فرمیسکی باران بۆ ئاوپڕژێنی روحی شەرەفکەندی

هەموووئێ اروووئی ماە و مووونگ ێ تروووتموی ێ اەمژەاوووئێ

ێی م ووونوو

خە منونوو هە سنڵیک.هنێ نگ لە گەڵ هەڵفەانو پەڕمسلرە ە تو
اۆقەم نوو انسمنوو سنمنڵو خۆشەێاستیت تە مم وەێی خەمژینوو
شمشنل مورکو تنن

اەویناو م ەێمە ان گ.ان ێوک ە ارەە انوو

اەێ هەمئم سنڵە لە ۆچو سئێ گ وەاتئیوو اۆز نلرک لە مووی ێ
تۆگ لەسە پە م

ڵم نڵ ناەێم ێتیسڕێتەێم ..هەمئێ ممو ێ

جن لە گەڵ جن متمە تن یوو فەمرسک ێوومە وومە تەسوە اونێێنە
خەوتم نوت ی مڕ ێمە خئی .هەمئێ جن ێ حەزم نوم تە اون

اوۆ

تووند م ە .توونڵ مگووە متوونە ووۆاە لە سووینژمتی مگمروون

تە

ۆچت ی مفڕ ێ تەسە رلو گڵکۆاەێم

انسمنوو پە لە اەم ێمژ

لەوووژە مگووە .هەمووئێ اەێ ارووئی م خەمژینوونوە اەسووەو ێێحووم ت و
اووۆقەماەێ وناوون یمەێ لە پرتمشووتو ''پرەالشوور '' ی سوومکۆڵ م وون ێ
محیلرن و ێ ێحووو شووەهیتم ن مهە ێن و  .ه وهمووئێ مم و چووۆ
ی م مم اوونمر تە رلووت ی م ەم س و ێ پووڕ لە تووۆ ێ ەاووە
گوووئڵو انسوووو ووونزائم تەاووونوو خووون ەلرئم چوووئی چەی ێ اووونێموژو
تەانوینوو سوە شوکۆفە
ۆچە

ی گرەسوە نوو پئێشوەە ێ گوئڵە گەوومە

اە نوو خە منونوت تە ان یمو تە گئێ ی مچەپرنم.

تە چووونێ پوووە لە ەاسوووتنلو اەسوووەانەێم لروووت مڕێیووووم ێ سوووئێ
پ ملرم:
ن ە گین !
ە هنا سینژتین هەڵتڕ
چنێ اەسترەمان ئێە ە
ە لرتیوو ڵتین ێمستنوت
ت م منتیڵین هەایئ ە
تەدم ئێە تئێ وەانو یوو:
لەێماە ورشتمنوو ئ هەاە
وە انسمنوو ت اەێێسکە اەسترەماە
وە یاکنویشمن وەز
وە انمر ان ت

ێ

ۆ پەاە...
وئێسینو اهحمه شرەتهگو
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ێ انزی اخئیز په ێه ه تکه ێ چیە ووووووووو انوو

تن یاکنوو ئ ستن ڵه نوین له تنێهشو گه م ێ پڕله خۆشهێاستو خۆان ی ته ههستو گه مو ویشتیمنوەه ێه
( تئ قنسملئێ ێ شههویتیوو اکه ێژن ڕزگن ان ته گئێ یتخئێن .
تن تنێ نوو ئ سوتن ه سو انزیاهاو ێ ێ خهتناژرە فیووە منتیدوین تکه ێ ا ان تژهاهو ه چهوته خۆشه جرژن هیئیێ هئمرووت ۆمهڵه هان ێ گهله هان ت .
ئ ێ چ تنش ت یو ه ان له اه سووویە ێ ێە هستو ی ێ ته سه شۆ ێ شه مهزی اهێه چهوته ت قه ه ێ له ته یمبه ی ههڵمژانو ههێی پن ێ
تن الێیوو ئ
ت گه سه ته ز ێ انزی چهوته خۆش ێ ڵەفرنه.
هتن ڵه وهتهزه نوو ئ ستن ێ ه نوو حووی تو ێمئ ەیگ ته هنانو خۆان جئیوتە له پرشئێ تەیزێننهێه ێ ته ههڵژەانو چه و شه ه ف ێ سه ته ز هر پرشمه گه
ز له ارستن ته هر اە ێ له شووکن وه هنائێاە تکه  " .شههیت ێ تئ سن ق شه هفکهوت "

الپە م 4 :

ژن لە ئاوێنەی روانگەكان دوكتور شەرەفكەندی نەمردا
(تە تۆوە تیست سنڵە شەهیت تئێویەێم)
انمن م كە وو :خە اجە مە ێێ
 26خە منونوو  1391هەانێ

 22سونڵ تەسوە كن مسوناو ونسوەیێ تە "اروە

میكئووئێس" ی یتوە  02 .سونڵ

لەمەێتە گەلو كئ ێ حی تو ێموۆكەیاو كئ سوتن ائێشوو ێێ یێێ كن مسوناركو ز جە گبوڕێ ڵوتەزێ توئێ
كە تیەمێم

اەێ ێێ یێم انڵە تۆ هەان هەاناە لە مرژێێ وەاەێمكەمن ی ممرنروتەێم .اەێ كن مسوناە ایوە

سكەارە گشتو حی تو ێمۆكەیگ ێكتۆ سن قو شە مفكەوت وەمەێ هنێڕێكنوو لە الاە ایە استەكنوو كۆمن
ایسەمو اەێم لە ترەلینو انڵمن تئێ.
مسەدابە مستنوو جینناەگ پیشە
سن

ێژام پرین ێیتئێ تە شەهیت كە وو ێبە ێكو تەێمج ێ لرئمشنێم ێمك ێكتوۆ شوە مفكەوت

گەلوو كوئ ێ حی توو ێموۆكەیگ لە خەتونگ ێ تە تە مكونوو

متنەێمێ تۆ هەمیشە تە چۆك ی ێ  .اەێی لەێم وەفنمتە تئێ كە ا تژە تە قەێلو "جئیمرە" شن یە:
تەدم اە وۆمن ونشكرن

"اەم كۆستنوە اەمنوژەێن

اەم جەز متنوە تۆ سنا اەمنوشڵە ێن
اەم خئێننوە تۆ سنا اەمنوژە

تەدم ونمنوبەزێن

تەدم هە گی چنێاەسرنمن ونكە

اەم فەمرسكنوە تۆ سنا تە چنێمن ان اك مكە

تەدم هە گی

هەانێمن ل ونشن وەێم
تەدم ێیاو انگە تە م موە

اەم گئلەوە تۆ منێماەك كنسمن مكە
قو كەڵەكە تئێمن ".

ێكتۆ سون قو شوە مفكەوت ( ێكتوۆ سوە یت) وموئێوەاەكو تە ز "سویمن
تیەێتنێمڕ خۆ تە یشكنێ
ێیوی ێ تیە كە وەێم

م متڕ ێ تە هەمئێ ائیوناەێم افن و ل

ێكتۆ سە یت لە تن م كرشە

ێموۆكەیگ" توئێ .لە ێیووژە

ێموۆكەیایكەێمێ ێمك اینسونوركو پرشوكەێانخئیز ماڕێیووو اە مەسوەلە جۆ یێجۆ مكون .

مكە ێ تۆ تە مێ پرش تە وو هەێڵو م یێ خۆ منوتێێ مكە .

لە كئ ستن ی گۆشەاەك لە كەسناەاو ێ ێیوژە پرشكەێائێیوە اەێ م مخە  .تۆاە لە تیسوتەمی سونڵو شوەهیت توئێوو ی تە

ێمتیووە هرنوونوەێم هرنووتێك لە ێاەێ تۆچئێوەكوونوو لە توون م مەسووەلە ووون لە ارووەی ێ كئ سووتن ێ لە ورووئ حی تووو ێمووۆكەیگ ی تە ێ و مێم اوون

اەێ ێێووونكبیەم شۆڕشووژرڕمێ اەێ ێووبە م

لرئمشنێماە مكەانەێم:
ێكتۆ سە یت لە ز توۆوەێ مئونسویبەگ ی لەسوە

تە اونابەاو وونوو اروەی ێ كئ سوتن ێ تەشومەانەاو اەكونوو اەێی ێیێمێ اەێم لە وئێسوەیێمێ اەوونوەگ لە ێائێێژمكنویشوو ی موژوو

یێماەێمێ ویشن م م كە تنێمڕێكو قئێڵو تە منفو تە یمبە لە ورئی
من س

جیهنوو

لە ی اۆ

"اەگە ێ گەا لە

ێ پینێ ی هەتوئێمێ توۆ اەێم او كۆشونێم كە ووو كوئ چوو اوكە لە پنشوكەێائێاو ی وەمرنروتەێم كە تە توۆوە 8

موژو كئ ستنوو ارەیوەێم ت ێ تۆاەێم .ێكتۆ سە یت لەێ ێان م ی مڵ :

ارستن لە ێدانوو پرشكەێائێ جیهون ی ێمك جرژوروك ێ مسومرك چونێ لو

انخئوتمكن ێ تۆ كۆمەڵو كئ مێی او خۆمن ێمك اە كركو گەێ م ێ تەشركو گەانی لە خەتنگ ێ اركۆشن
لە یستو ی ێمز و خەیپو ون لە كۆمن

مكوەێ توۆ ێداونوو پنشوكەێائێ ێمك اروەی تە اونابەاو ارەیووو ێوە مسوەداو
پنشكەێائێاو مت تە حیسنب ت .

ایسەمو ی شترك ویە كە لە كەس شن یێم تو ێ هە توۆاەش تە پرئاسوتو وونزیوی لە سوە شوترك توڕ ا كە توۆ هەموئێ كەس ێێوە .كن تە مسوتنوو

ێژام تۆخۆشین پرشرل كە ووو مونفو وون وەك هە ونشون وەێم تەڵكوئێ شنونزاشوو پروئم مكە ێ تە ەانوو مسوتئێ یاو ایسوەمو مزیوو
پینێی هن م ی 3

ێ4

ترن ێ لە ورئ مند ی ێمك ال یانوبژە  .هە ێمهن تەپرو فتئی خئمەانو مەسەلە " صیغه" ێیاە یگەانو

ت و مەوعو قنوئێوو ویە .ێیاە كڕا ێ فە شتنو
هە تۆاە لە

اون اەێ جرژوناە كە ووئێنە

مەجلویە تە انشوكەی

تۆ منێماەكو كوناو و كە لە ێیوەاە ز كوئ ایش

ێمك كۆالە ان كنداەك تە قنوئێوو! كڕا ێ فە شتنو پ تكەێ اەێماە ێ گەا لە مەقنم ێ پلە

لە كۆمن

ایسەمو ی!

ێكو پیە ز ێمك اەمڕ ی جرژن خۆاەاو ێێ لە یاكن ێ خئشكنوو خۆشەێاستمن تكەا ێ اەێ یستو اەان تۆ ێێپنگ تكەانەێم كە تۆ تە مست هرننوو انزی

تە منفە مێیكنوین اەوین ێژناەك كە لە پرشینوە تەاتوو اە لە خەتونگ ێ اركۆشونوو تو ێچون توۆ ێێخون ێ لە تەاو تە ووو اەكجون او ێژاموو كۆمون
ێژامە تەێ ورئم كە كە هەاەاو اەگە لە هەمئێ تن ێكەێم تتئیو انڵئگۆڕ تەسە یت

لە تن

ێ گەاشوت

ایسوەمو .گئمونوو اروتی وویە كە اەێ

منفو یستەقینە ونوەێم چنێمڕێیویو هیچ هەڵئێستركو پرشكەێائێیوە ێ هیچ جۆ م
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گۆڕیوركو ل ونكەێ ێ هە ێمك گئامن اەوین ێژن ێێخنوت ێ اەفەێ ائون كە ویەاو ێ تەس".
ێكتۆ شە مفكەوت وەمە هە لەێ ێان م

ی انمن م تە وەخشو گەانژو ونوو كئ ستن لە تئی

كە وو منتیڵ ێ ایتی م ورئ منڵین تە اەێیێ تە اەستۆێماە اەسنسە تە
لە كن ێتن

ی كە هە ێێكین كن

ان مڵتی

گەانی اەێ زاناە وەت

تننغە اركۆشنوو انتئێاو گەلو كئ لە كئ سوتن ی  .شورەم وونوو كئ سوتن چ لە كن ێتون

تەشوركو هە م گەێ مێ ێی اون تە اەسوتۆ خۆاونوەێم گەاوئێم كە تە گشوتو اەگە لە تەشوەكنویكن

اەسنسیو خەڵكوو كئ سوتنو

پینێمكون

كەمتە ویە".

ێكتۆ شە مفكەوت وەمە لە ێائێێژێكو خۆ
تینوئێاەك چ مەزهەتو ێ چ سینسو ت
هە جۆ م جینێیز

انتئێ

ی كە ێێمێ گئائێاە " :ونوو كئ ستن لە گئوتمكن ی ترجژە لەێم اە كو گەێ م
كشوتئكند ێ چ

ی لەگەد سوە یت

"مهەگون " ی چون ێ تو ێ توۆاەێم مڵو  " :م كوە وەێم مونفو تە یموبە

مهنمون كە لە گۆڤون

وون لەگەد پیونێی تە هە

تە هیچ شرئماەك قبئێڵ ونكەێ .اەكەم تەوت منفە كۆمەداەاو اەكن لە تە ونمە حی تو ێمۆكەیگ ی تەێ اەسڵە "منفو موە " مسوت پو
ێ پیونێ مونفو تە یمبە اون هەاە ێ لە تە یموبە كون

یونورك اەوونوەگ مەزهەتویش م مكەاونەێم.

مكون كە

ێمك اەك ی موئێچە ێمك اەك ێم مگوە  .اورمە تە كوە مێم چیمون

كە ێم؟ ارمە هنائێا تۆ یتەزیوتوو اەم سینسەاە لە كوۆمەڵركو ێمك كئ سوتن ی كە اەكروك لە وونێچە ێیكەێائێمكونوو اروەیوە ز مون هەێڵ یێم ێ كن اشومن توۆ كوە ێێم .تەدم تو شوك
لەگەڵ گیەێگەفت تە ێڕێێ تئێا  .اەم كن مش تەپرو ائسئێلو ێمۆكەیایك ونائیوی تە ز
هەاە تۆ ێێنە

یاسەپرنی  .مت ێ م ێ م كۆمەڵەكەمن تۆ اەم مەتەستە انمن م تكەا  .سوتەمو جۆ یێجوۆ لەسوە

هە لە منتیڵو اەێمێ اەونوەگ هرشتن لە یاك وەتئێم من م مكەێ .ان تڕان م م اەگە كچین تئێ تیتم تە كئڕ ف وە كەس كە قە ی م لە یاوك تو  .اون هرشوتن

منتیڵ پرشكەش تە كئڕ اەكتەان مكە  .لە اەمەوو منتیڵو ی تە مرە ان م م ێ هیچ كنگ اەمە لەتە چنێ ونگە .
لە كئ ستن ی هرنتێك یب ێ وە ات هە
اەێم مستین ونڕێی ێ ونائیو تۆ كئڕمكەان

ان م ونزیوم لە ونێچەكنوو اوكە اروەیویش تونێ اون وون اەێاوش اەك لەێی یتوو
ترن و چئوكە

تە وەاە .تەێ منووناە تنەمونڵەاەك كە لە تون

هرنن خە جركو ز هەڵتمگەێ و هەێڵ م م كچرك تت زوەێم كە كچەكە خۆاونوو لەگەد تژوۆڕوەێم .تەێم مڵور

ێسووت ێمك گووۆڕانەێم كەلووئپەل ێیاە .اوورمە هەمووئێ اەێیوەموون قە مغە كووە ێێم .هر و

اونتئێ
تە وە.

پرشوومە گە ماووئیو تچ و اەێ پرئموووت اە هەڵئمشوورنرتەێمێ اەێیوە اەم كن ماوون كووە ێم زانووتیوو ێ

جە امەش تكن .اەگە تە ز كچرك تە مرە تتم ێ كچەكە سكند خۆ ترنرتە ال حی ب اە كو هەموئێ كئمیتەكونوو حی توو ێ هرو

پرشومە گەاە تە گوئێەم انسون حیو ب افون لەێ كوچە

تكە .
هە چەوت تۆ گوۆڕانو اەم ێمز ە ز هەێڵ یێم تەدم یتوئوە اتو كوۆوو فە هەوژوو ێ مەزهەتوو تە
مەوفین تە ێیێم مت  .تە اەجەێتە تۆمن م كەێێائم كە مت لەسە اەێ كن م سئێ ێ پ

یگە توی

ێوك وونگۆڕ ێ

چوئوكە اەگە تە ز تو

اەێ هەێدوە تە هەڵسوت ێ كوە مێم ز

تەدم وونت هە لە سوە مان ی چونێمڕێیوو قەڵەمبونز (جهوش) ێ شوئێنتیونوركو ز گەێ م

تی كە اەێم اەفەمقە ێست مكن.
هە لەێ ێائێێژم ی ێكتۆ شە مفكەوت لە تن م ێمز ێ منفەكنوو اەێ ونوە لە وروئ ا مكونوو حیو ب ی خە اكوو كون ێ اركۆشونو
ایەركین اەوتیمنوو حی ت ێ هیچ جینێیز ێ هەدێی ورك تۆ اەێی ویەێ پرشكەێانیشین تەستەیێماەێم تە لرهنائێاو خۆان

مڵو " :لە وروئ حی توو ێموۆكەیگ ی ێێ جوۆ م

هە

كە ان م لە وەزم اورمەێم اەێمش هە سوتەمركە لە تە اەێم

وون توئی ێ م فەایون توۆ گەشوە كووە لە پینێمكون كەمتوە توئێم ترژئمون لەگەد پیونێ لە اەك انسوت ی وووی  .توۆاە جی توو اورمە ز ایمتیونزیاو زاناەاون م یاو كە قە متووئێ اەێ ێی
كەێانەان تۆ تكەێتەێم .ایەو ێێهەم اەێ ونوە كە لە یستو ی لە اەویشت تنكەكنوو كۆمیتە ونێموت ێ مفتە
لە حی ب ی كن مكە  .ارمە اەێ ونوە ێی تن ێنی

كە تۆ ێێنە هنێسە

سینسو لە كۆمیتەكنوو حی تو لە م ێم شون مكن ێ لە كروئێ ڵەكون

اەێی كە اەوتیمو حی ت تە كە مێم ویشن توتم كە جیونێیز لە وروئی

خۆان تە خنێم منف ت یو ێ اەگە پینێێك اەێم ێمتە چنێ وەگەگ وەكە

مائیو ایعتەیز تكن .لە یستو ی تئێانەاە هۆ ت ێیوتوو ون لە تە یمبە مرە مكنوین ی".

کۆستێکی دیکه
هتتێڵ حهسه زی ه
هرشتن تەانو سه ڵو ڵه نوو گوهلو وئ توه شوههیت توئێوو ڕێبوه

پناهتوه ز

ێ توئ قنسوملئێ سون ێژ ووهتبۆێه وه خوهڵکو

ئ ستن اه وۆ غهمرکو انزهان له تنێهش گەگ .هنێانو سنڵو  )1992(1371ێ تئ سن ق شه هفکهوت سکەارە گشتیو حی ب
تووۆ تهسووه ە وووهێه

وون ێ توون

حی و ب لووه ه هێه ێدگ ێ پرئهوووت گووەا لووه گووهڵ ووۆڕ ێ ۆمهڵووه سینسووو اووه نوو ائ ێێپوون ێ

هه ێههن اتنو وئێنه ی ێ ڕێبه یوو ێکخەیێه سینسو اه ارەیوو اه ن سهفه
تۆ تهشوتی

لوه وۆوژەه اهوته ونسویۆونلو سۆسینلیسوت ی تنوژهرشوت

وەی ێ لوه

ائ ێێپن

ە  .لوه ێوژه منووهێه لوه اۆ ێێپون ی

ه ونوو  15اون  17سویەتنمبە  24( 1992اون

 26خه منونوو  )1371ته سه په ستیو ههائهایک ه جژه له خۆ له هنێ ێ ن فوهانح هتوتێلو اهووتیمو ۆمیتوه ونێهووت
ێ وئێنه

حی ب له اه ێێپن هنێ ێ هئمنائێ اه هد وئێنه

ێ پیونێ یوونور ێ هنێسوە مكەان ێمك

حی ب له انڵمن ێ سترکو له مرژانه حی ب ته ونێ وئ

هکە

پرک هنابئێ
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له وۆز هههمی

ارەلینو انڵمن ی تهشتی تئێ.

ۆوژەه اهوته ونسیئونلو سۆسینلیست له شن

هڵر مرژێێ ێێپنگ هترتهێه .تهڕیستو اهمه له تن ه حی تو ێمئ ەیاهێه یست ه چئێه .ێ تئ قنسملئێ پونش تهشوتی توئێ لوه وۆوژەه هه ههوهمو اهوته ونسویۆونل ی ارئی هاوه و پرونج
شهممه هێاه ته هسڕێژ پینێ ئ ه نوو ۆمن

ایسەمو ێ

ههانو خهته

ێی اهێیێ تئێوو ۆوژەه اهوته ونسیۆونل ێ یست له ارئی ه
ایسەمو ێ شههیت ەی ێ

ێیاە ه

ێی اهێیێ تئێوو ۆوژەهش ی ه ته ێکهێگ اهێ

هش هه پرنج شوهممه توئێ هێاوه توه هسوەێژ ارە اسوته نوو ۆمون

ههانو ێ پشئێ ی تئێ ههێیڵو ڵتهزێنو شههیت تئێوو گهاشته هنێڕێ ێ هنێسهوژه ه نوو.

جیونێیزاو اوهێ ێێ ێێ یێه لوهێه ی توئێ وه جون
شه هفکهوت له ێژن

شههیت تئێوه ه ته هنێتیە ێ هنێسهوژه نوو گهاشوت .لوه تون ه

ێ توئ سه یتاشوهێه هوه ێیتوئێ .اوهێاش

اه ووهم ارە اسوته نوو لوه لیبنسوو ێەڵۆمونگ ی توه وونێ ێاووئێێژ انشوتیخئیزیوهێه ێ توئ قنسوملئێان خسوته یێ ێ جون

ۆتئێوهێهاه هێه اهڵه مه گو تۆ یوەی ه ته ێیڵهگ تۆ ێائێێژ له تن ه

پرش اهێیێ تئێوو ۆوژەه اهوته ونسیۆونلو سۆسینلیستهێه قه ی ێ مه ی ی هوەێ ه ارئی ه
استئێ یورکو اۆونوو تئێه ێ ێیاه تۆاه هو هزا غهفن

ێژن نوو التە وو ۆمن

ێێهوهم ێ تووئ

ایسەمو اهێه پرک هونابئێ .یسوتنوه ه توهێ جوۆ ه توئێ لوه

ێوک

پرنج شهممه  17سیەنمبە له استئێ یورکو ترەلی توه وونێ میکۆووئێس وه گۆاون پرشوتە

اه رک له اهوتیمنوو ۆوو سنزمنوو چەاکه فیتیاو اه نوو گهلو ارەی ێ له یسوتو ی تۆاوه موه ۆ ارەیووو اوه ن

ۆتئێوهێهاوه

تهتهشتی او ێ تئ شه هفکهوت ێ هنێڕێ انوو ێ وئێنه یورک له سنزمنوو فیتیاو انوو گهلو ارەی ێ جمهئێ اخئییوو میللو ارەی ێ حی تو ێمئ ڕیایکو خوهڵکو اروەی ێ هرنوتێک شهخسوییهاو
ونسەیێ اۆپۆزاسیۆ پرک ت  .اهێ ۆتئێوهێهاه ته مهتهسته ێک هخەێ ه لهسه هنێ ن
ۆمن

ایسەمو تنس ێ ێائێێژ تکن ێ توه

تننخوه هنێ ون

ێ لرک وی اک تئێوهێه

اوه و وی اکتوە ێ خوهتنارکو هنێتوهش لوه وروئ حیو ب ێ ێکخوەیێه انزی اخئیزه ونوو اروەی ی یتنو  .توه هوه هۆاوه ێ لوه هوه

ێژناه هێه تئێ .نگ ێ شئێنو اهێ ۆتئێوهێهاه تۆ هزگن ارە ێ اینسنوکئ او ۆمن

ایسەمو له ائ ێێپن ه ێی ان ه ونێهوته ه له تۆ پرتهختو انڵمنوه موه لئێم هتو ێ اوهێ هزگناوه

ه له مرژهێه تۆ له یێ خست ێ له ورئ تە وو ێ تئ شه هفکهوت له ههێڵ ی تئێه وهخشه ارە
تههه حنڵ

هسته ێ انقمه نوو اۆپۆ اسیۆ ێ ێکن ونوو خوهتنگ توۆ التە ووو ێژاموو

اهێ ێ هنێڕێکنوو ه رش .

ان اکەیێ ێ تئ شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو هچنه شئێنو چنێپرکهێانه ه ێ تهشرک له الاهوه نوو اکهش وئێنه ان هچ  .هرنتێک لهێیوهش ه پرشوتە قوه ی توئێه تچو .

لهته وهخۆشو ان لهته اهێه ه تنش له ناو چنێپرکهانه ه حنڵو وهتئێ
لرین ێه ێێ ه هێ ێ پنش اه

ێێ قسه ونشیەا

تهشتی

ۆتئێوهێه ه وونت  .یویشوت ێ قسوه وە اون سوه ناو  11شوهێ ه رشو ێ لوهێ ناوه ی ێێ وهس

ێ تئ سه یت ێ هونێڕێ اوه نوو ه هووه توه هسوەێژ .ێ توئ ێ ون فوهانح ێ ون هئمونائێ هوه لوهێێ شوههیت هتو ێ ون ووئ

هکە ایش لوه ێژون وهخۆشوخنوه ی اوهێی هتوو خونێهوو اسوتئێ ی

وهزا غوهفن ایش وه ێی اون ه توه غهڵوهگ توه ه وهێێ توه تەانوتی

هورە ێتوه وهخۆشوخنوه وه پونش منێهاوه لوه

وهخۆشخنوه ه هچ ێ تەانه نوو سن ێژ هتنهێه.
اووهێه ووه چهوووت ووهس لووه اهوووتیمنوو اۆپۆزاسوویۆوو ارەیوووو لووه ۆتئێوووهێه اووه و هنێتووهش ی
ه هێوه ته پهالمن ێکو ارە اسوتو توهدم لوه وئێنوه یوو حی توو ێموئ ەیاو ن سوتنوو اروەی
تووهێ الێه ووهس زاوونورکو پ و ونگوون اووهێ وونایش هرنووتێ پەسووین
ووونائیوو جرووو پەسووین وووهت  .اووهێ وونگ ووه تووۆ تهشووتی

هرنناووه پوورش ێ ارسووتنش

لووه ێئ هسوومو تووهخن سووەن وو

شوههیته ن ی چئێتئێمووه پون اە لووه ۆوفڕیوسورکو چنپهمووهوو ی پەسوین م لو
اهێیوووه لووه گووهڵ ێ تووئ شووه هفکهوت ێ هوونێڕێ اووه نوو یویشووتئێ
وهتئێو

وەی ووه تڵرووو

انگناوون لووه پیەوه ووه

جئیتو م اهێه تئێ ه وونائیوم ته هسومو اۆموهاوو انگون ی توئێ لوهێ پیەووه تتهموه

پنڵ هیچ نمرکین  .تهدم یستو اه ه اهێهاه ه اهم پەسین ه تهج اه .انارستنش ه اوهم
ێەیوه هوئێسەێ
پەسین

اهگه چوو ی گون لوه تون ه اوه رک لوه تهشوتی یوو ۆتئێوهێه وهێه هرنوتێ

تۆ هناۆاه پرش تهدم ته هسمو ووه حی توو ێموئ ەیگ ێ ووه وهس ێ ون

قئ تونوو

اه ن ێ وه ی گن هیچ نم له هنێمهجلیسه نوو ێ تئ شه هفکهوت اون توه انگون ی توئێ لوه
وهخشه ارە ه ه ێ هست ارتی تئێوو انێیوبن وه ە ێه .تهێ حنڵهش همتە شت ه لهێ پرئهوت اه ی ه ەێ تژئاەێ اهێهاه ه اهێ هسنوه تهشوتی
تۆ ێژامو ایسەمو ێ پینێ ئ ه نوو ونسەیێ
خهته

ارە

ت ێێانهێه

ۆتئێوهێهێه وه توئێ ێ ووه ئ یێ

تهدم اهێهوته مهاەسو ان تۆ ێژام وهتئێه ه ته پرئاست ت یوو ارە ان تکن.

ێ تئ شه ه فکهوت ێ هنێڕێینوو تۆ ههمئێ ئ ێکو ڵسۆز ڵتهزێ ێ خهفهگ هر تئێ .تهدم تۆ ارکۆشه یوو ێمئ ەیگ جه گبڕاە تئێ .یسته ه وهخشو ێ توئ قنسوملئێ لوه
ئ ێ له ورئ حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن ی ز له وهخشو ێ تئ سه یت گهێ هاە توئێ ێ لوهێ تون هاوهێه شوههیت توئێوو ێ توئ قنسوملئێ وهلرنرکو گوهێ هاە خسوته ا ه ونوو

حی تهێه .تهدم له تن ێکو اکهێه ارە

ێ تئ شه هفکهوت تەانو ته یوتە تئێ .چئوکه له منێه س سنڵ ی اهێه ێێههم تەانو ێی ته ی تئێ ه ه هێاه لهشو حی تو ێمئ ەیگ ێ لوهێهش

انڵتە اهێه تئێ ه تۆ ێێههم جن له ێژن اروە هێه ێ لوه یسوتییش ی لهتوه تو مئتونالاو شهخسوو اه وهمو حیو ب ێی توه سوئێ ێ هنسونوو ه هێووه یێ پیونێ ئ یوو ۆمون
شههیت هتئێ .هوژه هان ێ تژەه سه ی هس اهێ پەسین هان له اهوتیمنوو حی تو ێمئ ەیگ ە ت
وهتئێ تیتیاهێه ته یستو ههمئێمن تۆ اهێه هتئێا لهێ تن هێه سه ۆوه خۆمن تکها .

ه تۆچو اوهزمئێوتن لوه اروە

ایسوەمو ێ

ێ توئ قنسوملئێ ێه ووهگەگ! توهدم هسومن جوئیترکو

الپە م 7 :

ترجژه لهێ ت تن و اه ه له پن یستنو گینوو ێ تئ سه یت ێ هنێڕاینوو ی ەیتئێ هرنت
ئ ستنوو ارەی

مهگه له هفته

خۆ

ن

هابو اکهش له ن ه وه ی هوهتئێ  .لوه جو چنێپرکوهێانو سوکەارە گشوتیو حی توو ێموئ ەیاو

اهگینن ێست وهتئێ له گهڵ هسنورک لهێ پله اهشکیەاو اه یتو

استئێ یورک توه موه ۆ ایەیووو اوه ن ونسوەیێه انشوکەیاه وه ههمیشوه لوه ێوە چونێه ێەاو پیونێ ئ یوو ۆمون
ێمئ ەیگ وههنائه ێێ ا

وه اوهێ شوهێه هنێمهجلیسوو ێ توئ شوه هفکهوت توئێ  .پنشون ێهختروک

ایسوەمو یاوه ێ توۆ هویچ ارکۆشوه ێکو اۆپۆزاسویۆ توه انابوهاو ارکۆشوه یوو

ه  .لهمنوهش تژهڕێنهێه گۆان اهێ استئێ یوه استئێ یورکو ه هجه سو ێ چوئی ه وه هوه جوئی ویوه سوکەارە حی ترکوو گوهێ ه ێ گوەی لوه ێدارکوو ائ ێێپوناو
پرشتە ته اهلوهفئ ون

چنێپرکهێانه نوو له جرژناه و ێی یتن  .لهێیوهش سهاەاە اهێه تئێ ه ێێ

تنسوو اوهێ ۆتئێوهێهاوه وەیێه ێ ایمکونوو انشوکەی توئێوو اوه جن

توئێه توهدم

تیە ل وه ەیێهاهێه.
ه ەی له پۆلیسو انڵمن یێی پن ێ گن تکەێ ێ مسۆگه قبئێڵیش ه ەی چئوکه ێ تئ سه یت جژه لهێه ه سکەارە حی تو ێمئ ەیگ تئێ میئیوو ۆوژەه اهوته ونسیۆونلیش توئێ .توهدم
اهگوووه اوووهێهش ووووه ەیتن ێ اوووهوین ێێ هسوووو تووو چوووه و خۆمووون لوووهێ هێ ێتوووه ه
یوەیتناووه ایمکنوو سووه هێانو ارە اسووته ن  %12ههناووه خووئی  .اهمنوووه تۆاووه
پرئاسته تژئاەێ

ه لهمهێال ه سین لو ێه تژیوەێ ێ جون ێکو اکوهش ائێشوو اوهێ

خهسن ه ان تنشتە تڵری اهێ جۆ ه ته فەائ چئێ ێ له یێ هێانه وهتینهێه.
لوووه گوووهڵ هوووهمئێ اووونڵو ێ ونخۆشووویو ێێ یێه وووه ی موووه گو ێ توووئ شوووه هفکهوت ێ
هنێڕێینوو جن ێکو اکه هونێ ه او وۆڕ ێ ۆمهڵوه جۆ یێجۆ ه ونوو وئ ێ ارەیووو ێ
ترژنوووه تووۆ ال حیو ب ی رشوون .اهگووه چو لووه مووه گو ێ تووئ قنسووملئێش ی خووهڵکو
ئ ستنوو رەیق هنێ ه

اروەی ێ حی توو ێموئ ەیگ

اه و ز اون لوه گوهڵ وئ

ە تهدم اهمجن هان ته هۆ گۆڕیوو ههل ێ مه جه هێه شوترکو اکوه توئێ .لوه سو
شن
شن

مه هز ائستن له ئ ستنوو رەیق سلرمنوو ێ هوهێلرە ێ ههوۆ ێ لوه ز
چئێ تە مه هز فه منووتی

توۆ ومئێووه قوهد ز

یویوه ۆاوه انوونوم

پرنجئا ێ  ...مهجلیسو سه هخۆشو یووەی ێ خۆپیشونوتی توه
په ێه

ۆمن

ێژاموو ارە اسوت

ایسەمو ێهڕێ خەی .تنکه نوو حی ب ته هوهزی ی وئ

ێ لسۆزان ێه گوەگ وه توۆ تیشونوتیوو هونێ ه

ڵ تەانوتی
ه وە تهسوه ی ونموه ێ پوهانوو سه خۆشوو توه هفتوه

ێ وهم ە ووهێه لوه خوهم ێ پوه ی ه ارکۆشوه یوو ێموئ ەیگ ێێاون او

سینسوو ێ

تنکه نوو حی ب گهاشت ێ چهوتا پن چه پهخشن ێ شرعە جئی ێ ههست ت ێێ له الاه اه ابنوو ئ هێه وئێسەی ێ تۆ حی تو ێمئ ەیگ تهڕێ ەی .
ێئ هسومو انشوتو ێ توئ شوه هفکهوت ێ هونێڕێ انویشوو هوه ێه هوو ێ توئ قنسوملئێ ێ هنێڕایونوو تهشوکۆ توئێ .ێه

هزیووی اوهێیویش هوه لوه پون اە ێ لوه ۆڕسوتنوو پرەالشور توه خون

سەرە ی  .لهێ تن هاهشهێه هنێ ه او هر ێ شهخسییهاه سینسو اه ئ ێ ارەیوو ێ ائ ێێپناو اه ن ته ههق جرژن شنونز ێ شینێ گهێ هاو ن هسناه ه تئێ .تهههزی ی هس لوه تنکوه
ئ له پن اە ێی منڵئنێیاو ان له شههیت ێ تئ شه هفکهوت

اهویستیتۆ

ە ێ له ێ پرئیورک ی وه توهێ تۆوهاوهێه ێوک خوەی تهشوتی توئێ ێ لوه گۆڕسوتنوو پرەالشور گئڵیون لوه سوه

گڵکۆ پرە ز شههیته ن یون .له گهڵ همیو ێهخته هش ز پهانم له سه گڵکۆ شههیته ن خئێنت یوهێه .تۆ ومئێوه پهانمو من یم میتەی سه و تنیناو فەیوە لیبەاو ێ تئ ترەوون
ئشنرە ێهزاە
ارکۆشه

ن ێتن

اینسنویو فه یوسه ێ تئ تیەون گەیوژ سوه و ێکخوەیێ پ اشوکنوو جیهون

ونسەیێ اۆپۆزاسیۆوو ارەی انغن مهت خنوبنتن اهەیوو ێ ان ه پهانمو هفته

خونومو لۆ اون گ اهووتیمو پن لمونوو ائ ێێپون لوه حی توو سوهێزه نوو انڵمون ێ

سینسیو حی تیش ه له الاه وئێسه

اهم ێەیوهێه خئێنت یاهێه ێ اهێهش هقه هاهاو :

ستنوو ته ێ !
شهخسییهاه انزی اخئیز ێ اینسنوت سته ن !
وئێنه یوو حی ب ێ ێکخەیێ ێ ۆڕ ێ ۆمهڵه سینسو اه ارەیوو ێ ئ ستنوو ێ ائ ێێپناو !
اوهمجن اش لوه پرەالشوور پروک گهاشووتینهێه توۆ اووهێه اوه مو پیوە ز
شه هفکهوت سکەارە گشتیو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی
حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی له انڵمنو

ه

هسووتهاه و اکوه لووه قئ تنویونوو هسووتو ارە ا موو هێڵوهاو تووه خون تسووەرەا شوههیتیوو اووهمجن همن ێ توئ سوون ق
ن فهانح هتتێلو اهوتیمو ۆمیته ونێهوت ێ وئێنه

پرنج شهممۆ  17سیەتنمبە له ترەلی

خۆشهێاستنوه ی ارکۆشه ێکو اکه ارەیوو ێ سترکو له مرژانه حی تو ێمئ ەیگ ته ونێ وئ
ێ تئ سن ق شه فکهوت پنش ارە

حی ب له ائ ێێپن ێ ن هئمنائێ اه هد ته پەسو ۆمیتوه

هێانه ته هسڕێژ ارە استه نوو ۆمن
هکە

شههیت تئێ له

ایسەمو ێ گینوو خۆان له هست ی .له گهڵ اهێ

ههانو یتە ێێ له ترەلی ته خن سەرە ی.

ێ تئ قنسملئێ سنڵو  1919ی ێبه یاهاو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەیوو ته هستهێه گەگ .له نارک ی هرنتێک هس له ه هێ حی تو
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ێمئ ەیگ ی پرین ێی تئێ ته شههیت تئێوو ێ تئ قنسملئێ فنایحه حی تو ێمئ ەیایش خئێنت یێه ێ تئ شه هفکهوت ته زیوناو ێ لرئهشنێهاو ێ پشتکن ێ مئ اەایهاو انابهگ ته خۆ ته
جۆ ێووک ڵووو ێبه یاووهایو حی تووو گەاووه هسووت ووه وووه سووت ێ وووه ێ م و
ته یسوووتو جووو

ووووهمنوو قنسوووملئێ موووهز توووه حی توووو ێمئ ەیاوووهێه ووووهترن

وشووینرکو شناسووته تووۆ ێ تووئ قنسووملئێ ێ ێبووه ێکو لرئهشوونێه تووۆ قۆووونغو پووڕ
ن هسناو اهمە

خهتناو زگن اخئیزیوه گهلو ئ تئێ.

ێ تووئ "شووه هفکهوت "اووش هووه ێه

ێ تووئ قنسووملئێ تووه تنشووو ههسووتو تووه

پرئاستیو پرئهوتاو خهتناو گهلو ئ له ئ ستنوو ارەی له گهڵ خوهتناو
زگن ێخئیزیوه سه یوسه

ارەی ە تئێ.

تۆاووووه لووووه پرنوووونێ و اووووک تئێوووووهێه زاووووناە لووووه ێکخووووەیێه ارکۆشووووه ه نوو
اۆپۆزاسویۆوو ارەیوووو ی هوهێڵ ێ اهقهالاووه و تو ێچوونوو هسوت پو

ە تووئێ.

ته یخووهێه هووه لووه ێووژه اووهێ هووهێڵ ێ اهقهالاووهش ی تووئێ ووه ێ منوونوو
اه یهایو ت ێێانهێه

ێ لوه

زگن اخئیزیوه خهڵکو ارەی ه فهاین ل

ورئیاووون توووە " .شوووه هفکهوت " هوووه لوووهێ ناوووه ی تووونێه ێکو پتوووهێ توووه
هنێپرئهوووتاو خووهڵکو ئ سووتنوو ارووەی لووه گووهڵ ووئ

تهشووه نوو اکووه

ئ ستن ی ههتئێ لهێ تن هاهشهێه ێ تئ "شه هفکهوت " وهخشو خۆ ێه
هه

هرنتێک هس له ورئی ئ تئێ ێ ارەیوو تئێ ی ههستو پ

ێبه ێکو لرئهشنێه

ئ ته تنشتەا شرئه ته ێئه هتە " .شوه هفکهوت " ز تونش ائیویبوئێ اوهێ وناوهتناو اوه

چن هسه تکن .اهێ تنش ها یوو ووه هوه اوهم ێێیووه پرکوهێه وناوهتن ووی

ی قونزیوجو مهشوەێێ و

توهڵکئێ لوه جو

گهال له هیچ جرژناه و وین وناهتناو له گهڵ اه تە پهاتی ون نگ.
ێبه

له هست چئێمن ز تنش اهێ یستو اه ا گهاشتبئێ ه له وین اوهمە ی ی رشونوو پشوتیئیوو ێ هونێ ه او تیوەێڕی گشوتیو جیهونوو ێ وۆڕێ ۆمهڵوه ورئوهاوهێهاو اوه ن توۆ ال
اه توئێ وه لوه مونوژو ێێاوهوو اوهێ سونڵ ی میوئیوو وۆوژەه

خهتناو خهڵکو ئ ستن اه رک له مه جه هه ه گەوژه نوو سه هێانو اهێ خهتناهاه .تۆ ی رشنوو اهێ پشتیئیوو ێ هنێ ه

تی "یلملل سئسینلیست" له ترەلی تئێ ه ته یخهێ اهوین چهوت سه نگ ێی اهێیێ تئێوو اهێ ۆوژەهاه هستو انێی ۆاناو ته اهمهوو اهێ گهێ ه پینێه مرژێێ
اهێ انابهامهوت انوه

ێ تئ "سه هفکهوت " تبئێوه هۆ اهێه ه ێژامو انزی

ئ

ۆمن

ئ هرنن.

ایسەمو قو لو ههڵ ەێ ێ ههوژنێ ته ههوژنێ ته ێیاهێه تو اون لوه جرژناوه

تبرن ێ قو ۆوهپه ستنوه خۆ پ تڕێژێ .هه اهێ انابهامهوت انوهش ارئه ستنوو خۆشهێاست ێ الاهوژەیوو انزی

ێ ی په ێه او له سه گڵژوۆ پیوە ز

ه فوهاو لو

ێ توئ " شوه هفکهوت " وۆ

ە اهێه.
ستنوو خۆشهێاست ! ههقیقهارکو ز ز انڵه ه له مونێه اوهوین سو سونڵ ێ سو منووی ی ارە ا موو ۆمون
ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی فنوتێه .تۆ اهێه ت ێێانهێه

ئ له ارەی ی ته چۆ

حی تو ێمئ ەیگ ێ گهلو ئ هێه ههاه اروئه ێ هوهمئێ اوۆگەیوو اونزی
قنسملئێ ێ شه هفکهوت ته ایەی هاه و پتهێاە له جن یوهێه ێژن هان
حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی له ههمئێ انزی اخئیزی ێ تهشه
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ێ ی پوه ێه
ێژه پ

تهڵکئێ هست ێژ تۆ سه خهتناو زگن اخئیزیوه سه یوسه

یترن ێ سه توه خوهڵکو ئ سوتنوو اروەی ووهێ
لوه جیهون ی ڵنیون ه وها

وه اوند

ونگ .اون اوهێ جرژنایوه وه مهسوهله ه پرئهووتاو توه

هسوتو ێبوه یوو شوههیتامن ون هێێتوه زهێ ێ قئاونتو اوه نوو

هه .

ستنوو اننش ا ه چنێه ێیوو اه و ههاه .له پرش ههمئێ شترک ی اهێه ه ێژون ووه ێ اونێیوو

ێێایه  1919ێایه ت س ی تڕێیگ ارە
ارەی

ایسوەمو ێێ ێبوه

توهێهج ێ ههڵکوهێائێ لوه تنێهشوو گوهلو وئ ێ حی توو

 17سویەتنمبە

ێ تئ :شه هفکهوت " اهوین هست ێژ توۆ سوه گیونوو اوهێ ێبوه ه ێ هونێڕ شوههیته نوو ووهتئێ

تۆ سه خهتناو ههقخئیزیوه ههمئێ خهڵکو ئ ستن

تۆ سه ونێ ێ ونێتنوژو اهوته ونسیئونل سۆسینلیست توۆ سوه

حئ مهاو خن و انڵمن ێ تۆ سه ههمئێ مهێیزانو اینسنوو ێ ههمئێ ێ ێ شئێنرکو پهسنت ەیێ ورئوهاهێهاو تئێ .هتن ته ههمئێمن ههێڵ تتها انێیوبن ی س ی ێیقیعیو خۆان ێه تژوە ێ
جن ێک تۆ ههمیشه ۆاناو ته جینناهاه

اینسنوو اه نوو ۆمن

ایسەمو تهرنەێ.

