درو عؤةي ل اةي
كؤؤان  يؤؤةو وةو طرِ سؤؤةي لؤؤفةوا نؤؤك و هةنا لؤؤةماكي  سؤؤتةميان شؤؤةبةة وةهؤؤةوارةهاةهاوار و دة نؤؤاو وةوي و 

وؤاني ميَةةين ها ووين :نةوةبوومامادةلةهونةري شيَوةكاريدا ثؤلَؤنياوة  نؤةي  بؤ منايشي شانؤيةكي جي مةوا
  :ويندة بةضالَ كراين
 مؤنؤمينب مةناال

 كارواني سوور نةوةي  وانةوةيميَةةين 
  و مؤلَي كردين ماونوةةي  طرِي مة ؤم

 مؤديكةوةثيَضةوانةي بةمةفسانةي سيَزيف و 
 لةباوو يامي بووينةوة
  يَزامبان طؤرِي بةباران

 لةسةردةمي  ةكنةلؤةياو مة ؤمةوة
 ةوة ها ينةوةطزنطبةثةلكة ويَرِينةي 

 ان بةرةح نةمشاندكوردستامنمؤميَنب 
ضؤةكةرةيان يَوةيي بةو جؤرةيش فةواي ناش لؤَةوة  يؤَر مؤ ثانؤراماي هةموو مةو رةح و جةستانة دةكات لة ة

طؤو بة وكردة ةوة يؤ ةجل و بةر مؤةني مةرطةوة،بةكوردةوار ضؤةفتةو ةي وة نؤةو  ضؤؤ ةو جاما نؤك و  شؤالَ و را
كؤؤاآل  هؤؤةموو  بؤؤةرةو و  خؤؤةو و طؤ سؤؤتيك و ميَ كؤؤثوو ثا ؤؤةي ال نؤؤةوةسؤؤةرثؤو و  يؤؤةكاني مؤيا  ،كوردةوار

ةؤة وون لة مؤوةمانةكةدا لةرِيَي رةمزو ماماةةوك يَكةلَ بمؤلَةوة  كةبةرةنطي شؤانةوة ميَ مؤةوانميقونةو ني  و 
 :ةوةدةدويَنن

ةؤؤة - نؤؤةكان، ميَ شؤؤتة ما ا منؤؤان طةي نؤؤةين هاوارةكا لؤؤةكاني مؤؤةو دةنطا منؤؤ  ونيَ بؤؤرِيجيوا ، بة ؤؤةوووي ان 
شؤةي  ميَةة وينةوة،بون فيزياييةوة  يَكةآلوي بوو يؤة يمرةظهاوارو بانطة ضؤي ا كؤارواني كؤ هؤةلَطر ووةو  ةان 

 .سووري نة ةوةيةكي ةيَر دةستةين
ضؤةو  كؤوردةوة، بةفلَ نؤداني  لؤة ابلؤي هونةرمة يؤاوة  شؤي ثؤلَؤن ليَرة لةمؤوةمانةي مؤكريَنطؤظي شاري بيدطؤ

مةوة ساوايةكة بؤ مةمكي  ويندوو دةبنةوة.بؤيامةكانيان شاةمؤرةو ساواو ةن و مندالَ و ثاو الوو طةنج 



نؤةي ةدايكي دةكرِوويَتةوةو دوو دةنك و هاوار لة مؤلَ بؤة ويَ ضؤان  تؤةوةو ك كةدا منكاون هةناسةيان دةكوةيَ
 فيشقي فاشقةكانيانةوة  ةووو دةيانطريَتةوة.

شؤؤرة  يؤؤةكي رةةي حة نؤؤة ويَنة لؤؤة مؤوةما شؤؤانؤو  تؤؤةي  سؤؤةر  ةم نؤؤةوة  يؤؤَر وةوي ديَ ظؤؤةكاني ة نؤؤةردا مرة هو
بؤة ؤرِي ثمامادةطيان هةية ةؤة، مةوان  لؤَيَن: ميَ يؤَنن و دة ةؤة دةدو سؤيارةكانيانةوة ميَ نؤاونراوين، ر مؤةناال   بة

بؤووين و ي لةةيَر ناوي مةناالدا ويندة بةضالَ كراين، جينؤسايد كؤة  مؤةو ما لؤَةي  نؤةبووين رة لؤَة يَكي  ؤر  دةو
      .نيويندة مةرط و مةرطةساتميَةة نةوةي حكومة ةكةي مؤمان مستينية ةيَر ماكةوة، 

