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ۆ ە

ــە ــەە ــبژە : ســبوە ــە
دۆ ێژ ــرعتب ــ ــەە )ــو( ــ
  یســ نــۆ ،ــز ــەە هــە ،ــە
ــر؟ یــگد ــەر ــدە )%١١.٢٢(

ەنیتــە؟ ــ ــۆ کســتە ــە ــۆ

ــە ــیر ــە ــە :ــ ــدە
ە  شــتە ەــە ــر ــە ــ ێوســتە
ــە کر ــر  ــۆ  ــە دن ــ بەە ــە 

ەەــە.

)ــو( ــە ــە "ــە ــە" ــنەە
ــە  )١٧-١٢-٢٠١٠(  ــە ێکــر ــت 
ــەجە  ،ــر )یــە( ــۆ
ــۆ ــۆ  ــێز ــەە ــە
ێــز ــە ێــۆ ــە ــە ــەە  ،ــ
 یبیــ( ــە موــە ــۆ ،ــە ۆــە 
 ــۆ ــە ــە ەــە )ــەە  ــو
ینســ ــەیو ــ ــ ــتتێو
ەــە، ــڕە ــ ــە ــە  شــ
ــو )یخ ــە زن ــە  ــە ەن )یســر( ــە 
نــەو  ــو نــە ــر  )یمیــموە
ــەە )ــەیخو( ــل  ــۆ ێــز
ــە .ــ ــۆ ــکەە ــەۆکت
"یــەرمو" ــە ــۆ ێــ ــر ــە ێــ
نــ ــە ،ــو )ــو( ــو ــەگیر ێــد
ــە  نهضــة( رــة - ــزە نــەز(
ەل ــە ــە کێشــە ــۆ یسایـــیە ێــز ــە
)یــو( ــەە یــەیخو یمــیق ــمە
ەەیـــیە یــر ــۆ ــتبر  )ــەە( 
 ەعیــد( رــو(  ووێشــکە
ــەنەر ،)٢٠١٣( ــ ــە )مــە ــەحە(
ە ــە ،ــدو ــو ــە ــیبریو ــەی
ــە نــە .ــر ــنر کــڕدە ــە
ــعەید( ــە( ــە ــە ێســت ــۆ ــە
)٢٠١٩( ــرتۆۆ شــتید ێکــبژە ــجە ــە
ــ جە ــە گ )% ٧٢( ــە  ــر ت ــژ  ــە 

.ــو ۆەەیـــیە ــو ــی ــە ــە

ــەە، ــە ینەــتە  ەکــە ێســت
ــە ەەـــیەو  ــی ەــە ــگ ــە
 ێــز ــە ــر ێکــۆ ــە ــە ــکر
ــیکرۆ ــۆ ەێکــە ێیــ یــو ــ ،ــۆ
ــە ــەر ــ ســتەە یســر ــەەمو

.ــۆ کســتپێهێن ــە وــە ــە

ەشــەە ــو ــعەید( ــە( ــتە
ــە ســت ــە ــک یەیســا ێــز ــە ــە
ــر ێــر  ەــە ــە یشــتو 
ــ ــە ،کــر ــەە ــە ــت رــە
،ــ ە ــە  ــە  ــە ە ــە  ــ ێش
ەــە ــە  ــە ا ــە  ــو ەتوی ــە  ــە 
ــە ــر ــە تــە ێــەۆ ــە
ــەۆە ،ێبکــە ــ ــر ــیرە
ــە ــە ــعەید( ــە( ەــەی کســت
ەــر ێشــ ــۆ شــەە  )٢٠٢١( مــوە
ــە )ــدجد جمهوــة - ــو ــۆ( ــ

ــە ییــەەە ەبژــە ــە ــجە
ــە  ــو ــو ە ــ و ــە  )١٧-١٢-٢٠٢٢(  ــە 
)١،٢٥( یــە گــد یــۆ )٩( ــە ــز ــۆ ــە
ــە ــە کســتێک ــۆ ــر ــدە یــۆ

ــەە. ــە ــێو

ەــە ــی نــد : ســبوە ــە
ینیتــە؟ ــو

ــە ــێتو ــتە :ــ ــدە
ەیـــیەۆ  ــو ــیکرۆ ــە ــو
 ،ــێبد ــ ێکــد ەــد ــە ــر یســر،
ــ ،ــدی ــە ــەتە ــە ــەکر
ــە  ــی نــد ەگشــەە ،ــەدە
  ــر  ــە  ،ــ  ــە  ــە  ــ ە

.ــر ێبک ــ  ــو ێ ــی ر ــە 

)ــو( ــە کدــە نــەز :ــەە
ــە  ەــە ی ــە، ە ــژ  ــ ەێژ
عــ حــل( دگیێشــە ــە  ــەدکە،

) ــۆ ســو شــت ــیەە( )شــغ ســتو
ــە گــە ــە )١٩٤٦( ــ ــە ــە
ــ ەەۆ  ــی ،ــو  ــ ــەە ــۆ
گەــە ــە ــڕە ــ  ،ــ ــە ــە
ەــێوە ــەدکە ــە ــتە ەــە.
- یبــر ۆۆــیۆە ــز ەزــە ــە
ۆەــە ســتێکوە  )ــو( ەەیەیســا
ــە  ،ــە ەۆر ــەە  ــە  ەــە ی ــە ە
ــە ،ــە ی ــەی ێبنێیــ ــ  ــر
ــتن ــەی ــەنەر ــید ــۆ
کســت ــە  ــە  ،)ــە ــ  ــیە )ەدـ
ێکــە ــە   ــر و  یشــە ــە بژە
)ــبوە ــو( ــەدکە ــە ــە ــدو
ــە نــەێو ــڕێکد( ــ کســتە ــە
ــ ــە ــعەید( ــە( ــە ەــەی ــە 
یتــر گــژە  ــرو  ــەە گــە ێســت
ە خرتــە ــەگ ەشــە کــر  ،)ــوە
ــە  ــە ە ــە. گژە ــە   ــ و ــۆ 
ــرفوە  ــرکخر  ــەدکە ــە
ەــیکر ــە ــە ،ــو ــە کخــر
ــز  ســ ێــوو ــە ەــەی
ــکر کــە ــەو ەدـــیە ــە
دــە ــە ێــوو ــە کێــمە 
ــرە ــ ــر  ــ ەلــر

.ێبکــر ــکر ــۆ

ــە ــە )ــو( ــە ــ ــ :
ــۆ ــە ــە ەــە ــژ  ــەێژ
ــە ،یــ ــە ــ ســە ــ ــنکر
ڕــە ێــەۆ ــە وێبــە( یــەە( ــە ــە
،ــە ــە ــتو رــە ــ ــدە ــە
ــە ــتو روێشــکە ــر ــتو ــە
ــە ،یــدە  قــرە ــ ــەە ــە
ــە ــڕ   ەــە  ــڕە ــ ەــە
ســە نــ ێــد ــ ــر ــو ــەە
ــە )ــعەید( ــەە ،ــدیر ەــە ــە ــە
ــەە ینــە ــێکهێن ــۆ ــدگە ــەە
ــە ــر ێکــ یەیســا ــل 
ــر ــە ــە ــە ــە ــە ــر،

.ــەۆ ــتە کــدە یــە

یــۆ ،ــو ــدەێز ،ــو :ــێیە
 ــە ــ ــوە ــێچەە ،ــو 
،)ــەیر( یشــە کــێز ،قــرە ــو

ەــەی ــر ــڕە یــە ــ ــ
 ،ەــیەی ــە ــ نــە  ــەە
ــە  ،ــو  یســر ــە  ــە، موۆ ،ــت ێس ــە 

ەــە. ــڕە ــ ێاەیــە

ــە ــجە ــە ــو ــ ــ :ــو
ینــە ــە ــیە ەدیـ ــە  ــە و یــەە
ــ  ــە ــە ــەە ــە ــە
ــەەیر )ــنعە ــدعنە( ێشــو ــە
)ۆیــد ــ ــە ــگەۆ ــ ــر 
ــ ەجە  ــ ۆری ــە  ــت ێس  )١٩
ــر ــە کشــە  ــو  ــ ــەە
ــە ە ــە ــە  کــر ــە ە ــە  ــۆ
 ــند ــەێو کــ ــە ــۆ
ەــی ێکــوتەە یــە ــە ــەێو

.ــژ کێــمە  ــکر کــە ــ

ەو یــیە ە ــە  ــەە  ــە ــە
ەــۆ ــەە ،ــەگژە ــوە ــە ــە 
کێشــمە  ــک ر ــەین کخســتن ــۆ
ۆــگێر ســ ێکــز ێــو ــو ــە
ــە ــک گیــرە  کبخــ یــە ــە
ــە ــەدە ــ ســتیو کەــۆ
ــەێز ــە ــۆ ــەر ەۆــە ورــە،
ــە ــر ــەەر ســ ــە ــەی
ــەە )ــو( ــە ــە ــە ێکــد ــە
یــدمڕو ــە ــۆ ســ ەــیی ێــز ــە
،و ێهیــو یەیســا ــبەە ،ــەیکر
)ــو( یشــتو ــد ەە ەشــتگیر ــە 
ــە  ــ جە  ــعەید(  ــ ە( ــۆ  ــ  ــە و

.ــو  ــە ێهیو

،ــەە ــە ســە ێــ ــۆ ــیه ــ
ــە بــەە ،شــتید یــر ــە ــید ــە
ــەە ــەەەلە کــز  ــدوە ــۆ
ــەەل ــە ــو ــە  ،ــەێم
ــدوە ( ــەە ــەە . جــە
یــ ــە ــ ێنــد )ەــە 
ــیە ۆ ــە  ــە  ــر ی .ــو ەب ەــێو 
ــرە (تــەر ــڕ ــۆ ۆد یــژدو ــە
ــە ــە ــەە ــۆ یــە(. یتــۆ
ــ  ــدە ــری ــێخە ــریر
یەــیشە ــە یــێنە ــە 
ــ خــۆیە  ــدە .ســتوەە
ێــژ ــە ،ــرر ــەە ــە ەــە ــە ٢٠١٠
ێشــو ــە ــەا ــێ .ــونەێو یفــ
یــە ــە. ســتە ــ گەە ــ ــ یف
ــەیەو ــ یشــتنە ەۆــد( ( ــە
ــیۆید ێتــە (ــو ــە ،ینــا ــیخ
ــە)ۆ یکــۆل (  )ــە ێــ ــۆ
ەیــد ــ یــە  ســە ــە ێشــو
ــە ٢٠١٠/١١/٢٣ ــە )ــەە یــرە (ــتە
ــە ــو ــە ــ .ــؤرڵ ــە  ــکۆ
یــەێۆ ٧٠ کــەە ــەیر ســیە ــە
ــو  ــ ۆ ــە  ــە ەدی ــە  ــ ــڕ 
ــە ە ــ  ــ ێنە ــە  ــ این ــ یخ
.ــو ــکر ەوەەیەەــە ــ ــدە
ــەرڵ ــەە ــکۆ ــە یــە
ــیقۆ  ــو ــە ــە ــە یســتێک ــە
ــە چیــە  ــتیو   ــگە ــە
ێــد گەــت ــف  ل یــ  ــگە
(گــە ســە ســتۆۆ ــز ــەە .ــو
تســ ــە .ــرڵ  )ــۆ ــ کــۆ
،کەــە ــتو کــۆ ــێو ــمە
ــە ) بیــر ــر (ــوێه ــوە 
ێو ۆ (ــێو  ــە  نیکــو
ــپێد ، ینــ ــتیف،)چێ ــر ەــە
ــە گــە ێــو ــۆ  ۆــە( ــرو (ــ ــە
.)تــۆ ــ ــ یــە( ینحتــ کــەو

:ێکد ە  ە وینە ە

ــیشە ــە ەــە ــوە :ــە
 

یــ ــۆۆد ــو   :
. ــید

ەەە ە هە ەرڵ ێر ە

ەە   ۆ

ــەە ــ،)ندۆ ــۆ(ێ
ــدە ،ــتیبرۆ ــتکریر ــەکۆ

ســەە ،) ١٨٩٢ (ــتە ــویفە ــە
ــە،و ــیر ــتنر ــکرە
ــە ێبە ــە  ــە  ،ــو ە ــە  ــۆ  ــ ە
ــدە یــۆ ٢٥٠ ،ــدیه ــە ــە ــە .ێــ
ێــۆ ٢٠٠  ــی  ــەەۆ  یــ ــە ــە
ــیشە ەــە. ــێتەسۆ گــرەلد
 ێنــە ــە ــێێەما ــ،
ەیخۆیــە. ــدە ــ ــرەەە
تدــۆیتە ) ەڕــە ــگەۆ نــە (
 ســ  ــە ــە نیــدیکە ــە

.ــڕد

ــو ــە  ــوە ــدە ــە بــرە
نــۆ ــو  ــۆێو ــ کــەو 
ــەۆە ــید ــە  ــێۆ ییەەــە ــە
ێنــە ــۆ نــر ێکــە ،ەێشکشــۆ
شــتە  .ــو ــدە ــەە ــەەە
ور ەــە ــنزەلەۆ یکــۆ ێســت
ــل ــە ســیۆر )یتێکــی (کــژو
یــەەەیو ەەیــە یــەتو ــگ
ســتنیە ــۆ ــیر ــیەەەوە 
ــە ــ  نــە چیــە .ێکهێنــ
ــیۆ ــە ،ــد ــڕ  یــە
ــە ۆ ــکر ــتدە ــە  ــتەە
ــ ــۆ ــی جــ ــە ێنــدەە

.ــ ۆپیی ــە 

یزیبرێو   ۆ

ــیەل  ــە ــە  ەدێســە
ــ ــتنر ،ــەەۆ شــەێژ
می دە ،یــە ەشــکرە
چییــە ــر ــۆ یهــ ســەەە
ــە ــر  چــ ــرە  یەیشــە

ە ــوۆ ــر ودــمە ــەۆ ــۆ
،یــەوە ــە  چــ ەــ
نــەروێه ــە ــنەروە ــە رڕ
گــێو ــکروۆۆ ــەە ەــد ــە
ەــد ــەەل یــکرۆ ،ــەز ــە
ــ ــری ــدە ــێخە ــێکیگۆ
ــدە ــەکرر ،ــەکیەەە
ــدە ،٤٨ ــۆ ٣٢ ــە ــیه ــ ــە ــە
یکــر ،ــە یــگ ەــو ــدە ــۆ
 ــەنر ا.ــد ێتــ ــە ــیزیبرێۆ
ەیەــتەل نــترو (،ــو ــدمو ــتیف
ە (، )یــزیبریو ــۆ ــپە ــە ــو یهــ
ــەدە ۆگشــە ــەەل یــ ــە ــە
.)) ــە ــ ،ــمدە ــەەە ــێخە

ــە ،ــ ــۆ ــ ەــ ٣٠ ێــژ
ــەی تەــە ێو ۆ یزیبرێو شــتنهە
ــۆ ــە یــپۆ ســەپۆ ــە. ــە ــە
.ــو ەــە..،دە ،نکــ یــر ــۆل
یــە ۆــتە شــە ــ ــە ــگە
( ــگ ێ ــ دە ،ــد ە ــ ە ــە 
ــە  ،)..ێــ ــە ــگ لی  ــز پن ــە ەرم
ــ ێــو ێنــە ــیۆ ێکــە وۆــە
.ــرزە ــو  ەــە
ــە  ــتە ــە  ــە ــە جــۆە
چــ ــر ،ــە ــۆۆ ــە
ــ .ــڕ شیشــەە وۆەــ ــر
ــەە ــکر ــر یــ یــتە ــە
شــور  ــگەێو ــە ــە ــچیە
ــە ێســت و.ــە ەــر ــ ٤ ــۆ ٣ هــە

.ــر ە ــە ە ــە  ــ  ــە  ــ 

ــو ــ ( ــمی ــە ــ ٢٠ ــە ــە

ــ ــر ــە ەمیــە ــە ،ــە )ــ
ــەە ــو ــە ،ــ ەــتە نــ
ــک ــە ــدوێه ســقە ینســیە
ــە ١٤٤ ێســت ،یشــە ــوێه چــ ــە
ــەە ــدێو ــە ــتور  ــر
یــۆ ٩ ــە ــە ــۆ حمــە یــۆ ٢٣ ــە ــمو
ــ میــ ــە ــە  یســر .ــر ــرۆ
.کــە رتــر ەرەــە کــۆ تــەر

ــە ــەە ــ ــێنە ــە ٢٠١١ ــە
ــە ــر ــر ،ــڕ ــەێر ســە
مــە ــە ،دــک یــیه کــۆ چیــە

. ێســ  پــ

،یشــدیه ــ ــ ێچــو ــە ــەە
ل یــ ٢٢٠ ێپەــد. ــیه کــۆ

،یەــیشە ــە ەــە ــێنە
.یەــتە رــیدرە ــە ێــە
ــتدە یــی ــکر ٦٥٠٠ ــە ــە ــە
ــیەەاۆ  ،ــەە ــر ــە

ەــە. ێســت ــە

ــەە  ــە ،ــە  ــ  ــە  ــو ێ ــە 
 خــۆیە ــنۆ ــدە.ەر
ــۆ ــۆ ــە ــ ــ ەــپیکر
ــیزن ۆــە .شــتو ــۆوە ێــگ ــوە
نــە ــەم . ەــە یســتە
ــ ــر ــە ێــزیبریو نیەــتر ــە
ــە. ــیشە  ــەی ،بنیــ ــدەێا
ــەر ــەی ــە )یفــ ــە ( ینفتــۆ
ــوێو ( :ــ ســە ــیه ــ
،نــە یــ ــ ــە ، ــد ــێد ــە
ە(ــو ــتە ــ ،)گــر ــەەە
ــە ــە ێــر -بــو ــیحە ێرــە- ێســت
ــ یف ــ ۆ ــە ــە ێگرن ــە  ــە(. دێو
جــە ــر ەــکەو ە ینفیتــو ــە ــەا
ــو ــۆ ــە ــە : ەــکەو ــ ؟ یــە
.ــڕ یــدک ــەل ــەە ەــە

..........................................

ــ ــێنە ــە ــە ٢٠١١ ــە
ــە ــر ــەیر ەســە ــە ــەە
٧٠ ەە ــو ،کــر  ەیفــە ــر ەــە
ێســت ،ەۆ ــۆ ێــە ،ــەد ــە یــۆ
ــە  ــە.ل یــو یــ  ــەەز
ــو  ــد ــە ــە  وــ ــۆل یک ــە 
ێــ   ،ــک  ــە ە ــد یو ــە ە ــە 

ــە ــەە هــە ــەەە ــە ــوە
یــ ــە  ــڕ وــتوە ــەەوە
مە ــە ــوە .ــک ێنــە یــ ــۆ
ــە پــ  )٢٢٠(مــە ،ــرژ ەــ ٥
ــ ۆ ــژ ێ ــە  ــتنە و ــ ترر  )١٨٠ (
پــ ،یشــدر ــ ــەە.دجە ێــد
ــ ــێۆ ٧٢ ــە ــۆ ــرژ ــەدە
ــۆ ٢٠٢٥ ــ یــر ٢٦٠ــە ١٩٧ ــە ــ
یــر ێــۆ ٤٢٠ ــەە ــە .ــەدە
ەســە ٢٠٢١ نــە.ر ــوۆ 
،ــڕ یســ ــێنو ــرۆ یــۆ ٤٠ ــە ــەێر
٦ ــە ێــەە ،)شــەینیوۆەە (ــۆ
یــەێر ســە ــە ەەەەــە یــپۆ
.ــد جە ــە نەککە ــ یس ــە  ــە  ــو ر

کەە ەۆ و ۆ ێە

ــیۆ ١٠٧  ٢٠٢١ ــە ــد رســتیۆ
ــەکا ــگ ــە ــیۆ ٧٧ ،وــتکە ێــر

ــو

ــە،ەە ــو یــۆ ٥٠٧ رینســت ــە
رینســت ــێنەە ــوە ێنچــ ــە
ــو یــۆ ٣٨٣ ێســ ــە ــوە ،ینــێکد

ەــە.