لوهێهش گەوژتوە اهێهاووه وه ووۆڕ ێ ۆمهڵوه جیهوونوو اوه ن اهێیووه ووه هاوئیو اهاسوویە لهسوه هێاووو ێێ یێه ون یتنوور ێ اهێیووه وه اهگووه تینووهێێ هاووئیو ووهزمیکو وووئێ لوه جیهوون ی
یمهز ێن

ان مهایو گهلو ئ تته تۆ اهێه ته اه جن

لهێ مهانهاو ێ

ڕهشو اه زگن

تو  .ان موهایو گوهالوو اروەی توته توۆ اوهێه تتوئیو زوجیوە خهفوهقن ێ زهتوە ێ زهووی لوه

هست ێ پرو خۆان تەسرن ان هوژ ارەی تبرته ئشتن گن اینسنوه انزی اخئیز ێ ێێون بیە ێ پرشکهێائێه ن ؟ ههان هوژ " مصئویت اەلئمناوک" ێه ێهسویلهاه توۆ اروە ێ اینسونوکئ
هڵکو ل ێه گیەێ؟ ان هوژ ێدانوو ائ ێێپناو مهاتیوو مبنزاو ارە استه نوو حکئێمهاو انخئوت ت ێ هسیش ته خۆان ێ ته حکئێمهاه هان وهڵ پشتو چنێان تە اه؟ سه هوجنم اون
هوژ گهلو ئ لهته چنێ تیەێ ی گشتیو جیهنوو ێ مە ڤناهایو پرشکهێائێ ته انێیوو یێی سه هاناو اەا منفه نوو قهالچۆ تکەێ؟ له ارئه اینسنوه شه اف ێ اینسنوت سته ن

الپە م 9 :

هپەسم زێڵم لهێه گهێ هاە ه اهێیوه لوه پرنونێ گوهل ێ ویشوتمنوو خۆاون ی گیون توهخت ه وه لوه سه انسوه

اوهێ خن وه لوه پرنونێ ی موە ێێ ێێ گوهز خن یون توه وه وهێێ وه توه

حئ مهاهێه ارو ی تنرژ ێ ێ گڵکۆ هان تبرته زان هاژن اهێانتی یوو انمنوجه نوین ێ ێبئی یوو تۆچو اهێیوه هت ونچن ت ههزی ی یلۆمیتە ێێ له خن و ویشتمن چهووت گوهز خون توه
اهمنوهگ ێه گە ان ارو ی تحهسرنهێه ێ ارو ی تحنێێنهێه.
هوژه زانهێه اه اه و اهێ ارە استنوه ه هست ێژ ان ە اه سه گینوو ێبه یوو اۆپۆزاسیۆوو ارەی ن ێکو گەی ت  .تهدم ته یستو زێنهێه اهێ هسته ه لوه پشوتو هوهمئێ
اهێ ە هێه ارە استو انوهاه ن ێکو انسنوه .هتن اهێ هسته له ت

ی تبڕا ێ مە ڤناهاو له شه

ارە ا م زگن تکها .

له ۆاناو ی له الاه حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوهێه پڕ ته ڵ سەنسو ههمئێ ارئه ته ێ ی ه هم ه زهحمهان رشونێه ێ لوه ێئ هسومو توه خون سوەن وو شوههیته نومن ی تهشوتی توئێ
هه لهێ ناه ی سەنسو ههمئێ اهێ هسنوه ه هم ه ته ونمه ان اهلهفئ ان اهلژەیف ان ته هه شرئهاه هنێ ه او خۆان له گهڵ حی توو ارموه ێ گوهلو وئ لوه ئ سوتنوو اروەی ی
ه تڕائه.هه ێههن سەنسو گه مو خۆم پرشکهش ته هێڵهگ ێ میللهاو فه یوسه ه هم ه لهێ مهسیبهاه ی ته گه مو هنێ ه
ههزی ی س ێ تۆ گینوو وهمە شههیتیوو انزهمن ێ تئ سن ق شه هفکهوت

ان له گهڵ ارمه ە .

ێ هنێ ن

هکە !

ن فهانح هتتێلو ن هئمنائێ اه هد ێ ن وئ

وهمن ێ سه شۆڕ تۆ ارە استه ن ێ ارە است په ێه ه ن !

لرەه ی ون ەێ ته اهمهگننسینهێه تنس له هفتن ێ ە هێه پۆلیە ێ هزگن قهزیاو انڵمن وه ەێ .تهپرچهێیوه
لهته هستو پۆلیە ی تئێ

ێێ یێ اۆاەاش ه لهێ

ی ارە استه ن ته جل ێ ته گو خئێننێ اوهێه

ه چو له پرش چنێ ههمئێ تیەێڕی گشتیو جیهن تۆ پن یستنو قنزیوجو تنز گنوو لوه الاوه ائاەاشوهێه اونزی وەی  .لروەه ارە اسوته ن هیچیون توه هسوت

وه هێا ێ ته ێیڵهگ شئێنهێی ێکیشین له ێی خۆان ته ج وههرشت .تهدم پۆلیسو انڵمن ته پەسنوه ێ شیڵژیەیوه شئێنو ارە استه نوو ههڵ گەگ ێ پنش اهقهالاه و ز
اهێیێ اهڵقه نوو اهێ پیەوه ارە استو اه زاهێه پۆلیە ز

هسو گەگ ێ له ز

لهێهش گەوژتە اهێه تئێ ه هزگن قهزیاو انڵمن وه شن هێه ه پیەوو ارە

ه ەێ تڵری

هس پەسین ە ان سه وهوجنم ارەیوو اه ێ چئی لئتننویو ته انێیوبون ونسوی ێ یووو توه ی گون.

ێ تئ شوه هفکهوت ێ هنێڕێیونوو لوه الاوه توه زاەا

ون ته هسوتنوو اهمنییوهایو ۆمون

ایسوەمو اوهێه

وهخشه تۆ رشەیێه ێ ج ته جو ەیێه.
سه چنێه  :ویئ سه ه ارکۆشن

الپه ه  233ان  246وئێسینو منمۆستن هتتێڵ حهسه زی ه
دوکتور شهرهفکهندی ،له ئاوێنهی بیر و بۆچوونهکانی دا

قن ێ ان
شه هفکهوت ارکۆشه ێ ێێون بیەێکو وهاهێهاو
.سوون ق شووه هفکهوت

لووه ێووە سه په سووتیو تەیگهێ ه ووه

شوون یە وهاووهێهاو ێ ویشووتمنوەه ێه منمۆسووتن

هه ی ی په ێه ه تبئێ .هه له منتیڵییهێه خۆشهێاستیو وهاهێه ێ ویشوتمن

توه هوۆ شورعە ێ ێنوئێنو ێ

انمۆ گن ایه نوو اهێ تەیاه ارکهڵ ته ههست ێ تیە تبئێ.
هنێانو  1359ه له»اهوژیجه» و اوک سوه ه یتنگ لوه گوهڵ مون ه و ز لوه الێه امئ ەیاوه نوو شون ێ
ونێچه جۆ یێجۆ ه نوو ئ سوتن

تهشوتی

هێ هاوه و سینسوو وی یموو توئێا

خهڵکو اهێ هێ ێته ه تئێ سه په ستیو اهێ هێ هاه

هە.

.شوه هفکهوت

وه توۆ خوۆ

ێک لوه خ موهاو ی توهێ ڵ ێ ه هاوه

اهێێتی ته هێ ێێ ته هێ « نویه هش» اشتی  .له اژناه ی هرنتاک له تیەهێه ایه نوو سه همو منتیڵیو خۆ تۆ گرڕیانهێه .تنسو

یوو جرژ ێ ێه ه هێا لوه گئووت لوه گوهڵ منوتیالوو

اکه ێ شرعە انابهگ ته منتید ێ انمۆ گن ایه نوو
منمۆستن هه ی

تۆ ە ا  .تۆ تنس ە ا

ه چۆ هه ی هنوو ه ی ویشتمنوو خۆان خۆش تئێ ێ ێیاەاش ه گهێ ه تئێ هه له ێە ن اژه او اهێ ێانوه هه ی

تەیگهێ ه

ی تئێه.

الپە م 12 :

تۆاه نارکیش ێێ

سینسو ێ ۆڕ ارکۆشن

ەه ن

حی تو خۆ ههڵبژی

حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ێه

.شه هفکهوت پرو ێیتئێ پەسو چینناهاو تڕێی ته هیئمنوی م (یوسنوتێستو) ێ ملمەورو ته ه

چئوکه اهێ حی ته ههڵژە

یێی وهاهێهاو تئێ.

سئسوینلی م ێ ایمەەاونلی م وه هوهمئێانوو لوه جروو خۆانووتی توهێه گەووی توئێ

هیچیون لوه

سه ێێ پەسو وهاهێهاو وی  .ونت تۆ هیچکنمین مهسهله وهاهێهاو ێهال تن .
لهێ ێائێێژیوه ی هلهگهڵ « شتژە»ێ ت ێ ەیێه نوو اۆپئزاسیۆوو ارەیوو ی ە ێێوو ز
هرنتێک تۆچئێ هێهسترتهێه ه اینکن

ێ ته ائوت

ته ائوت

ی ۆ و له پەسو وهاهێهاو ێ پرئاستیو یتینکە وو منفو وهاوهێه ن لوه ارەیووتی ه ون

ههتئێوو پەسو وهاهێهاو ێ فەه وهاهێه تئێوو ارەی ه ه .

اهێ ته ێستو پیو ێیتئێ منهییهاو خهتناو خهڵکو ئ ستن وهاهێهاو اه وه چینناهاو .لهێ ێان یوه ی ه ێه ێدمتیوهێه ته هرەشه نوو حی تو ۆمئویستو ارەی ێ ۆمهڵوه توۆ سوه
حی تو امئ ەیگ وئێسیئوو ه ێته سه تنسو ون ۆ ییه سینسییه نوو اهێ نگ ز ته شرئهاه و زیوستو تنسو اه یبو چینناهایو خهڵکو ئ ستن ه ن ێ توه تهڵژوه ێ ایسوتیتاللو توه
هر هاسهلمرن
اهێ ناه

ه ت ێێانهێه

ئ ستن ت ێێانهێهاه و وهاهێهاییه ێ له قۆونغو ارستن ی ته شئێ

یتینکە وو انمنوجو سینسو ێ وهاهێهاو اهێهاه وه چینناهاو.

ته شئێ وهمنوو اه یهایو سۆڤیهاو ێ انڵئگۆڕه نوو جیهن له ێی هاه نوو سه ه تیستهمتی

سوولۆڤن و ێه

ۆمن ه وهاهێهایه نوو اه یهایو سۆڤیهگ سه تهخۆاو خۆاون یگهانووت چروک ێ

ێێ وهاووهێه ێ ێێ ێدگ لرووک جیوون تئێوووهێه وهاووهێه نوو ورووئ اۆگۆسووەێاو پرشووئێ هه وونم تووۆ جینتئێوووهێه ێ یگهانوووتوو سووه تهخۆاو ێ پرکهرنوونوو یوونوو وهاووهێهاو خۆاوون
پرتی

ههوژنێان ون له وئێسینه ن ێ له ێائێێژه نانتی گەوژیو ز

ێه

هێاو زگن

ێ سه تهخۆاو وهاهێه ن

ونێ توە ێپریون خۆشوحنڵ ێ گهشوبی توئێ اهموه توه سوه هان ێ

مۆ هاه تۆ زگن او وهاهێه تنتهسته نوو اکه زیوو.
وهێ ز  )1332(1991ه یپهڕانو خهڵکو تنشئێ

ئ ستن ته زگن او وه ئ گهاشوته چڵهپۆپوه اوهم ێێ یێه وه لوه تون

وهاهێهایوهێه گەوژوو ێ تناوهخرکو انابوهایو هوهتئێ توه

ه ن ێ پرشمه گه ن تهم تۆوهێه له تنکه

سینسو پرکین هرننتئێ ێ ێێڕی اوهێی توهێ تۆووهێه

ڕی هایه تئێه هۆ خۆشحنڵیو اهێ هسناهاییه ه هناه ورئشناو ێ ههڵەهڕ ریه

هفته

ههڵەهڕ ێ شن او ە .
اهگه سهاە ێان ێ وئێسینه نوو له تن ه فهلهستینهێه تکها

لهێ مهاتیوهشتی گەوژیتیوو ته مهسهله وهاهێیاهاو ێ ته هێی ێ پیە ز زیوینو خهتناو وهاهێهاو ێ یێهستن له ته یمبوه

یگیە ه ی ێ ته زوەخنوتوو خهتنگ ێ قئ تنویتی لهم ێژناه ی ته یشکنێ ێ تن تنشتەا شرئه ته

ه ها .

چه تهدم چهپرکو وهاهێهاو ێ امئ ەیگ
وئێسی ێ ێائێێژه نوو .شه هفکهوت

انێێنهاه

ه هائیوی تنێهڕ نوو اهێ ێبه ه شههیته له تن ه سۆسینلی م ێ ی په ێه او ۆمهداهایین ز ته ێێووو ایوتی تبینوی  .اوهێ ی وۆ یو

له سئسینلی م ێه سیستمرکو انتئێ _ ۆمهداهاو ه ە چئوکه هاتئیوو مهێ ی ورئی چینه ن هم ناهێه .وه هه له انستو ئ ستن ێ ارەی

تهڵکئێ له ی ه

وینشتی یاوهاو

لهگووهڵ چهێسوونوهێه چینناووهاو ێ ونته یتووه او ۆمهداووهاو ه ووە  .لووهم تن هاهشووهێه ێیوینرکووو جیهوونویو هووهتئێ ێ لووه لرکتیوووهێه مهسووهله ورئوهاهێهایووه ن ێ اوونلئگۆڕه جیهنوییه نوووتی
تناهخرکو انابهایو ه ی ته گەوژیو مهێ ی چینناهاو ێ یتهشبئێوو ون ن دوه
تهال

 .شهڕهفکهوتایهێه گەانی تئێ ه له وهتئێوین ی ههم امئ ەیسو ههم انشتیو جیهنویو ته وناهێیێ ێ ونسهقنمژیە هزیوو .لهم تن هاهێه له یپۆ او ۆمیته ونێهوت توۆ وۆوژەه

وۆاهم ه تۆ خۆ ێه سکەارە

گشتیو حی ب وئێسیئاه ێ انمن ه

«...انشتو ێ هرمنناهاو له سه یوسه

ە ێه هڵ :

جیهن انێیارکو پیە ز  .تهالم شهڕ ێ انشتو لهسه مهال ێ یخئیز اه ان چهوت حکئێمهاو گهێ ه ێ تههر ان ێێ ته ه جینێیز پرک وناه  .اوهم

شتنوه له اهسڵ ی ته ههمو یز تئێ ان وهتئێ ێ ههست ته تهختهێه
ێ حکئێمهگ .ههان اهێ ناه ون ه یڵهایو جۆ یێجۆ
ز

سنمن ێ ڵین له گوۆڕیوو سینسوو ێ ۆمهداهایوتی .ی پوه ێه او ۆمهداوهاو ێ انسوئێ هاو اون

اهێهووته

هه ی

ێت

سینسو ێ انتئێ

ە ان وه ە وو اهفەی اینسنوو ێ گهالوو اهم ویناه وه ان نمو پرکهنا اون ووههنانو ێێ اون چهووت هێڵوهگ
له ویون ی تمرنو

هوهان اهێ ناوه چهێسونوتوهێه توه شورئه

هوژنێڕهووی ێوژه هوهت ێ اون اهێ ناوه مهێ یاوه و

ه هانوو له الاه ێ هێڵهمهوت ێ زان هخئیز له الاه و اکه لرک جین تکناهێه ان ه ان یێه ێ شهڕه ێ رشهش هه سه ههڵته ی»...

ز له الپهڕه نوو اکه

یپۆ او ۆمیته ونێهوت تۆ ۆوژەه وۆاهم پڕ له ی ۆ و له سۆسینلی م ێ تونس لوه ونته یتوه او ۆمهداوهاو ێ موهێ ی ز

وروئی هوه ی

ێ هێڵهمهووت لوه

جیهن ی ه ێه مهاەسو تۆ سه انشتیو جیهنوو ێ امئ ەیسو سهاەان ەیێه .هه لهێ یپۆ اه ی له سه ن اژه او وهتئێوو ێ خەیپیو ان ێ تهڕێچئێ لهسه امئ ەیسو هڵ :
« امئ ەیسو ان ه تۆ انوو ۆمهڵژه اینسنوو ێه ههێی ێیاه تهدم اینسن اهوین ته ههێی ون ێ ون ێ انێاشو هێێ( ».پنشن انمن ه ته ێدانوو انمەاکن الای

ه ون وه  12سونڵرکه

ێمئ ەیسو له ورئان ی جرژیە تئێه تهدم ههوژنێ تۆ رشه ۆمهداهاییه نوین وهوەیێه ێیاه وهایجه هگەێ) ...« :ێمئ ەیسوو هه چهووت موه جرکو ز پرئاسوت توۆ اونوو تهختهێه یووه
وینسنوه تهدم اهوین مه ج وییه ێ ێمئ ەیسیو سینسو ته ت
پڕ تکناهێه».
جرژن

امئ ەیسو له تنێهڕه نوو  .شهڕهفکهوتاتی

ێمئ ەیسیو انتئێ

ێ ه یڵهاو ۆمهداهاو چ لوه اوه ێدگ ێ چ لوه ی ه جیهونوو ی وونائیو هوهمئێ تۆشوناو اوه نوو اون

الپە م 11 :

 .شهڕهفکهوت
ته انزی

ێمۆ ەیسیو تهم جۆ ه پرننسه ە ێه  « :ێمئ ەیسو» انوو پرکهنانو فهزیاه
ه وهزه ێ ههڵئێسته نوو له تهڕێئهچئێوو ن ێتن

وهزه تتی ێ ت یو

ه لهێ ی هه هس ههست تهێه تکن ه هائیو له تن ه ان ێ چن هوئێسو خوۆ ێ ێداه وه
ی جرژن ێ شئێنین ههاه ێ حیسنتین لهسه ه ەێ ( ».یپۆ او ۆمیته ونێهوت تۆ ۆوژەه

ێداه ه

وۆاهم)
لهم پیننسهاه ی هتینی

.شه هفکهوت له مهو ه ان ێیوژه وهاهێهاه و تنتهستهێه سهاە

ێمۆ ەیسو ه ێیو ێ هاهێێ ێمۆ ەیسو ێدمته
له ارژهاشتنو  .شهڕهفکهوت
«اهگه اینکن

اکه ی له ێیوژه وهاهێهایهێه تۆ

امئ ەیسو ه ن .اهێ له ز وئێسی ێ تۆوه

وینز ێ چنێه ێیوییه وهاهێهایه نویش ت .

ی ێمئ ەیسو اهگه ته هسمو ونسینو انزی

ێ هۆێایهاو ان ت

هۆێایهگ ێ شهخسییهاو انابهایو انقه فه ێک ن ێکو غهاەه ێیقعو ت

یونن ته منفه نوو وهاهێهاه یشو ارتی ت :

هت

ێێوه ه اینکن

هۆێایهگ ێ شهخسییهاو انابهایو ۆمهڵرک اهفەی اش ه گهل ێ وهاوهێه پروک

ێن ان چ اهوتیزه غهاەه ێیقعو اه».
هه ێههن له ویئی ێمئ ەیسو ێ « تم امە » ێ مهسهله وهاهێیاهایتی ته قنزیوجو مهسهله ڕهێی ه وهاهێه ه پرئهوت
یستیتی هت شکڵو پین ه ەیێ اهێ ێمئ ەیسییه ت
هترته هستهته
.شه هفکهوت

ێمئ ەیسو
له ورئی

هترته هۆ

ه له ێدگ ی ههاه .هه ێههن توه ێسوتو ێی تیوە ه وە هێه وه اوهێ منفوه وهاهێهایوه وه گوهال لوه ێدارکوو ێه اروەی ی هاونوب

ۆوهتئێوهێه ههمئێ هسهداه ن له مه هز.

ێمئ ەیسو ێ چنال بئێوو ۆمهڵ له ورئی

امئ ەیسو ێ پرشکهێانو انتئێ او ۆمهڵ له ورئی سه تهخۆاو سینسویو ێدگ ێ امئ ەیسوو ی پرئهووتاو ه اوت ێ

سه وجو ارکۆشه یوو حی ته ه ێ الاهوه سینسییه ن ێ خهڵکو تۆ ی ه رشن  .اهێ پرو ێیتئێ له حکئێمهاو اکتناۆ
ێ جرژن انابهایو خۆ له ن ێتن

ێست ه ون ێپرو ێیاوه خئ مئختون

ێدگ ی وییه تۆاه ن ە ێ ته ههمهرنن تۆێی ێه ترژن

ل

ی خهڵک خۆ له حکئێمهگ ته جین هزیو ێ ڵخۆشییه و توه ڵ

ێ (ومئێوه ێدانوو سۆسینلیستیو اهێ سه هم هه ێههون اروەی

له امئ ەیسو تربهش ) تهدم له ێمئ ەیسو ێ سیستهمو امئ ەیایک ی خهڵك هسهدگ ته هو خۆان هزیو ێ ته هالقهێه له ن ێتن
«تهستەیێهاو» ان نمو ت اهمەێ اهێال

اون مونفو وهاوهێهاو لوه

اکتوناۆ

ێ سوه هڕ او اوه .اهونووهگ لوه تون

ۆمهڵ ی تهشتی

وه خهڵکه وهان

هه :

انتئێ ایشوهێه  .هوه ێه گئامون «خئ فوناو» منوناوه و ێێووو وییوه اوهێه ێمئ ەیسوو اوه وه

وهخشو هه ه ن اژه هگرڕێ .ێدارک ونائیو خۆ له پرئهوتاو انتئێ او لهگهڵ ێدانوو اکه تبئێەێ .توهدم توۆ اوهێه اوهێ پرئهوتایوه وهترتوه تهسوتەیێهاو پرئاسوته وه خوهڵکو ێدگ لوه
ن ێتن

انتئێ

ێ ته ههمهرنن ی چنال نوه ێ ڵسۆزیوه تهشتی

خۆان ت یو ێ ههست ته ن اژه تئێوو تهشتی او خۆان له ن ێتن

تکه  .اهمهش ێه

وناوه مهگوه لوه سوناه

ێمئ ەیسوییهێه اونوو ناروک وه خوهڵك حکئێموهگ توه هوهڵبژی ه ێ وئێنوه

تهڕێئهتە وو ێدگ ی تکه  ( ».یپۆ او ۆمیته ونێهوت تۆ ۆوژەه وۆاهم)

تئێە تئێ له هخنهگەا ێ انزیاهاو له یێی ە وو گۆڕیوتی:
یز وهتئێ ته ێهز و مهێجئێ ێ وهزمو مهێجئێ ێ پرننسه نوو سه هم اه رک لهێ انابهامهوتایه ته زیوه
ههڵئێست ێ هسناهایو خهتناژرڕیوه ههتئێه .تن انمن ه ته هێشنوهێه اهێ انابهامهوتایه

.شه هفکهوتای

ه ن اژوه او ز اون لوه سوه تیوە ێ تنێه ه ونوو ێ لوه سوه

له ورئ هرنتێک ههڵئێست ێ ێیوینه نویتی تکهم.

.شه هفکهوتاو وهمە الاهوژە سۆسینلی م تئێ ێ سه سهختنوه ی ۆ و له تیەێتنێهڕ سئسینلیستو ه وە توهدم هخنوهگە سیسوتهمو سینسویو ێداونوو سۆسینلیسوتو توئێ تئێەیووه هخنوه
لهێ شتنوه هگەگ هته ونێ سۆسینلی مهێه ه ەی .
له ێان

« یتە ێێ ێ ێی

اهفغنوستن » ( )1363ی هڵ  « :اهمه چ سۆسینلی مرکه ه له اەسو ایمەەانلی م هت توه ز ێ لوه ێژون

افن و ل تکەێ وه ته پشتیئیویو هێیتئێ ێ حهقنوییهارک ه له جهێهه

یمهز یووتوو اکتناۆ ایوه و انشوکەی وی یمییوهێه

خۆاتی ههاهاو؟»

هه ێههن اهێ ناه ێدانوو سۆسینلیستو وهمن ێ سیستهمه سۆسینلیسوتییه ن ێێخون

اوهێه ێه ان ونمو خەیپیوو سیسوتهمو سینسوو ێتوهانڵبئێوین لوه امئ ەیسوو سوهاە وە ووه ێه

ویشنوه خەیپیو سئسینلی م ێ ته ههمن یشکنێاو جن یوهێه افن و له سئسینلی م ه ە .
ومئێوهاه و اکه لهم انابهامهوتایه اهێه تئێ اهسلیمو ێیوی ێ تیە ە وهێه ێ پرننسه
خۆاهێه سهاە

وین

هێهڵهان ێ هر ه گهێ ه ن وه هتئێ .له ێیوژه خوۆ ێ ته هێهووت ت ێێانوهێه ێ وهاهێه وه

ه ە  .چهمکه جۆ یێجۆ ه نوو له ێیوژه سینسو ێ خهتناژرڕ وهاهێهاه و تنتهستهێه پرننسه ه ە  .له ێان ێک له ێە سه ێڕ «ایە ا م ته چو هڵر » ی توهم

جۆ ه ێیوینو هێڵهان ێ ێژامه ز ی ه ن له تن ه ایە ا مهێه هگ ه ناهێه :
«ز

ی ی ته هافو خۆان هه چو ته زه ه ان ێ

خۆان تئێه توه ایە ا میون یوونێه ێ حکئێموهاین وە ێه ێ هوه چو تۆخۆاون ە ێێانووه ێ توه قونزیوجو خۆاون اتوئێه توه هێیاون

زیویئه .حکئێمهاه اکتناۆ ێ سه هڕ ن ته مهالو خۆان ان اهێ جرژناه هستین هڕێی خهڵک هگە
نگ هسرک ان انقمرک له ونچن
لهسه ی هوەێ ێ هنێی
هه ێههن هڵ :

ه ئ ێ ...تهدم ته هیچ جۆ ه اهێه توه ارە او م وونێ ونتوه  .لوه ته یمبوه ی هوه

زهتە ێ زهوژو حکئێمهگ ێ انقمو ز ی ێ هسهداتی یپهڕ ێ ته ونچن

مهحکئێمییهاو تۆ ته ز هترتهێه (».الپه ه نوو  153ێ 154

هست توۆ چوه ێ ائووتێایژ توه

تربو ههڵبژی هاه له ێان ه نوو ێ تئ سن ق شهڕهفکهوت

اوهێه هسوتبهج وونێ ارە ا موو
چنپو سئارت )

الپە م 12 :

«ته ئ او ان نارک له وین ی منف ێ انزی ایه نوو اینسنوو «انتع» ههێی ێ ههێهسو ز ی ی ت ێ قنوئێ له الاه ز ی یوهێه تنئێسەێ وه هه ارە ا م توهڵکئێ ز

اکوهش

ون

منوناه و ێێ ێ ان اکەیێان ونت ێ ز ی ی هائیو ههمئێ جئێدوهێهاه و ن دوه ێ ههمئێ یپهڕانرک ێ ە هێهاه و شۆڕشوژرڕیوه توه خیەفوو قنوئێووه نوو خۆاونوو یتنور ێ توه ینوئیوو
ایە ا م مهحکئێمین تکه
شهڕهفکهوت

له ته یمبه ی ههمئێ جینناهارکو خۆان ته هێی ێ ن دوه ێ قنوئێوو له قهڵهم تته ( ».الپه ه 156

تربوو ههڵبژی هاوه لوه ێان ه ونوو ێ توئ سون ق

چنپو سئارت)

اه رکو اکه له هوژتیوهێه نوو اهێ انابهامهوتایه ته زه

.شه هفکهوت له ههڵئێسوت ێ ێیوینوه نوو ی تهڕهسومو ونسوینو خوهتنگ

سوتهم ێ تو مونفو توئێ جون اهگوه توه هوۆ اوهم

خهتناخئیزایهێه انشتو له انستو ونێچه ێ جیهنویش ی هێابناه مهاەسییهێه:
ان نارک چهێسنوتوهێه جۆ تهجۆ

«ان نارک زێڵم ێ ز ههت

ۆالهاو ێ الو ێ ێە چهپۆ و ێ هوه ی
چهێسنوتوهێه ێ زێڵم ێ اکتناۆ
ێه هستهرننوو انزی
تەاتییه له انزی

چینناهاو وه ی

لوه الاوه و اکوه لوه گوۆڕێ یتو
مهگه ته ز

ههڵ ونگە

شوهڕ ێ وون ۆ و هوه هتو ێ هوه هشوب تبو  .چهێسورنه ێ زیڵوم ێ سوه هڕ هیچکونگ توه موهالو خۆاون هسوت لوه

ێ له ان نمو شکست له خوهتنارکو ائووتێایژ ی ووهت ! وهێیتئێ سوئڵ ێ انشوتیو گشوتیو جیهونوو ێ هوه ێههن شوهڕ ێ خوهتنگ توۆ

ێ تۆ له ورئتە وو زێڵم ێ چهێسنوتوهێه وه هه لرک جین وی
ێ تهختهێه او مە  ».ێان

وهاهێهاو مهزههتو ێ جینسو تنێ ت

ان نارک اکتوناۆ

ێ سوه هڕ او لوه الاوه ێ اهخسویە ێ

«سنڵو انزه جیهنوو» (ته تۆوه

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

تهڵكئێ ێێ الاه ێ ێێ اوئ اوه مهسوهله وه اوه ین اهێیێ وه

اوهێه

اکهاوه .اوهێ مهسوهلهاهش

هسەرکە وو سنڵو )1919

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

پهیمانی لۆزان و سێور
له وئێسینو  .سن ق شه هفکهوت
ێه گیەیێ له تربو ئ اه مرژێێ ت ێێانهێه وهاهێیاهاییه نوو ئ
ێه گرڕ تۆ ئ

 :اههن هایقو

پهامنوو سرئ ( 1902زیاینو)
تووه لووهێه تنسووو تڕان ه وونوو ۆوفەیوسووو شووهڕ اه ووهمو جیهوونوو لووه توون ه
ئ ستن ی ێ ان نمو اوهم تڕان یووه تکوها

تنسوکە وو پرشوینهاه و وئ گ توه

پرئاست هزیوی !
لوووه اوووهێیێ مووونێه شوووهڕ ی ێاوووئێێژ ێ هانئتوووها لوووه وروووئی هسوووهداتی ه
ایسووتعمن ایه ن تووه مهتهسووتو یتهشووکە وو
تڕان ونمهاه له مهڕ یتهشکە وو

هووهداو ورئهڕیسووت ێ خوون و ئسوومنوو لووه اوون ی ی تووئێ .هووه ێه پرشووتە تنسووکەی لووه تووههن

ههداو ورئهڕیست مۆ ەی ه ته پهامنوو «سناکە پیکۆ» ونسەیێه .ته گئێەه اهم پهامنوه ونێچه نوو جنئتو ێ ونێهوت «تی یلنهەا » رەیقو اوهمڕ

ان ێ ێێ تهغتی ێ سئلهامنوو ه ی ته اینژلستن  .تهشرکو ز
تهشووو خووۆ

ووە  .لووه اووهوجنم ی ونێچووه نوو هێ ێێتووه

زیوین ایه و ز

له تن ه

نوژن ێە زهێایه نوو

پنش مۆ ە وو پهامنوننمه
تئێ تئێ ته هۆ
خئ مئختن

سئ ان ێ لئتننوو ارستن ێ خئی ێێ ائ یون (ونێچوه مئێسوڵ) ێهتوه فهڕیوسوه ه وهێگ .ێێسوین ارو ی ایش هسوتبهج

گووۆلو «ێی » لهگووهڵ تهشووه نوو اکووه ێ ێێ
ههداو ویئهڕیستو ه هتو ی ێهچنی هرننتئێ تۆ

یێی

ئ سووتن ێ اه مهوسووتن تووۆ ێێسووین اووه خن ووەی  .اینژلسووتن ووه لووه موونێه شووهڕ ی
ه هێابئێ ه ئ ستنوو خئی ێێ ته انابهاو له تن

ۆاناو پرهرننوو شهڕ لهگهڵ ئسمنوو ( )1911اه الاهوه ونێچه «مئێسڵ»

هخنه ێ تر ی او فهڕیوسه .تهدم اینژلستن ه

ته ئ ه ن

سوونڵو  1916ی لووه ورووئی اینژلسووتن ێ فهڕیوسووه

ە هێه فهڕیوسه چنێهڕێی ه ە تۆ ملمەو

وهێاوهێه هێڵهمهووته چوئی

یگیە ە ه ێهته فهڕیوسه هێابئێ .اهم ن ه رشهاه و ز
هێاه تیە

توه ێیێه

ی رشنوو سه وجو ئ ه ون ێ یووو توهڵرنو سوه تهخۆاو اون

ته اه رک له ێژن نوو هست ههڵژەانو فهڕیوسه له یێی ە وو ونێچه مئێسڵ ی هون .چئێوو «سرە پرەسسو ن ە» ه پنشن تئێ توه ۆمرسورە توه ز تەاتنویون

له رەیق تۆ خئی ێێ فهڕیوسه له پئشەه

سنڵو  1911ی ێائێێژ لهگهڵ هوروەیڵ شوهڕاف پنشون وه ێێ سونڵ پنشون توئێ توه سوه و وۆڕ وئێنه یاوهایو ئ ه ون لوه ۆوفەیوسوو انشوتیو

پن اە له تن ه پرکهرننوو ئ ستنورکو سه تهخۆ ان خئ مئختن ی ومئێوهاه

لوهم سینسوهاه .لوه الاوه و اکوهێه پونش شۆڕشوو موهزوو سئسینلیسوتیو اۆ توۆتە لوه سونڵو  1917اه یوهایو

سۆڤیهاو ه جرو ێێسین ار ی او گەابئێه له اهێیێ فەیێیوخئیزایه نوو مئسته مه یاو ێ یێی اه زایه نوو له ێداه نوو یێس ێیز هرنن .له ان نم ی اهم ونێچهاه ه تڕان ێیتئێ
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تهشو ێێسین ار ی ت اهمنحو ارکەی .ته انابهاو اهمەاکنایه ن ته یستو خه اک تئێ تیکهوه هوو خۆاون  .توۆ اوهم مهتهسوته پرشونین ان ە توئێ :حکئێموهارکو اه موهوو لوه تهسورکو
ز ایمەه یاۆ او ئسمنوو ی ه تڕاون ێیتوئێ توت ێ توه ێێسوین یتموهز ێ .سوه هڕی اوهێه حکئێموهارکو « وئ »اوش یتموهز ێ وه توه پروو وهقشوهێ پەووو اوهێ وناو اوهمەاکن وی اوک توه
چئی اه و سه جهم خن و ئ ستنوو هگەاهێه .اهم س حکئێمهاهش ان ه هتئێ له ێە چنێ ێەاو اهمەاکن ی تئیاه .
له ههلێمه جرکو اهێاۆ ی ۆوفەیوسو انشتو له »سرئ » ههڵکهێائێ له هێ ێته پن اە پرک هنگ .لهم ۆوفەیوسه ی ۆڕێکو وئێنه یاهایو ئ اش ته سوه ناهاو هوروەیڵ شوهڕاف پنشون
( ۆوه هورەیڵو ئسمنوو ێ تنڵیۆز پرشئێ اهم ایمەه یائێ ایه له سوئات) ێه چونێه ێە لوه ێائێێژه ونوو پرئهوتاوتی توه ئ سوتن ێ اه مهوسوتن ی تهشوتی توئێ .ێائێێژه ونوو ۆوفەیوسوو
انشتیو پن اە تئێ ته هۆ مۆ ە ووو پوهامنورک لوه  12مونوژو اوئێاو  22( 1922خوه منونوو  1299هوهانێ ) لوه  433خونڵ ی .هقوو اوهم تڕاون ه لهموهڕ ئ سوتن لوه تهشوو سورههمو
پهامنوه ه ی هنائێه تهم جۆ هاه:
من ه  :62ۆمیسیۆورک له وئێنه یوو تەاتنوین فهڕیوسهێ ایتنلیون لوه قئسوتهوتهویه جرژیوە هتو ێ لوه مونێه شوهش منووی پونش توهڕێئهچئێوو اوهم پهامنووه خئ مئختون او ونێچوهاو ه ی توه
ونێچهاه

ه ز ته

یویشتئیوو ئ

ههداو فئ یگ جنئتو سنئێ ه نوو خئی ێێ اه مهوستن تهم شرئهاه

ێ لهێ چئیچرئهاه ی ههڵکهێائێ :

ه پنشن ان

ه ەێ .هوه ێههن تهشورک

له خن و ائ ین ههڵکهێائێ له ێ ێێ سنئێ ه هنێتهشه نوو اهم ێداه لهگهڵ تها وههەێ ێ سئ ان توه لهتوه چونێگەانو مون ه ( )27تهشوو ێێهوهم (خونڵو  2ێ  .) 3هوه نگ ۆمیسویۆ
لهموهڕ رشووهاه

ی سوونن وووهتۆێه رشووه ه لهالاووه اهوووتیمنوو ۆمیسوویۆ ه ێتووهێه تووه هێلهاووه نوو خۆاوون  .گهدڵووه اووهم خئ مئختن ایووه هتو موونفو انشووئ ایه ن

همناهاییه هگهز ێ مهزههتییه نوو ویشتهج لهێ ونێچهاه ی ته اهێیێ

هستهته تکن .ۆمیسیۆورک ه لوه وئێنوه یوو اینژلسوتن

هلتیوییووه ن ێ توونقو

فهڕیوسوه ایتنلیون اروەی ێ ئ ه ون پروک ێ سوه لوهم

ونێچه ه ی اهگه پرئاست تئێ له تن ه پرتیهنانهێهێ سنغکە وهێه سنئ ه نوو ائ ین ه ته گئێەه اهم پهامنوه لهگهڵ سنئێ ه نوو ارەی هنێتهشه تڕان تتی.
من ه  :63حکئێمهاو ئسمنوو له سه اهاو ه تڕان ه نوو هه نم لهم ۆمیسیۆونوه
من ه  :64له منێه سنڵرک پنش جربهج
ز ته

ه له من ه  62ی پرشبینو ەیێ له منێه  3منوی پنش ێه گەانین قبئێڵ ێ جربهج ان تکن.

ە وو اهم پهامنوه ترتئێ ئ ه نوو یویشتئێ اهم ونێچنوه ه من ه  64هانوژەێتهێه تچنه اهوجئمهوو ۆمهڵو وهاوهێه ن ێ تیسوهلمرن

یویشتئیوو اهم ونێچنوه حهزان له سه تهخۆاو له ائ یناه ێ هانوهێێ جیون تبنوهێه ێ اهوجئموهویش توۆ

ه تکوهێێ وه اوهم خهڵکوه شوینێ سوه تهخۆای

وه

توه ائ یون هسوەرەێ وه

سه تهخۆاو تتی ته ئ ه ن  .ائ ین لهسه اهاو وه لوهێ ونگ ی ههڵئێسوتو خوۆ لهگوهڵ اوهم یسوەرەایه ێوک تخونێ لوه هوهمئێ مونفو خوۆ لوهم ونێچنووه ی هسوت هوهڵتژە  .چۆویوهایو اوهم
هستههڵژەانه له ێائێێژه انابهاییه نوو ی ه له ورئی هنێپهامنوه سه ه ییه نوو ێ ائ ین ی پرک ێ ان

ه ەێ.

گه اهم « هستههڵژەانه« تنسکەی لهالاه ائ ینێه اوهوجنم توت ێ ێ ئ ه ونوو یویشوتئێ تهشورک لوه ئ سوتن وه
ارستن له ونێچه مئێسڵ ههڵکهێائێه ته پرو ێاستو خۆان تینوهێێ هگهڵ حکئێمهاو سه تهخۆ

ئ تکوهێ هویچ ونم

له هنێپهامنوه سه ه ییه ن لهم تن هێه منفو هخنه ێ ارعتەیزان وییه.
تنس ە وو چهوت مهسهله له تن ه اهم پهامنوه ی ته پرئاست هزیوەێ :له سه هان ی پرئاسوته ت یووەێ وه توه گوئێەه
موون ه  64چن هوئێسووو ێاەاووهاو ئ وشووینو مئێسووڵ تووه شوورئه سەێشووتو ێ تووئپڕ تووه چن هوئێسووو تهشووه نوو اکووه
ئ ستن گەێ وه یێه .اهم ێاەاهاه وهێاهدوییه اهوهن نارک ه ەی ێهسه ئ ستن تخەێ ه:
اه هم – اهم ئ ستنوه سه تهخۆاه پرک هنابناه.
ێێههم – یویشتئیوو ێاەاهاو مئێسڵ ویشن تته ه حهزان له پرئهلکنوه.
لهالاه و اکهێه پرکهنانو ئ ستنوو سه تهخۆش ته مه ج ێ شه گ گەێ یێه:
اه هم – خهڵکو ئ ستن هت سه له اهوجئمهوو ۆمهڵو وهاهێه ن تته ێ تیسهلمرن

ه ز توهان سوه تهخۆاوان

گه ه ه.
ێێهووهم :ێاسووت ێ هوژووو ز تووه خووهڵکیش تووهس وییووه ێ اهوجئمووهوو ۆمووهڵو وهاووهێه ن پرئاسووته اووهێی تووه شووینێ
ێه گەانو سه تهخۆاو ت یوو  .اوهگینن هتو

یێی لوه اینژلسوتن تکون وه توه لئاوف ێ وه همو خوۆ

ئ ه ون تخناوه ێوە

سه تهستیو خۆاهێه!
خوونڵرکو اکووه لووه مووهڕ سوونئێ ه نوو اووهم « ئ سووتن »وووه

ووه هتئێیاووه پرووک تو  :تووه پرووو ورووئه و پهامنوه ووه اووهم

ئ ستنوه تهشرکو ته انو له ونێچه ئ وشینه نوو ێه «ان انمن » ێ «مهدایه«ێ  ...ه له

انێی چۆمو فوئ یگ

ههڵکهێائێ وه هگەاهێه له ته اهێه اهم ونێچنوه تهشرک له ونێچه نوو ێە هسهداو فهڕیوسه تئێ  .سوه هڕی اوهێه توه گوئێەه مون ه  27تهشوو ێێهوهمو پوهامن (خنڵوه نوو )3 2
جژه له ونێچه نوو « ئ

یغ» ێ هشته نوو «ج اەێ» ه ارستنش تهشرک له خن و سئێ این

هه ێههن شن ه نوو «ائ فه« «مون ا » «وهسویبی » ێ «ج اوە ایبنوو ئموه »اوش لوه

قهڵهم یتئێ ه هێابئێوه ێە هسهداو فهڕیوسه .اهم ێێ تهشه له خن و ئ ستن وه هتئێیاوه توه شورئه

یسوتهێخۆ اون ون یسوتهێخوۆ توت ێ توه فهڕیوسوه وی اکوه سو اوه و خون و

ئ ستنوو ئسمنوو هگەاهێه.
تهدم له تن ه «سنئێ ه نوو خئی ێێ اه مهوستن ێه پنشن ان

ه ەێ » اهم سنئ یوه له یستو ی له من ه  19پهامن (تهشو شهشهم :اه مهوستن ) ان

ەیتئێ  .ته گئێەه
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پهامن  :ائ ین ێ اه مهوستن ێ ێداه نوو اکه تهشتی هتئێیاه ان اکە وو سنئێ ه نوو ورئی ائ ین ێ اه مهوستن له ونێچه نوو «اه زهڕ م» ێ «اه یتئزی » ێ «ێی » ێ «تتلیە» ته
یێه او سه ۆمن

اهمەاکن تسەرە ێ تڕان ه ن ێ اهم ێئشئێننوه

ئسمنوو ه له وی اک سنئێ ه نوو اه مهوستن ههڵکهێائێ پرشین
تهدم هوژو سه ۆمن

اهمەاکن ته ە هێه لهگهڵ اهم چئی چرئهاه

ونێچه هست ویشنوکەیێه ن یێێژ تکەێ ێ پرکهناه

ه هوژه ونێتەیێ تۆ هست پرڕیگهاشتنو اه مهوستن ته ه ان ێ هه ێههن غهاەه وی یمو ە وو چهووت تهشورک لوه خون و
تکن قبئێڵ تکه .
ه خۆ پرشتە له مهڕ ان اکە وو چن هوئێسو گهال ی یاژهانوتتئێ اه و وه هگەاهێه .چئوکه ت اهێه لهگوهڵ خوهڵکو
تکەێ

هگهزاو اهێ ونێچنوه ان

سه ۆمن

اهمەاکن تهشرکو ته ا له خن و ئ ستنوو ئسمنوو ه ز توه هوه ه ز

یویشوتئیوو

ئ تئێ ێ وی اک ته س تهشو اکوه خون و ئ سوتنوو ئسومنوو هگەاوهێه ێه ونێچوه نوو «موئش» ێ «اوه زهوجن » ێ «اوه زه م»ێ «ترنژوۆل» ێ «تتلویە» ێ «ێی » ێ «اونگە »
یتئێ ته اه مهوستن « ه ان ه هتئێ له ێە سه په ستیو اهمەاکن ی تئیاه ».
تهمجۆ ه اهگه پهامنوو «سرئ » جربهج تئیاه ئ سوتن لوه یسوتو ی توه ئ سوتنوو ارەیووهێه هتوئێه پرونج توهش .ئ سوتنوو سوه تهخۆ لهتوه چنێگیەیێ لوه ونێهووت اوهم یتهشوکەیوه ی
ێدارک تئێ ه له تن
اهێه

خن هێه اهوین س اه و خن و ئ ستنوو ئسومنوو هگەاوهێه ێ توه انابوهاو اوهم تهشوه ونێچوه توه پیوتێ ته ه هاوه نوو شوتئ نڵیو لوهتن توۆ ان هڵوتی

هگەاوهێه.

همناهێه ونێچه هه ی ێ هسوکئ اه نوو ێه «خون پئگ» ێ « ه سویم» ێ «حوه ن » توئێ ێ ان توه ە ێه «ونێهووت ایوتی » ێ مئێسوڵ ێه «ونێهووت اونتئێ » همنووهێه .اون ه

اینژلستنویش مهسهله وهێاو هخسته ێە چنێه ێە .
هێیتئێ پهامنوو «سرئ » له تون ه

ئ سوتن ێ چن هوئێسوو وهاوهێه

وئ ی اوهێه ووهتئێ یسوه توۆ ههڵوت ێا  .سوه هڕی اوهێه هوه ێه

سه اهوجنم ئ ستنوو ئسمنوو ته پرو پهامنوو «لۆزی » تهسه س حکئێمهاو انزه یمهز یێ جینتۆێه له ایمەه یاۆ او پرشئێ

هزیووی اهونووهگ اوهم پهامنووهش توه ێئه ووهچئێ.

ئسمنوو ێیان ائ ین

رەیق ێ سئ ان ی یتهش ەی.

پهامنوو لۆزی ()1923ێ یتهشکە وو ایستعمن او ئ ستن
تڕان ه نوو پهامنوو «سرئ » له تن ه

ئ ستن ی زاناە وئێسەیێ سه نغهز تئێ ێ هه له سه هانێه ان تئێ ه ه هاونوو جربوهج تئێویون وییوه .لهموهڕ توهڕێئهتە وو اوهم پهامنووه ی

هرنتێک ته پەسناهاو یتئێ ته هێڵهاو ئسمنوو ه له یستو ی ته ە هێه هێڵهارکو اهێاۆ له گۆڕێ ی وهتئێ .هۆاه ه اهێه تئێ ه له سنڵو ٩١٩١ێه حه ه هاه توه ێبوه او هووهڕیڵ
مستهفن همنڵ ه پنشن ته انان ائ
سه تهخۆاو سینسو هستو پ

(تنێ و ائ ) ونێ

ه وە توه مهتهسوتو لهسوه ون التە ووو سوئڵتنوو ئسومنوو ێ ێه ه وونوو هر ه ونوو ترژنووه لوه ێداوو ائ یون ێ ێه هسوتهرننوو

ە تئێ ته هته ه گهشه ستنوتتئێ.
ائ ین ی ته ئ او تنسو هنانه سه ن

مستهفن همنڵیش ه ها  .لرەه ی هوه اهێهووته ه وئاەێ وه

ان ه له تنسه نوو یهنائێ ی ته ێ

ێێڕی تنسکە وو ت ێێانهێه نوو ئ له ۆمن

ارکۆشنوو مستهفن همنڵ ێههن گئشن

خستبئێه سه حکئێمهاو ئسمنوو له اهسوتهمبئێڵ وه هنێپنامنووه نوو ونچون وە لوه ته یوبوه ههڵئێسوتو ونسیۆونلیسوتیو مجلسوو ئسومنوو لوه سونڵو

 1922ی اهستهمبئێڵ یگیەتکه ێ مهجلیسیش ههڵئهشرن .
سه هڕی اهمه له سه هان منوژو تنوهمهڕ اهێ سنڵه ی ۆتئێوهێهاه و ته ا له ێە ونێ «مهجلیسو مهزوو ویشتمنویو ائ ین» له شن
پرک هنابئێ حکئێمهاو وئێو یمهز یوت ێ اهم حکئێمهاه ته انقه شئێنو ویشتمنوو ێ قنوئێوو تۆ تهڕێئهتە وو ن ێتن
اه له اه همی تڕان ه نوو مهجلیسو مهزوو ویشتمنوو ائ ین ێ حکئێمهاو ان

اهوقه ه ه له ێە وفئز اوهێیێ مسوتهفن وهمنڵ ی

ێدگ یون.

