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ەە، ە ەە  یێنجە ۆ ،دێر اا ە  ە ،اە ەا  دێشاۆ
نا ە چێک تدە یا ە ەە .دە دیا اەەە وە ە خوا  ا 

.ا اەخاۆە ە ێە ە ،دساە وە ١٦  ە ،ینە )ەسا(

ە ە ،یسل اۆ ادا ە ە یەجەکەە  رەتبە اا ە ،تدە یا نا
ستواە. ادە ە ە یبوۆە ێوە ە یجا ەەە ەیا ،را »لە یسۆ«

اەا  یسل اۆ  ،ێر ە اە ەا  دیشاۆ ە ییە ا ەە ەە
ێو ە ە ،ە ە دهەە یجبا یجا ە  دێشاۆ جاە ە ،بدەە
نەز اە  اەدیشاۆ ە ە ،بی ێستا ە وگرە  گەا ەایە

.)١٩٧٩( ۆ ا ە یجا داە  ە ێ ا ەا

ا ،ێ ییەە وا اەێشها  ۆگێڕە ەایە راە ە جا  اا
ێندە داەە ە ییەەلۆ ە  ا وە  یجبا یجا ە رە ێکۆ
،گیدەە  یا  ەەۆ  وا ا اۆۆ و ە ،ێر ە یسل م ە ە

.ێر ە ەمە  یا یسل ە در شدو کو ەا

  ۆ  مێک  ،ەییەەڕاە یژتر  ێر یسلیى اۆ اۆدا
اى و ەڕاە یژتڕ  ادۆۆا ەا ، ێر  ۆ راى
،یشەێر ە ا ە ەا  ،دیۆۆۆ  ا  دكو   ا ،یا یسلى

.داەە ە ە داە  ا ستنزە  وەە رتییە

ە ێەە .ر وۆ ە اا ا ،و ا ە ،تدا ە  ێر  ێر ە
ا ەلۆ شە   کێشاە ۆ ەار ۆ ێیە ێکاە  زا ە)نا( اییەاو
ۆلەییە ە ە ەاییەە  یسل مە ە ە  ۆلەییە ە ە ۆ راە 
ە  ە  ،ا ە ە ەە ێدگە ۆەکویە  اا ە ە  ،ەە ەەتە

.  ە ە یەتوو  یا ،ەەۆ ،وا یستمە

ستزە  ا وە ە ،یشەتاو مە ە ،ێر ڕاە ە  یسل ۆ
 ز   ە وە  اۆ اۆدا  تریژ  مڕو اگەر اە ە ،یارەۆ 
وە ە ەاە ،دێر سەە ە ێستا مە ە ماەا  كاا ە رشە ەاە
.ێڕ ە ببڕ  کە ۆەیر دێر ە ۆگێڕەە ەایە راە ە  ە ەێو
ێمینیست نەز  ایستەیاۆ  گێڕۆ  کار ین  ۆگێڕ  اەە ە ێە
ورنە  ێر ە یەاە راە ە ەە ە ێکر شتا ،دێڕ ە خوا
 ەاە ا ،دێر ەاە ە اۆ ەگێڕۆ اە ێدە  رێزە ۆ ێ

.بکێشە شە   ە ا وە

 ا ــا ۆ ،دێر اۆۆ ا ە ێستا ە وگرە اە ەگێڕۆ اە
ییەرو اە ە ا ە ایایا ا ە ە ێر ،ڕاە ییسل م  ە وا
ە ،دێپە ەاا ە یشتو یتنیک  ەە  ەە نو  ،ێوە دێر
 یمیق اەماە ەە  اییەاۆ ۆۆیۆە ۆ ێز وە ۆگێڕەە ەاە ە
دێر ە کاۆ ەا ە یااڕ  ە ردە کیشو  داۆ ایەا

.ییسر  ا  ەرکا ایکیەەۆیۆ دە  تریژ ێە هێننە

 ر ردە  کو یێر تا  کا وگر ا   ەە
ێوو  ێر  یسل اۆ   اەە ە بدا  جیااا  ایی 

.ایستییەایمپر س  ا یژتر ان    ۆیاە یستایوا یرۆ

وە ە داو اا ینی ە ا کرا ە ەرکا  ــا ــۆ یا ــ
ەرە  ،تدا ە ە اۆ ماەا ە ەا ە  ێر ە ا ە

.یاایکییەەۆیۆ ەدیە ێشخستن ۆ دێر ە ێستا ەگێڕۆ اە ە ە

ە ا خوا  ا ێستا اە ە ە ییەشتیو )ێر ە یستۆۆ ە کخر(
.داەە  یجا داە  ا ەاە  وە ە   یسل اۆ ە  ێرد؛
یاایەو  اا ە شتە ۆ ا خوا  اە ا  کار ین اە شتیو 

.ێستا اە اە ەە ە

.ا ە  ینە نا ەا ە ۆ ۆە  رە اکخر ەا

ێڕ ە یستۆۆ ە کخر
٢٠٢٢ وە ٢١

کاە ە کیشد ە  ،ێر ە خوا  ۆگێڕ اە نە  یەز ە
و ن ەنە، ە شتیو ەەوۆ ۆ و دااا ە ێما ا ە رە
)ز(، ەڕ  ەڕ  اژ ەو ە ،یسل مهو اێز )٢٨-٩-٢٠٢٢( ەمە
ەێر ە ە ێر سیۆۆۆ اکخر  ز اا  ۆا کراۆ ەنە
اە ،ەۆێکە ندر  ە ار  و ە دە وا یشدااا ە  ،ێما 
ە ڕ ێکە دقاو  ا ا ە گە ەە یاە، ییا ا  نا دایەاو

.ەاا ە ا ا  ر

 کێمە گێڕۆ اە  ا ە ،ێر ە یسل و یستیبد  گەوە م
 ەد اەا اە ر ەا ە ،اۆ ە  پێچاە ۆ وە خوا

.یاجەکەە  بگیر  وە کە ا تاو ە ر

ەکا ڕە اە چوە ار ەە ،ەا ە گە ە ۆەەتە، مە ە
 ،انو ە  نێک ە ،یها جە  ۆەگە  داە گە ە
ەکە ە نێکەە ە ویر ە کا ۆە ۆ او   سو ەا

.ەێد ۆ

نیاە ا دە ە ،تاو مە  ێڕ ەە ە کێمە  خوا اە
ە ە  دە ە ە ،یسل  ە و ە ە  دە ێکاە ە  دجاە
ۆ ێر ەە گێڕۆ  وە اە واا  اەا اە ە ەێر،

.ا ە ە یا یسل ەتاەەۆ ە ە یهێنااۆ

کوە دو ە ێر یسل مهو ییەە ر اە ە )یستۆۆ ە کخر(
یا  اا تنا ە ێ رە ە ە ەکو  ەە ەکو ەا ،ا

.ێڕ تاو مە ە ەاە ەکخر  ز ە ە سوە  ادە

ێڕ ە یستۆۆ ە کخر
٢٩-٩-٢٠٢٢

)ێاا اە اەا( ،تیاە ە / ێما ا ە ،)٢٠٢٢ ەتۆۆ ٤( ەمە  ،ن
.ریر  تڕژ ەە دەەا ەە )ل اە( ە را

دا دە  ویا تاو كە وەا  ەو ،ا ر و یکەا ە
یستا ە اەند ە ێشور ،و )ۆۆ اۆ(  ،)ۆۆ ینەێكۆ میااە(

.و ند یاو

تێو نو تەۆ ەێوە  ەیشە ،ێڕ تاو مە ــر ە  ە
یر  ێشکرە  باۆ ە تواە تیا  و ویا  ێر تەەۆ ە ە
ڕ ەێو ە اەاا ە ر تەە ەد ە ە مە،  ە سیۆۆۆ سوە
.دێر اا ەە ە خوا کە  ا نە ە بەاە ،دە ە ە 

دەا ە ،)ە ە(  ) ە( ە ادە زە  ە ەکو
ۆ دقاو ەمەە ە ااە ێکە  ینە ،تەەەۆ ەە  ە وا  یا
ێکد  یااەباۆ  ێشکرە  ەە  ە ە استییەیر  یخو ۆ نێکە

ەمەە. یاا شاا  ا

ااو ەکو ،یاایەژتد  ر بەە بژە یانەو  ۆا ە ە
ەوەە ویا( یت( ا  )یسل مهو دا(  یاۆ ە)تا(  )اا(
مە ە خوا اە شتا ێکدێشاۆ  ەور ە ە رە ێر  مەە

ەە.  ە  تاو

مهو م اۆە ۆ ،وە ێر ە کێمە  خوا اە  ا ە ێکدا ە
ە ە  دەنە ــە ۆە ە ویا ۆا ە اە ە ە ێکدا ە ،یسل
ەۆا ە ێوەەیە، شتییەا رێزە  ەرتەەە ە ە، ە یسل ۆ
ە ــر  ێشکرە  هو ۆ ێ نو ە ،تدا ــــە ە یستییەیاۆ
اەماە ە ە ،ەەا ە ە  یسل و ە ە ێنا اۆ  ەاە،

.دتاو مە ە ەیشیاایەاۆ

دە کرەە  یاییە یر ە دو رەۆە ڕ )یستۆۆ ە کخر(
ەاە اوا یا تنا ،باا نر  نە  یر ە ت ستن ە ەە

.دە ز ە  ە ەکو تۆە اە ییاا  اا ینکر 
داە دا

ێڕ ە یستۆۆ ە کخر
٥-١٠-٢٠٢٢

ەز واا

 ،)ێڕ ە یستۆۆ ە کخر( اە
،کخر و دە دا  ،ەماۆ اە
گرۆ تنە ۆ نیە اۆ ایر
ەگرۆ ــیــو  یسیکمە ز ــــە

.و ۆ کە ڕ  وەە

اێکدە ە ۆگرە ە تنە ،یاا
ــە  ــــیــســل  ــ ــە  ــو ــ ـ ــــــە ــە 
بەاە ،ــــا ــــە اەاە
تد، ...  ناو  ویا  ێڕ  ێر ە
ــە  ە یا تێکنبە ەوەە
نە  دێشاۆ  ــــەــا ۆە
ە ەە ،ــەــەــو کێشامە  کار
ەاەدە یها ندو ێکرە ەە
ەا  ا ەندا ە ەەە ە

.ەر ۆە گێکە

 ــە ــە  ە ینی ێستا ە ەا
،کار اۆۆ ژو ،دێر اا
یا  ا ۆگێڕ،   ە و  چا
ۆە ە ەە وە ەا ،کێمە
یسل ــو ــ  ــمــ تە ــر  ــەــوــەــە
ۆ دە اوەە ،ـــە ــە تەەۆ
ۆگێڕەە ەنە ە .اۆە  پێچاە
یما ە ، یجا  ا ە ە تە  ە
ە ێستا  واە اە، ەەۆ را 
ەنەە. ە ایەنە ەەە ە ێشەە

ەاە دە ە ە ،یشدێڕ ە
،اییەەە ایفییە  ە ــو ــە 
گیڕیل ،ر  دڕ  ڕتووە ویواە
 ــدــێــشــاــۆ ــــاــز ــا  ــیــخــوــاــە 
ەتۆۆ نە( ڕ ێشوتە، بژە
جاەە دە ە  ،کە ز ە ە )٢٠١٩
دەا یێهە ا ە ینیما ە ،ە اە
یشدە تیکا ە ەد ە اە ر کا
ێکسوە ز جاە  ،دە نەا ێ
ەا ە و  ە ەگیر،  ۆگێڕ
ە دۆە ک  تەەە ــنــەــە 
گرۆ ،دە گرۆ( اە یدیا ێکیا
اجەاا ەە ەگیر  ۆگێڕ سوە

.)ەتۆو نە

ێکا  ە ە ەەۆ نە ێکرە
یۆ ا ە ە ە نە ە اێد 
اە ،ەەا ا ە ور ینسا
ــ ــە   ـــە اە  ــەــە  ـــە
ە ــە،  ا  کێمە  کار کە
.ایـیەو  یسل مە  ەاە 
ــە ە ە ڕە اـیەاە ەچوە
ە ە ە  دە ەد یر
وـیە زە   ەە  ە ەە
 یستایمپر ەە  اۆ اگە ەە
دە  راە ۆ ایمیەیق سەە
ێە دە ە ەیاوە ێ ە  ،ر
کار ەینا وگرە  ەەۆ ــز
 یکا ــ  کار ا  کێشامە 

.بێتەتەەە خوا

ە داە ەەە  ێشەەر ،یاا
ە ،ەااە ەنە  ،ەا نەز
ەریا ە ،و ر ،ا ە ڕە
کێشامە  کار ەینا  ەەۆ ز
،ەارە ەاە راە ە  ە
ەۆا اەد ــە ــە ـ ەوتە ــەــە
ە ێو ،ایواینتە یستیاۆ کا

.ە ێشە  کا کخر اە

  ەینا ۆەە ەیا ەنەر
ە یستۆۆ نەز اکخر  ز
،ەااە ەنە ــە ــ ە اە
 ە ویە ە ــە ەیا ە 
ەریا ۆ ،ایستەفۆ  یبڕ  ەە
،كێشامە  کار ەینا ۆەە ز

ۆۆیستەاە. ێتبە ە ێکە

گاە ەتا ە ۆگرە ە ە ەیو ە
.نێ ەەوە

ێڕ ە یستۆۆ ە کخر
٨-١٠-٢٠٢٢

ە کخر اە
ۆ ێر ە یستۆۆ
ز ە گرۆ

ێر کار یستۆۆ
)یسیکمە(

ە )ەەو اە( ەە یشتر ە اە نێکەا
ەەێو  شتا اە ا ،)ێر ە  ا کخر(

ر ەا دیشاۆ خستنە  ا
حمە؛ اە

	.و ەەۆ ە ۆ دە ێنەگیرە  تپێشخە ێژ ە ا

	یشە اە ێر ا ێشە .نەکە یا ێر ە یەێژ ڕە ە مەە  ێر
.یشدێر ە اە

	ا ا ساە ا  ێمە ە اە، ەاە  تەر )ز( ێما یجا
.ە

	.ا ا نە ێشە ە انخوێشکە ەە ێستا ە ،کەخۆ ەا 

https://www.youtube.com/watch?v=sZBiLMjzr_0
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مەە ەەو
)٢٠٢٢ اا ٢٧ ا ٢٥( ە اە ە[
ۆیتە ر ەوۆ یێیە ە
ە یستۆۆ ە کخر( دا

]ر ێشکە )ێر

ەا ەاە رە
،ەاە هێناەە ایەدوە بو
وا ەێکها  ــر  ا هێناەە
ۆەگااە یع ،ــەــاــە ەەۆ 
گیریها ــەــا ،دیها نێکۆ وە ە
ە گە یە تێ رأماية( )عومة ەاە
تا ە ەاە هێناەە ێو بو
 ەاە یستە بو ە ،یدیها
وە ە ەاە ەەۆ-وا ەێکها

.دا

ەاە  ەاە  کار ە اە
 ــوــا یستە ێوو ە دنە ە
اە . ــد ەاە ەەۆ
یا ۆەە نهاە  کار یستۆۆ
ایە ناە ــە ــکــاــر اە ەینا
ەینا اە یزنا ە  ەاەـیە
ییەەەۆ  ـــوـــا یستمە ـــە ــا ــە 

.ر اە ەاە

ەا یبریو ەاە )٢٠٠٨( ا ە
اناوا ە ،ەێد یدیها ێکرە ە
ێشتا ە ،ە ا "ە شەەا" ە ۆ
وا وەا  تە  وەا ێ
ین ۆ ێنا دۆ ەە ە ەەۆ 
دو ە یا ە ە ێسا  یها کار

.ە اەواە،  تە ە

ە گرا  ەا  دیشاۆ بور
  ــ  کێشامە  کار ــە ە
،یها ایایا اە ە ،ێکا  کار و
بەە ە ر ژ ێکا ا ە
ا ر  ا ێچو یر  ێکا
ینگوکهە ەیا  ــر ە  ــرــا
ایا و ە اەۆ ەە )تقش(
ە ،تدە شتیـیەا؛ زەگویە
یاەە ــە ،ــدــجــاــە ،ــیــدــەــەــۆ 

.ێنێکد وە ەرە ە اا

ێکەە  ۆریا ە ــا  ۆا اە
ەرە ە   و  دو ،ایەوا
ەە ،ابااا ێکەە  ەاەـیە
 کێمە  کار یاا ــوــژ  ــا 
ەاە رە .ر ار ،یها ە
وەەە  ۆۆۆ ەاە ەوڕ
ــر ار ریا ەد ت ە اا
بانەە ــــا وترر ــۆ ۆە 

.یها کێشمە اە

،ەاە هێناەە اکەر اگەیە
 ــــەــاــە ــجــــا ــۆ هێناەە ــە
 وە ااا  ــا  اەیزیکا ێە
تاە ە ەها ە ەاە، وەەە
ۆ وا اگەە  ەەۆ اا ە
وە ەکو ،ر  یها یشتو ە
ەە ا ۆ تیر نگە راە ۆ
ا ۆەەییە  وا یستەە ە  ،
ەە ــە ـ ەاە ە ەە ر
اا ــەــوــا .ــەــر واە
اگاەۆ  ا ە  کر نگە
ا ە  ەوە ۆ ەە ەر
ا ، یداکە  بوایاە  نەەرا 
ە کەە اگاەۆ ە دە ە ە
یاە یاکە کدە  ێتر ەە
ۆ ایەگەا ،یشدێڕ ە .بێ ار
ا ،بوایا ،ا ە ،اکە ،ەوە
ە ۆە تر نگە یسبو  ،ــۆ
ە ە ەگە ە ە ەیشكد  ندو ەە
،ێنراە دێر ە ەرکا اەە 
،ایەجەەێر ەۆییە ەوڵ ر 
نگە ەە ــە ییەرە ەاە وە

.ە  ە ە ا تیر

توبەە  ەاە رە شت ە ە
اێگو ،تا )تصا ور ( یەوا
ــــاــوــاــەــا ــە ــەــیــیــە ــەــوــدــو
جاە ــەــاــەــە. ــنــەــز ااا
در وا ا ەە ەاەە بو
و جاە  ێمە ەا یها ە
ەەە دیا اا ە اوـیەە رە ە
 ا  ا ە ستێو ە ەەڕ ،ێ
ۆوا اە ەگە ە ە )و( دا
 یزیکا ەا  تە وهاەە تەە
ستیەێو ەاە ە )ونێکیشە( ەتەکیشە

.بهێنێە ەاە  ۆ ە ۆ

 ــ وە ە ،ــەــاــە ە یکاۆ
دە ،اەیبریو بەا ە ،ەیااێو
ین ە ی؛ ێما نە  د ە ەە
یزیکا اە ا ە ێ ەار  کار
کرە  هێناەە کخستن ۆ وەە
،)مو( ایەا اە  ەە ەا
 اا "تکر" ۆ وە ا ا ە
ۆ ە ،ەا ەار وا گوۆ
 یها ۆ ،دەاە ا ە ،ا ە
هێناەە کخستن ۆ ا یزیکا ە ەو
ەیا  ەاە )حق( هێناە ۆ یکایزێکە
ێتە ا ێنئەە ەاە ە ە ۆە
ە ە  ،هێناەە کخستن ۆ ێیزیکا
 اا ە ەاە ە ددوە ە ــا
ێو ە ە ،کبخا وا ێوە ە اە
.)( ە ە ە رە دەە
وەەە  نەز اەو اا ــە
ە ەرە دەە ستێو ە ەاەە
)ە ( کتە ێستا رە ەە اەە ە
ا وژ یسا ەە کار ین ە ،ە
ۆ یکایزە ــە ا ــەــا تدە 

. هێناەە کخستن

ەرە  ەاە وەەە ااا ا
،ــەــر  ــا ـ اەە ــە ـ ــە
 یشا ەاە ێیە تێب ە ەا
نە ە اا ەراە ــە ــۆ ــە
دەەە ــۆــە ەاەە جا ـــژ
ە ،دهێناەە ە ێنااە  ەنەۆا
ەاە؛ یکاۆ ەێکها ە کاۆ ۆە
ە ــۆ  ێگیر ەاە ــژ ە کاۆ
دنە ە ێستا رە .دهێناەە ەر
ەا ەاە وەەە  وە جاە
ەەهێناە اۆنەە اە ێشکەنە 
 ێر ە ــنــە  یەگیریها ــ ە
ادە ەرڵ ە  ەەەە

ەرەە.