٢٠٢٢ بەسە ۆ
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ەســایخوز  ئازخــوز ڤێکــمر هــە بــۆ ژ ژ هــەڵ  وــە  ــتەمگە
ێکــۆ ش ،ــ ە ــ چێک  ژ ــە ه ــۆ ب ەــیا هەموش ــە  ــە ل  ــ دئینسا 
ــە ئ اــە  ــە  ــیاە پر ــە ئ ــە ب ــ هەمی  ــە، ەبڕ  ــە ب
ئاــە؟ لــە ــبۆ ەــئە  یـــیە ژ بەشــە جنســ ژ اکاـــیە  ــتە

ــۆ ــە  یســتەیو  یســتەیسا
مــە ــە یەــە  ــ  ــەیبریو
ــە ــە  ەەــە  ،ــدێر ــە  ــتو
 ،شــیگە  ــێب  ێشــە ــە ــۆۆ
ە  تەکـــیە ــە ،ــۆۆ ــویڕ ــە
ەەە ریگیر  زە وــە ە یســتمە
ــە گــەەۆ ــەە یــترۆ  ــە 
،ــتی ــر ــە ێــە   ،ــەگە

.ــەە یــ

ــ ــەرەۆە  ــتە  ــ ــە ــە
ــە   ەقوــە ــدە  ــە ــدە
ــ یــر  یــۆ  ــە ـــیەر ــە
وکــە یعــە، ــە ێــگ ،یخوســە 
ەودـــیە  ــەەۆ عیــ ــە شــەو
  ــە ەەهێندــە، یـــیەەەۆ
ــە  ــە ە ــ  ــیە ەدـ  ینســەدە

.یــەێد ــژ شــت

عیەــە ــە ــە  ـــیە ینــە ــە
ــە ــە ەەــتەەۆ یلـــیە  تــوە
ەــە ــە  ــونە ــە ــە، گــەەۆ
 ــی یســا ــەز  ــی ــە ــە
یســیمپر ێــز  لــی ەەەــتە
ــ ێــو یســتە  ــەیبریو 
نــدە  ــی یژــتر ــرە ــۆ
ریتـــیە ۆــە    ــە یـــئ

.یستیـــیەیۆ

تە دەە ێژ ینە
 ەە

ــدر(  ،ــ ــەە ــتە دەــە
ــی ــە" ــدەەوە ــە ،ــە ینگــز(
ــ دک ــە  ،"ــ   ــە ب ــ ەد 
دەــەە ــدوە  دهەــە یــدیژ
هێنــەە ــر ــۆ بــە ــەد
جــۆە ــویکه ــی  یرــە ــ 
ێــۆ ــە ــتەە ــە ــە ەیرـــیە.
ـــیەدوە ێشــچوە ــەۆ ــە
 ــ ۆــە یــدەەۆ ــهێنەە
ــ ەــەر ــەە ێیــە ــە ــە
 یســت  ــر  ــتە ــێژ
ــە ەــە ــتەە ــە ــڕە ەــە. ــو
ــە ــۆ  ــدە دــە گــەەۆ
وــیۆە ــە ەدــە ــیو  ۆــە

ێوــە. یـــیەەەۆ

 ــەەە  ینگــز یــز ــە ــدە
ــۆ ننــەەە ــ ــەە یــ  ــتە
ــ  بــە ــەد ــودە یــ
ــە ــە ،ــەیەی ــۆ  یرــە
ــەە ــە ــۆ ەــەەە ــە ێــ نەــە
هینــەە ــر ــۆ بــە تــد
نەــە، ــە ــەە ــی  یرــە ــ 
ەوــد ــە  ییســتم ــە ــ ــەە ــتە
ــ  ــ ەەهین ــیو ــە ۆۆـــیە ــە
ــە  وەــە  ــو ێگیــر یــدەەۆ
ەــە. یســت ــ  تــەێنر ــەە

بــەە ،ــرە ەــە گــەەۆ ــە
ــەە ــتد ــە ــ ــە
ــ ــەە ــتە ،ــتو مــە  ێــر
ــیە وـ  ــەەۆ یســتمە ــە ەوــد ــە
ەوــد ــە  تــەێنرە ــەە ـــیەەە
 ــد  تــۆە ــە ــیەە ـ ینــە ــە
یــۆ  ــیرە ــە  لــی  
یــژ ێشــو ەــە ــ ــە   نــ
ێرــەە ــە .مێـنـــنە ــوە ،یــەە
ژشــەە ەــیوە ــ قــوە ینــە
ــییەی ێــز  ــز   ییســتم 
یســتەیۆ ــ ەیســتەیسا ــە ــو
 ەدــە ــە یســتەیمپر ــو 
ــەە ــد  ــ ــژ   ــە ــە  ــیە تەکـ

.شیـــیتە

 بینیه ێنە
ێژ  کتیک

ــین ــۆ ،ــە ــە ــە نێکدــۆ ــە ــ
ۆــە ــە ێوســتە ــەەۆ ــە ــە
ــەە ــە ــە ۆەــە ــە ــین
ــە ــە گەــتە ــ ــین ــۆ .ێننــە
ـــیە ــۆ ــە ــ  ەــە یــ
ــەهێنەە وەــە ــۆ نــە ــە ــین

.ەــە ــە

 کتیکــ ــ بینــیه ــێنە

ەــە کــتە ــە ەوــد ــە ــیژ
ــە ــونە ــە ەگەنێتــە ،ــ ــەە
ــ  ەدــە شــت ــیە ـ ــد ە
ــە ــە ،ــین ــەهێنەە وەــە 
ۆــگێڕە ــ ــەنە ــەنەر ــتەە
كێشــە ەشــە  دێکشــک ێنــ ــە
کردەــنو ــتەە ــە  ەــدەە،
 یســتد بینــیه بــەەە ێبڕــە
ەین ــە یــۆ  ـــیەیختی  ــنگە
ــەخو نــەز ــو ــە ــو
دیســتە ــەریر ــۆ ــە .ــد
 کــتە ــە کیــدە ــدە ــەە
ــەی  ــد ــت ــە ــ ەدــە
،ــ  ســیۆر  ــە  یــر  ،تــوە 
 ،ینــە ،ێیــ یکرەــو  ینــە   
ــتەکە ــە ــە ــ ــەە ەــە
،ــەە ــەەل ــە ــوە ــە ــە ــە
یهێنــۆ ەــگێڕۆ گــە ــو ــە
ــتر ــە  ،ــەەگر ــ ــەاۆ  ــتەە
ــ  ــتم یس ــە  ــە  ــ ەج ــ فوێ ــد 

.ــد ــەاۆ

ە ەدە ەە
یرە ە

ــرە یــڕ ــە ــە ــتد ــترەن ــە
کــتە ــە ــەە ــە بینیــ ــە یــوە
ــە  ــدبەەە لــی  ــ 
 ــە ەدــە ــتەە ــە ــ
ــتەە  کــیز تــە ــەۆ ــە ێینســ
ــە ێــ ــە ــۆ ــە ەــە، ــۆ ــو 
ــ  ،ــۆە جێــ  ێبکــر ەــو
ەــو ــە وک ،ێــیە تریژـ  ــر ەب
.ــەەۆ  ــنیەر ــۆ ــە ــەەێکر

ــە یلـــیە  کــتە  ــە ــە
ــەەۆ کــژۆ  یــ ــە ــە ــ 
ــکر ــ ێــ ــۆ ،ێــ دــە گــەەۆ
 ــو ــە ــە  ــر، کــژۆ  یــ ــە ــ
 ــر کخ  ــز ــە  ــ ە ــ  ،ــ ێ ــە ێگە
ــە  ،ل ــە ــ  ێــ ــ ــە  ،ێــ ــنەز
ــ ە ــ  ــ ێ ــژ ەب ــ پێنەە  ــ ەە
،ی دـــیەە گێرۆ ییـــیە نەز
ە ــوە ــە ــۆ ەــەەە ــە ێــ ، ...تــد
رــە  ــە ــە ــە ــە ــە  ــە ــەر
ەــیکر ــە ،ەیـــیی  ــەەۆ
ەدــە ــ نــەهێنەە وەــە
كــدە  یــە تەکـــیە  ــ
شتیـــیە ــە ــتەۆ ــ ــتەۆ ــە ــ

.ــت

ەرەـــیە ینــە  ــرەۆ  کــتە
ەکیـــییز ەــەە  ویــە   ــە
ــە ەــیو  ــیو ــە کــر ــە  
نەــە ــە ــ  ــە ەــە .ــەە کــتە
کــتە  ەدــە ــە ــ شــتنیگە ــۆ
 ــە یســتمە ــە ێرــەە ــە ، ــەە
ــە  ەــە یســتمێک ــۆۆ ــێنێتەەە
ــو   ــە ێــ ــە ــوە ەــە
ــە، ــتەە ــە ،ــەۆ ەــگێرۆ
یــ ـــگە  ــە  چــوە  کــو
ــێو؛ ــوەە ــەە یــەۆە 
ــەخو نــەز ســتنە ەــە
 ۆــگێڕە ــ یــۆ ــە ــە ــ

.ــ گرتــە ــۆ ــەخو

ــتە ــە ــە ــەە ەتکرــە ــە ــ
ەرەـــیە،  ەــە ێنــە  ــەە
ەــو   ــ  ــک ن ــە  ــیە یـ ــە  ــە 
ــەە ــ یـــیە، ــ ــە یــیکر
دــەە ێــە ــ ێكــ ــرە
ێــ ــ ــە ــ ــە ــێد کدــینۆ ــە
ــ ــە ــر ــە ــدیه نــۆ  ــە

.ــتد ــە

ینــە یژــتر  ــەی ێـــیە، ــە ــە
ــۆ  ەدــە ــە ــە ــتە
ــە یـــیە یــرورە  ــ ــرە
ینســە ــۆەل ـــیە ــە ــە ــنە
ــر ــە  ــ ەمی ــە ــر یــەەو
ێــز ــە رنــە ــو ــۆ ەکــو ،ــە
ــر ــە  ەدــە گــە ــە ینســەە
ــ ەە ــە  ەــتی ر ەــەە ــە  ــو ە ــە 
ــە رـــیە ــ  کــێز ــە ــە ــە
هێنــەەە ،یــ ــۆ ێکســە شــەیژ  ،ــد
ــ  خســتنە ــوێه  ندــە ــو ەێ 
ــو ــە ەــە ــێو  یزەــە ــە

...تــد. ،ــد ــۆۆ

 ەدــە ەـــی نــەز ــە
ــی و  ــژ  ــە  ــپ ە ــ  ەــێو ە
ــڕ گــڕە ەــێوە ــە گــەەۆ
ــو ــە نینــەخو  بیســتی ــە 
ــ  ــە  ــ  ــو ی ــ کرە  ــت پەە
ــو ــە  ــ ی ــە، مو ــۆ  ،ــ  ــ ە 
 ــەە کــتە ســ ــەە ەــە
هێننــە ــۆ ــ  کــە ــو ەدــە 
ــ ــتەە ــەە ــ ــ یســتەیسا ــ
،لــی    ێنیســتۆ ــنبیر ــدە
ــە .ــە ــە ــە ــدە ــەە ــ
ــد ــە ــە ــرە ــ ــە ەــە ــۆ
:ێــە  ــەە ــۆ ــت ــەە

 "ەە"ــە،  "یشــتم"  "" ــەەۆ 
"وۆە"  "یــد"  "کــە" وکــە ،یــر
شــتڕڕ"   ،ــرێوە ــوە  ــر
ــ ە  ــر ە ــز ێ  ــد ن  ــ   ــە" ێز
ــ ــە ،ــکە سشــت  "ــێبگر ــز"
ــنف ــە ــە ــەە یــە ەــەە ــە ــ
ــە ێــر . ەدــە ــە ەرەیــە
یــ ــە ێشــکە ــە زەوەــە ــە ــە
گــەەۆ ــە ییــ ــر  ــ  ۆەگــە 
،ــە ەــە ــە ێشــکە دەــە
 ــە ،ــەە  ــە ێنــز ــە ــ ــە
.ێــ ســە  ــەەۆ  ــ ــە ێیســن

ــە  ــیە ێکسیـ ــە  یســتەیسا ل ــە
گر ۆە ــە  ــو ەــە ــۆ ــی ــکر
ــە ،گــدە ــ ــە  ،ەیرــە ــ ــە
ــە ــرە ــ ،ــر  ــە ــ ــۆ 
ــهێنرە ێــ  ــ ــو ــ  )ــە(
نیــڕ  ــر  ،ــێک  ــر ــۆ
ەدـــیە ــە ــۆە ــە ،ــکرێو
ەدــە  ــە ــروە ــە ـــیەە
ــە ەۆــین ــە  ــە .ــبهێنرە 
 ەــە ــێنە ــەە  یــە ــ
ــر وە ــ ێکس ــ ۆجێکتێک   ، ــ یزک
ێـــیە ــە ــە  یــە ێــەگە ێکســ یــژ
کــر ێــو ــتنر  ــڕ ــر ــە ــە 

.ــ ەێ ــ رێک 

 ەخو گە
ەە ە

 ەڕــە گێکــە ــ ەۆــین ــە ــە
،ــە یــ ــە یــە نێکدــۆ ــەە
دــەە ێــژ ــەر ــە ــر گیکــە ــە
نســ ــر ــ ینگــز  ــە ،ــد
 ێکشــک یــەیژ ــە ــە  ــەە
هێنــەە ــر ــبە ــەد
کــدوە ــەییەی  یرــە ــ 
ــ ــ ــەهێنەە ــە ۆــتە

.ــر ــدە ەەینســ

ەیو ە  رەۆە ـیەێژ ە ە 
هێنەە ــەر ــە  ــر ــدەە ــەە
ــ ــەهێنەە وەــە  ــەەۆ
ــۆ گــەیگە ۆــە  دەینســ ــ
ــتهێنە ــ  ەــد ــە ــە .ــەر
یــدێژ ــەر ــە  ــرە یــ ــە
،ێــر یـــیە ــ ێگــە  ــر ەەــەە
ەەــتە ــە ــە ەــە ــر ــتەە وکــە
 ەدــە  ــ ــدە ــە ــەکە
کــتە ەــەە ــە  ــە  ــە  ــە رە

.ــ  ــە ە

ــەە ەدــە ــەو ــ ــە 
ــ ــدی ۆەەیـــیە ۆــیۆە ــە
یشــێکۆ  ــە  ــە  رــەە
ــل ــە ەوــد ــە ــە ــۆ  ــۆ
ــە ــۆ یســت  ــو ەــدەە ــە
ــە. ــە متکیــ  ــکر ــ ــە ــ
 ــ   لــی تــوە  یــر ــە
ــە ەــە نییــە ــ  یەیرــە ــە
یــەێژ ەگرنــە ــە ــوە ــە ــرە
ــدە ــە  ــە ــ  ــزیۆ 
ــۆ  ــز  ەدــە یــە

.ــە  ــ  ــۆ 

ێــە بــڕ عیەــە ــە ــر ەــێوە ــە
ــ ــە یــ ــدو کــە ــە ــ یســت ــە ــە
،ــیو ــە رە ــە ــە  ــ ویر
ــەە یــدیژ کــەر ــە  ێــژە ەکــو
یــر ــە  ێکشــ  ــەە نســ  ــر
 ییــەەین یزــە یــژ ــژ ــە 

.ەــێنرە ییــەەەۆ یســتمە

ــە ــە ــە ــە ــە یســت ــە گێــە
 ــکر ــ گــە  ۆەــە گــە
ێکــیۆو ــ ــە ەــە  ێــمە
ــە ــدتوە  ــی  ــەەۆ  ــو
ــەۆ ــ  ــە ەگــە ــە ــەەە.
 یرــە ۆەەییــە ۆــە  ــی ــە 
،دەــە یســتم ــە ــە یــلە
، ەدــە  یســتمە ــە ــژ ــۆ
ــ ــە بــە ــە ــەر ــۆ ــێگە
 ،ــدیر ــە ــەە  ــتد ــە
ــە ەــە  کێــمە  ــکر ــ ــە
ــ ەــە ــەخو نــەز شــت ــڕڕ
کــە ــۆ ــۆ ــەە  گــەەۆ ــە ێنــێکد
ەــە  ــە  بەشــە  ۆــگێڕە
ــ  ــە  ــە ییەەەۆ  ــو  ــتمە یس ــە 
گــە ــە تــەری  نەــینرەە ێــد
ــۆ ــدیه ــەە ــە یســۆۆ ــیتڕ

.ــ  ســە ــەگەەۆ ــدە

ــەە  یشــەە  یســۆۆ )ــدە ینیســ(
)١٩١٧( ــۆ ــە ــ مێنتــپ ــە
رــەە  ــو ــەە" :ــە ــی
ــر ــەە یــیزۆۆ ــە ،یــزۆۆ ــە
وۆبەدـــیە ــە ــە .)١("ــ  ــە
ــە ــە ــە )ــدە ینیســ( ــتە
ــە گەــتە ــە  ــۆ ــو ــەڕ
 ــەین گــەەۆ ــە ــد ێ ــ ــە
هێنــەە ــر ــبە ـــیەد
ەکر ۆە ــە وە هێنر ــ ــۆ
ەــە ــدو گــەەۆ ــە  ەدــە
ــتە ــە ــدەت ــە ــە .ێــ ــد ــە
ــەە یســتۆۆ ــەنەز یســت ــە ــە
 ،ــ ــەخو ــەنەز ــە ــر
ــ  ــ خو ــ ە  یســتۆۆ ــ ە

.ــە یکرن ــ ێ ــر و  ــر ێکهەپیک

ــەپێکرێکهە ــە ــەە ــە ــە یکــد ــە
نــەز  ــ ــەخو نــەز
یشــد ــە ــە ،ــەە یســۆۆ ــیتر
ێیزۆۆ ە ــکە ــە ــەە ــە ــە 
ــ ــەد ــە ێــ ــو  ەیــز ــوە
ــەر ــە یهــ  دــەە ێــ  ێکتیکــ
 نــەز ــو ــە  ،بینــ ــدۆۆ
یکــیک ــەەوۆ یــ ــد ــەو
ــە ەێشــە وــە ــە .ــەتەرە
ــد ــخو  ۆــگێڕە نــەز
 ــە ەێــز یســتۆۆ نــەز ــرە
نــەز یــو ــدوە تیکــە نــر
یســتۆۆ نــەز  ــ ــەخو
ــەخو ــەنەز خســتن ــە

.گــەەۆ ــە ۆۆیســتییە ێــزە

ــە ــ ــەە ــتە ــە نــە ــە ــ 
ــە   ــە ەێت ــر ی ــە  ــە  ــە ی ــتییە 
دیســتییە ەکــە ــۆ تــەرە ــو ــەیر
ینــە ــی ــوۆ  یــر  ییەســەە
ــیەی  یکــر ــە  ــر یــەکر

. ــر ــە ــە ــو

ــە  یســا ــە ــو ــیەی ێــز
قێکــ ــەە ــە تــد، .. یــەیبر 
ــە   !"ــ ر ــ "   ــ ر ــۆ  ــە ر
ــە ــە  ــەخو نــەز ێیــە
ــەەخو ینەیـــیە  ــەەۆ
ــەی ــە ــ رــە  ــەر
ــە  گــەەۆ ــە ــە ــە ــو
ــە .ــ  ــر ــۆ شــێشە ــەێگە 
ــەنەز  ــ ــی نــەز ــۆ
ــە ینێکــ ــە ــێە  ــەەۆ
ــتکەلە ــر  ل رــە ــەەۆ
ــی یژــتر  ینــدە  ــەو یــتە
ــە  ــد ە ــو وێ ــە   ــە، ز   ــە 
"پەیشــتم"   ەە ە .بد
.ــە ــە "ێشــمەە" "ۆــگیڕ" "یبــر" 
ــ ــتیک ــە ینیــە ەــەلە ــە ــوە ــە
ــ ر  ــە  ــە  ــو  ــ ی ــ ۆکرت 
ــە  ــەکرە ــەە ــە ــ 
 ــە ــەەۆ ســەە ــە ــو ێیــە ــە

.ــۆ

ەود ە ۆ   ۆ
ە ەخو نەز ە

ــە ــدە ــە ٢٠٢٢ ــرو گــ ــە
ــە ــرە نــد ــ ــکرە ــەەل
ێشــتر ــە ێنــ کــەز ــە ،ەرــە ــ
ەــیحیە ۆەەــتە یــز  ،بوــتهە
ــتبهێنە ــەەنە ــە یــو ــدو

ــە ــ نــەز ــە  .ــدەپینەە ــە
ســتەۆە  ر ەــەی ە  کرە
دــە  ەــە  ــە  ــە  خســ ــ  
ــۆ ــکرە  یســتیمپر ێكــە ــە 
 تــەرە ــۆ  ــ ــە کــتە
 یژــتر  ــە  ــە ە ۆــتە  ــ یەدوە
ــر ــەل ــە  ،ــەل ــە ــەو ــۆ
ەــێر ــە بــەەە ــ نــە ــۆ
گــە  ەگیــر ــەنەز ــو پــدر
.)نێــ( ــو یــ نــەز ــە بخــە

ــە یبــ ــوە ڕــە ــە ــە یکــد ــە
ــیه ــە ــە کــۆ ــندۆ ســتغە
یشــدیر ــە  ،چــ ــە ــە ەــە ــڕە
ــە  یســا مهــو مــ  ــە ــۆ ــڕ
ینــە ــ ێکــە یجبــ ــج 
ــە ــتەکیە ــە کێشــنهەە ــۆ ــ
.ــتد  ــ ە ــە ــە  ــ  ــە ەب

ــەە ــە ینیــە ــەەمو  ــە ــە
ــەە ــ ــەاۆ مــ ــە ــژ
ــە  ،ــەل ــە یــییە یســا یژــتر
ــ د ــۆ  ــگێرە ۆ ــ ە ــر  ــ ەل
ــە ــە یــر ــە ــەە یســا مــ
یجبــ ــج  ــ ەدــە 
یــر .ــنرچر ــەە  ــەدر
 ــە ە ــۆ   ــۆ ە ە ینیە
ــژ  ــتە ــۆ  ــۆ ــت؛ ــەە 
،ەە ــۆ  ــ ــ ــ ــرەۆ
ــ  ــە ــە  کــتە  ــ پێچە ،ــۆ ــۆ  
ــیە ەــە .یەــە ــە کــەەۆ  ــە
ــە ــە ــە ۆــە   ــۆ ــۆ 
ــدرە ــیه نێکــۆ ــوە ــە  ــتد
ــە.  ــە  ــ و ــە  ــۆ ۆ ــت  ــە  