ەیێ له الاه اهم مهجلیسه اهێه تئێ ه ته هسمو ته اهێیێ جیهنوو یگهانوت:

«ههمئێ اهم پهامن ێ تڕان ونمنوه لهالاه حکئێمهاو ایستهمبئێڵهێه مۆ ەیێه ته هسمو ونونس ێ ت تناهخ » ێیان له یستو ی پهامنوو «سرئ » له تن ه چن هوئێسو ائ یون ( اون ه
ئ ستن )اش ته لهێه له یاک ت

ته هسمو لهالاه هر

یستهقینه ائ ینێه ته په چ یاهێه ێ هیچ هستهته ێک تۆجربهج

سه اهوجنم شهڕ سه تهخۆاو ائ ین له  19خه منونوو سنڵو  1922زیاینو ته سه هێانو اه جن او هر

ە وو وهمن.

مستهفن همنڵ تهسه ائونوییه ن ی ۆاناو هنگ .تهستنو ۆوفەیوسوو «لوۆزی »

له »سئاە» ێێ منوی ێ ویئ پنش سه هێانو مستهفن همنڵ تهمنون ته هسمو ونسینو حکئێمهاو وئێو ائ ین له تن

ورئوهاهێهاواهێه تئێ .لوهم ۆوفەیوسوه ی وه وئێنوه یوو اینژلسوتن ێ

فهڕیوسه ێ ایتنلین ێ یپۆ ێ منوو ێ «سرەب ێ ە ێیگ» له الاه ێ وئێنه یوو ائ ین وئێ له الاه و اکهێه تهشتی تئ پنشمله

ئ ه ن ز تنسو رشه

ئ ێ چن هوئێسوو ونێچوه

مئێسڵ ەی .هه ێه له پرشتی تنسمن ە سنڵو  1911پنش تەیوهێه شهڕ لهگهڵ ئێسمنوو ونێچه مئێسڵ هست ته ج لهالاه هر ه نوو اینژلستنوهێه یگیە وەی .فهڕیوسوه هخنوه لوهم
ن ه گەگ چئوکه ته گئێەه پهامنوو «سناکە پیکۆ» مئێسڵ ێهته فهڕیوسه
سنز ی .سه

هێابئێ .پنش تنس ێ رشمه رشمرکو ز

له وروئی سوه

ێهزاەیووو اینژلیسوتن ێ فهڕیوسوه چنێپرکوهێانرک

ێهزاە فهڕیوسه ه له نوژن وهێاییه نوو مئێسڵ انگن ی وهتئێ تهێه یز تئێ لهته یوبه یوو مئێسڵ ته اینژلیستن تهشورکو اکوه لوه خون و ئسومنوو توت ێ توه فهڕیوسوه.

تهدم نارک تئێوو نوژن وهێاییه ن له مئێسڵ انشکەیتئێ فهڕیوسه اهم ێکهێانه خسته ته هخنه .پنش مهقنڵهاه و ز له تههن
یهناو وهێگ تت ێ ته فهڕیوسه .تهدم اهمجن اهمەاکن ه لهم سهێ یاه ی سه
یهناو وهێگ ێک هێا

ێ ته هسمو تڕان

ت

 1922ی لهسه اهموه سونغ تئێووهێه وه هرنوتێک لوه

ێ منتۆێه هخنه گوەگ .لوه ان ونم ی پونش رشوهێ هه یاوه و ز

ی ه »چن هوئێسو مئێسڵ پنشن لهالاه اهوجئێمهوو ۆمهڵو وهاهێه ن ان

له ۆوفەیوسو لۆزی ی ائ ین یێی مڵکناهایو ێاەاهاو مئێسڵو ه ە  .لهته یوبه اهم یێیاه ی تەاتنوین رشه

ئ

هوه سو

هێڵوهگ لهسوه تهشوکە وو

تکەێ».

له ئ ستن ی ههرنناه گۆڕێ ێ یێی

ه ە ه ئ ه ن ێه
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وهاهێه نوو ونێچه منفو وهاهێیاهایو خۆان ێه تژە ێ حکئێمهاو انابهایو خۆان تب  .ێهدمو وئێنه یوو ائ ین اهمه توئێ «اوهم حکئێمهاوه لهالاوه مهجلیسوو موهزوو ویشوتمنویو ائ یونێه
ێ وئ ه ێ وئێنوه یوو یسوتهقینه

یمهز یێه ێ حکئێمهاو اوئ

ئ ه ون لوه مهجلیسوو ویشوتمنویو ائ یون لهگوهڵ وئێنوه یوو اوئ

لهحکئێمهاو ائ ین ی هنێتهش » ێ « ئ ه ن هه چهوت ته زمنورکو اکه ترجژه له ائ و قسه ه ه

تهدم لهگهڵ ائ ه ن جینێیزاین وییه ێ لوهتن

ێه اه » تهم چهشنه تهم فڕێفیشندوه وه انمن ه وهتئێ منفو وهاهێیاهایو ئ ه ن ته هسمو تننس
سه اهوجنم له 24

تهشوتی » هوه ێههن « ئ ه ون ێ ائ وه ن ێه اوه
هگوهزێ اونای ێ انابهامهوتایوهێه

تهڵکئێ یێی مئێسڵیشین ه ە !

ێایه سنڵو  1923زیاینو ی (سرههمو گهالێێژ  1322ههانێ ) پهامنوو لۆزی مۆ ەی .ته گئێەه اهم پهامنوه ائ ین ێیز لوه مئێسوڵ هرنون ێ یووو توهێه ی هرنون وه

چن هوئێسو مئێسڵ لهالاه اهوجئێمهوو ۆمهڵو وهاهێه نوهێه ان

ئ سوتن ێهتوه ائ یون وهێگ .لوهم پهامنووه ی توه هویچ شورئهاه تنسوو وئ ێ مونفو

تکەێ .لوه ته یمبوه ی تهشوو ز

وهاهێیاهایو ئ ون ەێ .ان ه له تهشو سرههمو پهامنوه ه ی «من ه نوو  27ان  )44له تن ه پرئاسوتیو پن یسوتنو مونفو « همناهاییوه ن » چهووت شوترک هونائێه .توۆ ومئێووه لوه مون ه
 39ی« :تۆ هڵک ێه گەانو انزی یوه اهته ه ائ ین له ههمئێ چهشنه زمنورک چ له پرئهوتایه نوو انابهاو ێ تنز گنوو ێ ن ێتن

اناینو ێ چنپهمهوو ێ چ له ۆتئێوهێه گشوتییه ن ی

ونت هیچ ته تهسترک پرک ت » هه ێههن« :سه هڕی تئێوو زمنورکو هسمو تۆ اهم انقمه له یویشتئیوو ائ ین ه ترجژه له زمنوو ائ و زمنورکو اکوهان ههاوه ه هاونوو اوهێیێ پروک
ت ان له ی گن ن ی تۆ قسه ە ته هم له زمنوو انابهایو خۆان هڵک ێه تژە .
ته گئێەه من ه « :39حکئێمهاو ائ ین ێهاهستۆ خۆ

هگەێ ه خنڵه نوو هنائێ له من ه نوو  49 -31ی ێه قنوئێوو تنهڕهاو تننس

ته جۆ ێک ه هیچ قنوئێوروک هویچ « ێئشوئێ

ێ ههوژنێێکو هسمو له ان وناهتن لهگهڵ اهم خندوه وهت ێ هیچ قنوئێورک ته سه اهێی ی زێتهان وهت ».
تهدم هقو من ه نوو  42ان  45ه

هخن ه مهتهست له » همناهاییه ن » تەاتی له :همناهاییه غهاەه مئسئڵمنوه نوو ێه اه مهوییه ن ێ اۆونوییه ن ێ هو اکه ...

ن ته هستنوو حکئێمهاو ائ ین تهێ تینوئێه ه ئ ه ن ێه ائ ه ن له حکئێمهگ ی تهشتی

اهێیوین ێهته اهێ من یوه له سه هێه تنسکەی ێ له تن ه

همناهاییه ن یاوه وهخسوت.

تهم چهشنه اهوهن لهمنێه چهوت سنڵ ی گهلو ئ له ائ ین له وهاهێهاه و هنێتهشو ته منفو ێه اه هێه تئێ تهشترکو «وهتئێ».
له تن ه ێاەاهاو مئێسڵیش ی لرەه ی اهوین هت انمن ه ته اهمه تکوها
خهڵکو اهم ونێچهاه له مهڕ یمهز یوتوو حکئێمهارکو سه تهخۆ
سه ێداو انزه یمهز یێ

وه ێی اوهێه اهوجئموهوو ۆموهڵو وهاوهێه ن تۆچوئێوو یویشوتئیویو (ێیاوه ئ ه ون ) ێه گوەگ سوه هڕی ێاسوتو
له  5ێاهوو سنڵو  1926ی ( 16جوۆزه یوو سونڵو  1325هوهانێ ) اوهم ێاەاهاوهش لوه الاوه تەاتنویونێه خەیاوه

ئ

رەیق.

تهمجۆ ه ئ ستن ه ان پرش شهڕ اهوین له ورئی ارەی ێ ئسمنوو ی یتهش تبئێ ته پرو ێاست ێ یخئیز ێداه ارستعمن ایه ن له ورئی چئی ێداو ارەی
تهشکەی .اهم ێێ ێداه

ائ ین

روەیق ێ سوئێ ان ی

ێیاو ێیان رەیق ێ سئێ ان پنش شهڕ له یاک تئێ .

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

کاک دوکتور سەعید بەو شێوە کە من ناسیومە
هلو مرهەپه ێه
سووە مان لەسووە ێتەوت تیسووتەمی سوونڵو ایە ەیوووو ارکۆشووە

ووونێ ی

سکەایە گشوتیو حی توو اموئ ەیاو ئ سوتنوو اروەی ێ هنێڕێکونوو لە شون
هەزی ی س ێان پرشکەش م ەم ێ سە

سە

ی ێم

ە توئێوەاە اە روک لە موە ڤە ونێ ی م ونوو مروژێێ

ە تکەێوت هەموئێ ەلور ێقئ تنە ونوو ەسوناەاییە ه تەشوکنەێت ێ ترەاەوونوە لە

تکەێت اەگە وەڵرم ونمئمکی

تە مە ڤرووک ە ونسووین

ترەلینوو ێداوو انڵمون

ێ ێ حئ مەگ لە تە یوبە گەێ ماینوتی ی موئێنم.

تنسکە لەسە ەسناەاییە ن تەانابەگ اەێیوە
گەلرک تەشویئماە

ووئ

وون

ێ تووئ سووه یت

لەسووە

مائیوم تڵورم ز اەسوتەمە .چئوکوه ەسورک ە سوەتن مگ

هەاە م ێێووت گئموونوو ارووتیویە ە ونائیورووت ت و الاەوووو مهوون ترووت

تەڵکئێ تە ێژماە تەالاە و اە ێنو ان وە ێنیتی مشکرنرتەێم.
هە مە ڤرک خنێم ۆمەلرک انابەامەوتایە ە سە جەم ەسناەایو اەێ ەسە موەخشرنرت .ت گئمن لەێ انابەامەوتانوە ی خنڵو الێیز ێتە هر ان اە ێنو ێوە ێنو توئێوو هەاە .تەگشوتو
اەێ ەسە خنڵو اە ێنو ز اەم لە ورئ خەڵکتی تە مە ڤرکو تنش ونێ ێە م ەێت .تە ئ او ە سناەایو هە مە ڤرک لە ێێ

ێژم انابەامەوتایە تنش ێ ونتنشە نویەێم پرننسوە م ەێوت.

هە چەوت اەێ انابەامەوتاینوەش لە مە ڤرکتی وەگۆڕ ێ چەسەنێ وی ێ تە ێژیاو اەمەوو هە مە ڤرک گۆڕیوین تەسە ی ێت.
م هەێڵ م مم اناەێ جریە ە تیەم تڕ م نگ ێ تە پشت تەست تەێ انستە لە زیوین

ە لە سە ەسناەایو ن

ێ تئ سە یت[ ێ تئ سن ق شە مفکەوت ]هەمە تەهۆ اەێ منێم ە
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م فەگ ێ شنونزاو هنێ ن او ونێتەیێم تئێم ئ اەاە لەسە ەسوناەایو وونێتەیێ تنئێسوم .تەدم پورش اەێم تچومە سوە تنسوە ە اەێ پەسوین م ێوتە پورش ە پرئاسوتە ێمدموو توت ێتەێم.
اەێاش اەێماە ە مەتەست لە تنس لە سوە ێمهون ەسوناەاییە تە چ مەتەسوترکە؟ گئمون لەێم یوویە ە اە یکوو سوە م ییە الێم ون ێجیلوو ایموە لە تەسوە هنگ ێ اونوو ەسونوو وونێ ی
گەلە ەمن انگن ی تب

تەێمەتەستە ە هەم تیەمێم او میژێێاو[حنفظە ان اخو] گەلە ەمن تەن ێ ا

ڵو الێم نوتی چ نوتترت ێ هەم تتئیوی

م س لە ێبنز ێ تیە ێ اەوتێشە ێفیتی ن این لە ێو انزی

هەم اۆێ ێ ێخۆشەێاستیمن سەتن مگ تە پنڵەێیونىو مرژێێ ت ێێانەێم ئ لە
ێسە تەستیو وەاەێم

ئ ی ێم تژەا .

م ونچمە سە اەێ تنتەاە ە ن سە یت لە ئ لە یاک توئێم اون اون ێتەسوە هناو منوتیلو ێ مروە منوتیڵو ێ الێمایوو وونێتەیێ تژروڕمەێم .تەڵکوئێ پتوە هەێڵ م مم ەسوناەایو وونێتەیێ
تووخەمە ێێ .وون سووه یت مە ڤرکووو خوونێم پلەاە ووو تە ز خۆانووتمێی
شیکە وەێم[شیمو اج اە] ە لە سە ممو خۆاتی ز

تووئێ .خئانووتمێی تووئێ ێ چوونێ ەیێماو وون سووه یت لە پلەاە ووو تە ز خئانووتمێی

ەم تئێ اەێ ەسنوە ە لە ایەیوتی خنێم ێمهن پولەاە تو

ێم ووئێ ێ تووئ ی لە تەشووو یمیوون

تەاونابەگ ە خئانوتوە ە لەێدایوک ێم فە یوسوە ێلە اە یوک لە زیوکوۆ

تەونێتنوژە نوو پن اە ێیان زیوکۆ من م  ٦اەێ شن م تە مست هرننترت .تیژئمن خئانت لەفە یوسە ێائیون ێم گەانو ێمهن پلەاە و زیوستو پرئاستو تە زیوینو زمنوو فە یوسوە اەێاوش لە
انسترکو تە ز ی مترت .ن سه یت تەاەێیێ تەسوە اەێ زمونوە ی زیڵ توئێ .شون مزیاو لە زمونورکو گەانژوو م م وو سوە م ی زمونوو فن سوو ێ زمونوو یاکوو اەێ ائیووناە پو تەخشویبئێ ە
تتئیورت لە سە چنێم زیوستیە ن تە تنشو ەڵک ێم تژەێت ێ لە ێێ زیوستیەێم خۆ پ
خوونڵیکو اووکە جرووو انموون م پرکووە اەێماە وون سووه یت پوورش اەێم

مێڵەمەوتاە تکنگ ێ تەهەماە و ز اە تە خئانت ن م نوو لە زیوکۆ نوو ان یوتی تبەخشرت.

ئ سوویو زیوکووۆ تە مێ شوونن تە جو ترڵیووت منمۆسووتن تووئێم گئموون لەێم یووویە ە هە وون ێپیشووەاە خوونێم هەوووتێک

انابەامەوتایە ە لە ەسناەایو خنێم پیشە ە ی تە شرئماە لە شورئم ن مووی م یاەێم ێ ون اژە

متروت ێ شوئێ

ی موروت .پیشوە منمئسوتناەاو توۆ ون سوه یتاش تە م لە ێ ووئ مە

وەتئێ .اە رک لەێ انابەامەووتانوە ە منمئسوتنان هەاونوە الێمداوو ێ تەخشوەوتماو[سوخنێگ] اە .منمئسوتنان لەگئیسوتنەێم اەێم
سه یتاش تەشرک لەێ تەخشەوتماو ێ دێمدایە ە هەابئێ ێ سنئێ
ێانەێم ێیوە زیوستیە نوو لە زیوکۆ ی اەێێش لە زیوسترکو ێم

وە مونسو لە منمۆستناەایە هاەێم تۆ مونتۆێم .مو

ە ماو یو توۆ قئانتیە نویون

ەم ەسوم اوئم ە تە ی م

ێوک وون ە

توۆاە ون

ون سوه یت دێمد تروت .اەێ لە وناو

یمین پەون تۆ تەڵژە ێ انسن زیوستیە ن متە ێ م سوەلمنوت .توۆاە ونانسوناو وەتوئێ ناروک لە اونوو سینسییشوتی هویچ

تنتەارکو سینسو ان ۆمەالاەاو ان  ...تە ت تەڵژە ێم وە گەابناە .تۆ قسە ێ یێ تۆچئێوە نوو تەڵژە

مهرنناە ێ ێقەوون ەاو تە الاەووو تە یووبە

خوۆ

مهرنون .لەخوۆڕیاو وەتوئێ ە

ن سه یت لە انخەێانتی یشکنێ ێ قسە لە ێێ تئێە ێلەانستیکو لۆ اکیتی جەسئێ ێچنێوەاەس تئێ.
هە چەوت لە ا

شۆ شتی تەفە مو اە و ونێتەیێ منمۆستناەاو وەتئێ تەدم هەمئێ نگ تۆ هنێڕێینوو وەخشو منمۆستناە و ڵسۆز هەتئێ ێ هەێڵو م ی تنەمن ونوو شوۆڕش ێشۆ شوژرە لە

ێێ زیوستیەێم تۆ ن م م نوو حی ب لە خئلە نوو یهرننوتی شو تکناەێم .لەسە اەێ تەێیاە ی تئێ ە مە ڤو شۆڕشژرە لە پەون هەستو شۆڕشژرەاتی پرئاستە تە زیوسوت ێ زیویون

سوەتن مگ

تە تنتەاە سینسو ێ ۆمەداەایە ن ە پرئموتان تە شۆڕش ێ شۆ شژرەایەێم هەاە اەان تبرت.
ێی ویە هە ەس زیونتئێ خئێنتمێی تئێ منمۆستنتئێ ێ ...حەامە مت شۆڕشژرەاش ترت .ان هە شۆڕشوژرەاکیش تەونچون

پیئاسوتە پولە تە ز زیوسوتیو هەتروت .اەێم توۆ ەم ەس ێ

م ەێێت ە هە لە اەمەوو منتیڵیەێم تە هۆ تن ێ خو انابەایو تنەمنڵە ەاەێم هەسوتیکو شۆڕشوژرە ێ انگوناو لەسوە تربەشوو ێ مەزڵوئێمیەاو گەلە ە ال ێسوت تئێتروت ە پنشون لە
گەێ مایتی تئێترت تە شعئێ ێکو شۆڕشژرە ێتڕێیاە و پتەێ ێ چەسەنێ تۆ هەێڵتی ێ خەتنگ ێ فیتی ن
ێێ وەتئێ تەڵکئێ هنێاە او لە گەل چئێوەسوە
اەێ ووناە

اەمە ێ اورکەڵ توئێ تە اونوو وۆمەداەاو هەسوت وە تە زێڵوم ێسوتەمو اژاموو زیڵ تەسوە ێداوتی لە ونخیوتی جروو خوۆ

ە هە لە اوونفو الێمایووتی تەاوونێیورکو وە ووە ێێ ێ تەهووۆ منمۆسووتنتئێ ێ تەهووۆ

تەشخئ یێ ێ ێە مستەاو گەلە ە
شۆ ش ێ خەتنگ لە ێژن

زگن

لە ێو انزی

ێ سە تەستیو گەلە ەاتی .شۆڕشژرەاو ن سه یت ئاوئپڕ ێ اە وتی تە

ئ تووئێ

لەزێووت توونب ێتوونپیەیوو ێ تە اووۆپ

وە مێم ێ

ێێ خووەیاەێم اوون سووە ایسووقن هەسووتو تە

ە.
گەلرکتی اەوهن شرئیزێکو ویە ێ لە ان ە ێیوژەاە ەێم ونتینەێت ان تەێیاناە و اکە زگن او گەلرک اەوهن لەێم ی ویە ە خون ە ە لە مسوت ێ مونە ە

زگن ترت تەڵکئێ هنێاە ا لەگەل اەێمش شۆڕشژرەم ن پرئاستە لە ێێ انتئێ

ێسینسو ێ ۆمەداەاییشەێم پەوو زگن او گەلە ەان لە چنوی ترعە یلەاوو ێ چەێسونوەێم ێ یتینکە ووو

امئ ەیسو ێانزی ایش هەترت .ون سوه یت اە لەێ ەسونوە توئێ ە تەێیاە وو قوئێڵو تە ە یڵەاوو وۆمەداەاو ێاونتئێ ایش هەتوئێ ە هەم لە ێێ سینسوو ێ وئمەداەایەێم چەشونرک لە
اە سنوو تنڵ تە سە ۆمەڵژن

ئ اوتی تکرشورت ێ هەم لە ێێ اونتئێ ایەێم اونوو مە ڤە ون هنێسوەوژیە ین لە ورئیووتی هەتروت ێ انسوتیک لە اونوو وئ مونل توۆ هەموئێ خەڵکوو ئ سوتن

مسۆگە تبرت .اەێ توۆ یتوی توئێوو ێمهون اونێیگ ێانمنوجروک سئسوینلی مو اموئ ەیایكو تە ائلژوئێ ێ وموئێوەاە و تونش مزیووو ە لە الاە

اونوو اونتئێ او خەڵوک مسوۆگە تروت ێ لە الاە

انزی او سینسو وەتیتە قئ تنویو خۆشژئزم یوو .هە تۆاە تە ائوت پشتیئیویو لەێ اناتاناە م ە ێ تە ێژەاە و گئوجنێ تۆ تەختەێم او خەڵک مزیوو.
سە ممو خەتناو ن سه یت خەتناو چە تی

ێ انوە ە

ێم تە مست ایە استە ورە یێم ونوو ۆمون

ایسوەمو توۆ تروەلی شوەهیت وەی] ێوبە

ێست تتیگ ێ ێ م هنێ ێینوو مێ ێتە

انوو پرشمە گناەاو ێاە ە ە

ێبە اوو شۆڕشویکو چە وتی

توئێ  .توۆاە تەێ هوۆاەێم هە مم اونوو لە مەاەسویتی توئێ [هە

شۆڕشورکو ێمهون پرئاسوتو تە ێ م ێ توئێەایە و ێیهەاە ە لە وناە هەسوتین م نوتی تتئیوروت تڕاون

یتژەێ ێ تەن ێ ێ ێ اەوونوەگ تە زاشوو تکوناە ێم .اەێ انابەامەووتایە لەێ پەڕ خۆاوتی لە ەسوناەایو ون سوه یت ی موژوو م یاەێم ێ هەموئێ

اەێ ەسنوە

ە اەێ گەێ م پینێمان مونسو یوین تە ێ م تە ز ێ خۆڕیگەاو اەێ ی موون ێ اەوونوەگ مئخنلیفە نویشوو وەاون ماوئیوو حنشون لە ێمهون انابەامەووتایە توکە  .اەێ توئێەایە

اەوهن لە تئی

تۆ م تڕانو ی ێتۆ چئێوو خۆ لەهەمئێ هەلئ مەجرکتی پرئاستو تە چەشنرک لە اونزیاەاو ێ چونێ وەاەسوو هەاە.

مەاتیوە نوو شەڕ

یسەپنێ

اژامتی وەتئێ تەڵکئێ مە

ن سه یت لە انخنێانە نویتی لە هە ۆڕ ێ ۆمەلرکتی تە یشکنێ ێ جەسئێ یوە قسە

لو خۆ

م ە ێ اەهلو ون تە قە ز ی ێ چنێ وئێقنوت لە انست یستییە نوتی وەتئێ.

الپە م 17 :

تۆ ەسرک ز گەانژە ە خەڵکیو تەێی ێمتمنوەان پرو ترت گئمن وەخەوە سە قسە نوو ێ اەێم ە مێڵرت تە ڵنینایەێم لەالاە جەمنێم مێم لرو ێم تژیەات .اەێ متمنوە تە مسوت هرنونوە
ێووک ێ ێێ

وون

ووویە تەڵکووئێ وون

سووندورکو ێێ ێ ێووژم .هە چەوووت لە وویە چووئێ ێ لە مسووت یوووو متموونوە پرئاسووتو تەێ هەمووئێ سوونڵە ووویە .یسووتئێژ ێ یسووتژۆایش لەێ

انابەامەوتاینوە ە لە هەوتێک ەسناەایتی خۆ موئێن  .تەخۆشیەێم ن سه یت جرو تنسو اەم تنتەاە خنێم ێمهن خەسڵەارک تئێ .ز
ێیهەاە اە ێنوویە ێجوون

متەێووت ە جوون

ەس لە اەمەوو گەێ مسنڵیتی ونزونێاکیون پو

ێیشووە وە ێنووو ێوژەاوویفە تەدم وون سووه یت پوونش لە یاکبووئێوو ووونێ [صوون ق] لەسووە یوووەی هە ێیش تووئێ انلە انوووتی موونتئێ مە ڤرکووو یسووتئێژ
ێێ م تناست ێ اەێم لە ڵیتی تئیاە تەزمنویش م

قسەلە ێێ ت

وەتووئێ ە اەێماووش خووۆ لە خۆاووتی جۆ ێووک لە تووئێەایە .اەێم

متوڕ ێتون و لە ەسورک

ە م گووئگ قسووە

ڵووو تووئێ

ێیوەتئێ ە تەزمن شترک تڵرت ێ لە ڵیتی تە پرچەێیوە ە تیوە تکوناەێم توۆاە خەلوک تڕێیاون
تە ێاە ووونوو هەتوووئێ ێگۆمنویووون وە مخسوووتە سوووە قسوووە نوو ێ اەێم توووۆ ێبە ێکوووو شۆ شوووژرە
انابەامەووتایە و تە ز ێتەووەن ێلەهەمون ناووتی پرئاسوتە .مووی ترووت «صون ق» توئێ تووۆ اەێ
اە رک تئێترت ە هە لە منتیڵیەێم پرو اەسەرە یترت.
وون سووه یت تەخۆشوویەێم اەێ م فەاە توووۆ مخسوونتئێ ە لەمە تەتووو گەێ م پیوونێ مروووژێێ
ت ێێانەێم

ئ ێیان ێ تئ قنسملئێ پە ێم م تبروت .اەێ مەجونل ێ م ماونوە توۆ مخسون ە

چەم ێ خەمو تە ێوئمتە

ێیاون[موتاەات]

ێکخەیێێکوو پون ێتە او ێ جەمونێم او ێم حی توو

امئ ەیاو ئ ستنوو ارەی لە اەویشت قنسملئێ منمۆسوتن تەتنشوو فروە تروت ێ لەێ تئی مشوتی
ەم وەهرنرت .ن

ێ تئ سه یت تۆ خوۆ

شن مزیاو تە سە ێیوە نویشتی زیڵ ت

ەسورکو تە تە وونمە ێخونێم پوە توۆ ن م ونوو توئێ هە ێم پرشوتەاش تنسومن وە منمئسوتن توئێ ە منمئسوتن ن هە چەووت لە ێێ زیویون

تەدم هە پرئاستە لە هئوە

لە هەلئمە جرکو ێی ی ەێابرتە اەستۆ .تە یشکنێ

ێ

تەڕێئمته او پۆلە ەشتی شن مزیت  .اەێم لە خۆێتی یهرنونورکو تونش توئێم توۆ ەسورک ە تەڕێوئمتە او حی ترکوو گەێ م

ماوئیوی تلور

ە ون سوه یت تە ێوئمتە ێکو تونش توئێ تەێ منووناە ما یووو ەسوو شوینێ توۆ پۆسوتو شوینێ یتنروت ێو لە ارکۆشونوو

هنێ انوو تژەێت ێ تناەن تە ن م نوین تتی ێلەانست ەم ێ ئێ اە ن ێ هەڵە ێ ەمکن

هنێ ێکنویتی تو موی وەتیت .ەسرک توئێ ە تە وە مێم تنەمن ونوو تەڕێوئمتە او[موئ اەاەگ] تەڕێوئم

متە  .سە مڕی تە تڕشت تئێ لە تەڕێئمتە اتی ان ەمێ ێ اکتناۆ مەسلە وەتئێ ێ اەهلو یێێژ ێ پەسئ ی لە ێم گەانو تڕان ی تئێ .هە چەوت ێم تنس وەی هەموئێ ناروک تە یشوکنێ ڕی
خۆ

م متڕ

ون

ێ توئ سوه یت لە هەمنوکناووتی تو ۆ یپە یووتوو ن م وون ز جیوت توئێ ێ لە تە یوووبە گنخنووت ێ شول ێ ێێلووو لە ن م نووتی لە ەس خوۆش وە متووئێ تەدم لە اونوو انابەایوتی مە ڤرکووو

تەدم لە تە یوبە ملیل ێ تەڵژە تە یوبە

خۆاتی قەون ەاو هەتئێ.

قسووەخۆش ێ مەجلوویە گە م تووئێ .سووە م ی اەێم پوولە زیوسووتیو اەێ لە تووئی

اە متیناووتی وەتووئێ تەالم تۆخووۆ

مسووتو وئێسووینو تووند هەتووئێ .تەاوونابەگ لە وئێسوویو توونتەاو سینسووو ێ

ۆمەداەایتی .هە ێمهن لەگەل اەێم شن یە وەتئێ تەدم شیعەونس تئێ ز شیعە شون یەیوو لە تە توئێ تەاونابەگ اوۆگەاو تە شورعە حونف مێم ز توئێ .ز جون مموتات تە ێ تینییە وو
سەاەمێم پن چە شرعە شن یەیوو ئ

تۆ ومئێوە شن یە تەونێتنوی شرە ۆ ترکەسو تە مستخەاو خۆ

ونمهەێێ تە اەوقەست هە چو خەسڵەاو تنشە تیتممە پنڵ ن

موئێسیەێم ێلەتە

ێ تئ سه یت تەدم لەهەمنوکنایشوتی تەهەڵە

مە.

مزیووم اەگە انابەامەووتایە و تە ز تبو ێ مو پروو تو یوم تیشون مەێم .توۆ

ومئێوە تە یستو اەێ ەسرک تئێ ە ز تە سن ماو م ان ێ خۆشو لە زم ق ێتە قو اەشوەافنگ وە مهونگ ێ اەوونوەگ لریشوو قەڵوە توئێ .سون م ێسون ن
تۆاەێ انسن ە تئێ .اەێم یست تئێ ە ن سە یت هەمئێ هنێ ێینوو تەاە چنێ سەاە م ە تەدم ێم هەمئێ ەسرک لە تئی

ێخون و توئێ

اونوو پرشومە گناەاو

اونوو اونابەاو خۆاوتی ۆمەڵیوک سوتو و اکوو هە توئێ ە

لە ستناەایتی لەگەلین ز سەمیمو ێ تە ێمفن تئێ.
ەسناەایو ن سه یت اەێ ناە تەاەێیێ خۆ
مائیوی تڵری اناەێ ناە

م خست ە تە پەسناەایو یستەێخۆ

ێ تئ قنسملئێ لە انوتی منتئێ ن

ێ تئ قنسملئێ ەێاە اەسوتۆ .تەێیاوناە و اوکە

ێبە او حی تو امئ ەیاو پنش شەهیت ەیوو ن

ێ تئ سه یت لە سربە ی م ان ێ جژە لە تەڕێئمتە وو اە ە پ سەرە یێم نوو لە حی توتی ەمتوە خوۆ

م م ەێگ ێ مونسەی .تەالم نارک ە تئێتە سوکەارە حیو ب اەێ ونگ هەموئێ ائیوون ێ یهرنونوو خوۆ لە الاە توۆ سون ێژ وە وەێم تەانوو قوئێڵو شوەهیت ەیوو ون
جەستە حی ب ێ ت ێێانەێم

ئ لە

هەداو ئ ستن

سنڵ زاناە وە خنانوت ێ اەێاش هە ێم منمۆستن ە
ئ

ەێاە تە ایە ایە استە نوو ۆمن

ێ توئ قنسوملئێ لە
ێ توئ سوه یت چەووت

ایس مو ێ شەهیت ەی ێ تۆ جن ێکو اکە حی تو امئ ەیگ سوکەارەێکو تە ێمج ێ تو ێێانەێم

ڵەاە و هەڵکەێائێ خۆ لە مست ی تەدم اەێم ە لرەم ی مائیوم تە یشکنێ قونمکو لە سوە یتنورم اەێماە ە اەگە مە گ مەجونلو اونوو پتوە تە ون

ز تە تنشو ماتئیوو اەێ تەانە ە انمن مم پ
ئ لە

ێلە الاە و اکە تۆ تە مێ پرشبە وو ن ێتن م نوو حی ب اە خن وە  .هە چەووت مونێم سوکەایەاو ون

م مخسوت اون

ێ توئ سوه یت توتیاە

ە سن ێژ تکناەێم ێ جرو تەانڵو قنسملئێ تەتنشو پڕ تکناەێم .تەدم سە مەخنت اەێ م فەاە وە تۆ اەێ ێوە توۆ حی توو اموئ ەیگ ێوە توۆ

هەداو ئ ستنوتی وە مخسن.

هە ێم لە سە مان اەم تنتەاشتی تنسم ە تۆ ەسرک اەستەمە تتئیورت هەمئێ ئ ێ قئ تنە نوو ەسناەایو مە ڤرک تەشکنرت ێ سە
تەێ ەڵە پینێم مرژێێ جئێدوەێم

ئ تنسم ە مشترک لە خە ێی

انابەامەوتایە نوو ن

ێ تئ سه یت تئێ.

لو

م تکونگ .توۆاە اەێم

ە لەسوە مێم سوەتن مگ
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تیرۆری د.شهرهفکهندی پهڵهیهکی دیکهی تاوان به تهوێلی ریژیمی ئیسالمیی ئیرانهوه
تەیام جههنوژیە
ە وووو ێبووه

ێی ایوە

زهتەێکووو گووەی لووه سووهوژه

ههڵکهێاوه گووهلو ووئ

 .هتووتێلەهحمن قنسوملئێ ووه هووهم زه تهاوه و ن اژووه تووئێ لووه جهسوته حی تووو امووۆ ەیگ ێ هووهمیش

اوونزی اخئیزی ێ انشووتیخئیزی لووه سه انسووه

ایەیوتی هوژتیوووهێه ێ ن یوووهێه اووهێ ایووە ه تووۆ منێهاووه و ووئ گ هووهم خووهلکو

ئ ستنوو ویژه ی ە ێ ههم سه جهم انزی اخئیزیوو انسنوت.
.سن ق شه هفکهوت هه ز زێێ اهێ اهمه

تهدم تئێوو ێبه ێ مئ اەێکو شن هزی ێه

هێیوتهێه ه یخئی ێی وهمنوو سه ە هاه و ێه

.قنسملئێ حی تو امۆ ەیگ چو تهسه ترت!؟ چوو

پ وهچئێ اهێ هلرنه ێ تۆشنایه ان ی هاه و ز پە تۆێه ێ حی ب ێه جن ی لهمهاتیوو خهتنگ ی چنال تۆێهێ له ههوته یویش ێ له ورئ ۆ ێ ۆمهلو وروئ هێڵوهاو ی ێه

یتوە ێێ جرژوه

ان ێ هوژو لرە تئێ .اهێ ههڵسئ هێاه له یستو ی پهانمرکو تۆ تکئ یوو .قنسملئێ ههتئێ تهێ منوناه وه اوهێی توه ئشوتنو  .قنسوملئێ له یسوتو ی ووه اوهوین هویچ هسوکهێارکین ووهتئێ
اەلۆمنسو فەائ ه یوه

تهلکئێ اهێ اۆسقنله انتەێێه ته ێ ێ هلهسه ێ له ێە په ه

وین

ه هێه ی هوهان توئێ اهێاشوین له هسوت ی اون ه توه انشوکەی وون انشوکەی توهالم هوهمئێ هیو ێ

الاهورک اهوژئستو انێیوو ته هێه ته پەسنوو هه ه سه ێێ ارەیوو ێژ ە .
.شه هفکهوت

هسرک تئێ ه ههمئێ ارکۆشيەێک ێ ویشتمنوەه ێه ێک فهخە پیئه ه ە تهدم چوۆ توئێ توهێ هسوناهاییه وه تبرتوه جرژوه متمنووه خوهڵک ێ هوهمئێ ویشوتمنوەه ێه ێکو وئ

شنونز پرئه تکنگ هت چ ههێ یزێ لرژێکو تڕاب ان گهاشتب تهم پلهێ پناه سینسییه ێ ۆمهالاهاییه؟ له پنش لوه هسوت یووو تونێ و ێ یسوت اوهێ ناوه
وئ منمۆسوتن هوه ی

سه شنوو تەیگهێ ه ه خۆ ێیاه شن یە ێ اه ێبو وونێ ی

ووهمە سوه هان تیوە

ۆمن هێه خۆشهێاشتو ئ ێ ئ ستنوو پهاتی ە ێ له ونێ ۆ ێ ۆمهلو ێون بیە اهێ سه هم ی تیە

وه ته پەسوناهاییه ه

ئ یاوهاو لهمرشوکو ی چه وه ه ێ چوەێ م ه ونگ اوهێ توه تیوەهێه
ئ یوه فەیێیوتە ە ێ ته انابهاو نا تۆ اتنو هێ ه

ه هێێتوه

ێ ان گن ه ونوو

تئ ی چوئێ توۆ فه یوسوه

ێ لهێێ چنێ ته منمۆستنێ تیەمهوت ته ائیون گهلو ئ ێ حی تو امۆ ەیاو ئ سن .قنسملئێ هێگ یستهێ خۆ هستو ته ن ە لهگهڵ حی تو امۆ ەیاو ئ ستن ە .
 .سن ق ێه سه ە هێ ێبه ێک ته ێێ قۆونخو پرئاست ێجرژە سە وج ی ا پهڕ
له خهتناو سهختو شنن ی تئێ ته پۆال انێ یێ اهم ێێ اهزمئێوه ێی
شۆ شژرە ێ تە تڕشت ت . .سن ق هه گی وه هتئێته پنشکۆ تیەێ اهوتێشه

ههم له ورئ ۆ ێ ۆمهڵو ون بیەاتی په ێه ه تئێ ێ خۆ په ێه ه ە ێ ههم لوه وونێ وۆ

ە ه اهم سه ە هاه ههم له تئی
هس ێ خۆ تیە

ه ە هێه ێ پنشن تەان

چه خۆشهێاستو ی هه گی اهتلیغناو اهێ ناه تهونێ چهپه نوو قهتئێل وه ە ێلوه حنلروک ی ز
تیە

ئ یوهێ ونسیۆونلیستو ههلبژی ێ له ونێ ا ه ونوو ایکۆشوه یوو ێموۆ ەیگ ی خوۆ

تهائیون ێ ێبه ێکو ته تەشت له تن

ێێوون بیە اوهێ ونگ ێشومو پوە زه ق ێ توه قو ویون چوه هوهڵو فەائیووتتئێ اوهێ

اتوهێه .لهگه موه خوهتناو سوهختو شونن ی خوۆ پرژهانووت ێ هه لوهێێش توئێ توه موئ اەێکو الاوو ێ

ێ پر یوینو .سن ق ه ته تۆوه هنێ ه

ئ ێ زگن

ێێ یێه نوو اەێ نگ تنتهاو سینسو ێ لرکتیوهێه زیوستو ێ مهوتیقو ههاه. .سن ق لهتئی

تیەێ هو هێه ز شوتو جیژون

له اە هستهاو ی چهوت ته ایمنوه ێ چهوته ته تنێه ه تۆ سه هێانو خهتناو گهلو ت

هستو ئ  .له پوهانمو سوئپنس

خهلکو ئ ستن ته ێی ایەێ

 .قنسملئێ ی تەێ ەیاهێه هنائێه"تن الێیوو ئ

ێ شه مهزی اهێه چهوته ت قه ێ قیمهاه ێ له ته یمبه ی ههڵمژانو ههێی پن ێ ترژه

.سن ق له ههمن نگ مە ڤرکو ێیقع تی تئێ ێ تنێه

سه ته ز ێ انزی

لرئهشنێهاو ێ زیوناو خۆ له خ مهگ زگن

ێ انزی

ئ ێ چ تنش ت یو

ه ان له اهسویە ێ ێوە هسوتهاو ی ێ

چهوته خۆش ێ لەفر ".

ته انلئ گۆ ێ ته هێ پرش چئێوو ههمئێ ۆمهلژن ههتئێ هه گی ته شیئهاه و گم چنێ له پرشهناه ن وه ه ە اهێ تهپرچهێیووه

ه الان ێی تئێ ئ ێ حی تو ێمۆ ەیگ ت قنسملئێ ێهجنن ئێە همرنیتهێه هه هس توهج

وهلینو .قنسوملئێ پوە هوووهێه اوهێ ز ته یشوکنێ

ه وە لوهم تن هشوهێه ێه

سه وجو ه ی ێ یێ ێ پرشهناه نوو ارەی ێ جیهن ێله ز تئی ی تنتهاو ته پی ێ جرژه سه وجو هوئێسو .له هوهمئێ ههلسوئ

انگن تئێ ێ لهسه ز ته

سه وجو ههاه ێ ویشن ه ی ه ته یمبه ته مهسهله

هینت مە ڤو ێاشکه

ه ی لهونێ تۆچئێوه جینجین ن ی نم تۆچئێ ههلبژاەێ .لهگه مه

ێیاوه لوه وۆوژەه  4توهم الێه زاوناە ێه تهشوو یگهانووت ێ ته پەسوو تهشوو ی اوۆ لوه حیو ب ی ون

ونلیست ێ انگن له ههمئێ مهسهله ن ز ته ێ

هێاه نوو ن ته هستنوو ایەیوو تهێ

تهسه شۆ

وە ی ێ مئ اەاوهگ ی هسورکو

ائئ ایهێه .

.سن ق شه هفکهوت له منێه تئێ ته اهووتیمو ابوه
مە ڤرکو

ائۆ ایهێه مە ڤرکو تهائیون ترت ێ ههم لوه تون

اون ی یێ

یێی لوه الێی ه ونگ وه ترونە او

ارکۆشوه یوو اموۆ ەیگ ێ تهانابوهاو

هلوو "انشووکەیاه وه گوهلو وئ ێهجوونن وئێە وییوه ێ خونێهوو هاوون ێ سوه ی قنسوملئێتئێه ێ ههاوه.انابهامهوووت قنسوملئێ اوهێه توئێ ووه
گهله ه

یونتئێ.

ێی شههیت ە وو .قنسملئێ شههیت .شهڕهفکهوت تهحوهق جیژەێکوو شناسوته توئێ توۆ اوهێ ێبوه ه ێ توۆ پۆسوتو حهسنسوو سوکەارە حی توو امۆ ەیگ اوهێ توه هرننووه اون ی گهالڵوه توه ه
اه ژەائێ لە یستو ی زهتەێکو ئشنته له پهاکه

اژامو ایسەمیو اروەی ی ێ هیوئیێ هئمروت خسوته ل ێ ه ێووو اونزی اخئیزیوو اروەی توه گشوتو ێ ئ سوتنویش توه انابوهاو .هوه تۆاوه

سه هم ی یوو اە ێ ابه یوو جههل ێ خئ یفنگ پیەوو ایە

هنێڕێ .سن ق شه هفکهوت ان یڕشت ێ ته یخوهێه لوه  26خوه منونوو سونلو  1371ته یمبوه توه  17سویەتنمبە  1992لوه

استئ یوو میکۆوئس له ێالاو انلمن له حنلرکتی تۆ انێ اوئێ وە ێ لروک و اوک تئێووهێه اۆپۆزاسویۆوو ارەیووو قوه ی
هتتێلو وئ

اهکئ

هێانه ته هستەێژێ چهوت ته ەێ گیەیێێکو ێژامو ایسەمیو ێ شههیت ەی .

چنێپیکوهێانیین هوهتئێ هونێ ێ هگوهڵ هئمونائ اوه هال ێ فوهانح
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اهگه چو هێاو خهتناو زگن اخئیزیوه گهلو ئ ته له هستتیوو اهێ ێێ سه ە ه تڵیمهاه ونێهسوت توهدم تون اوهێ یسوتیه انڵوه تو یوی
اه ڕا

ێ ێکخستنو ونێ منڵو ئ ی هستهته هت  .هه ههوژنێێک تۆ اه ەێ

وهلرنو هرنوته گوهێ ه اوهوین توه

وه پوڕ ە ووهێه

ێ اهتناو ێ ڕهتناو ێفن ی اه تۆ انمنوجو پیە ز شههیتی ێ ێهگهڕ خستنو اهێ مرکو ته گوئڕاە خوهتناو

هێی گهله همنوو ته ێی ی ێ .
ان

شههیت شه هفکهوت ێ ههمئێ شههیتیوو ێژن انزی

له ڵتی زانتێێ.