ـــــــــا ــە، ــ ــاـ ــ ــەـ ــ ـ ــتـــا ــێـــسـ ـ ــــــــرــــە
ێو رەەا یە ەوریژدو
ایەدوە  اـیەا هێنەەە ێز
ەادوە ە ەاەیە، هێناەە
رەە ەە ە تێکەە وە ە
ە  ێستا ێم .هینەەە ێز ە
یستمێك )ــحــد( شا ە  ــر 
ەە ۆە ە ــ یدەەۆ  وا
 ۆەگا اهێنەەە ێز ەە ەە
ەەە ە ەار ێشڕ ەە گر
گوۆ  ــا  ەەە ۆ ەاا
یستیاۆ ــاــیــتــاــر ــــۆ .ــــســاــە 
ە نەییە هێنەەە ین ۆ ،یها
 ،ەاە هێناەە ایەدوە 
 ە ا جاە  ێژیە ستییەێو
ین اە ینەە. ە کخر  ۆیاە
ینە ە اە ە ەێکە دێر ە کار
ەاە  ەاە دا ۆ ێوەەیە

.یزیاۆ رێگیر 

 یستایمپر ەاە
 یا  یجتریۆ ێمل

اـیەوایۆ
ە را ــــە ــەــاــە ــوــا ێا
ــە اتاە اۆ ە "ـــە ۆ"
و ە ەە وە ە  ا، ر
تا  ەە  گیریها ە گوا 
ت ەەۆ دەەە  وا ا 
شتوێیگە ەار ێستا ە ە  ێکر
ر ا اەتا ە ە ."ێژ اۆ"
-ەو" ە تا ە اە سکا ە
یها گە تپێکر ێ ە ،"یزایمپر
ە .ــگــو ،ەگەە ــــە ە  ەە
ە ە، ێستا  ،و ەێو ە یها یع
ار   ەار اژو  ی ە 
ە اەاا وە یر ە،  ە
ە ،دیها ایایا اە ە اەە
ەە یدا ا ەااد  ەکو ەە، ە
اییەیها ەایە  یا  وا سەە
ە  ێێشمە دەە  ەرکا ە ر
ە یها ەکرە ا ۆ ۆۆ ێو

.فو اەا  وا 

 یا تەەۆ ،ر ە  ا ە
ەە شتگیر ەێو ە یستایمپر زیتای
دە گە  ەرکا ،و  یها تا
یژتر گێشە ە و یر ە  ریا
ۆ ۆ  اێز  ،یستایمپر ە
هێز  یسر،  و ە نکاد یااەۆ
تیا یایەەا سەە  ایستەایمپر
انەە کروە ــۆ ێبڕ ــە ــر
رڕر یاەا ە ە  ا ە
ە نیاو ەبوە ەە  ێزە ە ،ر
وا،  ا ،ایەۆا ۆەەتە ێز

.ر ر یاێر یبیا ،ەە

ــۆ ـ ایەباۆ  ــۆ ــ  ــــا
گیریها ،ــو  کرا ەااد  چو
 تا ـــژ ــۆــبــاــاــە، ــە  ێ ــە ــە
ە ە ە ێر ، گوۆ  اا
ەییە گیریها ە ەاەە، گیریها
کرا ە  ەاە اواەاە
ۆۆۆیـیە. ەاە اییەە گیریها
یکاۆ ـــە ــە ــا ـ ـــا ــو ــا 
 ــە ـ ــە گە ،ــێــئــەــۆ ە یبریو
ە و ەرەد ە ێما ەاە ا ،ێبە
ەە ەار ە ێکە ۆ ەو ا
 تەە  ،ێناە کە یچ  
ە  ێکە ۆ ــا ەێناە گوۆ
ێکەژۆ ۆ ەاە ا ،یها کار ین
،اە  ەرکا و اە کار ە ر

.وا ەو ە یەا ە

،ــیــزــیــبــرــیــو  ــــا ــا ــ ـ ــا ــۆ ــۆ ــد ــا 
 ەا ۆۆۆ ەاە اۆۆدا
ێشمەێشە  یگاۆ ەاە اۆۆدا
ە، ە ێستا  یها ەکرە ا ۆ
ێ ا ێێبڕ ەاە اۆۆدا ە
.وەە ە ەەە ەە ە ار ە

ە ە ەاە گیریها ە دەە
  ێکر ت ــر  ە اتاە
ا ە ە ۆ  یەۆ ێتە ا
ێستا ،ــر ـ ێزە کنەا ــدــاــە
دگیریها ەر ــو اە اییەە
ا رە ــدــوــە ــە  ـــا کرا
ــــا ــو ــێ  ێێبڕ  ــدــهــەــە )٢٠٠٨(
و ڕر ەێو ە یستایمپر ەاە
.ر نو گیریها ێشو ێر   ە
دەەە اا ۆ ە ینیما ێوە، ە
ە ە ەاە ا ااا وا
تێب ە ینی ە ،یستیدایمپر ەاە
ەاەیە" اەاۆ را یزایمپر"
ەەتە داا ەە ،ەر ەە تە

.دە  ێتەە

کر  ااوە اویە ێز ەێیە ە
وا  ،ی ،تایند ــیــا، ،ــــە (
ێز  ــە اێزە سەە  ەرقا(
یها ۆا ەە ،ەاە  یا  وا
 زیتای دەە یدا یها  ،ە
 ەا ە ە  رە کرەڕ ۆ
ا ە ەا ا  ێر .و
.ەە اااە ە وە ە اێر شک
ێو ێکامل ەوڕ یدا ێستا ێمە
ە ،ییااەماەا  ە سەە ە
 ە ە ا یستایمپر ا  ەرکا
ە ە ،یاماەا ا  یا  ی
ە ەانار ەرییە ە ە ە  ،ر

.ەەە ەار ە

ەە ەاە وەەە ەر ەەێو ە
ێێبڕ  ەنەز ااا  یها تا
دا ێو ە ێبڕ ە ،ە وە
یدیها تا ە ەاە وەەە ایا
ەوڕ یدا ڕە ۆە ،ــدــەــە
ۆە  اەە ێو ە ێیێبڕ  مل
کرە ەە ایەاە  یا  وا
یها ا  ە ملێیە ە ە ،یها ا
.ــا ە  ە ە ، ەاە
ا  یها وا كر ۆ مل
اۆ  ێو ە فو اەا كر
ێ ۆ ایا  یستایمپر  
ە .ێم  ایی یدمبا 
ملێیە ە رتەەە ەیا ۆریا ێستا
یهاییە یمپرایستییە ەە ێو ەە

اەەاە.

ودیژ ،یها ەاە رە ەبوو
 یستایمپر یەێو ێمل ــەــو
وا ،یها ەکرە ا ۆ ەا
نکر ۆ دە ،کرەڕ ۆ  زیتای
 ـــوـــا  یکەۆیۆ ــو ــف  ــــاــەــا
ەاەیە سەە دەە ،یژتریۆ
ە ا ە ەە ماەا ە ،اـیەەا
،ەوا  ە ە یستایمپر ە
نەز ە ترە ەەە ێکە وە
ەاە نەز ە ە ،ەڕ ە 
ە اۆیەایە؛  ــەــا یزایمپر
 ــرــە   ومەز ەاە ــەــاــە
وگە ەە ۆۆۆ ەاە ــــڕــاــە
ەاە ە ،ـیەوا ا اییەنە
 ــەــۆ ێف ــر ــاــە ــدــا وە ە
ااا  ستێد رۆ ە ،ا تەا

.ۆ نەز

یستیدایمپر ــەــاــە ــــە ە یها
 ،ۆۆۆ ــــە ــەــاــە ــە ،
.ــا ێێبڕ ە ۆ تەگە روا

ە زنەە ە  ەۆ ەاەیە ە
ە ەکو ،تێا  رناە ە ە
اییەە ـــــە  ، ــێــشــە
ەاێشها ــە وە .ــەــا ڕر ۆا
ەە ،وا دەا ەاە ەە ە
ێمل دەە  اییەە ەوڕ
 یا  ــوــا سەە  ــاــە ێو
ەو ااا ەە  یما ،اەاە
 تا .ەا یستایمپر ەاە
وە ە اییەرە ە ەار ستنە
رکاـیە،  ە  اا  ە ەە
سەە ە ەاەە، نەز و ا ە
ین ەخوا اە ە اۆەەدە،
وگرە یستیاۆ اە  یها کار

ینەە. ە ەەێو

دێر ە یبریو ەاە
ــە،  ــدــێــر ــە ــڕــە ــیــەــەــاــە ــە 
،ەەەیبریو اویە ۆە  ەاە
یدە  کاا  ی ەاە ە
)٢٠٠٣( ــــا ــە یزیبریو .ـــو ــســو
وە  ینیو ەۆە ــاــە ێککشاە
ە ێکرێبە اەە  ە ە کوەە
ەر وتر  ودر ایەوا یاەە
 ەەۆ  وا ا او وە 
ستۆە ،یا ە ە ،اید  گوەز
ۆوا .یەەاە ۆە ە گەا ر
وا ــەــە يكة( ــا )إـ ــکــەــە ــە
ە شت ە تکر ەیا ۆەگا،
ــەــر ،)ــرــزــاــەــــڕ( بەا ــــە
ا ا  بەا ێناە ۆ او
ێە  "ــپــ ــەــا " ـــڕ ــە ــــاــەــە
 ایستییەایمپر ــە ــ ــ  ــــەــیــا
،)ەێو کا(  )ەێو  ند(
ێنێێکد اویە ەاە ە ەاە وە
وە ــە ە  ــاــە  ێسە ا ە
ە  ،ەایەیسل  یسایۆا ۆ زە
 نەو دا ە ە ەە وە ە
ێۆۆۆ  اۆ ە ەاۆ ە وە

.ەەیر ،ێنا

اە ە دێر ە ڕە چا  دە ۆ
ە ەە ەا ،دە ە ییەیا م
ە ،در ێو  ە ەە یدازە
وەە ە  یستما"ە!!! ۆ" تید
ااە  ەاەە  ا  ە ا ە
کربەا ــە .بدجاە ــوــەــاــە ــە
وا کەە ە ۆوا  )رزەەڕ(
امەو ،دوەاە  هيكة( ــا إ(
،دێر ە یبریو ەاە دەەە
 ریتاا ەە ەە ە ەاا ە ەە

.هێنێ اە ا نە

ەاە رەەە  ەاە ۆ ییە ر
گە ە ،ــ وو ە ــاــە ە اە ە
گە ە ا ،ەکرا  ەە  و

ەە ر ر. ێو ە ەاا رەەە
ار ــا   ــــا ەاە ێناە ە
 هێناەە رگە ــە   ،ێنێ ەە
ە ەاە د-ایە. ەهێناەە ا
کرا ا ە کڕ و  ،دێر
یستە ترۆ ە ەاە ە ــە ە 
کە، ەاە    ــر  ییایا
ــە  ەە کا ەە ــۆــا ە ێو
ەەە ــێــــو ــەــا ،ێە شاا 
یبریو ەاە ار ە ا  کا
یسا ــەــە ــە  ،ــکــا ەێز دێر ــە
.کێمە اە  کار ین رەە
دێر ە ەاە دەەە دمەبەا
ا ە ە ەدەە یویبرە ەاەیە ە

.ێ رتر   ە  )٢٠٠٣(

نەو  "پ ەا" گرە ە ەاا ە
رێزە ــوــا ــە ـــە ێشکە ەکو
کار جاە  کار ۆ ا بەا ە
ر یچ داەخەە ە گە ،ێن ەە
دسا جاا یزیبریو ەاە ییە.
رەەە ەکو ،ێا  ــوــە ــا ە
تر ۆ رە ا کرکە  ەاە
کربەا ە ەەەوە. ە استییەێد
،بەا ە رێزە  )رزاەڕ(
وەەە ۆ ێتە ،بەا ەاە ە
نە را ستنزە  ێکا  ەاە
ا  اا وەەە  ،ەە ە ،اە
.کە ە ە ،دە ێکە ەد ت ە

 ایشە شت ە ە ۆ ــە ێر
،تدە :اشتیە زەگویە راە
،ا اا، ،ەەۆ گوەز ،ــە
ــــوــتــبــە  ،ێبویشتە  تنەو
اییەەەۆ یمە ینکر ە ە ە
دە ە ێفۆ ە  )تما ضما(
ــد یاەە ە ،ــە   ــە ــاــە
ەێکە ۆ ۆ ە ێنێکئە وا دەە
،ەە اە ە ایەنە ێشە ە
ێکچو  ر ەە  ێکا ە ەە

.کە نە ا تا

یستم  ە  یسل ـــۆ ــــە
ەە نە ە ە )محاصة( شکپشکێنە
ە ا وەەە  کخر اکایە ە
کرە  ــاــە   ــدــە ت

.ە فا  ەە شک ێە

٢٠٢٢ اا ٢٠

تهێناە  تاو اە ە  جاە
یەنیا ە ڕە ە ،و ە  گێک
ە ەر  ێکر دە ز  ە
ەڕ چۆۆ ا  ور ە کۆا
ــڕ ەە ،ــکــێــتــە ــدــاــەــە ــبــژــە
یە ە ز ە ایەۆاێشە
ەڕ یەۆ ەە ەە ،داۆ ێو ە

.اەیزیکا  بژە

 ا گ نڕ  یو ۆ( ێو ە
،)اەە  ەرژ ەە رنەا
یبڕیو ــــە ــو ـ سیۆۆۆ ــە ــە
ە ــەــرــە ۆ ەدە ،یـیەیسل 
ییەاەە بژە گە ە اەیاە
یا ە کۆوا ەێنا ێنا ە 
ە ــا ،ــدــوــا ــکــاــۆ ــە  ـــە ــە
ە  ،ــە ە ادە ۆ سێنڕ و
دە ایەیاو ە  اەە
ەەیزیبڕیو اوـیە یستمە  ــو

.اە نە  ە زپا

اە یر ە ەە )اەە(
ە یر ینا ۆ دە ە  کێمە
ین اە یر ە ەییەدە  اە
بژە روە ،ــو ـ ــدــە
،اەە ەە ەرژ ا اەە
ۆ ینێ ێ  ە ەەەە ەدە ە
اە ە ە  اە ە کرگر
و     ددتە ا  کێمە
ەکو ە وا ۆ ۆگێڕ،  ێکا

.ادە ییشیا زە  ە

ەە ە یە  کا ە ــ
ە  ەێد روۆ ەییاەا ە
،ێتەتە دە ــە  اە ەدە
داە ەەە استییەێد ە 
ــاــا ــا ــە  ــە  ــنــــە  دەنەا
ەە  رکخر او ە ە ،ێ
ەکو ،دە ە یـیە وە اە
ە یبڕ ــو بەەە تەتایشە
ەە بێتە ییە داو ە  ،یدیسل 
ەە یااەەیا  دەە وە ەە
ە اە ەدەنەا  ەا ە

.کێشدمە  نەە

کێمە  کار ــا ــە  ێشە ــێــر
ا ــۆ  ــاــەــیــیــەــاــیــاــە ــە ــوـ ــەـ ـ
 ە ەێز وگرە ەینا ەنەز
یستیاۆ ەۆا ە ە ،ەگەەۆ ــە
گە دەێتە یستیـیەایواینتە 
 یسایوا و ە ە  ،ەە

.دێڕ تاو مەە ە ەەەکو

ە ابوە ایستەۆۆ ێتبە ە
ەاەە ە پێکاێکهە  ەدر  ەتا
کێشامە  کار ــەــە اە ە
ــــە ــە ــو ــ  ــــە  ــەــێــر

.دەە

٢٠٢٢ ێمبەۆ اە

.......................................... ماا
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ــە  ێستا ــا ــە  ەگێڕۆ ــنــــە
یسل م   یجا  ا وە
اە ۆ ێزە کنەا ،دێر ە یا
ە خوا  ایستەۆۆ ،کار ین ،ا

.تدا ە  ێر

)٢٠١١( ا ە  سەو  یسر اەۆ ە
ەوە  اەشە ــە ــوــە ــــە ،
ایۆ اێکۆ  ە ە ە ەەد
ۆ ،ەۆ ــە کە  کێمە  کار
یسل اکەوە مە نگ ە وا
نەو  ــزــا ـــۆ؛ یستایۆا 
ە ەاە، ەە  ەاە یستە
یاا ەکو ەتا، ەە  اە ە ە
نو  یناەییە  ۆگێڕ ایما ە ر
ە    یا  ەە  ەە  ا

.نێنەێد دە 

 ێر ە )٢٠١٩( تۆۆ ن ا
ناو ادیشاۆ ە ید اا
بور   ێر  ا دیشاۆ 
اتر ەتر ستگە ،ــــزــ ــــر
 كێم  كار ك ا ا
ە ێستا ــە .ــو اە ە ــاــ
ە وێشکە کە ێکاۆ ،و دێر
ۆگێڕەە نێکە ە ێیە ە ەاەە،
ەاا ە  ،ا تە  رەۆە ە
ە ــەــەــا ــوــە ــە ەگێڕۆ ــەــر
ەەد و  ــر ەەۆ ێکا

.ر

ترۆ ە ژ ێکا  جاەە ۆ
اە ــــو  ــا ەە یا یسل
ەنە ە ێکار ،تدا ە ە
ۆ دەتە ا ێزە ەەدەە 
 ا ەە یا یسل ە دا
ەەجاشە ە ە گە ەە .دا وا
 ،کار اە ەگێڕۆ یا ا
دەە ۆە ەەا ە ،یا   
 ەوە ەە ایـیە ە ە ە
یز  ،تا   جا  ا وە
یاساە  ا وا ر ە او 

.گر

کە ەەۆ ــە ـ ێکر ــوــە 
ییااۆ ا  ا وا ە ،ێژ
ەگێڕۆ ەنە ە اەێشها د ە
،نیدەە ەە ە بەا ە ،ا ا
،ەیەاۆ ااجە ە شتە ۆ ۆە ێشڕ
ۆەە ــە راە ،ێستا ۆ ە ە
،تا ەە ا رەۆ ە نەیاەە
ە ،ەاە یستە  ەاە ە ە
ستێو اێگو ،دۆ  ە ێشکەنە ە
 کار ین وگرە اە دەە ە
ە ەە ەە. ە وە  اە 
، دێر ە ێستا ە ایەگەا ە
ە ،ێنێتەا یە ە ە ێوو ە
ەا ە و ە ە  ر ەە ەیا
ەکو ، یر یسل م ە ە یستا
ۆگێڕەە ەایە ەنە ە ەەە
ە ە ۆەوێکە، ە  اە انە ەە
ەاە ەکو ،تا ەە یسل اۆ ە
ە ا  ێر ە ەاە یستە 
.ر ەە  ۆ تدا ە

م   یجا  ە ۆ ایەگەا
 ژ ە ،کد ەد ا ە ،ێر یسل
ە ا خوا   ایۆ یاۆ
ا ەوە .ــە  گ تدا
یسل ۆە  ــە ە  خوا 
ە  ،یر ە ا ەە ەمە  یا
، یجا ەە؛ ە یمبو ەە
اە ە وێشکە ێکاۆ  و یعێک
کە  کار اە  ا ەخوا
ەە  ــر ــ ــە  ــە کێشمە
گێڕۆ ەر امەو ۆ ەاۆ مێکو
.ر ا ،یشەێر ە ،ەەا ە ە

ەاا ەە ێنێە ۆ ویە یعە ە

ە بەیپتا )١٦( ە )ینە )نا و
تتەا ا ە "لە" یسۆ ە ە ا
نێە ،ەێکە نە  نێکە ،ێر
ە  ێر ە اە ۆ ەا ە ە
ە یا یسل ە ە ر دە ا م
ە ،ایستەایمپر هێز ۆتە شتیو

.وە نە ڕە ا )١٩٧٩( او

 ە ەە ێستا ەنەە دمەبەا
ە ەیجا ە ێـیە، یجا )ۆە(
ەەەە اە، ین ەە  ەلۆ ێما
ا ،  ــە ــە ییە ێاو ــاــە ەیا
کێکە ەکو !ێۆ ەتە ە ێبای
ێما ە ش ە وا  ەەۆ  یا
ە ینۆ  ە ،اە ۆ ەێز
 ــە ەەاە ــە ۆەگا ــیــو تەە
ا  وترە" ە ە وایە ە کا
"یا تەر  ــە  اید یو  ە
ۆ ەگەێ کرتە   کا اا  کا
ەا یا اێکسیە ــا ەکراە
ا! ر یچ  ند هێناەە ۆ ەەا

ر ەە ێی وە 
ۆەگا! یو

ی ــێــر ــــیــســل ــمــ ــژ
ەنە ــە ــە ــ  ێا
ە اە ە  ۆیشاداە
،ەوە ەگرویە  ڵ
 ی وە ە دیشاۆ
 ر ە ە ۆەگا ژو
ەەۆ ،وا ەێکها
ــە  ،ـــیـــا ــــەــە 
ساا ە ارە تێک
ە ، وا  یا
، میا ۆ  ا

ی ەاـیە ەنە ە ە ،ینی ۆە
،را ــە  ێد ینا یا ەدە
،ــدــا  ێشو انەە ــە ـــە 
زنەە ــە گر  ر یەدمەبەا
وە  ە  ەە  ەە نو ە ەە
ێ اەر ە دێپە ەتاا اناە ە
ە ێە ەە  ە ە ،ەایا
کد ێە ،بداە ۆ ایستەایۆا ێز

ۆەەتاە.  ە یستایۆا

جاا ێیە ــە زنەە، ــە گەا
یە ــدــێــر ــە  ــەــیــا ــە، ــا  ــــرــا
ە ــوــە ــۆ ــێــتــەــژ ەکو ،ێنێتەا
عەە شبەهای اا  ە ە ەا
ە ا ێ ترر  ێنا یـیەیسل
تا ە ــا ــخــوــا نەز تەا

.تەگر یشدیها  اەە

ا ە  ە یا ەایە ەنە ە
،داەبژە ە اتەا  د )٢٠٠٩(
ەەو ر ەرە  ە  ا
دا او ێا )٢٠١٩( ا ە د
ا ــە نە ،و ە )١٥٠٠( کەز
ەۆە ە اە، ێ  کرۆە 
 ەا اتە ناە ە ەێکە )ەیجا(
ۆ تبر ۆە ،یسل اۆ م ە