 طرنطي مةم ثيَشانطاية لةضيدابوو 
نؤداوة طرنطي مةم  مؤة ي ثؤلَ سؤاني حكو ثيَشانطايةيش لةسةرة اي ثيَشواويكردن و مامادةكارييةكاني بةرثر
يؤاري دا.  هؤةريَةد سؤؤةرةكي  طؤري  طؤةلَ جيَ يؤاولة طؤؤا و ي ثؤلَؤن شؤج رثاريَز نؤؤة ي بيدكؤ بؤةري مؤوةما و بةرِيَوة
هؤةريَة هةريةكةكؤبوونةوة،  مؤة ي  نؤي حكو شؤنكاي و الوا سؤتان كالةوان و وةويري رة مؤةدي ي كورد و)حمة

سؤؤةفيد( مؤؤة  نؤؤدحة نؤؤةرو ثةيوة سؤؤةر هو يؤؤان لة كؤؤوردةوة ي و اري طرنط نؤؤةكاني  مؤؤةم و ةا بؤؤة  شؤؤيان  و هاوبة
شؤنكا لؤة رة ضؤاو  بؤةر  يؤةكي  مؤادةبووني ريَرة لؤة ما نؤدانثيَشكةشكرد. جطة  كؤراو ، ان و هونةرمة شؤكيين  ثيَ

يةكي  ايكة ي بؤ هونةرمةنداني ثيَشانطا بةجؤريَك هة ا ميَستابيَت، هةمةوةندة مامادةيي بةو جؤرة نةبووة 
بؤةر لةو شيَوةية كورد  مؤةواني  لؤةكؤنطرةي رةةنا نةكراوة ةوة. هةروةو هونةرمةندي كورد) جةالل رةموف(

بؤؤ  ماماةةي دالة كردنةوةي ثيَشانطاكة سؤتامنان  شؤانطاي كورد ثيَكرد: بةضاوطي بايةخ و بةردةوامييةوة ثيَ
هؤؤةروةها كؤؤردةوة. وة سؤؤةكان  شؤؤداريان ز بؤؤةرِيَ رةةنامةنو سؤؤتا بة هؤؤة ا ميَ كؤؤردةوة  جؤؤةمب  مؤؤوف(  يؤؤاد رة )و

نؤةري  بؤؤ هو يؤَت  مؤدان ب طؤةي باية ضؤرِةي جيَ شؤيَواوة  بؤةم  نةكردووة لة ثيَشانطايةكي لةو جؤرةي ميَستا، 
 كوردي.
وؤان مةم  كؤةيان جي بؤة هونةرة ثيَشانطايةيش ريشالَيَكي ةولَي هةية، الي وةر لةو هونةرمةندانةي  وانيويانة 

 نن و مةو جةستانة بويَننةوة ةسةو وةو  ابلؤكةي مةايلؤ واهةست بكات موسا ويندوو بؤ ةوة. يَ بطةية
تؤؤور  محؤؤةد( فو ؤؤان)سؤؤةرة ا دك كؤؤرد،  مة شؤؤكةو  كؤؤوردةوة و ؤؤاريَكي ثيَ شؤؤداربواني  مؤؤةو بؤؤةناوي بة

سؤ نؤني و بي سؤات روا نؤةي مةرطة يؤةو ويَ هؤاوارو طر شؤقةي  تين كةساية ييةي لةطةلَ  ةوةمي مةناالدا ةياو  ري
نؤدةن  مؤةوروثا و لةلة طر وةو لةميَران ضةندين ثيَشانطاي بؤ مةناال كراوةكان كردةوةو دوا ؤر  ؤواني بطا ؤة 

شؤيار   ابلؤكاني لة مؤةناال هؤ باشرتين مؤوةمانةي  ايكةت بةجينوسايد دابنريَت و هةموو جيوان لة  اواني 
رة ةدا  هةر لةو ريَو ،ندي وةرطيَرِدرابوو)وياد رةموف( بة وماني ثؤلَةكاولةاليةن بكا ةوة. مةم و ارةيش 

شؤكرد ( ديساندكتور فو ان مةمحةد) مؤةناالي ثيَشكة كؤةبةرِيَو ،ماكيَب مؤنيةؤ ي  بؤةري مؤوةمانة  يشة



برِياري دا لةشارةكةياندا وةو شاري سليَةاني بةشيَوةي مؤنيةؤت دابندريَت. هةروةها برِياريش درا لةضوار 
سؤةر تيظالَةكةدا ضيَوةي مةو ضاالكيانةي ظيس بؤدريَت  لة مؤةاام  فؤيل   وااةيةو سيةينارو ديدارو منايشي 

 . و بؤ ماوةي سيَ مانك بةردةواميان ثيَ بدريَتستاندارةوشي مةدةب و هونةر لةهةر ضوار ثارضةي كورد
 طةشةثيَداني كةلتورةكان و رةلَي هونةرب