یســتەیسا ــە ــە ،ــۆ  ــێز ــۆ
یــز  یســتە ــ ەیســتەیو 
لــی یــیە ــە  یســتەیمپر
ــ ــەە گەــتە ،ــو ــر ــنییە
ــکرۆدە  ــرزیۆ  ــید ــژ 
ــەی ــە یزــە  کــە ــەر
 یســتەیسا یــە. ــڕە ــو
ــر  ــ ــە لــی یۆیســتە
ێنــەە ــتەکە ــە  ــرەۆە یــ
ــە ێننــەە ــۆ ــە ــوی ەزشــد ــە 
ــە  یســاییە"!، ــۆ" ــ ــیە
ێشــەە ــ یســتەیمپر ێــز 
ــ  ــبە ــو ەت ــە  ــرز ــو یڕ
یزــە ــە ــە .یننــەە ــۆ یســا
ــە   ــوگرە ســتێر ــەەە
وــە ــە ــ ێژ یژــتر ــد ێکریبە ــۆ 
یســتەیۆ ریتــە ۆــە ــکرۆ
 ــە ــۆ ــەدر  ــەە
ــت ر ــە  ــ یو ــە  ــتمەێکرە   ــە 

.ــچ  ــ

نیــە ــە ــۆ ــە ــە ــی یســا
ــە ەــە ێــر ــە ییــە ەعەــە 
ــتە گــەەۆ ــترۆ ــەر ــە  ــ
،ــ ەکــە  ــد ــەە ێنــەە
   یــیە ــدە ــۆ ەکــو
کــە ــە ــو ــی ــەنەز
خوــتە ــە یــەدە ــە ،ــەە
ــە جێنــیگو ــ گــۆ یــەنە ــە ــە
ــ ەەــەە ــە .ــرە ــ ــە
یــو  ۆەگــە یــو  ــ  ــە ــە
ەۆــە ــە ــنتر کێــمە  ــکر ینــ
ــۆ  ینســە یســا ــیز ــ نــەکر
ــۆ  کــە وــە ەــە ــە یســتیۆ
ــە ــە یشــینییە ــە ــە ەەــتە ــە
ــە ــە  ــە ــەە ــدە ــۆ ــر ــتیک
ــە  ــر  ــە  ــە یی ــد ە ــە  ــ یج ــۆ 

.یزێســا ــترۆ ــز

٢٤-١٢-٢٠٢٢

-*-*-*
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تپێ ●
-٢٠٢٢( ــندو  ەــتپێکر ــە
،ــر ێک ــت  ،ــد ون ــ ە ،)٢٠٢٣
ــۆ کــر ێکیــەۆ ــە ــە  بــەە
یــتەو ــە  ــەە ــە ،ــە ــەکو
ــە ۆــە ،ــدە نــە ــر کــ ــەە
ــیی ێــژۆ ــندو ــز گــ
)ــە  ــ ( ــە  ــت و ــ گمە  ــۆ ک
)ــتو یشــتم ێتــە( ــە ــر 
)ــچەە( ــ یگــر )ــەل( ــە ــە ،
 )یــە(  )ەەجــە(  )ێمــ(  )ۆــە( 
دێشــۆ  ــگر ــە ــتی )ــە(
ــێد ــە ــە ــۆ ــ ــە  
ــە ــر ــە  دــ ــمە  ــە
گــوەز ــکر  ــە ــەکو ــەل
ــندو ــە ــەکرە  یــەۆ ەــە

.ێــە

ێژ خاا ●
ــت و ــ ەم ــ ەکو ــ ر ــ ەجوە
ــە ــڕ ــە ،)٢٠١٤( ــ ــە
مــە ــ کۆ ەــە ــ ندو ــە گ
نــدو ــەە  .دــت ــتو
ــدجە یدێشــۆ  ــە ــە
ــ ــ  ،ــۆ ــە ــە ــەدە ــۆ 
،ــڕ ــە  دێشــۆ ــە ،)٢٠٢١(
،یــ  ــکەجە  ــر ــە ــە ــە
ــۆ ــە ــکە ــ ــە ــەکو یــو ــە

.ــک  ــە  ــۆ  ــ ە ــ گێ ــد ە

ــر ــ ــێو ــە ــە )٢٠٢٢( یســە
ەر ــتی ــگمە  کــۆ ــندو
،ــگر ــێو ــە ،ــڕ ــە ــە
ــە ــی ــە  ،دێشــۆ  پێــو
،ــەد یــ  ــە  ــە ــەکو
ــێز ــێر  ــەل ــەەەوە
)ییــەە لییــە یســۆ(  )ــ(
ــرز ــ ە ســتوە، ــە ،)ێتــە( ــەە
 رێســکڕژ  ــە  ــۆ، ک )ــ ە( ــکۆ ــە 
دــ ــە  ــتیکا ەـــو ــە ــرندر
ــ ــیکرند  جەــکە  ــدڕ 
 دێشــۆ ــە هێنــ ــۆ ،ــ نــدو

.یــەپێو  ــگر

ــرمو ــ( ــە ــر ) ــ( ــە
ێشــە ــە نــدو ،شــد)تو
ــە ــیەگوەز ــر  ــە
 ەــە یــندو ــێچو ــر  ــۆ
ۆە ــە ،ــەو یشــ  ــییەە
یکیســتم ەــیخو  یســۆ ێکوــە
ــە ــە ،ییــەە ــۆە  ،ــدو
ــوە ــر ــند  ــ ــەمو
ێســت ــە ینیوــە، ــەە ــول 
گــە ــە ــە ــندو ــەییە ــە

ــە یــر ــەەیوە  ســتۆ ــە
.مــدە ــەکو  ) ــ( دــە
ــدە ێــز ەگەوــە شــۆ  ــە
ــە دەشــەە ێکــەی  ،)ێتــە(
شــد)ە ــ( ــە ــەگە ــە ــ زەــە ــە
ۆیســیە وــە ــر ــە ) ــ( 
ــ  وــتە  ــە ەیی ــە  ــر گ ــە 
ــڕە ــز ــە ــێوە ــە .ــە
وــە  هــو ــە هــە ــۆ ــە
ــە  ــ ،ــە ینن ــد کری ــ   ــ ە
ــەە ــزە  ــییەر  ێــک ــە

.دــە

ــر ــت ،)٢٠١٤( ــ ــە ــە ــەکو
ــەکرە  نــدو ــە نــڕ ــە
 ــ ،یــەۆ ەــە ــیەگوەز
نــڕ  وــە ــڕ ــەکرە ــۆ ــر ــڕ
شــت ــە ــدە  ــکر ــە
ــوی ــە ،ــەرە ــە دــت 
نــڕ ــۆە ــە ــە  ــ ــرە
ــە ،ــیە دـ ــەکو ــەل ــە وــە ەــە
ــۆە گــر  یـــیە ــ ــە ــوی ــە ێســت
 ــنوە ــرو  ــە ــر ــەوە
ــی ــەە  ێکــە  ــ دــە
ــدە ــە ــەکو ــە ،ــەمەە

.ــر  ــ  ــە ەب

ێشــکە ،نــدو ــە ــە ــێنە
،یــەۆ ەــە ــە ــی گــوەز ــرە
ــەەر ــە ــە ــ ــ ــکرر
 نــدو ــە ێکدــە ــە ،نــدو ێچــو
ــ  ــە  ــ وی  ــ وندی ــ رە
یــ ــە  ــۆ ســێند  ــە ــە ،
ــە  ــ ،یــدە ــۆ ــە ــە یەــۆ
ۆــە ،بــە ــە ــە ــ  ێــ شــت ــە
ڕــە، ــتهێنە  نــدو ــرە 
ــ ــۆ ــە ــ ــوە ــ ــە ــە

.ــتو ــە ێــک ــکر ــە

ەشەەدە وئا ەیا ●
ە ەحکو ەاائا 

 یــر ەێچە ــە ،ــە ــە ــە
ــ یبڕیو ــ دەیر ــی - ــر ک ــ وۆ 
،یـــیەیسا  ــە زــە  ــ-ڕ
ــ ،ــە ،ــیە ــەە ــە
زــە ــە  ــرە ــا ــ  ــوە
)ــە( بــ ــەە ەکــو ،ێــ ــڕە
ــژۆ ــا  ــە ــو ێکــەی 
ــد ــەکو ــە ــدێڕ ــە ەــەیە
ــەکو  بيضــء( وــة - ــپ ــە( ــە
مــە ــو ــە ســ( ــە میــە
شــتیو ــە ــە ،ــەەەور )ــتو
یســتیمپر ــر ــ  کــرە ــیزیمپر
))ــە   کــ ــە  
-٣٠-٥( ــە ەێــر ــە ــە ،ییـــیەەێو

)ــە ــەکو( ــە ــفڕۆ ــە )٢٠١٦
ــە، جێکــ  ،)ــەێو کــ( 
ــە ــەکو  ــژ ــۆ شــەە  ــا

. یــ ێبڕــە

یزیبڕیو اەائا ●
ەــە ــیزیبریو ــەی ەــە
ەــە شــتیو  ــد ــە ــە ەــە،
دــت ــە ــۆ  ،ــوتەر یســتەیمپر
ەکرە  ــە شــت ە ــە ــدە
یدــتکر  ەــە ــە ــدە  ــکر
یــپۆ  بــە ــە ــت ــۆ ینێتــە
ــە ــدە ــە ــۆە ــیەەە ــە
یــەە ــە .ەــە ــەز ــە ێــە
شــت ــ ــکر ــد ــە وـــیە،
ــر خــ  ــدە ــێدە  ۆەگــە
یـــیەنە زەگوـــیە ــە ەمــە ــەکو
ــ  ــ  ــ  نــدو  ــتدە 
 ێــک دــە  ــ نــو 
،ــدی ــەە  ێکــە  ــ  ــە
ــز ــ ــە ــو ینــدە  ــۆ ــە
ــەکو ێکهێنــە )ــۆ  ێتــە ،ــ(
ییەیســا  ــە ــە  ــز  ەمــە،
 )ــو ــە( ــنە ــە ،یســیۆۆۆ
ــە )ــە ــەۆ(  )یســا ــوگرە(

.ــە ـــیەو ینــدە  ــۆ

ئااییە وە ئە تر ●
یویبڕیزیـیە یاەە ە

ــیو ــە ــێکە ،ــو  ــ ــندو
ــە ەــە ــەەیزیبریو بــ ــە
ــ ەکو ــە  ــو  یســتیو ــو  ــە
. یــ ەشــەەدە  ــە ،مــدە
 ــە ــە ەــە شــدبەە ــە
ــژو  نــدو دێشــۆ  ــدەنە
ــکر ینــ ــە ــە ــر ــییەەەۆ
 )وســە( بــوە ێــو ــە ــە یـــیە، ــە
)ــە( بــ ــە یـــیە )یبــە( یـــیە ــ
ەێــو ــە ــەکو ــەیزیبریو وـــیە
 ،شــتە کێشــدمە ــ ە  ــد ون
 ــەوگە ــۆ کخررــە ــۆ ــەێر

.ــەکرەو

ــە ،نــدو ــەییە ــە ــ
ــە  ــ  ــە  ،ــ ێژە ــت ۆ ــد ە
دێشــۆ  ــگر ــە ،دکەــ  ــ
ــە  ــڕ ــە ــۆ ــدە وەــە
 یشــەە ــدەە  ــ ــتبەر
شــیە ــێکە ،ــە ــە ــێبە
.ێــژە ــ ــتبەر ــە ــە )١٠( ــە ــر
ــە ێــر ــە  ــگر ــە گــە ەــە
شــینە  نگەــز ــکر ــە
گــە ەــد نــە ــە  ــتۆ 
،ــدێڕ ــتو مــە ــڕە .یــەو

کێــمە  ــکر ینــ ــێکە  وــژ یــ
یـــیەیبڕیو یــەە ــە شــ ــە ــە
 ــ  ێتەــکە ــەە ــە ــەکو

.ێــرە ــوە ــو

 یشە وکخر ●
ێکۆید ە وگرە

دەە
ــەی ــەە ــە ــ ــەدە ــە
ــە ــە ــەکو ــیزیبریو ــو
ــتۆ  نــدو ــز ــە ــتێنێ
کێمە   نگەــز ــکر  ەێــژ
 ـــیەکر ــە ــو  ــ ــل 
یـــیەەەۆ )یئــە( ەــە  وــژ ــە
ــە  ییــە ــە ــە کخــر ــ ۆ  ــر،
ــە  ــ  وەــە  ــد ۆ یشــە  ــتە 
ــە ــەە ێکــۆید ــ ێتیـــیەە ــەێن
 ــژو ــە  ،ــۆ ۆەــە کخــر
 ــو ــە شــتیو ــۆ ــدەتە ــێکیە
ــەینە ــر ــەە  وــژ ــە
ــەە  شــت ــەنەز   ،ــۆ
ــدە ــە ــە ــە ،ــ ــۆ ــەین
ێتــە ەەــتە کخــر ــە ــە یــر
ــو ەگەوــە یــر بــەە ــە
ــ ێ ــ و  ،ــد ەم ــ ەکو ــە  ــر کخ
ــ   ێنســە دــە ە ەشــە ــە  ــە 
ەکــو ،مێنێســە یێکــتبە وــتە کــە
ــە جــە  ــۆ بهێننــەە ــگە
ەەـــیە وـــیە ــنە ــە  ــەە

.ــەەیزیبریو

باۆ ا ●
ئا ۆ ەوە 
ۆئا ەنەز

 ــ  چڕچــڕ ەیـــیە ــەێن
ــکر ،ــتۆ ،نــدو ـــیە
 ــ ێنــ ــە ...  یشــنە  نگەــز
یەــبۆ ــۆە ــە ،ــدی وــتە
ــە ــەکو ــڕ  ــو  ــ  ســ ــە
،ــە ــەز ــو ێنــە   
ــیە ەیـ ــە  ــت ــە رە ــە
ــەە وگرــک ــەنەز ــ ــۆ
ــە ــە  ــڕە ،دــتو مــە ــە
ــرێگیر ــە ــو ــر ،ــتێ ــە
ەــۆ ــتکر  ــرە 
ەــە ــە  ــگێڕۆ ەیســتییۆ
ــو  ــ یزیبریو ــە  ەــیە ەیـ ــە ۆ 
 ــو یســتیو ــو دــە ــە
 ــ ــەە یدــە کــە ێبڕــە
مــەە ــە کێشــمە ــە ــو
ــەە دــە ــە ە ،ــد ێڕ ــت و
.دگمە  کۆ نــدو ــو  ــ ــل

ێشڕ اندو ئە ●
 ــە  ــە ــندو ێــتبە ــە
کخســت کــە ــە ــە ــە ــە ،ێشــڕ
پێــو  ــەور ــکرە  خســت 
ــە ەدێشــۆ  ــگر 
ــە ــۆ ــ یشــدکە ــە ،ــندو
ــێکهێن ــە ــە  نــەر تــرە 
 ،ــ ــکە یتــەۆ  ەقــە  ــەۆۆ
کخــر ــەێن ێنــ ــە ێشــڕ ــەەۆ
ــەکو ــە ــەەۆ  ــە ــرە
ــە ۆەــە ــە  ــە ــەز 
ــۆە ــە یســا  ــە ێکســیۆۆۆ
ــە ــ یزیبریو ــو  ــد ەین ــەە

.ــەمەە

یسۆۆ سوە ئە ●
ێــو ــە یســتۆۆ ســوە ــە
ۆەەیـــیە ــژو ــە رــۆ
ەــۆ ــە ــکر ینــ ــۆۆ
ۆەیکرــە  ــدە  ۆــگێڕە یســتیۆ
،ندو ــیەە کخــر ــەێن ــە
ــ  ــت بەر ــ ێژە  شــتە ــت ۆ
نگەــز ــکر  شــینە ،ــبەە
 ــەدر  ەــە .ەــۆ ــە .... 
ــە کخرەــە  ــە ــە ــپێکێکهە
ۆەــە ەـــیە کخــر  ــە
ەرــتەەە ێنــە ــدێڕ ــەەە
ــو ــە ــگێڕۆ ــەین نــەز ــە
ــە  ــە گــە ــۆ ێــە ــدەنە

.یســا  ــە ــو ــە

 ــز  ــر  ەقــە ــە ــە ــە ــە
ەــت ــە ــە ەیســتییۆۆ کخــر
ــەەە ــۆ   ــو ێبڕــە ،ــە
،ــدیییەل ــە ــە گــە 
ــۆ ێوســتە یشــیی  کــر ێکــە
ــ  ــکر ــ ــونەە  یــر ــ
خســتە ێنــ ــە یســتییەۆۆ ــ  ــگێڕۆ
 سیســ ــەلە  ــە ــگکرە 
 ــکر ــە  ــگێڕۆ ۆییســتە
ێکــز ــە یــەە نــەز ســوە

.ــدیتڕ ــگێڕۆ

٢٠٢٢ سێمبە

ــ ــ ەەــە، ــ چینــە ــە ێــ
ێــە  ێیــە ــۆ ــ ــە خشــێنی ــە ــە
ــۆ ــکە ــە ــەیۆ ســتەۆ هێنــ ــ

.ــە ێکــە ــۆ ــە ـــیە ــە

ــر، ــەو ــێو ،ــەو ــ ــۆ
ێنــ ــە ەۆەــە ێکــە ــە، کــەو
 ەــە ــە ،ــ ــە ــە شــتە
،ــێبد ــگە ــەە ،ــەە رەــە،
ەــە ــە ،ــما ــە ــێوکە ێیــ ــر
ەوەــە  ــ ــا ــە ێکــە ەۆەــە،
 ــوگرە  ،ــز ــەو ــە  ێنــە
ــر ێکــە ــوە ــەز گــە
ــەو ــە ــەۆ  کــرن ەیــمفۆ 
 ــە  ــق ــ ێــ خرتــە ــو

ـــیە. ــە ونکەــو

ـــیە ــە گێشــە ــە ،ــ ــۆ
ینســ  ــ ــتێکە ــە ــیەدە
ــ یــەی یمــە ێــ بــەە ، ــ
ــەە ،"ــو ێــە ــە" ــتە ،ــە
ــ تــە  کــە یــدۆە ەــتە ــە
ــرە ەتەیشــە ــە ،ەدــە ــ
،ــ ێکیــەر ــۆ یکــەل وکــە، ،ێبکــر
ەــە  ەیر   ــە ەگرنــە ــە
ەــە .ــەر ــ ــە بــەە ــدخۆ
ێکــ ەکــو ییــە، ەەــتە ــ ێکــە
   ــ ە  ــد ن ــە، ر ــۆ  ــ 

.تــەر یــەەە ــکە  یــ

ــەە ــۆ )٢٠٢٢ - ١١ - ٢٩( نــ ــە
ــە( ــجەە ــە ینیبــ )ێــر(  )ــکرە(
ــۆ ،ــو  ــە ــک رە یپــ ــو ــە  ــفر( 

ــر ــ )ســ ــتۆە( ەرکیەــە زــە
ــە ێــ )یــ یــ( ــەیەێر ەزــە
ــە ،ــو ــەیمە وکــە ــر ــۆە
 ،ــر نــە  ــۆ ــ ــە ســتە
ــە ەــەۆ ،ــ ــر ــترە ــە
ــەی ــە ــە ــۆ یەینســ ەــە

.ــ ــۆ  ــنو ــ و

جێــو ەــە یســتم ــۆ  ــە
نشــێوە  ــە پێدــە ــد ــە ــە
ــت  ــە ــە ــ ۆــە ــ
 ێــژ ــە ــەە ،ــدە ســگر
ــری ــە ... ــەکرە یـــیەۆ
نــڕۆ ڕیــە ــڕ یهــ ــەاە
ێنــە ــە ،ــە ــگەە ــە
ــەە یەــە ــرەەە  ــ
،ەــە  ــد ــ   یســ
ــڕ یــەز گــر ەــە، ــە ەــە
ــەو  ــۆ  ــە ــەە ــە ــێوە
ــترۆ ــر ەتــە یشــیەەۆ ــ 
ــە ــۆ  ــر ــە ،ەەــە ــە
بــەەە ــتە ،کــر ــەر ــەاۆ یســتم
ــە  ،ــد ێ ــ ەای ــەو ــە ز
رــدێبە ــدیەە ەــ ــترۆ ــە
ێــ زــە ــە ــ ەە ،ــ  ێــژ ــە
 ــ ــر ــ ،ــە ێتــە یــەە
یــ ودــە ــە ــر ــۆ ــە ــۆە

.ــر ــەە

ــ ــتێوە، ــە ــە کــ ێکــەل
ونکەــو  ــ یر ــ ۆە ــ ە ــە  ــر 
ەــیە ــە ــر ــەە ،ــدە
گــە ەــە وــە، ــە ــۆ ــە ــر

 ــڕ ــۆ ــە گــە ــ ــە
ــە ــدە ــو ،ــەز ــتنر
بــژە ــبەە ،ــدوژ ــە ــێە
ــەە ۆــە ،ــدە ــ ــە 
ــوژ ــە ەــە ــەدییەەە

.ــە

ــ( ،)٢٠٢٢  ١١ ٢٠( ــکە ەشــەمە 
ــە   ،ــتیپێکر )ــەە ــە  ــ یف ــ یه
)ــ ــۆ ــ ەێت ــەێو ــیۆید( ــ یف
ــە کخســتن ــ )٢٠١٠( ــ ــۆ ــە
ــە ەشــینە ــە ــە. ــە  یــەەە
ــددیە  یــدە ــە ڕــڕ ەــەر
ــە ــە !ــەە ــو ــڕە ــ  ــدجە
یفــ ــە ــەە گــە ەدیــە ــەر
ێتــە( ــە  )ــەا ــێ ــۆ( ــە ــە
)ینــا یشــێ( ــە ــە )ــە ێــ ــۆ
 ــە  ــ دە ــ ەۆە ــ ەی  ــ 
ــە .ــ یــتەۆ ــتبە ــر 
ەێتیـــیەە ــۆ ــەە ــەکردیو ــ
ــڕە ــە ــە  کڕشــتو
ــە  ڕشــتو ەۆــ ــە  ــە ە ــە. ە
ــەە بــەە ــ ــ یەەــە
ــد ر ــ  ــو  ــە  ــۆ   ،ــە  شــم
ەــەی بــەە ــە ــە ،ــرێد نــە
ەەیشــتیو ــەە .ــرژدە گــێد ــدر
یســایە ێــز  کخــر نــەە  ــ ێــزە
 یبــ  ــنەوگبەە ــدو
ــە گــە ،ــ ــەە ــڕە ــ ــو ــ
 ــژنڕو کــۆکت ــۆ ــەە نــەە
ــە  ــە ەەە ــیزە  ــ  ــە ر ــە 
 ــکرە ــە ــە  ــک ــ ەــە
.ێــڕ ــکر ــە ــە ــە یــەمە