ێشە ۆ تبرە ااە یجاە ە و
ا ەە ە ،ەنا ە مە ە ر
.کروە ۆ ەتەگر اگا وە 

وە ــە ،ــێــژ ــە ایەەینا ۆەگا
 ــە  ــە ـ ــۆ ـــر ــاــا ــەــێــو
  كخرا   "ەێد  اە" ییەیا
یا اا ە  ،یە ە مبوو  وا
ە ەە ،ێتەهێ یاە ە كە 
یو كرتڕۆ ۆ ر كە ە ااەە
ا  ر ی ر ەیو ە ە ۆەگە
ە ە  دجاە ە ا بوکە اا

ر! یچ  ند رێوە  دا

ا کێز ە  ایەەینا یستمە وە
یستە ــبــەــاــە ،ـــــ ــە ــ ـ ــــــە
  ستێو  یە ێا ە ،ەاە
رە دایەیها ەەگە  ا ە اخاە

یاە  ،داە  اەا یا
ــە ـ ــە ــا  ــا ــ  ــاــە ــە یە
،ا ۆ ە ەاو  ەا اەا
 راە کار ینا ە ۆە ــە

.کار ا ژو رێکرتە

اە ،ــر ماا ــە  گە اێشەە، ــە
سێنێ یەەۆ ەنکە ،دێر گاەۆ
تنا  دە ێنا ە دە ین ە
ە ر ە ە  ۆ ە اەا
اینییەا ــە  ەز ەاگوەز
یلە ە دێپە تەە ە ،ە ێشکە
،ا  ێو رەد ە ۆەەتاەە،
ر ستێو ەە ۆ ،ە ێ  ە ە
ەەە ەە ،ێنێسە  ر ە ە
ێر م  شتە ایەیسل مە ۆ یجا

رە!  ا ێکەا بەاە

ێر ە ا ێکر ەاە  کربو ر
بو اە  ە ە یجا ینۆ ۆ
 ەا ،ەکر یسلیە، ەە ە
،یەەە ا )٤٣( ە کەوە ێکە
ەو ــە ،ایا  اینەا ــە 
 شتە ۆەگا یوتواە ،الەە  ە
،یۆ یجا ە کە    بەاە ا
ە  گیر  ز  ،ینا ێکە 

!کر ەە ەەاە

ێە ە کە ە اا ێوستە یداۆ ە
ەد ۆە ەنە، ە وا اەە ە
ە ،یەکرۆا  ــاــر ،کەاۆ
ۆگێڕ  دە ییەەرە وە ۆە
 ۆگێڕ اە یکر  یا ۆەە ە
جاە  اە ا  کێشامە  کار
ەە یااە خستنە  کا ەتە ێکا
تە ە یستیاۆ ەۆا  د انە
ە  کا  ە ساە  ە  ا
ەە کا، ەسۆ ە ە ەە ێوە
،ە ە ەە گە ە ەە ە ێستا ە
گەە ە ۆ  اێز ر ە ە
ە ا ەنە، ە کرۆا ۆ دە ە 
یستایمپر ا ، ا  ۆا ێزە
گە ە ــە  ێنڕ مە ە ەاا
اە عاید ە گە ێ ەیااەداە
ەە ە ییە، ر یچ اەە   
یستەە ە ر جاا ە ی دەنەز
یوتواە ڕە ا وکە شە   ە ێ
ە ێگر ەدە خەە  ێکیاتەە
ە ،زپا یااەدە  ێ مە
مێک بێتە یسل مهو م ــەــا
ت ەێو ە ،اەاە )ــاــەــو(
 عوە ر، ەما ە وە  گۆ ۆ

موە.  ستاا

ااە ەە ە ر ە  مە ە ە
ە ،دیجا ر ە ە ێفۆ ە ۆ ەا
 مە ە اە ااە ۆوـیە، ااە
یسل مهویتر ە ااە ەە، ێستا ە

!ر تێک  یـیە

ە ە وە ەە  ،ەیکر ە ،ە
ەنە ە ،کرۆا ۆ  ەشاۆ 
ە دا ز ە دێزە ە ێکاە
ۆ ایەیا اێشە  ێکە  مە
دا ــە ـ ــا ما  ـــو ــگــاــە 
انو ە ەەیا گاە ،ێر ە ــ
ە ا وە ەکو ێنێتەا دێر
نە ەنە ە اە .تەر تیا
اە  او  ێستا اە اە قەە

.یندا اە ە ێنر

٢٠٢٢ ەتۆۆ ٣

ا ەدڵ

ەا ە ــوــا اە ێکچوە ە
ە ەە .کر ــ ۆگێڕە ە ێ ــە
ێر ە ە یەێژ ا ەگە
کروە اەە ینی ،گێنیسەە
ێز ێستا گیەا نۆ ا ێستا، نە
ە ۆ  اێز  ۆگێڕ اە ێو
ۆا تی  ی ،یا ەە جا
 ،ا سا  ا ر ە ە 
 ێک ر ،اە کر ێو ە

.ا ە گێڕۆ ڕ

ە روا ە ااەە ە ،ا ە ،ەە
و  یسر اەۆ و وەە ێکێر
و ێکێر ە  ،تەکر ا ەەا ە
ە ،ێر ەتۆۆ نە ەوەە
 اە ە ێە ەە بو  ێپە
ا رێگیر ە ە ،دیااییەە
ە اەەەە ــە ە اە ساە 

.ەناە  ۆ

ە ا ە ێر ە یسل ژنڕو م
ە ا ێستا ا   جاە ە 
 ێز ــــا .ێ یە  توو
  اەز  اە ۆیا؛ ۆ
وگر ،ایا  یستایمپر س 
 ۆگێڕ ــەــنــە ــە كرو ــۆ ــ 
ە گ و   ا  ەااە
دەە   ،یاراە ۆ  دە
،ۆۆ ێو  گ  ،ەگێڕۆ 
ەێو کە و اەە ە ا ە  
اەا  ەاە ە  زیتای  ە
،کێمە کە ،ــکــاــر ـــە ،ــە ــک 
،خوا  کار  ،اە ا ،اێبە
گەە  یا  ەەۆ ــە کێز

.کەە و ە ێنێکد

ە نەە اگەر ە تۆا ە ێە
ە ەە کێشامە  کار یەیەیا ێز
ا  اێد میا ە ەیستە ە اە
،ر  ێ گوۆ  وا ێکا 
ە  ر نیا ێز ە اە یا ەی ەە
ە .ە وە ە مە  ا ەە ە
اە دەە اە ۆ ۆ ەعیە
،ە ە مەکێشاە  کار ەینا
اە ەکو ،کرا ێک اە ەها ە
 ەاە ــدــرــێــکــە یها ێکیستە

.دەاە هێناەە ایەدوە

اۆۆ دە  ە اە دجاە
ا  کار ین ستنزە  ە  تە
ە خستنیاە  ،اەێبە  ە ژۆ وە 
کرا ێک اە ،یدەینا اە ە
ەرە  ،یا ا تا ەە 
یستاێۆاینتر  یستیاۆ  ۆگێڕ ا
نەە تە ،کار اەیز ە ە

ۆەەییاەە. رە  ی ە اە

 ێر ە ا ێستا رەۆە ە اە
ۆ ە  ،ا ە ەا  ێر
ەۆەرە ە ایا یستایۆا  یسل
،ەا تەەە ە ییەیا مە ە  
گا ــەــە ۆگێڕەە ــە ـ کگاە
یستەە ە ــە  ە ۆگێڕە اە
ە ە ەتوو  یا  ەەۆ  وا

.ێنێتە ەە ێبەکرە

ەاە ــە شتیو ــاــوــێــز وەە ــا
ە ــــو دێر ە ە کە ۆگێڕەە
 یجا  ــا ەداە  ــ 
ا ،دە ییا یسل م ە  
ۆ یزە   ە وە  ە تینەو
ە ەیاەا  یسایمپر ەە  ۆا
ااجە ۆ ۆگێڕەە ەنە ە ەا
ە ــیــاــاــەــدــە ــۆ  ــاــۆ ایەیا

.ەقۆ وا یۆ  یا یۆ ێمل

٢٠٢٢ )بتێمبە ( وە ٢٣

ۆ اە
ەە ارەە وا  ە ۆە
ـــا ــو ــ   ـــ ،ــا ــ ــا ــ  ــــاــشــیــنــەــە
)١٥٠(  رە )١٢٠( وا ێو اشتوێگە
)٤( ا )٣( ێا وە ە ەە .ایەرە
ۆ ە ا ،رە اکۆ ا چ  و
ەە  ێنا یا یداا ە  ێن
ە ە یو ا ،او ڕ ێو کا ێو
اە ەە  ە ا ە  ەە
)Champions league( ەایگە اپینز

. ە

،ا اە وکە  ر ااە ەە، ە
.تدە یاتەە ە  ەا ە
.ا ە وا ە ێکا یاۆ
ەتما یە د ەەۆ  یا ێکە
ۆۆە ۆ اجەاا  ە  ەتاا  ێبد
وە ە ،کا ەا ە  کا اتە 

.اا ێر  یر  اینە
:ا ێشە

ت  ەەا ا ێو ێتە  ا ە -
اە  ێ ۆ ە اەە  ا ز ۆ
 ر ــا کە  ــا  ــا ێو ا
ر ەتە ...ا ێە ا  ەگە ا

..ە

اە  ا ەا، ە  ردە ۆە -
.در ێو

،ــر  و ،ـــ ،ـــا ،ێکدا ــوــە ــە

وز  ەە یر ،یرا یر
 ێز ــە جاە ەێشە .ەە ە
ێا ە ەە توـیە.  وا  ەەۆ
ەو و ە ااە ەەر ەد ەها
ی( ێنا ا ە وە ەا ید ،کا
ە( ،)شێببە ینێکە یە، اە ە تێ
جاە ە ،ەکرپۆ ە  ۆ اە
ۆ .کا اە ۆ .)ە ە شمر
 واخاە ە یاوەە  ەندو ا
دە ەا ەەۆ ێکە ۆ .د کۆ
،گە اکەە .یارەە  دە ۆ کا

کا؟  تاەە ە ێا ە

ەا  ە  ا ە ،ەوە ا ێشتا
نە ێلیا، ە ێر ەاە نا
ەبو ،ایەا ەە ر ا تە
ترە ــو ێو ــ ــ ــو  ــەــەــا

.اەە

ەوو ــــە ەادڕ ــە بەەە
ایەماە اە ە ،)ا رە( ە
ە ێ )کفۆر )ەگمانە  )ــا( 
عد ە .اچییەاا دا ێو وور
 ۆ تاو  ەۆ ە   ۆ
   ێیا اچییەاا ەرە  
ااە وە نە ە ە ێاەە

ەمە. ەکو دە اەایا

ەکو ااە وە ە  ە ە ە
 ا یشا ۆە ییەیارە ی ە
،یەا تو ااە ەا ۆ ێل ی

یها ــە  ێەکو ــەــتــر ــر ــە ــتــــە
  ە   ە ینی ڕە ەاە
ەا ەر ۆە !یاا بەە ێ ە
  ۆ ادڕ ،مەە ەە ە

.ەا اۆ اێکە  ەۆە

ــە ــ ـ  ــەــکــو  ــد ــەـ ـ ــــاــەــز
ە ــا ــوــت  اـیەنبیر  ــــــە
ــ  اشاە ،ــ ــو  ــــاــا ،ــقــەــە
وا لە  ەیا ە ەەە ،تاو
ە  ینکرە گر ،یاایەید 

.تاو  ڕە ا

ــــاــە ـــا ــگــاــەــۆ ەینا ــا ــی 
،دا ااە ە اە    ،تاو
 ەا .نو ۆ دیژدو ەە
ــە یاندو ــەــە ،تاو ــو  
شیااە ێکە  ،ێکا اە ــر
ۆ ە ااە نەر وە اە
ە ە ،دەۆ ا یشاا ەر ەا
ە ،ەاە  کاا ۆ ا ادا
ە ە ەیو ە ،یدە اگەاە ە
اێکدە ە ەە .مە اا ەندا
ە اودە. ە ا اەیۆ ا ە
جاە د یشە ە ە یناەیـیە اۆیـیە
،ەکار زە  وە ە ەەتەە،
ێشمەێشە  اە یر ەر ێو نە
ەۆا ــە  رێشد ،ەایەەەۆ
اە  ەەە. ــە ییاتەا .ــە

ەینا نەز
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گربا ئەحمەد بە سەبا
١یرشا

دەە ــاــەــە گێکە ار مەە
،تاو ە کار  کا یاە 
 ــکــاــر ــکــــە ــــو ــەــشــتــۆــە ــەــکــەــر
ــ ە ار .ــۆ نەو  کێمە
 تاو کار یاە  ەو وا
گ ۆ  )ێشە( اۆ ە یبەاە
ا داە ۆ گە ە ێر-ۆەە، ۆ
نەو  تاو ددتە کە ا ە
 ێر ە کار  کا یعر گرو 
ار ایعر ەە ێا ە .ێر 
ە ایەە یعر یبەاە ،ی
ەە ێمە ە چێ ایر ێا ،ەاێشمە
یرا ییا  یە اە  ا 
ەە یە  و ە ە ە ە 
ەاێشمە ــــا ــاــکــرــە  .ــ ــە 
 ەا  ەا  شێو  ەدر ە ڕ  ەتە
ەا ە ، ە اە ا تدا  ێتر
ا ەو اەە ە گر ۆ ترە
ۆەگە. ەێو ایر ورا سێو ێە
دە  ەە  وە ەینا ە ار
ێمل ە و ر ۆ ە ەەۆ 
.وە ر ۆ گاا  ا دە ،اینە
ە ێککۆا ە تر ێکیفە ەە
ەینا اە ەە یرێد ە ۆگێرەە
اە .اییەە ە ە ە کاە
رتییە ەگێڕۆ یعر  ە ەەۆ
 کار ەینا اە ە کردەە
ێیوە ۆیخا ــۆ چۆ .ەاە ە
،)٢()یەەۆ ا نەا ەو  ــە(
ە ــە ـــڕ   ـــو ـــڕ را ــا
تاو گەەۆ یع نەا ێ ایعر
ە ار یرێد . ەییەەینا ەاە 
ا ەوتەەە ەا و ەینا اە
ە  ە ە یە  ییا گاا 

.ر

شیعر فۆ
ــە ــگ ــە  ــاــر ــمــەــە ــــاــیــعــر ــــۆ
ێو ید رنە ا نەو ییەاە
ار .کا  یا  ینێ یا ااە
ــە اە ەەۆ ــــا ــدــە
ۆ ەە ەرە ۆ دە ،ــو ر
 ۆ ە ییە ااە ە ەە ە .اەەە
.یر اەە ەێبا ا ر ۆە ار
اەۆ ە ــو یدە ار مەە..ا
ە  ا ۆ ە ە .بینێ یعر ینو
ێنااە ە ار .ێنا اە یشۆ ۆ
ە اێکۆ )ا  ۆ( ۆ ەۆ ە

.اە یعر ە ە  د یعر
اە ەێژ

اە ێجگا ا ەێژ
ی  ونە ە  ێمە

  ا
ە  ێمە ێوە
ر ەە ەۆا

ەاە! ە
!ێکهێنا کنو

 کێە ەو ەەد
اەاا ە  ێ

اەاە 

اا شت ە ش
 ەجە ۆ
 و و

 ە ا گ
ێوە! ن ا ە
اوا گەە ە ە
ا ێز ەە ە

ە ەە
)٣(!رو ە ەاە

و ەیاۆا ەەۆ ــە  ــرــە
ێا تییەە ی و نەو  ەە یعر
شەر ەە ەە. اە نر ە
)ــە  ێە )ا ۆ ێو ەە ار

.تو ەیعر ە
 یینسا ن  ژ   ەا
 یا ا ە ا ک کەە
  را رۆ ز یحسا یمشە

)٤( ا یعر ە ۆ ە تە

ێکۆ ە ییە ە وەە  ێموە 
ا ە ڕ ێکۆ ە ەە ەکو ،ێە و
.ێڕ دا ە ەییەەەۆ اە ا ا
ێە گە یستایکا وە ە ار مەە
،ە یدنەو اییەا اە سێو
.اە یعر ە ە ە   ە ە

وا پێکهێنا
بیائەد  ەو
دستاو کار

کار یاە  ەو وا ێکهێنا
ە ە و ر ێژ ێکاە تاو
دە . اە ١٩٨٥ ا رو
 ەوا ە ەبە  ەو ەە اوە ە
کیلە از ێو اە اەەە ە
و ،و اە ێر یستۆۆ یز  ۆەە
کار ەو  ە  ە ید ێکاە
ە .تاو  ا تاو ە  ــد

: و ەاە

دەەو  ــەــو ــە  ێکە : ــە
 ێر ە ەکاۆ ۆ ە رکایاە  کا
کە ۆەگە ەۆ ە  ۆە ە  ــە
کیلە اە ەە  .و ە ێنا
ە ە ا و یسۆۆ یز  ۆەە

.و یاییە ەاە

خاە یستیاۆ جیکاا  اۆ و : 
یااییەە ــە تو ا ــەــو ــە 

.و ێننە ۆیایستییە نچینە ە ەە

باە  ەو ەە ا گەا : 
ەاە  ۆەە کیلە ــنــو 
گەا موە ۆ ە .یێر نو 
تاو کار یاە  ەو وا
ە  و ا ە وا ەو ەە
دە ١٩٨٧ اە ر  و یەگەا ە
)ەۆ(وە مەە ە  )خەە(ێما
)یسۆۆ باە ــقــەــە( ۆ ــاــە 
ێشەەر ە گێڕ اە یک  نمە

.ێر تاو ە کار یاە

ا ەە( ێشە اۆ گە ە : و
یاو ر ارڵ  تێ  )ا  و

ەییە ە راۆ ە و  ە ەێژ
اە ێژ ا ە کە اۆ ایەکار

اایە. ێگا ،ێە ەینا

و ێە ەێشمە  ایر را مەە
اە ێبڕە  وا نەە تە ە
تاو کار یاە  ــەــو وا
ەەە .ەر ڵ ەە  ر اە
ە ــە  ــاــر ــە ینی ـــە ــێــژ  ــە  ــۆ
بینێ  اێکۆ ەەە ە ە  ەەە
کە  کار ە  ەینا اە ە
رە ییەینسا ەاە  و کێشمە

.اە ە

ژ ەسەلە  ئەحمەدباگر
ایعر ەە سە  ێشە تە ار ا ە
رگە ینساییە ەەە ــە یوا ،ــــر
یش ییەاە ە ار ە کە ۆا
ە  ا   ەەە وا .ر ەە
ا یا ەاە  ەۆ دە  ۆ
.ینیە ۆەگە ۆ توۆ  ەو 
ر افا  فا یشە وا ــر ا
 ینە ار یعرە ەگد  ۆەگە
ینساە. ەەە  ەەە .ێشە جە
یعر(فا( ە ار  ینساییە ەەە ە
سنێو ە توە ا کێشمە چە
ەە اە ١٣٦٧ ا ە ە ە ە
ند ە کا ەە ە و وە  ە
ینێڕ .ر و تاە ،ێبڕ ــا
ینێکێر ر، افا  فا ەەە ۆ ار
ێکە   ار ( ۆگێرەە.  یینسا
ۆ ینێر ایر  ۆگێر و   سیسا

)٥(). ەە وە
یا اە ۆ ا ەە

ەێو ا ەە
یوۆ ا ینکەەە ۆ

ەۆە و ێتە
اە ە  ر ، ە ێر  ۆ
 ە ۆ و  ەە  و ۆ

ێچیر ۆ
ندر یژە ە ەە ە یا اە ۆ

و اەە کێچیر ،و اە ،و ەۆە
 ە ە

ەەینکە
ەە ە

)٦( وە  ماا اە

 ەیوو  ەە ەەۆ ە ا ایر
ێشە ڕێتە سیستییەا ادە اێکۆ
ییەینسا ێشە ار، ۆ  ێشە ۆەگە.
ەە تە ێا ە ێ چۆ ار ینساە.
ا ەە تە ێا ێیوە ا ،ێە ینسا
ۆەگە ە ێشمەەە  ایر ار .ێە
ە ۆەگە ا ی وە  کا ا
یرا ەوە ۆە .ا سەە ا ا
ا ا ە را ،ێە ەینا ە
یرا ە ایعرە ەە ە ەە .ێە
ە ستێو یرا ە ە ،ێە ا ێ ا
ۆەا ێوو اێتە  ەە ر ەەێنا

.یەکار  ۆگێر  کا یرا

شیعر لەسە ێستا
و بە ماا(

دچ؟(
مەە یاییە یناەییە یعر ە  وۆ ە
ە ژ، یعرکە ڕاە. ێگا ایر را
 ەوە ە و یناەییە کیعر .و
ە تاو ە ا ەینا – ییا ێک
.ە ە  ێژ ە کرۆ اوە ە
ایعر ە  اە اێد  ەەە ە

.کە یعر ە ەە ەوتە ار
ێکها ا

ە ا نە 
ا میکی
جیر ە ڕ

ەسیر ە ڕ
تیا ە ڕ  ەکەجە ە ڕ

یەر ، ،ا ە ڕ
ە  ر ە ڕ

ێسر ە ڕ
ڕە وە ە ڕ

ە  ە ڕ
 یشا ر ە

دزە اا
!دا ونیشیا ە

اۆ ە اە ێشکا ە
ڕ یر ا

ە 
ەا 

ە ونە بەدە
ا اە ەە

جد ە ییۆەا
هێنەەە ییۆەا

)٧(نیشە

و یەگیریهە ە ەیایعر ر ە

اسیستییە. ا کار یگریهە ە ەە
هێنەەە ێز ــیــا ــاــە ــە ێکە
و تە )تاو کار )ا گەەۆ
یا  .ــا یا یا  ە و 
 ۆ ە ێوێو ەیا.ترە ەێچە
بەە ەینەە  اوە ێ ا  یعمە
ەیا  دەرە ێ ەەا  ە 
 ەاە  تە  ە ە ڕ ە ە ر
 کار ێمە یا ە ە ە  ێتر

ۆەگەە. خوە
اە ەێژ

اە ێجگا ا ەێژ
ی  ونە ە  ێمە

  ا
ە  ێمە ێوە
ر ەە ەۆا

ەاە! ە
!ێکهێنا کنو

 کێە ەو ەەد
اەاا ە  ێ

اەاە 
اا شت ە ش

 ەجە ۆ
 و و

 ە ا گ
ێوە! ن ا ە
اوا گەە ە ە
ا ێز ەە ە

ە ەە
!رو ە ەاە

ەەاە ە ە
  ژ ینێک ێمە
نو  ێ ەا
 ە ە سەە ە
اەز سەە ا

جیرە
ر ێود

ر ،دا ،ەە شتما
)٨(!رە ڕ نما ۆ

ۆ ەینا ینتما یعر ە ار مەە
ە  داە ۆەگە هێنەەە ین ۆ
 ۆ ەەۆ اە و ە  نە
ە ا ار ێر .نەو  یسە وە
اە ــڕــا  ــا  یسۆۆ ێکیز
ار .ەاە یز ە  کار ەینا
کە  کار  نەو ە  وە ە
ەاە ە ەا ە ە تاو نەمەە
یو ۆۆیستە یزە ە ەە  یناەییە
مااییەەینا ااجە ە گە  کەە
 تە ە ا ەیا انیا ە ە

ەاەە.