لؤَي ناوةرةكيَكي بةهيَزبوو بؤ طةشةدان بة يةكطر ين كلتوورةكان و رمةم ظيستيظالَة ةشيَوةيةكي طشتيش  ة
يؤَرا  شؤكةو ن و م لؤة ثيَ شؤان  نؤة كيَ نؤةري ويَ نؤطهو يؤَوان نة ةوةكا نؤدي ن بؤووني ثةيوة سؤت  نؤدن و درو . داةيا

هؤؤةروةها  شؤؤداروة كؤؤورد بة مؤؤةوةيبوواني  سؤؤتاني  ؤؤلة انداواي  نؤؤةو كاربةدة مؤؤةو وآل ؤؤة سؤؤةرةكي مؤوةما  ي 
نؤةري كؤةلتورثؤردة واكانيان بطةينريَتة مةاومةني وةويران بؤ مةوةي مةو هاوكاري و اد ،كردووة و يي و هو

 .لة نيَوانياندا بةردةوام بيَت ةثةيكةرساوي و ويَنة كيَشان
بؤوةوةشياوي و نة ثيَشانطاكة  لؤةم بة ابلؤو كاري هونةري كؤمةلَيَك هونةرمةندي كورد راوا بؤوون  يؤي  ، بريت

مؤاواد نهونةرمةندانة: كؤةري ،  مؤاواد  مؤةد،  كؤةري  حمة مؤاواد  هؤةم )مةمحةد نةبةو، ماري فة ا،  كؤةلي، بةر انة
فؤ ثؤور،  فؤةلي  يؤهاهي   فؤةلي، م ةيك هاجؤ، بةلَدين مةمحةد، بةيان جاف، ضيةةن ميسةافيل، دارا مةمحود 

مؤةر  ظؤا فو مؤةدةم، مل َؤويَين،ماي  جؤةمال ثيَن مؤوف،  جؤةالل رة رةسولَ، فوماد فزيز، هةظني فةلي سليب، 
سؤؤتةم واد مؤؤةمحود، رو نؤؤامؤ  جؤؤان،  مؤؤؤراوة جا فؤؤةريف،  مؤؤةد  نؤؤؤري  مؤؤةميين، حمة شؤؤةباب،  ةؤؤةت  ة، نيع

سؤؤاك شؤؤدي مةنوةر، لؤؤة، رو سؤؤتةم ما ا محؤؤةد، رة يؤؤل مة شؤؤيار كاك محؤؤةد، هؤ سؤؤةاحةميدي، فو ؤؤان مة ار مي
سؤف  ؤةالح  ةؤود، يو يؤون  حم سؤيب،  يؤد  ضؤيد، وةل شؤاكا،  ؤةنيا راو سؤليةان  سليَةان، شوكور سةفيد، 

نؤارِةوايي هة ا مامادة بنب فيزةيان ثيَ نةدراوةكة وةربةيان . سيزي، وهرا دةطان( كؤاري  ، مةمةيش بؤ ة هؤ
 نةكردووة.فيزةيان ثيَنةدراوةو بةشدارييان بؤضي هةموويان رةمنةو طاوندةيان هةبووة و 

لؤةمامادةدوا جاريش هةمويان  هؤةر  شؤنكاي و طيان هةبووة  نؤةريوةويري رة هؤةموو حكوومة ؤة بؤاآل  نويَ لة
سؤتةكاني  مامادة بوون، مؤجيَيةكانةوة طؤار و دة ضؤةندين و ؤارلة ثاريَز شؤنكاي و  وة  ؤةنةومويَندرا يشرة

مؤؤةوة كردة ؤؤةوة سؤؤةر  جؤؤةمتيان لة شؤؤةي رةواي  ،هؤؤةموويان  كؤؤوردو كيَ نؤؤداني  لؤؤة هونةرمة شؤؤتيواني  ث
هؤةموو كةلتور ةواية يي بكريَت، ثرديَكي رةشنكاي ةن ي دروست بكريَت، و ثيَشانطاكة جيَطةي رةوامةندي 

 وة.لةاليةن شارةوانييةوة مامادةكراوة موانيَكي شايانة بو ي مةو رةةةيشاليةو بووة و مواني ميَوارة
كؤاني  ؤردا بةم جؤرةيش مةم ظيستيظالَ شؤانؤو بوارة سؤينةماو  لؤةبواري  مؤانك  ة بةردةوامةو بؤ ماوةي سيَ 

سؤورِهيَنةري  يؤةيش كؤةلتوردةبيَتة فةوايةكي سةر مؤةم ثةيوةندي يؤا و  سؤتان و وآل ؤي ثؤلَؤن لؤةنيَوان كورد ي 
 ةكان.كةلتورلةبواري بةيةو طةيشتين  يا ر دةكاتبةردةوام طةشةي و
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