ــە ب ــە  ــر  ــە  ــ  ــە ە ،ــە دۆ ــە 
ــە  ــ ــە ــە ــو یســا ــەە 
،ــە ن ــە  ــە  ــە  ــر نەگ ــو ە
 )ەتــە( ــ زدــە ــۆ ێســت ۆــە ــە
ــە "ــکە" کێکــە ــ یــەەە )ــە(
ــر ــەن ۆــە ــەە وــە ــە ــدور

ەیـــیە! ێکــ وکــە

ــە ــە ــل ــۆ )ــەە( ــەە ێــو ــە
ــدە نــڕ ،ــر ــتە ــە ــەن
ــە ــ ــۆ گــە ەــە  ــز
  ێکهــ ــد  وــۆل یــ (
ــەنە   ــەە ەدکیتــر،  )ــە
ــە ەــە وکــە تــر، ــە ــە ێتــر
ــر شــینەبەە  ــ ــۆ ــەەە

ــیە. یـ ــر ــتێک

ــە ەل ــیە یـ ــە  ــە  ــتکر 
ــکر ــە ــ یســ ــەە ــەە
ــر ــەە ــ ەە ــە ۆ  ــە ــو  ــ ی
ــ ــۆ یــر ــ کخــر ــدە 
رکــە ــە ــە ەتــە ــە ــە ــەە
ەکێشــێ ــە ،ــەرڵ ــ ێیــد
ونـــیە ــەەە ،ــی ــکر ــ
ــروە ،تــەر )ــەە(  ــدۆ ــە
)یــتە( )ــ( ــە ــە ــە
 ینــد( ــکر ــەە ــەکرڵ
ە )ســت  کاــر  یپ  شــگاە
ەــی ــە ــە ــتکر ــە ــە
ــجە ــە ــە ، ــە یــی ــڕە ــ
ــە بــەە  ــە    تــە
ــە جــە ــەە ــە ــە ــە نــد
ــە ــەگوەز ــۆ یــ ــوە ــە
وــە ــێنە ــە گــە ،ــدەە نــو
ــدە ــەل ــە ــە ــە ەشــتە  ــەە
ــە !ــێبد یــۆ "ــەوێر کخــر"
ــەە یســەو ۆــکە  ــ ــە
.ــە ــ ــکر ــیۆ ــ یســ

ــە ــەە ــ ەــە: ــو ــیر ێــر
ــە ــە ــە ــۆ یشــ ــەگ
ــ ــە ــە یــر ــمە ینــ؟ ردــە
ــە ــە ــە ــدگ ــە ــو ــە
 ــەە ،ــ ــکر ــە ێشــو ــەدۆ
ــ ــە ــدە  ــدە  ،ــر
ــەەل ــد ــێن وــە ،ــە ــ
ــە ــە  ــۆ یتــ  ــ ــە ــەە

.ــ  ــە ۆ ــتێر ە ــ ێن ــ ێو

ەکێشــێ ــۆ ێیــ ــ یــدۆ ــە
ــ بەە  ــرڤ  ــ ە ــو  ــە  )ــە ە(
یــوە گــەەۆ ــە  ــ ــ
ــەە .ــە ــە ــە ــە ــر ــەەە
،چیــ نێــو ــە ــۆ ــوێه یهــ ــڕە
ــەە ەەـــیەە ەرمەــە ینیــ
  ێــ  ــ یتــر ،ــت ــ
ــڕ ــڕ ــەی ،ــە ــۆ مــەی
،ــە  ــتوتوو  ــێتر  ــە ــە
ــە ســتە ــەو  یهــە ــە ــتە

.یــ ەەـــیەە

٢٠٢٢ - ١١ – ٣٠
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)*(یو و : نو یر مە یعر

  : ییەمە ە ێڕ

،یدۆ ەەبە

ەاکیا ە وە

ەە ژبەپە بەپێخا

.اە پی ماا پیس بەپێڵ ە بۆ

ا ە ە باز ەا

ەبەتیا ە ا  ا

ــو بچ ــو یش ــە بە ــێتە بە  ــە 
ــر  اــتێر ە

.بکا اە مێە کە ە بەب

ساەبە پێوە ەبە

اجەپە ەها ۆ 

ەبێ امەە کە ەە ستیاەۆ

ا بە ە ێک

ۆ  ەقا ەبێل نا ەبە

اێدبێئو  ا

ێگا ێو نە ێو ەە

،ەبێ یاۆ ێ ە بەب

ەە ەپشی  ە ەبە ا بە

 ۆ ە ە ەبە ەها ە

س ۆ ڤر ێە ە وکە

. ۆ وە ر ە
ــە ١٩٧٤ ــە یــو ــۆ ــیر، مــە )*(
ــە ــرە ــە ــیر کێکــ  ــنو ێکــ
یجــۆ ، نــو ــە کــەە کــۆ ــە .کبــو
ــ  ــە   ــە  ــ ە  ــد ە ــ ە
ێتــە  ێــێێد نــو ێوــۆ ــە ــە ــە ١٩٩٧
ــ ــەە ــو ــن ــ ــە .یــر
یــر  ــرە ێــو ــە ەــە  نــو ــ
ــرە ــە ێســت .ــ ــەە ــ  ــودە 
ــ ــە ــعر ۆەــە ١٦ کــەز ێســت .ــ
ــە  یــر ــو ــە ــینو ــدە
ــە .ــەرڵ ــۆۆ ــر ــە  نــە
ــم ــەە ــێو  ــکێ ــەو ــو ــە
 ــیعر  ــیو ــە ــ .ــر
ــۆ ینــێڕ ــە . ینســە ــە ــ  ینســییە
 ــەەە ــەر ســتەۆ  ــدوە یــە
 ــە ــڕ یەــیۆ ــە ەیشــە ــەە ــە
. ــەڵ ــەەە ســتەۆ کــۆە

ەــەۆ،  ێم ێ کیرــ ــە یڕدە
ــۆ یــ ەــە ــە وــینە.  ــیعر یــ کــە
وــە ــە ــەیر ینینــەترە ــە  ینیــ ــتو
ــە  ــر ــ  ــدەە  ــە ــۆ  ــد 
دەــە. وــە ەــە ــوە .ــو ێخــۆ 

،یــ ــە ــتۆ : )ــخەە(ێم ــدە
ــە ــۆ ــد ــە ردــەە ــۆ ــو ــە

ەنێــ؟ ــ  ییــە ــۆ ل ــیعر ،

ــو ــ ــۆ ــیعر ــــ : ــە یــڕدە
ینــی ــ بــ كــێژ  ــ ــ یــت
ــ ــر ــ ــ ــ ، ێمــ
ــد ــك  ــو ــ گــ ێكســت؛ ــترۆ
ــیعر ــێو ــ ــ ــورۆ ــو ــر
ــیعر ــڕ ــ ــ ــ ــ ــ ــژ؛
ــر ــ ــ گــ ــ ،ــ ــ
 ــت ســتییێد  ــ ییــ ــ ــ
ــدیكۆ ــ  رــ  ــ
ییــ ــگۆ ینجــ ،ــ ــكۆ ــ
 ــ ــل ینیتــ ێــر ،ێــ یــ ــیعر
ــیعر ــینو .ــر ــیم ــیعر ــر
ــتید ــ ــ  ــ ــیه ــ ــڕ ــێك
ــیعر كــو ،ــر ــت ــیعر ــ ــ ێــ
ێیــ ــ ،ــو دــپ ــڕ ــ ــ ــ

.ێگــ ــ ــڕ ــت ــ ــو

ــ ۆ،یرــ  ــۆ : )ــخەە(ێم ــدە
ەدــەگێنی؟ ــو ــیعر

ــ ــ ــیعر ــ : ــە یــڕدە
ــێو ــترو ــ ــیر ــت ێــ ــدو ــ
ــ؛ ــد ــ بێتــ نــو ێتــگ
جــ ێكــ ــ ێمــ ،وــ كــیعر
ــۆ لــ ــ ــۆ ،ــ ێشــ  ــر ــ
ــ ــۆ  نوــی؛ ــ ــر ۆێ ــ؛ كن ــر ی ــ
ــیعر ــ ــڕ ــ ،ــمر ــیعر ێنــ ــ

ــگیی ــو ــ نــ ــ ژــ  ــو
ینیــ  ــیعر شــدب ــ ــ ،ــ
ــ ــرز ــ گــ ،ــ ــ ــ  ،ــو 
 ــ  ،ــ یی ــد ێ ــیعر  ــ و ــ ێك ــ ی
  ــز ــ ــ ێكــو یــ ــو
ــ  ــ  ــو  ــیعر  دگــ س ــ ۆ ،ــ یی
.ــ ــڕڕ ــندو ــد ــو كــ

 ــیعر، ــە گــە ــۆ : )ــخەە(ێم ــدە
ێبــە یشــند  ــە یــە  ــیو
 نــد ــۆ ــیو  ــە  ــ .ــرە

ــۆ؟ ل ــیعر ــینو ــەر ــە ــە

 ــ ،ــێچ ــ كــو : ــە یــڕدە
ــ ــ تــرو ــ ــد ــو ــ ــینو
نــ ــ ــ كــو ،ێمــخو كــد ــ
نــ ــو ــ  تــر ــۆ ــۆ ێكــید
 ــ ــینو ،ــیعر ــر ــت
ــۆ ــندو ،ییــیه ــۆ ــ ،نــد تــر
ــ ــگرو ــندو ،ــ یــر مــی  ــ
..ــپ ــ  ــ ــ ــرو ــ  ــیعر؛

ــ ــین ــ  یــر ــ ــو ــ
ــ ــۆ ،نــد ــیعر نــ نــ ــۆ
ــ ــ ،نــ ــ  ــك نــ ــ

.ــ  ــر ت ــ   ســق ــ 

ــە  ێشــو ــۆ نــەو : )ــخەە(ێم ــدە
ــە ــ ــە نــە ــە ،ــە ــەەە

ــە؟ ــیعر  ــیو

ــر ــو ــ : ــە یــڕدە
ــرۆ ــ  ــ كیــد ،مــنو
 ــ یــد  ــر، ێكــ ــ ــێڕ
ــ ــ  نــیر ــ ــ ــەو ــە
ــرۆ ــد ــۆ ــێز نــ ــندو
ــ  ــ ــ ێر ــیعر ــ د ،ــر 
 ــ ..یــزینگ  ــو  ــ  ــ
ــ گــ .غــ ــ ــر ییــ ــ ــرۆ
ــ  ــ مــیو ــد ــۆ ــ د ــ 
ــتۆ ــو ــك ــ ینیــو؛ ــ ێشــتر
ــ ــیو ــ ،بیــ ــۆ بیســتو ــو ێمــ
ــۆ ــیعر ــ ــ مــ ــ ــ ــ
.ــ ــیۆ ــۆ  ،ــ ــۆ نمــخو

یــ ــتۆ ــو  : )ــخەە(ێم ــدە
ــۆ کــە ــ ێــ ــتێکت ــەە ،ــر ــد

؟ ــنەو

ــود یشــ ــ ــۆ : ــە یــڕدە
ــڵ  ــ ــو ــ ،یــ
ــر ــو  نــو یــو ،نكــ
ــر ك ــ ۆ ــ   ــد  ــی و ــ ندو ــ  ــر 
ــز ــۆ ــو ــو  ــ ..یــ
 كــو ،كــ ــ  ــی
وێشــك ــ  ــ ــد مــتوو
 ــ یــر ــز ێتــ ــ ــ
ــ ــ ــ  ێــو ــو یتــر ،ییــت

.ــ  ــرڵ ــت

،یــ ــمو ــتۆ : )ــخەە(ێم ــدە
ــە ــۆ ــد ــە ردــەە ــۆ ــو ــە
، نــد ــە ــە  ێکــە ــۆ ،

ەیدــە؟ نــد ــە گــر ــپر ــە

ــ  ــە ــو ــ ــە : ــ ــمو
یــو، ــەۆ ــۆ ــر گێشــت ــە ــەێد ــیۆ
، ــ ــەرە  ــو ــە یســت ــو کــەز ــە
ــە .  ــە دــۆ ــە ــۆ ــە ــو
، ــو ــر  ــە  ــو  ــە  ــ
ــە ــە   نــد ــە ــە ــە ــر ــە
رســە ــە ــە .ــر یــند ــەو
ــە کــد ــە ەبتــە نــد ــە گــر ــەە
ــوە ــدە ــوە ــ ــە ، ێــ ــە ــێو

: ــە  ــ  ــ گەر

ــە ــە ــە ــ نــد ــر نــد ــە ـــــ
ــە  ــد ە ــۆ فتو ــە  ــە  ــ ی   ــە
ــەیر ــ ــیعر ــەندو ــ ــە ، ێنــ
ــە گــەە ــە ــدۆ ــە ،ەــە ــ ــن

. ــ ەەــد

ــۆ نــد ــ  ــ نــد ــە-
 ــ  ــە  ــتە ــەر ــە

.ــو ەســوە

رــنبیر ــۆ رگــە ــەۆ نــد ــە ــــ
.نــد

ــتە نــد وکــە گــە  ــر ــەە ــــ
ــتر  ــەو ــۆە ــۆ  یــ ــ 
گــە ــو ــەندو ــ ــە یــ ــر

. یــیو  ــە ــە

ــیەدمەبە ــە : )ــخەە(ێم ــدە
یــ؟ نــد ــە

ــە ــدمەبە ــ ــــ : ــ ــمو
نــد ــە  شــتە ــە ــێگو ... نــد
 ــە ، ەــە ــۆ ــدمەبە ، ــبە ــە
ــەو ێــ .. ەــە نــد ــە ــدمەبە
ــ ەە ــە ی ــە   ــە   ــد ن ــ ە
ــر  ــە  ــە  ــەە وکــە ، ــینو  ــربژە
ــە  ــ  . ــ ەەێ ــد ن ــە  ــە  ــ ێک ــو
ــۆ ــە . ــێنو ــر ــ  ــ  ــ ێکــ
ــەو ــ . ــە دــینەو ــە ــەە ــە 
ــند ــەە ێکــۆ ــ ــۆ ــز نــد ــە
، دــە ــە ، ــک ــتە نــد ــ .ــێو
ــە  ــۆ  ــک  ــتە ــو ،ەک ــە ێن ــ ە ــ 
ــت  ــۆ  ــر ک ــتە  ــد ن ــ  . ــە  

.ــو  ــە 

ــە ــدە ــە : )ــخەە(ێم ــدە
 یــرەو ،نــد ــیعر  یــر ــینو

ــ؟ ــۆ .ــیو یــ

ــە ۆــە کــە ــە ــە . ـــــ : ــ ــمو

ــە ک  ــد ند ــ ە ــ ر ــو ە ــە  ــە 
ــند ــە چــو ێکــەز مەــینەو ــە 
ــەت . ــە ــ ــەە . کــە ــەەە
یــر  ــیعر ــ ــە ــێگو . ــە ــ  ــ
یــە ــۆ ، نــد ــۆ ــ  ــرە ــەە 
.ــدە ــیە  ــیوو ــ  ــیعر یــر

ــە ێشــو ــۆ نــەو : )ــخەە(ێم ــدە
ــەەە ــۆ نــد ــە ،ــە ــەەە

وننــە؟

ــە گ ــە ن ــ خۆ ــە  ــە  ــە  : ــ  ــم و
ەــە ــە  ــۆ ــە ــر ــیعر ــدە ــە
ــرر ــە ســە ، ــر ــە دیەــم
ــە کــیعر ــ ــۆ ــو تێبــ ــە یــندو
ــێکر ــۆ ــ  ەــە ، ــو ێگیــر ــتە

ــە شــە. ــماعو اۆــتا . ڵنــد ــئە ــو ــاا ــەو ــە ێــە
.ــە ــازە ــە چــا جــاەە ــۆ اــز ــەتێبخا ــە  ــتاو ــۆ یــ ەــە
ــئە  ــر ــا ــدەە  ــەا ــۆ ــد وــە ئــە ــەیر ینینــەترە ــە

دەــە. وــە ئەــە ــوە .ــو ێخــۆ 

یزیە چنین کار
نە نر : یعر

)بو(ئیساێخو یو : ێڕ
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یرــ نــە نــر ــۆ ســتیر : ێبینــ
ــەە ــو زــی ــمە ــک – ــی
ــە یــمە ــە دــە ــ ــە ١٧٩٧ ــ
ــە ــە نــە .ــو ــە وەــە ێکــێز
١٨١٤ ــ ــە یدــ ــدە ــەە ــە ــدل
ــ ێــر ــە  ــ ــەخو ێتــە
یــزینگ ــ ــەە ــە ــە ،ێــ یــزینگ
ــە ێت ١٨٢١ ــ  ــ  ــە  .ــو  ــ  ــ 
ــە  ــر رت ەــۆ  ــ ەی ــە  .ــ ەی ــ 
  ــ  ــە  ،تــەر نــە نــر
١٨٢١ ــ .ــە   ــە و ــژ ێ  ســ ــە 
ــە ەو ســتی  ــنبیر ــە ەۆ ــە  ــە ێک
ــو ێ ــە  ــ  ــتهێن ە ــۆ  ــ ۆید  ــ 
١٨٢٤ ــ ۆرــە. ــ  وەــە ــیر
ــە( ــێژ ــ ــینوە  ــ
ــ .ــک ــە ــتوە ەیــز ــە )ــ
 ســیە ــر ــە ــە نــە ــیعر
ــە نــە .ــو جــء( – Satire ەــە( ــۆ
ەــە ــۆ ــە یســتە ــە ــت
. ــیعر ــە ێکــە ــە  ــر 
ــە .ــە ــڵ ــر ــیعر ــەکەی ١٨٢٧ ــ
ســەە ــۆ ــ ــز ــە نــە ســە
ــۆ یزــیۆ ــەل جــە ــە  ــ
ــر ــر ــدە ــەە .ێــ ســیدە
ەتــە ۆــە ــەە نێــرە ــو ینجــ 
ــ ی ــۆ ــو ژ ــ وێ ــە گە ــە   ــر 
 ــتەۆ  ــ ەمی ــە  ــیعر  ١٨٤٠ ــ  .ــک 
یرــ ــبە نــە .ــە ــەی
ــیعر ــە  ،ــێر ــۆ  یــگر ێرنــد
نــە، نــر ــیعر ــینو ــێو .ــر ــی
 ــو تەێــز- ەــۆ ــەرە- کــێو
ــگترە ــە .ــ  ــیر ــ ــە
ــیزیە نینــ ــکر ــیعر نــە، ــی ــیعر
ــە  ــکر ــیبو  ــیعر ــە گــە ــە
ــتو ێــ ــ ــر ــ ــە ــۆە ــو
ــە ــە ــ .بینــ ــە ــەە کــە ــۆ
)ێشــە )ــۆ ــە ــە نــە گــەە ــیعر
ــ ــەە ــو گــە .ــۆ ــڵ ــ 
.ــ نــە  ینــ ەتــر ــ  نــە ١٨٤٣
 ــ ــۆ نــە نــر ١٨٥٦ ــ ــو
نــە .ــێژ مــۆ ــتۆ ــە ســە ــە 
 ــیعر ــە ــۆەە تێبــ ێنــ  یســ ــە ــر
.ــە  ــڵ   ــ  ــ رۆ  ــۆ  ــ 

: ە

یــ و ــیعر  ــە  ــە بژە ــڕ ەب ــ -١
ــۆ ــە ــو ینتشــ )بو(ئیســاێخو
.٩٠-٩١ ــە ل ١٩٨٨  ــ  ــ ٶ ــت و

https://en.wikipedia.org/wiki/Hein--٢
rich_Heine

تو  ە یژ : ر
تمــە ــەە تــو  ــە یــژ : تــو  ــە یــژ ــەل   ــە ــز ــنەو
نەو  ێــ ــرە )ــکەر( ۆــەە ــە ــەر ،ــەل  ێگــە ــە ــە ــەوۆە
ــ ــۆ ــەینە ــە ــە ــەو ــاەە  ــە ــە ــ ــتو نەــمەە کــە  ــکر 
،ــەرڵ ــۆ ێــو ــە نــەر ــڵ ۆــەە ــە ــەە ــە .ننــەخو  بینیــ یــەێن 
وــەە ــ ــکر ــەین ــە  ــکر ــۆ ــەو ــەین گیــریهە ،ــەو ــەەل گــە
ــۆ تــو  ــە یــژ ــەە .ێــ ەــە ــە ــە ەــەۆ ــە کــە  ێــ ــەەە ــەە
.ــک ــ  ــک یــ ــدە ێــو ــنەو ــە  رــە ەــەۆ ــە ، ــ ۆــەە ــە

ــر  ــ ــەچە ــتۆ ــەل ــە
. ــە ک ــد ن ــە  ــە ز ــد  ــە

 نــد ــە : )ــخەە(ێم ــدە
رــتە  ــە ــەە ەــە ــیەگە

ەدــ؟ ــەە ــە نــد

ۆکــە ــۆ نــد ــە ــێگو : ــ ــمو
 ــیعر ــ ــە وکــە ، ــە ــۆ ــە
ــ ەە ــە  ــ ر ــتە  ــد ن ــە یر