چهند پهیڤێک له سهر بیر و ئهندێشه و روانگه و بۆچوونهکانی د،سادق شهرهفکهندی.
اەحمە شرەمتەگو
اەگە تمووهەێێ ێمدمووو اەم پەسووین م تووتممەێم ێپرننسووەاە لە ێیوووژەێ تیووە ێ تۆچئێوە وونوو
ێ تئ سە یت ێم هنێڕێ ێ سترکو اەم چەوت سنڵە خۆم تکەم مت تڵرم ە  .ن سە یت
خوونێم ێ هەڵژووە گەلرووک ێیوووژەێ تیووەێ تۆچووئێوو شووەففنف ێ انشووکەی تووئێ ە تنسووکە وین
حەێجرووو تە وونارکو ز هەاە .تووۆاە موو تە ووئ او اەویوون انموون متە اە ڕێیوووژەێ تۆچووئێوو
ونێتەیێ م ەم.
اووون اەا ڕێیووووژە

ێ توووئ سوووە یت ە تەال مووو گەانژتەاووونوە هەسوووتو وەاەێمایخوووئیزاو ێ

ئ یاەاو ونێتەیێ توئێ  .اەم هەسوتە تەاەێیێ لە تیوە

ێ توئ سوە یت ی پەوژوو خئی توۆێم

ە م ووەێ تڵوورم ەسووناەاو ێچئی چرووئم ه اووو ێ تووئ سووە یت

اەوووو تووئێ ێ شووکڵو پوو

گەابئێ..اەمەش سەێشتو تئێ م ەێ تڵرم ێشەاە و مرژێێاو هەتئێ ێ تیەێکو انێی تە تو هوۆ
لە ێ تئ سە یت ی سە

هەڵنە ی تئێ  .ێ تئ سە یت لە ورئ چئی چروئم تنەمونڵەاە و ویشوتمنوەە ێم
هنێپەامنون تۆ ونێ خن و ارەی

ێێهەمو جیهنوو ێ هنانو هر

وئ

موروتە ێویون  .سوە ممو منوتیڵو هنێ وناە لە گەڵ هەداسونوو شوە

ی پو

هنێ ناە لە گەڵ ارکشکنوو ونزاسم لە انڵمن ێ فنشرسم لە ایتنلین .هنێاە ابە لە گەڵ پە مگەانو سۆسینلی م ێ هەڵکە ووو

شنە تن ڕزگن او ز ێک لە گەال ێ ێست تئێ ێ شکڵ گەانو ز ێدگ سە اەوجنم هنێ ناە لە گەڵ یمەز وتیوو ۆمن
لە الاە و اکە ن سە یت تەی چئێ ە

ەتتێلەمحمن شە مفکەوت '' منمۆستن هە ی '' شن یە ویشتمنوو ۆمن

لەسە یمئ مزگن نوو حکئێمەاو مشە رتەێم .تە شەێقەێم پرتمورتە قئانتخنوە ێ تە زمنوو شورەانو وئ

ئ ستن لە مەهنتن .

ئ سوتن توئێ .وونێتەیێ تە چونێ خوۆ اوند

م س مخوئێن ێ مرشوکو تە وۆاە ونوو سوەێێ

م ێ .هە تۆاە تئێوو اەێ ان یوە متنە هۆ اەێم ە ن سوە یت هە لە اەمەووو منوتیڵو اەێم اورکەڵ تە ەشوو سینسوەگ ێ وئ یاەاو تو ێ اە ەم تە
م ێێانتی یتمەز ێ .تیە وەاەێماو تۆ ن سە یت مترتە اە ەم انمنوج ێمەشغەڵو ڕێێون و ێژن ارکۆشنوو ێیڕ
گەشە م ن .تە جۆ ێک ە چ اەێ ناە ێم منمۆستن لە تئی مجئ تەجۆ م نوەێم منمۆستناەاو ە ێم ێ ێیوە
سینسو خۆ

ۆمون

ە

ئ سوتن متینو

وئ یاەاو سوە ممو ۆمون زیخونێ
تنونغە

ۆشوکو وئ یاەاو لە

 . .ەسناەاو ن سە یت هە لە ێە ن ارکە او ێ ێێون و اەم تیوەم ی

ئاۆاەێم چ اەێ نانوەش تە ە مێم ێتە وروئ تو ێێانەێم

ئ سوتن ێارکۆشونوو

مست پرتم نگ ێ پنشن جڵەێ ڕێبە یاەاو حر تو ێمۆ ەیگ تە مستەێم مگەێ اەێ تیە وەاەێمخئیز اە تەاەێیێ لە هەسوتن ێ یویشوت ێ گئاون ێ وئسوینە نوو ێ توئ سوە یت

یڕموی م موەێم ێ م م ەێ .
ێ تئ سە یت شن مزی مرژێێ

ئ م ێخئێنتوەێماە و زیوسیو انوە لە سە مرژێێ سوە هەڵتی ێ ت ێێانەێم ونوو وئ هەاە.اەێ لە وئێسوینو'' وئ اە مروژێێاە لە جئێدوەێم ونوو وئ '' ی

انمن م تە هۆ ن م نوو سە هەڵتی

ەمناەسو اە ن ێ ارکشکنوە نوو اەێ جئێدوەێیوە م ن هە توۆاە لە گۆڕمپونوو تە وە مێم ی تە اوتێکو زیوسوتو اونوەێ ێیقرعبینونوە م ێیوروتە یهونائێ

ئ  .لە ێێ م ێیوینو خۆ

ی رشە

ئ ێ منفە نوو تە یمبە تە وەاەێم فە منوڕمێی شو م ناەێم ێ اەێیوە ارەی اەوین تە فن سەێم متەستنەێم م ناە مەسەلەاە و ان ێ تە جەستە.

ێ تئ سە یت تۆ یمەز یوتوو ارەیوو یهنائێ ونچیتە ێە اند هیچ تە ماە ەێم ە الاەوە نوو اەێ تە ماە تنێم ان تە چن مسە
تەسە تیە سەڵتەوەاخئیز

ی م رش ێ تۆ هەمیشە اەێ سیستمە تۆ یهنائێ ارەی ڕماتم ناەێم .تە خئێنتوەێماە

منفو وەاەێیاەاو گەالوو ارەی وەتو .خەارکوو سوئێ

پون

ە لەسە اەم سیستمە هەاەاو مزیو ێ لرو ێێوە منفو وەاەێیاەاوو ێ

ان اکە وو چن موئێس لە گەڵ سیستمو ێی ەێائیوە سوەڵتەوەاو لە وناەتوناو یاە ێ تە هویچ شوكڵرک وونائیو خوۆ لە گەڵ مونفو وەاەێماوو ێپلۆ یلیسومو سینسوو گەالووو اروەی تژوۆوجرن .
پنشن ز لربڕیێاە ێ شەففنفتە لەمە لەسە منفو وەاەێم

ئ لە ارەی ی م ێێ ێ ت اەێم هیچ شک ێ گئمنورک ال

ەس

ست تکنگ ز تە ڕیشکنێ

مل  :اوهێه یسوته كوه اروەی توه

ێژیاو مرژێێ له اهكژەائێاو ێ مئزیایکو وهاهێه جینجینكن پرك هنائێه تهدم هیچ شترك ههان هوهاناو ێاەزملوو وواوه چ هۆاوهك ههاوه توۆ اوهێه كوه اهگوه چهووت وهاوهێه  1522سونڵ
پركهێه انێ

وە ەێ لرك جین تنهێه ێ جینلە اە تە تژا ؟ مهسهلهكه اەێ ههلئمه جە ە اهمڕ لە ان ی یاه.

ێ تئ سە یت تنێمڕ اەێیێاو تە سە تەخۆاو ێ تە اە ەن چەاو ئ ستن هەتئێ .ز جن اەێ ناە تە پەسو اە ەمو حی ب تئێم ێ ێبە یاەایو حی تو ێماەستۆ گەائم تە ت اەس ێ

الپە م 22 :

ڵەڕیێ ە ێ تە انگنهییهێم ان مەایتم

ئ ستن تئێم ە پیئستیو تە اون مەایو حی توو ێموۆ ەیگ توئێم  .لەێ جرژوناە پرئاسوت توئێم قونزیوجو وەاەێماوو ێم پورش قونزیوجو

اەێ تەشە

حی تناەاو یێم ێ لەم ڕێژناەش ی تنجو تۆ یێم .لەتە اەێم

ێ توئ سوە یتلە حیو ب›› ێم انمەیزێوک توۆ گەاشوت تە مونفو وەاەێیاەاوو ماڕێیووو .تونێمڕ ێیتوئێ حرو ب ماوئیو توۆ

قۆونخرک لە انوو ۆمەڵ ن سنز ت تەدم هەانهەاناو ویە ێلە قۆونخە نوو اکە ی ۆمەڵژه حی تو خۆ
تن ومئێوەاە و اکە ترنمەێم توۆ اەێم تەس تو

سە یت لە سە وەاەێماو خئیز ێ منفو ویشتمنویو ئ
 ...مت شنونز تە خۆمن تکەا

ان

م نگ.

ە ێ توئ سوە یت چەووتم شونونزاو تە وئ توئێ م ون .لە ێئ مسومو 12سونڵە

یمەز یووو ی اوۆ موژو ئ سوتنوو اروەی ی ون

ێ توئ

مل :

ە ئ ا  .خەتنگ تۆ منفو وەاەێیاەاو خەتنارکو پیە ز ێ ڕمێیاە  .اەوین ئ م اەمە تە ە مێم لە گۆڕمپنوو سینسیو ارەی ی تۆ اونزی

ێ قئ تنوو م ی .ەێیاە هیچ ەس ونائیو لە ارەی ی خۆ تەسە ئ

خوئێنو مڕ

ی فە ز تکنگ  .م ێم ئێ ئ وە لە هیچ ەسرکو ەمتەم وە زاناە....

لەێ سوە ممە ی ە هورڵە فیکووە اە وونوو چەپوو ەسویک لە قونڵبو سئسوینلی مو مەێجووئێ ی توونڵو تە سوە ەشوو سینسویو اروەی ی رشوون تووئێ ێ تیوە وەاەێمخووئیز
چن موئێس لە ڕێیوژە ز ێک لە هی ێ الاەوە ارەیوییە نوو سە تەم ڕێبنزم فکەایە ایەاجن و ێ ێی ەێاوئێیوە پرننسوە م وەی اەم تیوەم ڵربوڕیێیوە

ێ اون اکە وو موونفو

ێ توئ سوە یت اەێ وناەاە ە متو

هەڵئێستە لە سە تکەێ ێ گەانژو ێ تناەخین پ تت ێ.
ێ تئ سە یت لەێ سەوژە مشەێم ت اەێم تکەێێتە ێوە اەێ موو اەێ ارئۆ اونوە لەتیوە وەاەێمخوئیز تە هەموئێ ائیووناەێم افون و م وە ێ هەڵئێسوتو مگوەگ .یسوتو ێ ێێسوتیو اەم
تیەم

ێ تئ سە یت اەێ ناە تۆ هەمئێ الاە و سەلمرنەی ێ م ەێگ ە اتمن چۆ هەستو وەاەێماو ێ سە تەخۆایخئیز لە ورئ گەدوو تلۆ و شە ق ی ە زاناە لە حەفتن سونڵ تروتموی

ێ پ ەیتئێ اەقیهێم ێ تئێ تە هۆ هەڵئمشنوو اەێ تە ماە ێ جینتئێوەێم ێ یمەز یوتوو مێڵەاو سە تەخۆ خۆان ؟
لە ۆاووناو ی مڵوورم :ش وەهیت ێ تووئ سوون ق ش وە مفکەوت تە لە هەمووئێ شووترک ووئ ێکو ێم وۆ ەیاو چە تە منووون ێش وە تووئێ .توونێم ێکو اە جوون قووئێڵو تە یمەز یوووتوو ۆمەڵژووناە و
ی پە ێم یوە لە سە تنەمون سۆسوینلی مو ێمۆ ەیایوک هەتوئێ .توۆ اەم مەتەسوتەش ز لربوڕیێیوە ێ توئێەیوە پشوتیئیویو لەم تیوە ەاە وە  .اە روک لەێ ەسونوە توئێ ە تەاەێیێ پشوتو
تۆ پەسەوت

ێ تئ قنسملئێ ڕابە

ئ اە تنسرک لە سە سۆسینلی م›› گەگ ە لە ۆوژەم شەشەمو حی تتی هناە تە تنس ێ مشتئمڕ ێ هەڵ اە و ز

لرکەێاەێم.

گهشتێک به نێو بیر و بۆچوونەكانی دوكتور سادق شەرەفكەندیدا
تە شرئماەكو گشتو مت هە كەسرك تتئیو لە ورئخۆ حی توتی تۆچوئێوو ێمك تۆچوئێوو مئخونلیف م تبوڕێ ێ تە شورئماەكو اونزی یوە توۆ ( تە وەپرشوو) اەم تۆچوئێوە لە وروئ حی توتی
هەێڵ تووتی .لە كۆوفەیوس وەكن ێ كۆتووئێوەێم حی تییەكوون ی اەێ تۆچووئێوە
پروك ێ تۆچووئێوو خوۆ تە ێتەپ ورش .ماووئیو ووونمیلكە ورئخ وۆاو هەتو

یتژەاەو و ێ لە ك وۆوژەم

یهوونائێ ی كە

لە ووونمیلكە ورئخوۆاو ی تی وەێ ڕی خ وۆ

ترنروتە گوۆڕێ ێ یكوۆكیو لو تكون تەدم لە م مێم حیو ب متو هەێڵ توتی ێمك اەكەاەك ێمك گشوترك ( حیو ب)
پرشن تتی.
متوو

ێمئكەیسووویو اەێیێ هەتووو قسووە مووو لە سوووە موژووتیوەێمكە لە م مێم حیووو تە .ێمك ێاوووم ( مئخنلیفووون )

اەونوەگ مت تتئیو لە ونمیلكە ورئخۆاو حی ب ی تۆچئێوو مئخنلیفو خۆان م تبڕ  .تژەڕێینەێم سوە مێڵەاوو
ێمئكەیایك تۆ ێێنە وئێنە

مسمیو ێمزی ماو م مێم

مێڵەاركو ێمئكەیایك ونائیو تچ تۆچئێوو خوۆ

مئخونلیفو تۆچوئێوو مێڵەگ تو ێ تۆخۆشوو سوە تە حی تركوو ائپۆزاسویۆ تو
مت و اەێموووتم یمەز یێم

ێمئكەیایووك هەت و كە هە كەسوورك تتووئیو

ی

اەگە

م تبوڕێ ...لە ورئخوۆ حیو تیش ی
خووۆ

م تبووڕێ ێ كوون تووۆ پرشووچئێ ێ

سە كەێانو تكن.
لە ێائێێژ

ێكتئ شە مفكەوت لەگەڵ «سە یت یهنمن» ی گۆڤن

اهگه خەڵك حكئێمەگ تە هەڵبژی م ێ وئێنە

خۆان ت یو

لە وین پڕ پرچ ێ خەمو اەێڕ ی اەێ شتە سە مكییە كە مائیو
ال ێ اەێال

اكتناۆ

ێ سە مڕ اییە .اەونوەگ لە تن

ێدارووك ووونائیو خووۆ لە پرئموووتاو اوونتئێ
تە هەمهرنن ی چنالكنوە ێ ڵسۆزیوە تەشتی
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مستەتە

سە تەخۆاو یستەقینە سینسو لە ێداو اروەی ی تو » ێمئكەیسوو»اە ێ «تەسوتەیێماو» انكونمو تو اەم

انتئێ ایشەێم هە ێمك گئامن «خئ كفناو» منووناەكو ێێووو وویە اەێم ێمئكەیسوییە كە وەخشوو هە م كون اژە مگروڕێ هویچ

لەگەڵ ێداوونوو اووكە تبووئێەێ .تەدم تووۆ اەێم اەێ پرئموووتایە وەترووتە تەسووتەیێماو پرئاسووتە كە خەڵكووو ێدگ لە كوون ێ توون
تكە

هەست تە كن اژە تئێوو تەشتی او خۆان لە كن ێتن

اەمەش ێم

وناە مەگە لە سناە

تەڕێئمتە وو ێدگ ی تكە ...

ێمئكەیسییەێم انوو كنارك كە خەڵك حكئێمەگ تە هەڵبژی م ێ وئێنە

اوونتئێ

خۆان ت یو ێ

ێ

الپە م 21 :

ێان  « :اكتناۆ

ێ سە تەخۆاو» وئێسینو ێكتئ شە مفكەوت

وەتئێوو انزی او تەان

ونمە «كئ ستن » من م  143خەزمڵئم

1363

انابەامەوتاو سیستمركو اكتناۆ

وەتئێوو انزی او تەان مترتە هۆ اەێم كە اەێ كەسە ان اەێ انقمە تە هە شرئماەك حكئێمەاین تە مستەێم گەائم هە چو پرین خۆش ت ێ هە شتركو تە فكەان تژن اەوجونمو
تتم ت اەێم ت یو وەایجەێ انكنمو اەێ تڕان مێ اەێ هەڵئێستە لە كۆمەڵ ی ێ لە ێدگ ی چۆ تئێم ێ چۆ مت ێ كەم ێ كئڕایەكن _ اەگە هە _ چوۆ ێ لە چ ێژوناەكەێم مكوەێ
چن مسە تكەێ  .اەێم (ش) اكتناۆ
ێان

« انزی

پرك ێن

م تڕانو تیەێ ڕی لە كۆمن

ان ێێوتە تڵری  :تە گەا ێ التە وو انزی او تەان اەكرك لە انابەامەوتایەكنوو تە چنێ

ایسەمو ی» كتربو هەڵبژی ماەك لە ێان مكنوو ێكتئ سن ق شە مفكەوت

ێژامركو اکتناۆ ێ سە مڕ اە.

ل  116ێ 111

گەوژیو خەتنگ تۆ انزی او ون
اە كو سە شنوو اەوتیمن ێ الاەوژەیوو حی تو ێمئكەیاە كە ز تە جیت

ێ تە شورلژیەایەێم او تكۆشو توۆ گەاشوت تەێ انمونوجە پیوە زم (وەهرشوتنو زێڵوم ێ ز لە سوە وون ) ێ تە

هەمووئێ ائیوناوونوەێم اوون مەایو تەیاوون ێ خئشووكن ێ تنتوون ێ یاكوونوو كئ سووتنوە خۆشەێاسووتەكەمن تووتم  .لە تیەموون ت و كە خەتووناو اوورمە تووۆ گەاشووت تە اوونزی
جۆ تەجۆ

هەاە كە خەتن او چەكتی

گەوژییە ه ز لە خەتناو چەكتی
ێان

«

ێ منو یگیەكە ێ چەێسورنە اەویون اەكروك لەێیوەاە ێ خەتونگ توۆ اونزی او وونویش كە ویوئم كوۆمەڵ

لە

ێ تەخووتەێم

الاەوووو

اەكركوو اوكە لەێ الاەوونوەاە كە

تۆ انزی او گەلو كئ كەمتە ویە.

جیهنوو » تە تۆوە 13

مشەمە  1363لە ی اۆ موژو كئ ستنوو ارەی ت ێ تۆاەێم

انسن ز ی ی
«ان كنارك لە ویون ی مونف ێ اونزی ایە اینسونوییەكن

«اونتع» هەێی ێ هەێمسوو ز ی ی تو ێ قونوئێ لەالاە ز ی یوەێم تنئێسوەێ وەك هە ارە او م تەڵكوئێ ز كون

اوكەش

منوووناەكو ان اكەیێاوون ووونت ێ ز ی ی ماووئیو هەمووئێ جووئێدوەێماەكو وون دوە ێ هەمووئێ یپەڕانرووك ێ كە مێماەكووو شۆڕشووژرڕیوە تە خیەفووو قنوئێوەكوونوو خۆاوون یتنوور ێ تە ینووئیوو
ایە ا م مەحكئێمو تكە
ێان

لە تە یمبە ی هەمئێ جینناەاركو خۆان تەڕمێی ێ ن دوە ێ قنوئێوو لە قەڵەم تتم ».

ایە ا م تە چو مڵر «كتربو» هەڵبژی ماەك لە ێان مكنوو ێكتئ سن ق شە مفكەوت  1360_1361الپەڕم 166

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 22سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

له پەراوێزی تیرۆری میکۆنووسدا
هنشم ستهمو
ل ەگە چو میکۆوئێس ونێێکو خن اجو ێ هو ێستئێ یورکیشوە ە لە اە روک لە گەڕم ە ونوو شون
تەالم ارسووتن تووۆ ئ م وون وە هە ووونێێکو انشوونناە تەڵکووئێ توو اەێم

ن مسناە ە تئێم .هە ە ونێ میکۆوئێس ێت مسوبەج ایوە ێ جینوناەگ لە الاە ێ
ێێکەی متنە هەێێنو تیە ێ اەوتێشەمن  .ایە ێ جینناەارک ە ۆمن

ترەلینوو ێمداوو انڵمون هەڵکەێاوئم

ووئ تووۆ خووۆ ێاسووتبرتو اەێ ووونێم اوونێێتە مرووژێێم پووە

ایسەمیو ارەی ە

ە یلەگ ێ قەزیێماویش لە الاە وو اوکە ی
ێ ە یلەگ ێ قەزیێمارکیش ە مسوتژن

قەزیاووو انڵموون لە خووۆ ویشوون ی .جووژە لەم ێێ مەێزێ ە هە ە تنسووو ێسووتئێ یوو میکئوووئێس ایووە
میکۆوئێس م ەێ مسبەج

امەورکو انڵ ێ خەمهرنە

میکۆوووئێس اوون ی گوون

ێمەوو لە خئێنن شەدلو اە مو شەهیت شە مفکەوت ێ هنێ ێینوو ێتە تە چنێ .امەورکو انڵ ە ێمتیەهرنە مێم ز

ن مسوناو

اەی اتان مرژێێ گەلە منف زمێاکەیێ ێ غە لرکەیێم ەمنوە.
تیست سنڵ تە لە ارستن لە ونێموت ائ ێێپن انزی ێ الوکە
زگن او ئ ستن ێ لەێ هرەشە تە ونمە اژ

ەیێم ی مخنت

ێمئ ەیسو ێ منفو مە ڤتی مستو ایە استە نوو ۆمن

ایسەمیو ارەی گەاشتە ۆمەلرک لە تنشوتەا ارکۆشوە یوو ێژون

ێ تئ سن ق شە مفکەوت ونسەیێ تە ێ تئ سە یت سکەارە گشتیو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو اروەی

ن فەانح ەتتێلو تە پەسو حی ب لە ائ ێێپن ن هئمنائ اە مال وئێنە

حی ب لە انلمن ێ وئێ

ێهکئ

هونێڕێ لە گەڵ

شەهیت تئێ  .لە پرئموت لە گەڵ ان ێ خەتناو اەێ
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یتە ێێ ی ز شت تنس ەیێم ێ تە مان ێ تژەم تە سوە ی تونتەگ ێ ێاون وئسوەیێم ێ توەێ وەیێماەێه

شەهیتیوەێ چۆویەاو شەهیت تئێوین ێ منجە ی میکۆوئێس تە گشتو لەم سنالوە

اەونوەگ هە لەم پرئموتاە ی چەوت تربرکیش وئێسەیێ ێ ێ انمن م ەیێ  .هە نم لەێ وئسەیێ ێ تنتەانوە لە ێیوژە جۆ یێجۆ ێ الاەوو جئ یێجۆ ایە ێ ی گون میکۆوئێسوین تونس
ووە ێم .تەالم ی م خەسوون

اکووهێه توونس لە الاەوە وونوو اکووه اەێ

اەێ ایووە م ێ ان نمە وونوو اەێموووتم تە تو ێ ە اسوونویش م ووە خوونێم وەزم ی ێ وئێسووە ی لە گۆشووە ویژوون

مەسەلەاە تکە .
ایسەمیو ارەی گەاشتبئێه گە ێێ انزی اخئیزیوو اروەی ێ زگون اخئیزیوو ئ سوتن  .تە ێیاوناە و

اەمە یستە ە پرشتەاش ێ لە ز ێالاو اکهش مستو مشو ایە استە نوو ۆمن

اکه هرشتن خەڵکو ئ ستن لە خەمو لە مستتیوو ێ تئ قنسملئێ سکەارە گشتیو حی تتی تئێ ە جینناەاو میکۆوئێس ێێ
هە ێم انمن مم پ
تەالم اەێم

ە پرشتەاش ۆمن

ە ایە

تە زم و تنون تۆ

ایسەمیو ارەی سوە ی وە مێم ایە اسوتیو لە ورئخوۆ اروەی ێ گۆشوە ێ ەوون

میکۆوئێس لە ە مێم ایە استیە نوو اکه
م تچ

ۆمن

ی.
وەاون یوو سینسویو خوۆ تەڕێوئم تە توئێ

جیهون لە

ایسەمو جوئ ی م وناە اەێماە ە اەم جن ماون ایە اسوتە نوو ۆمون
ۆمن

تەلکئێ تە هۆ انزیاەایو مزگن قەزیاو انڵمن

ایسوەمو وە هە وەاونوتئیوو ێم

ایسوەمیو اروەی لە اوهێیێهایو خۆاوتی ائشوو ێێ مشویە و مرژێێاوو توئێ ێ اروئمگەوو تە زاوەا

مستەالاتی یوو ێژام لەێ ایە م ی تە ایسبنگ گەاشت .ن تە مستنوو ێژام ز هەێڵینوتی ە تە یوو تە ایل ێ اەمن و تنز گنوو ێ  ...اەێ ە مێم ایە استیەشوین ێم
اکەان ا م تە م خۆوە تکە  .تەالم تە خۆشیەێم لەێ تئی م ی تە اەێی ون نم تئێ ێ سە اەوجنم ی گن انلمن لە  ٩٢اونپەالو  ٩١١١تەاون
ەی لە الاە و اەاشەێم اەێ جینناەاە ێم

سەزی تۆ ایە استە ن ان

ێ ...وە هە اریتی مەحکئێم ەی
ی گن میکۆوئێس لە مرژێێ

خوۆ

ە مێماە و ایە استیو مێلەاو ونسرنت ی ە لەێ ی سە ممتی یوو ۆمن

تەلکئێ حئ مو گەانو ەلو فەلەحین ە اەێ نگ ێمزاە خن اجە

مستژن قەزیاو انلمن ی تە پە جنجنڵتەا

ۆمن

ایسەمو تئێ

ە مێه ونوو

ی .تە پروو اەێ تەاون م لە الاە
ایسەمو خونمنەاو ێ مفسونجنوو

ی.

ی گن اەێ ێداە ێتە اە من .

اەێ ی گناە تۆ منێم  ٥سند تە مێیم تئێ تە هەزی ی الپەڕم لە تەلژە ێ تنزجئێاو ێ قسە شنهیتم ن ێ  ...لە جە انوو اەێ  ٥سنڵ ی گناە ی اۆمن ەیێ  .لرەم ی جروو خوۆاەاو
ە هەم سئپنسو سوە تەخۆاو مسوتژن قەزیاوو انڵمون تکەاو هەم ێو تژوەا لە شوەهنمەگ ێ اونزیاەایو انغون تەووو سوە ێ ێو ی پە ێاو
ی گن ی ێ یوو شنهیت ێ هرننوو شنهیت اە ز

مسوتمنڵچو ە تە انمون م تئێویون لە

ۆمەگین تە ی گن ە .

لە نارکتی ە ێ تئ شە مفکەوت لە حەانگ یتئێ ێم ارکۆشە ێکو ێژن

زگن او ئ ستن ێ ێمئ ەیسو تۆ ارەی یایم چقلو چنێ

ن تە مستنوو ۆمن

ایسەمو تئێ .انخە اەێ

ێی شەهیت ەیوو ێ تئ قنسملئێ ز تە لرهنائێاو وە هە ێبە یاەایو حی توو وە تەلکوئێ شورلژیەیوە لە هەێڵوو اەێم یتوئێ ە الاەوە جۆ یێجۆ م ونوو تە هەڵسوتکن
مێ

اە

ۆ تکناەێم ان تە اە ژەائێاو هەم تە گژ ێژامو ۆوەپە ستو ۆمن

ێوژام لە

ایسەمو یتچنەێم ێ هەم ێێکوەی ون توکە توۆ یتینکە ووو ارەیورکوو ێێ لە زێلوم ێ سوتەم .هە ێم

مزیوووی لە ووناو شووەهیت ە ویشوویتی اەێ هە لەێ پرئموووتاە ی لە گەڵ ۆمەڵیووک لە ەسوونوو مئخوونلیفو ێووژام لە ێسووتئێ یوو میکۆوئێسووتی ۆتووئێوەێم هەتووئێ .ایە اسووتە نوو ۆموون
ایسەمو لەێ وە مێم ایە اسوتیە ی هەم ێاسوتین ێی ایوە
حی تە نوو

شوەهیت قنسوملئێ زمتەێکوو اوە لە پەاوکە

حی توو ێموئ ەیگ توتم هەم وون ۆ ییش توخەوە وروئی ائپۆزاسویۆوو ارەیووو ێ

هەداو ئ ستن  .اەێی تە پرو پەورکو لە پرشتی ی ێژ یێ هەێڵو اەێمان یتئێ ە لە جە انوو اەقە ە وتی اەویون مسوتەێژ لە هەائەاوو حیو ب توکە ێ اەێیووو اوە

زم تەان ێێ وە ەێێ ان ێیاە هەم ە مێم ە خۆان تە اەستۆ اەێی یترن ێ هەم ێێ ڵو ێ تە گئمنوو لە تەانو ائپۆزاسیۆوو سە یوسە
ێیاناە و اکه ن تە مستنوو ۆمن

ایسەمو ێاستین ئ گئاەوو تە تە ێک ێێ رل تشکرن  .هەم ێ تئ ێ هنێ ێینوو شەهیت تکە هەم اەفەمقە لە ورئ ائپۆزاسیۆ تنرنهێه.

تەدم تە خۆشیەێم هە ێم چۆ لە ناو انوو ی شە مفکەوت هۆ ن
ۆمن

ێ خەڵکوو ئ سوتن

ێسوت توکە  .تە

لرک و اک تئێوەێم تە هەڵسوتکن یوو ێوژام توئێ شوەهیت تئێویشوو هە توئێ تە چقڵوو چونێ
ایە است تئێوو لە اەێێڵو ۆمن

ایسەمو ێ اەێ جن ی گناە و خنێم سەدحیەاو ێدارکو تە مسەداو ائ ێێپناو مۆ

ون تە مسوتنوو

ایسەمو ی.

پرم ێیاە جروو خوۆاەاو لروەم ی ێ لە پرئمووت لە گەڵ مێاوو ی گون میکۆوئێسوتی مخونەاە لە خۆمون چ ێم ان ە ونوو وئ چ ێم اەووتیمنوو حی توو اموئ ەیگ تژوەا  .شوەهیتیوو
جینناەاو میکۆوئێس ئ تئێ

سە ە م حی ترکو ئ

ائیویبن لە جە انوو  ٥سنڵ تە مێیمیو ن
انمن م تەێ یستیە تکەا

ە مخنت

تە انمن متئێ لە تە م گن
اەپڵو اسئیاو ێژامین ل
سنڵرک ێی تەان

لە پرنونێ زگون او وئ ێ ئ سوتنوتی شوەهیت ەیتوئێ

ی گن ی ز تەهەم تە ی او سینسو تکە ان لەێ ێژەاەێم خو مەگ تە انمنوجە ونوو شوە مفکەوت توکە

ەچوو ێم

یسوتییە و اونڵ متو

ئ تە گشتو ێ حی تو ێمئ ەیگ تە گشتو ەمتەا تەهەمتە ی او سینسین لەێ قەزاەاوه وە وە  .ەچوو اەووتیمنوو ێکخوەیێ مئجنهیوتانو خەڵوک

ی گن ێ تە انابەگ لە ناو م ە وو تەان
م ی ێ هەم ائیون

ویهناو ی ز اەا تەهەمتە ی او سینسوین لو

وە  .اەێی هەم پشوتیئیوین لە تەاون

ی گون م وە هەم

ێکخەیێهاو خۆان تە جیهنوین ویشن م ی.

یگن انڵمن ێ ان اکە وو سەزی تۆ انێیوبن ی ێ مەحکئم تئێوو ۆمن

تە ز پەونتە ی ونسنوتتئێ ێ تە پەسو ئمیتە
تەان

توئێ

ەێیتوئێ متوئێ حی توو ێموئ ەیگ ێ خەڵکوو ئ سوتن تیون

ن ێ تن

ایسوەمو لە ی گون ی اەێ ونگ مو ێم پەوونتە

پەونتە ی لە هەێلرە تئێم .توۆ زاوناە اسوئی ە ووو ۆمون

ی گن انڵمن لە الاە و اە لە ئمیتە پەونتە یوتی تەان منوتی ە لە سنڵە

تەان

ایسوەمو ێم

سینسوو لە هەێلروە خوۆم تە ۆمیسون ان

ێژامرکوو ایە اسوت لە الاە ێ ێو گوەا لە

ی گن ی ە م ناە  ٩٢انپەال ێەرئیورکو تە فەیێی تۆ تە م گن ائار ێمڕ تخەا .

ێی انمن م ن او اەێیێ لە گەل وئێنە یاەایو حی ب لە هەێلرە پرئموتامن گەگ ێلە مەتەستو خۆمن انگن ی من ە ێ یێیمن ە ە حی تیش تە گئێەم مئمکی لەێ حە م ەاە ی
تەشتی ت .
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ێەرئیوە ە لە پەانمو حی تتی ێێەی انمن م تە ن مسناو میکۆوئێس ێ الاەوە جۆ یێجۆ م نوو اە پرشنین ەیتئێ ە
اەم هە اەێ نگ اەێ پرشنین مم پ

ێێست تئێ ەچو مخنت ان ارستنش حیو ب توۆ خوۆ

مەتەستە وە ە ێم .متن لە تیستەمی سنلین
تە ز ێ تەڕێ ت ان

تە تە م نوو لە

ایە ا م.

ە خونێموو قەزاە ەاە ێ تۆخوۆ پرشونین م ە مەاوەمح وە ێم تە جیوت

توۆ اەێ

 ٩٢انپەال تکەێتە

ن مسناو میکۆوئێستی اەێ پرشنین م جن ێکو اە ترتەێم تە تنس ێ تەاە و خۆمنوو ت یوی

ون

ە تۆجرژەانو اەێ پرشنین م هەێڵ تتما .

ێ تئ شە مفکەوت ێ هنێڕێینوو

مە گ ێ وەمن تۆ ێژامو ایە است ێ ایە استەە ێم

ۆمن

ایسەمو

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 22سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

کاک د .سهعید ،بهو جۆرهی له دڵی من دابوو!
سهات هلو هنشمو
ێ تۆ سن قو شه هفکهوت له ال م ێ له ورئ ڵو م  ,چۆ تئێ تهێ شرئهاه ان

ه هم .اوهێ سوه هڕی اوهێه

تهمشئێ ێ غهمخۆ ێکو ته اهێیێ مه نن تۆ وهاهێه ه تئێ زیوناوه و ههڵکوهێائێ لوه تون

وه پسوەۆ ێکو

مروژێێ فه هوهوی ێاون یب ێ سوئێمو

گهله ه خۆ ێ هه ێههن ته غیوەهگ ێ توه زابوک ێ وهم ێێنوه لوه وروئ هوهمئێ سوه ە ه هرو ه شۆڕشوژرەه نوو ئ سوتنوتی توئێ.
تهدم له ههمئێ سهاە اە اهێه تئێ ه هاکئگ له ونێ جه گه

ئ هێی اتی گهێ ه ەیتئێ .سه ە هاه و ت ههێی تو ایفون هێ

اه هتبئ تئێ .م ز جن تیەلوهێه ه هموهێه وه اوهێ تهشورکو ز لوه اونوو ێێ لوه ویشوتمنوو خوۆ جون چ توههۆ خئێنوت ێ
منمۆستناو ان ن

اونوو تە توئێه سوه

شهخسو له شن ێ ێێ لوه ۆموهڵو وئ هێی

توهدم توه وە هێه هاکوئگ هوروئ جوه گوه

هنێسهوژه یویتی خئێ شیە ێ ێحسئێ ییه و انابهاو ههتئێ ت ه سه لرئه نوو ێ ورئچنێیوه پن ه ه ێ ێێخۆشییه ه
سه اهێ تنێهڕه

ه تهت

ێهوناو ئ هێی اوتی گوهێ ه توئێه .لوه وروئ وۆڕ

ویشونوتیوو مئحیبهاوه یسوتژۆانوه ه

هنێڕێیونوو ێنناوه

ێێ ڵو پشتو پ تبهست .

اه و اکه له سیفهاه هه ه پن ه ه نوو اهێ اهێه تئێ نارک قسهگ هگهڵ ه ە تهشرئهاه خۆ
هگهڵ سه ە هاه ان سکەارەێک .هه تۆاهش اهێ سه وجڕی رشییه اهێ ێی له پینێ

هوئیووت وه پیونێ پروێیتوئێ لهگوهڵ پرشومه گهاه و سون هێ سون ق قسوه ه ون ووه

ه ە ه ههم ه

ڵ ێ ههم تنسه گەانژه نوو ونێ تنزوه اهشکیەاو حی ته وهمن توهت

پرشه و (مئقه همه) هگهڵو تنس تکها  .فه قرکو اکه ێ گهێ هایه و اکه اهێ له گهڵ ج وشینه نوو ێی خۆ ( ته هه ێێ تنڵو حی تو ێمئ ەیاهێه) اهێه توئێ هوه یێیاوه و
ته وئێسەیێه لرو ەیتن اهێ یێیاه هه گی ت جئیب وه همنێاهێه جن چ ونمه ه ته ڵ تن ان ته ڵو وهتن تن ونمه هش سینسو وهتن ێان هو هسورک لوه سوهاحرکو خوئی ێ ی تون
تۆ اهێ هیچ فه قو وهتئێ هه اهێ سیفهانوه ێ اهێ جۆ ه مئ اەایهاه تئێ ه ێیان ە تئێ اهێ ته هنسنوو تەانو له هستتیوو ێبه

موهز .قنسوملئێ سون ێژ تکون ێ وهلرنو تو

قنسملئێاو پڕ تکناهێه .
ن سه یت لهێ

هێه تئێ ته سکەارە گشتیو حی ب ز ته خرەی ێه

ن گو تههن هوهڵتۆقو ێه چەیاوه و ێێوون ێ هیئیتوهخش گهشوه

هنێ ێینویتی ە هێه ێ اهمئمژ غهمو لهت وههنائێ شههیتتئێوو  .قنسملئێ له سه ئ ستنوو
ته سه شههیت تئێویتی ارتهپه ێ تهدم له ونێ تیەێ ههستو ێبئی یویتی ێه اهێه ێیاه تیست

وە ێ جرژون لوه وونێ ڵوو وهاهێه وه ێ

ههدگ ێهنێسهوژه یوو ڕهێیوتهێه .تۆاه هت

ڵنیون تو هوه چهووته تیسوت سونڵ

لهمهێته ۆچو ێیاو ە ت .

ن سه یت مرژێێوئێس ته شههیت تئێوه هشو مرژێێاه و اکه تۆ شههیتیوو سه ته ز حی تو ێمئ ەیگ له ورئ جه گه ائ ێێپن انزی اخئیز تۆ مهزلئێمیوهاو گهله وه چهسوەنوت
ی گن لرئهشنێه اهڵمن ێ خئێنو شههیتیوو میکۆوئێس ێبه

ۆمن

ایسەمو ایەی ێ گهێ ه تڕان ه یوو ێژامو ارە استو ارەیوو له قهفهز (ممنوئ یلخوەێج)

هوهان ههانایوتی

تهستنهێه.
ان

شههیتیوو میکۆوئێس له ڵو ێبئی یویتی ههمیشه ته زانتێێاو همرنیتهێه.

سەێ هورەم تۆ گینوو پن و شههیتی ێ تۆ سن قو شه هفکهوت

فهانح هتتێلو هئمنائێوو اه هد ێوئێ

ێهکئ

ێ ههمئێ شههیتیوو ئ ستن .

تیەهێه ایه و ههوته ی لهگهڵ شههیت فهانح هتتێلو
ێی شههیت تئێوو وهمە  .قنسملئێ هر ه سینسییه نوو ئ ستن تۆ پن یستنو گینوو اهوتیمنوو ێبه این هێابئێوه وههرنیکن  .ن تەیام جۆ یتچییش له ێداو سئات اه رک تئێ
لهێ ن یوه ه ههم اسەیلینو حی تیو هپن یست ێ ههم ز اش وههرنیکن تئێ.
ێنو له پن اسڕی ێت تهدم لهێێ قسه

ێک زهوژو تۆ لروتیم ز توه سوەاه توه اهلوهفئێ پروو گوئام لوه فوە سوه نگ هچوو ون فوهانحو

هگهڵ ون ه ێ اهێهش ویشنوه وههرنیه هاهاو لهتیەگ وهچ .

الپە م 24 :

نارک چئێمه شئێنو ان اکەیێ

زانهێه

ن فهانح له ته حهشیمهاو ز تۆ م

الق) اه رک هناه پرش ێ ێاو اۆ سهات هلو؟ م فهانحم! هستمن هملو اه

همرک سهخت تئێ تهدم ونێ ویشنوو م توۆ ون فوهانح ز هنسون توئێ (توه ێێ شوهقه ێ اوه

ە ێ ێهسیهاه ه

ن تەیامم له تیە چۆێه.
ێ اوهێاش پرمئیاوه اه وهم جون

شئێنو ۆتئێوهێه ه له ه هێه ستۆ هۆڵم تئێ هتئێ خهاو  73م گەابون منویش توۆ اه وهم جون توئێ ون فوهانحم ه

توئێ ههناوه سوئات اۆشوو

تیەهێه او پرشمه گناهاو تئێا ێ ێژن هم گئم ە ێ سه م لرشرئی .وی ێک ته ناژمرەێک له ونێ شن ی تو اهێه ت یوم تۆ ئێ هچم ههڵسئێڕیم جن ێک وون جون ێکیش ون فوهانح ێی
ه ن اهح .....لهێ شن ه ؟ ئڕه خۆ هڵرو تهحەه! هه تنه وناه! م ێیمتهزیوو هه پن اە گهێ هاه خۆ هسکن له ێێ ارەه ون ن منیش تۆ اهێه خۆم وهشکرنم توه ون فوهانحو
ویشن تتهم ه اهێ سهات هلییه ویه ه له هشتو الجنوو پیەیوشن مهڵهغنوو ه رشنێ شهوه ێ مهغو ه وە ارسوتن لوه سوئات زمونوو ههووته ی فروە توئێه ێ انتڵۆاون هخئێنرتوهێه
خۆش خۆش چنێم له انتڵۆ سه جن ه ه ە ێ ته زهحمهگ ێته منژه منی همخئێنتوهێه ته هیچ ان نمرک وهگهاشتم .مهجبئێ تئێم له ال
یێهستنتئێ خهڵک له سهف ڕیێهستنتئێ

ێێم له سهفه ه ە ێ پەسیم

یئسکرک منشورنه هم ڕیگوەم .ان سویه لوهێێ

خونێهوو اوهێ ان سویهاه وئڕێکو ئ اوهتند سوه ڕهش لوه سوهفه ه هناوه ه ێ ێاوو مو  .یێیێ ان موهایم

لرکە پەسیم چۆ خهاو  73ێهتینم؟ له حنستهخۆ منو سئێڕیوت ێ ێاو تهڕێو خۆاتی تژهڕێئه اهێه خهاو  73اوه وه هناموهێه وونێ منشورنه ه ون فوهانح توهێ سوهحنه
پرته هوو پەسو اه ێ اهێه چ تئێ؟ اهێ ئڕهگ هونسو؟ منیش زیویم انزه خۆ ههڵکرشنوه هم هیچ سئێ ێکو ویه ێ شۆفیە ان سو اسه ه ل
ن فهانح تهحە چو ێپن اسو چو!! ێم لرئ تئێه ێ سه م لرشرئیێه هون اهێسه هێ سه

ە ێێمهاهێه خئ

ستۆ هۆڵم ویئ سه ناه ێ ونت  .ههزی جن ان گ تهخرە ت

وه ابوئێ

ێام منڵوت وهشورئێ

ن فهانح گین .