ێکها ا
اەەیز
و نیا
 

 ر 
وە  وا

جیر ر 
وە ەە ە

ج ر 
ێنەە ە جە

ە ی ر 
نزەە یو ا
  و نیا
!نەتو اجیر

ێنەحە ەتە تەە
 ەا 

رڤ 
! ا  ستەۆ ڕ
یە ە ێکو یە

! ینرە
ا یسترە
! روە

  و نیا
  ە

،مێنیسە تە ە 
ڕەە

و  ێند رڤ ن
ە  کار ەۆ

و کاتە  ەد
اە ە یمە ا
ێمە ەەیز ەاێژ
یایە ،و ا
ایە، ە  ە

 گاە
کار ەۆ ە

ە   شتە ە
ە ە
 ۆ ەە

یو ۆ  بە ۆ
 او ە

او ا

)٩(. ماا ینگ ەە

ە ێا ،کە ت ە اا ە ە ێر
ە ێ ا ، ینە  ار مەە یعر
سە ڕە ە ە ا ێن   ەێو  ێو
ایر اێشبینییە ییە ێشە ۆە .کە ەە
ا وە  ر اە یعر ە ە
ە ەە یشکر یتۆ ەە ر ەکو ا؟،
اییەیا ەراە )فە( استنە  ە
.ندە  جاو کیتۆ یعرە ە ۆاە ە
ە ردە ار ــە  ار یعر ە
ەەندو ر .ر اە سە ێستا 
ەە ــ  ە ــــر ،کر ۆ   ڕ
 ــە ،ــا ە دتە یەێژ -ییا
ێە دە ،گر نەوە  ێکا ەا
دە ە گە دیعر ە ار مەە ێ ە
،ی ا ەە ە  ە یعر یقا 

. جاە ێنا ە ااە

جائە
ۆ ەە ەێو ایر )١٠(ــرــا مەە
تاو کخر دە ییا اە  ێر
ە تتر  ەەۆ – ێر یستۆۆ یز
تاو کار یاە  ەو وا 
ویرا ،ەـەۆ ۆ  ێشە اۆ 
نەو وە ییەایەیعر ە گەە ۆ
ینسا  ،سیستێا  ار ەاد. ۆ
،ددتە ا ە کەرە  ، تێ
ۆ اە ە ە ەەێشمە 
ــە   ێو یایا ا  اۆ ە
ەە ەد گە ە .مێنێسە ۆ ویرا
ە ە ەە ێستا ا  ێکر ت
ۆ ەجااا ە گا .اەە ە گا ە

.ێٶێد

: ازپە  چاسە

 ەد ە رتییە نچینە ە وینە ە)١(
تاو ە گ ۆ کیار ەد ە اە
 ەو وا  ایعر  ار مەە ە اە
٢٠١٩ ساە اۆ ە ە تاو کار یاە
،ەەیوو اە ێا ێر .ەر  ە
ە ــــە ـــر ــــتــکــا ــکــدــر ــەــە ەها
ا یو ــیــو ۆ ــوــۆ ــیــەــۆ ــە ــد 

.ێە ۆ و رتو

ویخا و یآ تا ما تصو  ف)٢(
یر نشر طباة طیعة  یشر و رمة

.٧  ١٩٧٧  طبعة بنا

اۆ ار مەە  و ە ماا یعر)٣(
١٩٨٥ ا زا ەە و ــە ــا  ێشە

. ٣٠ ە

اۆ ار مەە ینو یستا ە یعر)٤(
.٧٠ ە ١٩٩٣ اا ١٤ ا ێشە

وە ینو ێر تاو ە یرا )٥(
٢٠٠٩ ل ەخاا ەە ا ە یرە  ێو

.٦١ ە

وە ینو ێر تاو ە یرا )٦(
٢٠٠٩ ل ەخاا ەە ا ە یرە  ێو

.٦٢ە

اۆ ار مەە  و ە ماا یعر)٧(
١٩٨٥ ا زا ەە و ــە ــا  ێشە

.٢٧ ە

اۆ ار مەە  و ە ماا یعر)٨(
١٩٨٥ ا زا ەە و ــە ــا  ێشە

٣٠ ە

اۆ ار مەە  و ە ماا یعر)٩(
١٩٨٥ ا زا ەە و ــە ــا  ێشە

.٣٤ ،٣٣ ،٣٢ اە

ە ە ار مەە ە را دەا مەە)١٠(
ەد ەە ١٩٨٤ ا .کبوە ن  ١٩٦١ ا
یاە  ەو وا ،ــر ــەــو  ایر
١٩٩٠ ا اە ە .نە تاو کار
١٩٩٧ ا ە .و یشتە ود ە   ۆە
ناەۆ و ە ا ندو ۆۆۆ یشتگا ە
 ا یس ە ز .ر ە ەەۆ ا 
ە اا ە یاۆ ید رە  و ە
ە  ە ایعر .ا ا ،ۆۆۆ ازا ە
.ەەو ڵ داەا  اۆ  ۆیزەە  ۆ

)خەە(ێما دە : ینو
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 ها  ،نو  اڕد نو
و  مو .نێتو دا   و
دڕا نو – و . ا 
 ،دۆ و  ها و   .
د ــو  ها  ب ۆ  مو
ــ  ــ ـ  ،ــــۆ  .نێتو
و ۆ ی  ،  ینبیر
ها  ،نو  ێی  ریدر؛
.شنو  و    .نێتوا
ا  كو ،نێتوا ها   دێر
 نو تا ،د هێنا
 نو یا  :ێ ــ .ێن
، ــد ا ندو بژ
،ەا ا   .یی یا  و
او  و  ا تر و 
تر بێ  ،یاا ــ .ــ ندو

اینە و اا دەەو ە ێە
ەە ــە .ـــا یا اۆتا . ــو 
ە ا وە ا ە  تاو ۆ ی
ە ەیر ینینەترە ە .ە ازە
ا دەە  ەا ۆ ــد وە
ەە وە .و ێخۆ  ە  ر

دەە. وە
،یا یا اۆتا : )خەە(ێما دە
ۆ ـــد ــە ردەە ۆ او ــەــا
، ینەا ە  ێکەا ۆ ، ەا
ــو ێستا ــۆ ینەا گر پر ــ ــە 

ەیدە؟

ەو رگەا  گترر ينەا : ا یا
ەها ێنا گر اؤ  ەە يیيها
گاە ە  ە ؤ ز  ر و دەە
ەو  ؤيقا ەو  تو يو اينە
 ێنينا يها  ؤ ێکەسوە وە 
.نێگە يها  ــا ێکە  تا اە
کاۆ  كا  ێؤ يو ينەا
ە .ا هێنێتە یە ەێگا ەە شە

.ا  ێشتا ێمە گەەۆ ەە

،ێنا ــە گە : )خەە(ێما ــدــە
یناس؟ ێی ۆە اا وی؟ ۆینا

ۆينا ۆ امەي ە ەێر.. : ا یا
ە .ا سینا ە ۆ ــە ويو؛
ێتو ەا ێ نوا ێ سینا 

.ێنو

ە ــ ــاــا  : )خەە(ێما ــدــە
 ە دە ایەەو یستیاە ە 
ی؟ بودە اەە اا ،ر گهیشا

اییەیها یستیاە ە دە : ا یا
ۆ ینێر  ێە می ێ کردە ۆ
ەەیژ ە ە ەە .دگاسەە ەیژ

تهێناە ۆ ێشبڕ ێتە ــە رندە
دە  ــ ۆ ەگهێشتاا ەا .ــە 
ۆە. ایر ەە ا  و ێچو ە
 ۆ ەگهێشتناا ا  ایستی دە
ەە ەە ر تێک .ێە می ە ە
ر ەمەی  ێە دایستی اە ا
ە یە ەاە  ییر ە ێ؛

.یە ڵ ا وکە ،ێنی

ەاە ــە ــە : )خەە(ێما دە
ەد؟  ی ەەر

ـــا ــە کیادە ــاــەــە: ـــا یا
.ز تێک  ر ــە ڕز  تیل
یۆا  ییها ە ێنیو ە ار 
ــەــاــڕ ــە ــە ــاــر ــەــا  ــوــر

.شرێبە ێناز

یا اۆتا او  : )خەە(ێما دە
ۆ کە ا ێا تێکتا ەە ،ر ادا

؟ ەا نەو

 تەددە ێکە ــو  ە : ــا  یا
تا گاە ە ۆ  ەو ا ە ستێو
ۆ ەا غ ۆ   .یها ە ەو
تێ ە ۆ ایر ە ەاە  و ە
ا دا ەاە  کە ێ داو ە
 شداۆە ەا نە. جاا ینەا وکە
دە ا   ەا تا او
یو  وە د ە ۆ ە )خەە(ێما
. رە  ا ە  و ۆ نتاەە

جیها ارد ێنەررد
کورد سینەما

ەید ێد : ینو
ەحە ێشڕ :یەیزینگ ە ێر

خەاڵە«. نپەڕڕ شدڕ«
سەید ئێد

 ێر ەکو ییە، »ەا« ەها ەە
ەە ێر  ــد ماە تێبێکە.
ە .توە ا  ەدا ەێکریر
ە ــا ە ]ەید دەاۆ ا و
یە یا  یە ا ویو-ێڕ[ ١٩٩٣
ێێگۆ  ە ە واا ە .تدە ۆ
د ،ا  ا  ێز ە  ،ە
ە ێکەینایە ــە ،ــر ێکر وە
وە ، ەیها وە اەە رە
ەوە– ە  ێرییەە ندو  نار
وە یشدا ە  ەە ەتێنەەۆ
تێک وە ێستا – ەگاە ندو ەوە
،ێە ی ێا یدا. ا کەە اا

.ژ جۆە ێکدەوە ی ەر

اە ماەتێبە و ەا ێ ێمە ە
یتا تێبێک .اییەتاە اەە تێب ،ێ
ەە ،یز  ــە  گیراەا ،ۆ
ێگیر او اەوۆ  کساە وە
 ا ە یەاە  وتە ە ڕ ،ــا
 مەە  و ا نەو ۆ .کر 
ە ەەە کە؟ بو تێبەە ەییەا
،نێتەەدە اینییەا ەبەتویە ەها
 ــــەــە ــەــبــەــتــوــیــە ــا ــەـ ـ ــەــکــو
ێکا اییەتاە اەە .یایەتوو
 و وە ۆ ەیشە گێکە  ەە ەە
،ەە خوە ە  ،ارێگیر ەتە
ەە ایاە. ا ە  ،ەرەیر ە 
 ە ڕ ێکرە تێبەە رنا  ۆە
توا نەو ە ،یسل بەە ینەە 
اییەتاە اەە .کە ۆە  نێ 
: ەە  اتە   ە ڕ ،ێجڕە تێبێک
یێکە ە  ۆ  ر یەاۆا تێبەە
ێکاەە ەکو ،ــاــا ێشکە ــدــە 
وا با- ە رەیار   ایگەەە

تێبەەە. ەو ەەە .و ەما ە

 ەو جێکاا د ماە یاە ە
یها ە ە و اا یا  ا ەا
ییسل ا ە ، ریزۆۆ ێشو
دێیە یها اەە ە ە  یە ا

.

 ــە  ــەــو ەاەە ــە وە ــد 
ەە ــ ــو  ێمە ێ ،ــکــەــســە ــە ــ 
،ارەە یرە نڕ  ەریر
ا .کە یر ا  یرمو ۆ اگەە
ەەە ە ە وا اەە وە ۆ ــە
ەوە ە  ێمە ێی ،ی ــە یها
جیااا ــە کە ــەــاــوــە ــە ــوــە 
دار وا یکرند ،او ،گکرێد
ەرکرە  داو ،ــرــەــە  ە
وە ە ا  ،ەتێبە ،د .اتێبە ە
گ ر کاتە ە تێ ەە ە
ەا .کا یا اندو ەاە  بڕە
ێرکرە ە دوە تە د سە 
ێنا ە یژ ێکو ەکو ییە، ەیسل ە
 ەدە ێما ە ییدرمو ۆ اە
نە د .تێو ێا ییەەا ە

ەاە.

: اە
,2006-Edward Said, The Selected Works 1966
edited by Moustafa Bayoumi and Andrew Rubin,

.Vintage Books, New York, 2019

تەە  )  ۆ ( ەە نێێکەا
ۆ گو : ا

 ە یژا : یەیزینگ ە ێر
تو

سوە  تەە ،ر ا زا اە
ا ا  اۆ اە ۆ  ۆ یا
 ا ۆۆ ە ا ەۆا ە ینێ
.یها سەەە کوە ەرکا، ە ەها ە
یش )*(ـــە ــگــ تا ــەــە ــ ــۆ
یڕ  ە ــۆ وە ەە رسە ۆ
 اەە وە دەیر ترە ــا
ۆ  ڕە کارە ۆ  یزیاۆ ەە
ەە  دوە اۆ ار اەە ا

ۆەەییەاە.

ە و وە ۆ جاەە ۆ : ە گ
ۆۆ؟ ە ا

ە ت ێستا ە ە ا زا :  ۆ
ە ە ،ر ۆۆ ە ا ەۆا ە دو
و  ۆ ەوە ە)**(.نە ا ینو
ە دو ە ت تێ .ا نۆ ۆ
ەاە و ر کۆ ا ،ر یەەۆا
.ەو ا ە مدا ە جاەە ۆ
  ا اا فە ۆحایشە ێ 
ە ۆ یرە ە تو ییەوەە  کە

.ەێڕ

ە ــیــاــە ــە  گیدر اا : ــە ــگــ
ەاە ستێو ێکیاتەە  یزیاۆ
ە ــاــە ێشو گە نۆ ــۆ ێتە
ە اا ە ێو؟ ەشەما  اۆەیەە
ار ا ــاــیــر  اۆەیەە ێستا
ر تتا ە ێشتر ا زا  ە وە

ۆۆ؟ ە ا شما ە

ە .د داەگەەۆ ە ۆ :  ۆ
تێکە ەە .اەە ێو ەە یزیاۆ
ە ا ێژیە اە رە ە اا تە
ە  ە و ێگەشتنە ە ەە . ێید
ێە وە ە .ینیبوێنە اێژ و ار
داەگەەۆ ە ــۆ .ەە تبە ە
ە گ ە ینێکدو ە ەدیاە .د
ە ا  ەێو اا ە اا ەندو
ە .ە بو یزیاۆ ۆ شتێگە ۆ
   ەاتر ەاە ە یزیاۆ 
.شیوەێنە ێکەز ی ەاە ە ین

یدێژ ێکاەر ە ێمە ــە ە 
ـــە ــە ــە ــە  ەگە ــە  وکە .ــ ــ 
ا  ــا گە نهااۆە یەیئو
اۆ ییەۆ ێتیە ــــا  ــا ــو 
ەە  ەە ادۆۆیە ەگە ە .ا
 ەاە اەە ۆە  تێکا ا

.و یەەاە ە ە وێدێئو

سیشدا ەە ەاە  و ەێوە 
ەە گاا  ا جاە ە ین ە
یە ر یدە ێکەاە ەە  ە
ە  اۆ ۆ ا نە .ا اە تێک
،ــنــە یا ــە ـــە  ین ماشە
نە  اتێبە ەندو یل ە ە
ــە ــە ە  کوە ،ــاــاــو
ەەەبەادە ەەو تەینە کیا
اێد ــا .تەێڕ اۆ ۆ یر 
 ش ا ە خەە ۆ نیاگرو ا
وە دەیر رە ە ێە ە نێگەا
.ێ ماوەە رە ەەە .اەە
ەاە یستە ەیکر ە ەتا ا
داوە ە و ر ێکە ی ە ەگەە

خاە ەیگاەۆ  کا ەێکد ۆە وە
ە ا ێ ێیها یها ە ۆە ،د ە
ە ار  کاو ە ێیها .ەاە  ۆا
ێبدە اۆ ایەر وا یو دیا
.ەاە اجیر  ۆوەد ە

اا ناا ەە   ۆ : ە گ
ە گێڕ ـــە ــە ــێــشــئــە ،ـــو ــــا
 ــاــۆــەــیــەــە ـــا ــ  ــ ــاــۆــەــیــەــە.
ێبکە ەاە ێکر  ا ایر
یها ەاەە اە ۆ ڕە ە ە
ۆ ۆ ینێر ەوە ە اا ێبەێبکە؟

ۆ؟ ۆەگە  ەاە

ەە) ەندو ە ــر ت : ــ ــۆ
ێو ــوــە اکیتر ینجا  ۆۆ( ە ا
ێژە کیشا   ا اەوۆیر
ــو تێکە ــەــە ــە ــر  تە ــەــە ،ــێــڕ
یبەە ەگەە و)تەە( شکاما
یا  کە ۆواە ە ەنەو  
.مااە را  بە ە ێە ەە
 ۆۆ ــە ــــا ــ ــە ەشتناێگە ــە 
 ەا ۆ ینی ا ند ا اا
 ێموە ــە ەە .ۆا اکییەرە ە
یرۆوە ە و  ،دو ا کێو
ەاوۆیر ە ،کە ما ەێزە  ر
ە ەاوڕا ە ۆ ەە اەێکد ە
 کر ە ێشکە ا ،ینی ا ەیها
ەیو ە ، نەرە ەریر  اۆفتو

.ەا ێننە گاۆ تو

ە ــەــوــە  اۆەیە ە شما
ە ،و اۆ   ۆ اەەە ۆواە
یها ینین ە ر ت .ر یاا ر
ە ۆە ر تە ەا  یا ەێوە
اۆەیەە شما ەها ە ە ە ەفەرە
ەاە دە  سوە بمە کوە ، کە
ویایستە و یلفیا، ە یایا کخر
اا ەە اە ەا  )***( اییەی
. جاە ر  ا ە  )ە گ(
اۆەیەە ا ــە  .ــە  یاشتیو 
یکرشتیو ۆ ە ە نێکو وە ەە
ۆە تو ا ،ە  تا اکخر
ەکە ۆ اە ەۆ ەیەەۆا شما
 یاۆ ەوە  ــ یدەا ۆ
.ەا هێننە دیاازە ــا گیردە
ێناە کۆ ا بەە یااو ر ا
دا ە  ە اە یاۆ دەە

.و

،ەا  اۆەیەە  : ە گ
ە ەە ا اەو ێبینییە ە ێە
اەرە ا ۆ تر ە ەاە
وێوە ۆ ێتە ەارە ە  ێتە
ایژدو  اۆییە ۆ ە .ەاە
ۆ یزیاۆ ە ااە؟ ەاە گەەۆ

ا؟ رتە ە ەا

اییەە ێشە ە ێە  وۆە :  ۆ
نگە. رە ە رتییە ینە ــە ە
نچینە ەە ە اویە ێکۆ ەاە
ـــا ـــوـــا ێکۆ .ـــتـــا ــرــەــە
ە ێۆ ،ــتــا رەە ەە ێێشبڕ

ترر  رتر ە  ەە ەیشە
ەە ە ەما  ەە را .ێتە
ە ەەە .ێە ــکــرــا ەاە
 ،ینە ە ە نگە ەییارە
ە ێوا ەاە .و ۆیایستاە
ۆ اەە ۆە ،کا بو ۆوەدە
را ە ،ێ ــا و دۆە
وا ێکیستە  نگەیە دەوۆ ە
نگە  ـــەـــاـــە ــێــــێــد ــەــشــە. ــا 
.ترە ەە ــە  ییەۆا ە زا
 نگە  نگە یستە ست شدبەەە

.ا ە ەتر ە گە  ا

ینین  ــاــە ــێــدــو : ــە ــگــ
ە کە؟  ییا ۆۆ، ە ا شما
ا ە اەە اۆەیەە ە ە ینین
ۆ ،یزیاۆ ە شتە ۆ ەر ەر