 یــر ــ ــە  .. ــە مو ــۆ  ، ــدە  ــ
ــو ــۆ یــدی ــرێد  نــد ــیعر
یــ ، ــو ــۆ ــنگە، ــە ــ 
ینــ  ــدە ــە  ــتۆ ــە ــز ، ــو ــۆ
ــیر نێــو  ــە .گــر ــ  ــ  ــ 
ــتگۆ   ــ ە  ــت   ــ ل ــ ێ ــز ێ 

. ــ ێ ــە  

یــ ــتۆ ــو  : )ــخەە(ێم ــدە
کــە ــ ــ ێ ــتێکت ــەە ،ــر ــ د

؟ ــنەو ــۆ

ــە ــەکو ێوســتە ێــ ــدۆ ــە : ــ ــمو
نــد ــە یــد کــ ــنبیر ــ ــبە
ــند ــەە ، ــەد نــد ــەو 
ــەز ــەوەە  ــەگە ــە ــەو
ــە کــ ــ ــد ــەۆ گــەر ــژو ــە

.بێــ ــنگدر
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کۆچــ ســاڵیاد بــۆ
حەســەن ڕوف دە : یعر

ێکا وە ئێمە چو  ، ،ە

ــوچە گــ بیســتواە اگــە ــدچە
اــەا ــە

 ــڕ  ــا ،ــوە ێــر اێــرئا
  ۆــکر  ە

و ە ااە 

ێنینەخو ئی  داەەقا ە ۆە

ەا ی ،دەە 

ێکا وە ئێمە چو ، ، ،ە

ــۆ ــاێخە یــا ــ ،ــەو ــ
یشــتو ــەە

ێە و ۆ تێک ێە ەئە

ێ ە ێکماە ە ەێو ا 

ەۆ ە ەەد چۆ 

.نەە ئا ێر ئێمە

ێکا وە ئێمە چو ، ، ،ە

ــا ێشــا مــاحمە ێــاڵ
  هێنــا ە  ە

ێــەۆ ــۆ ەهــا ــاڵ  ــا ،ــۆ ،ــا
یــڕە کــە

،ــێتیر ــو؟ چــ اــە ــە ئێمــە ــە

ــو ــێکا  ــیچا

ێکا وە ئێمە چو ، ، ،ە

ە  مار حەتەە چەد

 ــا مااقەــو ،ــاە مااەــەل
ــڕ

ێکــدا ــە ەــتنا کمــاا یــ ئێمــە
گــرا ــ اێــرئا

یە داەەقا ە یەااە ۆە

.ی کخە ۆە ەە ێ 

ێکا وە ئێمە چو ، ، ،ە

ەقفی   ر 

ئێمە ێخە اەەقا

 ە دماێوە ەاە ئە ەڵ

 یۆ ەەە  ەئە ەاە

ە اۆ ە اۆ ێگە

. ا  چێژ اە ئێمە ۆ ئا

ێکا وە ئێمە چو ، ، ،ە

ێشی حمە ینبوەا ا

رە ەرا ا یەر ۆ ەها

اڵ ەە ،اکەۆ ،اەا

یڕە  ێکا چینێک کو وەە

قــو ــە یــ ەەــد ئــەەە ئــە
ــەا

ئێمــە ــرا قــعا ئــەەە ەکــو
.ــە

ێکا وە ئێمە چو ، ، ،ە

 شدە ێکا ژ ێکداە

ش یگوۆ

ینی ێکەیها ە ە ئێمە

 ا   رە ا 

  وا   نو 

.ە ێد ێکا ی

ــوە ئێمــە چــو ،ــ ، ،ــە
ــ  ێکا

ێکا ئێمە ئێستا ۆە

ە ا ،یە

ێی اۆ ۆ تر گاەە گاە

و ێکیها ۆ ،ێڵ ۆ

ئا ە ژ ە ێید ە

ە ێکا ت ی

.ئا  ا یهاە ە

ەحە ێشڕ : ییەمە ە ێر / ر ێیز :نو
خــۆ ،)ــدەۆ ــۆر کبــوە( ســە-ە یرــ  وەەــد جــەە ــترە ــە
ــیتز ــە یــە ەمــە ١٩٤٢ ــ .ــەوو  ەــیوو )١٨٧٧-١٩٤٢( یــیبیر
وەــە ــۆکۆ ەێــو  ــەوو ١٩٣٨ ــە ــە ێــک ــ ــۆ .ــە ــەو
  ێنــر )ــیبر  یــمە ــە ێکەەەــە یــ ــە شــەە( ییــەە
- نــەز ەــە ــر ێتــە ــ  ــر شــەە-یمە  )ــ )ێــا
،ــول ،ــە شــە ــە ،نــییە کــە ،یــ ٢٨ ــەە ل چــە ،ــر ێــیز .یســتی
ەەــتر ،نــدو  ل ــ ــدەەو ســتترەۆ ــڕە  ــتربێژ ،مەــەی
ــ ــە ێکســتەەە ــ ــو ئەمــەی ،ــەوو ــکۆ ــدە  ــ ێکــت ــە
ــنیە ــە ێکــە شــیە ســێنتە ــە ــە ،ــرۆ یــمە ــە ێنــە ەێکســتە ــو

.ەــتۆڕ

،یەێسنو کی ە ە؛

،ییەتێرە ۆ ە

، ێدگییە وە ە

،ەبەە ەبە وە ە

،ویگرە دە ە ە

 ڕ ڕ ڕ

.ی  

.یە ە ڕ ڕ

. ە یشە 

دیدە. ە  ە یەیە

، ێیز 

ێن؛ و ە :ێ رە 

،گدە و ە ۆ تێرە وە ە

ەویو؟ ۆ

ەبژ؟ یە ۆ

 ێز ە ییە هێنییە ە

،ە ژ ە 

 ەکەۆ ە ۆیە ە ۆ

ەەنە؟  ێە  ی ە

،ە  تێک ێ؛ ۆ

ک؟ )١(ە

ۆۆ ێکیە ە و

 ێو قێە کر

یشقە یبوە ۆە

ربێ؟ گەە هێنییە ڕ تە)٢( ە

دییە. ستەۆ ەر؛ ۆ ە ۆ

ۆکیتر ە ە ە

.ە و   ە ە یفێست

.ێنە  ە ،ە

.نور ،ە گیێد ە

ۆ. مە ر ێکە 

، ە  ر ە ،ێە

.ک ە نر  ە

،ە  کییە؛

.ە و د ە گ یشک ە

،ێشت ە ر؛ ێکە

گەە ە ە ە و

. ە ر ڕ ڕ  ە

.د ەگ ە  ە ،ە

 کە ە ۆ ەە؛ و

،تدچکەو ە یهێ

 ەو  ە

،تدکە     ە ،ێ

 گر گەە

.ەە  ۆ ەەۆ

،ە ۆ چکەو ە ە  ێ؛ 

و؟! ە  یە

،ە ەەە ۆ

.و نشی ۆێ ەە ە ە

،مکییە ە ەڕ ە؛

.میەهە ە

ێی؛  ەە نەڕ ە  ،یو

ە؟! هە  

رە ەکە)٣( ە ینی ە

ە؟ یە  ور یە ت  

.ە ە  ەدە  کێ ەە 

،  نۆ ییە ە ە

گەەە ە   ە

ر ە  و ە ،ەر ە ڕڕ

 ەەە یەە 

ەتر؟ ە د

یستی؟ ێکدە ە  نگە وە ە

 دۆ  ە نی گە

،بین : ێ ەێو ەر

.ە یدیە ەە  ە ز ە

.ێ یە  ،یە نگە ە

،ە رنە یسمە  ی ن ە

یە یۆ ە ەە

.ر  چکەو

.ر ۆۆ  ،ێژ ە

رە ێد ێکیو

.شکو ێید و تێک   ە ە

  تێک

 ە هێنێتە ێ ە

.  دۆ  ە ێکی

کۆ. ە ەیە  یە

،کێ کۆ ە ک ە ێ ە

 ر هە ۆ ە

.کە یر  ەێد

،ەدیش ق کیتر ۆە؛

.ە ۆ و ترو ێ؛

ە کە ە  نی

 ێجگ ەە ە ڕ ەن؛ ێو

.هێنێ ودەە، تکر ە

 ە یە گهێشت ینج

،ەەە ێکمە

م کە وە   وە 

.یۆ ە ،ێتە  

.ێتە  یە کیتر ،

 ندو ە شتە  ۆ

ەخۆە  تۆ ە

 ێهێشە ەدو ە؛

یشە ینکر ۆ  ۆ ر یۆ

.و   کە

    و

ەی؛  و ر

ە     

 ەەۆە  ەەە

و  ێند کەو  ر ندو

کیتر ی  ێکسفر ە گە

.ە )٤(ۆ ە

یە ینکر  ە ،ە

 ندو  

وە  ەنکر

ور شی ە ە یە یهرە،

.وڕ یستەەۆ ە یە؛ ە

ە تە ەە و

یە ە ر

ور یر یە

ە ەە ەی ێە ،ە

ر؛ ە

  و ەیگ ە

  ن  یە  ە

.یە رە یۆ ە و؛ ینەێکە ە

،ر ێو ە ەەی ە

  ەگە ە و کژ

یەۆ ە ە و؛

ەی؟ ە ێە ڕ ەە 

ن ە ە یە  ە

دیگە ە  ە یی ە

ۆکە؟ رە  ر ۆ یە

 ەسییە ێرۆ ێست ،کە

ل ۆ ە ێ ەد ییە ە

ەیە ێکسکڕ دەە ە

 ێکسفر وە ،ەە  ە

. کە کۆ ێکیز ە ە

ێکسفر ە ە ە 

ردە یە ە ە ەد

 نە یەۆ ە ۆ ە

 یە  ە ڕڕ گی ە

.کێد ک ێسکر یشی

: د

یەدو ــە ــدە ــە ــە ــەەە :ــە)١(
** .ــ )یــد( ــ ــە  نــدە

ل ــر  ــیوت ــۆ ــەەە )٢(ــت؛
.تــەبکر یترــە

ــدو رــە: ــوە ــە رــە، ەکــە ــە)٣(
ــفر  ــەل ــە ــز  ــوە ــە

نــدە ــوە ــ ــە

ەــە ــە .ــ ــە :ــ ــۆ )٤(ــە
.نــدە یــەدو

مەە  : یعر
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یە ەحە ە
،ــتو ــگەۆ نــە کــژو شــینە
یــەە ــ نــە ــە ەــە ــە ەــە
دێســت ــە  ــەەر ــدکرەز ــە
ــ ــە ــۆە ەشــو  ــ ــو ســتە
ــ ەەی ەــ  ــد ە ــە  ــ ەد ــە 
ــە ،ینیــ  ــە ێــگ ــە ،ــە ــە
ەیــە ینســ  ســتە ێکــ ــە
 ــ ــە ــە ەکــو ،ینــر  ــ
ــر  ــ  ــ دە ــ  ــە یشدــیە ەیـ

.ــر ێشــێ ــ ی ــە  

ــۆ  شــینە ەــ دــتو مــە ــە 
ــێر ــەکو ــێکە ەــد ــە ،ــرێد 
ەــ   ــ  ــ    ەدــ یوە
ــ  ڕــە  ــە ــە ، ــڕە ــو

.ــ ی ــە ە

،ێــر ەـــیەو ــ ــو ــ ــە ــە
ــە ــرڕە  شــینەە بــە
،)ــتو شــینە ێتــە( ،)٢٠١٤(
ــە ،یەەــە ەــد ــک ــە
ــۆ ــرە ەــتن  ــر ــک
،ــ ۆــتە  ــە ــ  ــو نــە
ــر  ــە ــە ــبە ــە ــەە
ــە دــە ــە ،ــر ــەێگر 
ددــتە  ــتیە ــژو ــە ــە
ــوە ۆــە ــ ــە ــە  ــرە ەەــد
شــینە ــەە یەســوە ەــەوە
ــە ســتە ــ ــدە ــە  ــر ــتو
ــەۆ ــە ەیشــە  ،ــر ــە ــ ــۆ
ــە ــە ــەۆ ــە  ،ــو ــویڕ
ێــە شــینە ــیە ســتە ــینکر
ســێو  )ــدە ــەکو(  ــ ــە ــە

.ێــر ــتو مــە ــەۆ ەــە

ــە ــوە شــتنەە جــە ــە  ــە
ـــیە خستنشتگو  ،شنە ەە
ــە ،ەــە ــەل ــە شــینە ــ
ەشــتە  ،ــو ــە ــۆۆ ــل 
ــید ( ەشــتە ەــە  ــک ــە
،ــکرو  ــەندو  یــە ،)ێــر
)٢٠٠٦( ــ ــۆ ــ ــە ــدڕ ــ

 ــ  ەوــە شــینە ــە بــە
ــە ــددوە ــو  کــر ــ
شــینە ــ ــێکرێبە ــە ــیرە

.)٢٠١٤( ــ

ەــ ــە ــە ێــو ــە ــە ێــگ
،یەو ــ ە موــە ــۆ ەــە،  ــەی
گــ )١٢( ــەو ــۆ ــەز ــۆ ــت
،ــەە ــە بــەە ــەز ــۆ
ــت )٢٠٠٦( وــەە ــۆ ــ ــە ــە
ــ ەز ــ ۆ گــ )٦( ــەو ــۆ  ــە ز
ــۆ یــ ــە ،ــنە ــەو ــە بــەە
ــەو ــە ــل ،ــدو ــ ــە .ــەە
ەتــر نــ ــە )٥٠٠( ــە ــ شــیە
ــەو ــە ــل ــەەۆ ــ ــە ــە ،ــە
،ــد و ــ  ــە  .ــ ن ــە  )٢٢٠( شــیە
ــر ــە  ــە ــ ێدــە، ێکــ
ــۆ ،ەــ ــە ــ ــە ەخشــێنر ــ
ێکــدە ،شــینە ــدە ــتن
ــەە ــکۆ ــو  ــ ــ ــە
ــ ی ــو ێش ــ وە ــ  ــە  ــە  ،ــ 
ــە ــو ــ یـــیە، ــۆ ــە ێکــە
ــ شــینە ــە ــە ێدــە ــە
گــە ،ــ ــەە  ــ ۆــتە  ــە
ــە کــۆ ــتۆ   ــەو ــە

ەــە. ــۆ ــدمەبە

ــە ،)ێــر ــید ( ــڕ ــە ێــە
/ ١١ / ٢٣( ــە ــە ،ــەڕ ــو 
ــەکو( ــددوە ــو )٢٠٢٢
 ویەــە ــ ــێکرێبە ــە ــرە )ــە

.شــینە ــدە ــە ــرڕە

ەــەە ــە ،ەێســت  ــت ــە
ــوە  شــینە ــێکۆ  ــە شــتنە
ــ دەــە ەیەــە ــە
ــێکرێبە ــە ــوە شــینە ،ــو
ــرڕە  )ێــر ــید ( ــەڕ
یـــیە ێیــ ،)٢٠١٤( ــ شــینە  ــ
ــێکرێبە ــە ــ ــ ــە )ــە ــەکو(
ێــ ــە ــ ــ ،ــد ەــە ــو ــ
ــە خــە شــ )ــدە ــەکو( ــە ی ــە 
ــە بــەە ،ــو ــە )ــە ــەکو(
ێــو ــە ــۆدو ــمە ،یــ ــوە

دە یســتەیو  ەە ییـــیە لەە
ــد ە ــە  ــ  ــ  ــ  ــە، ە ــر ەێ 

.ێکبــد ــۆ ــدەز شــینە

نەــە ــە یکۆــەە  ــە ــە ێــر
شــ  ــێکۆ ــە ــە ،ــ ــە
ــێکرێبە ــۆ ــە ــەکو ــەە ــر
ــەە  ویەــە، ــ ــەڕ  ــ ــە
ــە  مــە  ــتە ــە ــەروە

.ــر شــینە ــە ــە )٨( ــە ــز

دــێکۆ ــدە ــە  ــر ێیــ ــە  ــ 
ــە ێوســتە ەکــو ،ــیە شــینە
ینــە  وــژ  ــتۆ  بــەە
،بــیە  ــ ــر ێکرــتە
ــە  ــنە ــ  رــک ــە ــە
ــە  ــەۆ  ــە  ــتە
ــ ە ــ دە ــە کە ــد دوە ــو 
ێوســتە  ێــو ــە ــە گەــر، شــ 
ــە ،خــو ــ ــە ێکــل ــە
ــە ــۆ ــەەل  کخــر ــە ەــە
یــ ــ ــە  ــ ــە  یــکۆ
،کــە شــینە شــتگیر  ــ ،ــێن
،ــەگە ــزە ــە یــێکۆ  ــە ــ
 ــەە ەــ ــدە ــتەە ــە ــرل ــە
ــەیەە  ــ یکــو  ــ ــینکر

.یــە  ــۆ ــۆ

٥-١٢-٢٠٢٢

ەو 
 ــۆەۆ ــ ،کخــر کێشــێکهە ــ
لیـــیە  ــە ــوە ێــو ــە ،ەــە ــ
  ــە   دــەی ــە ە ــیە رەیـ
یهیـــیە نــد ێکــدە  .ێــ ەــتر
ــەی ــە یــە ــە ێکــو یــ ەــە ــە

.ــە کرت ــ ی ــ و ــە  ــو ەک

ــیه ــ( ـــیە )٢٠٢٢( ســە
ــر ــ ــڕە  )ــەە ــە ــ ــۆ
،ــدر ــۆ ــە ــۆۆد  ــی ــۆ 
نێکــو  ــ  ــر  ــ یەت ــە ەە ــە 
ــە ــو ەــژ ــۆ ێتــەر یتــررمو
ــە ــە ــەەە ەکــو ۆیــە، ــوە
،ــز  ــەی ــر ــۆە یتــر ــد
ــتێ ــە ــەە "ــو" ــەدو
ی ــو  نگــە ــو یــ ،ــە 
تــرۆ ــە ــە  ــوێه  ــۆ ــو

.ــو

ــ چیتــە نــەۆ ــنە ــە ــەە
تــە  ــگر نــە ،ــڕە ــە 
ــە ۆەگــە ــە ــێە جــە ــە ــەل
ــڕە ــ" ــە شــتێگە ــە کێشــی ــە
ــە ــە شــتێگە ــە یــە ەتــر ــە "
ــ ،ــە ــنە ــیه ــر ــە
ــنی ــە ــە نگــە، ــو یــ ،ــو
ــە یەێشــو یــ ــە ــ ــ
ــە ــبە ــە ، ــد ــە ــێبکر
یــ ــە ــدوە ــە  ــد ــە ــژو

.ــە ەــیۆ ــە ــۆ

"ۆەســت"ە ــە  ــد  ــە  ــۆ ــە  ل ــە 
ەــیمبوە ــە یـــیە، ــەوی ــی ــە
 وــد یــر" ــۆ ــو یــە ــە
کــژو ــە ــەە ــد ــە ــۆ ــە ن"ــە،
یــە ــە ــگ ــ ــە ێــ ەەــد
ــگە ێتــە ــۆ ەکــو ،ــۆ ــەیمە
ــ ێــ ــە ــەە .ــو ــە
ــد ــ ــ ــ ــە ێــە ــگ یتــ
ــە یمە ــ ە  ــ ــە  ــە ە  ــۆ
ــد ــیە ــە ــە ــەە ــۆ
ــە  ــە ر ــە  ــ ەی ــگ  ــ  "ــ گە"
.ێــ "ەگەــە" ێــ تــر ەــە، ــەر

ــ ــ ــەریر  یــە یڕینــە ــە
یـــیە، ــەە ە ینەــتە ــنەۆ ســت
  ێشــت ــە ــەەە ــ )٧٢( ەکــو
ــە )ــۆ ــۆ( ــو ــتر ــڕە ــە ــ ــە
ــ ــە ــدوە (( :ــ )١٩٥٠( ــ
  ــە ەــترە ەکــو ییــە. ەــە
ــ ــوە ــکرەێب ،کرــ ،ــیر
ــە ودیژــد؛ ینینــ ــە ســتیە کــێژ 
.))ــر ەــە ــ ــە ــەکە کــە ــە

ــەە ەــە ــد ێســت ــە  ــەۆ
ــە ،ــۆ کــز ــر ــە ــکە ــە
ــە کــدە ، ــیه گــە 
ــە ،ــو ــۆ  "ــەو"  ــە
 ــز ــە ــە ــە ــو ێگــە "ێــژ"
ــە ــە "ــاە" ــدە .یــ ڵــە نیکــە
ــە ــ ــە ــد ــە ــۆ ــر ــە
 ــ ە ،ــو  ــر ێز ــە  ــر  ــ دە
یــە ێــو ــتە ــە گــە ــر ــە
ــە دیـــیەە یهیـــیە ۆــە ــە ــەە ــە
 "ــ ێکــە" ــە ــو تــر بــور ــتۆە
.ــ یه ــە  ــر  ــ جێک ــد ە  "ــت"

 ــو  ــ ەە ــە  ــد  ــ ڕن ــە  ــە 
،ــوە  ــە ــ ــو ،ــو چــڕ چــڕ
ــتە ــە شــتبوەە ــو ــدە ــە
ــە ــتڕۆ ــە ــە هــە ــە بــ ــە
ــدە ــ ــە ێســت ــە ،ــە .ــک 
ــ نــڕ ،ێــور ،یمــە ێــو یــژدو
ــ ــە یــە "یفــ" نــڕ ،ــوژ