س ێ هویەم تۆ ڕێێحو پن و شههیتیوو میکۆوئێس ێ سه جهم شههیتیوو ئ ستن
سهات هلیو هنشمو
ئهو ئهلفوبێیهی د.شهرهفکهندی فێری کردین!.
قن ێ ان
توۆ سووتئێوو ته لووهمنالێیاو

ونمووه ' ئ سووتن " موون ه ( 591انابووهگ توه اوون

 22سوونله شووههیتتئێوو .سوون ق شووه هفکهوت ێ هنێڕایوونوو)

وئێسەیێه.
تیست سنڵ لهمهێته له ته ه ته

پنا ێکو ڵڕفرنو یێێنو قهوتالتی یست لهێ نانوه ی ه خۆمن توۆ گهڕیووهێه انمون ه ه وە هوهێیڵو

شههیتتئێویمن تۆ هنگ .چهووت اونڵ توئێ! مروژێێ لوه ارموه ێێپونگ هتوۆێه .اسون توه
انگن ی ە ومن ون  .جن ێکو اکه سکەارە گشتو ێ چهوت هنێڕێیه و تهێهجمن
ارەی
ئ
اه

اهمجن اش پرتهخترکو ائ ێێپن شناه
ەیتئێ چۆێه سه ت ێێانهێه

هوهانو لوه هفتوه

سینسوییهێه وهفوه ان توۆ

تبئێ ته ورچیە ایە ا مو هێڵوهایو ۆمون

ایسوەمیو

یوو خئانو ێبه ێکو ئ ێ چهوت هنێیڵرکو تئێ  .سه لهوئێ سه وجو یگهاهوه گشتییه ن له سوناه اونێی ێ غوه ێکو اکوه وه لوه

ئ ێ اهێ پیەونوه له سه ێو وهاهێه همنو  .اسن ته شرئه ونانسناو گهڕیانوهێه شوئێنو ون ێ قهڵهوهڵمنڵی لوه وئێسوی ێ گئڕیووت ێ اوهێ

ێ ن یوه لهێ نانوه ی هت تینوکها  .ێێتن ه خۆ انمن ه ە تۆاهێه له انستو چنێه ێیویو وهاهێهاه

یتی

ه  3سنڵ پرشتە .قنسملئێ ێ ارستنش جرنشینو اهێ ێبه هان

ل اهستنوتتئێ.
 3سنڵ پرشتە ه ههێیڵو شههیت ەیوو .قنسملئێ ت ێ تۆێه اهێمن شک هتە تۆ اهێه ته خهڵک تڵری ویژه ی مهت

.شه هفکهوتامن ههاه ه هائیو جرنشینرکو شینێ ت تۆ اهێ

یسته له هستتیوو اهێ ێبه ه گهێ یوه خهسن ێکو گهێ ه

تهدم ارموه ێ اروئه تۆمون وییوه ونهئمروت توی .حی تروک وه اوهم

ێبه ه ته ائیوناه .ارستنش هتئیاه ته خهڵکه همن تڵری

ێبه یوه پرژهانوتێه ێڕهێی ێ قئانتینوو اهێاۆشو له گهڵ اهێیوتی تۆ ته هێیمیو ێژن هان ێ اه ه نوین په ێه ه وە ێه وه اهگوه هسورک توه اوهوینش ووهائیو جرژون اوهێی
پڕتکناهێه ته ن
هنێ ه

ته ۆمهڵ ێ ته گینوو ههستکە ته ته پەسناهاو هائیوی

ێ هنێپرئهوتایه ته انه ه لوه ی ه

امئ ەیگ شناه

تئێا

ێی تکها

همتە تۆشناو وهتئێوو اهێیومن پیئه ان ت  .هه ێیشمن ێگ هوه ێیشومن وە  .توهێ

ئ سوتن ێ لوه ی ه اۆپۆزاسویۆوو اروەی ێ لوه انسوتو ێکخوەیێ ێ هسوناهاییه ێموئ ەیگ ێ مە ڤت سوته نوو جیهون لوه گوهڵ حی توو

تۆ مهگه ه ەی غهاە اهێه تکها

ه لرمن چنێه ێی ه ەی؟

چهوتا سنڵ لهمهێته ێڕه شرعەێکو فن سیم ائه ه ونێه ه ه اهێه تئێ"له خت ان پەسو اهمهوو ێژ چ سئێ ێکو توۆ اوۆ اروتیتئێه ترجژوه لوه اتنوو موه گو من هاوه و زاوناە لوه
انزا یوت" ه انێڕ له یتە ێێ ه همهێه ێ هتینم ز لهێ هسنوه تئێ ێ منوین له منوو م تۆ وهاهێه هان ێ خهتناو زگن اخئیزیوه خهڵکو ئ ستن
ناهش ی خۆشم هێاست ێ هیئی خۆم ێ حی ته هم ێ وهاهێه همم له سه تنینگ ونتئێ
ێ هوژتە مە وه تۆ مهمنون له چ

یاه؟ ته انابهاو ه ته حئ مو ن ێ اه

له ان ی وهمنێ ێشههیت تئێ

پرئاسوتتە توئێ ێ هوه لوهێ

اهێ پەسین ه له خۆم ه هم اه ێ خۆشیو اهێ ز اوە اون

ێ ته پەسناهاییه هم هت ونێه ونێه(جن ێک ته تینوئێ اون  12سونڵه ێ جن ێوک توه وونێ 22سونڵه

اهمجن هان تۆ اهمین ێ جن ێکو اکه تۆ اهێان ) تچمهێه ورئقئێداو اهێ سناه انڵ ێ ونخۆشنوه

اهم ن هسنانوهان ارتی ێێ ی .هرنتێ جن ڵو خۆم تهێه خۆش ه هم ه

الپە م 25 :

حیکمهارک لهم منوهێهاه ی ههاه .هت

هسنورکیش ههت تۆ ته ز یگەانو ان

ههان هان سنڵو اکهش هائیو ێه گهێهه تت هێشرنهێه .هتو
اهێه شناه

اهێیوو پرش خۆان

تۆ پرشوژەا لوه ویشوتنو غوهێ ێ الوهمۆ فه یمۆشوو لوهێ تیوە ێ اهوتێشونوه

وه

هسونورکیش تمرون توۆ

تته له سه اهم ههمئێه پن و ێ خن و ێ گهێ هاو ێ تهخشوهوتهاو پرشوهێی

ێ پرشهوژنوو قۆونغه سهخته نوو یتە ێێ .غه ێکو گوهێ ه هتو
تووووه ترئهمووووهگیو اهێیوووووه

هڕ تکهێووه

اهێیووه

ێوووو  .اهمووووهش ێێ ه ی اهگووووه هسوووونورک وووووهت سووووه وجو

انزههنائێه وون تووۆ ال اووهم مرووژێێه تووه خووئێ وهخشوونێه یوه رشو ێ شوورعەه ه اهحمووه
مئختن تهگو جنفین ته گوئێ ی ووه ه وه " توه ترقوه

توه سوه ان یموهتئێ حئ موهاو

تژە اهم خن ه شیەانه"...
تیسوت سونڵ لهمهێتوه اهێ ناوه مون ه انابوهگ توه شوههیتتئێویمن
ێێ م هزیوووو شوونوە ێ شوونونزاو موون ێ تهشووتی

انمون ه ه وە تووه

لووه موون ه پروونج سوونڵه ێ  12سوونڵه

شوووههیتتئێوو اوووهێ ێبوووه ێ منمۆسوووتناه خوووۆمم ی هوووهت .اوووهێی ووووهمە م ێ تهشوووتی
انمن ه ە وو من ه انابهاو
سه وئێسه ه نوو خۆ

ونمهاه م وه اون

 02سونله شوههیت توئێوو اوه رک لوه

ه ناهێه .هه اهێ سه وئێسه ه

ه اهلف ێ تروو ون

یگهانووت ێ

ونمهوئێسویو شۆڕشوژرڕیوه

پو ێاوی  .توهدم گەوژتوە لوه اوهلفئترو وئێسوی

اوهلفئترو

سن ه ان ێ جیت تئێێ ێشۆڕشژرڕ ێشرلژیەتئێ ێ ههستکە ته ته پەسناهاو له انست وهاهێه ێ ویشتمن ێ ته ههمو خهتنگ ێ فیتی ن او ارکۆشه یوو پرش خۆمنوو فرە ە ا .
دوکتور شهرهفکهندی له نێو حیزبیش دا مامۆستا بوو
سهالح پئێ اهسه
سونڵو  1360هوه اونێ ارموه سو

وهس ێیاون شوههیت اونزی مسوتهفن قونز زی ه ێ مو توه هوۆ هرنوتێک رشوه ێ وون ۆ و وه لهگوهڵ

ڕێکخەیێه ه پرشئێمن ی تئێمن

تڕان مون ی وه تچینوه وروئ اوه رک لوه حی توه سینسوییه نوو ئ سوتن  .شورئه

ناهمن فه قو ه ە ێ له تن

فیکەایه ێه له سه ز مهسهله له گه ل حی تو امئ ەیگ ێ ۆمهڵوه وون ۆ توئێا  .چۆوکوه پرشوتە

اکخەیێێکو چهپو ی تئێا اه وهم جون چئێانوه ال

له ا

تبینه پرشمه گه
قهتئێل تکه

تیە ە ووهێم اەێ

ۆمهڵوه ێ پرمون گوئا توه پن یسوتنو تیەێتۆچوئێوو خۆمون ه منوهوهێێ

ۆمهڵه تۆ ئێمن هورە ه چی  .گئاین ارمه اهێهمن قهتئێل وییه ێ ارئه ان ه ت ههمئێ تیە ێ تونێهڕ ارموه

ان ێه میئی المن تمرننهێه اون اوهێ ناوه خۆاون تڕاون ه ه  .لوه توه اوهێه ووهمن هێاسوت ترکن یویشوی اوهم

پرشونین همن قوهتئێڵ وووه ە ێ چئێانوه ال حی تووو ێموۆ ەیگ ووه ڕێبە یاەایویە ە اوونزه لوه گهدڵووه و اوک سووهفەه جرژیوە تبووئێ  .اوهێ وونگ ێ توئ شووه هفکهوت ته پەسوو ئمرسوویۆوو
اهشکیەگ تئێ .ڕێنۆانیین ە ا تۆ ال
ڕێکخەیێێکو من سیستو تئێا

ن سه یت( .سن ق شه هفکهوت ) ه شۆانو ن ه ه چن ێک توئێ .ز توه گوه مو توه خرەهونانو وە ا

گئامون ارموه چوه ووت سونڵرک لهگوهڵ

تیەێتۆچئێومن لهگهڵ حی تو ێمئ ەیگ فه قو ههاه .گئاو هانوههێێ ترنه ورئ حی ب تهدم تیەێتۆچئێوو خۆان تەن ێ ؟ گئامن ڕیست ێیاه .گئاو هوه

تیەێ تنێهڕێکتن ههاه هائیو تیەن ێ  .تهدم ڵنینم ههمئێ شهش منوژو پ ونچو ه ته اهێیێ ڕێبنز حی ب قهتئێڵ ه ه

چئوکه ڕابنزێکه له خ مهاو خهڵک یاه .له سون ه ه

س ته گه اه وتیمهایو ه هرنن ێ گئاو پڕ تکهوهێه.
له اه هم چنێپرکهێا لهگهڵ ێ تئ شه هفکهوت اهم خنالوهم ارتی ته
گهڵ هسرکو غە ا قسه ه ها
ەا

ێی

ههستو خۆته گهێ هزیوینم ارتی ته

ە ه تۆ ههمیشه له زمانم ی همرنیتهێه .ز ته ان یمو تنسه نوو تۆ شو ە انهێه .ههسوتمن ووه ە وه لوه
وه ە

هاژئگ له گوهڵ هسورک ه ێێوی

وه چهووتا سونڵه هاننسوی  .قسوه نوو ێ ه

ە ه تڕێی تهخۆتئێومن زاناە ترت ێ له ته تهسته نوو ڕێژن سل وه ها  .پرو گئای ڕهوژه له جه مانوو ن ی رشهان توۆ ێسوت تو

ون ە وو اروتی توه هرو

توهالم هتو خوۆڕیگە تو  .حی توو

امئ ەیگ جرژن ههمئێ ه سو هترتهێه ێ ز من پ خۆشه الێه ن ێ هسنوو خئێنتهێی له حی ب ی ن تکه .
ارستن پنش چهوتا سنل تنشتە تۆم ه هێائه ه چلۆ هسرکو ێهك ێ تئ شه هفکهوت اهزمئێوو چهوت سنڵ ه س خئێنت ێ ێیوه گئانهێه له زیوکۆ نوو ته وە هێه هینناوه وروئ حیو ب
ێ اهێهوته له ه ستو هنگ تۆ مئ ێەوی ه ە وو حی ب ارکۆشن
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان
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.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

الپە م 26 :

دوكتۆر شهرهفکهندی ،وجوودێكی جیانەبۆوە لە شوناسخوازیی نەتەوەی كورد
ان هش لئڕستنوو
كەسووناەایو هە مە ڤرووك حوونڵەاو پڕیكتیكووو فەلسووەفە اەێ ێ سینسووەاەكە هووئوە

تەڕێووئمتە ێ جربەجركە وووو

فەلسەفەكەاەاو
ێ :سیەێی مئسنپئێ
هە مە ڤركو خەتناكن خنێم چوئی مهەووت انكەكەسوو كوۆمەداەاو وەاەێماوو ێ سینسوییە .ێكتوۆ شوه هفکهوت
ێمك اەكرك لە گەێ م ێبە یوو ت ێێانەێم حەقخئیزیوە كئ ستن مهەوتم ێجئێ ایەكنوو خوۆ لەسوە شئونسوو كوئ

چوڕ كە توۆێم ێ تە هنێاونهەوژیو الاەوە ێجئێ ایەكونوو خوۆ لە

پرننێ منفو ان اكە وو چنڕموئێس تۆ كئ ستن ان كناو شەهیتتئێوو هە ێی قوئ س ێ قونایم موناەێم ێ اەموڕ كە ێی ارەەڕتوئێوو  02سونڵ تەسوە شوەهیتتئێویتی اەكروك لە اۆلژوئێ ێ
سە مەشقەكنوو ت یڤو ێ خەتنگ لە ێژە شئونسخئیز ێ منفئاستو وەاەێم كئ م.
مهەوت انكەكەسیو انوو ێكتۆ شه هفکهوت لە كۆمن
ێكتووۆ ی شوویمو

ێ ێم مسووهرننوو تڕێیووونمە

كئ ستن ێ هنێوشینو لەگه ڵ تەیكە

سووتناەاو ێ هنێكوون

سیمن تە چنێ ێ ونێ ی

ورئ ێێژم ێ اە متیناو كئ سوتن ێ تەێی اەێاشوتی خئێنوت

لەگووهڵ شووەهیت ێكتووۆ قنسووملئێ ێ حی تووو ێمووئكەیاو كئ سووتن

چوونالكیو تە مێیم لە ێی اووەا هەلئمە جەكوونوو

خەتناو ت ێێانەێم شئونسخئیزاو كئ ێ سە موجنم ێبە یاەاوو كە ووو حی توو ێموئكەیگ هەاون كوناو شوەهیتتئێوو شوكڵو گەاوئم ێ ێوژم كرشونێم .ێكتوۆ شوه هفکهوت ێمك انكروك
پنتەوت تنەمن ێ تەهن مە ایەكن تئێ ز چنال ك ێ منوتێێاو وەونس لە پرئموتاو ستنوە ی سن م ێ ڵۆڤن تەدم م حەق تە اەوجنمتیوو اە ك ێ تە پەسوناەایو حی توو ز جیوت
ێ اركۆشە توئێ .ێی هنێكون

ێ توئێوە اەووتیم لە حی توو ێموئكەیاو كئ سوتن ێمك كەسوركو خئێنوتمێی ێ خونێم تڕێیوونمە

پنشەڕ ێكو خۆش ێ انسئێ م هەترت خەتناو شئونسخئیزیوە كئ

ێكتوۆ ی شویمو سوە مڕی اەێماوكە ماتوئیوو یهونائێ ێ

هەڵبژی ێ ێژەاەكو گوەاەتە كە هەاون كۆاوناو اەمەووو سە یوسوە هەێڵ ێ خەتونگ ێ ڕمووج ێ منووتێێتئێ توئێ.

اەێ ڕموج ێ منوتێێتئێوە كە لەتە یهنائێ كئ ستن قبئێڵو مكە ێ لە پەون هنێسەوژە م انزی اخئیزمكنوو اە كو خۆ لە تە زاەا انستو گئوجنێ ی تەڕێئم متە .
تە چوونێاەا تەشووو الاەوووو كووۆمەداەاو اوون ێ چوونالكیو ێكتووۆ شووه هفکهوت

اەێیێ پرئموووتایەكن ێ هووهێڵ ێ هنێكن ایەكوونوو ووونێتەیێ لە سووە مان خئێنووتوو تووند هەاوون كووناو

شەهیتتئێویەاو كە تە مێیم لە پەائموت لەگهڵ كۆمەڵژە تە انسنوو لەتە چنێ مگیەی ێ تە مێیمیش هەستو تە تە پەسناەاو مكە  .ێكتۆ شه هفکهوت خوۆ تە اەووتیمركو كوۆمەڵژە
مزیوو كە متئێیاە ڕ ڵو خۆ تەڕێئم تبنگ ێ اەم خنڵە گەانژە لە سە ممو ڕێبە یاەایو ونێتەیێاشتی كەم ان ز تە چنێ ێ شینێ گەانژو پرتی تئێ
ڕێێحویە تەهرو ێ تیوە تە ز ونسیۆونلیسووتو (وەاەێماوو)
لەسووە كووەیێماەێم .ڕمم و

ێكتووۆ شووه هفکهوت اەكروك لەێ فوونكتە یوەاە كە لە ز تە وئێسوەیێم ێ ێان مكنویووتی تە مێیم ێێپونگ تووۆاەێم ێ جەختووو

سووە كەێانو كووئ لە خەتووناو شئونسووخئیز ێ منفئاسووتو لە ڕێیوووژە

ێكتووۆ شووه هفکهوتایەێم تەهر تووئێ ێ تووناەن پرووتی تە ه و

تیەكە وەێم ونسیۆونلیستیو ێكتۆ شه هفکهوت ێ ێبە یوو اكە حی تو ێمئكەیاو كئ ستن گەانژتەا هۆكن

پن یست ێ تە مێیمیو خەتنگ ێ چنالكیو تئێ كە سوە مڕی هرەشوەكن

ێ لەسە اەتئێوو سە تنزاو ێ انتئێ او ێژامەكنوو تند مست حەڵقە منفخئیزاو كئ لرك هەڵنەێمشن ێ هەان گەاشت تە شئونسو سە تەخۆ كئ
الاەوو سینسیو ان ێ چنالكیو ێكتۆ شه هفکهوت پركهنائێ لە س ڕێحییە ێ فنكتە

ونسیۆونلیسووتیو تووئێ.

ێژم هەاە.

پرشئێاە .سیمناەك لە ان ێ كەسناەایو وونێتەیێ كە سینسوەاو تە ێیاون

ێسوت ێ لە جورژە

ێسووتو خۆاووتی پرننسووە كووە ێ لە اوونوو سینسوویو اەێ ی لە سووە ممو اەوووتیمبئێ هەاوون ڕێبە اووو حی و ب تە مێیم لە انسووتە جینێیزمكنوووتی لە خ و مەگ حی تووو ێمووئكەیاو كئ سووتن ێ
پرئاستییەكنوو وەاەێم كئ لە سە ممو انوو خۆ ێ یهنائێ تە ممیتی تئێ.
پرشەێی قنز محەمە یمەز ێنە

حی تو ێمئكەیاو كئ ستن ێ پرشەێی كۆمن

كئ ستن

ونسیۆونلی مو لە چئی چرئم كئ سوتن ێ لە پرئمووت لەگوهڵ مونفە مە موییەكنووتی پرننسوە

كە  .ێكتۆ قنسملئێ فۆڕمو یستەقینەاە ێ مۆ ێەوو حی تو سینسیو تە حی تو ێمئكەیاو كئ سوتن ی ێ حی توو لە حونڵەاو مونوەێم لە چئی چروئم كئ سوتن هرنوناە م ێ تە الاە ێ
خەتناو ڕزگن اخئیزیوە جیهنوو ونسنوت ێ ایعتبن

ورئوەاەێماو تە حی تو ێمئكەیگ ێ وەاەێم كئ تەخشو ێ ونسننمە خەتناو وەاەێماو كئ شئونسوركو جیهونوو ێم گوەگ .ێكتوۆ

شه هفکهوت تە وەهن ا نەكە وو تەڕێوئمتە ێتو ێ كە مێمخوئیزاو وونێ حیو ب ێ پرئمووتایەكنوو م مێم حیو ب تە اونابەگ لە تیونڤو ڕیگەانوتووتی جۆ ێوك سوەقنمژیەاو تە مسوكەێاەكنوو
پرشووئێ حی تووو ێمووئكەیاو كئ سووتن ی ێ لە ێی اووەا ێ قەاەیووونێاتەا تن ێ خەكنوووتی كە حیو تە اۆپۆزاسوویۆوە كووئ
تبئێ

ێ غەاووەم كئ ایەكوون ائێشووو گۆشووەگیە ێ اە اككەێاووئێاو

چنالكو ێ خەتناو حی تو ێمئكەیاو كئ سوتن وە اەویون یوەێمسوتن تەڵكوئێ ماوئیوی تڵروی سوە ممو ڕێبە یاەایوو ێكتوۆ شوه هفکهوت اەكروك لە كون اژە اەا قۆونغەكونوو

خەتناو حی تو ێمئكەیاە.
پرشەێی قنز محەمە

ێكتۆ قنسملئێ ێ ێكتۆ شە مفكەوت س كۆڵەكە ت ێێانەێم مۆ ێەوو سینسیو كئ

كە تە پركهناەشكرنیو سینسو و فەلسەفو لە شرئیز

الپە م 27 :

وە اتووو ووونڕمزیاەایو كەم كوون اژە تووۆ سیسووتەمو تە مێیم ێ شووئێنتیوە تووئێ تە هووۆ گەاشووت تە قۆووونغو وووئێو شئونسووخئیز ێ منفئاسووتیو كووئ  .اەم س و

ێووبە م گەێ ماە كوون ێ

چنالكییەكنوین تە ڕی ماەك پركەێمتەستەیێ ێ اركهەڵكرشەیێم كە لەتە چنێ وەگەانو هە اەكركین كەمئكئڕ لە پە سە انمن مپرت یێ ی پرك ێنرت.
ێكتۆ شه هفکه وت چ اەێ كناە كە جرژە

ێكتۆ قنسملئێ تئێ ێ چ لە سە ممو ڕێبە یاەاوو كە ووو حی توتی

لە كەسویك كە ووو سیسوتەم ێ كون

ڵركوو كون اژە

جیوونكە وەێم چوونالكیو حی و ب لە تیوونڤە جۆ یێجۆ مكنوووتی اەكەوون چەكە ێ اەكژەاووئێاو ووونێخۆاو حی و ب ێ هنێاوونهەوژیو زاووناە لەگووهڵ كووۆمەڵژە كووئ
هنێكن او ورئی حی تو ێمئكەیگ ێ حی تە كئ
سۆسینلیست ێ ز كن ێ كە مێم

اكە م خە

ێ غەاوەم كئ ایەكون

تە مێیمیوو هنێكون

حی تیوتی هەتوئێ.

گەانژیووتی تە پرئموووت ێ

ێ ێژم یووو چونالكو لە انسوتو وروئاەوەێماو تە اونابەگ لە كۆوژەمكونوو اەوتە ونسویۆونل

جرژە ێ پرژە ێ كەسناەایو سینسیو ێكتۆ شه هفکهوتایە.

م كە وو فە منوو هرەش تۆ سە كئ ستن لەالاە خئمەانو ێ قۆونغو شەڕ  1سنڵە ارەی ێ روەیق ێ تە گوە لە تە یموبە هرەشوەكنوو كۆمون
تئێ كە تە تچئێكتەا سستو ێ كەمتە خەمییەك لە تەڕێئمتە یاەایتی ان نم ێ انسەێی

مەاەسیتی

ایسوەمو اەێ تون ێ خە هەسوتین م

مە او تە ێیێم متئێ كە ێكتوۆ قنسوملئێ ێ ێكتوۆ شوه هفکهوت تە تنشوو ائیویون

ائیوناو تە ز ڕێبە یاەاو ێ تەڕێئمتە او خۆان لە كوۆوتە ڵكە وو هەلوئمە جەكە ێ تە مێپرشوبە وو خەتوناو شئونسوخئیزیوە ی ویشون توتم ێ شورئم شوەهیتتئێوین تە ڕێێووو م خە
حەسنسییەگ ێ مەالو كۆمن

ایسەمو تۆ لەورئتە وو اەم ڕێبە م هەڵكەێائێیوە تئێ.

چنالكو لە سە ممو خەتناو چەكتی یوە ێ پرئاسوتیو تە مێیمیوو میتوۆ

پرئاسوتبئێوو كئلتئێ سونزایەكو اونابەاو لەم قۆوونغە ی تە

سینسوو و فەلسوەفیو حی توو ێموئكەیاو كئ سوتن

ڕێێوو مخستەڕێێ .پرئاستییەك كە لەێ ڕیتە ێێم مرژێێایە ی تن ێ خو ڕ ێ یوەتڕیوو خەتنگ ێ چنالكو لە یهنائێ ی متئێیاە لەتە چنێ تژیەێت ێ كەڵكوئم گەا لە اەێیێ ائیوونایە
ێ مە نەێایەكون توۆ گەاشوت تە انمونوج كە هەمون شئونسوخئیز ێ مونفو اوون اكە وو چن موئێسوو كوئ لە ارەیووتیاە متو تە ێ

مون

ێ تە ێسوتو هەڵسوەوژرنەێ ێ تە وونمە تووۆ

یتنەێت .ترجژە لە فنكتە مكنوو سە مێم تنێمڕ تەخوۆ توئێ ێ پرئاسوتیو ووئێكە وەێم ڕێكخسوت ێ پە مپروتیوو پورژە ێ شوئێنژە لەوروئ كوۆمەڵژە كوئ ایش هەلوئمە جەكە هەسوتین اە
مكە .
ێكتووۆ شووه هفکهوت ڕێووبە ێكە كە اووئیوو ڵووو خووۆ لە تە زاووەا انسووتتی تەڕێووئم تبوونگ ێ اەووونوەگ شووەهیتتئێوو ووونێتەیێ چ لە كئ سووتن ێ چ لە ارووەی تووئێ ووونڕمزیاەایو تە ت و ێ ێ
تە چوونێ لووركەێاەێم كە اووئیوو ێزماەكووو وووئێ تە مێاووو اوونزی اخئیز ێ شئونسووخئیز تووتیگ ێ لە انسووتو ورئوەاەێمایشووتی ی گوون میكۆوووۆس تووۆ اەكەم جوون سوویمن كۆموون
انابەامەووتاو ایە ا موو مێڵەایوو اەێ ڕێوژامە

ویشون ی ێ مسوەداتی ێتیو كۆمون

ایسوەمیو ونچون تە پنشەكشوە ێ قبوئێڵكە وو ارچوئێ ز

سینسوو و كوۆمەداەاو تكونگ ێ لە

ێیوژە انات لۆ اكەێم شئونس ێ منهییەاو ڕیستەقینە خۆ جن ێكو اكە لەسە تنەمن زێڵم ێ گەوتمڵو ویشن یاەێم.
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان
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.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

رۆڵی دوکتور شهرهفکهندی له پێوهندی لهگهڵ رێکخراو و کهسایهتییه ئێرانییهکان
حهمه هسئێڵ حهسهوەئێ
 06خە منونوو  13( 1331سرەتنمبە )1990
شهڕهفکهوت ( ێ تئ سه یت) ێبه
ن فهاتنحو ئتتێێلو وئێنوه
وئێنه

حی ب له ێداو انڵمن

ارە

ە وو ێ تئ سن ق

تهێهج ێ ن یمه حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتن

حیو ب لوه ه هێه ێدگ ون هئمونائێوو اوه هد
ن ووئێ

ێهکوئ ێ

سوتو حیو ب لوه ێسوتئێ یوو

میکۆوووئێس لووه ترووەلی تووه فووه منوو یسووتهێخۆ خنمنووهاو ێ انگوون ی او هفسووهوجنوو
فهلەحین ێ ێاەاهاو
ه ی گن ێداو انڵمن
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تڕان ێکو مرژێێاو اهێیوو ته انێیوبن

سه ه و ارە ه ه ونسنوت ێ مهحکئێمو وە ێ

له ێوین ی تئێ ته مهسهلهاه و گەانی.
لووووه پنشوووون شوووون ه ی

پوووون شوووونلۆاۆوو ترووووەلی خوووونائێ مۆویکنایمووووه تڕان اووووتی

ته هوئێسەیێێک تۆ تیەهێه او جینناهاو میکۆوئێس له ته ه گن
حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن ێ الاهوژەیوو انزی

ێستئێ یوو میکۆوئێس ه ایە ه ه ل اهوجنم یتئێ یتن .

اهمهگننسو خۆان تۆ سه

ێ ی ێه یوو ی گن میکۆوئێس ی ستن

ی ان ێ پۆلیە ێ هزگن

ایسووەمو ێ

هایەێ

انڵمن تۆ ته

الپه ه 21 :

جرژهانوتوو اه و مە ڤنوهان ه تڕ .
اهێ خنومه وهاەس ێ تلیمهاه ه تئێ ته سهمبئڵو انشتو ته وئێنه یوو شن ه ه

یگهانوت ه خهڵکو انڵمون

ون ی پوه ێه لوه هویچ هسوهداتی ێک لوه سوه حیسونتو اوهێی قبوئێڵ ون ون.

حئ مو ی گن میکۆوئێس اوهێه توه ێێووو ه خسوت وه فه منووته یوو اوهێ ایوەێ ه لوه اون ی چ هسونورک توئێ ێ ی گون فوه منوو هستبهسوه ە وو فوهلەحین توه اوهوتەپۆل – (پۆلیسوو
ورئوهاهێهاو) یگهانوت.
حئ مو میکۆوئێس تئێ ته خنڵرکو ێه چه خن تۆ لرکۆڵینهێه له ن ته هستنوو حکئێمهاو ان ی ه وهائیو لهێه زاناە ێژه ته ایەێ
لهسه

هێڵهاو تته .

ڵو شههیت شهڕهفکهوت پرئاسته تژئاەێ اوهێ پونش شوههیت ە وو ێ توئ قنسوملئێ توه لر یووو اوهێیێهێه چونێه ێەاو تهسوه هوهمئێ اۆ گنووه ن ێ تهشوه نوو حیو ب ی ه وە ێ لوه

ێنئێنو ە وو گەانژتەا اۆ گنوه نوو حی ته ه
ێ تووئ سووه یت هووه هم ێ لووه هووه حنڵووتی ێیڕ
جۆ یێجۆ ه نوو ارەیوو وئێسه ێ
اووهێ تیووە

ه ی اۆ ێ چنپهمهوو تئێ ێ پرشتەاش سندورکو ز ته پەسناهاو یستهێخۆ اهێ ێێ هزگناه ههتئێ غنفل وهتئێ.
حی و ب ێ جئێدوووهێه ێ گهله ووه لهتووه چنێ تووئێ .هه تۆاووه تهێپووه

ائیووونێه هووهێڵو ه ی پرئهوووتاو حی و ب ێ ێکخووەیێ ێ هسووناهاییه

ونمهێی ێ ان ن امیست پتهێاە تکن.

ه ووە هێه ووه لووه پوونش ێێخوونوو ێژامووو انخئوووت ێ تووه ان وونم گهاشووتنو خووهتناو خئێنوونێاو گووهلو ووئ لووه

پرئهوتاژە ته ێکخەیێ ێ هسناهاییه ارەیوییه ن

هووهداو ئ سووتنوتی پرئاسووته ێ هتو لووه ارسووتنێه لووه فکووە

اهێیوه تڕێیان ته منفو گهالوو ێە هسته ێداو پن ێ ته انو ارەی ههاوه یتوی ێ تینوکوها توه سوت ێ هنێپوهامنوو حیو ب ێ

گهله همن ێ متمنوه اهێی تۆ ال خۆمن یتکرشی .
اهێ تهتنشو ها یوو اهم ن ه چهوت سئێ

تۆ حی ته ه ههاه:

 له حنڵو ارستن ی ان مهایو مه نهێ ته حی ب ێ جئێدوهێه هگهاهو . -لوه یهوونائێ ی ێه

ێسووت ێ هنێپووهامن همرننووهێه ێ هاووئیو ته پووهچو اووهێ پە پنگهوووته ههەیێاینوووه وووهان ی ێ شئڤینیسووته ارەیوییووه ن لهمووه جیوونێیزاخئیز گوهلو ووئ ێ حی تووو

ێمئ ەیاو ئ ستن تتهوهێه.
 تهم هۆانوه ێ ز هۆێداه همن

اکه ێ تئ شهڕهفکهوت گەانژوو ز

توه لرکن اکبئێووهێه حیو ب ێ لرکترژهاشوت لهگوهڵ ێکخوەیێ ێ هسوناهاییه جۆ یێجۆ ه ونوو ارەیووو ێ گوهالوو ێە هسوتو

ه ی.

ێه ههمئێمن هزیوی

ێ تئ شهڕهفکهوت له یویشت لهگهڵ اهێیوتی تئێ ه ته یخرکو ز گەیوهێه شههیت ەی.

پرئاست ته انمن ه پ

ە وه ه ێ تئ سه یت له ناو اهێهاتی ه له ته زاەا پله اهشکیەایو حی تتی تئێ اهێ پرئهوتاینوه

اهوتیمهاو له حی ب ێ له نارکیشتی ه اهوتیمرکو سن ه ێ سن ن

شنوهاه و حی تو تئێ گەانژو ز

یوهمهز یوت توهڵکئێ اهونووهگ پورش ێه گەانوو شوه هفو

تهێ جۆ ه پرئهوتاینوه ه ی.

اهێ لهێ ناه ی ه منمۆستن ێیوهترژ زیوستژه ان ی ێ لهێێ ویشتهج تئێ پرئهوتاو پتهێ ێ وهپسونێه توه هسوناهاییه ان ن ێمییوه ن
فن سه ن ێ اهێیوو اکهێه ههتئێ ێ هه هم سه وجو اهێی تۆ ال
پنش ێێخنوو ێژامو حهمه هزیشن ێ هنانه سه ن

یخئیزایه هێی نوو گهله ه

ێژامو انخئوت تهشرک لهێیوه وه ز زێێ هێانهتوه ایغوو تو توه هزاو انووه سوه ئاو ێوژام ێ توهونچن
گوهالوو اروەی هنانوه سوه ون

ێژامرکوو مهزهوهتو

سه ه نوو ورئهڕیست وییه تهڵکئ له ارەیوتی پرئاسته ێ هت
له ان

ی ه رشن تۆاه ته ههق تبئێ ته منمۆستناه و شن هزی مرژێێ جئێدوهێه نوو گهلو ئ .
هنانوه ئ سوتن ێ

پنشن چئێوه ه هێه ێدگ ز ز له ێاوه تهوەخوه نوو ێ توئ شوهڕهفکهوت ارژهاشوت
ئ له ئ ستنوو

شون یە ێ

ونموهوئێس ێ وئێسوه ێ ێه گیوەیێه

وه ز جون ی توه گوئێ ی ه ی وه چون

ێژامرکو سیکۆال ێ فەهڕهههوت ێ ێمئ ەیگ ترته سه ن  .تۆاه اهێیووه توئێ توه سوت ێ الاوهوژە حیو ب ێ جئێدووهێه گوهلو

ههداتی.

 ٠٢سنڵه ایەێ

میکۆوئێس سه

ێ ێ وهێیزاش تۆ قئ تنویینوو اهێ جرنناهاه سنمنن ه ی هوئێنم ێ ێژه ی ته ێژه پیە ز شههیته ن ته اه و سه شنوو خۆم هزیوم

اربینو :تۆ وئێسینو اهم تنتهاه هڵک له تربو (ائسکۆ گ ته هێ ان ی ) ێه گیەیێه
 ٩٥سیەتنمبە ٠٢٩٠
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان
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.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

الپە م 29 :

ئامانج وئاکامهکانی تێرۆریزمی دهولهتی کۆماری ئیسالمی له رۆژههاڵتی کوردستان
لئقمن زههەیاو
سینسهاو ایە ا مو هێڵهاو له ێداو ارەی ته یمبه ته گوهلو وئ مرژێێاوه و ێێ ێ ێوژ ێ اونڵ
ێ ن هسوووووونانێ تووووووه ێیێه تووووووئێه ێ مهتهسووووووتو اووووووهێ سینسووووووهاه چهپهلووووووهش ووووووه ته ونمووووووه
ی ێژ یێێانمنوجووتی ان ئێ ارستنشوووو لوووه گوووهڵ تووو ته ێئه هچ تووه پلوووه اه وووهم ارکشووونوت ێ لوووه
ونێتە وو ێحیه ته گە ێخۆ یگەاو گهلو ئ له ههمبه سینسهاه نوو یگیە ن یووه ێاینکون ە وو
هۆێایهاو وهاهێهاو ئ له الاه هێڵهاو ونێهوتگه ی ێڕهگهزپه ستو حن م ته سه ارەیوتی تئێه.
ارە

ههداو ئ ستن له الاوه حکئێمهاوه نوو ان یووهێه

جهستهاو هسناهاییه ئ ه ن له

ن اژه او ز وه ێنو ێ خەیپو ە ێێهاه سه خهتناو ڕزگن اخئیزاو وهاهێه
ێی هنانه سه ن

ئ لهێتهشه له ویشتمنوو یگیە ەیێ

ئ ی  .سینسهاو هێلهانوو اه لوه ێی اوه و اروەی توه انابوهگ لوه

هزیخن ههێڵتی تئێه تۆ سڕانهێه ونسننمه سینسیو گهلو ئ ێ تۆ اهێ مهتهستهش تۆ توهڕهوژن تئێووهێه ێ یمە نوتووهێه خوهتناو ڕزگن اخئیزیووه گهله وهمن ێلوه

وناو شکسووت ێ سه شوۆ ان لووه مهاتیووه نوو وهتووه لوه ههمبووه شۆ شوژرەیوو ووئ

ی ز زهتئونووه پووهونان توۆ ارە ە وووو ێبوه یوو جئێدوووهێه ن توە ێه ێ تووه شورئهاه و ز

ڕوتیوووه ێ

ونمە ڤنوه ێ ت اهخەقنوه هسناهاییه ونسەیێه نوو ئ ان ته فەگ ێفرڵ خستۆاه ورئ یێ خۆان ێ ت تهزهاینوه ارە ان ە ێێ .
ێێمهسهله گەانی له ته ێئه تە وو اهێسینسهاه چهپهدوه ی هێ ێ ن اژوه او سوه ه یین هوهتئێه وه اوه ین پون فن سوی مه وه توه پون ایەیویو میش پرننسوه ه وەێ ێتوئێوو گوهلو وئ
اینکن ێ حنشن ه ن ێ تۆ اهێ ئ ێ ئ ستن تئێوو ویه ێ اه وهاهێه ێ اه اند ێ اه
اینسنوییه ی ێ تۆ ته قهێلو خۆان پن یستنو ‹› چئی چرئه
مهسهله

هێلهگ ه پرننسه فن سه ن تکن سینسهاو وهگۆڕانوه ێله پرننێ ج توهجرکە وو اوهێ سینسوهاه

ه زاو ارەی ›› انمن ه ته ههزی ی

له

ههالاو ئ ستن خنپئێ تکه .

ئ قهاله نم تکه ێههمئێ

ێێههم په هاهستنوتوو تیە فئوتیمرنتنلی مو مهزههتو شیعه له ارەی یاه ه له ێی شۆ شو گهالوو ارەی له  1939ێ ته هستهێه گەانو هسهدگ له الاه انخئووته شویعه ن

ته سه ناهایو خئمهانو

له ههێڵو پتهێ ە وو جرژه ێپرژه سینسوو ێ ۆمهداوهاو ێفه هوهوژیو خوۆ چ لوه وونێخۆ اروەی ێچ لوه ه هێه سونئێ ه نوو اوهێ ێداوه توئێه.

له گهڵ

هسووهداو اووه ڕهێیوووه ێسووه ه انوه ان ووه هسوورک ووه خووۆ تووه جرنشووینو ایموونمو زهموونوو شوویعه ن لووه سووه ه زفه ز ه ن ێ تووه قووهێلو خۆاوون اوون ئێ ه ووهێانو ایموونم مههووت
ته ێئهتە وو جیهنوو ایسەمو له اهستۆاه .ێهلیو فهقو هسهالاو ت سنئێ
ێ ه انزی

اووه و

ههاه ێ هس تۆ ویه قسه له قسه تکن ێ له ته یمبه فه من ێ تڕان ه ونوو ی ڕیتئهسوت  .ێژاموو اکتوناۆ

ێ ێمئ ەیسیو انخئوته شیعه ن ته زهتە زهتەێزهوی ێ ئشت ێ گەا ێ زانتی ێ ارعوتیم خوۆ توه سوه ههمئێ گوهالوو اکوه غوهاە فون س یسوهپنوتێه ێهوهێڵو یێه لوه ێژون
هسهداو خۆ له ارەی ی له ههمبه سئونو مهزههته ن ێ اناینه نوو اکه ته هر اەتکونێ توۆ اوهێ مهتهسوتهش توه پوهون توە توۆ

ته هێپرشبە وو سینسهاو ارە ێ اۆقنوت جرژه ێپرژه

انا ێشه یهاتی ته ە هێه ه اینسنوییه نوو سینسهاو پن تنێ اناینو ێایتنیکو له
غهاە فن س ێ ته انابهگ ئ ه نوو

گهالوو اکه ارەی تهڕێئه تە ێه ێ ڕوتیوهاەا شورئیزه نوو ئشوتن ێقوهدچۆ لوه سوه گهالوو

ههداو ئ ستن انقو ە اهێه.

ه ە وو فه منوو جیهن له الاه خئمهانو له
پن تنێ ڕهگهز ێ ارە ا مو هێلهاو ۆمن

گهلو ئ له
ایسەمو ه له

ارە ا مو هێلهاو ه ن ێ ئ ته نفەێ ئ ستن ته زات

ههداو ئ ستن له 01
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ههانێ ێ ته نفە ونسینو ئ ی تهڵژه حنشن ههڵنوهگە تۆسینسوهاو

گهلو ئ تهڕێئه چئێه ێ ان ئێ ارستنشو له گهڵ ت
نفەی پرننسه ه وەێ ێهه لوهێ چئی چروئهش یاوه وه

ۆمن

انخئووته شویعه ن لوه ئ سوتن ی پوهاەهێه لوه سینسوهاو

هوهداو ئ سوتن هوه هم توۆ ۆمون

ایسوەمو هاسورکو اوهمنو توئێه

ێ ئ ستنویش تۆاه مۆڵژه ته ههزی ی له ته ەێژیەیێیوو ێژامو انخئوته شیعه ن .
فه منوو جیهن
له ێی

خئمهانو له

ئ له

ههداو ئ ستن سه هان

ه ە وو حئ مو جیهن ه ه قهدچۆ خهڵکو گئوته نوو قن و

ێێانوتی ێته پر پیەورکوو پرشوتە ی ێوژ ی ێلوه شون

وهغوه ه شوهڕ

هستەرکو سینسهاو ارە ا مو هێلهاو شیعه
قهدان

سهێز

وئ ێ ائ یون

سه چنن قه هگۆل اینت قنش ێ هان گئوت

اکه ته هستو سوەن جوههل ێ ووهزیوو انخئووته ن

ێسوت وە ێ توه سوه ی وهس لوه وئ یوو شون

وهغوه ه تو اونێی ێمهزلئمنووه قوهدچۆ وەی ێتوه

ههزی یویش انێی ه ێ پهڕائه گئوت ێشن ه نوو هێ ێته تئێ  .اهوجنم یوو اهێ جهوناهانوه له ێەونێ ‹› جیهن له
انخئوته ن ێ پن ارەیویسته شیعه ن ویشن ه ی .جربهجرکە ێتهڕێئه تە وو سینسهاو ارە ا مو هێلهاو ۆمن
ئ له ئ ستن له الاه ێشهڕ تۆ پن یستنو چئی چرئه
ترژنوه لهالاه و اکهێه ان نم ێ ن اژه او جۆ یێجۆ
ته انابهاو یونێه.

هز

ارەی ێسنئ ه نوو ۆمن

ۆمن

ایسەمو له

ههالاو ئ ستنوه .له منێهاه و وئ گ ی ێ

ئ ستن ›› تهڵژوه حنشون ههلنوهگە ایە اسوت توئێوو وی یموو
ایسەمو له

ههالاو ئ ستن له ێەونێ

ا ێ شهڕ

ونفەیوو

ایسەمو›› له هست ێژ ترژنووه ێڕیێه ێێوونوو چه وتی ه ئ ه ونوو توه قوهێلو اوهێی سوه توه

ز خەیپو له تئی ه نوو سینسو فه ههوژو ۆمهالاهاو ێانتئێ

له سه ۆمهڵژه

ئ ستن توه گشوتو ێلوه سوه جئێالوهێه

وئ

الپە م 32 :

اه رکو اکه له سینسهاه نوو ایە ا مو هێڵهاو ۆمن

ایسەمو له ئ ستن حهزفو جهستهاو چنال ن ێخهتناکن ی ێ ێێون بیەیوو ئ ته گشتو ێ ێبه یوو جئێدووهێه

توه انابوهاو توئێه ێ توۆ اووهێ مهتهسوتهش ارە ە ووو ێبوه یوو حی تووو ێموئ ەیگ چ لوهونێخۆ
ههالاو ئ ستن ه ته پە ێته ونمه ێ ان

ارە ا مو هێلهاو له

چهپهڵ ێشئمهان ی ێته هۆ
ارە

هێلهاو اهێ ێژامه

ارە

.قنسوملئێ ێ هتوتێلە قون

تینوئێ چن هسه

ە وو تئ جوه پرئاسوت توۆ جو توه جو

تەلی له انلمن ته هستو ارە استه نوو ۆمن

ایسەمو ه ته پیە ێوهخشه پرشتە تۆ ی ێژ یێتوه ێئهچئێ اه وهمی

ێبه یوو گهلو ئ له ه هێه سنئ ه نوو ارەی وهتئێ.
هسوتت ێژاو ایە ا موو ورئ هێلوهایو ۆمون

انزه سوه هان

ئ ز له مرژتئێ ه پیەوو له یێخستنو ێبوه

یخووهێه اووهێجن هش ێبووه

ە ویون توه وە هێه هوهوژنێان تۆههڵرننێهاوهێه ێتوه یخوهێه لوهێ پیەووه

همته خهمو ێبه یوو ئ سه هێائێ تئێ .

ارە ە وو .شه فکهوت ێهنێ ێینوو له ێستئ یوو میکۆوۆسو شن

رشه

زگون اخئیز

ئ سوتن ێ چ لووه ه هێه سونئێ ه نوو اروەی تۆاوه تهشوورکو گەانوی ێسوه ه و لوه سینسووهاو

خووهتناو ڕزگوون

خئیزیوووه

ووئ لووه

ایسوەمو لوه

تلیموهگ ێلرئهشونێ گوهلو وئ

هووهداو ئ سووتن « هێاووه یێ

گوهلوو وئ لوه ه هێه سونئێ ه نوو ئ سوتنوه .ۆمون

.قنسوملئێ

ایسوەمو توه

یڕشوت توئێ اوهوین لوه ه فوهگ هگوهڕی اون ئێ جربوهجرو تکون ێ توه

هجووهمن » ێز ڕوتیوووه ێجهوناهاکن یوووه لووه سووه مر

تووه ووونێ ێاووئێێژ تووه هسووتو

ارە استه نوو ێژام ه خۆان ته اەلۆمنگ ونسنوتتئێ شههیت ەی.
 3سنڵ ێچهوت منوی ێی ارە ە وو .قنسملئێ ێهنێ ێینوو له ێایه
ێمئ ەیگ ێ ن فهان
ۆمن

هتتێلو ێ ن هئمنائوو اه هال ێ ن وئ

ایسەمیو ارەی ز

ههێڵ ی ه له ێژن

اهێجن ارە ا مو ه ێلهاو ۆمن
ههکە

ایسەمو لوه توەلی گیونوو .سون قو شوه هفکهوت سوه و ههڵکوهێائێ حی توو

ه ستو حی تو ێمئ ەیگ تئێ اهستنوت .

اەلۆمنسو ێانتئێ ایهێه زهخت تخناه سه هێلهاو انلمن ان ئێ پرشو تهڕێئه چئێوو ی گن اوهێ جهوناهاوه تژوەێ ێسوه ه ی وون یزابئێوو

هێلهاو انلمنویش ی گن سه تهخۆ اهێ ێداه تڕان

خۆ

ی ێپنش  3سنڵ ێ چهوت منوی لرکۆلینهێه ێهرنونوو من هاوه و ز خوهڵک ێه ئێشونهیت توۆ ی گون ێخوه جکە وو پن هاوه و ز

سه هوجنم له تڕان ێکو مرژێێاو ێانزیانوه ی سه یوو پله اه و ێژامو انخئوته نوو ته هست ارتی توئێ لوهێ جهوناهاوه ێه وئێ انێیوبن توه جیهون ونسونوت ێ اوه رکیش لوه تهڕێئهتوه یوو اوهێ
ارە ه ته زانتیوو ێێ ێ ێژ حئ م ی .تڕان

ی گن فت یلو انلمون ێێخسون

مە ڤناهاو ێجیهنوو انزی خسته ێێ ه اهێ هێلهاه پرشرڵکه

ایسوەمو ێ مهزلئێمیوهاو گوهلو وئ

ڕوتیووه ێارە اسوتو ۆمون

ههمئێ قنوئێوه ورئوهاهێهایه ن ێ منف ێ انزی ایه نوو گهالوو ارەیوه .له ێە ن اژه

ێدانوو اهوتیمو اه رتو ائ ێپن ونچن تئێ اەلۆمناه نوین له ان ی تنوی تکهوهێه ێههان چهوت منوژن پهائهوت
انخئوته ن ائێشو سن

تڕان

ی گن فتڕیلو انلمن تئێ وه

اەلۆموناو ێداونوو اهووتیمو اوه رتو ائ ێپون لوه گوهڵ اژاموو ایە اسوتو

ێسڕ تئێ.