ینی؟

کخر ەە چۆ ، ــیــو :  ۆ
رترا جاا ۆ ە ا ایا ەە
ەا ەە ا ێتە  شتییەا ۆەگە،
.بین ــ ە ا  بینی مایحنە
ا اگەەۆ ــوــە ــێــژ ــە ـــە ــە
ا ینێک .و ەینا ێمل ێژ ێستا
.وە یاو ـــە کە ینێک  ــ
نەکە ە ەینا یاۆ ەا ێمە
دیا ە  نا یستەە ە ە ر ا
ە شتییەا رتو ە ۆە ا
ن ە ماوا ۆ د ە  نر نیا

.ەاە شیگە

: اد

اید جیتا ەرڵ : ە گ )*(
ێۆێد ۆاکیشە  ۆگێڕە یستیاۆ
ــــەــەــاــە  ــتــە ــە ــــاــە ێناە
ە ۆ ە ەێکیشە ەا .ەاە
.ێتە ڵ یا ا ەەە ەەێو
کیرە ەاە ە  ە ە گ اە
یستە ــەــە ــە  ەکو ەەها، ییە

یهاییە. ەاە

 وەاۆا  وێژ :  ــا)**(
٢٤ ە کیرە یستیاۆ دەیر  وەە
٢٧ ە  کبوە ۆیو ە ١٩٢٢ ا ا 
ایفۆیا ە ۆیکا اتا ٢٠١٠  وا 
ستە  ێژ ە ە .ــر ئاا
 ا .ێۆ ماپێ ە و اییەەەۆ
ا  ەێما اە گر  ەەا تێب ەا

شرێبە ە ەۆ و یا ە

یاییە ککخر : اییەی )***(ۆیایستە
ەە ەوا ەاەێنا ە دەا
دەا .ــاــەــاــە  ینسا ــو ــا  ــۆ
یستیاۆ یا ەەنا ــــدــە ە
اجەاا ە ــڕ ەۆ گەەە
ەیزیشیا ە خەە   رە.پێکێ
ەکراە ەها  ەها ــە ا اە

.ەەگێرۆ اە ە ۆیایزە

https://www.leftvoice.org/ : ــاــە
marx-in-soho-an-interview-with-

/actor-bob-weick

ــ ندو ــ ــــا ك ــــاــو ــ
او   با  ،د ایی
 ا نوا :مو . اا  ك
 ا ستێو كو ،نێتخو ا ها
یا  س  نا و ندو
  ا ،ــد ...یناۆ  ێژ 
یعر ۆ  كا. ێشك اد )ا(

.ت  ن  اۆ  یر 

 !ك ا   كو ر ۆ
 ،ــیــشــــ ــرــنــ ــ  ــــوــــــ
.یشۆ كایر ــ  نا
اڕد،  ،در كنو  
اێگو .شدر كو ۆ ــ 
و ا د، ر نو ا ێر
ا ۆ ــ ،ێنا  در

 رد نو ،در و
ستێو( : ێ نێكدو  ۆ  .ێن
.)یو ێ  ،نینخو ا ا
ا نو ــێــر ــ ،ینی ــ ــ )١(
و دا ا  رد، كنبیر
 گوا بێر رد. كنو ا
 ،و  مو نو( :و
 ا  )٢(.)  خا  
كنو و ،و   یو
 و ی  یو ی اا .در
ندو ا ا ێر ؟ نو 
 رد؛ ندو ا ا: با
ر د   ،ندو
،و ا و    یو

.ا

:از
,يتع أة  مؤ و قيقة  قد ,ا  -١
ى طبعة ينو  يا نذ . حرر:  رمة

.٦٧  ،  ٢٠١٩

 ا و رمة: ،ءقر  ،غوا برو -٢
.٢٠٧  ،٢٠١٦ – ى طبعة ,سا
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 یڕد : ا
،ر  یزرمو  ا یشتما کار
ار  یا ێگ ــا  ێز ێک
 رکا ااید تید   ،ا وا
با  یوۆ  شت  مسای ایاپاۆ
ێچ  کو ا؛ اتیی 
رکا یا د  اتیی 
اتیی شما ێچ  ا  نێو
رنا مو  ، رو  ین  
 شیمن  ا ی   او ییند
اێکد   ــۆ رڤ تۆ  ــد
 ،ودا دیها چو  ــ ــ 
ۆ  و یشو   ا ێکدا
وتوڕ ر او ایزینگ ایر
ریر رکا تید ،ێژ   و
ــــــ ــکــــ ــا ــ   ــــوــ ــر ــ  
ا ااا  تێب  ێ .وێشک
تێب ــا؛ رکا ااید دار 
 ێسکییـۆ ا " کرترۆ  "یدا
دار گ  رکا ایا دیا
دا : ێ  ــا  کرا یاید
یها ا ادا ێوا رکا
اگا و  ور اۆ  ێی

 کار یزکاد  رڤ ا  رمو
ۆتا کێوا ر کخر   ا 
 بژ ا  ور  ک 
.کر ار ایا  ــــڕ
ییند مدی د  ایر  ــوــ
نبرا  و ێس پ ر وا؛
 ،خۆا ێز ێکێڕ ا  
اییۆا یمسای ا داڕ
 ،بور یشز  ا 
یی  تو  ا  کار
رکا  ک دیشا و ۆ 
ژ   ا ،ر شا  شا
او ا تید چین ێژ 
کو ،ر ینۆاد  ریر یاا  و
و اییتا یر  ێز ـــ
کیا ێبا  سا   ۆ  
یاا  داو یااا  توو
  در گیا ناو  ر  توا
کر ێس   و ر ێک
گا رکا  ک و ایۆ
ــــر  ـــ  ێز ا  یار
 رمو کێز  اۆ  تپێکر
 ت   ،داا یها  
ا   دو ا اند ژ 

 ێ ،ر ات ێب اید
ڵد کر اێو و ۆا ا
ید تر ا  )١٨٨٥-١٩٦٥( یب
یست  اۆا رار  ێک
ا اییند می( یشاا ــ
)١١٠+١٧٠( ــاــ  ۆا ــ ـــا(.
ێاو ــــا ــــ ــتــ ــــۆ ــ ــ
   ا ۆا  ،ێشر
کو ــو؛  اناا ــ ن ــا ـ
ــــوــا ــ  ــــۆ ـــیــــــا ـــۆ ــ
تر ــا خا  شێ ین ــ
ێوێو  او ییند ینت
ــا ــ چ  ــــا  ــنــوــا ــ
 یشتو  را  
ێو   ،ۆ یا   پ 
 یاا  ش  ا  یااۆ
 یاندا ا  اژ ینۆ

ت دا ا ات
ها  وا ا ،اۆ نر ت 
اە ە ە "ــاــو "یندیە ــۆ ــە
دیشا ۆ ەۆ، ــە بەاە ،ــێــ 
ە دە ادە نە ە ،ەرە

 ێە ــیــا نو  ــە
 ــ ــە  ــاــۆ ــوــەــە ــــتــە
ۆکتا ەە دا  ــۆ
موە   ــەــە ،ــاــهــو ــ  
ە ــرــا ــــاــەــۆ ــــدــەــە
ە ار ــۆ ــە ــە ،ــــە ــاــە
وەز مەحە ێکا  ەۆ
تە  دە ە سەو  ە
 ــ   ۆکتا دە ــــە
ە یسل اۆ ە  
ــر ەە  یب یسر، ،و
کەە ە نا(، (ینە ەسا .ر
ا ە ەەانە ەە حیدرە

ــــا ــۆ  ــو ـ ــە ــا ــوــت  ــزــە
  د ا ا ێە ە ۆ  تێتە
 ەێکر  ەە اەەەا وە
گە ە  ێ ەشو ،ندو  کۆ 
ندو ە ــژ  چێتە ر  ەد ا
ە .ــد  ـــە ا ایەاا یشە 
ا  ــە ەە تێتە ا ە
،ێ ایڕ تە ار موە ەدشە
چێک ەناە ــە  ــاــا ین ێا 
ورە، ڤ ــە  ــو  تاا رۆ
   ەە ەڕیاە ەەۆە ێە
ە  ەە ەۆ، تماە  ا ێکر
ە ۆ بە  رێد ویا ،اد ە
ە یدر ەتبە ا ە  ید ایڕ
  تەە جەکەە  ەە ە

.ە ە یا ێێنا  ،ە

"ز ا "

!ز ا

ێنو ەنا نوو ەە   ە

تا ە  و 

ەوو ە

کە ساە ایۆ ە

 ر ا

.اێکۆ ماا نە

ەاوە  اوێرە ر بەیا ە
،یسل اۆ م ایڕ تە ت ە نا
ە دو ەە ە  یتەەە ۆ 
یا ەاە ەاە  ،ێر  تاو
کەە ر پەە مە .ێتەە
رە  ی نڕ ۆا ە و ،ینە ەسا
   ەەۆ دە ە ێز 
 ە ەماە دە ە  یسل اۆ
دو ەە ە  ێد ەە کێزا
دیشاۆ  ەەوە شت نگرا ەد
 ێر  تاو تا ە ەاە ــە
.ا  ە یا ا ە  ێکە ەاە
ێر  تاو گەەۆ  ە و ە
ۆ ـــر ــرــاــا  ــوــو ێکاۆ ــرــە
داۆ ۆ و ش ە ر نە ێکۆ
ــو .ــدــیــاــە  ــەــو ـــو ــە ــە  ــە 
تیشەەۆ گەتە ە ر ر
ایر نە ە و ەسا نو .ر ۆ

ەو گاە  ە  دیشاۆ ێە
ە ەییەەرە  بە ە اوۆوە،
اتە ێکەچا بەاە  ،  ا ە
 ەە ا"ا ،ا ، "ر ە ر
ارا  ەر ەە یااەۆە ا 
 ــێــنــــدــا ــتــە ــەــە ــا  ،
ێکاە  نەز ەە  ا راەە
ە اا ە ۆاە. ە ەاە  و  ە
 چا ە ێە ەناڕ ەا  ە
تکربەیا ز وە ا  ند  و
 ەاە  ــکــۆ  ــاــە ێزا ــە
گەا .ەێما  ز ە و ۆ ابەە
ۆ  ینە نا ە  ەە ێزا ە
 تیبر ەە ەاوە و ر کوە
وە  ،اەە ش ە اا ەاەییە
رڤ ە و ێو ە گەەۆ اژو ی
ــە ـــــــا ـــیـــاـــاـــجـــەـــە ــر ــ ــە ــ  ـــێــــــا
ە  و ە ە ،اییەەەۆۆ
گەەۆ ە ەەەو  اە  اە ە
،دە یا ەاە  ێر  تاو
ۆ ،ەو ،دەەو ،یرا .ە
ەەە ،استەوە ا ەاەییە  ێژ
ر ــــە ۆ ــیــدــە ــۆ ــێــو ە 
ەەا یسل اۆ م اەەاە
ەاە ە ە ە ڕ ەا .ێە
ە ە  و ێونە ید ە ەد ە
ەە .ر  اە ۆوا داو
ییەە  ەو و ە ر ە  ە
ە ــبــەــا ــێــکــــاــۆ ــوــنــەــە ێمە ێستا
ە ێو دەە یدا  ەاەەە
ێو ەاۆ ە ۆ ە ییاە  ەو
ــو  ا یر  وا ەە .ــا
ە .گر ک تر  ا ەێو ە ێ
اا  دەەو  ایر ت و 
 ر ا ــدــر  ــر  چو
میو؛ ا ە بەا ێکەا  ،ود
ا ە ەاەە ە  ،ێتدە
ە ا یعر .و ادا  ە یە ە
شد  ێ ەو  ە ر ێکەە
بێكا   ا ێو   ر یفا 
  اید   تو  ،جاو
ۆ ێی  . ،ێ او  
 یاە  یعر دو یسا کیرا
یرا .یی  ۆ  ت یدو دا
یك ەە  یعر  ێك وەەد
ا و   ا   ر ا
،یناو ا  ەو ەە  یعر .ور
 كو اا  ــا یو  ا 
  ێستا  ۆ نو  و
.د  یی ا سیر با

ــ ینێكو یعر بەا ە اە، 
ستییێد ینك یعر .یی ـــا
ـــ نو  ایر ــ ــیــیــ نگر
 ەو .ا ۆ با یشكێك  ێو
ــیــا ــ ــا ــە  ــە  ــێــــە  ــیــا ــە
 ە یا ەاە ە ێە  ەەۆ
 اە شێكە   ۆەەییە كو
ەە. یداۆوا  ەۆ ەە  ە ا
ەە گا ە ەوە یاە  ەو
ۆدو  ۆمە یدەا اە ر
ەدو  ێد ە  ۆ ە ەر
 ــوــەــە ەەۆ بانا  ــدــوــە
یاە  ەو ە ێكدا ە ەوەە.
ەە  ینقل  یا اە ۆ ۆگێڕە
ە ە ێڕ ەێز ێكە  ە وا
،ێسا ۆ  ۆوا ا انە و ە
ێك اە ۆ ەوۆ  یر گە ە
اە ە  ،ا ۆ ۆ تێنە  اە
ە نگر  سێو ێكە ێتە ۆ دۆ
ۆەگە وە  ە .ەە ەە  شت
ا ە مل  ێشە  ە ،دایەەینا
ەاچوێكهە  ێێشمە ە اۆ ا ە.
اەا  ە  ڵ ا ینەە ە تیر
ەا یاایەدە  ا تنا ۆ
،ۆوا ەنە ە   زا ەوەەە
ە .ین یااەدە ە  ــتــا ە
ە ۆ ێكر  ێبە نە  بەە
ە ە ،ێ یدچوە  ا ەە ۆوا
ە ییە ۆ ە ۆە .ێ یەیر ە  ۆوا
ە ــەــاــە ــە  ــیــدــا ێمە ــە ــو  ــە ـ
ۆوا  ۆگێڕە ر  یعر نهاەە
ەەە  ۆەگە ـــە ــەــە ،ــــەــو
دەەو  ەو .رد  یەاو
ە اە  كە ە اۆ عگە  یسا
اۆ ە اتە ر   ر 
ەا ە ە ێ یاو ناەە ە ەە
 ەجیر ەێو ۆ نو ێژ  تر
دو یزا .ینێتە ۆ  ە اە
ا ییزا ە ەە، ە ۆ ە اە،
ێگا ــە ــــا ــە ــا ــ   ــاــیــیــەــە
نەە :  ینگ .ــ اینەتە
. اە  ە ەە تییە نەە یزا
.ەۆ ە نەا ێیاە  ەو ە
ستییەێو ،ە ە رۆ  ار اەا
،یل با اەنەو ا ۆ و ێژ
ەاە  اا یز  ییەرە نەۆ ە
ێمە  ە ەاۆ ە یاە ۆە .و
ەا ە ابەمەدیە. ە ا بێتە ر
 ەو  دێر ە ۆ اۆ ە ر
كار  ێشڕ ــوــە، ـــا یاە
ێكر ە ەێو ە  ٥٧ ا اەە
ە .ە  ە ااە  دە ە
وە  رێد ە یسل اۆ  
ە ێستا ا   ە ە  .ا
ێوا ەە ە  ٥٧ ا ۆ ە .و
 یتین ە اە بوا ەە ۆوا ێستا
ر ێشكە ۆ ە ێكە ،دەەوۆ
 اخوە  ۆگێرە ێكیاە  ەو
ە . كیشامە ە   ێشكەنخوە
ێكیاە ــە ــیــنــد ێد ــبــا  ــەــە
ۆ ێكل ە ە ێكیاە و ا ە

شاە  ا ر ە ،و یستایوا 
ە  یەاە ەنە نەز ە اە .و
یا ــە ە  ار ێكیاە اكە
ێدە سە  ،و كە ە ەە
ە ە ە  ە .ێ یاە ە ر ەێو
ە كیعر ەە ،یند  ٥٧ ا یزا
یداە مەە ەەندخو ێشو  ە
.ــنــدــو كیشمە  ــكــاــر كیعر
ەە ەود ە  ــەــە ،ا ایعر
 كێمە  كار كە ا ەوە
ە  ا ەد اە  ر رە ،و
ە ەنە  ەندو ــر ا ٥٠ -٤٠
 یرا د ە  دەاۆ ە .
 ێیاە  ەو ێد ە ،دەەو
ەو کە ایەو  س د ە
 ور  ەاە ە ێ ەنەز 
ەا  ر  یعر یستن او تینو
زنەە اا  اا  و ە وە
ە ۆە ۆاە، ە  ەە ە .شکێن
ێزە  ــنــد ــــەــنــەــز ــــو ـــا
ــز  زنەە ــە ــژ   اە
ە ،دتاو ە ەێز یستۆۆ  ە ێك
تر ا ە  یدە  ەد ەە رشە
 ستە  ۆ ێ ر اە ە ۆ

زنەە ە ایا ە ێە  و
ــەــا ــەــنــەــز ــو ــە  .ــەــد
ە "ایواترە " ر ێڕ .و ەە
 ،دە ە ەنەز ــەــا  یا
ەە  ێوە. ەە "اە ە " ر
 ٥٧ ۆ  ا ١٥ -١٠ ە ە ۆ ە
كێشییەمە  كار ا ە ێیاە
ك ەو كێشمە  كار اید ە 
ە " ەر دەە ە ینی .ر
ەا ە  ـــە ــر  تە ــو ا
ە  ێستا .ایواترە ــکــە ــکــــر
،شت ێزا ە ینی د ە ەاۆ
گەا ـــە ە ێبرەە،  ەاە
ە ۆەگە اۆ ۆ ژو  ێ ەە
 ەکە، ــە ــە ێی ێئە مایز
ەو نهاەە ەو ێو  ستا ەا
 ەخوە ،رە ا ە یاە 
ر ەە  ەو ند یدا ،ەگێڕۆ
،ەەا  ێ ە ییاە  ەو ە ۆ
ێوە، ۆ ەەە دمەبەا ە ەە
ۆگێڕەە.  ەسایخوە  ا ەە
ا  وەەد ،ەو ایر، ،ێنە ەتر

ە ــە  سوە ــا کیبێژو
.بهێنەە ۆگێرە  و ێکەە ە
ە ا ەشە. یو  حاۆ ێگا  ەە

.ێبد را ەە ماەوە ە

ر ە ،ێ اە ە ە ایەیند ۆ
ادە ێوە ،اتەەو ێ  ە
او یندیە ۆ  ر ڕە کددە
 ــە ،یا اۆ ەشتە ــو ێا
ە ەە ەۆە ــە  ت پێکە
 کا ما ۆ ێرو ە ۆ ر
، اد    او  گاە ۆ
گ یاچا  ، ر ینێک ێین ۆ 
 او  و وا ا 
و ێوا چا ، ند  ا  ێز
گگا  کو ،ا  ۆ 
ا  و    ر ندا 
تێکر ۆا  و .ێ ێشا 
 تن  ێما  گیر  ێگ
ا  تکرو ا  ر  ی
 ین ،شا ا  ێمن  ۆ 
ا ا ا    ێکاێڕ
شتو ی   ،ا گاێشت
گمڕ اێست گ ،ا  ــا 
ا   ێک یاا ،او
ا    ۆ  تو ــا
 اا  ،و دایش ر
  یادجاوۆ او  ر ی
ێ  یر ێکا ۆا  . ا

ۆ  ێا  یاکاۆ او  ار
.برا  کر ێشێ یتن   یا

ل ۆیو  ١٨٨٥ ا یب ڵد )*(
او و گما ،کبو  سسکۆ
و ١٩١٦ ا ــر  ــر ــ  ۆیکا
.ندو کۆۆ  میاا  اێو
ا  ــر او ێر یاپاۆ  ــا
ۆ   پاۆ یب ێ ۆ و ١٩١٨
ناا  کا ا با ۆتۆ  سا
،د اێو ن  ۆپایا د ۆ
کو و؛ و یرا ا 
 و اییهو و اا ا
ۆ ا   دا ێۆ  
  یب ڵد .ــو ـ ۆ ،و
 اگا ۆ   کرد
  ر ۆ دو ــ ینا
د و  ر ا اا یشتما تا
ــ ،ێفر ا ر  ــۆ ۆا
ر ،دجا ت  تیا ۆ  اا
  و   گا کو
.ا تا ۆ اا     : و
 تر ــ   ا ــ
ا ا کد؛ ا  ند ؛  ن
او ییند ا ۆ ۆ ر ودیا؛
ت ییۆ ۆ  ١٩٥٥ ا ،کرا
 ١٩٦٥ ا .گر ــــو ــاــ
 ۆ ایفۆیا اا اتا  یدا تا

.سپێرا     ر

اە ەید : ینو

ۆ ناخو و پرچ با لەێو

دئاخو  ەپرۆ ئەا
اروەمشەمە

ێ مالڵ ۆ ە ۆلڵ ەا لەێو

ژ ئە

*-*-*-

ۆ ئەمجا گ ئەا

وبڕ انو ە

ۆ لەەڵ ماهەمو

ژ ئە

*-*-*-

شەو ۆ ا ئە ۆ
یا ە لە  مالڵ تەپەۆ

ژ ئە

 ئاز نبەهە بو ا ۆئە
بەبە  ساە

ژ ئە

ە بەخش از کەر ۆ
یـیەڤامر

ژ ئە بۆپێشە

٢٥-٩-٢٠٢٢

اا ە
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ــا  ۆ ە ێێە )٢٤-٩-٢٠٢٢( مەە
ێما ە )تاو یو ز( اا اە
ا ەاا ــە( یشاا ر ە ووە
فتوۆ ۆ ،)ــەــاــە ۆ ــە کار ۆ
تاو اەە ە ە )ا اا ڕ( ەە