.ــرێنە ــ ــو ــ

یــە ــو ــرۆ ــ بــەە ــە
ــە  ــ  ــۆ )٢٠٢١( ــ ــە ێــ؛ ێمــ
ــ  ،ــو ل یــ )٣٥٤.٩٦( ــد ــێکتە
)٢٠٢٢( ــ )ــەە نشــر( ــەتۆۆ گــ
)٢٠٢٦( ــ ــۆ ،ــو ل یــ )٤٩٦.٥٢( 
ــێکتە ــە ــە جــ ــر ــ
یشەـــیە ــە ،ل یــ )٧٠٧.٨٤( گــە
ێجگــە ەــە ــە ــ ــیە یهیـ ەلــە
ــگ ــۆ ــکتیژۆ ــو "ــ" یتــۆ ــە
رەــر رــر، ــر، ــبینیەیه ــد ــە
 ــەۆ ــدە ــە تــەگە ــتو
ــە ــە ــەل ،ــدنەڕ ەــەە
ەر  ــەەۆ ــە  ەــە

.بــور ەــتۆ ــە ــتدە 

ــۆ ەــیکر  ــر ســوە
ــە ۆکــە ــۆ  یــ شــت ــەێکه
ــە ــە ــە یـــیە ــ ــە "ۆــر" کــە
 تیە تە یهیـیە ەـیە ـیە
ــ ژێ ــۆ  ــ ا ــە  ــ  ــە وک ،ــە کەت
ــە یــە ــیه "ــیزۆۆ" گــ ــر ــیەۆ

ــە ەــە، ــ ــۆ ێــو ــە ــبە ــە  ێــو
ــەیزۆۆ ــە ێــو ــ ە ــیۆ  ــە
"ــە " ــە ــۆ ــز  ــە ــو ــە

.یــ ــگ ە  ــرنەو

،ەە ەل ە ـیە ە ر ز
ــە ــە ــەە ــە  ەــە ــە ــبە ــە
ــ ،ــۆ ــ  ــە ــدو "ێکــوو"
ــۆ ــ ــیەۆ ــە جــە ــە ێــە
ــ ــەە ــ ەــ یمــ شــتگیر ــۆ
یـــیە ــ ،ــر ــە ــۆ ــەەە
ەەــیکر ــ نــە ــۆ ــەک ــەجەە
نــد "ێشــمە" ــیم وکــە ۆەنــە!
ــوو ــە ــۆ ــوە ــە ــە
گێــ  ــەر ــە ــە "ــڕ " ــە ــیە رتیـ
.ــک  ــد ێ  ــە هێنێت ــ ە ــە  ێــە

ــە ــە ێــ ــە شــتنەێگە ــە ەەــە
ینــە ــە ــدوە یــە ــ ــۆ ــو
ــت ــە ــدوە ــ ەــە، ــو ــە
ــو ــ ــۆ ەــە، ــەندو  ــە
ــە ــە ۆکــە ــە ــەەیزۆۆ ــ ــەەو
ڕــە ــ ،ــکر   ــ ــد؛ ــە
تــۆ ،ــ  ــە ،یــۆ   ،نــدوە 
ێکــیەۆ ــە ــۆە  ــە  نــ
.ــەۆ ــو  ــە )ــەەو( یــ

ۆەەیـــیە ربەــتە ــە ــ ــوە
ـــیە  ۆە ــە ــەۆ ــە ــە ــروە
ــ ــە ــە  ــوە دــو
ەــە ــە ــ ــوە  ــ ــە 
ــەەۆ ێگــە  یــ  ــە ێــو تــەە
،ــە .ــۆ یشــە ــدە  ــەین 
ـــیە  ۆــە ــە ۆەەیــە تیــە ــە
ــ  ــۆ ــەیەە ــە یــ
ــوێپە ــەە ــە ــۆ ییــەیه
ێگەشــتنە ــوە  تــو ــەە ــەە ،ــد
ــە ــروە "ینســپ" ــە ــۆ دــتڕ
ــ ــەیمە ــە یــو ــوە ــە گــە
ــە "ســتتی" ینســپ ــە  ــە ێــ
 یســپ ــر ــە ،ێــ ــەبە ەــە
ــە "ەتــر" ــە ەتیەــە "یگــۆ" ــە ینیــر
نــە  ــە ،ێــ گێــ ــە ،ێــ ێیــە

.ــ دنێ ــە ەگ ــە  ــ 

ــوە ــە ــر ــژ ــە ــر ەــیم
رتیـــیە یـــیە ەــە ــە  ــەەۆ ــو
ــ ە ــە  ــد  ــە  ــە" "زی  ــە 
موــە ــۆ ، یشــ ــدەز بــەە
ێشــو ــ و ــە  ســە ــ ســە ــ ید
ــە  ــ ەز ــو ە ،ەــە  ــ یه ــ 
یمەــە ــە  ســە ،ــە  .ــر  ــ  "ســە"
تیــە ــە ێســ زــە  بــرە
ــە ــر ســۆ یدــە ــە ــە ــرە ــۆ
ــەە ــە زــە، ــە ــە  نەــە
ــۆ ــە ــە ــە ــە ــیە یستیـ ۆــە ــە
ێســ زــە ــە نــە دیـــیەەەۆ
ــکرە ــموە  ۆــا ــو ەــ

. یشــ

ــد ــەل ــە "" ــو ۆینینــە ــە
ــ  یـــیەۆ ــرژ ــەز  ــە
ێتــ ،خویشــتیم  یزــیۆ ــت
ــو  ــە ــدو ــو ــر ــۆ 
 ــە ــنە ــر ــەی ــە ــێ ــە

.ــ ــەی ــرژ ــە

ــە ن ــە  ــە  دشــە  ســێو ــ ەێک ــە؛ ە
ـــیەیۆ ــد ــڕە ــ ــە ــر
ــیر ،ــکر ــ ــدبەە ــە شــت
ــ ە ــ ۆ  ــر ی ــە   ــۆ  :ــە 
ــز ێفــ ــر ــە  ــۆ ،ێــ 
ــۆ ،ــهێند ــیه ــدە ــوە 
،ــەێژ ــە و ــ توک ــە  ــە کرت 
گیرــە ــۆ یــەت ــە تــەکر ــۆ
ــە  ــو ە ،دــ   ــ  ــ یه ــت
ــر ــۆ ــە ــە ــ رــیە

.یــە

ــەینەێکۆ ــە ەــێکە ــ ــە :ێبینــ
.ــەو ــرەڵ

)و مربد( 
ــ ــۆ ســە ــەێن ێــوو ــە
 ــ  ــتر ێکــ  ــ ــە شــتە
،ســە ــگەۆ ــە ــگوۆ  یــەف
 ــکر کــە ــیە  ــر کــۆە
.ــ ە ــ ینەی ــ ێکۆ ــە  ــ مەکێ
ــە ــەیە ێکۆــە ــە ــ ــ
 ــر ــ ــدەە ،ــ ــتر  ێشــە
ــکر ــە ،ێــ تــە ــۆ شــی پــەە
ــێکۆ ــەو ــو ێــز ەیشــە جــە 
ێکۆــە ۆ ــە ــە .ییــەین ــەوگرە
ــ ــد شــ ــە ــو ینەییــە ەیــە
ەە  یســۆۆ  ــکر یزــە ــە ــۆ ــر
ــیتەە ــە ــە ــز نگــە ــ 
ــتەو ــە  شــتیو ــە وگرە  ــە 
ێــز ــە کــە کریشــە  ــکر
ەــە ــە ــگرەل ــتڕ

.بنــە

گــە ــتەۆ ەگروەــە، ێکۆــە ــە
ــو ــە ــ ــەە ــە ،ــە نــە
ەــە ــبژە ــە( ــو ــەکو
ەەەــە ــە  )٢٠٢٢ ــرە ــە ســە
ــ وس ــ ەس ــ ەبژە ــ ێ ــە  ــ ێن
یشــینە ــەە ــر ــ ــۆ ــڕ یکــە
ــپ ــە .ــ )٦٥( ــۆ ەــ )٦٢( ــە
وەــە ەــە ــتڕ ێــز
ــە نــەز ــوگە ــۆە ،ــوە
 یســۆۆ  ــە ێــز شــتیو  ــکر
ــەەنە ــە ــێوە ــە  ،ــز نگــە

.ــتهە

 ــکر ــە نــەز ێســت ــە
ــە ــەرە ــر ــە  ــەە
ــ  ــدە ــر ــ  ــەر ــەو
ــە ــە ەدتیـــیەە،  ــەەۆیمە ــر
ــەۆە ــۆە ەەــو ــر ێســت
کــە ــ ــە ســتۆە نــە ــگ 
یــو  ــەو ــر ،کێــمە  ــکر
  ــر ــە .ــەۆ ــە ــە 
کشــ ــەەوە .ــەۆە مەــە
 ــکر  ــە کــە ــە ــۆ دـــیە
ــ ــە ــر ــ ــەەە .کێشــمە
،ــر ــ ــ ــدە  ەمەــە ــوە
 ــ  )ــ( ــتەۆ  ــە
ــ ــدە  )یــی(  )یــۆ(  )یــ(
دیشــۆ  ــە ــە ،ــر

.ێــە ــژ ــە

ــە ـــیەکر ــرڵ ــەنە ــە ێــە
ــە ــ( ،)ــرز ،ــەە(  ــ ــۆ
ــۆ .)ــەە ــە ،ەەیشــە ــە ــەەە
یــ کێــۆ ەــە ێــ ــێبگە ــە 
ێچــو" ــە  ،ــ ێ ێچــو ــە   ــە  
ەــە ــە ــەە ."ێچــو" ەکــو ەــە"،
،ــەیەە ــە ــر ــە ــ ــرڤ ــە
،یــد ،ــد ــڕ ــرڤ ــە یـــیە ــەە
ــ کر ــنو ێوســتە ــە یەە ــ ەه ــو ەک
،ــ ــژ ــە نــە ــەروە ــۆ
 ەــە ــ ــو ــ ــە ــەە
.ێــەە ــەین یــ  ــە ــو

ە: ە تر ەەفۆا ەە

 ە ی   ێو سە ە ●
.)١٩١٤  ١٧٨٩(

ەوگە ۆ کرر :شت ە ●
.ە بگیر

.یشە ییەرە ە تۆ ●

.کدە جینەە ●

ەد. ژ ●

. ەۆۆ ... ەەە  )١٥٠( ●

شــتنێکتێگە ەــتن ــەە دــتو ●
.)ــۆ- CSE( ــەبژە ێــ

ــمە  ــە ێــە ــە ــە
ــەر ــە دیشــۆ ــە ــە یــەە
ــەل ــە ،ــەرڵ )( ــرڵ ــە 
)ــە . ــ ــە ــە ،) ــەەۆ(
ــک ر ــ  ەــەل  ــە  ــی رە ــک 
ۆزـــیە وــونە ــوە ــە مێنێیســە ــەە
ــەر ــە  ــەەۆر ســتەێو
ــە ە ــە ە ــە  ەــتی ــۆ ــە  ــ و ــە 
ێــتبە نــوو ،ێکبهێنــ کرــە

رــە(. ــە یهێنــۆ ــۆ ــەەۆر

.)14-19702  ،1-6-16 ، ەەۆ(

https://www.force-ouvriere.fr/ >>
-harclement

تەینکو-ی--ک-comment-l

ــۆ )Carrefour -ــۆ( ــکر ــە
ــ ەە ــتی  یــتە دە ــ ر

-٧-١٢( وــەمە  ــە ــر دیشــۆ 
ــ ــیۆید یــل ــەل ــە )٢٠٢٢
ــە )CGT 94( ــەە ێتــە  )CGT(
ــ  ــە  )٢ ــ ێر ــ  تەــە ( ــۆ 
دیشــۆ ــە ــ ــۆ ــە .)نتــۆ(
ســە ــ ــو ٧  ــەە
  ــەە ەــەیە نــگر کــ
 )SNCF( ــە ــر ــۆ ــید نــگر
ــۆ ــڕە .یــەگوەز  ــ ــە
ــیۆید ــەە مــەو دیشــۆ
)CGT Center( گــوەز  ــ
ــد ــەگ .)BERCY( ــ
ــک ر ــ ر ــ ر !ــر ی ــ ێر ــ 

.شــکە ــ جــ ــە

 )Fo( )ــدل ــ )وــۆ ــدە ــە
: 

ــکر  ــکر ــەو ــر ●
. ە ــخ ۆ ە

.ە ەە دێو ە یکسکریند ●

ســتێو گەۆ ۆ ــز نــەو :جــە
ەگروــە ــە ــەوگرە ــێکۆ ــە
 ــ ە ــۆ  ــی  ــە  ــ توێ ــە  ــە ە
کخــر ــدە نــەز ــە ــتەو
ــە ــە تدــە ــتەە ــک
یســتە ــ ەینی ــە ەە .ــد ۆ ــو 
ــە ــگەۆ ێــو ەیــز ەــە
ەیشــە ە   ســە   ەگەۆ
ــۆ ێشــە  ــرە ەــە دــە
ــە ــو  ــە ــ ــگەۆ ــۆ ــۆ
 ــە ێش ــۆ  ــە وک ــە ک ــ ەرەی  ــە ێش
ــەین یــ ــەەە ــدە یــەرە
ــر  ــ  ــە رۆ جــە ســە 
ــ ەــە ــۆ ــر ــگوۆ 
 ــ ــو ــ یشــد ــەە ــە
کێــمە  ــکر کــە ــۆ ێــک  ــە
ــ ەەە ــە ینســ ــە ــە ە ــر .یت
ــ ویم  ــت ێس ــە  ــ زی ــر ە ــ ۆ
ــ ەگەۆ ــە ێن ــۆ  ــێکۆ ســۆە ــە 

.ــ کە ــر وت  ــتر
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ەید د وە :ینو
)١(

ە
ســتییەێو  دــینەو ــە ێمخۆــە ــە
 ــر ــە ــ ــۆۆد  ــێژ
ەۆــە ــە ــ ینجــ  ــەد ێمینیــز
ــ ە .ــە ک ــز ێمێنی ــێیە    ــە ە
ــێمێنیز ــەخو ــە ــو ــە
تــو  یســتیۆ ســ  ــک  ــیبر
ــە .کــە ــتد.. یــۆۆ ــۆ  یســا 
نــەز ــە ــ ــرە ــەۆ ــە ێــو
ــە ــ کر ێمێنیســت ــەنەز  )نیــ(
ەــد. ــیه ــوە ــو  ــە ــە ــۆ

 نــەز ــوە ــە ێمینــز
ــە نــە، ــە ــوە ێبــە ییــەۆۆد
خــە یشــ ــرڤ ــرە ، ،ێنــ
ــە  ــ ێمینیــز ــ  ــە ــە ــە
ــە ــە .ــرێو ــو ــەیوو
 مــەۆە ێــ  ــ ــە  ێنــد
،ــەە ێمێنیــز  ێنــد ێــو یــ ــ
ــ ەڕو ــە  ــێیە ــە  ــە  ــ  
ــە   ــر ێ ــە  ــە  )ــد ێن ــ ر (

.ــەە ،ــ

)٢(

ییە؟ ێمێنیز
ێــژ ــژە ــەکۆ ــوە ــە ــۆە
ــر ــەێن ــو ــدێمێنیز کــە ــەە
ــە  گــە ــە ە ــە، یی ــ ــەە ێســت ــە 
ــۆ ــۆ ــەەگەەۆ ــە ێمینیــز وریــى
ــێوە .ــۆ  ییــە ێگیــر ــر ــەگەەۆ
 ــۆۆد  ێمێنیــز ەــ ــە
ســە ــە   ــز  ــو نــەز
ــە ــوە ــە ــە ــر  یــ ێــو
یــ ێمینیــز. یــەو ــی  ــەەۆ
ەــە  ۆەگــە چەــتر ــە ۆکیــە
ــەێن ــۆ لــی ــ ــرە ــۆ
ــر  یــژدو. یــ   ێــو ســە
 ــە نرــتۆە ــە -ــر ــەو ــز-
ــە ،ــە ــە ــر ــ  ــ 
.ــە ــۆ ــە ێمینیــز ەیشــە ــە

 گــد ــ ــر رگــە ێمینیــز ــۆ
ــە  ــە( ــو  ــو ــیەد
ــ ــر ــەە ێــەە ــ ١١٠ ــ
 ێــە ــر ــە نــد ــ  )ــوە
 ــەو ــبژە ــ رگتــر ــەە
ــر ەنــە ــە ێتــر ێــە ــینپۆە ــیەۆ

.گــەەۆ نــە

ــە ــە ،ێــ   گــە ێمێنیــز
ــت - ــنگە   ــ نێس ــ ەۆ ــە 
گــەەۆ ــە ــ ــر-ەدە ــە
ــە گــەیر ــە ێــە ،ــر لــی
ــەێگە یــ ــە  .ــوە  ــۆ نــدو
،ــوە ــ  ــوە ــو گــەەۆ
ــە ەکەــە یشــیر  ــە ــەە
ــو ە ــر کــێر ــە ــ  ــەر ــ  ــەێر
ــۆ نــەز  ێمێنیــز. یرــە ــە ــ
گــە ــە وکــە ــە ــ ــە ــە
،ر رــتە ــەە ــۆە  ــەێمێنیز
یرــە ــە ــ ،ێــر  ــ ــە
،ــتکر ــ ــند ــۆ ــت ــە ،ێکــر
ــوە ــر  ــە رــە ێکســ ژــتد
ــەە ێمێنیــز. ..تــد  ــەە ــر 
ــە یــ ،ــکر ــەر ــە  یــ  
لــی گــەەۆ ــۆە  ــدل یــەەە
ــو   ۆەگــە یــو خســتنو شــ .ــک
 ــەە ــر ــەیو ــەە ۆەگــە یــو
ێــە ۆــە ،ــر ــ ۆەگــە ــە ــ
ــو ــۆ تــەەە ــر ــ ــو ێمێنیــز
ــە ســە  یــژدو ــە ــۆ ــر
ســە  ــدە ــێوە گــەەۆ  ــ ەێ

.ــ ێ

ۆەگــە ــە ــۆ ێــ ێــتو ێمێنیــز ــە ــۆ
ــر ــە ەــە ــە ســتێو ــەک
ــەێن ــە ــە  ۆەگــە ــە ــێنێن
ێمێنیــز  ێکــکە ــەل وکــە ــک
کــ ــەە  ــرە ێنــە یــ ــە
ــدەە ،ێــە ــە یــ ــەە ــە
ــە ــە یــ   ســە  ێمێنیــز
ــە ــە ــە ــەە ــڕە .یــێو ــە ــە
یشــی ێکــۆ ــدەە یوێشــکە
ــ ــە ــە ــە ێــو ســە ــە ــوڕ
ــڕ ە ــ  ــە مو ــۆ  ،ــ ەە ــۆ  ــ  ــ 
ــۆ تــرە یــ ــەو ــە  ــەو ــە ــە
ــەەە ــە ــدە ــ ــژ ، ــە
 ــە ۆــتە ،تــرە یــ ــژ ــە 
 ــژ ودی ــە ە ــە ی ــ ــە  ــر 
ــرە ــەبوە ــە  ێکســ ــە
یســتە نەــر رســیپە ــە گــە ەــە

ــە   ــێنە ــە ەــە
ــە  ــ  ــتنر  ــر ــکا  ــۆ  ــو
ێنــد ــەە ..تــد.  بیــۆۆ ــەو 
ێــوە ــە ەدــە ــر ــە تمــە
 .ێــ ــۆ ــە ــکربو ــو ــ
ــ ێســت ێــ ــە ــ ێــ یــ  ێــە
ــۆ ــە ــر ــەییەوە ....تــد ێــ
ــە ــڕە .ــر ــیز  ــ ــۆە
)١(ســیە ــۆە  ــە ــچ ــە
ۆەگــە.. ــتدە ــەە ەــە ــییەرە
ــ  ــە  ــگ ە ــ ە  ــز ێمێنی ــە ۆ
ــتێ ــوە ێــ  ــەە  ــەۆ ێزــە
ــەە ســە ینجــ  ــرن ــرڤ 

.ــ ی ــە 

)٣(

ێمینیز ەۆە  ێژ
ــتپێکر  ــۆ ــە ــە ــۆ ــە
ــدە ێمێنیــز ــەە ۆــە یســ ــە
ــ ــە ــە ــ  ــ ێکۆــە  ــو
ــەەن ــەە ــە ،ــو ــ ــیەۆد
ــو ــە ــە ــە هــە وــت ەێــز
ــندو ــ یــ ــێو ــە یــر
ــو  یــر ــ بێتــە ێــتو  ــێبد
ــر  ــەوی ــ  ــۆ    
ــۆ ــ .ێــە ــەێر ــە یشــەن
ــ ڕ ــ ــە ــە  ــر  ــۆ  ــە
 ــەێر ــە  ــە ە ــو ە ــە وی

.ــو یــ ــۆ یــۆۆ نــد ێبهێنــە

ــە ــە ــە ــوە ــر ــە 
ۆەگــە ــە بــو  ێــژ ــژ
ســیە ــۆ ــەە ،یەلــی
ەگەــە ــگترر ــەگەە ــە )١٧٨٩(
ــە  ــ ــد ێن ،ــ یه ــە  ــرڤ  ــ  ــۆ  ــو 
ــۆە گێکــە ەە ــورە ــر ــو
ــە ــرە ــگد ــە ــر. ــوە  ــۆ
.ــوە ــر ــە گــد ــ ــە ــ