انمنوج ێان نمه نوو ارە ا مو هێلهایو ۆمن
اه هم  :تئی

توه ێویون ونسونوت ێ اوهێ یسوتیه توۆ

ایسەمو له سه ئ ێجئدوهێه ه له

ههالاو ئ ستن له چهوت ڕهههوتهێه جرژن ارە یوی ێههڵسهوژنوت .

سینسو

له سه انستو ئ ستن ههێڵتی تۆ الێیز ە وو حی تو پرشهوژو جئالوهێه ێیاه حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن تئێ .ێ منن ته تنشو له جرژهێ پرژه ێخۆشهێاستیو اهێ حی ته ێ ێبه یوو لوه
ونێخهڵکو

ههالاو ئ ستن انگن ی تئێ ێ تۆاه ههمن سینسهاین ێێپنگ ە هێه ه ه حهق ته ۆمن

حهمه هزیشنێه ەی .مهحن همه ە ێله سرتی ه یوو پرشهێی قنز مهحهممه ێ تەیێانمۆزی ه
ز ن هسوونانێاو تووۆ خووهتناو زگن اخئیزیوووه ێتووۆ ونسوویۆونلی مو ووئ
اهشکیەاو تبئێ .ۆمن

ئ ستن ێته شهخسو پرشهێی قونز مهحهمموه ێهنێڕێیونوو لوه الاوه ێژاموو

تۆ گهلو ئ ێ تۆحی تو ێموئ ەیگ زهتەێکوو اوه جن ز قوئ س ێ ن اژوه تئێ وه ان ونمو

تووه ێیێه تووئێ .چهوووتا سوونڵ ێی اووهێ ە هێه جهوناهاکن یوهاووهش حی تووو ێمووئ ەیگ ائێشووو الێیز ێ پووەش ێت ێاووو

ایسەمییش توۆ ارکشوکنوتوو ێحیوه توه گە ێخوۆ یگەاو اهووتیمن ێالانژەیووو حی توو ێموئ ەیگ ێخوهڵکو

مهتهستهش له ونێتە ێحهزفو فی اکیو سه یوو حی تو ێمئ ەیاو ە ه انمنوجو سه ه یو خۆ ێ ایە ا مو هێلوهایو لوه

هوهالاو ئ سوتن هوهمن سینسوهاو گەاوه ته ێتۆاوهێ

هوهالاو ئ سوتن پەووتی ێژ یێ ێ توه ته ونموه اوهێ انمنوجوه

ته ێئه تە .
له سه انستو ارەی
ێهجئدوهێه

اهگه چو ارە ە وو .قنسملئێ زهتەێکو سنمنن تئێ ه لوه حی توو ێموئ ەیگ ێلوه ۆموهڵژن

ێمئ ەیسیخئیزیوه له سه انستو سه یسه

وئ لوه

هوهالاو ئ سوتن وهێگ خهسون ێکو اه جن گوهێ هش تئێ وه

ارەی هێگ .ته وهمنوو  .قنسملئێ گهالوو ارەی هسناهاریه و ههڵکهێائێ ێلر یوین ه تۆ پە سه توه ێموئ ەیای ه ە ووو اروەی

هێ ێ ن اژه او ز ته چنێ ههتئێ له هست ی ێاهێهش تۆ اکتناۆ او ێاەاهاو فهقو هسکهێگ ێسه هێانرکو گهێ ه تئێ.
ته ههمن شرئه شههیت ە وو .شه هفکهوت ێه ئێ هسناهاریه و ههڵکهێائێ چ له سه انستو ئ ستن ێچ له سه انسوتو اروەی جون ێکو اکوه حی توو ێموئ ەیاو ائێشوو هوه یورکو گوهێ ه
ووە  . .شووه فکهوت

ێبووه ێکو ههڵکووهائێ تئێ ووه تووه قسووه ز لووه سووتن ێ چوونێه ێەیوو سینسووو جرژەێکووو لرئهشوونێه تووئێ تووۆ پڕ ە وووهێه جرژوون تووهانڵو .قنسووملئێ لووه هووهمن ناووتی

ههڕهشهاه و گهێ هش تئێ تۆ سه هسهداو ۆوهپه سوتنوه انخئووته ون لوه ارەیووتی. .شوه هفکهوت ههێڵوه نوو خوۆ ێه گهڕخسوتبئێ توۆ اوهێه الاهووه جینجین ونوو اۆپۆزاسویۆوو ه هێه
ۆمن

ایسەمو له اه تە و اک تکناهێه ێ تهێ ن هش هاههێاست پشت اهستئێ ایه تۆ خهتناو ڕزگن اخئیز له

ههداو ئ ستن

ێست تکن ان ئێ ێژامو انخئوته شیعه ن اهوین

الپە م 31 :

له ئ ستنوهێه ته هوژن
تۆاه ارە

ون هزیاهایو خهڵک وهترتهێه ێ تهڵکئێ له سه انستو ارەیویش ائێشو گیەێگەفتو سه ه و ت له ههمبه ون هزیاهایو گهالوو ارەی .
 .شه هفکهوت

 .شه هفکهوت تۆ جن ێکو اکه زهتەێکو گئ چ ێتڕتئێ ه ێهخهتناو ێمئ ەیسو خئیز له سه انستو ارەیویش هێگ .ارە

له سه چنال و سینسوو

ن اژه

ێکخوەیێ ێ هسووناهایه نوو ارەیوووو لووه ائ ێپوون ێ انمەاکوون یووون ێلووه یسووتو ی انڕی هاووه و ز شووۆ رکو سینسوو ێسووناکۆلۆ تووئێ ووه لووه جه انوووه سینسوویه نوو ارووەیویش ووهێگ ێاووهێ ووە هێه
ارە استیه اەسو ز

خسته ورئ ڵو چنال ئیونوو ارەیوو ته ێژامو انخئوته شرعه نوو ویشتهج له ه هێه ێدگ ێز یوو ونچن ە ه له اەسو گینوین ت

ێێههم :ارکشکنوتوو هسناهایو ان و ئ له تئی
انمنوجرکو اکه ارە ا مو هێلهاو ۆمن

هۆێایهاهێه

ایسەمو له ارە

 .قنسملئێ ێ  .شه هفکهوت ارکشکنوتوو هسناهایو ان و ئ تئێه ێتۆ اهێه ههستو متمنووه توه خوۆ ە لوه وونخو

یتکووئ ێ .خووۆ ته ووهم زیوووی ێ اووهحقیەتئێ لووه الاووه هسووهالاتی هێه .هووهم لووه هاسووو ایووە
اهحقیە ە وو هۆێایهاو وهاهێهاو ان و ئ
تژهاهو

له

.قنسووملئێ ی ێ هووهمیش لووه هاسووو ارووە

ی ۆموون

 .شووه فکهوت

ههالاو ئ ستنوو یێه ێله ونێخۆ ێدگ له ێژن جۆ یێجۆ هێه ههێڵو یێه اهێ پهانمه توه گوئێو خوهڵک لوه

ه ›‹ خئ مئختن امن ی ته ێبه ه نوتن ›› .له سه انستو ه هێهش ته سنگ ێسوهێ ی سینسوو ێتنز گونوو هوهێڵین یێه وه اروە

تناهن ته ێوین ویشن تته ێ خۆانوو ل ت ته

هوی ت .

تکه ێ اتیشمن ه چۆ ێی ایە

.قنسملئێ ێ هنێ ێینوو له ێایه

ایسووەمو هووهێڵو
هوهالاو ئ سوتن

سوه یوو وئ ێه وئێ شوترکو تو ووەن ێ تو

توه سونگ ێسوهێ ی سینسوو ێ تنز گونوو هموو هسوهالاتی یوو

اهێسه همو حکئێمهاو اۆاەاشین تهست ێ ارە استه ورە یێه نوین ته ت هیچ گیەێگەفترک ته فە ه تە هێه ان ی .
سرههم  :تئی

سناکۆلۆ ێارکشکنوتوو ێحیه ته گە ێخۆڕیگە

وە ی ه ارە اسووتییه ن جژووه لووه تووئی
.شوه هفکهوت توه ێێووو اوهێ مهسوهله
ۆمهڵژن

ئ له

جهسوتهاهێه لووه تووئی

سناکۆلۆ ایشووهێه ن اژووه او خۆاوون لوه سووه تووئی

ه ێێویووو اوون و وئ ههاووه ێ ارووە

ه خسووت ێ ن اژوه او ڕیسوتهێخۆ لوه سوه ێحیه اهوووتیمنوو حیو ب لوه پلوه اه وهم ێ توه پلووه

ههالاو ئ ستن یونێه ێ ز

ێبووه یوو ووئ

ێێهوهمیش لوه سوه ێحیه ێ موۆ یلو ان ووه نوو

هسو ائێشو ونهۆمیت ێ ت هیئیاو ە ێه ێ اژام تهێ ن ه ههێڵو یێه ه ته اوهێیێ ێ ه اهووتیمنوو حی توو ێموئ ەیگ تەێێخرنو

ێ اۆێ ونهئمیت ێ شکست له ونێ اهوتیمنوو حی تو ته انابهاو ێ ۆمهلژن

ئ له

ههالاو ئ ستن ته گشتو تچرنو  .اروە

 .قنسوملئێ ێ  .شوه هفکهوت

ه ێمن هاه و ته چنێ لوه اهووتیمنوو حی توو خوئیز یێ ێووهخئیز یێ ا ه ونوو حیو ب توه جو تهورل ێ اون ڕێێ لوه ههووته ی تکوه ێ اون خۆاون اهسولیمو ۆمون
ان نمیشتی ی ێمن هاه لهێیوه خۆان اهسلیمو ێژام ە هێه ملین تۆ یێی

ێژام له مهڕ هنێ ن

ێژامیش ته پە ێ ته ونمه له ههێڵو په هپرتیوو سیستمو جنشناهاو ێ ئ ته گژ اه تە ی ە
خه اکو خۆخۆ

 .قنسووملئێ ێ

ێسیخئ

تبوئێ توه هوۆ اوهێه
ایسوەمو تکهووهێه ێ لوه

ێ چه ههڵژەا شۆڕ ە ێ هێانه شهڕ هنێسوهوژه یوو پرشوئێ خۆاون ێ

ی تئێه تۆاهێه

ئ له جیناو خهتنگ ێ ته ته ه نوو لوه

ێژاموو انخئووته ن

ێشهڕ تەی ئ ت .

هه چهوت ە هێه ارە استییه ه

ێستئ یوو میکۆووئێس وه تبوئێه هوۆ شوههیت توئێوو .شوه هفکهوت ێهنێ ێیونوو توه ه

سنائسهێ ی ته خئانو اهێ شههیتیوهێه تکن ێله ان نمو  3سنڵ ێ چهوت منوی لرکۆڵینهێه ێ تە وو هان شنهیت تۆ ته هم ی گن
ته هستههتئێ ێفه منوتی ته جربهجرکە وو اهێ ارە یوه مهحکئم ێ اسئی ە ێ تبئێ ته هوۆ خۆشوحنلیو گوهلو وئ
ێهحی تو ێمئ ەیگ ێ ێهخهتناو ڕزگن اخئیز له

ههداو ئ ستن هێگ ێحی تو ێمئ ەیگ ێگهلو ئ له

هاسوه ه

.قنسوملئێ ووهچئێ ێ هێلوهاو انلمون ووهاتئیوو

ی گن فرت یلو انلمن یستهێخۆ سه یوو ێژامو اون یوو

توهدم لوه هسوتچئێوو .شوه فکهوت خهسون ێکو ز گوهێ ه توئێ وه

ههالاو ئ ستنوو له تئێوو ێبه ێکو تهائیون ێلر ی ێسینسوو تو توهش

ە.
ههڵبووهگ جرژووه خۆاووهاو ووه خهمسوون

ێ همته خووهمیو ێتووه ووهم یوینو ارە ا مووو هێلووهایو ۆموون

.شه هفکهوت ههڕهشه نوو ێژامو ایە استو ۆمن

ایسووەمو لووه الاووه ێبووه یوو شووههیتهێه تووه خوونڵیکو ز الێیزسووهاەتکها ێ اهگووه

ایسەمیو ته هینت ێه گەابن ێ انێی ت مئتنالگ وهچئێتن له گهڵ چهوت هسرکو وهونسەیێ ه هویچ گەانژییوه ین توۆ اوژام ووهتئێ لوه

ێستئ یوو میکۆوئێس ان هوژنوو شهێ ته ت پن ێ ه ۆتئێوهێه ووه ە تن ڕهووی تون اونێی توه سوئێ ێسونوناو وهێ وهێابن وروئ یێ ارە اسوته نوهێه ێ اونێی تو تهزهانووه شوههیتوه ەیتن.
شههیت تئێوو .شه فکهوت خهسن ێکو ز گهێ ه تئێ ه ێهحی تو ێمئ ەیگ ێخوهتناو ڕزگون اخئیز لوه

هوهالاو ئ سوتن وهێگ ێ ارستنشوو لوه گوهڵ تو جرژون توه اونڵو ههسوت پو

ه ەێ.
ئ

ههدگ هیچکنگ ونت پرشئیزاو گه م ێگۆڕ وئێنه یوو ێهزی هاو ه هێه

چلۆ ێی  11سنڵ زانتی ێگهڕیوهێه تۆ تنێهشو ۆمن
لرئه ە  .تن ایە

ێێ ێبه

لرئهشنێه ێ ههڵکهێائێ

ێژامو ارە است ێارە است په ێه

ۆمن

ێژامو ارە است په ێه

ان ی له نزم ی یتیوو ارە اسوت لوه فە هخنووه اون ی لوه اون تکوه وه

ایسەمو ێه ئێ قن همنوو میللو هستهگۆلین له ملو ە ێ له مرتان نوو سه ته ێژام ێه ئێ لهاه و یستهقینه ایسەم تنسوین
ئ له

ایسەمو وه ه .

ههالاو ئ ستن ه سرک ت تۆ تنقو ێبه یوو ارستن حی ته نوو

ههالگ ه له هیچ نگ ێسنارک ی متمنوه توه

الپە م 32 :

روانگەی دوکتۆر سەعید دەربارەی مێژووی کورد
مرهت مرهەپە ێم
تربو « ئ اە میژێێ ت ێێانەێم وەاەێیاەایو ئ لە سە م ووۆز ماەم اون ۆاوناو شوەڕ

ێێمموو جیهونوو» وونێێکو انشونناە توۆ ارکۆشوە یوو

ووئ لە ێێ سووە م

یتووە ێێ ی تووئێ  .اەم ترووبە لە وئێسووینو «سووه یت

ێمووئ ەیگ ێ اەێ ەسوونوە تە ێی انگوون ی تئێ لە مرووژێێ جئێدوووهێه
ته هل» ێ تۆ سن ق شە مفکەوتایە.
ن سە یت ێم

ەسناەاییە و ان ن امو شۆڕشژرڕێکو یستەقینە ێ ێبە ێکو ێیقیع تی لە ێی اەا قۆونخو خەتناو وەاەێیاەایو گەلوو وئ

لە ئ ستنوو ارەی لە ماە  ٦٢هەانێ ێ سە مڕی سنئێ ی تئێوو مستڕیگەاەشت تەسە چنێهگەلو مرژێێاو هەێڵو ی ئ اەاە لە مرژێێ ت ێێانەێم

ئ تەاونابەگ لە ێێ سوە م

یتە ێێ ی لە ێێ ائێو تربرکتی ت ێ تکناەێم.
اەم ێوڕیوە ە

اەم تربە ە لە  ٠تەش ێ  ٦فەسڵ پرک هنائم لە فرەگە سینسوو-وی یمیوو حی توو ێموئ ەیگ توئێم اە روک لە سوە چنێم نوو ێیوە مروژێێ ت ێێانەێم ونوو وئ  .وئێسوە

منێم  ١سنڵ لە فرەگە اە و ێیوەێانەێم تەشرک لە ێیوە سینسییە ن ێ اە لەێی مرژێێ ت ێێانەێم نوو ئ تۆ تەشوتی تئێیوو فروەگە سینسوو-ویو یمیم لە سوە شون توئێ تەێ ان ونمە
گەاشتم ن سە یت تە وئێسینو اەێ ئ اە میژێێم ێاستئێاەاو اەێ پەان مە تە خئێنە یوو تروبە ە توتی اەگە وەاەێماە انگون ی
ێم وەگەێ ێ تەشرئماە و لۆ اکو شە ڤە

ێێ یێم ن وە ن ترژئمن مەحکئێم تە ێێتن م ە وەێم

ێێ یێم انڵە ن مت

یتوە ێێ خوۆ وەتو ێ ێیوە ێ اەزموئێ لە یتوە ێێ

هە ێمهن مائاست اەێممن پو تڵو اە روک لە گەێ ماوەا

رشوە ن

ە ئ لەگەڵو تە مێڕێێ تئێم ێ پرئم وندوتێێاەاو وەتئێوو ۆ موژو لەورئی ێوبە ی ێ پرکهناە ونوو وئ لە قۆوونخە جینجین ونوو مروژێێ ی توئێم هە ێمهون هەێڵوو یێم تەانمون م ە
تەشۆڕشە اە لە ێی اە ە ون سوە م ووۆز ماەم اون ۆاوناو شوەڕ
ونتە یوبە

ێێمموو جیهونوو خوئێنە ی لەێم انگون ی تکوناەێم هە چەووتم هۆ ون

سە تنزاو ێدانوو یگیە ە تئێم تەدم هۆ ن ێکو اکەش لە ان ی ی تئێم اەێاش ون ۆ و ێ ملمەورو ونێ منڵو ئ تئێم ە زاون ێ انسوەێی م نوو ز گەیوتوە ێ تە یوتوە توئێم لە

وییەاو ێ مننوو سئێنتخئی ێێ

ئ .

ن سوە یت لە تربە ەاوتی ە ێوتە سوە تنسوو ان نمە ونوو شوەڕ اە ەموو جیهونویو ێ خوو وئ لەێ سوە ممە ی پروو ێیاە گئوجونێاەا
یتژەاەو

شکسوتو یپەڕانە ونوو وئ فوەگ ێ فروڵ ێ هرو

تەدم لە تە چەوت هۆ ن ێک ێ اە لەێی وەتئێوو ێبە ایە و اە ژەائێ اەێ انێیاە

« ...تۆ ئ قۆونخو ورئی  ٩١٩١ێ خە منوونوو  ٩١٩١گئوجونێاەا

ئ وەهنائێماە

م فەگ توئێم توۆ وئ اون سوە تەخئاو ێداە ە

لەێ تن مێم موئێس :

وناو پرکهرنونوو مێڵەارکوو ویشوتمنوو توئێ .اەم اونێیاەش لە وروئی خە منوونوو ٩١٩١اون سوە مان زسوتنوو هەمون سونڵ

هرشتن ایمکنوو هەتئێ چئوکە لەێ منێماە ی تەاەێیێ تۆشناو سینسو لە ائ یە ێ ونێچە یگیە ەیێم نوو ئسمنوو متینەی.
سە تنزم نوو فەڕموسن تەاتنوین ایتنلین ێ ائون زاناە لە س لەسە چئی
لە چئی چرئم پوناتەختو ئسومنوو وە ماوەیزی ێ سوئپن
هرنن تئێ

زێتمخئیزایە نوو ێێسین ار ی

خو سئپن ارەیویش لە سئپن

تە یستو لە مرژێێ ی اەێ سە ممە گئوجنێاەا
مێڵەارکو اەێاۆ هەتناە اەگە

ئسومنوو تەاە جون

نگ تئێ تۆ زگن ە وو ۆ

خن و ائ ینان یگیە ە تئێ اە رتیخئیزی لە مەاتی ێمدوەی تئێ ێ مسەدگ ێ وفوئێز سوئڵتن ێ حکوئێمەگ
لروک تو ێ تبوئێ ێ اەفسوە ێ ن م نویون سوە ان لو شورئی توئێ ێێسوینش تبوئێم ێداوو شوئێ ی ن ێ ێیز لە
ئسمنوو تنشتە وەتئێ.
ئ ێ اەگە لە ورئ ئ ێ ێبە یوو اەێ ناوتی ائیووناو پرکهرنونوو

ئ ستن ێ پرکهرننوو مێڵەاو سە تەخۆ

تەهر هەتئێ فەڕهنسن ێ تەاتنوینش قبئێڵین تکە یاە تەدم اەم م فەاە گئوجنێم لە یە وەاەێم

وە ەێابئێ ە لە ێە ن اژە او سیستمو م متەگناەاو زگن
حی تە جۆ یێجۆ م ن پرک هنابئێ

تەهۆ

ت ێ لە مێ

ئ چئێ .چئێوکە ۆمەڵژن

ێبە ایە و اە ژەائێ ێ مۆ ێڕ ۆ ترتەێم ێبە اوو تو ێێانەێم

ێێتە م و ێ انابەامەوتاو ەشیەماو ائێشو لرکتەیزیوو فیکوە تبوئێ

وئ

وئ تەێ ی ماە پویش
ەسوناەاییە ن ێ

ە لە گەێێپە ون

هە توۆاە لە ێێ ارژەاشوتنو سینسوو ێ مرژێێاوو لە انسوت تون ێ خو

هەستین ێ قەاەیونێاو اەێ سە ممە وەتئێ »....
نارک گۆڕیوە ونوو وونێچە
تینیئم تەشرئماە مرژێێ

هەداوو ونێمڕیسوت ێ پور ژە

وئ لەم هنێ رشوەاە ی هەڵتمسوەوژرنی

م م ەێێ مێشوو وئ تەتە یێ لەگەڵ یتوە ێێ گوۆڕیوو تە چونێ ێ اشوەاو تەخوۆێم

ێی شەڕ اە ەمو جیهنوو ێ اەێ م فەاە گئوجنێم ە ن سە یت انمن م پ

ە ێم خە اکە ێێپنگ مترتەێم.

لە ئ ستنوو تن شئێ ان ی ماە منفە ن مستەتە ەیێ ێ مێشو اەێ هە ێمە جرژیوە توئێم هە چەووت چن موئێسوو تەشورک لە خون ە ە هە ێی وون ێێوە .ئ سوتنوو

اونێی لە جوۆش ێ

خە شووتیاە ێ چوونێمڕێی م ووەێ اەسووە هەموون چن موئێسووو قەزیففیووو هەت و  .پەسووو ووئ لە ائ یوون پرووو ووونێماە قۆووونخرکو وئێووئم ێ مێشووو ارووەیویش چ لە انسووتو ووونێخۆ ێ چ لە انسووتو
ورئ مێڵەایتی لە خەیپتەا حنڵەاتیاە .پەسو ئ
ونێچە تە پرچەێیوە

ە لە یتە ێێ ی هەێڵ م ی ێم پەسرکو ونێخۆاو سەاە تکەێ تئێماە پەسیکو ونێچەاو ێ اەونوەگ جیهونویش هنێ رشوە سینسوییە نوو

یتە ێێ ە تە مێیم تەزانوو ئ تئێم ارستن ان ی ماە لە چئی چرئم تە مێموتاو ئ

یاە.

لرەم ی پەسین ێک ێتە پرش انان اەم مێشە ە ارستن ئ اریتیاە ێ ز تە ئ او تنسم ە ێم انمن ماە ویویە توۆ اەێم پونش و اوک تە سوە ماە
هنائێماە پرش ان تتئیو چن موئێسو خۆ

ان

م فەارکوو گئوجونێ

تکن ئ ان چەوت انمن ماە قە متئێ هەڵە نوو یتە ێێ تکناەێم ێ تەخئێنتوەێماە و وئێ پرشئیزاو لە گۆڕیوە ن تکن؟

اوکە توۆ وئ

الپە م 33 :

اەگە پرئموتاو ورئی ێبە ی ێ پرکهناە نوو وۆمەڵژە

ئ سوتن لە ارسوتن لەگەڵ یتوە ێێ تە یێ تکەاو تە یخەێم جیونێیزایە و اەێاوۆ وونتینی

ۆمەڵرک رشە ونێخۆاو ێێتە م و ێ لرکتیتەیوە نوەێم مونڵین
لە نارکتی ان

هە پون چەاە لە ئ سوتن تە مسوت

جن ێکو اە اەێ ویژە یویە سە هەڵتم یاەێم تڵرو اەم م فەاەش لە یە ئ تچ ؟

 ٠٢سنڵە شەهیت تئێوو ن سە یت ێ هنێڕێینوو م ەانەێم ە ئ لە هەموئێ ونگ زاوناە پرئاسوتیو تەاە ەاو

ێاستئێاەاو تەوئێسینو « ئ اە میژێێ ت ێێانەێم وەاەێیاەایو ئ » تەارمە تژەاەو

هیئی ی م توۆ جون ێکیش تو

ێ وۆ موژیو هەاە ێیاە اەێ پەاونمە

م س لە مروژێێ ێم تژوەا ێ ونچون وەتوی

ە ون سوە یت

ێێ یێم انڵە ون ێێپونگ

تکەانەێم.
ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ
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.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

شههید دوکتۆر سهعید له چهند وشهیهکدا
هتتێڵ ایبەیهیمو
ووئ ز

مرووژێێ

ە هە گی و لەتیەووونچنەێم ێ مە ویوون زاوونوو قە متووئێوە ەیێ لە ت و ێێانەێم

ەڵەپیوونێ وەتەز تەخۆێم اووئ

انزی اخئیزیوە نوو اە لە ێێ اە ێ ت پسونوەێم گەلە ەمون یێم .اەێ ەڵەپیونێیوە لەهە سوە ممرکتی مگومە ێ تو ێێنە

اون

ێێنەان ز ەمە ێ هە توۆاەش پڕ وە وەێم جرژناون ز انسوتەم توئێم .ترژئمون اون سوتەم تمرنو اونگە شوەڕ ێ تە تە م ونوو
ستەمکن ی ونێمست ێ گەلو ستەم لرکەیێ ێ تەشخئ یێ
ێ تووۆ سوون قو شووە مفکەوت
منمۆسوتن هە ی
ئ

ئ اش لەێ قنوئێوە تە م ویە.

ونسووەیێ تە ێ تۆ سووە یت اە رووک لەهەڵکەێاووئێاەانو اەێ ەڵەپینێیوووه مرژێێموون تووئێ .اەێ ێم

توەی تونس م ون تە وئێەمێم

پ ونسنوتتئێ .هە اەێمش تئێ تەهنوتم

پرژەاشووتبئێ .تە وئێەمێم

انشوننتئێ ێ اونوو تەیگەێ م ەشوو

ێ مەانەاوو گەلووو

پەائموت گەانو تەحی تو ێموۆ ڕیاو ئ سوتن  .اەمو شونونزاو اەێمم پ تڕیتوئێ

ە ز لەوی اکەێم لەگەڵو لەپەائموت یتم .هە لەسە مان تە پەسین مایم لە وۆمیتە پیەیوشون لە سونڵو  ٩١١٢ڕی ە تە تە م ونوییە و ائووتم هەتوئێ لەگەڵ انێیوبن ایە ونوو ە اموو ێ
ی ێ مسووتە ە لەێشوون م ی ز جوون لەسووە م ێمجووئیب مهوونگ .تووۆاە ایو وم تووتم
گەلە ەمن
مێ

لە نوژن

ڵمتیاە لەسە

تتێێم .تەێیاناە و اکە تن ێان

وە تەشوورئماە و اە ابوونوە ێ وئێسووە یوە تەڵکووئێ تەپرووو اەێهەسووتە لەحنسووتو گەێ ماووو اەێپیوونێم مەزوە

اە متو وە مم ێ تەزمنوو ڵم ە زمونورکو سون ن م پرننسوە توکەم .اەێهە لەسوە مان شۆڕشوو گەالووو اروەی ڕی

خۆ لەحی تتی تەێ پەڕ لرهنائێاوێ شن مزیاو گرڕی .اەێ وە هە ونێ سن ق تئێ تەڵکئێ لە ە مێمشتی ومئێوە سە یقەگێ پن و تئێ .ز وەاەس ێ لەتڕان ی اونزیتئێ .ز مەز ێ

پرشەێی گەلە ەمن

سە ان لەڕێو اەێ انزیاەاییە یون .اەێ انزیاەاییە تە یخەێم تربن واە و مەاەسیتی

ێ تۆ سه یت اهگه چهوت گینوەن ێ

ائ ێێپناین تۆ ڕ

اتی ه نوین لهگهڵ ارەیوین

ته ەێ گەابن

پ تەخشیئ

ه تۆاه هۆ له هسوتچئێوین  .توۆ ومئێووه چ ێ توۆ قنسوملئێ ێ چ

ه لهزمنوو ێائێێژه نویشین وه هزیوو اهمڕ ش لهێیوهتئێ هه لهونێمن تن .

ێ تۆ سه یت لە ڕمفتن لەگەڵ هنێسەوژە یویتی ز ت ڕانێ مرهەمتن تئێ هەمیشە پرکەوینرکوو شویە ێ خۆشوو لەسوە زی

توئێ .لەتە یووبە ونڕمێیایوتی ز هەڵوتمچئێ ێ ت ێێ ڵوو تڕاون

م ی .هەمیشە ێتەێمتیەم ە اەێ ناو ە تئێ تە سکەارە حی ب اەم لە ۆمیسیۆوو مونڵو توئێم .اەگە ەسورک ان ایوه و تۆتە تون تونوژو م وە مێ ماکوئگ ....« :اەێ شوتە تۆهرنونێم
ت یوە اەێ تە ان مەایو پرشمە گناەاو چۆ مائیو

ان

توۆم توۆ ترنو !» اوهێ وهخۆشویو گوه ه هوهتئێ ێ

چرشته نوو سنڵۆوو ونوخئی وو حی تو پ وه ه هێا  .له ۆمیسیۆوو منڵو تڕان من ی مەاشکو توۆ توه ێ لوه
سوکەان ان تووۆ تبووە ێن  .نارووک توهێه زیوووو ز اووئێڕه تووئێ .ووئاو« :شوتو ێی قبووئێڵ ون ووهم اووهێه ارووئه
اهمنیش هه اهێهم هێێێ اهگه ته شترکیش گه هم ونڕهحهگ توئێ وون ێ پوهویە

لهسنلۆوو ونوخئی

هاخۆ

ان شترکو سن ن

اکه هخۆم.

ێ تۆ سه یت لە پرئموتاتی مە ڤرکو ز خن وێ تە ێێ له خۆتەزل یوو تئێ .اەێ تەڕیسوتو ەسورک توئێ ە
پوولە تە ز حی تووناەایو هە تووۆ خو مەگ مێاسووت وە تووۆ خووۆ گەێ م ووە  .تۆخووۆ اەێموووتم گەێ متووئێ ە
پرئاستیو تەێموەتئێ خۆ گەێ م تنئێن  .ڕ ێکو تۆ ون ێکو پەائموتاوتی تە ۆمیسویۆوو مونڵو چوئێم تیبیونم.
تە پەسو سکەان ان ئاو « یویشە جن ێ میئیورکو لەالاە
تناەێ ترتە م ان پرو تڵرم اۆ هنائێ » .شترکو ێی پووەچئێ ن

ێ تۆ میئیوە ە تەڕێ ە

ەچنێ تەم

ەێگ ونڕمحەگ تئێ ئاو« :تۆ لرەم یویشتئێ ؟» ئام «میئیوت هەتئێ
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ڕیێمستنم ان اەێ تڕێی» ئاو تەی اۆ اەوتیمو ۆمیتە ونێموت
اتم ێی شههیت تئێوو ن

هە نگ هناو مائیوو سکەارە تبینو پرئاستون ن لرەم یویشوێ چنێمڕێی تو !» اوهێه ههڵئێسوترک توئێ وه اهێهووته مو

ێ تۆ سه یت اهگه تۆ ههمئێیویش ون الوو هم تۆ هرنتێکن ێهالوەی.

اووهێ هسوورک تووئێ ووه لووه ڕێبووه اکە وو حی تووتی تهڕیسووتو اووئیوو جرژوون

ێ تووۆ قنسووملئێ پڕ ناووهێه .تڕاوون ێ ههڵئێسووته نوو ز

اەیوووهتئێ ێ لووه ێاوون ی ائێشووو ههڵووه سینسووو وووه هتئێ ێ

سینسهائیورکو ن یمه ێ ێ تی تئێ .تنێهڕ اهێیێ ته اه رتیو وهاهێیاهایو ئ تئێ ێ سه هێانو هه پن چهاه و ئ ستنوو ته او ههمئێ وئ
لهپرش سکەان ان تئێم .شههیت ێ تئ هه هناه پورش ه وه ێ هسوتو وە تهاهقوه خۆشوو .ز مون پ سوهاەتئێ چئوکوه اوهێ ههمیشوه
تیکها  .پنشن لرمن پەسو سه هڕی اوهێه ههمیشوه انمۆ گون او ه وە ا خوۆ لوهێ ن ه تەون ێ ا

ون

هزیووو .لوهڕێ گیەیووهێه

ێیتوئێ ێ لهتۆووه خۆشوه نوتی وهاتههرشوت

چوۆ توئێ اوهێجن ه تۆخوۆ افوهوژو تهحوهێیێه ههڵتۆقنووت! لوه ێهدموتی وئاو اوهێ تۆوهاوه

اهێهوووته خۆشووه ووه وەخووو اووهێه ههاووه اهقووه خۆشوویو تووۆ تکووه  .پوونش سووه هێانو شۆڕشووو ئ سووتنوو تنشووئێ ێ یمووهز یوو حکئێمووهاو هووه ێمو ئ سووتن
چه تی امن زان تهێ انزی ایه هگهاهو

هت ێهال وری  .تنێهڕێکو قئێڵو ته پرئهوتاو ستنوه ێ هنێ ن

هگهڵ گهالوو اکوه اروەی هوهتئێ ێ ێه

ڕێیه ی یون .لهپرئهوتاو ورئوهاهێهایشتی پینێێکو سه هێائێ ێ له ورئ ێدانوو ڕ انێی ی تنش وهسەیتئێ ێ ستو ز
اهێاش ێه
تن

ه ئێ وتی

هاکووئگ اهگووه تو یوی

وون

اتمون ته یخوهێه سه اشوو هه لوهێ

لهێێ ههتئێ .

ێ تۆ قنسملئێ چنێوهاەسێ اههلو خهاه ە تئێ .ته یخهێه سه هڕی اهزمئێوو انڵو سکەارە پرشئێ حی ب لهێ گۆڕهپنوه ی ائێشو ههمن ههڵه توۆێه ێ توهت ڕهچونێ ە وو

اهمنو لهگهڵ وئێنه یوو چهوت ڕهێارکو سینسیو ارەیوو له قنێهخنوهاه

ایسەمیو ارەی ز تهانسن ائیویو هستو ل تئهشرن  .ان

یویشت ێ ۆمن

تهخرەێ ڕێێحو شن ت .

ان اەات – ائسته یلین
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان
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.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

شەرەفکەندی ،نموونەی مودیرێکی مودێڕن
هەانس ن

تۆ ڕیگەانو وەزمو ۆمەڵ ێ هەڵسئێڕیوتوو چە خو اونوو وۆمەداەاو موئ اە ێ موئ اەایەگ ێم پرئاسوتییە و حنشون
هەڵنەگە خۆ

موئێن  .لە چئێ تەا اۆ گنوو ۆمەڵ ڕی ە تنەمنڵەاە هەان مگوناە تە ت ێاوەا تەشوو ە یمئ مزگون

حکئێمەاییە مئ اەایەگ ێم اەسوڵرکو گەانوی حیسونتو توۆ م وەێ ێ وەتوئێوو وەزموو اون اروک م ی .تە اونابەگ لە
ن

سینسو ێ انتئێ

ی مئ اەایەگ مائیو ڕ ڵو اە جن گەانی لە تۆپرشەێم توە اون توۆ ێیێم گروڕیوەێم ڕمێاوو

انوو ۆمەڵ ی تژرڕێ ێ هە تۆاە چئێ تەا هەڵە لەێ تئی م ی زانوو قئ سو تە ێیێم مت .
حی تو سینسو مەاتیورکو تنشە تۆ خۆ انقو ە وەێم لە تئی

مئ اەایەگ ی چوئوکە ایوتم

یمەز یووو حی توو سینسوو توۆ تە مسوتەێم گەانوو مسوەدگ ێ تە ێوئمتە وو وەزموو وۆمەڵە .حی توو

ێمۆ ڕیاو ئ ستنویش ە مان سنڵە لە پرننێ گەانوتوو خەتناو خەڵکو ئ ستن تە سوە مەو ڵوو مەقسوئێ ی خەتونگ م ون انسونایە لە توئی
اە ونت ێ گەانژیو ز
اەم

پ تتی .لە ورئ ێبە یوو حی تو ێمۆ ڕیگ ی ێ تۆ شەڕمفکەوت ێم مئ اەێکو ێشین تە تڕشت ێ ێێ تی تە حیسنب ێ.

ە شنونزاو اەێمم پ تڕیێم تۆ منێم چەوت سنڵرک لە ێە مئ اەایەاو ێ تۆ شەڕمفکەوت

تە ێئمتە او اەێ مە ڤە حنڵو تئێم .لەێ انابەامەوتاینوە
پ

موئ اەایەگ ی اەزموئێوو تنشوو ێمسوە

لە تەشو ڕیگەانوتوو حی تو ێمۆ ڕیگ ی ن توکەم تە قوئێڵو لە ائیون ونوو موئ اەایەگ ێ

ە مئ اەێکو سە ەێائێ مت هەاب ێ لە ێ تۆ شەڕمفکەوت

ی هەتئێ مائیوم اەێیوە وونێ تە م ە خوۆم لە ویو اکەێم هەسوتم

ە ێێ :

 -1ێ تۆ شەڕمفکەوت هەان تڵرو مە ڤرکوو تە هوۆش ێ زاوەم ێ زیوون لە توئی

جۆ یێجوۆ ی توئێ .منمۆسوتن حەسوەو ی م ە خوۆ توۆ مونێماە و ز هنێ ون

ونێتەیێمێم مڵ  « :هیچ ت اە متو وییە لە تە یتە ڕێێحو ێ تۆ قنسملئێ ی ە تڵرم لەتن
زاەم تە تئێ .لە هرنتێ ن

اەێم پرو مڵر زم نێمگ ێ تیە ایژ

موئ اەایەایش ی لە ێ توۆ قنسوملئێ تە تە وونمەاە ێ ڕێوک ێ پرکتوە توئێ .قونتلییەگ ێ خەسوڵەاو اەێم

اەزمئێوو خەتنگ انێڕێک لە ان ێ خەتناو ەتتێڵ حەسە زی م) .ێ تۆ شەڕمفکەوت لە یوو زیوین
ی پەسین گ ل

تە اەفەی

وی اکوو توئێم لە تون م زاەم یوو

ز لەپرش ێ توۆ قنسوملئێ توئێ .لەێ تون ماەێم اەێ
ە تبروتە ڕێوبە اروتی هەتوئێ»( .ێم گیوەیێ لە تربوو

ێە مئ اەایەاو خۆ

یوە ممن .توۆ هە مەتەسوترک ێ لە هە تئی ێوک

ە تن شتو تۆ گئا هەتوئێ .اەێمش ێموەتو هە لەخوۆێم ێمدموو یتونەێم تەڵكوئێ هەموئێ لە سوە تنچیونە فن وت ێ سوە چنێم تونێمڕپرکەیێ توئێ .مو تۆخوۆم چەووتا جون

شنهیت اەێم تئێم نارک پەسین م ل

م ە اەوین تۆ لە ۆڵ خۆ ە وەێم ێمدمو وە م یاەێم تەڵکئێ مائاست لەێ ێژناەێم زیوین او پرئاستم تتیا  .اەێ تنش لەێم انگون ی توئێ ایمروک ە

ن ێکو هنێتەش م ە هەان زیوین او زاناەان هەت

ن م ەان تنشتە ڕی مپە ێن  .تۆاە گەانژیو ز

تە زیوین

ێ انگن ی تئێ م ی .تەانابەگ ە اەێ نگ خۆ تە پەسو
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ڕیگەانوت تئێ ێ متئێ زیوین او ێست اەحئالو خەڵک تتی .لەێ منێماە ی ە لە ێە مئ اەایەاو ی ن م م ە قەام هەست وە وە جن ێوک شوترکو لە تیوە چوئێترتەێم .اونوو هە شوترکو
پرو مگئاەی ان یێی ل
ە لە تن

م ەی ان هە تڕان ێکو م ی ێ متئێ تە ێی یچئێوو تۆ ەیتن محنڵ تئێ لە تیە تچرتەێم .اەێم لە حنڵرکتی تئێ ە اەێ جرژە سکەارە گشتیو حیو تیش توئێ

فکەایەێم ز سە قنڵ تئێ .لە ن

مئ اەایەگ ێ تەڕێئمتە

ی هۆش ێ زاەم و ز گەانژە ە ێ تۆ شەڕمفکەوت تە زان مێم لرو تەهەممەوت تئێ.

 -0ێ تۆ شەڕمفکەوت اەهلو ن ێ خۆ منوتێێ ە تئێ .لەێ منێماە ی ە لە وی اکەێم ونسیئمە ێ ن م مگەڵ ە ێم قەگ وەموتات ترکون تو  .تە یاومە خە اوک توئێ .تەڕیسوتو سوە م سوئڕ
ممن اەێ نتەیاە چۆ مائیو اەێموتم ن تکون .موئ اە تونش متو خوۆ سورمبئلو ون ێ خۆمنووتێێ وە تو اەگینون خەڵکوو ێوە موئ اەایەاو خۆاون لە ون م زوەێم .اەمو

ە زیاە

اینسنورکو پڕ ن ێ هەڵسئێ وەتئێم اەێ منێماە لە خ مەاو ی ن م ە شە مم م ە خۆم تخنفڵرنم چئوکە هەان اەێم م ات خە اکو ن ێکو تەسوئێ توئێ .تەڕیسوتیش هەێڵوم ی اەێ
وەمووەم تووکەمە سە مەشووقو وون ێ اەێموووتم تتووئیوم خووۆم منوووتێێ تووکەم .اەێ وونگ ە م و لە ڕی اووۆ ێ چوونپەمەوو وون م م ووە ێ اەێ وەمووەم تە پووەس تووئێ پڕ وون اەا ێ تە تە ووونمەاەا ێ
ڕێکئپرکتەا تەشە نوو حی ب اەێ ێێ تەشە تئێ  .تەشوو ز
ن

ن گرڕم نوو تئێ .لە تیەمە ت اەێم

اەێ ڕێکوئپرکییەش ێێوڕی اەێم

م لە ڕی اۆ ێان وئێسی ت

ە سەێشوتو ون لەێ تەشونوە ی اەێم

هە تۆ اەێم ترکون وەتوم ڕ ێوک مسوتم تە وئێسوی

ە تەالێم وی اکتوەم» وئێسوو ێ اەحووئالو ون سووە یتم ی .اروئی ێ نارووک مو لە تە سووربە

اوئی

اوئ

وون

مێێ پوڕ ون

ێ منووتێێاو وەونسویو تە پوەس ێ

وە ێ اە ەم ێاون م توۆ ڕی اوۆ تە وونێ «ڕێژون قوئ س لە

ڕی اوۆ ڕیێمسووتنتئێم اوتم ێاوون تە مسوت ێ تە پرکەویوونەێم توۆ الم هوونگ.

فە مئێ «ێی ان م مستو اەو وئێسینت هەاە ێ م وەم یویئم .ارمە لە ڕی اۆ پرئسوتیمن تەێ جوۆ م ێاون یوە هەاە ە تە زمونوو اەوو سینسوەاە نوو ڕێوژام لە قونێ توتم  .اەمو اەشوئاقت
م ەم ێژم پ تتم ێ زمحمەاو منیش تڕێک ەم ەاەێم» .پنشن تنسو الێیزایە نوو ێان م ە تۆ وە م ێ ویشونوو یم چەووتم خەاوو سوئێ پروتی هرنونێم ێ لە ێوەم ە شوتو اوکە
وئێسیئم تە جۆ ێک ە وئێسەیێ م تە ەمو تە چنێ م ەێگ .تەدم تەێ حنڵەش ێی لرکە م ێژم تە وئێسی تتمم ێ لەێ ڕێژوناەێم هەم خوۆم فروە ەم هەم تەشورک لە زمحمەاە ونوو اەێ
وەمەم ەم ەمەێم .مەتەستم اەێماە تڵرم مئ اە تنش ێ پڕ ن وە هە مائیو
ێ ەسنوو ێە مئ اەایەاو فرە

ن

تژەم تۆ هەاە مێ

مزگن ێە مئ اەایەاو خۆ تە چنال و هەڵسئێ ێن

ڕێنئێ ێ منمۆسوتنش تژروڕێ

تە تە ونمە ێ تە ێمیم تکن.

 -3ێ تۆ شەڕمفکەوت مئ اەێک تئێ ونحەقو ێ تو وەزموو لە ەس قبوئێڵ وە م وە  .لەاۆڕگونوو ێوە موئ اەایەاو اەێ وەموەم ی ەس توۆ وەتوئێ تو وەزموو تکون ێ ون
ترڵرتەێم .اەێ ە خۆ

ارسوتن توۆ سوبە

ێک ێ پرک ێ تە تە ونمە تئێ لە ەسنوو ێە مئ اەایەاو خۆشو مێاسوت تە وەزم ێ تە اسوەلی تو  .وونێتەیێ توۆ گەاشوت تە پولە سوە اە خوۆ تە قە ز ی
مئ اەایەگ ی خۆتەخۆاو ێ مسوتەتەوت پروک ترنو  .سوە یحەگ ێ ڕێێ ێێوژ لە ێاە ێ وە ی

وە مزیوو ێ هەێڵو وە م ی لە ن

ی تە اەێیێ خوۆ

ەس

موئیووت ێ لەێ تون مێم ەسورکو ەم

ێێنە تئێ .اەێ وەمەم ێێڕی تئێوو اەێ خسڵەاە هەێڵو م ی چئی چرئم شوئێنو ون لەێ پەڕ گە موو ێ سوتنوە ی ڕیتژوەێ ێ هەسوتو خوۆ تە ەمژوەا ێ لروک وونمۆ توئێ تەاەێیێ لەوروئ
تە ێ .وەزمرک ە اەێ مائست وەزمرکو ێاشک ێ سە تنز وەتئێ تەڵکئێ وەزمرکو ێشوین یوە ێ لەڕێێ مەاول ێ توۆ گەاشوت تە ان ونمرکو تنشوتە ێ تە سوئێ اە توئێ .هە توۆاە لە هەموئێ اەێ
منێماە ی ە اەێ وەمەم تە پەسو ڕیگەانوتوو حی ب تئێ ێ مو لە ویو ەێم انگونم لو توئێ ەس توۆڵە وە مهونگ ێ اونقە ەسورک گلەاوو وەتوئێ .ەس خوۆ ێمپونش وە م ی ێ لەپشوت سوە
اە تی منون وەتئێ .هەمئ ێ ێێکڕی تۆ ن

هنێتەش هەوژنێان هەڵتێنن ێ هە ەس ما یوو اە و چییە ێ چۆ مت تەڕێئم تە ێ.