.ر ۆ ەە ەندو
ەێەە ــە  ـــە   ــ  ــە  ــێــیــە ـــە
ەە ـــە ەر  ــەــەــرــاــا
ڕە ا ەە انە  ە ە وە
ا ااە ــڕ ە اۆۆ ەە 
وە یقە )١٠(  ە ەتر ەا ،کە
شت ەێوە ۆە ،ەەێە ە دە ۆ

.ەستۆ انە
سەاەە ە ا ننەخو ێر ە ە

.ەیخە دەەدە ە ستوە ە

ێشە
ــڕ( ە اەڕ  ــا ا ایەا
اەا ە دە ە ــا ــ ،)ــا اا
 کار ە ە ێنا ە ە ،دکار

.ێتەهێ داکاا ەز ە ۆە
دە ز ــە ە ەستە ەگە ە
ــر یاایەوا ــڕ   ــوــا ۆ
 ــە یاپاۆ ــە گر  ــا گە ە
ە ەز ە یاەاا ــڕ ە  ەچو
 رێشنیا داەەەکو  ۆپایااە

.دکار ەە ێنە  ەا
ا یخرتە ،ێە ــە ــە  ــە   ــەــە
 کر   ایەا وە  ەەە
ا کر را ۆ ە نر ەاا ینجا
ێکەاڕ ێر ا .ێە ە  رە
،تد ا  و ا  ە ە رنو ۆ
،تەکر ا یس  قنە ە ەێگە ا ە
ا ،روۆ ڕ گ ە ە ە ێنا ە
کا ۆ مە ەە ە   ،نێخو ۆ
ە ر ند  ەدە  ەیەا ە

.دەە ا

ااە. شتییە ە انە
اە  نەا .ێهە ە[ ە ە .1
 ... کادە ا( ە ا ،]اییەنە
)کاا  کار( ۆ )... کخر دە
ە( ورشە  ۆا ێکا ە ە ،ر
نە ۆ ەە ە ێشوتە(، دە نر
ــە ۆ سێنێ و ــە یجاییە، 
ەکو ە اوتە( ــدــە( نر ە
ا ەدکا دە  ا ،ێ سێو
،گر ەۆ ێ سێو کار ەکخر
ە گە ەە ە ەاە ەکو ێر ە

.ر کار ۆەە کخر
ە ە ێ ێد ۆەە ەەڕ  ا اا
ە  ەد  کار :ێ کاە  کرا
اێتییەە  ەدکا ە رکخر ۆ ە ا
ی  ،ەیا اۆ ە کخر ۆ ە 
ەکو تەوا  ێشوتە یەدە

  وە کخر ــا ە ،ێە ا
ە ا اا ە ە ەا  ەد

.کر
اۆ ە ــرــە ــە  ۆ کار .2
ێبە یاا وتە ە ێکدەا ە ،کە
یاە یەا ێکدەا ە ا ،رە
 ا دە ە ەە ەا ،د جاە
ە  کاە ێ ــا اا ۆە .گرا
ا  کار ۆ ا گرا ،ێ کرا
ر  وە را    نیگرا
 ــکــاــا ــە  ــە کر یسا ــۆ ـــە
ۆە ێا ەێو ی ە .ــەــەــاــە
ە .بڕ کار ە ر  وە نەگرا
نەگرا ا ە ەێو ی ە ااە ڕ

.کار ۆ یواە مە
   رکاە  اا ە .3
ە ەو  ر ە  م شو ک
اە ە ەاا ڕ ە ە ،رنا م ە

.راە مە
ەدکا ا کار نەو  .4
ە  ە ێکە ایەکار کخر 

.ر   کرا
 اە ە ژ ێە اە .5
،اەگوەز  ەوە ر ەوە
ژ اەە یااەو  کار ر 
یاا تا ا ،بێتە ە ەا ە ە

.ەە

ەە شو   دەتەە ە  .6
ە یشدرا  ێن ە  ،ێە ە
ە را اەەا شت ۆ ا ،ا 
 ،اا ا ۆ ،ێ اە )٣٠(  دەتەە
ا ۆ ،ت ێ ا )٢٥( ێن  یس
)٨( ە ە ااە ڕ ە .  و
ەە ە ،ــا اە )٤٨( ەتاە  اە
 ەە گەەۆ ەدەە وە ە ەە
اۆە. دینسا تبەۆ  ۆنۆە نێشکە
یمە ە ەێکە ێکا یمە ە :ە 
ییە ێە تەۆ  شتە اییەەەۆ
ەە ۆتە یەگەا ە ،ا اا ە
ە ێکدا ە .ێکرێبە  ا اا ەە
ت ەە، ێکا ە ــاــە  ــــەــۆ
ا اا ە رە اکاا  ەاە
کار  تێکو ی   کە ێشێ
اەە کە اا ە کار  ەە
ە ــاــە خەە ــۆــا  ـــە ــکــاــر 
ە رە ۆ رەا  وە کار ێگە

.اۆ اەا
ــە ێ ــا ــرــا ــا ــا ێ ــاــڕ ــەــە
ە ێکا ە ە نێە ــە ــا ێکا
کا ی ۆ ە  ا ا وساە ەا
ێتە ەا ە ا ێبد ێکا یمە ا
ی ە ێ اەد ــە ــ ۆە .اە
ە ێکا ێکە ە ۆ ێکا یمە ر

.ا )١٦( زا
،کار کسوە   کار  
ە او  ەە  ا اا ڕ ە
اا ەاا ڕ اۆ کار نەو ە
 اا کار نەو یاەە ە  کە

.رندە  ەە ر فتوۆ ە
٢٧-٩-٢٠٢٢

اا ە

ەگرۆ ،ــدــە ــا  ــە ،)٢٦-٨-٢٠٢٢( ــە
ە ە ،)دە گرۆ( ــا ەر ،ترە
اە اییەەا نەز اوا
نە( سوە ــە ە یبەاە 
سوە )٦٠( ە ار ە .)٢٠١٩ ەتۆۆ
ەێڕ و  ا ایایا ا ە
ێیاا یشەتاو ە ،و دە دیا

ە: و تر ە ودە دیا

اا ە  ا مەحە شا

نە( یاا ـیـیە ە ە  ەۆ ە ە
ە ساە )( ەا ،)٢٠١٩ ەتۆۆ

.نیاێکەا

اۆ ــە ــتــاــە ،ــێــو : .1
گرۆ( ە و دە )٢٠٢٢( تە گا
اەییە سوە  ۆگرە ە ،)دە
را ە و ەنە ە  ێڕ اەاە
سوە ــە ــە ێو ،ەتۆۆ ــنــــە ــە
،تاو ایەکار  اە اەییە
ە و دە ە و ۆ ،شتە ێڕ  ە

ۆگرەد؟ ا

ـــە ە ێو ۆ او :مەحە شا
ە خەنە یش یتو ەا ەە ێمە ۆ
ــو  ە ەەۆ ع ەنەز
.ێر ر ێ ە ەەا ە ۆەگە

ۆ ەە ەجە، ێگە ۆ  ۆ یار ە
ترا کێو ر ێ ێمە و ەکر
یدەینا اەا ە ە یشابدە ەۆ 
نو ی ۆ دجاە ە ستاە، ۆ
ۆ دە وکە ،بڕا  ێا ۆۆ
 ەە  نو ەا ۆ ەها ،ینێتە ێد
ەە ێوە ەا ،دەنو اە ..تد ا
ۆ ەیەەینا ــەــدــە یداینەا
ە نو ە دێکشکاۆ ێمە ،ێ ەتە
ێ تما  یتو یەو ەە دێر ە
ەاۆ اۆ ،ەینا اەا ۆ گا

ێگاە. ە ۆ ێیگاە

 ەا سوە تە ێمە :اا ە
ە ە ێمە ە ،تاو ە یاەاە
مااینەا  ەا ە ڕە ێکە
ێە ە اۆ ێمە ــــر گر ،ێرە
ینیا ما ،ی یها ایۆاتەە ە
ەە  یفا  یسایۆا ە ێستا
ەاە ،دەاە ــر اە ێر ە
،ــە  وەە ــە  ــە اا  ــە ـ
ا ار شکێک ەە ە یایەۆا ەە
 ێمەااە ە ە ۆە ،ر تێکۆ
 ەتەە ە اە  کار سوە
گە ە ەاە یستە ە شکێ وە
ەاتەەەۆ ەەگەـیە  یزایۆا
کە  ــا ــک ــر  ــو ــێ ــە  ــر ــ  ــا ــی ــت 
ە اوە ێمە .دتاو  ێر کێشمە
 ــا کێشمە کە  کار ە
ە ەە اۆا ە  اا ە وە
 ە یگاۆ ەاە یستە نۆ
ەە ەە ێر ە ەەیـیە  فا
ــۆ ۆیتە  ــو ەێو ــو ــە کە ــۆ

.ەاۆ اێڕ

ۆ ــو ــا  ە ــێــ  : .2
و ە اا  ەە ا؟ ەگرۆ نر

و؟  ۆگرە

ۆگێڕ ەەۆ ەنەز :مەحە شا
ــە  ێوە  مێنێ یشاا  را
ۆگرە ــە .ــەــاــە ــۆ ەەگێرۆ
رە ە ا یـیەێنا مە ستیەێد
ێکسوە ۆبەتاە .رە ۆ گاە
ەهێناە اگاە ە یـیەاا ە ۆگێر
 و ەاەییەاەا ــــە ێمە 
ێمە ۆ اجەاا داەا  سە اەە
ێژ ستیەێد  گرۆ ە ـــە
ستیاو ەوا ە اەە ە ەا ۆ
دوە  ،یەەینا گاەۆ ە ددوە
 ێژ  ێکتێکا  ا ێکو ا ە
ێر ر ە اوەە، ەەۆ دوە
دەندە  ێتۆ ە نتر گرۆ جاا ێی
سوە ەرۆ  ە  ،ستە ۆ
ە ە اجەاا ە شتە ۆ ەاا  یا

ا ە  ،ەر گرۆ اۆ ەنااە
ێستا .ەرڵ شد)( ەا )١٩(
شتە ــە ، خە اە ــا را
ەو  ە ە یا  ۆگێرە اجەاا

.و ۆ  ۆ

اە ێە ێژ ۆ ۆە ێ :اا ــە
وە ۆگرە نەە  یارە
 )ـــە ــ )ـ تەەۆ ا ــە ـ ــە
وە ا  ا ە )گەاە ێوو(
ە ێر و ە ،د ترە اە ە
گێڕۆ سوە  ێمە ۆ ،ە و ۆ
تبە ە ێک رکخرۆ ەگر،
ۆ ە گر ۆ ێژیە ێکەیارە 
یفا و ەتاەەۆ اە ە ەاێکد
ۆ دەەێنا گە ە ە  یسل
ە ،اە ا    کێمە  کار
ۆوا ۆ ێکیە ستنە ۆ ە ە
دە  یس موە یهێنااۆ  شە
 فا  ەێ ـــو ــەــە ــە ەا
اەا نا ەە ە ەیـیە  یـەە
او  ،یوتۆە اەماەا  ەرکا
ماە ر ساە  اا ە ا ێستا

.تبوڕ مەر اە

دەەیشاا ــە  ــــە : .3
سوە گرۆ ،دە گرۆ( ە
 ەها ــو ەگرۆ ەگیر(،  ۆگێڕ
،گێڕۆ  ەگیر ە ،سوە ە ێە
 ەها ۆگرە ە ۆ ەە؛ اەیار
سوە ش  و سوە ە ەە ە

ەر؟  یادە

 یا ــــەــیــا ــە ــۆ :مەحە ــشــا
یاە ــە  کر ــا یۆ ،ــــەــەــۆ
ندە ە ەگرۆ ە ێمە ،ەا ەەتە
ویواە  ا اگاە  یایە کز 
ا ــــاــەــۆ ەە  ــە ش ە اۆ
 ەۆا  نەکەیا ایەەا اە
ەیەەەۆ نەز ە او ۆ نەخە
،وا ەەنااە ە ــە ،کار ین
فۆ ەێنەەخەە  ەەونەە ێمە
وە  یادە  نەا  ەیاە
ە ە ە ا مە اەاە ێا ە یا
ەیاو ە  یستەە، ە ەاە ا
ــێــ ــــا  ــەــەــنــە ــە ــا ــر ــی 
،ەەێچە ە ا  یر یاو
ە  یبر ەریر ە وا ۆ 
،ــاــیــە ــاــەــیـــ ـــنـــەـــز دێکشکا
 ــێــوــو ێشا ێێ  اگرۆ ێمە
ەۆا ە کخستنما  دسنگاە ێتۆ
  ێمە ێا ەە ،در یستیـیەیاو
قەە ۆ ە ێەاە  ە دە 
اییەەا نەز ێتو ەا ــا

.ێەگە نبەە

نە ــە ــــا ێمە ــەــە :ــاــا ـــە
ە ە ینیما ،نەد )٢٠١٩( ەتۆۆ
ودە دیا اییەیا  ەەۆ ە
ەاەە  اسیەە  ایەو ە ــە
 یبڕ  خوفۆ  و ز ــا یگر
 ااە  ەەە ا .ایستەۆۆ  ە
ە ێجگە ێ وە ،ودە ەۆ ۆا
شە ۆوا ۆ ەگیر يڕ ۆ ێککاە
وە( م ە ێر اکەا  اە
 ۆرە ا)وە اە ۆ ە
داۆ اێڕ ۆ ۆیتە  ەۆۆ ەێو
یشەو زە ر ە ە ،ۆر ە
اە ێوو ەێو )ــە( ماەا ە
،ە ساا   ەەە مە ە
جاە کاۆ ەاەە گەە ەا
اتو   رە اێکدە ە ەە ،د
ا ە یا اۆ ادە  ز
بژە ە یتاو  ێر کە ە ە
وە ، گ یس ــە ە یداەە
کۆا ەیستە  ــە ە ە نە
دە ێکەە وۆ  ە ە ۆە ،ر
ێستاە  ا ێک گرۆ وە ــو
،ەۆ ت ەێڕ ۆ ێکە ە 
ە یـیەیا ــە ە اەا ە 
 پێچرە ەە  یستە ە جیەاا

 ە ە  گەەا ۆ ە  ،ڕ
،یستیـیەیاۆ ەۆا ە د ەوە
یو یستە   شەەوا ە ە 
 ەاە  بەەە تینەو یزیبڕ
اە ەەۆ  وا ا ۆ کار
 ــــا ــ  ۆە ،ێنا دۆ ـــە
ە کەە نەێو ەە ەیـیەااە
کيمە  کار کە ە ەە کر
ەە ر ەە ێکا .داە 
 دایەەەۆ اە وە ە یا  
 ا ی ە ڕ ەیشە  دە ەە
ە ە ۆە را ەیرە گاە
دمااەەا ــە  ە ۆگرە ادە

رەە. ە ستنەۆ گە

نەز ەدر ۆا : .4
ێڕ ەە  ە تاو اییەەا
ە ەتا ە کر  ێوستە  ،ین ۆ

وتا؟

ە ــــــەـــا ــنــەــز :ــمــەــحــە ــا ــش 
ە ە  وەا ێک ە دتاو
یەاەا ۆە ـــۆ  یـیە اۆ 
ە ەە ــاــا یەەەیوۆۆ ــوــە
ەا نەز ە اەشە ە رە

.کە

ـــە ــــــاـــە ــــاــەــا ــر ــە ــە ــە 
تاو ە ەا نەز کە یس
 رتەەە  وکخر ە تێا
ە ــدــەــە ـــو یشا ــدــۆــە ــەــا 
ــەــا ـــە ــاــنــەــێــشــەــە  ــوــکــخــر 
ــدــۆــە ــەــگــێــرــۆ ــــیــە ــە  تێا
ەە یەە ە ێد ێد ە ،ینیە
یسفو ە ــ ە ێێر ،ێر ە
ە ەنەز ە ۆا  ۆا گاە
ێک  توە وکە ،ـــر ـــو ێ
 ایەەا شە یزیاو ە وا
ە ــر ،مێنێتە گەەۆ ـــو ە
ەا ە ە یستە اریر ەرە

ە  ە ر کا ـــر ا ەەد
اە ایەیا نەز ا اەۆ
ــۆ اە ەە ەئاە یستۆۆ
نەزەە رتەەە تیاا کرا
ەنەز را ە ۆ ە ،ایەەا
ەە وە نبە ە ،ڕ اەشە و
اە ەیا و ساەا اۆە
 ایە ــزــنــەــە ــەــە ،ــگــەــەــۆ ەێو
ەکە ەـە  وکخر ە ێژ ستیەێو
ێسە یە  زنەە ــە ێتوە
ەا نەز  ەا ،ێتەێە
ووا ۆ  ێنێا کدەە ەێووە
اۆە دتاو ە ێستا ە ،ێگاە
ڕ یدەە گاەەگاە ێوستە ێ
ەە یتو ەاو کە ۆ ــا  ــ 
ێکیزیکاە دیها ــەــە مااینەا
نەز ەە بەاە ،نەـیبدر جاو
یا ێئوێد ێا ی ،دێرە ایەەا
ە ە  ایەەا نەز در ە
ە پەە دەە دەکرەاەە
ایەیا نەز ا استەایوا  یبر
ەە ە ا کرا ستیاو اە
ێ ێو  کە ەا  زنەە ە
وا وکە ،ێ یسکرە ەیوو ە
ەا ەا ەیەەەۆ نەز ەە
اە اەاۆ ینێڕ ە ەە ،

.ور

ەریاۆ ۆ ترە ەگرۆ دێر ە
تەا ەا ە ەیاەە  ە ە
ە ،ەدە ۆەگە و ە اە
ەا ا ە یشبیە ەە ین نە اۆە
ایەەاە ەتەە ۆ ا  ەاا

.اەا یا ستن  ێر

ە شتە کە ەینا اەا رە ەە
اگاە   و ەاە ە دیها
گەەۆ دەنەا ا ە ،ێ ێرر
ید .یداەاە ستە تیە ە ێر
 اەا ە گرۆ ودە  ێمە ۆ

اۆ ە اەا یەواا  ێکە
تاو ە دەە ستە دە یر
ۆ ـــا کە دەنەا ــۆ اەگر
گتەا دێر ە مااینەا ە کرشتگیر
 شتگیر ــە  ێیەە ـــە ،ــــتــکــرــۆ
 ە ە ەەێکە دە ەر اەاییە
گاە ە ە ێ ابوە ۆ ەو
ۆ ەوۆە  ریار ۆ ەاە
.دا اتر اۆ یتو ەا ینەێنا

ەگێرۆ ــیــر ێوەە ێ ــا
 ەۆا ە اگاە ،دێرە ەا
ەگیر. گێرو وەە مااینەا ەێو

ەیشە ــە ــا ــە  یستە :ــا ــا  ــە ــ 
 ــاــە ــە ــر ـ ــە  ــۆ ــا   ــوــگــر
اە کێمە  کار کە ــــاــز
 یاا ە تەەە ە ۆ کا اە
و برە  داە ۆ ــر ە
ە  ەە  ەە گە ە یاا 
و ێستا یەحاۆە ە ،ەا نو 
 ێوا ،ەرە ەۆە یستەە ە
اە رە ەوە و ،ەد
ەماە اا ە ە یا ە ە ەو
ە ێا ەرە ۆ ،  ەێر ە ــۆ
 اە کە  ر یر )ینە )نا
اە نە ساە  ــا ە ینو  ر
اەەەۆ ایۆایستە ە ،اەدە 
راە ە ۆ یاو ەە ەهەە ــو
ە وە ە ەێکد ا ،  ەاە
یدەەە وە  و رو ێوو
ێر ە نا ۆ اە ار ە ،و
ە و  ڕ انو ە ەکو ،ەر
ار ێا ەو ە ێستا ۆە یها گ ە
وەێشەە. ــر ە ەینا اەا
 یا ە ەە تاو ە ێمە ێ
ە ۆ یگەە ەە ير ە مااەەا
ەجەاا  اۆ ە ێشەنە ە ەۆوا

.یزیاۆ ە ەگااە

ۆ ە ،ر اە ەەوۆ
 تاو خوا ە شتیو
ەداە  تە بەەە ،ێر
-٢٨-٩ ەمە ــو( ڕە ،وکخر
ێر ــە ەە ێما ە )٢٠٢٢
ە ە نە اێز ەگەوە
.)تاو یشتما ێتە( ە

،اەا  ودە ە دە
رتگیر ،ەاە ەوۆ ە
ــا ــگــەــا ــە  کیشیادە 
ــتــیــکــــل ــــشــە ــی   ــێــســکــڕــژ ــر
یرا ــــدــە ــا ــە  .ـــوـــە
اەوزەە ــەــاــە ــــاــاــیــد
انیەە ێز  یرەە ت
ایـیە ە ا ە ر ـیاگر

.کر ەاـیە

ە ە ەوەە وە  ،و دە ـیەاە ەوۆ ە ە )یستۆۆ ە کخر( ـیاا
ەوگەەە. ێرە

)تاو یشتما ێتە( اێز ـیەگەوە ە ەۆە دو ە )ێڕ ە یستۆۆ ە کخر(
یراە. ێ ە  را او  اە

ەە داە
ێر ە یستۆۆ ە کخر

٩-٢٠٢- ٢٨
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ێڕ: ێشە
ە ەێکە ،وە ە ا ەو اە ە
 وە ە ێشتا ە ەر ەینەێکۆ
ۆ اەە ە ێڕ .کا ە یا ە ە
وکە ەە بەا گییەر ڕە و ا
ە اسیستییە ەیکر و کیتۆ گرە
سیسا  گە .ە ێپە دە ەو ە
ە اەە ە ەە یمینیس سوە ا
ە ــە  یبێتیاو گەەۆ ــە  ێگە
ا ەێکد ە ا. ــە تییەکرۆ یو
تەترە  ەاە ەیشە سیستیدا
،گەەۆ وە انە ە ە ەار ە
 ــەــا ێچەە ێڕینە ــە ــە ــە
ەەا  ێر گەەۆ ە ە ــاــد
ە ـــر یر داە ە  ــەــاــە
ێو ایەدوە ۆ ێڕینە ە .ار
ۆ ەکو ، ەەە ۆ ە ار  اە
ە  ێر گەەۆ  یا چەتر
اە داتەە ۆەگە ە تە ۆ
رتە ۆ ار ا ینێ رگتر ێک
عارە دپاە  ۆ ە اەا

.ااا 

ـــ  ــە ــەــەــێــکــد ـــە ــر ێکا
ۆ ێڕینە ،یە ەیر ەە ە اسیستەا
ەودیە ەیە.  ێ اا یکریە ێكهاە
ەاە ێ اەە اەۆ ەیدیە
 ۆ ە ەاێکها ە یدە ینێر 
 ەرۆ  ایشە ەە ەە  
ە  ییە، ێوە ە تید ە ە ،
ە گر ایەیکر ۆە ێکهتە ەە ێ
ە اا  ە ا  ەاە ەە ۆ
ەە یشیاەو ەا ەکو نەرێ

موە. ە ێر ،

سوە را ە ەێکە وە ــە
.دێر ێستا ە اە  کار

... ... ...