ــو  ــەە یناــد ــ ــتە ێــژ 
ــە ــە ــەە ــە یــدر ــگد ــ
ــە یولــد ۆــە ،ــەیر ــر ــە  ــە
ــ )١٨٩٣( ــ ــە ــە ــێرە  ــەە
،)١٩٠٢( ــ یــترو  ــدرە ــگد
ە .)١٩٢٠( ــ کرە  )١٩١٩( ــ ــود
ــە ــی ــە ــەتۆۆ یســتیۆ ــۆ ــە
ــدەە ــە  ــ ــە ــە )١٩١٧( ــ

.ــر ی ــ ی   ســە ــد ەەی

ــد ــ ــو ــە ــەە ــیه گــە
ــوە ــە ــوە ــ ــتەۆ  )١٩١٨ - ١٩١٤(
 ــە )یەشــە( کــە ۆکیــە
 ــەە ــیه گــە. ۆەگــە ــە  ــ
ــتنو ــۆ وــە ــە یزــیو ــە
گــە ــەە ــە یــۆ )١٠( ــە ــر
ۆــە ــو ــە ــە ــە ــە یــ   ێــو
ــە  ــە گرت ــ ی ــ ێ ــر  ــ ر  ــە
ــ ،ــە  ەــخۆە  ــە
  ــر ــۆ یــە رــە یــگد

.ــر  ــە  ــە  ــ ن ــە  ــ  

تە  ــتەە ە ێمێنیز  ۆــە
ــ ــەۆە ــە .ێکــر ــت ــر ــە
ــ ســە  ــو ــۆد ــۆ
تــە  ۆــە ،ــرە یــ   ێــو
هــە یــ   ێــو یــ ــە ــرە ــە
ــە ــیەدوە یــ  ۆۆیــە ــیەی
ســ ــە  ەــە ییــە گــەەۆ ــ
ــو ــە ــبەە ــو ندێشــکە ــە ــەە
ــە ــرە ــە ــو ســ .شــکز  ــ
ــۆ ــرە ــەە ،تــەد بــوی 
ــو  وکــە ــ؛ ــگەەۆ ــە ــو
ــتو  ــۆ ــتەە ــ بێتــە ــەە

.ــ ی ــە بێت ــە  ــد  ــ ر

ــە ــر  ۆــە ــیەدمەبە
ــۆ ــرۆ  ــ ــەەندو ــو 
ــە ــر ــو ــە ــە تــەد ێمێنیــز
ــە  ــەل ــە ــو ــە ــەیۆۆد
ــیك  ــیۆ  ــە نــە ــر ــەل
،ــ ەدی ،ــ ێژ ــە یكۆین ــە گ ــە  ــ 
ــکبوە نــە ــو ــەە .ییــەە
دە ــەە ــە ێمێنیســت نــەز ــۆ
ــر ــ ــۆ ــ ــەندو  تیــر

.ــک  ۆەگــە ــە

ــپ ێســ ــر  ــر  ۆــە
ــە ــە ەبــە ــر ــە ێکــر ــت
١٩٥٥( ێتنــ ــەە ــو گــدە ــە ــە ــکرە
ــۆ گــ یــە ێســ ــە  )١٩٧٥ -
ــە ــە ــییەە ــ  ــورە
 ــە  دــەە ــ ــ ێســ ــ 
ێســ ە نە .     ێســ
ــێمێنیز ــ ۆــە نــەز ــە

.ــیه ــەنەز ــر

ــە ــە ــە ێمینیــز ــێیە ۆــە

کێشــێهە یــ  ــە رــە  ــر
وــە یــێد ــیو ،ــر ێــینتە ــیه
ــەۆە ــە ێمێنیســتە ــە ــدە( پشــت
یــزرۆ ــۆ ۆــە  ــو ۆــە ــە
ــێیە ۆــە ــە نــە )ــە ــەە ــە
 ۆــە کســتهێن ــۆ  ــو  ــەەد
ــەە ،ــگ ێــ ــتوە ــە ــەو ــە
ێــو ــە ەەــە   ــکر رگتــر
ۆەگــە. ێــو ــینە  ێگــە  ینــە
 يــ ــە ییەیســا ەــە موــە ــۆ
ییەیســا ــە ــە یــەدێز ەــە
ێکــ ــەە تــۆ ێکــ ەــە ــژ ــ

..تــد. نــدوە

   نــد ــە ــە ــر ــێیە ۆــە
ر ــەۆە ــە ینــێڕ ــە ،ــەە ێــز
 ــ   ــە  تەــتر بە ــ ەه ــە  ــر 
ــەمدە ــە کــەو ،ێــز  نــد
ــ رە ــ ی ــە  ــ تو ــ رە ــ ی ــە  ــە 
تیــە ــ ــە ــە ــر یــ یتــر 
ــە یــ  ــرن ــە  ێــز  )ــۆ(
.ــێرژ  ــەە ــڕ  ــە  یفــە
ــە )ێــر )ێنــگا ییــە یــمە  ــۆ
ــردە(  )شــە ــر(  یــمە ــر
بنــە تــد ..  )دســەە ــە(  )ــد

ــە. ــە ــەمو

)٤(

ییە؟ ێند
ێکــێر ێمێنیــز ــەە ــە  ێنــد
هــە ێنــد .ــە ــیه ــ ۆــە ــە
یــ   ەشــتییە ــێوە ەکــو تــەر 
ــە ــە ــە ەوــتە  تــەرە ێکــە
ــە ــرە ێکــیه ێنــد ۆــە ،ــ  ێــر
ــرە ەــۆ ەرتــر  کــت  ێمێنیــز
ــ  ێــر ــە ــە گــە ێنــد ــە ەــ.
( یــ  یــ ــو ــە تــەرە ەــەە
ــتە ــە ــە ــە ێــە ەــە، )ێکــە
ێر ە ــ ــە ــە ەــە ــە )%٩٩(
ــە ک ــو ەکب ــە  %١ ،ــ ێ ــە  ــ 
ــە ــە ــە ییــەێکە  ــە ــو
ــە ــت ێــە ــەر ــە ،ــ  ێــر
ــەە ــەە ــو تــو  گــەەۆ
ەــتەە ــە ــەیر ــ ــە ،ــرە
ــۆ ــوە ــو ــ ــو ــ ێــر وــە ــۆ ــر
ۆەگــە ــدە ــە گــر  ــ ــە یەکــتە

.تنیشــیو  جەــکەە

ەیە، و ەییەۆۆ  ەــە  ێــر ــ
ــە ــە ــە ــە ێکیــە ــد ــەە
ــو ــەە ەســوە ێینــە  ــە ێــر؛
ییــەەەۆ  ــە ــەە .ــەێچە ــە
ەــە - ــوێر( ێنــد ــر ــرە ێیــ
یــە یــ ێکــر ،)ــ ــتە ــ ــە
ــە ــەر ــە ەــە، ــر
 ــو ــو ــۆ ــرژئەە ــو ــە
 ــە مو ــۆ  ،ــتکر  ــز ێ  ــ  ــە ێک
ێرنــە. ــە  ــو ێکــە ێینــە ــە

ــە ــ یــ ــەێن ــە ــە ــە ــر ــە 
ــە ــۆ )٢( وــد ێنــد  ،ێــە ــۆ
 یــ ــ ــدە ،ــۆە ــە ــە
،ێنــد ــ ــر ــە . ــ ــدە
ــۆە ەکــو ییــە؛ ێگیــر یــە ل ــە
.یــ ــە ــ  ــە ــد ــەە ــوە 
)٣(.)ــۆ مــ(  )ێــر مــ( ــە

ــۆۆ ــ ــەەە ــە  ــر ،ــە
،ــە ــۆۆ ــکۆ ــروە ــرژئەە
ێنــد )B( ــ  ێنــد )A( ــە موــە ــۆ
ــە  ــە  ــە  ــە  ــد. ....ت ــد ێن ــر یو 
ــەەر ــو ــر ــرە ێــو ــ یهــ
.نــەەۆ ێنــد ــرە ــر ــە ــە ەــە

ە....... )٥(
*-*-*-*

زە

ــو ــ ــتد ــە رتییــە ەۆــییەە ــۆ ەســی؛ -)١(
.ــول ــ ێــ نــە ێنــە

ــ ــۆۆ جــەە ــۆ )١٩٦٩( ــ ــۆ یــ ێمینیــز ــول
ە ێمێنیــز ــوۆە( ــو ــ ێێشــبر  ێنــ ــە ــو
ــدی  ەــە یســتە ــە  ەــە ــر ێشــبرێیە ــۆ
ــر ــرە ــۆ گــە ــو ــیمبۆ   رگــە( ــەە هــە
 ــبەە گــ ــە ــژ ــر ێمینیســتە .ەــە یســتە
ــیە ــە  ــەو  ــۆە ــەر ــە ــو ــەە ــۆ ــو
ــەە ــە ییر ــگێرۆ ــۆە یــەەە ــە  .ــوە
ــیز ــە  ــۆ ــەنە ــە  ــە  ــە  .ــ ێرە ــڕە
ــ یــە ــۆ یــ ــە  ــێمینیز  یــە، )ــتەە(
ــنە ــکۆ ــۆ ێمینیــز ــدە ــۆە ــە ییــە ەــەد
یســتە ــە کــە ــەل ــە   ــەل ــە ۆەگــە ــک 
ەێکســیز  ە ،ێســبی  ێکســوۆۆ  ــە  ــە
 ــە  ــە ــڕ ە ــەە ــە  ــە  ــدە ــۆ ــە .
ــە ــ ســەە  یــۆ ــە .ــەە  ۆــە
ــە ــ ســتر ــە  ــەی ــە ــە
 ێســبی  ۆــۆ ــە بــەە ــر ــر تیزســتر .ــ
 یدــکەە ــ ــوە ــە ــرە ــەە ،ــە
ــە ێــو یرــە ــە ەیســە چیــکە  ــدەۆ  یــمە
ــە ،ــبر ــ  ێبــکێبە یــ  ــ   ــە ــە
ــ نجی ــۆ  ــ ی ــیر ەس ــد ە ــە یوو ــە ە ــە  ــۆ ە

.کــە

)مــەە ــەەو( ــدە ــە ــیە
ێــژ ــە  ــە وێد ــە ــو  تــر
ــۆ ــە ــە نــەز
ــۆ ــە ــە ،ێــر یســا
خــو ێــز ــەل ــە ــە )١٩٧٩(
 ــە ــەێر ــگێڕۆ 
ــگیرە ەــە ــە ــ مــ
ــۆ ــە ــە ،ــر ەرــە 
یمپریستیـــیە ەــە ــ
ــدە ننکەــو  ـــیە
مــ  ــە ێــر ــە ــە
بــەە ــە نــەو نــک"
ــ ەــە ۆــەە ،"ــدیزیمپر
ــە ــەر ،یـــیەی یســا
ــە ــتن ــۆ ــو ۆکــە
خــو  یســتەیۆ نــو
بــڕ ــە ــە ــێە ــە 

.ــەیەمڕو ــە بــەە

ێــر ــە یســا مــ ــە یدیشــ )ــەەو( ــە
ـــیە ــدنک ــۆ ــۆ ــە ــژ ــە
 ــر  ــ ریرــەۆ  کروــە 
ــۆ "یســا ــۆ" ــرە ــۆ  ــە
ــی یســا شــتنەتڕ ــر؛ ێــر 
ــ یســا ــۆ ــدە  ــە ــە
ــی یســا ــترۆ  ــوە ێکــە ــە
یســا مــ ــت ــرە  ،ــر ــەە ــە
،نــو ،ــو ،ێــر ــ ــۆ ــوژ ێــر ــە

ــە. ک ــ   ــتی ەە

ــە ــە یدســە ــە )ــەەو(  ەــە
ــە ــر ــەەوێد ،ێــر ــە نــە
یســا ــۆ ــە ــە نــەز ێــژ
)١٩٩٩( ــ ــندو ــە ــە  ــدێر
ێــر دــ ــە ــە .ــتپێکر ــۆ ەــە
ــەبە ــە ــە ــو ییــەە حەــ
ــ  ،ــو ێــر مــژ ــ "خــوفۆ" ــ
ــە  ــە ،ــە بژە ــجە ــە   ییــەە
ەرــە ــ ــ "خــوفۆ" ــ ــێو ــە
ــە ێــر ــە  .ــو ــە )٨٠(  ــر
ــە  ،ــو ییــەە یدــ )٢٠١٧( ــ
 ــۆۆ ــ ــۆ ــر ەــەە ەیــە

ــد. ێکــ کــەز

ــەتۆۆ گــ نــە ــەە ــ ،ــە
ێــر ــە نێکیــە ،)٢٠١٩( ــ ــە ێــر
،ــەر ــێر ــە ــوە کــەز  دهەــە
ــەل ــە ــو دــە وــە ــە ــە
ەشــتە ێســت ــەنەە ــە ــ ،مــە
چــ ،]ینــە )ســە( نــ[ ــتنو  ــە وکــە،
ــە  ،"ــاە یســۆ" ــەل ــە ،ــ )٢٢( ــەە
ــە ەــە. ێســت ــ  ــە ــ ــە ەنــە
ــە )٦٠٠( کــەز یــە ــە ــ ێــە نــدە
ــە  ــە ەن ــە   ــو  ــە م ــە  ــت  ــە ە
یــ  ــەوڵ ــدێر ــ  ــە ــوە
ــە کر ــە  ،ــد ە ــد ێی ــ ییی ــژ و 
 ــگێڕۆ ــوە ــ ل ــ نــدو ــ
ێکــۆ ــە ،ــ ــە گــە ــێگو ەــە ،خــو
ــ یــدە  ــە ــ ــە یــو  ەێــز
ــەە ــێکە ــ ێیــد ــە نــەە ــە. ــر

.ــو شــکر ــەە ــێنەە  نــەز 

ــە ــەین ــیم ــە تــە )مــەە ــەەو(
ــە ــێز ــە ــە ــ  ــر ێــر ــە
،ێک  ــە ،کێشــمە ،ــکر ەنــە
ــتهێنە ــە ــە خــو ــ ــە

.ــە ی  ــ ەس

ســتێو ێــر ــە ــە ــە ــە ــ ــە
ــۆ ــو  ــی ــیتەە ســتنە ــە
ــە ــە ــو ــەێز ــە ــوە ــە  ەــە
ــە  بــ ەنــە ــە ۆــە ــو ــدە
ــ  ــە ــژو ــز ــەری ــە
کخســتنینۆ  یســا مــ ــوە ــ
ــە ــوە ــە  یســتیۆ ــۆ  ــە
یــزیبر  ــەفە  یزــیۆ  ــەۆ
ســتیو ــە  ــر. ــە  "پەیشــتم" 
ــتکر ســتێو ــەە ــک  ــرێد ــە ــە ە
ــە ــک ــو ــە ۆــگێڕە، ــە ــو
 ــ  کێشــمە  ــکر ــیە
یــەۆ ێــز ــە ــەم ــە نــەە
هێــز ــ ــە ــ ــ ــە .ێئــە ــر
ــتنەۆ ــۆ  ــکرە بــە ــ یســتەیمپر
ێــز ــەە یــ گــە ــە ــە ەنەــە
یســتەیۆ  "خــوفۆ" یسایـــیە  یبــر
.ــە نــە ــە ــکرتڕۆ ــتەەە

ــە ــیەگە )مــەە ــەەو( ــە
ــە کــر ەــە  ێــر ــەە نــەە
نــەز ێشــچوە ــۆ ەــە کــنە
ــ ــیج ــە ــۆ ــە ــە ــ خــو
ەنــە ــە ــێو ــە ــە ،ێنــە )یجبــ(
ــە ــدە ــۆ وــە  ،ــ گــە
ــ  ــ   ــت ش ــە  ــە ە ــە  ــ ی ــا یس
ــە ،ــرێر ــ  ەشــە ــۆ ەێتــە 
ــە ینیــ ــۆ ێــر ــە مــە ــە یهێنــۆ
ــە ێــر ــە ــە ــەەل  یشــیی ــتێو
ە ،کە ــ  ەە ،نــو ،ــو ،ێــر
 ــەین تــە ــەرترو ــۆ ەیتــە
ییــەە ــە ەوــد ــە ــ ــخو
ــە ــتەۆ ــە ،شــتە ەــە  ێــر ــە
یســا  ــۆ ــە ،ێــ ــەگد ــدیو

. ــو ێیــد ــیی

ــە  ــد  )ــە ەم ــە ەو( یدســە ــ ۆ ــە 
،ــر ێ ــە  خــو  یســیۆ ــ ر ــ ە
ــوە ــە ــە ــە شــتیو گــە ــە
،ــو ــە ــە ــەرڵ  ێــر ــە
ێــر ــە ــ ــیە ردــەە  شــتیو

شســتنە ــۆ ەوەــە ــە رــو ــە 
ەــ ــە ــر ــۆ  ێــر ــە  ــەکو ــە
شــ  ، ــ ــۆ ســە  ــ تــە ــە
ــە ــدگە ــتەە ــە ێــر ــە ــەکو ــە ســتنە
ــرە ــۆ ێــر مــ ــدە  ــرزیتی
ــکرۆ گــە ــە   ــۆ ــەەرە
ــەگە ــێو ــە ــە .ــتو مــە ــە
شــتیو ــۆ ــە ــەکو  ــەە ــەکو ــە
ســیت نــە کروــە ــە ێــر مــ ــە

.ــر ێ

)ــەل یقبــ( ،ــیمین ــە ــر یســتێکێە
 ــەنەە ــە ــر ــ ــ ــە ــ ــە ــو
ــێر ــ ــە ـــیەکتە ــۆ ــە ــە گەــد
)یجبــ( ــ ــیج دــە ــە بــویر
ــ ــە گــر یلـــیە، ــوە ــز ــە
 کریســتغا ــۆ ینــە  ــر  ــیۆ ــ
ــی ــ ــۆۆ لەــە ــە یرــتەر
ــت ــەۆ رــە ــە  ــکرۆ یــدەەۆ 

.ــر ێ ــت یس ــ م

ە ]ینــە )ســە( نــ[ ــتنو ــە ــە ــ 
ــجە ــە ــکد، ــێر مــ شــت ــە ــو ــە
،ــدێئە ەدــە  ــتو  ــتە ــوەەە
ســو کــ  ــە ــدێر ــە ــ
...ــرە یــ ــەە  ەــە ــت ــە
ەســرە گــە ــە  ــو ە ــە  ــو  ێــ ــەە
  ــە ەــو دــپە ــۆ ــدە ــە
.ــکۆ ــدجە ــە یـــیەو نــگرەە
یــوێه  ــە ــو یــ  ــە یــ
ــو ــەە  ــە  ــۆ ــدجە ــۆ ەــە
ــرێزە ــە بــەە ەــت ــۆ ەــە شــیە

.یســتە مــە

ــە ــە ــە  ــە یکــر )ــەل یقبــ(
ــەری ــۆ ــدە ــە ــە مــد  ــور
ــە ــەە ،ێــر ــە ــە ــە
 ێــڕ ــ ــە ــە ،ــ ــەخو
ــۆ  ــە  ــر ێ ــە  ــ ە ــ ە ــە  شــتیە
وکــە ەەــە، ــەێچە ــە ــتییەە ــە ،
ەــێو ــە ــدێر ــە ــە  ــ ــو
ــە ــر ــەە ــەە ــ شــە
یســتە ــە وکــە ،شــت ــە ەــە  ێــر
، ــ و ــە ە  ــ ون  ــو  ــر ێ ــە  ــە 
 ێــر ـــیەی ــەە ، یــێر ــمڕو

.شــیەە

ــە ــە ــر ــ )یقبــ( یدســە ــۆ ــە
ــە ــە خــو ــە  ێــر ــ ــت
ــەەە ــە یپشــتیکر  ێــر ــ ــەە
ــر ــە ێــر ــ ــو وکــە ، ــۆ
یدە ،ێر ــە ێنرــە ــ  ە
ــە  ــە  ــە  ــ ە ــە ــو  ــۆ  ــ ێ
 ــە  ــۆ ە ــو  ــر ی ــد ێر ــە  ــ ی
ــە ێــر ــە یەیشــیی  ــی ێــز ــترۆ
ــر ێ ــە  ــە  ــە ێز ــە  ینــدە ــەە ویەــە
.ــە تــرۆ یــ  ــ ــو  ــە ــو

ــە ــر  ــە  ــ دە ــە  ــی ــو  ،ــە ە
ــە ــە ەــە ،ــر ەەدــر ەــیمین
ــەە یــ ــدە ــدێر ــە ــ ــ
ــە ــر ــۆە ەــە ــدێر ــە ــ ــ
 ،ــە وــە ــدێر ــە ــ ــە ــەە
ــ ــە ــەە  ،ینییــە  ــەێ ــە
ــ رگ ــە  ــی  ــو  ــ ە .یشــدەێز
نــ ــۆ ــە ــە ــر ێــر ــە ــە
،ــەە ســەە ــە ــی یســا یســتە
ــ ییەەەۆ ــە نک ــە بوە ــە ە ــە ب ــە 
،ــو یســر، ــە ییەیســا ــە ــەکر 

ــر. ــ  ێــر ،نــو ،ێــر

ــەە یــرێد ــو ــە کــە کــدە
ــکرر  ــمینە ــۆ ــە ــدجە ســتێو
ــە تیــە ــە ،ــر ێـــید ــدە
ــە ــر ــر  یــزیک ریــە
 ــک  ــ ی ــ و ــر ێ ــە  ــە  ــە گد

.ــک ــە ــە نــە ــە شــتیو

ــەوۆ ــە ــو ــە ــر کــدە  ەــە
 ــر ێ ــ ەن ــ ی ــ  ــتوە ــە  ــر  ــ 
ــر کــد ــ  ــۆ  ــۆ ــ ێــر نــە
ەنــە ــە ــێکچو ــەە ــڕ ــۆ یــر
ێــر ــمە ــتر  ــە ــەوە ــە
ێــر ــ ــنەە ــە ــر  ــە ،ێــر 
ــ ی ــ دە ــە ە ،ــێو  ــۆ  ــە  ــر ێ 