 -4سن ماو ێ خۆمنوە تئێ انابەامەوتایە و تە ز وەمە ێ تۆ شەڕمفکەوت تئێ ە لە ن
ی هەاە .ن سە یت ە لە تن

خئێنتمێی ایەێم تە زاەا پلە نوو تڕابئێ ێ لە ورئ ۆمەڵو یویشوژناو اەێ وناو اروەی ی ەسورکو ونسوەیێ توئێ ێ جوژە لەێمش لە وروئ مزگون شوۆڕش ی

ەسناەاییە و خنێم وفئێز تئێ ەچو لە ورئ ۆڕ هنێ ن یوو ی چئێ تەا انسەێی
م ی لرکحنڵیبئێ ێ اەفنهئم جرژن
هەێڵو م ی شن

مئ اەایەگ ی اە جن گوەانژە ێ ون اژە او ڕیسوتەێخۆ لە چوۆویەایو ڕیپەڕیووتوو اە ە ون

خوۆتەزل یوینو اروتی تە

وە م وەی .لە وناو ون ی خۆمونوە ێ سوتنوە تە خوئ

ممەقنڵە ێ ملبەملە تژەێتەێم .لە ناو حەسنوەێم ی ێێڕی هنێسەوژە یوو اکە تەێ ایکمنوناە ەمە لە تە مستین ی هەتوئێ قەوون ەاو م وە ێ

ێ خۆشو تنڵ تەسە ۆڕم ە ی تژەێ .اەێ ە هنێخە جو چەوت ەس لە ێێوژم ی ێ تە ێوئمتە یوو موژوو ئ سوتن توئێ (وەموە ون اەهون ەایقوو تە ێو ون اەحومە

شرەتەگو ارکۆشە خە اجە مە ێێ ێ ن مەوسئێ خئسەمێ ) ێیاە ن مەوسئێ منڵو پرکەێم ون ێ لرین جئ ی تۆێم ێێڕی اەێی لە ن م ن ی تەشتی
هەتئێ ە تۆ هەمئێان سنز م ەی .ێێ
انومنوەێم مچئێا تۆ ن
تنتۆڵە پەویە

م وە ێ هەێڵوو

ئێپە

ن

ەڵکین ل ێم مگەگ ێ اەوونوەگ ێێ

ڕی اۆ هەمن ێێ تئێ ە اەێی تۆ ون خئی

م ە ێ هەمون خوئی وو

میوئیویش توئێ .هەموئێ تەانوون ە اورمە لە شوئێنو

ڕی اوۆ مموتات اەێ چەووت ەسوە لە سوە سوفەماە و سون م چوئێ ەڵە یویشوتئێ ێ ز جون وون ێ پەویوە ێ گئێ اون لە پرشوە .ون سوە یت ز تە ایشوتین
ێست م ە گئێ

ڕمگەڵ مخست ێ تە چن شیەا

م خئی  .م هەان اەێ نگ قەگ وەم مزیووو وون ێ پەویوە ێ گوئێ تە اە ەێم مخوئ ێ تەدم لە ال اەێ

تەڕێ یوە فرە تئێم ێ زیویم خئی وو خۆش تە گەی تئێوو وییە تەڵکە تە چۆویەایو خئی ویەاو .لەتە اەێم زمتتوو تە وونمە تەانوون زێێ توئێ هەموئێ ڕ ێ ە اورمە مگەاشوتین چونێم لو
تئێ ن سە یت هەم ونوو مخئی ێ هەم تە تنتەاە نوو تە ونمە ڕ

ی مچۆێم .لە پرتیچئێوەێمش ی تە ڕی ماە ێ ێ مقیو تئێ ە ەم ێیهەتئێ هەڵە لە ێە مسوتو م تچو  .تەێ

جۆ م اەێ مە ڤە مەزوە انوو سن م وروئ شۆڕشوو ە توئێم مەاوتیوو هەڵسوئێ یوو تە ێیم توۆ توە وە پرشوو ن ێتون
تئێوە ێی

ە تئێ هەمئێ ێم ڕمفیو چنێمن ل

 -1ێ تۆ شەڕمفکەوت

م ە ێ هە پرمن مگئگ « ن سە یت».

ەسرکو ێێ تی تئێ .لە ن

وە ات ە سە ەێانرک مسۆگە مت

حی توو ێ لەێ ڕێژناەشوەێم خو مەگ تە انمنوجە ونوو وئ  .تەێ سون ماو

موئ اەایەگ ی ێ تەاونابەگ توۆ ون

سینسوو ێێ تینوو گەانژیوو ز

تەڵکئێ یهنائێ اەێ هەێدوە لرک م یاەێم ێ پرش تینیو ز ڕێێ یێ

هەاە .ون سوە یت پرشوڕمفتو ن م ونوو اەویون لەێ وناە ی

م ە ە تۆ ارمەمنون لەێ ناە ی چنێمڕێی وە ەیێ تئێ .لە تیەمە
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انشتیو ورئی ارەی ێ رڕیق ێی شەڕ هەشت سنڵەان

تە متە

هەاە .هە لەێ ێان م ی ز م تە تە ێ تند شەڕ چە تی

م لە ێان ێکو انگەا

ی لۆمە هرنتێک هر

هەڵە گئابوئێ ێ حی توو ێموۆ ڕیام تە اونقە سوئی

اکەم ە توئێ ە تە وە مێم شوەڕ چە وتی

وون ە ێ اەویون قسوەان

اەێ مەاوتیوە وونێ تە توئێ .ێ توۆڕ شوەڕفکەوت ێاون م ە ڕمگ وە مێم ێ

ێێووەی ووون وەێم ێاوون م ە تۆخووۆم اەم ووئ اە وئێسەیێمشووو مگەڵ ووون تئێ « :وون هەاوونس گیوون ! لە گەڵ س و ێ ێ سووئپنس .لە هەل ێمە جووو ارسووتن ی ە ێووژم خەتووناو چە ووتی یوە
یهنائێاە و ڕێێوو ویە پ هەڵژئا تەێ شرئم خەتناە ێ تە اەوین ڕێژن مبن زم

ملو یونوو ن ێکو ێست ویە .تنشتەم تە ە مێم تیکەا

چئوکە اەگە مثە هەان تەهن سئڵ تینو ارەی ێ رڕیق ەی اەێ مم اەێ سونزمنونوە ە ارسوتن قسوەان پو

ت اەێم تە ظنهە ز پروو هەڵبڵروی .

مڵروو سوئی ێ اەاوۆ پیون م! هە خوۆش توو .توەیگ سوە یت  .»٦١/١/٩٢اەێم

اە لە مان پرش تینیو اەێ وەمەم تئێ ە خۆم لە وی اکەێم لرم متیست ە ڕی م ێ تینیو ونێتەیێان م مخست.
اەێ چەوت خنڵە لە تن م مئ اەایەاو ن سە یت تنسم ە اەوین لە تئی
هە ێم

تەڕێئمته او اۆ گنورکو ێم ڕیگەانوتوو حی ب ی تئێ ێ اەوین اەێیوەش تئێ ە خۆم هەسوتم پو

ە توئێ.

اتمن ێیاە ێ تۆ شەڕمفکەوت جرژن شەهیت ێ تۆ قنسملئێ گەاەێم ێ توئێ تە ەسوو اە ەموو حی توو ێموۆ ەیگ .لەێ تە پەسوناەاییە ی توئێ ە ڕی م لرئمشونێماو وونێتەیێ

زاناە م ەێگ ێ اققەگ ێ ێ تینو ێ ێێ تینییە ونوو ونسوەی  .لەێ مونێم ەمە پورش شوەهیت توئێوو ی ە ڕ ڵوو سوکەارە گشوتیو حی توو ێموۆ ەیاو مگروڕی هە تەێ لر یووو ێ متمونوە
ته خۆ تئێ ێ خۆمنوە تئێوە خۆ ائیوو متمنوە هەمئێ الاە ێم تژەێ ێ حی تو ێمۆ ڕیاو ێی
ێ تووۆ شووەڕمفکەوت اەێمموون پو

تەوون ێ ێ .ومووئێوە

مڵو

ێ تۆ قنسملئێ لە مەاەسیو ێ متە ی ێ شول توئێوەێم لە تڕانوو ڕێژون سوەختو خەتونگ

ە گەێ ماووو ەسووناەا ییە ن تە شووئێنتیوە تئێویوون لە سووە ڕمێاووو ڕێێ یێم وون ێ ڕی م

م م ەێێ .ێ تۆ شەڕمفکەوت ت اەێم خۆ سئێ ێ شی هەڵژرڕێ ێ شەێ ڕ

مفکە

ڕانو موژو الاەوژە ی ت

ن ارکە ێێایوون لە سووە ۆمەڵژوون ی

ائیویبئێ ائیون ونوو خوۆ تسوەلمرن ێ ێم موئ اەێکو سوە ەێائێ

ڕێبە او حی ترکو گەێ م ێماەستۆ تژەێ .هە تۆاەش ێ منو ڵڕمق ڕمحمو پ وە ە لرو خەفتن هەان مەجنلو لە یێ خستنو ێم مسوت هرنون ێ اەێ ەسوناەاییە لرهونائێاە

وئ

شوەهیت

ە.
ائستڕیلین
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

کورتهیهک له ژیانی شەهیدانی 13ی سێپتامبری بێرلین
انمن ه ە وو :شۆڕش
ێكتئ سن ق شە مفكەوت
ێووبە

 01تەفەیوبوون

شووەهیت ێكتووئ سوون ق شووە مفكەوت ,

سوونڵو

 1316هەاووووونێ لە تنەمووووونڵەاەكو ویشوووووتمنوەە ێم ێ اوووووناینو لە گئووووووت
اە مغە تۆكووووون لە یاوووووك توووووئێ .لە منتیڵیوووووتی تووووونێكو لە مسوووووت م یێ
سە پە سوووتییەكە
ویشووتمنوەە ێم

مكەێێوووتە سوووە شووونوو توووەی گەێ مكە  ,شووون یە میللووووێ
كئ سوووتن منمۆسووتن هە ی

وەموووە .سووە ممیو منوووتیڵیو .

سن ق شە مفكەوت هنێكنگ تئێ لەگەڵ پە مسەوتوو خەتناو زگون اخئیزیوە
خەڵكووووو كئ سووووتنوو ارووووەی ێ یمەز یوووووو كۆموووون
انمۆ گن ایەكنوو تەی زیونێ خەتناژرڕمكە

كئ سووووتن  .ێنووووئێنوێ

مترتە هۆ وەخش تەستنو ز ێك

لە امەوەكنوو قۆونخو مرژێێاو اەێ كنگ لە تیوەێ زمانیوتی . .شوهڕهفکهوت
تەشرك لە خئێنتوو سە ماناو لە تۆكن ێ پنشن كە تنەمنڵەكە لە مەهنتن گیەسنوەێم ,تەشەكە
اەێ ێ اەێیێ كە  .سنڵو  1331لە « یوشسەی

اكە خئێنتوو سە ماناوێ مێ م ونێموتاو لەێ شن مێ كۆاناو قۆوونخو متیەسوتنوو لە

نلو» ان ی لیسنوسو شیمیو ێم گەگێ هە لەێ سنڵە ی تئێ تە منمۆستن

م سو شیموێ هەان سنڵو  1344هەانێ لە شن مكنوو ێ مو ێ

مەهنتن تە اە كو منمۆستناەاییەێم خە اك تئێ .سە موجنم «سنێیك» اەێ خ مەاە لە كئ ستن پو ڕمێی وە ێ لەگەڵ مون ماەك لە منمۆسوتنانوو اوكە هونێتیە توۆ شون مكنوو اە یكێ
كە مج ێێ خەیوەێم.
 .سن ق لە سنڵو  1349هەانێ تۆ زیوستژە اە تیەگ مئ ەللیم گئێ یاەێمێ ێمك ان اتم م

منمۆستن زیوستژە م سو شیمیو مێاەێم .سنڵو  1311هەانێ تە كەڵك ێم گەا
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لە تئ سو ێمزی ماو لئێم چئێ تۆ فە یوسەێ ێی چەوت سنڵ منوەێم لەێ ێداە ی ائیوو ێكتئ ی شیمیو انونلی (شیمو اج اە) لە زیوستژە فە یوسە ێم گوەێ .ێكتوئ شوە مفكەوت سونڵو
 1311هەانێ گەڕیاەێم ان ی ێ ێمك «یستن ان » شیمو لە زیوستژە اە تییەگ مئ ەللیم ێژم تە كن
ێكتئ شە مفكەوت سنڵو  1310هەانێ كنارك لە پن اە خە اكو خئێنت تئێ ,لەگەڵ ێبە

منمۆستناەاو ی.

مەز ێكتئ قنسملئێێ تە ونمەێ پرڕمێ ورئخۆاو حی تو ێمۆكەیاو كئ ستن انشنن توئێ

ێ یێی اەوووتیمەایو حی تووو ێمووۆكەیاو كئ سووتن كووە  .پوونش گەڕیوەێم تووۆ ارووەی تووئێ تە یتیتووو ورووئی ێكتووئ قنسووملئێێ اەوووتیمنوو كووۆوو ێبە یاەایووو حیو ب .ێی

ێێخوونوو ێژامووو

پنشوناەاو ێ مسوتەركە وەێم اركۆشونوو انشوكەی حی توو ێموۆكەیگ ,لە سونڵو  1311هەانێاوتی ,توئێ تە مئشونێێە كوئمیتە ونێمووتاو حیو ب ێ لە كوۆوژەم چوئی ممو هەمون سونڵ ی تە
اەوتیمو كئمیتە ونێموتاو حی ب هەڵ تژێە یێ تە پەسناەایو كئمیتە حی ب لە ان یوو پ اەسەرە ی.
سە مان هنێانو سنڵو  1319هەانێ لە الاە ێبە یاەایو حی تەێم تۆ كن
تە اەوتیمو مفوتە

اەێیێ ێمخت تنوی كەیاەێم كئ ستن ێ لە پلینۆمو كئمیتە ونێموتاو لە هونێانو سونڵو  1319هەانێاوتی

سینسوو هەڵ تژێوە ی .ێكتوئ شوە مفكەوت لەێ كوناەێم ونزوونێ «سوە یت» توۆ اون

كوەیێ لە م مێمێ ورئخوۆ حیو ب هە تە ێكتوئ سوە یت وونێ متە ی .ێكتوئ

سە یت لە كئوژەمكنوو پرنجەم ,شەشەم ,حەێاەم ,هەشوتەمێ ووۆهەمو حیو ب ی هەموئێ جون ێ تە اەووتیمو كوئمیتە ونێمووت ێ لە كوئمیتە ونێمووتایش ی هەموئێ جون ێ تە اەووتیمو مفوتە
سینسو هەڵبژێە یێماەێم .ێكتئ سن ق لە منێم تئێوو لە ێبە یاەایو حی ب ی ز اە تە پەسناەایو تەشو اەتلیغنگ ( ی اوۆێ چونپەمەوو) لە سوە شون توئێ .لە سونڵو 1361وو اشوەێم
هەان شەهیتتئێوو ێ تئ قنسملئێ وهمە اە كو جرژە سكەارە گشتیو حی تو تە اەستۆێم تئێ.
ێكتووئ سوون ق لە اەكەم پلینووۆمو ێی شووەهیتتئێوو ێكتووئ قنسووملئێ ی تە اركووڕی

موژووو اەوووتیمنوو كووئمیتە ونێموووت تە سووكەارە گشووتیو حی و ب هەدتژێووە یێ لە كووئوژەم وووۆهەمو

حی تیشەێم ان كناو شەهیتتئێوو اە ك ێ تە پەسناەایو قئ سو سكەارە گشتیو حی تو ێمۆكەیاو تە ێئم تە .
ێكتئ سن ق شە مفكەوت سە موجنم لە  06خە منونوو  ,1331ێێڕی هنێڕێین كنك فەاتنح ەتوتێلو ,اەووتیمو كوئمیتە ونێمووت ێ ووئێنە
كن

تەێمجو حی تەكەمن ێ ستو تە اەمەگ ێ لە مرژانە حی تەكەمن كنك وئێ

ێهكئ

تە مستو چەپەڵو ایە استەكنوو كۆمن

حیو ب لە ائ ێێپون ,كونك هئمونائ اە مد

ایسەمو لە شن

ترەلی شەهیت تئێ.

شەهیت فەاتنح ەتتێلو
هنێڕێو هەڵسئێڕێ خەتناژرڕ فەاتنح ەتتێلو سنڵو  1342هەانێ لە انێیاو «ێمزو » ونێچە سنتێێسو وەغە م لە تنەمنڵەاەكو زمحمەاكرش ی لە یاوك توئێ .خئێنوتوو سوە ماناو
ێ ونێموتاو لە پورش ی لە زێوتمكە ێ ێیاوە لە وەغە م اەێیێ كوە  .تە مسوتەركە وو ڕیپەڕانوو پڕشوكۆ گەالووو اروەی
الێیوو ویشتمنوەە ێم

حكوئێمەاو پنشوناەاو «فەاتونحو ەتوتێلو»ش ێمك ز تە

كئ ستن پرو وناە مەاتیوو سینسەگ ێ هنێكنگ لەگەڵ مستەركە وو خەتوناو انشوكەی حی توو ێموئكەیاو كئ سوتن  ,تە ێم گیەیووو لە اەكیەایوو الێیووو ێموۆكەیگ

پرو وناە مەاتیوو خەتنگ ێ اركۆشنوو حی تییەێم.
فەاتوونح لە اەكەم مێ م پرژەانوووتوو كوون ی تەشووتی او كووە ێ لە سووە مان سوونڵو  1319ڕی ێمك كوون ێكو هەڵسووئێڕێ لرئمشوونێم لە ا مكوونوو اەشووكیەاو حی تووو ێمووۆكەیگ ی جرووو خووۆ
كوە مێم .لە اەكەمووی كۆوفەیوسووو كووئمیتە شن سوتنوو وەغە م ی كە تە ێی
وەغە م هەڵبژێە ی .تە ێی تەشتی
ان

مسووتەركە وەێم اركۆشوونوو انشووكەی حیو ب ی پرووك هوونگ ,تە اەوووتیمو هەائەاوو ایجەیاووو كووئمیتە شن سووتنوو

لە كۆوژەم پرنجەمو حی ب ی تە اەوتیمو جرژە كئمیتە ونێموت هەڵبژێە یێ لە الاە مفتە

سینسییەێم ێمك تە پەسو كئمیتە شن ستنوو سنە

كەی .لە كۆوژەم حەێاەمو حی ب تە اەوتیمو كئمیتە ونێمووتاو حی توو ێموۆكەیگ هەڵبژێوە یێ تە پەسوناەایو كوئمیتە مەڵبەووت اەكوو تنشوئێ

كئ سوتنوو كەێاە سە شون  .لە

ێی پلینۆمو ێێهەمو پنش كۆوژەم حەێاەم ێمك تە پەسو كئمیتە شن ستنوو سە مشت ێوژم تە اە كێ اركۆشونوو حی توو ی .كونك فەاتونح لە كۆوژەمكونوو هەشوتەمێ ووۆهەم ی سوە
لەوئێ ێمك اەوتیمو كئمیتە ونێموتاو حی ب هەڵبژێەیاەێم.
سنڵو  ,1361تە ێی شەهیت تئێوو سكەارە گشتیو حی ب ێكتئ قنسملئێ وەمەێ كنك ەتتێڵ

قن ائنزم و ووئێنە

حیو ب لە م مێم ێدگ .فەاتونح هتوتێلو لە الاە كوئمیتە

ونێموتاو حی تەێم اە كو وئێنە یاەاو حی توو لە م مێم ێدگ كەێاە سە شون ێ توۆ جون ێكیتەاش لرهونائێاو ێ كون یمەاو خوۆ لەێ تە پەسوناەاییە ی سوەلمنوتێ اون كوناو شوەهیت توئێوو
تەڕێئمتە

اەم تە پەسناەاییە تئێ.

شەهیت هئمنائ اە مد
شەهیت هئمنائێ اە مد كئڕ سەافۆڵ خن «مظفە یلسلطنه ی ال » لە تنەمنڵە اە مدوییەكنوو سوەق توئێ .خئێنوتوو سوە ماناو ێ ونێمووتاو لە سوەق اەێیێ كوە  .سونڵو  1316لە
زیوستژە سەوعەایو ان ی
گەلو كئ

ی ,ا

ێژم تە خئێنت ی .هنێكنگ لەگەڵ مستەركە وو ڕیپەڕانو گەالووو اروەی زیوسوتژن تەجو هرشوت ێ سونڵو  1313توۆ تەشوتی

لە تو ێێانەێم شۆڕشوژرەیوە

اركۆشە یوو حی تو ێمۆكەیاو كئ ستنوو ارەیوو هەڵبژی .

هئمنائ تە هۆ كن زیوو ,ارژەاشوتئێاو ێ لرهونائێاو خوۆاەێم اوئیوو پولە اەشوكیەاییەكنوو حیو ب اەك تە ێی اەك ی تبوڕێ ێ تە پەسوناەایو زاوناە ێماەسوتۆ تژوەێ .كونك هئمونائێ لە
كۆوژەم شەشەمو حی ب ( )1360ی تە اەوتیمو كئمیتە ونێموت هەڵبژێە یێ ێمك اەوتیمو كئمیتە «ونێموت ان ێی » چئێم تنشئێ

كئ ستن  .پنشن لە الاە مفتە
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سینسیو حی تەێم تە پەسناەایو حی ب لە سەق

خەیاە سە شن ێ هەان سنڵو  1364اەم تە پەسناەاییە تە ێئم تە  .هئمنائ لە كۆوژەم حەێاەم ی تۆ اەوتیمەایو كوئمیتە ونێمووت

خۆ كنوتات وەكە  ,تەدم تە پەسناەایو كن ێتن

منڵو ێ اە كو جرژە تە پەسو وەخۆشخنوە « 01گەالێێژ» ێماەستۆ گەگ.

پنش كۆوژەم هەشتەم لە سە ایجنزم حی ب هئمنائێ اه هال چئێم م مێم ێدگ ێ لەێێش تۆ سنارك ێیز لە اركۆشنوو سینسو وەهرنن .لەێ منێماە ی كە لە «انڵمون » م اون ,ێمك
اەوووتیمركو هەڵسووئێڕ تەشووو ز
سە موجنم ێێڕی

كووناو خووۆ تووۆ تەج و گەانوووتوو اە كە حی تییەكوون اە خوون كە تووئێێ هەاوون ێی كناەكوونوو اوونوو تە انموونوجە پیە زمكوونوو حیو تەكە ێمفوون ی مووناەێمێ

ێكتئ شە مفكەوت

شەهیت «وئ

ێهكئ

»

شههیت وئێ

ێهکئ

ڕ

ێهكئ

كنك فەاتنح هتتێلو ێ »وئێ

ایسەمو ێ شەهیت تئێ.

» كەێاە تە مستڕێژ ایە استەكنوو كۆمن

 13خنكەلرئم  1301هەانێ لە «شهە كە » اۆستنوو «چهن محنل ێ تختین » لە یاك تئێ .لە ورئمڕیسوتەكنوو ماە  42ی سوەفە

ائ ێێپون كوە ێ

لە زیوسووتژە «لیووئت » اووۆاەاش خە اكووو خئێنووت تووئێ .چەوووت سوونڵ ێیاووە چووئێم ترووەلی ێ لەێێ ێووژم تە خئێنووت ی« .وووئ » هە لە سووە مان قۆووونغو خئێنووتكن ایەێم مگەڵ
كۆوفت یسیۆوو جیهنویو خئێنتكن ی كەێگ .لە كۆوژەم سنڵو  1314كۆوفت یسیۆوو جیهنویتی تە سە كناەایو اەم ێكخەیێماە هەڵبژێە ی.
«وئێ

» اەكرك لە تە هەڵستكن م تەونێتنوژەكنوو ێژامو پنشناەاو توئێێ لە كوناو مسوتەركە وو جمئجوۆڵە ارعتەیزایەكونوو خەڵوك

ێهکئ

ێژاموو پنشوناەایتی لەگەڵ هنێڕێیونوو

هناەێم ارەی  .پنش ێێخنوو ێژامو پنشناەاو لەگەڵ مون ماەك لە سوتە هنێتیەمكونوو ێكخەیێێكوو چە  ,سوە تەخۆێ انزی اخئیزاون تە وونێ اەكیەایوو چە (یاحون چوپ) یمەز یووتێ
تە پەسناەایو م كە وو «پینم آزی » اۆ گنوو اەێ ێكخەیێماە ێماەستۆ گەگ.
شەهیت وئێ

تە پە مگەانو سە كئگێ ائوتێایژاو ێژامو ایسەمو لە هنێانو  1362ی شئێ پرو هەڵگیوەیێ تە ونچون تنەمونڵەكە تەجو هرشوت ێ اونوو وهرنیوو هەڵتوژی  .سونڵو 1361

هناە كئ سوتن ێ لەێێ خەتونگ توۆ ێێخنووتوو حكوئێمەاو سوە كئاژە
شە مفكەوتاتی ستناەاییەكو قوئێڵ ێ تەهرو پروك هونگ .ووئێ
ێ مێم سەاە اهێ

كۆمون

ایسوەمیو ێوژم ی .لە مونێم

ێێ سونڵ مونوەێم لە كئ سوتن لە وروئی اەێێ ێكتوئ قنسوملئێ ێ ێكتوئ

هنێپرئمووت ێ اركەدێایەكوو گە موو لەگەڵ اەووتیمنوو مفوتە

مكە  .سنڵو  1363چئێم ترەلی ێ لەگەڵ تنەمنڵەكە كە لەم شن م م ان

سینسوو حیو ب ی هەتوئێ ێ حی توو ێموۆكەیایش تە چونێ

اەكین گەاەێم .لەێێ تە اە كو ان مەاو گەانووت ێ ڕیپەڕیووتوو كن ێتون

پەوونتە ی لە

اۆ ێگنكنوو خنچو سئێ خە اك تئێ.
لە سوونڵو  1361پە م تە هەێڵ ێ اركۆشوونوو خووۆ تووۆ وی اووك كووە وەێم پنشوومنێم كەسووناەاو ێ هر و م چە ێ سووە تەخۆێ انزی اخئیزمكوون یێ لە وئێسووی ێ ێكخسووتنو مقووو «گەدڵە
پرشنین

هەڵسەوژنوتوو وی اكناەایو وەزم

اهوتیم ێ ێه گرڕ

ێ كە ماو هر م چەپە ێمۆكەیاەكن تە مەتەستو تە ماەكو سینسو اەكژەاوئێ» ی چنالكونوە تەشوتی

هسته وئێنه یاهایو حی تو ێمۆكەیاو كئ ستنوو ارەی لە كۆوژەم اەوتەونسیئونلیستو سئسینلیست ی تەشتی

كوە  .هونێڕێ »ووئێ

ێهكوئ

كە  .پنش اەێیێ توئێوو كن مكونوو كوۆوژەم

» ێه
13

سوورەتنمبە  1990كنارووك شنوبەشوونوو ێكتووئ شووە مفكەوت ێ هنێڕێكوونوو لەگەڵ موون ماەكو اووكە لە وووئێنە یوو اۆپۆزاسوویۆوو ارووەی خە اكووو چوونێپركەێا ێ ێاووئێێژ تووئێ  ,تە مسووتڕێژ
ایە استەكنوو كۆمن

ایسەمو شەهیت كەی.

كۆمەڵرك وئێسەیێم ێ ێان لە شەهیت وئێ

تەج منێ كە لە ت ێ كەیێمكنوو «یاحن چپ» «پینم آزی » «ونمە پن سو» «پیمن » «شنو هم آذ » ێ  . . .لە چن

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

یێ .

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

تێرۆری میکۆنووس ،شرۆڤهی تێرۆرێکی سیاسی
له تەێ ەیێه نوو :ونێهوت تهڵژهونمه نوو منفو مە ڤو ارەی گهالێێژ 1316
ێه گرڕیوو :اههن هحیمو
اووهم تنتهاووه خووئی هێه ههڵبژی هاه ووه لووه پووه ائێ رک تووه ووونێ « قتوول

میکئوووئس

اج اه ێ احلیل اک اەێ سینسو» ه«مە یسنن حقئق تشە یاەی » گهالێێژ 1316
تەێ

ە اهێه .هنێ ن من اههن هحیموو لوه هسوته وئێسوه یوو

ونموه لوه سوه

یێی « ئ سووووتن » اووووهم په ائێ ووووه تووووه تۆوووووه  02سوووونڵه ارووووە
شووووه هفکهوت ێ هنێڕایوووونوو ێه گرەیێهاووووه سووووه زموووونوو ووووئ

.سوووون ق

 .هقووووو اووووهێیێ

ێه گرڕ یێه ه له سناتو « ئ ستن ێ ئ » ی هخەێته ته چنێ خئێنه ی  .لهم من ه انابهاه « ئ ستن » ی ههڵبژی هاه له ونێه و اهم په ائێ ه ه لرکۆڵینهێهاه و
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میکۆوئێسه هخهانه ته چنێ خئێنه یوو اهم من ه انابهاه.

شە ڤه ن یوه ایە

« ئ ستن »

پرشه و
له ناو سه هێانو شۆڕشو گهالوو ارەیوهێه ان ارستن ۆمن
ههون ه ە وو شۆڕش ههێڵتی تۆ پ ە وو هوژو هخنه

ایسەمو ویشنوو یێه له سه ههون ه ە وو شۆڕشه ه تۆ ه هێه سونئێ ه نوو اروەی جیت ایوه .اوه رک لوه هههووته نوو
ۆمهڵژوه ارەیوییوه نوو ه هێه لوه سه یوسوه

پنشناهایخئیز وهاهێهاو ێ ێمئ ەیاین له ێدانوو جۆ یێجۆ
 ...لهم تن هاهێه

ێه اهمەاکن ایمن یاو اه ژەائێ

جیهنووه .لوه سوه منێهز  1311هێه موهامئێ یوو ایتە وناو اروەی

ه هتو فهڕیوسه ێ ائ یه ارە

سیه میکۆوئێس گەوژییه و انابهاو ههاه چئوکه هدقهاه من ته هێ جیهنوو شن یێه ل

چنال ونوو

ە ێه.

ه ناهێه .مئحن همه ز ێک ان ه ته یخهێه ووه هوهمئێ اوهێ هسونوه

له ایە ه ه ی هستین ههتئێ تچئێ تەا ێ ه ن ایه پەی تیکییه نوو له سوه ایە ه ونوو اروەی ێ جوۆ ێ هسوناهایو اوهم هسونوه توۆ وئ ی ههڵوتهتژێە ێ لوه قونێ ه ی .شوناهایو
گهێ ه ته پەسرکو ایتە ناو پرشئێ ارەی ه اهزمئێوو یستهێخۆ لهێ ایە یوه ی ههاوه توئێه هوۆ
ستەه تۆ

ت ێتئێوهێه ت ێێنه تهڵژه ێ ێکۆمرنته زیوین ایه نوو انڵمن

ێسوتبئێوو ێیوژهاوه و ترئێنوه لوه سوه فوه منوو سینسویو پشوت اوهم هرەشونوه.
انێی تۆ پرتیچئێوه خسته ته هستو خهڵک...

چنال یو ایتە نایو ارەی له ائ ێێپن

پئخته
له  06خه منونوو  1331ی مهامئێ یوو ۆمن
میکۆوئێس له گهڕه و ێالمرەز

ایسەمیو ارەی سو

ف ()wilmersdorf

وهس لوه اهووتیمنوو ێبوه او حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتنوو اروەی ێ هنێڕێیوه نوین لوه هوۆڵرکو انابوهایو ێسوتئ یوو
ه وه  .اوهم هرەشوه اه رکوه لوهم زوجیوەه ایوە ه ته ونموه توۆ ی ێژ یێیووه

ترەلینو انڵمن ایوە

شۆڕشو  1313ته مهتهستو اەسنوت ێ ارکتیوو چنال ییه سینسییه نوو ته یوو ێژام جربهج
•

فه منوو جربهج تئێوو ایە

هنشمو هفسهوجنوو ێهزاە ایتە نگ
•

ۆمیته

•

ایە

ن ێتن

میکۆوئێس له الاه ۆمیته

ن ێتن

هلو فهلەحین ێ ێهزاە

ه هێه

انابهگ ته پەسناهایو جربهج

انابهایو ۆمن
هلو اه به

ۆمون

ایسوەمو وه ێی

ەی.
ایسەمییهێه ه ەی ه اهێ نگ هلو خنمنهاو سوه ناهایو ه وە ێ سوه ۆمن اه بوه

ێاەاهایو اهوتیمو تئێ .

ە وو اهم ایە ه ته هلو فهلەحین سەن .

میکۆوئێس له الاه پرەسۆورلو اهوجئمهوو چنال یو انابهایو ێهزی هاو ایتە ناو ۆمن

ایسەمو ێ هسنورکو سه تهخۆ وه لوه الاوه ێهزی هاوو ایتە ناهێهتوه ەێژیەیتئێ

اهوجنم ی.
هتتێلڕهحمنوو تهوو هنشمیو تۆ سه په ستیو ایمو میکۆوئێس ههڵبژی ێ تهوو هنشمو له الاه اه رک له اهوتیمنوو ێهزی هاو ایتە وناو یویشوتئێ انڵمون توه

•

هلو فهلەحین

ونێ

نزم ی یتییهێه ان مهاو ەی .ی یتو چئی هنێێدایو لئتننویو یویشتئێ انڵمنوو ته ونێه نوو ائسف محهممه اهلسهات اهمی

اهان ه ته هۆ پرئهوتاینوبه حی تئڵ ان اهمهلهێه ه ونسی تۆ هنێ ن
•

اه هد
•

له جربهجرکە وو ایە ه ه ی ته ەێ گەگ.

انمنوجو سه ه یو هرەشو میکۆوئێس ێ تئ محهمه سن ق شوهڕهفکهوت
وئێنه

حی تو ێمئ ەیگ له انڵمن تئێ  .وئێ ێڵ

ئشتنه ن ته هۆ

ێهکئ

هتتێلڕهحمن تهوو هنشمو ێ هتنس حئسر

بنس حئسرنو یایل محهمه وهاەاە ێ اوهانائڵ

تەی ه

سوکەارە گشوتیو حی توو ێموئ ەیگ فوهانح هتوتێلو وئێنوه
ێ تئ سن ق شه هفکهوتایش لهم هرەشه ی ئ ی ێ هزا

حی توو ێموئ ەیگ لوه ائ ێێپون ێ هئمونائ

غهففن اش خنێهوو ێستئ یوت تەانتی تئێ.

یایل ه هسرکو تهاهزمئێوو سه ته حی تئڵ تئێ ێ ێی گئللهش هه اوهێ لوه سوه

ی تهڕائه چئێ  .ائسف اهمی له ناو ایە ە وه ه ی ته یخستنو ه و هنانه ێێ هێه

اوه هد ێ .شوه هفکهوتاو

ێستئ یوت اهمنییهاو ارە اسوتنوو هپن یسوت .فوه هجئڵ حهاوته لرخوئڕانو اوهێ اە مبرلوه

له اهستۆ تئێ ه تۆ ههدا له ته چنێ گیەیتئێ ێ هنێێداییه و ارەیویو اکهش ه اهوین ته محهمه ونسەیێه چنێه ێەاو شئێنو ارە ه ه ان ناو ایە ه ه له اهستۆ تئێ.
•

اهگه چو تهوو هنشمو حهاته ێ محهمه ائیویین هه زێێ له انڵمن ههڵر توهدم ز توه اوهێ هسونوه

ی ێه ه نوو انڵمن

یایل ی یتو ێ اهمینین ته ئشتنو چئی هس ێ ههێڵ تۆ ایە

وه یسوتهێخۆ لوه ایوە

هسرکو اکهش انێیوبن ە  .ێێ هسه ه

میکۆوئێسوتی هسوتین هوهتئێ هسوتژیە وەی .

اکهش ته هنێ ناو له اهوجنمتیوو اونێی

انێیوبون

ەی .
•

ی گون میکۆوووئێس سو سوونڵ ێ ویوئ پو چوئێ .ی گوون لوهم منێهاووه ی  046جون ووۆ توۆێه ێ  136ووهس لوه ی گوون ی شوناهاین ی .اووه رک لوه شووناه ه ن موهامئێ

ایتە ناو ۆمن

ایسەمو تئێ ێ تهڵژهونمه ن هوه لوه په ێهووته ایتە ناییه نووهێه تژوەه اون ته ونموه اۆمون ەیێه ونوو نوونڵو هوهێیڵو اهلوهڤی اۆوو ارەیوتونێاۆ

پرشووئێ ێهزی هاووو
وەی  .ی ێه ه ون

ائیوین  4هس لهێ  1هسه انێیوبن ەیێه مهحکئێم تکه  .یایل ێ ی یتو تههۆ اهێه ه هرەشین ە تئێه سه ێستئ یوت س ی ههانههاناین تۆ ه چئێ.
•

ته پەسنوو انڵمن تهم ان نمه گهاشت

ه هێڵهاو ارەی « یستهێخۆ» هستو له ایە

ورهم ( ) kaynehmته شرئهاه و چنێه ێیونه ەیێ تەان

هستبهسه ە وو ورئوهاهێهاو

میکۆوئێس ی هوهتئێه ێ لوه تنوهموهڕ  1334ی ی سوتنوو گشوتیو فیوتڕیڵو انڵمون
هلو فهلەحین ێهزاە ایتە ناو ارەیوو ه ە  .اهم تڕان ه ێێوو ه ە هێه ه

وه
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فهلەحین هستو لهم ایە ه ی ههتئێه.
اکه ێهزی هاو ایتە نگ ه لهان ی هتئێ ێ ڵو سه هاناین له یڕشتنو ایە ه ه ی ههتئێ ه چئێ .هه سرکین ارستن یێی ەیێ .

•

تڕان

هستژیە تۆ ێێ مهامئێ

•

تڕان

هستژیەاو هتتێلڕهحمنوو تهوو هنشمو ێ حهاته هه ێی لهسه جرو خۆاهاو ێێتهچو هه ێێ ین ارستن ته انسناشو اهێیێهێه له ارەی تژێ .

حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی گەوژتەا پن او سینسو ئ ه نوو ارەیوه ێ اه رک له سه ه یتەا پن اه سینسییه نوو
له مههنتن یمهز ی ێ انمنوجه ه اۆاۆوۆمیو ایتی
ته ێی لرکهێانو محهمه مئسه او سه

ته ۆمن

ایسەمییه .اهم حی ته له  01گوهالێێژ 1304

حقئێقو ێ په ێه هاو تۆ ئ ستنوه ته ت لهگ ە وو ارەی  .ێێشمه ه « ێمئ ەیسو تۆ ارەی

ێهزاە ته هۆ

خئ مئختن

تۆ ئ ستن »ه.

ئ اتن سنڵو  1330هێه محهمه هزی شن پههڵهێ ز ته گەێێپه ته ه نوو قه هغه ە  .حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتنویش

اه رک لهم پن اه قه هغه ەیێیوه تئێ ێ له ان نمتی ونچن تئێ ته شیئه وهرنو ێژه ته چنال و خۆان تتی .ێێخنوو حکئێمهاو پههلهێ له سنڵو  1313ی هوهلرکو ێێتون ه توۆ وئ ی
هخسنوت ه اسن یێی اۆاۆوۆمو تهرننهێه گۆڕێ ێ ز ته هه ه ز
یگهانوت ێ خرەی هستو ە ته پە پنگهوته تۆ خئ مئختن

انشکەی خۆ

خهڵکو ئ ته خڕ شهێه هگهڵ شۆڕش هێگ .حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتن لوه هشوهمه سونڵو  1313ی چونال و
تۆ ئ ستن .
ی توه اونێی یوون ێ

 ...خئمهانو حی تو ێمئ ەیاو ته حی تو «شهاتن » ونێتە ێ ێژام اهوتیمهاو لهێ حی ته
ته پرو قنوئێوو ایسەم ێ ارەی س ی تۆ لهته چنێ گەگ.
حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن اسن ونچن ته چنال یو وهرنو تۆێه ێ شوهڕ چه وتی او هرو
هێڵهگ ێژه

رشن.

ته هۆ اهێه

ه ۆمن

ایسەمو یێی لوه حیو ب ه وە توه لوه هوهمئێ شوترک چوه

ان نمین ووهتئێ .ههداسونوو شوهڕ وروئی

پرشومه گه ێ هر ه ونوو
یوو ههێڵوه ن توۆ اونگەتڕ

یوەیق ێ اروەی لوه خوه منونوو  1319ی توئێه هوۆ اوهێه

ێوژام هروەش

تکناووه سووه ئ سووتن ێ ز تووه شوون ه گەوژووه ن یگیووە تکوون لووه حنڵرکووتی هرشووتنش ز تووه ونێچووه ن تهانابووهگ
گئوته ن له هست حی تو ێمئ ەیگ یتئێ .
ێبه یاهایو حی ب هێاه ه هێه سنئێ

هگهڵ اهێه
سینسییه نوو

ێدگ اسن ێژام ههێڵو ی ته ایە

ته هسهداو انخئوته نوو گەابۆێه .ۆمن

ە ته هرنتێک ایە  .ه ته له ایوە

اهێی ن ێ چنال ییه نوو حی ب لهوی تکن اهێ شرئیزه

ایسەمو پ ێ شئێنو اهوتیمنوو چنال و حی ب لوه روەیق انڵمون

میکۆووئێس توه چنێاەانو اوهم هرەشوه ونجئیومرەیونوهاوه ایوە

ه ز توه پون گ ێ ێکخوەیێه

اوۆاەاش ائ یوه سوئارت ێ یومون و هوهڵژەگ ێ هسوتو

ێ توئ هتوتلڕهحمنوو قنسوملئێ سوکەارە گشوتو حی توو ێموئ ەیگ لوه سونڵو

1310هێه ه له ۆتئێوهێهاه لهگهڵ ته پەسنوو ارەی تۆ گهاشت ته ێژهچن هسه ێکو انشتیخئیزیوه ی له پئێشەهڕ  1361له ڤییهوو اۆاەاش ته هستو وهان یوو انشتو ایە
ته ونمه ێژ ێ جربهج ە وو ایە ه چئێوو تڕان ایە
سه چنێه ه ە وو تڕان ایە میکۆوئێس هائیوی تبهانوهێه سوه تڕاون

ن ێتون

ۆمیتوه

انابوهاو ۆمون

ەی.

ایسوەمو توۆ یوونوو وهلو فوهلەحین ێهزاوە اوهێ ناو ایتە ونگ توۆ

چنێه ێەاو ێ سەانهێه فی اکو ێبه یاهاو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی .
ێی مە وو خئمهانو له سنڵو  1361ی ۆمیته
چئوکو ێبه

ن ێتن

ێژام خنمنهاو سه ناهاو اهم ۆمیتهاه ه ن ێ له الاه یشهێه ار

ێهسه هێڵهگ ێ پن ڵمن هێگ .له سه همو ایە
فهلەحین

انابهگ تۆ تەان ی لهسه تنتهاه گەانژه ن پرک هنگ .پرکهرنونوو اوهم ۆمیتهاوه لوه قونوئێوو تنهڕهایوتی پرشوبینو ووه ەیێه

ێهزاە ایتە نگ

فه منوته پن یستنو ایتە ناو هر
ێی اهێه تڕان

میکۆوئێس ی اهوتیمنوو ههمیشهاو اهم ۆمیتهاه تەاتو تئێ له :اه به

هلو اه به ێاەاهاو ێهزاە
اینتی یمیو ۆمن

ێاەاوهاو فهقیوه هسوهدارکو تنوئنسوناو توه ێبوه

ه هێه محهمه ێو شههە

هتهخشو

هێیاوه اوهم ۆمیتهاوه توه وە هێه

هنشمو هفسهوجنوو سه ۆمن

ێهزاە ایتە ناو پرشئێ مئحسر

اهێ ناو ێوژام

هزیاو فه منووته سوئپن پنسوتی ی

هزی سوهافئڵ هو

ایسەمیو اهێ نگ ێ اناهائڵ خهز هلو اهوتیمو شئێڕی ویژههبن .

ۆاناو ی ه ێبه یوو حی تو ێمئ ەیگ له انڵمن ایە تکەێ

ێهزی هاو ایتە نگ اه رک له مهامئێ یوو یویشتئێ انڵمونوو توۆ انمن ه ون او ێ پشوتیئیوو جربوهج

ە وو هرەشو ایە استو یسەن  .اهێ هسه نزمو ی یتو اهوتیمو سئپن پنستی ی تئێ ه له سونڵو  1319هێه ویشوتهجرو انڵمون توئێ .ی یتوو اهووتیمو هسوته تهڕێئتوه
اهوجئمهوو ایسەمییه نوو خئێنت ن یوو ائ ێێپن» ( ) UISAتئێ ێ پرشینه
محهمه ێ اهلسهات اهمینو

وهلو

ن

ائووتێێایژ

هتنس حئسرنو یایول محهموه وهاەاە ێ وهانائڵ اوهان

«اه یوهاو

اۆپۆزاسویۆوو یویشوتئێ انڵمونوو هوهتئێ .ی یتوو چوئی لئتنونوو توه ونێه ونوو ائسوف

وه لوه ێژوه پرئهوتایوه نوو پرشوئێانوهێه لهگوهڵ گەێێپوه میلیشوین نوو لئتنون

حی توئڵ ێ

(اهمهل) هێه هونسو تۆ اهم ایە ه هستنیشن ە .
قۆونخو ۆاناو پویە

تههوهێیڵو گهاشوتنو ێ توئ محهموه سون ق شوه هفکهوت

هئمونائ اوه هد ێ فوهانح هتوتێلو لوه  03خوه منونوو  1331توه توەلی توۆ تهشوتی او لوه وۆوژەه

ورئوهاهێهاو سۆسینلیسته ن [ ]Congress of the Socialist Internationalاهێیێ تئێ.
تڕان تئێ شنوت وئێنه یاهاو حی تو ێمئ ەیگ لهگهڵ ێبه یوو گەێێپه ته ه نوو اکه

ۆمن

ایسەمو ێ چنال نوو ارەیوو یویشتئێ تەلی له پرنجشهممه  26خه منون ۆتبنهێه.

ستئ یوتو میکۆوئێس تۆ اهم ۆتئێوهێهاه هستنیشن ەی .اهمه اهێ ههله تئێ ه ێهزی هاو ایتە نگ چنێهڕێیوو ه ە ێ

 16خه منونوو  1331ان اهێ و اکنوه هتتێلڕهحمن تهوو
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هنشمو تۆ فه منوتهاو ایە
انمن ه ن او ایە

میکۆوئێس گهاشته تەلی .