ەا: ێ جێە
.ــەــخــەــا ــەــا ــە ەاگیرجاە ــە
ە ێمینیز  ە ێکۆینەەە جاەە
ەا ە ۆ  ە ێا اەە، ە  ێر
رشتگیر ۆ و کەۆگە ،بین ە
ایەۆۆدا ێکهاە ە ەە ۆنەە
ۆنەە ــەــا ــەــە .شت ــە ۆەگە
ایشاەە ە و سێو ۆە و رتر
ە ،جێگو ەەەا ەە ە ۆ گۆ
ێیە ــە ێشتە ەەیشاا  ێشە 
گەە دنە ە اەە ەا ە شتە
ە ە ە دە .ا ەێمینیز نەژو
،ە رەۆۆ  ینەێکۆ ە ستیاێو ێشتا
 ەر ا ە ر اا ا دە ۆە
ێشتا ە ێا ە ەیزرە ا ەتکرە

ێوستە. را ەر 

ەا
ەترە گەەۆ ە  ی  شت ێگە
نەا ۆتە ەاە ە ە ،ەاە ە
ەاە ە ە  ەایەاا  وا
ە ،ر ە داڕ  اە ە دکار
و ەگرر ــا ە کار ین ۆ
ە ــە ە ،ێ ەاە ەاە
رتە ەاەە ە .ــر ێگیر دار
ەگە ە  عارە  ااا ێوو ا
.ژ ەە یا یستە  اەەیا
ەهێناەە   ەەۆ ێگە ە اە
ەتەا ە ە ،اەەاە دپاە 
،ە ا گاەۆ ە  ێگە دجاە ە ە
.ەایەیکر  ۆۆدێکهئا ە ەەترە

ە ێا  ێر  ەگاەۆ ە اە
ۆاە ۆ تەە ،را ێیە یها ە
ە اەێکها ە ،ێشو ایەێژ
،اییەەلۆ یمچە  یاا ێوا  یو
یستە ەاە ژ گەە  ەاە ەە
رتییە اە ێیە ــە .ــر  نیا یا
ادا ــەــێــو ــە   اەیکر ێکهاە ــە
ینە ە ۆە ،تا ین ادا اا
و ەە ەاادا ە رتد اتاە
ۆ ااا ا ،جاو دیاایەدە 
ادا ،اەۆ ادا ە ــژ  .ێننە
رتییە ،یااتەە ەە ر اەە
وکە ،اتەا ینە ەیا ە ێە ە
ە ــەــا ،ــ ــو   یاایەدە
ە ە  "ێییەقوە" یکریاە ێکهاە
لە  یکر كاا نە  ا گەەۆ ە

.اە  یا یستە ۆ ینیا 

ێ  ەە ەار ە دوە اە نۆ
ا یار .جێگو دەیەا نەا ەە
ەێو ە ایەا ێز دەەە گە ە

ە ا ،ۆ ەیەوا ەنەا ۆگێڕە
 ەۆ گە ە ۆەگە ێـتبە نۆ
ۆاە ە ە ە ەاێکها ە ە .
اەیستە ە ــا  ێشو ایەێژ
تەا ێەۆ ۆە ،نەر ێگیر ێستد
یەکاۆ و ە ،ەتییەو  ێژ
یستە ــــۆ ــەــە ــە  ــ  ێوە ــە
!ی ە ەە ەاە وکە ،ۆ یدیا

ا یستە ەە ەە ،ر اەێکها
ە ە ە ە ۆا دیاەینا وە 
،زا ەاەەا دە یستەە
ە ژ ۆ ا  ا کرا ەاە وکە
 ێی اەۆ وکە ەاە، ە ێوە
ەسۆ وا ا ێو ە ایەاد نینە
ێو ە اا ا .نەێ یەلۆ  ە
بەا ە ەەر اا ە  ەیەاۆ
ە ۆکە ،دایەەێ  شی  اە ە
،رۆە ەلۆ ە ەە ا ،ەلۆ
.دەهاا اە ەتر ەێو ە اێگو

ڕ ، ۆ بەا ە   ە ێستا اە
،ە  ،ـ ەلۆ ە ەتاە ە
،بژە ە ە ا ،ایەاۆ ەە
یا  ا یا ر ەنەو وە

ار!  ە کە 

ــە ــگ  ــە ـ ،ــد ــرـ ــێـ ـ ــە ـ ــ ــا ــی  ــــیــســتــە
،یستییەیاۆۆ  ایمپر ەکخستنە
ە ــەــر ــ  ەێ ەەێکها ەە
اۆە ەەدیە  خوا  اێر
ێکهااە ــە  .ێنێکد اەنا  اە
،نە  ە ە ا ە  تەۆ
 ــە ــن  ــیــزــرــۆ ـــــە ــۆ  ــە ــ 
یستمێک اا . یشا ۆا یدەە
تەا ە ە ێکەکو  ە اەە
ا تنەە ۆ ە ە ا دە 
دوە تنە  یستایمپر وا ە اۆ
استییەێد انە ەە اییەەێو

.یها ا

ەاە اگەێشە هێز ە ،یزایمپر
وا تا وا ،یدیها ــا ە
زپا  ــێــبــدــژ دیها ــەــە ــاــۆ
ساەا ــە ــر  ــو  ــر  ـــ ە
ەەا ێشتنە  ــوــا دەەە
ێ اەاۆ ــە ــــرــو ــد ــە   
ۆاە ە .ە ێ  ییەە  تاا
اێو ێکدا ە ،یزایمپر وە ە
ا ە ەاە ێ اە تا
اۆ ە اۆ ،ێد ر دەەە ە

.ە ا دەاە ێنااەە

تهێناە ێ ێگە ەەو ەە
ایەیدە ێگە ا ە ار یا ێکە
ــا ە ار  یێ دبەۆۆ ،ــۆ
ە دبەۆۆ  یە وکە ،ەرە
زاێد ێ ەا  ێو ە ەێوو

.ەا ییەایەۆا ومە ە یتر ە

ا ،دارتەە ۆەگا ە ریزرۆ
جاە ە ،ێیە یها ا ێ ە 
،ێشێتە ەرۆ یها ا ە بوێکە
ەە ۆریزرە ە ە ە ا اێگو
وەەە  ەاە ەو استییەێد
ریزرۆ ەە ە .جـێو ەاە
کرە ە ە نێێپە نوە ە
ەا  گەا کرە  ــا یها
ەاگەەۆ ە ە ،ــە یها اا
،ر سێو ە ا یاریزرۆ رو ە
ە  ایشە ێ ە ۆ نەندە
پە رنە اە ە  ر ر اا

.ەاە

 ۆ ۆ دات ــ 
.وۆ یااد م كو ،ـــ
وا ــا ،اۆ ە ــر  یاا 
ێکدەەە ی ەا ە .د دایا
ەودیە اەنا ا ــنــە ایشە
کار ین .نێهە اتییەە  ەێ
ەەشتوەە ەیەوا ێگە  ایشە
 یا ــا ــک ــۆ  گێشە ــــتــو تێا

.ەا ە  ەەۆ

یزایمپر ۆتە تێو ە ێکدا ە
،ــا ـ یها ــــکــرــە ــگــە ــە ــــە
ایەیدە یشەایە  اتییەە ێکهاە
دەەە  زا  ەەا اۆ 
ێستا ە ـێ .ر ەە ۆ ە ایشە

!اتەە   ماا ە ەاە

ا ایەیکر ێکهاە ــــرــرــە ــر ــێ 
ە ر ماا  ارتەە ۆەگە
اە ە ێو ە  نیکە دەەە
اایە. ینێکێڕ ،کە اا ابەشاە
ە ــەــەــە ــا ماا ێکهااە، ــە
رەە ەر ایەووە اەە

اە ێوستە ە اە و ەکو ،ی
.تینەو

ە دارتەە ۆەگە ە دە ۆ
ێکاە ،ا ەاە گەەۆ ەێچە
هێناەە اێز ــەــا ــەــە ــە ییە
ــەــا ێکار ــا  ،ــە ــا ــە  ــا ـ
ادە ینە ــا ،ـــۆ .ێتا
وەە ە ێکاە ەە ەتە، ا
ە یاییەە، یستەە ۆۆدا ێوو
و ێ ار دەەە ەە اە

.ا ەانە

ەارۆ ــــدــە ــەــە ــۆــیــە ــە
 ــدــە ــا ــە  ــدــاــرــتــەــە ــەــە
 یزیاۆۆ یزایمپر ــەــە ـێکیاا
اەۆ ەودیە ــا ە شیار ەەا
ەنەو ە ەاۆ ە  ەاە ێ
یا یستە ەگە ە  ،ێشتە ە
 اۆ  وا ە ە ەد. اۆ
 ێر  د ۆ ە اەدو
 ە .ێد یااۆ ە ێوا ا
  ،ا ە ێناە ۆ کییەۆ
ەکو ،ــا ــە ۆ و وە ــا وە

.ەۆ تو  اێتو ۆە

،ەاە اەاۆ ێ اە ێشتنە
ە ێ  ەە ۆ یا  وا اا
ەر ەگییەر ێە  ۆ ێژ ێوو
رێیبڕ ااا ێک  ــە ،کر
یستە ە شد  گە ە رو ە
.کر ا ەیەوەۆ  ووە ،یا

،کە وە  ۆ ەا ە ەێز ە
ەەێکها  اە ە تە ش ار

.یااییەیا  وا وا ا ۆۆدا

 ــاــدــو ــۆــە ـــ ا ــە ەاە
ە ێشو اە ،داییەیا یستەە ستن
ۆ ،ێا ۆگێڕە کاۆ ــد ـ
 ،ۆ ێ ەا یستە  ەاکد
ەەەە ـەە .دا و  یسر ە ە
ەتا.  ە ۆ ە ێشتر  ـێک ۆ
ەێنا ــا ەە ۆێکە،  ار ەە

. ر اێز

ە ێاە ە تیر اییەەێ ێکهاە
ەاۆدا ۆە ،شت ەاۆدا ە
یتنیک ە ێکەەەە ە ەەۆ ۆ ۆ
تێکر  پەیشتما  ینا  نشین
ە بەە ەە ەگەوە  کرە
ە دپاە تەە ە ە ۆەگە
ێكاۆ ە ێ ە .در ترە ت ە
ادۆۆیە ــە  اەا ــە ێە ــێــژ 
 .تەر ە  ترەێد شت ێەییە
نەا ە یا  ەیە ە  ۆەگە یشا
ە  زا ۆەگە ەە ە ەییاە
ا ،ێ ە ا و ۆەگە ەاە
 ەییەیا سیتەە ـا ەە ۆ

.ا نا ۆەگە ا

گاەۆ ــەــە ــەــیــاــۆــۆــدــا ــۆــە ــە
ــەــا ــە ــەــە ــیــاــگــەــا ،ــــێــنــدــە
،یدیا یستە  ۆەگا ە یشەە ۆا
بو  وۆا ە دە  ە ا
ەاۆ ە ەە کر ە راا  رڤ
 ــە ــاــە .جـێوا ــەــەــە ــەــە
.ر ودر  اکتر دە ۆاە ە
ێگە  ۆەگە ێژ  گە ە رو
اترا شتنێکێگە دەاە یستە ە
ە ە ێبین ێر . ە اە ێە
،کاتە ەاە  اێر یۆ ە
نەا  ــــەــەــۆ ێکهاە ــۆ  ـــتـــەـــە
 !دە ەاە ۆ ە ەیەێژ
ێژ سیرە یەەینا ەگە ە ەە
ەێڕ ەیەە   ێستا  ،ە
ە  رگرە ــا ۆتە ەاە ۆ
ە کسیرە ی ێگەشتنە ە ە !ا ا
ە ە اەا  ا  ە  

.ــا  ــنــە ــوــا ا تە  ــەــاــە
تر، کد تهێناە ۆ ر کدە
ەە گەە، ە "خستنە"ۆ دە ە
ۆ یەێژا ەینە ە وکە ،ــو 

! ەەەە

ا  ــ ــژ ــێ ــا  ــ ــە ــە ــگ  ــە ــتــپــێــکــر
ەا  ەە یۆ جاە ،یەا
ەە جـێوا ا !ر  ەە یا
ەتە یداۆ ە ێژیەە، رە ە
ە ێتە نو  ی نەز 

.ەاییەا

 شیدو نگە ە بەا ە  دێز ە
تر ە ار  اە ێتە ،داییەەێ
ا ،ە کا ف ێتو ا ە ێو
ە  ــە ـ تیکر ە اە ێی ــر 
ەڕشتو ە ا ە .ەار ە ددوە
ە ێە ە ێز ا ە اە ر ە
اە ە ەێكە رە ە ،ار ا اە

.یها ێمینیست نەز ا اەۆا

ە ۆلەییە یمچە ۆە ە بوە ەە
ەێو ە ێید دە ە ەە ،ەاە
وکە ، ار اەۆ ۆە ا ە دێئە
ایۆ ەە اێر ا ەلۆ یمچە ا
ێو ە اێر ە  ر ە دێز
ە نکە ــا  ەە .ەە شکێک
 بێتە ــر  تا ەە کخستنە
کو ە .ێنێتەە یە دە ێکر ە
ێستا ا  ییە ۆە ا ێز ە ،ر
ەەۆ ا ۆ ە ێزەەە ۆ یاا
ە  ینەتە ێگە ر دە ەە ،
.ا نترا  ێنێۆا دەا ـێز
ایەاۆ ادۆۆیە ۆە بوە
ی بەا ەها ەاە ێ اەە
تەۆ ەێو ە کار ین ەکو ، ە

.اییەیا اگەیە ر ۆ ا ێ

ە ەیاەلۆ یمچ ۆ   وا ە
.ێ ا ێوا كار ین ،ەا اۆ
ە     گر ۆ ە ۆاە ە
روا دـاا   كار ین ەیایا
ــوــە ــۆ ـ .كر ــا  ۆەگە  
ەاێکها ە نۆ ە ۆگێڕە  ێوا
،ێستا   ێگە بوە ۆە .بینێ
ەینا ەاە بوە جاەە
 ە  کار ێو ە ە ۆەگەەە 
ێەبەە ە ،تا ێکر ر
وا ێجڕە  ە ێکددە 

.ە

ێکر ـــاـــە  ــــر ــە ــیــعــەــە ــە ـ
ر ـــەـــا  ێا ــر ــە ــەــا
یە گەەۆ اە  ا  ساە
 لە ێکهاە انە ەە ە ر ێستا
ێشو ایەێژ ۆاە ایەاە  ینا
یا ە ە ە ێە   ە
بوە ۆ نە  پێنرە  یر
ا  ە ە ە ەێز ە وە

.ەزپاا ر کا

نۆ ە ەاگەەۆ ە یەکاۆ ی
ەیکر .را ەییەیا یستەە  ێکهاە
ەتاو  ــد ــاـ ـ ــــە ێکهااە ــە
شە ترو ە گە ێوستە ەکو ،را

.نەد اەۆ ر  ایەێژ

ایەاۆ ەتییە ێکهاە  اە
ەیا  ە ەاێکە ۆ اە ە اە
ە یەدوە  ە ،ەنا  ەە ە
ە ەها ەاە ە ەە. داینە ێو ە
تەۆ وا اە  ا ەرە
یا ــــەــیــمــا ــە ــا  ــە ـ ــەــکــو ،ــ ــر ــا 
ە یزایمپر  ە ێ ێاە ە ر
نەا وکە ،دەییەیا  ەـینا اە
ەیایا یستەە ــە ــــە  ــاــە
اە ە ستێو ەە ۆ یمپرایزە. ە
شتێگ  ەاە. ە ە ەە تەۆ
،كۆ  ا ،ایدو ۆ گ  
ێو ێنا .ێنێ ۆ ا ە ەێو
وگێڕۆ گەە ە اە ایەیختیا

ییە. کیاە ێر ەو سیۆا

وا اە
ەە یاگەا  اەایشە ەەە اە
،اێوا  ێر  ێکا ە ،وا
 ــە( ێنا ە ە گە ،ــنــو 
، ــــە ا نورەە، ە .)ــا
ە یا ــ ینین ــۆ ــکــاــر ااو
.ا نو اۆ وا ێگە ە تشتبە
 یا ە تێدە ەا ە ە
کار ەو  دە تا ێو ە ر
اا  ە  وا اگەا ەە ە
ایە ەرنو ۆ ێتە ەە ە
ە ـە  ێکرشەەا  یاایەوا
دجاە ە  ەادە  دوا اە
نو یدەینا اە ە یشیایا 

.ا

 ە ڕ ەا اەر را

او ە ــەــە ــڕــە ە شت ەیا
،کار ین ا ە ە وا ەیا
ا اەێبە  رزە رـە ،وا
.ەار ە ،اا ز اۆا  ەە
ا ەر تهێنا ە ەاە ایەا
وە ە  ــە ــەــە  ێتە ڕ
ڕ  ا ێتە کار ین یا کنەو

.دادە  ا ە

یاێنااە  ەاە  ار ە تپێکر
،جاە  ەیکر ۆ تپـێ ا 
ە  ماە ینەێکۆ ێکەا  ــە"
ا ە ۆەگە" ایەە ەودیە ە یا
ۆ ێژ یزارا ایەیکا ناا
یکایە ە ر  نەژو و ە ێشە
کتوو ە ێکتیکا کۆ ێنااە 
ە ــۆ ەە .یتەێ ــە ە ــا ــا 
تا ا یۆیە اە دەە ا دۆ
ەکە  ە ە ۆتە ەوە

.گاەۆ استییەا  ایەێژا

ا نەز اا اە
دۆ ە ا ە اە ایەاا ەورە
ەاە ،ایەساا ە ەێکە  کەێکە
ــە .ـــ ـــە ــــە ــشــا  ــاــە ــە
ە ر نو ار اااە ە ێکرێبە
 تەا ار ە ،یەاا ترۆ ەا
ۆە ۆەگە، وە ە تەر ا دە

.نو یاایەگەا

ە ا د  ایەو اا رد
وکە ،ە ا  سا  یی نا ا
یچ  ازایە کگاە ەد ااا ە
ا ە ەە ەەۆ ر و دە ر،
ااا و ەە، ر ازا ە ستیایو
ایا رەە ،"حر" کراە 
ەە ایا رەە ،دە  ر ە
،وا اەا رەە ،ــە انە
ەاە ،ەکا ااا ،راە ااا
ەە ــا  تنا نو   اوە
ــا خرنە ــا ــو ــە ــاــە ـــە ێوستە 
ەنەر دە ەە .یەاا ەێوو
ــا ا ساە اا ە وناە   ە
ۆ ا ااا موە ۆ .گاەۆ ە ییە
اا ەە ە ،ە ی کار ۆ تا
،نێەا کار  کاا ێو ە ساە
ە ا اییەۆا ەیااا اپەەکوە
نە کار  کاا ێو ۆا جاە ە
ا ەینا اە ە یهێنااۆ ە ،ێتە

ۆەگە. ەینا بوە

ە ەە !ەە و اۆ ایار ە 
،ێە گاەۆ ا ێکامل ۆ اەیناێڕ
یوتوە ــاــە اە اە ــا ۆ
کا؟ ێستا اەیستە ە شە کاۆ

ستن ە  اەاە ەاە اا
ر ە اا  ەو؟ یا یستە

ر؟ ا ا ەە اە
ەاو و ڕە ە اەۆ ێکهاە ۆ
کرا ەاە ە ێیە ە ،کە ەاە
ر ۆ ێستا؟ ە ییا یستە ت
ێکهااە ــە ـ  ــە ــاــە ــــاــرــا
ەەوە گاە ەێو ە ژڕ
یستە  ــو ــا  اەەیا ــۆــتــە
کاە ێید ــەــەــو ــە یا؟
ەودیە ە دە ەە رە
ێر ؟ دە ێید ێستا ایەەاە
ارا اا ،ا تە  ە ریاە
کخستن  یا یکرەنەو ۆ اە ە
ە یا یر ۆ  ااە؟ اەەاە

؟ ە ەکە یۆەا

ە داێکتە ە  ە وا اە
،ەینا ــــاــە ــە ەێکە ــەــە  ــێــ
اە ە ساا داە ۆ یاا اە
ێکاە گەا ە .ێ ــە ێو
ە ە گر ساا  دەەە ە یکەە
ەەاە ێوستە ۆە .یەکاۆ  اە
ومە ە شت ۆ ایەیکا ۆ ە ژڕ
ێشتنە ــۆ ــەــە ،تبێە ــاــیــەــاــە
ە ــــۆ ینا ەا  توبەە

.ایەۆۆدا ەە گترر

ــــەــنــەــژــو ــ ــا ــە ــی ــا  ــە  ــاــە ـــە
.تەر شتگیرر ەێو ە ۆەە

٢٨-٥-٢٠٢١

ە ە اەەە و ینکە ە گە ە
.ننەخو "متمد حو" ە

https://www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=720187

وە ە
اە ەو :و ۆ
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،ترە دە ە ەگرۆ ،)٢٦-٨-٢٠٢٢( ە
اوا ە ە ،)دە گرۆ( ا ەر
یبەاە  اە یەا نەز
)٢٠١٩ ەتۆۆ نە( سوە ە ە
،ەنەە یاا ێـیە ە  ەۆ ە .