.ــد ،ــەۆ

ــە ــۆ ــر ــ ــەۆ ــە ،ــەحە ــ
ــە  )٢٠٢٢( ســێمبە )٢٨( ــ ،)ــتر )غــد

.ــو ــە ــر شــە)( ــە ــەل

١ م

ەە ە
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)خەە( ێم دە
یــیه گــە  ــە ێــر؛ ــکر ینــ
ەــە ــ ســتێو ــجە ــە ــەە
ــە ەتیــ؛ ــژ اــە  ــیه
ــە ــ ــ ــە ،ێــر ــەۆ ــە  ۆــە
ــر  ــر ــەە ییــەەۆ  ــەدە
ــکر ینــ ــە ــەە ینــە ــە .ــەێد
گتــر ،یــو  ێــر ــبەە ــر ــ
ێــ ــە ەــە ــگتر  ــدە ــە
ــکر ینــ  ێــر ــکر ینــ .ــۆ
ــە ــ ــدەە ەــو؛ ــە شــ
.ــتبو یشــتم ــیشە ــۆ ــە
یەــە ــگە ــە ــە ــیدۆ ــەە
 ــ نــگر  وــە ەــە ییەــتبو
ــکر ــنەگر  )ــەە( ۆەــۆ 
،)١٩٢٣( ،)١٩٢٢( ەــ ــە  ەدەــە ــ ێ
 ــە ــدە ــەێن ،)١٩٢٦(  ،)١٩٢٥(
ــت ەەــد .ــکر ــتەەە ســوە
ســێو ێــە ەــە ــە ــدە ــیۆ
ێــژ ــەە ــ ــۆ گــە ــە ،ــوە
ینــ یســتە؛ ــەە .ــەێر ــکر
،ــو ــەێژ ێتــە ــ ێــر ــە ــکر
یــە  ــ  ــۆ ــ وکخر ــۆ  ــ ــە
ــر.  ــتێک  ــە  ــ یەو ــە ی
ــە رــتەەە ــە ێــە ێــو ــە
ــر ــەە  ەــە ــە ــکر
ــ ــەحە( ەــد ەــ ــە ــە

.)قــەە
و؟  قەە  ەحە ە

ندو ەەنە ە ەقە؛ ــ ەحە
.کبــوە ــدە ــ ــە ــکر ــرە
ــکر نــەز ــە ــو  ییەەــە
ــکر کســوە  ــۆ ــ ــە ێــر
نــەز ــەەێوە  ــە کــگێڕە 
ــە ەەــتەە ــە ــە .ــە ــر یــدکر
یــزینگ  ــنبیر ،ــو یســۆۆ ــیر ــە
یجــ ــە ــو ــە یــەە ــو؛ ــی ێکــ
ــ مــوە گــ ــە یشــە ــەەۆ
ــو( ــەینە ــۆ ــ ــە )١٩٢٩(
ــە ێکــ ۆەەــە ــە .ــر ــەید(
ــە ــکر ــە ێشــەەر ــە ێــر
ــە ــ  ــییە ــە  یســتە ــە ــۆ
ێتــە( ــە ــۆ ــەەەۆ ــ )١٩٣٣( ــ
ییەەــە ــ .)ێــر ــکر ــەە
ــۆە ــە ــە ــە  ــینەو 
ێشــە ــە ــکر ــەە ــو گــە
 ــر ێــو یــدوە ێــک  ــکر
ەــە  ێــک  ــە ــەتم ــ بــو

.ێــر ــکر
ەەوــد ــەەەل )قــەە ــ ــەحە(
ــ توێ ــ  ــ یه ــ کر ــر ی ــە ە ــو 
ێــر ــکر ینــ ــۆ ســێو ۆــە
ــەکو ێــتو ــەگە ــە  هێنیــ ــە
کــ ــ ــە ــک ــ ــە ەــ
شــەر ــەەل .ــژ ــکر ــۆ جــو
 ــە ەتــە ــکر ــیۆ ــت ــو
کخــر ــە ەکــو ،ــەەەۆ هــە ــە
 ەســیۆۆۆ یــییە ێــز  یــەکر
ــۆ هێنێــە ــەە ــە ــۆ  ــە
ێــر ددــتە ــکر گــ  ــە ــدە
ەــ ــتەەۆ ــەکو .شــت  ــە
ــە ــرە غییــ ــەید ــو ــەینە 
ــە ەەــد رــک؛ ــیکرند  وــە
،ــە ــەو ــۆ وــە ەوــە
ێشــە  ەــە ــە  ەیــز ــە

.ــتە
ێنــد ــیۆ ــت )قــەە ــ ــەحە(
ــە ــەە  ــا ــە ــو ــە ــو ــە
شــەێد ییــەی یــپۆ  گەوــە 
 ــەو ــەە ێجگــە وــد. ــر 
ــ ەــە ــە یســتیۆ ــنبیر
ــە ــتگیر   یــکر نــەز
مــوە( نــویر  ،ــر ــنەز
ــە  ــە  - ــ ڕە ــە )س  ــەد( ەس ــە ەم

 )ێــر ــە ــر ســ ــە یــەە
،)ــە ەق ــ  ــ )یبری  )ــە  ــد ە(
ــەحە( ــر )یــیبر( ــە یــ ــەە ــە
ــەێکۆ ێکینســ  ــو )قــەە ــ
ــە ــدە ــە ــ .ــو سیســت
ــ ەێکی ــ ە ــ؛ ۆی ــە  ــە ەەۆ
ــەۆە هێنــە ــدە ێکــۆ ــە ــ

.ێــر گیــە ــ ــە
ــە ــەگە قــەە ــ ــەحە
ــ)صن ( ــۆ ،ــو )یشــە ــەەۆ(
جــدە ییــەی یــپۆ  ــە .ــر
ە ــە ــە ــەە  ــر قــەە ــە ــەە
ــە ،وــرو )ییــەی ەەێشــمە( ــە
ــتو ــەە ــد یە )١٩٣١( ــ یســ
)یشــە ــەەۆ( ــدە  )قــەە( ــە
 ــر ــند جــدە )قــەە( .ــور
ــ ــەحە( ــە ــە ــ . ــ ــز
ــ ە ەکــو ،ــۆ ەرب ــە  ــ ەەه )قــەە
ــە ــەحە(  ــر ــکر ــە  رــە
ــەحە(  )بــەە ــدە(  )ــتەئەە
ەدخــە ــە  یــر )ــبەە ــ
ــورەە  ەــە ــە ــ ــە .ــر
ــەە ــر رــو گــر  ــەێد یــۆ
ە ــتە ــە ــە ــ .ــکر ــیەو
)نــو لــء ــز( ــە )ــمهە ــی(
 ــر؛ ــە ــییە ــە ــەە
ــە ک )ــە یش ــە ەۆ( ــر  )ــە )ەق ــە 
ــ  ــە حە( ــە  ،ەــییە ی ــە یز ــ قێک

.ــە  ــ ــە  ــە  )ــە ەق
دەســیۆۆۆ رــە ــوە ەێــو قــەە
 ــاگەە ــ ــید  ــمهە ــی(
ــە ــەتم هــە  هــە )مــەوە یکمــە
کــد ــوەە  ــر )مــەوە یکمــە(
یــەەە )قــەە( .ــرێد ــژ
ــەە .ــر ێــر ێــژە یســتکدە
ــو( ــەۆە )١٩٣٧( ــە )قــەە(
)یــ ــو(  سیســت ــوە )ــە
ەدەــە ــێ ــە یجــ )ــۆ یــە( 
ــکر ــەوۆ ێگــە بــو ــە ،ــر
ــە یســتەۆۆ  ەدەــە ــێ
یســتە )ەســ)ە ــر ــە ،ێــر
.) ــە( ــە ــۆ ــە )١٩٦٩( ــە
ــدۆ ــە ــە )قــەە ــ ــەحە(
ــکر ــ ەپە  ێتیــە ــەە ــرێد
ــ  ــ رــتر  یــە  ێــر
ــە )قــەە( .ــر ــکر ــر
)١٩٣٣ ــ ١٩٢٩( )یشــە ــەەۆ( ــ

: ــدجە گــر  ــەۆ
ــکر شــت ــە ــەوۆ :ــە
 ــ ــە ــ ــەە رســە 

.یــیەو  ــ ــکرو
ــۆ ــدە  ێــک ــکر ــکرو :
وــە نــەڕ کجــدە  ــۆ  نــە

ۆەــە. ــند ــە ــۆ
شــکنین ــ تــۆ ــدە ــە ــردوە :ــ
.ــ ۆە ــد  جــە ــ ەی  ــک ر
ــکر ــۆ وخــە ــەر :ــو
ــەۆ ــت ۆ ــ ر ــە  ــد ەون

ەەــتە. ــە ــۆ
 ــکر ــ ــە رــە ــۆ ــدە :ێنــ

.ێــر  ــەو ــۆ ــکر ــ
ــکر ــە ــدە ــەە ــرێد :ــە
ەرڕ  ــی ــکر ــە  ــێر

.ــێر ــکر ــە  ینەــو
نــ ــە ــ ــ ــەە ــرێد :ــە

.ــک ێــر ــکر ــە
خســە یــکر نــگر ــرە :ــە
ــکڕ نــەز ێــژە )١٩٣١( ــ ــە

.ــد ێر

)ــ ( ــو ــێ یــ ێســت ــو
ــێن ــتگۆ  ســتی یــوتو
ــخ ــییر  ــک ێــک
ــو ــ ــن کێکــ ــو ــ
ــ ــو ــ ــێک ،ــیدی
تیـــیە ــ ســتێو .ــر ــ 
ــ ، ــ ــو ــ  ــ یــز
کــێز کــو ،یــ ــ  بــ
 ــد ــ ــ ،ــگۆ نــد
ێنــ ێگیــر ــگ ــ ،ــر
ــو  ــ ــ ــۆ ــد ــ

.ێبــد ــژ ــۆ
ــۆ یــ ــ ــ یســت
کــو ،ێــک رــ ــۆ یـــی
ــ یشــیەەکو  ــو ــە
کــو ،ــە ــ ــۆ  ــا  ــ
،جــ گــر ـــی ــەل ــ
.ــ ــگوۆ  ــو ــ

دــ ێــژ ــ ــ ــ ێــر
ــ ،کــ ــۆ  ێــک
نــۆ ــد ،ــرو ــ 
ــ ســتێو ــ ،رــ
ــ  ــر ێ ــک ێ  ــک ێ ــ  ــ ێبدن
ــە وــتە ــو مــ ــوۆ
ێکــی ــ ە دــە ــ  ،ــڕ ێ
ــر  ســر  ەەــە
یــ ێــک ــە بــ یــت 

.ــە
 ــا ــە ــ مــد ــ یــمڕو ــ
ــر  ــ    ــ ی ــز یویبری شــەە
ــن ۆشــ ــ ــتڕۆ
یــە ــە ،یــت  یـــیز
ــو  ــد ەن ــتە ە ــ ۆ  ــە 
 ــۆ ــ ەــە ــی 
ــەی  یمیــیق ــ یســت
ســتیمپر ــە ــیبر-یو
ــ  ،یــە  کــرە 
ــ ــت ــ ــ یــر 
ییــە ــتێ ــەە ــەە ــ ،ــر
ــد  ــردۆ ــ گــ
 کێــمە کــ دــ 

.ێــ ــخو
ێیــ ــک ــ یــێد ــو یــ ــۆ
ێــک یـــی ــ ــۆ ــ ێــ
ــل ــ یندەــە ــ ــێکرێب
ــمڕو ــ ،دلــ ــز
ــۆ ــز ــکۆ  ــ ــ
،ــ رنگ ــی وـ ــ وگ  ــ  ــو 
یــپۆ  تیـــیر ــ ــ
ــی بیـ  ــکو ــ  ــل

تــد. ... 
مــد ــ ێــک تــر ــ
ــکرێب  یـــی ــ ــد
زییــە ــەێا  ــی ــێا ــ
ێــ یــکو گــ  ، ــ ــ
ــرد ــ ،بــ ــ ــ
ــ ــ  ــو  ــر  یــو
 ــ یـــیز ـــییشیی ــد ێــز
 ــ یــڕ  ــر ــ
ــ ــ رــە، ــد  شــتو
ێیــ  ــ ــ  ــ 
شــتک ــ  ــ ب "ــ  ــ" ــ  ــر 
کــد بنــ ــ ،ــێبکر یــد 
ــ ــ ــ ،ــە یشــە
ــێو ،ــ شــو ــ  ــ
ــتو کیشــید گــ ،ێــک یمچــ ــ
ــر ــ یســ ــ کــ کــ

.ــد ــ ــ مــو ــد
ــ یشــ دــتو مــ ــ ێــك
ێــز یــ ــ  ــكو ــ ،درــ
ــۆ  ــ  ــ گ ــ  ــر ی ێــل 
،ــ ــنبڕ ــ ــ ــ ــ
.ــ نێ ــۆ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ 
 ــ كــۆ ــو ــ
یــ یــ ــوژ ــو كــ ــكر
ــ  ــ گ ــتۆ  ــ  ــ  ،ــ ك

.. ێــك ــ
ۆ ــکر ــتدە ە ــە ــە
ــ ی ــ کر ــە  ــە، ە دــتو ــە 
 بــوە ــە ،تــرە  ــیەر ــە
مەە ەکو ەل ــە ە ــە ــە
ــ  ــكو .ــ کر ــ ەی ــر 
تێكــر ێــك ــر كــ ــ ــۆ
ــ ــب .تــ ــر ــ
ــیۆم ێكــی ێكــ ــد
ــ   ــڕ یــدكو ــ ێــڕ
ــو ــ یــێڕ ــۆ ێكــێن
ــو ــد ــ ،ــدكو
 ــ ــ ،ــگم  كــۆ
ــ ،ــۆ ــێو یــیگوز
شــتگیر گــ ێــ یــ ــ ــ
،ێــ ــر ــ ــیت  ــز
ــو ــ ــ ــد ــ شــۆ ــ
 ــ ــ ــ ــ ،ــ ــ 
 بــ ــو  ــ ینینــ یــو
ێــ ــ  ــ  ــ مــ ــ ــو
 یــ ــر بنــ ــر ــز ــ
ــ ــ  ــێبد كیــ ــكو
ــك ــتێك ــ ــ ،نێــ
ــ  ،ــ  ســتو شــێو ــ ێ
ــ یۆكۆــ ــ ــۆ ــ
بــ ــ یــ  ســ
ۆشــ ــو ــدیی بــ
ــ تیشــد ــۆ ،ــ تــ ــۆ
ــ ــێو ســر یــێڕ ــی
ــ ــو ــ كــۆ ۆشــ ــێو
گــ ، ــوۆ ــ ێــر ــ ــو
ــ ێكــر بنــ ــ نــد ــ
ــ ر  ــ ر ــ  ــ  ــڕ ێ
!ێــ ــت  ــ ا ــ  ــكو ــ  ــۆ 

ێر
٧-١٢-٢٠٢٢

  ل
ــر ــد ی ــ ــ )قــەە( ەشــێوە ــر یت
ــەین ــدە ــەە ێــ ەەتــر 
ــە ــە ــەلە  ــر ــکر
ــک ــ )قــەە ــ ــەحە( ــە یــدە
ینــ ــە   ێــە ــ یشــێک ــە ــە
ــە  ــ  )ــە )ەق ــە  ،ــ هێنێ ــک ر
ــەریر  ــڕ ــەە  ــرێد 
ــە .ــدێر ــکر ینــ ێنــە ــۆ
ــە  )قــەە ــ ــەحە( تییەــەە
ــ ــۆ ــۆو ــە نــەرۆ  یــە
ێتــە ــ ــو ــەەە ،گــ 
مــ  )ــە(  )ــە(  )ێمــ( ــۆ
ــو   ــۆ ــەە  )٤١( یــێر
گــە ــ)١٩٥٤( ــ ــ  ێــ ــند ــ
)قــەە( .ــک ێــر  ەــە ــێن
ــ گەوــە ەــ ــەکو ــ
ــ  ــە حە ــە ۆ .)!ــی ر ــە )ێم ــە 
ــ  ــە ــە ــوە بــەەە قــەە
ەــر  ،ــە نــە ــەگر  ــۆ 
ــتێر ە ــە  ــو  ــ  ــ  ــگ ە ــر ودۆت 
.ێر ــکر ین ــە ــم ــنگدر
 ێــر ــکر ینــ ــ ــە ــ ــە ــو ــ
ــ ــەە ــە ــ ،ێــ ینــە ــە ــە

.ــرو ــەین ــە
 ــرە ــە ــ ــەۆ ێــ شــدۆە
ۆــیە ــە ــینەنو )قــەە( ــەگەر
ــە ــەە ێشــە ــە ــە ــ
ێــ )قــەە( .ێــر ــکر ــەین
ییــە ــێە  ــو ل ــە ــە )ێمــە
 یــر ــەە  ــک مــە 
ەــەلە ــە  ــنەو بێتــە ــدیپۆ
خــە؛ کمــ ەــە ێمــە ــە یــدوە ــە
ێــو ــۆ ــجە شــمییەەێد ــە
 ــ ەــێوە ــەە ێتییــە ۆــە.
.ــ ــتپێکرە ــجە ــەە ێــ ــ
ــە ەۆ ــتکر  ــە گ ــە  ــ ەه کخســتنی
ــە  ۆــە ــە ــە .ــ ــەە 
ــ  کــەز ــیۆ ــکر ــە
،ــر ێشــکە مــیەو ەــد ــەەە
.)ێکبهێنــ ۆەــە ــە ــد ــگە ــو
ــەە )قــەە ــ ــەحە( جــۆە
 ــێکردە ێــ ێــر ــکر نــەز
ــ  ــە ێکــکۆ ێتــە ەــەییە ــە
.ێــر ــکر ــەین ــە ێــژە

:ێبین 
ــە ــە ــ ێــژ ــدە  ــە؛
ــر یــە ــ ــەە ــ یــەکر

.کــە ەەــد ەەــە
ەــە ە ــو ەە ە ــینو ۆ ؛

:ور و
ــە( تــۆ )ێــر ــکر ینــ( تێبــ -١
)یســر ەیــد ــو( ــێر )مــەە ــەە
 ــ )ــۆۆ ــد( ــرڵە

.)٢٠١٩(
،)جــ ســی( ــق )ــد کــر قــا( -٢

:ــز ــدر
http://azzaman-iraq.com/content.

php?id=44533
ــ عمــ لظــ  نقیــة حرــة ــو( -٣

:)صفــ ــد( ــق )عــر
http://azzaman-iraq.com/content.

php?id=44533
نقيــة تهــر عريــة عــة )طبقــة -٤
صطفــ( ــق ســتقبية( ــآ لضــ ــ

)ــا( ــو )ــر حمــد
https://elaph.com/Web/Archi-
ve/1052674926030248400.html

)٢٠٢٢(  ەە

ــەەدێرە ــوژ ــرە ــە
نــەبەە ل ــە ــەرە
نــرۆ ــ ــەەەکو ــڕ ــە
ــر گــە.. ێــر ــو ســ
ــدکەە... ــە ــەوە ــەە
چکــە ــە ــەە ــو ــەەەکو
ــرەە ــەی ــژۆ ــەۆ ێــ
ەوە ە ی ێ گێۆ.
ــە ــ ســتێد ــ ــر
ــەەە ــەوە ــۆەنە
ــە نــە ــەی،..نەبەە ل
ەــتیر ێنرــە ــ ــۆن
دێرەەەــە ــو ــی ســتم
یهیــە ەــە ــر ــدرە
ــدکەە. یــەیەو ــە

ــ مڕو ــز ێ  ــ  ــز ێ ــ ماێ
ــۆ  ..ــر ێ ــک ەە...دێرە ێــە ۆ
ــو ــەەەکو ــتو..... ــە ــە
ێــک ــە ــرڕنە ــە ــەکرەۆ
ســتە تدــە ــڕە ــە
نیــو ەــد ــ بــەەەیەمڕو
ەــەە ییــە یــ ییــە
شــ ــەی ــرێکەێبە. ــۆ ێــ
عــە ــتە  ــیزیبر یــو شــکێنە
ومریــە ــە ێــو شــکدەەل
مــڕو ــەینەەۆ ــ ــە.
دــەل گــەوە ەــەە یشــی ــە
ۆەگە..... نەۆ ێک  ە. ێنەو
ــیگۆ ێکــەی ــدێرە ــ ــەی
ــدنەە ــەبەکە ــەر...ە

...... م

 ــێکرێبە تینــەە ــە ــو ێــد
ــە  ــر ــە ــەر ــپ
ــ پشــتە ێســتۆ ــووژ ێشــو
ــمڕو ســتە ە.......یشــی 
شــتەتنە  ێــک ــەە ژــە

.ــ یەــە ەێدســتیە

ۆەگــە یــرە ــوۆ ەگــە
ــە ە، ــڕو ســتە ــەرەە
ــەیە ەەــت ــەگەەۆ ــو
ــەۆ..... یــەە ــۆە ســتمە ــە
ەە ەە  ســوەگێرۆ وە
ــە ــەیە ۆەگــە ــتەو
ــە کەن ــە ۆ.... ــد ر ــ  ــ دە
ســتەە ــرە ــەەۆ ــەنەز
ــیەە  ــە ــۆ ــە ــمڕو

ێرە ۆگێڕ وە ەۆ