:نێکەا ە ساە )( ەا

ە ـــوـــا ،ــەــمــوــە ـــە ●
گرۆ ،دە گرۆ( دە اڕە، ا

ەگیر(.  ۆگێڕ سوە

،ــدــە ــە ــوــا ،ــیــا ــــە ●
.)دە گرۆ ا ەە تە( دە

گرۆ( ودە .ە مەە ●
.)ێڕ ە یستۆۆ ە( دە  )دە

ـــوـــدـــە :ــیــــیــســمــا ــیــد ●
ە یستۆۆ ە( دە  )دە گرۆ(

.)ێڕ

ساە ا گا اۆ ە :)( .1
ا ەر ،ترە ەگرۆ ،)٢٦-٨-٢٠٢٢(
نەز اوا ە ە ،)دە گرۆ(
نە( اوا  اە اییەەا
ۆ و ا ە ێ  ،)٢٠١٩ ەتۆۆ
ە اا  ەە  ا؟ ەگرۆ تنە

و؟  ۆگرە و

)ەتۆۆ( شر ێیە ە :ەموە ــە
 ە ار ە ەرە اە نێکە
اە ە بوە ،ێکر ت اە
ــــدــەــە ــە ستێو ،ــژ ــ ـ ـــەـــا
ــە ــا ــە  )ــوــبــە( ــرــژــتــە ــــســوــە
ێژ ەگێڕۆ ــــە ــە ــەــنــەــز
داوە ێ ە ە ردە ساوا 
،دێو ااۆ ە ەنەەە تنا
ێنا  کاا  ێدوا ەوڵ ۆە
 ردە ا ۆ ،نەیشر اە ،کیادە
ە وباە ە ەا .ە  رەەا
ۆ کە دگاسەە ت ە ە ەە اە
ە ۆ ەە؟   کر ۆ   ە ە
ێشخستن ە  ێتە ــا انییەە ە

.یااا قەە کەە ە

ۆ ــە ــە  سفرۆ جاا :ــیــا ــــە
 ــر  کژو  مێنێیس  و
ــتــا  ێدر گێڕۆ  دیشاۆ
د  ا   ستیاو ەە
 ــە ێنادۆە یل  ێ نا 
ێز   ێ بژ ۆ یاراا
ەە،  کبا ە مێنیسە  کاد
دە ە وە ە ەکر ە
ە ە و ێستا ا )٢٠٠٣( ە ە اەە

.ە 

خستنە ۆفرسە ە جاا :ە مەە
یا کر ێکێ ە و ە ەێز ە
ە م ە ە ،ەەر کا گێڕۆ
ە( ە رتییە  ،ور اە نەە
ە ەاە ــە  گە ،)ـــ م ــــا
وە گرۆ )دە گرۆ( ە ە ێز
با ــە ە   ەەوۆ ۆگێڕ
ە ا ە ەەۆر اەوا  ساا
ش ە   ، ەە ەر ژ ۆ
ا تە ایەێز ە ش ەڕ ە
با اەە، ە ت  اە او ڕ
ۆگێڕەە اە اە ۆفرسەە یا
را  یداگێڕۆ ۆیتە  ەجوە ە

.کاۆ هێناە ۆ

جاا دنە ە دە گرۆ :ییسما ید
،ەاە ە ە وە اە خستنە
ە یەیا رە ە پێچاە ە رتیە ە
انە ەە ینیو ڕتوو دیا ــاــە
 ــە ـ و  ،ــــە  یفا ەناا
را ە ــو ێبە  نەا  ەاە
ۆ ــاــرــە ــۆــگــرــە ــە .ــاــەــگــوــەــز
،دەێوو ە یارێگیر  اخستنەە
مەە ــە ــەــکــر  ەدەە 
،"ندە اە ا ماز "ێمە ــو ە
اا ە اەدەە ا ە مێ
ەا ە ــــە ێشتنە تەەە 
اا ە رتو ا یدەەا  ۆەۆ
اا ۆگرە ە .براە  کر تڕۆ
ە وە اە خستنە  رێزە ۆ
ۆ ۆەۆ ە وا  ا ە 
ا ە شتە ۆ اە اگاە  ەیشە

.ەەۆ ە  ساە 

دەەیشاا ــە ــە ـ :)( .2
سوە گرۆ ،دە گرۆ( ە
 ەها ــو ەگرۆ ەگیر(،  ۆگێڕ
،گێڕۆ  ەگیر ە ،سوە ە ێە
 ەها ۆگرە ە ۆ ەە؛ اەیار
سوە ش  و سوە ە ەە ە

ەر؟  یادە

ایاۆ  ۆگێڕ ەجە :ەموە ە
ەە ،ەتۆۆ نە ە مە ک
 اتکربەیا ــاــا ــە ــاــدــە ــە
ۆگێرە  ــە گێشە ــە ــاــنــدــر
کێوە یااز ندایاە ە ،و
را ۆ ــدــە  ،کبخە ێنەە
ۆگێڕە. یۆ ا ە ۆگێڕە کخر
،را یسفۆ ە ە ــەــە ــا ـ
رە ر ە ە مێاتە وەە ــە
اەبژە ا وە ە  ،ێستا م
ە نە ە ا ،ەە اەە ە
فتواە ە یا ە دایەوا ەاە ە
بر ا )زاە( ە  ر یااەیا
ە یفا ە گیراە ۆ  اە ە

.ێڕ

ە ەەە ە ۆگێڕ سوە :یا ە
ەەە ە ،ەەۆر      کبا
ایفیە ەەە تە ە ەەەە  ەە ە
،ەاد ور د ەە ت ەدە
کستخو ــۆ ییە ەێگا دشیاا ــە
تکربەیا ــنــــو ــەــە  ــەــا ـــەـــە
ایە ە مێنسە ێژ ندا ە ،ە
ە ە جاا ە ،ورێد ەگێرۆ
.ندە تەە ێکا  ساە  ا

ەاە ــە ۆ ەیا ۆگرە :ـــە مەە
وکە ،و ۆگێڕ وا ە وکراە
 ۆگێڕە، اە ۆفرسە ە کخە
اێز ا ،ە اەا ە ێا ە ە
 اوا ە ێە ە ،ەەر ۆ 
.ویسکاخە اا ە ەنەە ا ێز

ــز ــەــرــیــاــۆ گرە ـــاـــا ێمە
شە ۆ ەا ە ۆگێراە وە
،نە ۆگێر اە ە  ێن ە
ۆ ۆیایزە،  ساە  ا ە اا 
ەگرۆ ە کر  یادە ەە را
 ــــۆــا ــێــز ــــا اشتۆە ــاــۆ ــە
 یر  ا ،ەایێو  ا
دجاە گاە ە  ێر  کاۆ
ینا م اەا دا ە ،ەساا

.ە یفا

یاەە ە و ەگرۆ اۆ ەنااە
اەەاە اە ە ە ،ەتەگر ە ر
ــدــە ــە ــەــاــا ێز ــە ــوــە ــەــە
گرۆ  ێم اێگو .ــر اەگرۆ
 ـــ ــــ کردو ــۆ ــــ ــا
ازا ە ە ەێز  ە ە  سوە
، ێم  جیااا ا  ایا
.ک ر کرد نک  ۆ ەە
 ــر ادوە ــە دە ەتا ە
ەا ا  اا ۆ وڕ اۆ اا

ۆگرە. جاا اە روە

ۆ ەە  دە گرۆ :ییسما ید
کیاێدو ی ە و ەاە ە ،وگکرا
اە ە ە  دە ە ساا ە ییە
 ێستا ــمــە ــە دا ۆ ــکــرــاــا
ە ــۆ ییەە ە ێە ــــدــە
 ــخــوــا  کێمە کار ــاــە
یشیاە ــمــ ،ــبــــر ــخــوــســاــە
ا .)وە اە ۆ ە وە(
،ە اە نەو ا ،اخوفۆ
یدیا ەر ێوو ە ە ە اکرە
ە ــو  ــا کدە ــاــە ە ــە 
ەجوە ــە ــاــدــە ــە ــــە ،ــە ــڕ 
.ە مەر ۆ ەە ە اە مڕو
ەر  ــە تنا ۆ ا ەها ــە
ە ەاۆ ە ەە  ە ا ە یا

ییە. اێگە ەگرۆ

)٢٠١٩ ەتۆۆ نە( :)( .3
یەزە  ــە  ێکا  ە ە
ە ،کێشدمە اە ەە اە ە
پێچاە ،اە ا ە ە ە ،دە
ا تو ستە ەە ە یهێنااۆ 
ە نراەە ە ەە یار ،ەۆ
ا ەنەە  ــر ا  ە
ە کێمە  کار اە و  ا
ۆا ،ــو ترر ەکو ،وە ا ە

ەگێڕۆ دەنەا  ەساە وەە
ێو؟ ە ین ۆ کێمە اە

ــدــەــە ێک ــێــر :ــەــمــوــە ـــە
ین ـــە ــە ــەــە ــە ،ــە ـ ــا ـ ــە
 ەەر  ،ر ترۆ دە
نێ ا اا ە ــا وە ێز
ا ند یشاا ە ەار ــە ەە
ەە ااوە او ە وە ا حە
ە داۆ ــە ێش راە ــە ــە  ۆ
ە کیە نە  ،ەە  گەا ەێو
جاە ەە ە ،ێبهێ ەاۆ ە
ەکە، ە  ێکە  ە ۆیاە ز تا
 ور ۆ اا کێچیر بنە ا ەە ە

اە. یعە ە واێئا

ە ە و رە نێکە شر :یا ە
،تهێناە  تکە داە تا
جاە ــەــێــو ــ ــە ــە   یفا ێمل
ەا، ــاــە ــا ر شەەا ەنەە
ە ،و  اید  شەۆ  اا یا
ەرە وە ۆە ،ێۆ تا وە
شتە ۆ نەۆ  ە اە ە تەینە
ەا ا وە ەا ،اجەاا ە
ەا تەا نیاگترر ە ،نەە ۆ
ە ە شتیو وە  ،و ەێو 
 ،ایەەەۆ ژو اە گەا اە
ە ە ،و ز ە ەنەە ە
یسل اێز ە ە ەو ود ێکێر
،یااپێدۆ تەە ە یەایشیای  یا
ە یاوا ە ێزە ــە ـــا ــەــا
اە ە ە ییەاە ێز ...ت
ێنا ــە کیاە ـــدـــە یتر ،ــزــا
 ــ ــا ــو ـــر ـــکـــە ــــــا ــد ــ ــە ــ 
بەەە  ا تێکا و اەیەدە

.ەو اە ە اە

ەیاەا ــاــۆ ــە ە :ــە ـ مەە
،ــاــە ــە ،ەێکە ەتۆۆ نە
را  ار ،بڕ اەیار  ەکو
نەز  ەا ێشتا ۆە ،نە ودر
ە ر کا ــر  ێزە ایەەا
نەز ەە بەا ە .ێنەتە ێزر
ەە، ریاە ــە ،دێر ە ەا
کە نێکە ۆگێڕ، اە کخستن ە
ە نێە ە ە ێما ێمە ؟ و ە
   ێ  ێید )ەەە( ۆەۆ
ێد یستیدیاۆ یا ۆا  وکخر ە
اە اەا ە و ە ەۆا ،ب
ەاو  و ەەوا ،کا ۆگێڕ
دەیا ۆ ۆ  اێز ا ،
وەە ێمە ۆە .ەە ترۆ ر ێتە 
اە خستنە ێناە ە ا ەااو
ژو وە ە شتتگە  اگێرۆ ێز
 کار ە تیر ە ە ایـیەە
ە ۆ خوا وە  ا  رێکا

.کە اا وا اۆ ۆ اۆ

اە ا یەنیاە :ییسما ید
ــســە  ەاە   رتر ــە
 ــە د ۆە بەاە کار ۆ
ا  ەیا ە ــاــە تنو  وە
ــاــە ە ــە ـــە ــەــا ،ـــە ــا
ە جاە ە ــو ندر  ــو  ــوــە
یژ دو ر دایا ە ەەاە ێرە
 ە تنا تەەە ە ،ااە
اا اا ە  ە ،یااا  ە
ەوە ە ر کاۆ کتاۆەە.  ێز 
نەە ە ەە ر ،اە یەد
ــە اۆ اە وکە ،ــاــە ــە
ە بەە ە ەاا ە ەە ا نە
ا  ،رتگیر  تو  راە جاە
ەە تو  ،اێستا  ر اەێز
.شت اا ن  را  اناە انە
ەو  تا او ە یداۆ ە
ە ە تپێشخەیە ە ۆ کە )( ەا
 ا ەگێرۆ ا ێدەە دە

ۆیایستیدە.

 دجاە ە ە اێکەنە ە :ێبین
.و رەیـیە )ا دە(

Aarno( نەیلە اۆ ــاــۆ :ینو
)Johannes Vehvilainen

ااا ێا ا ەڕز 1-
ە ۆ

)ـــەـــا ــشــتــــە ــیـــا ـــاـ ــد، ــل ــن ــی  ـــە
)یو( یا ە ە ێیا )یتااەە
او ٢٤( ە ۆریا ە ۆ ا ێکێر ە
ە .ــر اوە و یها وە )٢٠٢٢
 ە اە تێک دە یا ێر یعد
ایەدەین ێمە ا وە ە ک"زرە"

.ێە ێ اا  کە نە ا

اە ەە، "زرە" ە ەکر ۆ
اە دینل ێمە ۆ ە ۆریا، گە ە
١١٧ ا اڕ( دنە ە رگە  ،ر
ــە ــە ە ە ۆریا، )٢٠٢١ ا /
)ە و )٢٠٢١( ا گا ە )ێنسک(
یا ە ە ێرەە تپێکر ێ ێا
)ێنسک( ــەــاــڕ .)٢٠٢٢ او ٢٤ ە
ە )رمە( مە ەدێسە ە  اە

ۆریا. ە ەدکا  ەدە  یا

ەە ێتدینتە ۆ ە یااە  اڕ ە
،ەر ۆریا ەکو ە اە
ەە یاۆ ەا ە ا ااید 
ۆ ااە یها )اا ا ر ە ەرڵ
ۆریا ە ێکدا ە ێیە یها گە
ە رمە ــەــدــە ــۆ ــر ــ ـ ێکاە
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ە ێد گر ە  دینل ە رەە ەە
ر ە ەرکا اوگرە ە  اە
یارۆ )٢٠٢١ ا / ١١٧ ــا ــاــڕ(
 ێشتر  )٢٠٢١( ا ە ەرکا و؟ 
کاڕ ەە ، ۆریا ە ێنێکە ۆ
ۆ  ــو ێ ۆریا کا؟ ەنە ە
اە اا  ــ  یا پشتییەا
ە ر ە ،ێنێ ە ا  ەرکا

ڕا؟

ە گر ااەە نگر  ریاە ە
شتێگە ۆ ە  ەگەە  ە شتێگە ۆ
ە )یۆ( ەیەیژتر لە  ەریر ە
یا ەیەکاا ێرە کرتپشکە
ە ەێر ــە  ،ـــا ــەــە ــۆــرــیــا؟ ــەــۆ
،ێکر ت )٢٠٢٢ او ٢٤( ە یا
ا ار ە  ٢٠٢١ ــا ە ێشتر ێا(
ا ا  ەرکا داە ێنسک ١١٧
ک"زرو" دە  ێڕ( -ر ۆ ااا
ێکر ــا  دینل ێمە ە وە ــە

.ێە ێ اا

ــا ــــاــەــە ــــرــمــو 2-
ەا  اۆا

ەە ــە  ینلد ــ ــا ــڕ ــا ــە  ــە ــ  
ە ێشکە ێتدە ۆ اراا یەا
اییەنە ایە ،ر )اۆ( شت ێرکر

.ە ێر ە

ڵ ە ێکدەا ە ،)ۆ نتۆ( ەا
هێنیـیە لە ــە( یشاا ر ە ەر
،)ێشتە یا ێ ە گاە پی کۆ
٢٦( ە ینلد، ەیەا ە ەتەە 
ید هێن ێکل ە ا ،)٢٠٢٢ اا
تۆە( ــە ــا ە .ـــا )ــدــا( ــە
اوگرە ـــە  ـــر )ینک
)دا( ە ۆ ە ر ە ا ەرکا
اە )٢٠٢١( ــ ـ ــــوــا گا ــە
و دەین ە )ینیستۆ ا( ێشا
)اۆ(. ەە وا اە ماەا اۆ
ە ێ ێشا" )اۆ( اۆ )ینیستۆ( دا"
ە اەە ە ەە ینلد اەە یشتن

.تپێبکا دیسا گا

ێگە ەە ،دینل رمو گە ە
ــاــە ــە  ینەێکۆ وکە ــەــەــیــە،
ە  ،ــە ــە ــر ــە ـ ــە ــە ەییایا
ینگەو اییەەا ەاناە رڕە
ە ەجاە ە گەنە رو ینلد، ە
ە ێ ،کر ە ە یا ەرە
،گێندسەە  ە داەە ە اەەە

)اۆ(. دە بێتە دەین

ۆ وە ە ییەاەە وونە ە ۆە
ەا"  یەاۆا" اۆ ێتدە ر
ە ،و ەخەە ااایەە ەر ،و
بینر دە ەجوە ۆ ە رو
وا ماەا ە ینلد تبووە ۆ
vp 2022/VNS 3 /( .)ـــۆـــا( ەە
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ــگــــە ــیــنــلــد ــبــیــنــــو 3-
اا  ــەــا ــژ  ۆریا

ا ار ۆرنا كە

ێسکرر ۆ ویا ە ەا  ا ە یو
ژ دە شیوە دینل ە اۆ ێتدە
ەدێتیـیەە ــــر  نە ــــە ــە ێ
بژە ۆ یەااا  ،گێندبسەە
.)٢٠٢٣( وا اە ە ینلد اەە

ــــر ێ ــە ــر ێا  ەەە
ێکەە ــە ـــە گییەر ی ،ــێــتــــدــە
ە )اۆ( انو تنەو انییەە

یا. انو ە ۆ ە

ە ەگەا اە )١٠(  ە ار ە یو
 ــە ە شکە ە )اۆ( ە ا
ۆە ێستا  ،ا یا و ە ەە 
ەە ەێشە ە "ەەەبەا "ۆەیۆە
اەا  ەە و ەاژ ێوا 
ە گۆ ــۆ ــۆ ــاــە ەتەا ـــە
ۆە ،ــد ە ەازا  اە ــە
ە ە یا" یر یشتما" ە ە اە
،رێد ەە دینل ە ە  یارۆ
یۆەۆ" ەە رسە ە سێو یتر
ە ــیــا )ــا ــە ــە( ـــا ،ــاــا "ــبــەــا
 سێو ێکە وە یدرە ێک
ێنااە  یشتما شاا اەە(
.ا یو ت تد(. ...  ۆە ە

ــــدــە بینو ەریر ــەــە
اا  ەا ژ ۆریا گە ینلد
ەە ەر  ،ا ار ۆرنا کە
 اا ە ا دینل ە ە ێێشمە و
.ێەە اە وە وا دەەە

٩-٩-٢٠٢٢

:ەکر

،)Aarno Johannes Vehvilainen(1-
اندو ،)١٩٤٤( کبو ە  ینلد کە
از ە و سەە  ــرــە اە
ە ە ــو ــشــە )٢٠٠١( اە ە .ــاــو
گرە ە ینلد، ە )یشتما رە کۆ(
ە تەا دو نە  ،دینل ەێل
 ،ر ینلد اەە  ەکو ەاە
 ،ێ ەە کا ە )اۆ( ا وە اڕ
ە اەە گد  دگاسەە ێ ێ

.ەنرڕ هێن ە ا

)uusi Suomi ( ــە ــا  ــە ـــا ـــە2-
:و ینکە ە ەرڵ

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/
author/aarno-vehvilainen/3-

حوە ە ە ە ،ــا ە
،)Google translator( ە ر و ە
ێە ە ــەــر یو  ــو رە 
یشاا   ڕە  ە ر  ،یەتکا
 ەە داە ۆ رەیز ۆ یش

اە ا