 00خوه منونوو  1331اهووتیمنوو ایموو ایوە
حهاته ێ یایل تهشتی

ی یتو محهمه اهمی
] من ه  3له تەلی

میکۆووئێس لوه منڵوه ی یتوو ههڵکوهێائێ لوه شوهقنمو ( )Detmolderstrabeمون ه  B 64اوه تەان تینوو .توهوو هنشوومو
ۆتئێوهێه ه تئێ  .ێی

ی یتو ایمه ه تە ه تنکهاوه لوه زێنفتوی ترەگروە انوی [RingSenftenberger

ۆاناو ۆتئێوهێه

ه تۆ اهم هرەشه لهته چنێ گیەیتئێ.

هرەش
ێ تئ شه هفکهوت

هتتێلو ێ ێهکوئ

اه هد

و اوک سون هاو 3332

ێی ویوئهڕ لوه ه وو اسوتۆ یورت چئێووه ێێ ێ .یێی لوه وهزا غوهفن

خونێهوو اسوتۆ یوته ه ەیتوئێ وه

پرئهوت ته وئێنه یوو ێکخەیێه ێ گەێێپه سینسییه ارەیوییه ن له ترەلی تکن ێ تنوژهرشتو ۆتئێوهێه شنوت وئێنه یوو حی تو ێمئ ەیاین تکن .تهدم پرمئی غهفن
ێ هسنوو پرئهوتاتی

ێیاە تنوژهرشت ە تئێ .ه زیوو ههڵه

تۆ ێیویئهڕ

 ....و اک ته ناژمرە  12312شهێ ێێ ایە استه ه

ە ێه خرەی هستو ە ته اهلیفئ تۆ اهێ هسنوه

هتتێلڕهحمن تهوو هنشمو ێ هتنس حئسر

تژهوه شئێنو ۆتئێوهێه ێ خرەی ایە ه ه تکه  .تهوو هنشمو چه و ائز

ه هتئیاه هنابنوه ۆتئێوهێه.

یایل هنانه استۆ یوتهێه .ائسف محهمه اهمی لوه ه هێه

ێالگ تئێ هس وهاهاه ێێ هێه .تهوو هنشمو ێ یایل ێێنه قئ تنوییه نوین پ تئێ ێ هه ێههن شن هزیاو اهێیێ وهخشه

همته خهمو ە توئێ
اسوتۆ یوت انگون لوه

استۆ یوتیش تئێ ێ هوه تۆاوه ز انسون ائیویون هسوتبهج

هله وروئ جنوتون ێه زاشوییه ه توئێ ێ یایلویش چوه و هموه

اۆاۆمونایکو هوهڵژەابئێ .هوه اک چوه اونمرە

هوژبڕان له سه تئێ.
تهوو هنشمو ێ یایل هگهڵ ێه ێێ هێا

استۆ یوت ه لهێێتی شنوت وئێنه یاهاو حی تو ێمئ ەیگ ێ میئیوه نوین خه اک ونوخئی

یست ته هێ ائ پشتهێه

یستو هۆ ه ه ێێمر و ێک ته اه تە ته قوه ین ائی ه وهێه یوەیتوئێ
سن هگ لهال چهپییهێه یویشتبئێ  .شه هفکهوت

ێهکئ

میە یشوت لهێسوه

میو

ال

یسوتهێه یویشوتبئێ .هسوتمنڵچو

ایبەیهیم زی ه ایسفههنوو ێ سون ق زی ه لهێتوه

مر ه وه توئێ  .غوهفن

توئێ

چوئێ  .لوه ال

هتوتێێلو ێ اوه هال توه ان یسوته چە وه مرە
لوه پشوتو مرو

اکوه

ێێاوهم وه هرنوتێک لوهێ

اهێالاە تئێ یویشتبئێ .گۆشه خئی هێه مر ه ه تهانڵ تئێ.
په ێا هستمنڵچو تهمجۆ ه تنس ه ن:
تنسو سه ه یو ۆتئێوهێه ه

خو اۆپۆزاسیۆوو ارەی له ه هێه چنال ییه نوو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی ێ هه ێههن ههمنههوژیو چنال ییه نوو تئێ .ته له ێائێێژه ون

تونس

لهسه ایە ه نوو ه هێه ێدگ ەی .ێ تئ شه هفکهوت ێاو« :م له چین نوو ئ ستن هگهڵ پرشمه گهاه و ئ لهسه ان ێ مە قسهم ه ە ( .پرشمه گه ه) یویشتبئێ ههستن
ێ تهسه پنجه ڕێێاه
ته له ایە

ی تنزاتی ێ پنشن پرو ێام ن

ێ تئێ شهڕهفکهوت

ێ تئ سه یت اهێهوتهاه مهێ ی ان ێ مە  .ایبەیهیم زی ه ایسفههنوییش هڵ :

هستمنڵچو ێ میە یشوت لهسوه پەسوه ورئوهاهێهایوه ن ێ اهێیێایوهاو اوه زاو اروەی ێ ههڵئێسوتو حی توو ێموئ ەیگ لوه پرئهووت

هگوهڵ اۆاۆووۆمو

قسهان ه ە ..
لهم ناه ی تهوو هنشمو هناه ێێ هێه ێ ته فن سو ێاو « یاک قنحبهانه» ێ اهقه
ته اهقه هڕی ان تئێ شه هفکهوت

اه هال ێ هتتێلیو مهتهسته .ێی

ە.

ێێ هسڕاژ اهقه ائز تهوو هنشمو یایل ه پنش تهوو هنشمو هنابئێه ێێ فیشه و ۆاوناو لوه اوه هد

ێ شهڕهفکهوت ی .ایە استه ن ته گشتو  32فیشه ین اهقنوتتئێ.
تهوو هنشمو ائزاو توه هێ شونوت

ێبه یاوهایو حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتن گوەگ ێ  06فیشوه و لوه هتوتێلو اوه هال ێ شوهڕهفکهوت ێ ێهکوئ

یێهستنتئێ تههۆ شئێنه هاهێه ێهته ههرڵه ائز هنگ .غهفن
فیشه رکو ته پشت سه

ێێ فیشه و ته هێابئێ؛ اه ین القو یستو گەابئێ اه یشین (گئ چیله ) گەابئێ تهدم تهێ حنڵهشهێه ووهمە  .یایول

اه هال ێ ێێ فیشه و تهسه ێ مل ێ زگو ێهونتئێ سییه ن ێ جه گ ێ گئ چیله تەانتی تبوئێ  .پرئاسوتو توه گئللوه

فیشه و ته سینکو هێابئێ .پشکنینه نوو ائێکن
له فیشه ه ن ڵو گەابئێ اه ج
تههۆ خئێ لهته چئێوو ز

ئشتبئێ  .ێهکئ

ی .غوهفن

وه لوهال اه هدووهێه

ویشنوو ی اهگه فیشه و ۆاناو تهسه

ۆاوناو یایول ووه ه ە  .اوه هال چوئی

اه هالوهێه وهوەیتناه لهێیوهتئێ تژ  .هتتێلییش چئی فیشه و ائزاو ته هێابئێ اه رک

حهێگ فیشه و ته هێابئێ گئیز یاهێه لینیکو شترو لیت ()steglitzێ ناژمرە  10301پن شرئ 03

خه منونوو 1331

اهێ فیشه ه ته سینژو هێابئێ گینوو ی.

یە
ێی اهێه

ه یایل گئلله

ۆاناو له شهڕهفکهوت ێ اه هد ی هه ێێ تکئ ه ه تهێ ێژهاه ی ه هنابئێوه ێێ له استۆ یوه ه ێه ه هێا  .له ه هێه

استئ یوت یایل ێ

الپە م 42 :

[ ]Prinzregentstraßeاووهێ شووئێنه محهمووه ێ فووه هجئڵ اهتئێحهاووته لووه اە مبرلووو ی ووە

تووهوو هنشوومو هگووهڵ اووهمی تووه هێ شووهقنمو پووەانتە اجنووت

ی چنێه ێیویوون

ه ە پرین پرئه ون.
فه منوو هستبهسه ە وو هلو فهلەحین ه هچ .
س حهێائێ ته له هستەرکو ی گن میکۆوئێس ێهزاە ایتە نگ هلو فهلەحین گهاشته »تئ » ان چنێ ته ته زاەا ته پەسو ایتە نایو انڵمن
]Schmidbauerتکهێێ .فهلەحین یێی

ترەوت شومیت تونێێە [ Bernd

ە اهێ پرنج انێیوبن ه لهم پرئهوتایه ی گیەیێ انزی تکەێ ێ ههێڵو ی پرش ته ته ێئهچئێوو ی گن تژەێ .تهدم شمیت تونێێە توه گوئێو

وه ە .
لووه یسووتو ی ی سووتنوه نوو انڵموون اهێهوووته لووه هسووت ارووتیتئێوو ارووەی لووه ارە ه ووه ی ڵنیوون تووئێ ووه ی سووتنوو گشووتو فرووتڕیڵو انڵموون
چنێهڕێیوو وه ەیێ تڕان
ههێیڵو تەان

هشهممه  1334ه ە  .تڕان

هست تهسه ەیوو فهلەحینوو له 04

هستبهسه ە ته ێێوو تنسو لهێه ه وە وه فوهلەحین فوه منوو ایە ه وه

یێه.

هستبهسه ە وو فهلەحین ۆمهڵرک خۆپرشنوتیوو له ایەی لرکهێاهێه.

هفسهوجنوو سه ۆمن

اهێ نگ له ێائێێژ هگهڵ «شەیژرل» [ ]Der Spiegelی ێاو ه تۆ ی گن میکۆوئێس ێ ه چئێوو تەاون

ته انێیوبن ونزیو  .هفسهوجنوو ێاو « ته پەسنوو اهمەاکناو ێ ایسەیایلو هستین لهم ن ه ی ههتئێه ێ ان اهێه
تڕان

رووو ووورم { }kaynehmتووه شوورئهاه و

هستبهسوه ە ووو فوهلەحین هێڵوهاو انڵمون

هزگن قهزیاو انڵمن ائێشو ههڵه تئێه»

ی گن

سه هوجنم ی گن ته ز ترەلی له  01خن هلرئه  1336تەان

ه ە  .ونزم ی یتوو زانوتیوو ههانهوهاناو توۆ ه چوئێ .تڕان ه وه هاوئگ « :ی یتوو .....ایە ه ونوو توۆ سەێاسوو

خۆ

وهرنیو ارەی ێکتهخست  .ونێتەیێ انگن له انێیوه ن ههتئێه ێ تۆاه له ایە ه ه ی تهشتی تئێه ».هتنسو یایلیش زانتیوو ههانهوهاناو توۆ چوئێ .ی گون یایلوو توه اونێیوو الویکوهم
اهێگئلەوه تئێوه هۆ
انێیوو هنێ ن

ئشت

ته انێیوبن له قهڵهم ی .اۆسف محهمه اهلسهات اهمی ته انێیوو هنێ ن

له ئشتنو چئی هستی  11سنڵ زانتیوو تۆ تڕیاهێه .محهموه هاەاسویش توه

له ئشتنتی  1سنڵ ێ س منوی زانتیوو تۆ تڕیاهێه .هانائڵ ترتنێی ونسەی ێ انزی ەی له حنڵرکتی تۆ منێه چئی سنڵ له هێاو محن همه ی هستبهسه تئێ.

ی گن شتو سینسیو ته هنوته

انێیوبن ه ن تۆ اهم ارە ه سینسییه زیوو .چئوکو اهێی سه ته ێژامو تنن خئیز ارەی تئێ ێ انمن ه توئێ توه اروە

پشتیئیویو خۆان تسوهلمرن  .سوه و ی گون فەاتهوۆف وئێتش { }frithjofkubschلوه حئ موه  391الپهڕهایه وه ی گئوجنووت

ێبوه

وه مئحن هموه« ه چوئێوو تڕاون

گەێێپوه توه ه ن
اروە لوه الاوه

ن ته هستنوو ارەیوهێه سهلمنوت» .ۆتش ونێ هیچ ته پەسرکو له حئ مه ه یوههرنن تهدم ێێوو ە هێه وه شوناهایتیوو شوناه ه ن ێ تهڵژهونموه نوو اکوه سوهلمنوتان
ن ێتن

ارە ه ه

انابهگ تڕان

یێه ێ ێبه

لرتێیوه نوو پرشئێ ه ان خست ه ارە

سه ۆمن ێهزاە

وه ۆمیتوه

ه هێه ێ ێهزاە ایتە نگ ههمئێان اهوتیمو چنال و اهم ۆمیتهاه تئێ .

ێبه یوو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەی ته سکەارەاو ێ توئ شوهڕهفکهوت ووه ارە ێکوو انابوهاو ێ ووه ته هوهمو جیونێیزاو تیوەێڕی

ورئی گەێێپه سینسییه نوو اۆپۆزاسیۆوو ێژام تهڵکئێ اهم ارە ه له الاه ته پەسه تند نوو ێژامهێه ێکخەیێه.
انێیوبوون ی  ....هوویچ پرئهوتایووه و ان ه هسوویین لهگووهڵ ئ یێه وون وووهتئێه ێ هوویچ قوونزیوج ێ هۆگەایووه یش تووۆ ئشووتنین هوونوو وووه یێ  .اهونوووهگ ی یتووو سووه هڕی پرئهوووت تووه هزگوون
زیوین ایه نوهێه ێ هپرش خستنو ته هێهوت سیستم توه سوه قونزیوجو خۆاوتی وهاوتهائیوو توه تو تڕاون

پرئاسوت پو

توۆ ایوە

یتڕێوژێ ێ اهونووهگ لوه توئی

لۆجیسوتیکییهێه توه تو

ان مهایو اهم مهامئێ ایهاه جربهجو تکن.
تهڵژووه ن ه

هخووه ووه تنوووت

جربهجرکە وو ارە

هسهدابه هسووتو ێووژام وووه هووه تڕاوون

جینتیەی اهێاش اهوین تهێ انێیوه ه له تن

پن یستنو هسهداه هان ته شرئه فی اکو ههێڵو سڕانهێه

ارووە

ه هێه ێداووو پهسووهوت ووە ێه ێ ێو لووهێ ارە اسووتنوه هگووەێ تووهڵکئێ یسووت تووۆ خۆاوون تڕاوون

سینسییهێه لهگهڵ هسهداتی یوو ێژام هنێڕی وی

(ته هسوتئپیئهوته نوو) جربوهج

ه ون .اوهێی توه پتوهێ وە ێ

ته یوو سینسیو خۆان ه ه .

له ان نم ی « ئێتش» له حئ مه ه خۆاتی ته ت ونێهرنن ێ ته شرئه انمن هاو خنمنهاو ێبه

ۆمن

ایسەمو هنشمو سه ۆمن ێاەاهاو ێهزاوە

ه هێه ێ ێهزاوە ایتە ونگ وهلو

فهلەحینوو مهحکئێم ە :
ێبه یوو سینسیو ارەی اهوین توۆ پن یسوت ێ پتوهێ ە وو ۆڵه وه نوو هسوهداو خۆاون تڕاون

ارە اون ه وە ێه .اوهێ هسونوه تڕان اون یێه ته پەسونوو هێڵوهاو اروەی توئێ  .توۆ

اه همی جن له مرژێێ حئقئێقیو انڵمن ی ی گناه و ته ز یشکنێیوه هێڵهارکو اکه ته ته پەسو سییهاه و ارە استو له قهڵهم ی .انڵمن تنڵئێ ه ه خۆ له ارەی شونوتهێه
ێ ێالاه ائ ێێپنایه نوو اکهشو هنوتی ه تنڵئێ ه نوین تکشرننهێه .ته پشتیئیوو له انڵمن
هگهڵ ان ی ههڵەهسن  .تهدم ز تهان ێی منوژرک گهڕیوهێه ان ی .

چن ه ێداو ائ ێێپوناو جژوه لوه ویئزلهووت ێ ائسوتەیلین پرئهوتایوه اەڵۆمنسوییه نوو خۆاون

الپە م 43 :

ی گن ه تڕ  .تۆ منێه چهوت

هێڵهاو ارەی ته ێێوو ونڕهزیاهایو خۆ لهم حئ مه

زوجیەهاه خۆپرشنوتی له ان ی ێ قئم ێژه ههتئێ .سه ۆمن هفسهوجنوو لهێان

وئێژ

ههانو ی ێاو تڕان ه ه سینسو تئێه ێ پرشبینیو ە ه له مرژێێ ی ێه تڕان ێکو «ت شه منوه« اۆمن تکەێ .هنشمو ێاو انڵمون « ڵوو میلیۆوون هسوو شوکنوتێه« ێ «اوهێ تڕاون ه لوه
ە ه انڵمن « قنزیوجه نوو خۆ « له ارەی له هست ه ی.

تیە ون ەێ ێ ت ێدمیش ونت » له ێژه قسه نوو ی تهشرئه ونڕێێ هه هشه

خنمنهاو هێڵهاو انڵمنوو تۆ ه ە وو اهم تڕان ه لۆموه وە ێ یاژهانووت وه انڵمون تڕێیپرکەیێاوو خوهڵکو ارەیووو لوه هسوت یێه .ونا انڵمون تەاون
فه منوو انابهایو ته ێهزاە

ی تژهڕێتوهێه اون ی

خنمنوهاو

ه هێه ی ه ایعتیبن ونمه ه قبئێڵ وه ن چئوکه هێڵهاو انڵمن ته ونحهق ارەیوو ته انێیورک ه اهوجنمو وه یێه انێیوبن ە ێه.

ان نم
ۆمن
ۆمن

ایسەمو له مرژه ههێڵ ه ی تنکه ێ ونێهوته نوو گەێێپه سینسییه نوو
زوجیەه ارە ێکین

ایسەمو ارەیوو تڕان

ێژام له ورئخۆ ێ ه هێه ێدگ له ویئ ته ێ .له مونێه سونڵه نوو  1311اون  1331ی ن ته هسوتنوو

ته یوو سینسویو ێوژام ه وە وه ز توه اوهم ارە یووه لوه ائ ێێپون

 1361ته پەسناهایو تهڕێئهتە وو اهم ارە یوه ته ۆمیتوه

ن ێتون

اونێی جربوهجو وەی  .ێی مە ووو خئموهانو لوه سونڵو

انابوهگ توه سوه ناهاو خنمنوهاو (جرنشوینو خئموهانو)سوەیە ی .هوه ێههن ته پەسوناهایو جیبوهج تەان ه ونوو

ۆمیتهش ته اهوجئمهوو چنال یو انابهگ سه ته ێهزی هاو ایتە نگ سەرە ی.
سووییه میکۆوووئێس اوون ارسووتنش تنشووتەا ومئێوهاووه تووۆ ونسووینو چوونال یو هێڵووهاو ۆموون

ایسووەمیو ارووەی لووه ارووە

ن هرننوو ێکخەیێه ارە استییه ه ه ییه ن تۆ یێه ێێونوو ته ه نوو له الاه ارەیوهێه ه هخن .ارە
ارە

میکۆوئێس ته ن ان هرنن اهگه چو اهگه

تووه ه نوو لووه ه هێه ێدگ ی .اووهم چنال یینوووه تووه ێێوووو تووه

میکۆوئێس هم ارچئێ له هوهمن ونگ ی ن اژوه توئێ .اوهێ میتوۆ ه گەێێپوو

هست ارتیتئێوو ێهزی هاو ایتە ناو هم ه ە هێه تهدم ههێڵرکو ز تۆ شن وهێه سه چنێه ایە ان تهالڕێتی تە وو مهامئێ یوو

لرکۆڵینهێه وه یتئێ .وه هه هیچ ههێڵرک وه یتئێ تۆ سڕانهێه من ه سڕانڵو اهێ چه نوه ایە ه هان پ
ان پرئهوتاو اهێ چه نوه ته ارەیوهێه ه وه هێێ .ه اهمهش خۆێ ویشونوته

اهێهاوه وه ۆمون

ە تئێ تهڵکئێ ههێڵرکو اهێاۆش توۆ لوهورئ تە ووو چه وه نویش ووه یتئێ

ایسوەمو پروو ێیاوه اهگوه

توه ی تو یو

ه هێڵوهاو ێاەاوهاو فوهقیهو لوه پشوت اوهێ

ایە یوهێهاه تهقنزیوجیهاو.
هوژه گەانژتەا انابهامهوتاو ێێ یێ میکۆوئێس ێ منناهایو پنسنێ ههڵنهگە

ۆمن

ێێاهمی سکەارە گشتیو حی ب تئێ ه له اه رک له شن ه ائ ێێپنایه نوتی ایە

ه ەی .ته گشتو ونێهوت تهڵژهونمه نوو منفو مە ڤو ارەی لوهێ ایە یووه لوه ه هێه ێدگ لوه

حی تو امئ ەیاو ئ ستن ەیێ

ایسەمو هگهڵ حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتن تو  .لوه مونێه سو سونڵ ی ێ توئ شوهڕهفکهوت

زیوین او زاناە له سه اهێ ایە یوه ههاه ه له رەیق لوه

من هاوه و ز لهارکۆشوه ی ێ اهووتیمنوو پناهتوه ز اوهێ حی توه اوهوجنم یێ .

لر یویو ایە استه ن ێ جربهجرکە وو لهسه هخۆانوه ێ ته شرنهاو ایە ه ه له الاه تکئ یوهێه له همهلیناو میکۆوئێس ی ویشنوته

ت تهزهاو ێژامو ارەیوه ه ههمیشوه لوه هوهێڵو

ئشت ێ ایە
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

من دهبووا لهگهڵ نهمران و رێبهرانی لهخۆبردووی دێموكراتی كوردستان تێرۆر كرابام!
ێكتئ  :گئڵمەی

مەی

ێه گرڕی له فن سییهێه :مستهفن مه ەێێفو
له  13سرەتنمبە  0210ی یست تیست سنل ته سه اوهێ

ه اونل ێ خهمنێایوه ی ا هپوهڕێ

تهدم ته كئێەاو چنێ

ێ منه ارە استهكن ێ ارە استەه ێه هكن لهقنێ ه ی ێ خوهتناژرڕیوو

هوهمئێ

توه

ێژن اونزی

ێ ێهك گوئڵو وهسوته ه هڕێێنوهێه ێ ت ێێانوهێه

اكتوناۆ

زانوووتێێاو ی هگوووە  .خوووهتناژرڕه منووووتێێاو وهونسوووهكن ێهكوووئێ ی ێكوووو اهسوووتئێ ێی كوووه لوووه
توون ێ خو كۆمهداووهاو ووونڕیزا ێووونكەێ لووه اشووهێه ه اوون ترنووو .هووهانكئێ لووو ێپووۆ ێ
گهدكنوین تبڕوهێه اسن لو ێپۆ ێ گهد انزه هڕێێننوهێه ته هكهشوین چقڵوو انسونینه كوه
هچنێ

ێ منن

هچ ێ چنێ

ێ مننوو وهاهێهكن كئێە هكه  .تئێ یوهێه

له

زاناە خهتناژرڕی ته منون اهێه ویه كه ارمه قن همنوه وهمە ێ گینوبهختكە ێێهكنومن

الپە م 44 :

لهتیە تكها  .ان ان ههمیشه ته ێ ه ێ وهمنوو جهستهاو اهێی هترته قێ ائێڕهاو له
په ی هاه .تهدم تیەهێه او ههڵێه انو لوێپۆپو اهێ ی ه قنامه ێ اهێ

ونته یته ێ منف پرشلكە وهكن  .ان ه ێهتیە هرننوهێه تیەهێه او اهێ

ه شئێمه هت وئێنژه

ق ێ وهفەهاركو لهت وههنائێ له

تۆ یوهوەێ .اهكهم م ێ میلیۆونوو ێهك م لهالاهك لهێ شته اهێ تهڕێ یوه ته ونێ ایسەم هاننسرن ز
تهج ێ ێسته اناهاهائل خئمهانو كه هڵ " اهگه ارمه وهمنا

جههل وهخئێنتهێی

ه انڵه جروو غوهم ێ

ێ ت مهوتیقو تو ێ سونئێ

هشبینم ێ لهالاهكو اكهشهێه هیئیاهكمن له ڵو ی ههاه كوه اوهێ ویژه یویوه

ایسەم وهمنێه" تهم زێێیوه له ارەیوتی ێه

ت  .هیئیاوهك ههاوه كوه هنكون اهێیووه اشوت ێ چن هوئێسوو اوهێ او توه

وینفە شنوه له ارەیوتی هه اهێه ت كه له سه ه انز ه زیاینوو ی توئێ .اوهێ انزا یووه كوه شون هزیایهكو كوهمین لوه مروژێێ ایسوەم ههاوه هزیوو كوه چ تن ێ خركمون هتو  .چئوكوه
اهمنوه ته تهڕێئهتە وو ارە ته شرئهاهكو ێهحشینوه ته ونێ انای ێ ێه ت تهههشت ته خۆكئ ێ ارە استهكن
ان وهت  .ێێهم توۆ

اهێ سه

ایسوەم لوه ێداوو ارموه ی پروك هرنونێه كوه

ق ێ وهفەهاركین له

ترو یێ ێ انشوكەیكنوین توه انابوهاو توۆ قبوئێڵكە وو تهشوه ت وروئهڕ كێ چهێیشوهكن ه تو سونئێ هكنوو هرنوتێك لوهێ شوئێنكهێائێیوه "ایسوەمو وونتو
ه ی .كهێیتئێ هیئیاهك ههاه كه اهم سه ه ونێهڕیستینوه ته زێێاو لوه اروەی شوئ گێ گوئم تو  .ترژئمون ایوت اوۆغە لو

محهممه " كه اهمنوه پین هان كە ێه تر ی ایهكن زاناە په ه پ
سهلجئێقییهك ونت كه له ارەیوتی ایسەم زگن تكن.
كنزم ی یتو
اهێ كنگ اهڵمنوییهكن

كنزمو ی یتین ته پرئهوتایه تنشهكنوو ێێ میلین

مۆ هاهكو ێژامه تۆ ارە

ال انتئێ

وهان ی  .كناو گهڕیوهێه اهێ مۆ ه ێهفن ی ه توۆ ال كۆمون

ێژام ته خهستێ خۆڵو یپۆ این له تن ه هنانهێه اهێهێه ت ێ كە هێه كه اوهێه تۆخوۆ
اهێ یستییه ت  .اهكرك له

ونمهكن وئێسوو ":كناروك فڕ كوه لوه سوه وه ز

كن ته هسووتنوو ێهزی هاووو ه هێه هووهێیڵنرەی ێ كووهسێكن

هویشو

له سنڵتی ێ زگن كە وو هرڵموۆگ هوئێفرە اوهڵمنوو گۆڕایوهێه هوهمئێ كوهس ها یووو كوه ی یتوو
ایسوەمو

ونموهكنوو

هاوئیو سوهلمرنه
حهشویمهاركو ز لوه

ی یتووو هنائێوهاووه پرشووئیزاو ی یتووو .ی یتووو پوونش

یتووهزا خووۆ لووه تنێهشووو یاكووو یێێ ێ هووه ێێكین هسووت هكووه تووهگەانو  .لووهێ ورووئه ی " توونقە " جرژووە
ائ ێێپن ێ اهمەاكن ێهزی هاو كن ێتن

ه هێهش هناۆاه پرشئیزاو ی یتو انكئێ اهێ هنێێداییه ارەیویه ێی تیە

وهكناووهێه كووه كن ته هسووتنوو ێداهكووه

ێی پوونز ه سووند اووهێان لووهتیە كووە ێه ".تنشووه هووه ێهك گووئاەی اووهێه

اهكرك لوهێ هاون ومئێوهاوه كوه ی یتوو هتو لوه مۆ هكونوو ێژاموو اروە تو

هوون هویچ هنێێداییوهكو قناوڵ

لهالاه كن ته هسته پناهتەزهكنوو ێداهێه پرشئیزاو ل ونكەێ .هه اهێ ی یتییه له اهكرك لوه ێائێێژهكونوو ی
گئائێاهاو كوه ":سوئێنتێ توه قئ اونو

هخوۆم كوه اهووتیمو هویچ گوەێێ ێ ێكخەیێێوك وهتئێموه ...اهڵمنوییوهكن

پنز ه سنڵ له اهمهوو م ێ هنێسه منتیڵهكنومین ته فیڕ ی ...اهم ت انێیومێ تههۆ انێیوو وهسهلمنێهێه پونز ه سونڵ اهموهوین لو اهسوتنوتم ".اروەی ویوئێز لوه زمون اوهم ی تییوهێه
هڵ  ":اهڵمنوییهكن م ته پینێ ێهزی هاو ایتیە ناو كۆمن
ێكخەیێێكو سه ته كۆمن

ایسەمو وهتئێم "! تنشه له حنڵركتی خنجه حنف

سئپن پنستی ی تئێه .تهدم ته یست ان ته
سه ته وی یمو كۆمن

ایسەمیو ارەی لهقهڵهم ه ه تهدم اهم لوه وروئ اروئه یێ لهته یمبوه خوهڵكو ارەیووتی سوئێنتێ هخوۆم كوه اهووتیمو هویچ
شیەیزایش ته تهڵژهێ سهوتهێه هزیو كوه اوهێ اوهكرك لوه اهووتیمنوو اهكوه  6222هرو

سئێنتێ هخئی! هوژه یستیش تكن اهوتیمو اهكوه  6222ووهتئێه توهڵكئێ اهووتیمو حی توئل

ایسەمو ویه! تهدم سنڵ ته سه میلیۆ

ال

كۆمن

لئتنون توئێه ێ اوه

قئ سوو سوه توه
اوهێاش ێكخەیێێكوو

ایسەمو ه اه ێ گۆێڕیاهڵو هه فه منوركه كه له ان یووهێه ه تچو  .كوهێیتئێ ێفون ی منووهێه توهێ اهكهاوه ێ

كن تۆ كە وو هیچ پرئاستییهكو تهێه ویه كه اهوتیمو تو .اهێ مهسهلهاهێ اهێ انێیوه وهتهخشەیێهاه كه اهێ تۆ كن ێستناهاو ێ تهكەێگەانو ارە است تۆ كئشتنو ێبه یوو كوئ
هه اهوین تۆ ی گن اهڵمن تهڵكئێ تۆ ز ته خهڵك ێێوه ێ كۆمن
تكئ هكن

حنڵهش اهێ ته ت شه میهێه له

ونمه

كهس له هنێڕێینوو له ێستئێ یوو میكۆوئێس له شن
ت تنهمن ێ

ایسەمییش تۆخۆ چنك هزیو  .تهدم ی یتو ت لهتوه چنێگەانو اوهێ كن یووه كە ێێووو اوهك لوهێی میئیووتی هایو

ێێنه لهگهڵ گەانین ێ یتینكە وو ج ێ ێ ێ چوهك ێ منشور ێ یێ ێ هتوت حنشون لوه هوهمئێان هكون! لوه حنڵركوتی شوئێنهێی
هسنلهگ من ه 6333

ووهك

پهوجوه لوه سوه ان ایوت حنشون ههڵنوهگەه .توهێ

 16/12/10الپهڕ  3ی گئائێاهاو ":له سنڵو  90ی سن قو شه هفكهوت

ترەلینو اهڵمن لهالاه كهسنوو وهونسەیێهێه هرەشین كەیاه سه ێ كئ ی  .اهێ ێژه پ

ێبه

حی تو ێمئكەیاو كئ سوتن ێ 3

ی  :اهڵمنوییهكن ته پروو اۆمهاژوهلو

تهاهك منین ته زانتیویو ههان ههاناو مهحكئێم كوە ێ پونش سوئێككە وو سو ی ێ اوپهڕیووتوو ێێ لوه سورو مونێه سو یاهكهم ێ پونش  11سونڵ ێ 64

كەیم ".تن لهێه گهڕێی ارستن اهێ ته چ هۆاهكو سینسو له زانتیو ته تئێه تهدم اهێه قنوئێوو اهڵمن هاڵو ێ حوئكمو سو ی

ی یتوو ه

ی زانوتیوو اونزی

هخون اهێهاوه  :اهكوهم لوه زانوتیویو ێ

ی

هیچ سئێك كە وركو س ی ێو پ وه یێه .چئوكه اهێ ته پرو هوژو ی گن ههان  01سنڵ اهونوهگ منفو یێیكە ووو تهخشوی ێ سوئێككە وركو ووهتئێه اون تژون توهێه كوه لروو قبوئێڵ تكوەێ
پوونش ا پهڕیوووتوو ێێ لووه سوورو موونێه زانتیوییهكووه اوونزی تكووەێ .اووهێ تۆخووۆ توونش هزیوو كووه هێڵووهاو اووهڵمن ێ ارووەی مئ نمهلووهان لهسووه كووە ێه اووهێ تووهێ مه جووه اوونزی كووەی كوه
پرئهوتایهكو تنشو انتئێ ان له ورئیوتی تمرنرتهێه هرڵمۆگ هئێفرەێ انزی تكه ێ اهێاش پنشمنێه زانتیوییهكه له ارەیو او پهڕێن  .ێێهم

الپە م 45 :

اهێه ایت لهێ ت شه مینوه ی یتو ان اهێ مهسڵهحهاییه ایسەمینوه كنزمو ی یتو هتبنسو یحیل ( یایل )ێ ائێسف اهمینو لئتننوییه كه پرشوكرش توه خئێنوه ی لوه ویشوتمن
ه ێ  .اهێ تنسو كهسنوو وهونسەیێ هكن له حنڵركتی لهگهڵ اهێ پینێكئ ه " وهونسەیێ"یوه هست لهمە ێێنه گەاوئه ێ شوئێ پهوجوه تهسوه هوهمئێ تهڵژهكنووهێه اون هێ یێ یێه توه
یسوەن هكنوو
تكئ هكن ێ ێێنه ی ی او له سه جن ه هنمبئ گێ ترەلی ههاه كه تۆخۆ ێهك شئفرە لهگهڵ اهكرك له تكئ هكن له منشرنو ێ ی ان ێ ههمئێشین توه لركۆڵینوهێه ێ
پۆلیە سهلمرنت یێ  .اسون توهێ پوهڕ ێێ هوهڵمندێ ێ تو شوه میهێه هڵو " توه هوۆ اونێیوو وهسوهلمرنت یێ اۆمهاژوهلو تهاوهك " اوهم جوئ م ێ جینناهاوه توه ی هاوهك تهڵژوه ی ێ
سهلمرنت یێه كه اهونوهگ پەوتیڕێژهكنوو ێژامیش ونائیو حنشن ل تكه ێ هنشمیو هفسهوجنوو ونچن تئێه تڵو كهسونوو سوه هڕ كون ێكو ێیاون كوە ێه! هرنوتێك كوهس لوه ونموهكنوو
ه هێهێ اهونوهگ ورئخۆشتی چنكیون انمون ه پو كوە ێهێ وئێسویئانوه كوه انغون هفسوهوجنوو! اهگوه تكئێ هكون موهامئێ یوو سوه هڕ توئێ ترژئمون ێهزاوە ایتیە ناهكوهان انگون لوهێ
 .قنسملئێ ێ اهونوهگ چهوت منوی پرش اهم ارە ه ته انشكەی له اهلهڤ اۆوو ارەیوتی گئائێاوهاو كوه موهامئێ هكنوو ارموه گوهێ هاەا زهتەاون
مهسهلهاه تئێه چئوكه اهێ پنش ارە
له حی تو ێمئكەیگێ وهان یوو اكه كۆمن ایسەمو یێهێ لرو ه ه  .اهگه ته یستو اهاۆ اهمنوه ته مهامئێ سه هڕ هزیوو اه تۆ پنش اوهێه زیویوتێ اوهێ شوتهگ لوه تون ه اوهێ
هێێ ێ هوهم لوه چئی چروئه اوهم ێاون ه ی وونگئوج
مهامئێ ه سه هڕ انوه تیست ێهزاە ایتیە نات ێهال وهون؟ ان ه اهگه تمنوهێێ ته ێ سهاە تهڵژهكن تكها ههم كوناركو ز
تۆاه ان ارەه هه تهێهوته ێیز ێنی .
لووه توون ه پرشووئیزاو ێووژام لووه انسووتو جرژووە ێهزی هاووو ه هێه ی لووه ی یتووو لووه كووناو گهڕیوووهێه تووۆ ارەیوووتی خئێنتمنوووهێه كووه لهگووهڵ كهسوونوو سووه هڕ چووۆ هفتوون هكووه ێ چ جرژووهێ
پرژهاوهكین لووه كۆموون

ایسووەمو ی ههاووه .توۆ زیویوون او خئێنووه یوو تووهڕێ

گهڕیوهێه تۆ ارەی هتئێی پنشمنێه زانتیوییهكه لهێێ ا پهڕێن
فەائ ههڕهشه ارە

وهان ی

هتو

اسوون تڵرموهێه كووه اووهكرك لووه مه جووهكن اووهێه توئێ كوونزمیو ی یتیووو

تهدم له جیناو كهلهپچه ێ زانتی

ز ێ ارە اسووتو حیەفووهاو پوونش

ته هستهگئڵ پرشئیزاو لركەی .تنشه سیستمو كۆمن

ایسەمو تننغهكه لهسه

پشتیئیوو له تكئ وهان ی ێ هتت یمهز یێه .اهگه كهسرك سئێنت ته قئ انوو مهجیوت تخوئی كوه جژوه لوه كنغوهزێ جهێهوه شوتركو اكوه ویوه
اوهێی تونش هزیوو كوه چ ونقوهێم

سه جن

اكوهش سوئێنتێ تخوۆ

تووهڕێ هكن

جژووه لووه ههڵخهڵهانوووتوو خووهڵكو سوونێالكه چ زاوونوركو اكووه ویووه .تۆاووه هاووئیو

ێ

هوه تۆاوه ووه اوهوین كونزمو ی یتوو توهڵكئێ اناوهائل زهالموهكنوو اكوهش هزیوو سوئێنت توهم قئ انووهێ ایمنموه

مئسئڵمنوهاییهكه؟ اهێ تهڕێ یوه چنكیش هزیو كه ته پرچهێیوه قنزایهكنوو كۆمن

اوونێی زهق تكووه ێ سووئێنتی تخ وۆ  .ههمئێكووهس لووه خووۆ

ایسەموێ سیه ههڵبهستنهكنوین تۆ اۆموهابن ی

هپەس و

تنشووه اووهێه چ

اهكوهم قنزایوهكن لوه اوهڵمن سوه تهخۆ ێ هویچ

اهشكهوجه ێ ز هملییهكیش له گۆڕێ ی ویه .ێێهم اهگه تۆ ومئێوه یوەرتیونورك ته اهشكهوجه ێ ز هملو ێه تژیەێ اهێ قنزانوه قهگ یوەرتیونوو انێی ێهك اونێی توۆ انێیوبون توه هرنوت
ێه ونگە ێ له تڕان ی ێهك تهڵژه پشتو پ ونتهست ێ یوەرتیونوو ێی لهالاه ی گنێه هگ هكەێتهێه .ته پرچهێیوه له ارەیوتیێ ته پرو ایت اعن اهێ تهڕێ یوه لوه ایسوەمتی یوەروتیون لوه
ێو اهشكهوجهێ ته ز هملو ێپرت یێه .هه تۆاه شۆێه ایڤییهكن ێائێێژه اهك له ێی اهكوهكنوین ێهڕێ خسوتێ ووهان یوین ونچون توه یوەروتیون كوە  .توۆ ومئێووه لوه هرو ه چهپوهكن
كهسرك كه و اكه  92ته گو كتر ێ ێان له تن ه فهلسهفه

ێستبئێوو جیهن ێ كۆمهڵننسوێ سەێشوت وئێسویبئێ ێ هویچ تنێهڕێكیشوو توه اونای ووهتئێ لوه چونێ اەێێكنوتوركوتی كە انووه

مئسئڵمن ێ هرننوه سه اهلهڤ اۆ كه ته زمن ی ته مئسئڵمن تئێوو خۆ

یتن  .جژه لهێهش اهگه ێهكیله اهڵمنوییهكنوو انێیوبن ی ێ اهك لهێی كنزمو ی یتو شتركین پ شك هنابون

ێ اوهك لهسوه تو اوونێیویو اوهێان اتبناوه تووۆ سوهلمنوت ێ توه گە لركە وووو هوهێڵین ه یێ توه ڵنینایوهێه اووهم كن هاون هكوە چئوكووه پوئێڵركو ز اون ێه هگووەگ .جژوه لوه هووهمئێ
اهێیوهش اهونوهگ یستتەا كهسهكنویش له كن ته هستنوو ی گنكنوو اهڵمنویش ونائیو تهت تهڵژهێ سهلمنوتوو انێی كهس موهحكئێم توه زانوتی تكوه
تهڕێ ه ترەلی تهڕێ كئێتش ێ ی اهسترنهكه
ائاەاشێ ڤیه

تهڕێ تە وۆ ائست ته پرو تهڵژهێ سهوه اهگه گئێڕیاهڵو كن ته هستنوو هێڵهاو اهڵمن تئێیاوه

تكئ یوو وهمە ێكتوئ قنسوملئێان توهت لرەەسوینهێه وون هێه اروەی

ی یتوو موۆ ه سوه هكوێ ێكخوه

اروە

كۆمن

هتوئێی ێهك اوهێه كوه لوه ێداوو

ێبوه یوو حی توو ێموئكەیاو كئ سوتنوو اروەی ێ تكوئ یوو

اكهان انزی هكە تهدم اهێ قنزایه ێمئكەیگێ ی په ێه ه ته ێ تینو ته خوه جو خوۆ ووۆ میلیوۆ مون كێ سو سونڵێ پرونج منوویێ ێیز ه
جهلهسه

چ تژون توهێه كوه اوهێ قنزایوه

لركۆڵینوهێه ێ مئحنكهموهێ  046اون 043

ی گنێ گئێژەا له زاناە له سه ێ حهفتن شنهیت كه ز تهان سه ته ێژامو ایسەمو تئێ ێ شن هزیاین ههتئێ ێ اهونوهگ لوه وروئ اهێیووتی ێهزاوەه گەوژوهكنوو اوهڵمن ێ سوه ك

پرشئێ ارەی ێ مهامئێ ه پله ته زهكنوو پرشئێ ایتیە ناو ێژامێ له ێهفن ی یوو ارستن كۆمن

اهێی سهلمنتئێ ێ تڕان

ێیاین ی .تهڕائهته یوو كۆمن

ایسەمییش هتینەی ێ لركۆڵینهێه ێ

په ێهوتهكن

انخیەهكه انێیوهكوه توۆ

ایسوەمو توۆ پئێشبهسوه كە وو یسوتییهكن لوه یگهاهووه گشوتییهكنوو خۆانووتی اوهوین پریون لهسوه هاكە ووهێه اوهم ی گناوه

ی هگەگ تهت اهێه تهڵژهاهك اهونوهگ انقه اهك تهڵژه سن هش تخهوه ێێ كه كنم تهشو ههڵه تئێهێ لهته چ هۆاهك هاو هكهوهێه؟ لرەه یاه كه اهێ تهڕێ یوه توه اوهێی ایسوەم
هخهوه ێە پەسین هێه .
هه چۆورك ت اهم كه اهمڕ زانتێێم تهێ جۆه
سن قو شه هفكهوت

كه له سه هان ی تنسو كەی هتئێی له  13سرەتنمبە  1990ی ارە

ێبه یوو حی تو اموئكەیاو كئ سوتنوو اروەی

ووهمەی ێكتوئ

ونسەیێ ته ێكتئ سه یت سكەارە گشتیو حی ب وهمە فهانح هتتێلو ته پەسو كهم ێێنوه ێ ز الێ حیو ب لوه ائ ێێپون ووهمە هئمونائێوو اوه هد ته پەسوو

لر ی ێ چنالكو حی ب له اهڵمن ێ وهمە وئێ

ێهكئ

چنالكو سینسو ێ كن مهوت خنچو سئێ

اهڵمن كه ستو وهاهێه كئ

یتیتوو حیو ب لهگوهڵ هرو ه اۆپۆزاسویۆوهكنوو اروەی

ێه گرڕ له كۆوژەه اهوته ونسیۆونلیست سۆسینلیست تۆ ێهفت حی تو امئكەیاو كئ ستنوو اروەی توئێ توه خنووه خۆاوهایو حی توو سۆسوینل اموئكەیاو اوهڵمن

كئ یتئێیاوهم .چن هوئێسوم

ێیتئێ ێ تههۆ اهوین ێیكهێانركو چهوت هقهاو له ایە جینناهاكن یوو حیەفهاو ێ كهلله ێشك ه تونز توئێمێ هرشوتن زانوتێێم .گئمونوو اروتی ویوه اهگوه منویش لوهێێ تئێیاوهم هكوئ یم
چئوكه وهمە وئێ

ێهكئ ایش ستو و اكو وهاهێه كئ تئێ ( هتئێی ) ارە تكەێ .

اهك شت پرئاسته پرو لهسه یتژەا

اهێاش اهێهاه كه انمنوجو ارە استهكن اهوین ارە

ێبه یوو كئ ێ و اكهكنوین تئێ .چئوكه ت ێێانهێه وهاهێه كئ ێ ستهكنوین تۆ

الپە م 46 :

ایسەمو ێهههێڵ ێ اهقهال كهێائه ێ ته كڕانو جنش ێ اه خنوكە وو گهێ هاەا تئ جه توۆ كوهمڕهوی ویشونوتیوو ت ێێانوهێه

اهێی ز مهاەسیتی اە تئێێ ههاه .اهمڕ هتینی كه كۆمن

ههقخئیزیوه كئ هكنوو ارەی ێ توه لوه هوهمئێی حی توو اموئكەیاو كئ سوتن

ومئێووه توه چنێ اوەسێ ێهحشوهاو كۆمون

ایسوەمیه .لوه یسوتو ی اوهم هه چهووت هویچ پرئهوتایوهكو

اهشكیەایم ته حی تو امئكەیاو كئ ستنوو ارەیوهێه ویه تهدم لهته چهوت هۆ مهسهله افن له مهسهله وهاهێیاهاو ێ اوۆگەاو ز توهێ ونێ ی یووه كوه لوه لئێاكوه حی توتی توئێ
كهسناهاییهكنوو ێهك قنز محهممه
سه یت

انشتیخئیزێ الاهوژە

وهمە اهێ گهێ ه پینێه ههڵكهێائێ ێ هگمهوه مرژێێ كئ

وهمە ێكتئ قنسملئێ تنینانه هێه حی تو امئكەیاو كئ ستنوو اروەی ێ ووهمە ێكتوئ

انلۆگ له ی هته ه خۆم لهم حی توه توه و اوك هزیووو .جژوه لوهێهش لهالاوهك ێشومو امئكەیسوو توۆ اروەی ێ خئ مئختون

توۆ كئ سوتن كوه لوه كۆووهێه

ێشمو حی ب تئێهێ ارستنش ێشمو وهاهێهكنوو ارەی سیستمو فیت یلو له سه ێێ ته ونمهكنوو حی تتیاه زاناە له هه كنارك اهم لهم حی ته و اوك هكناوهێهێ لهالاوهكو اكهشوهێه
اون اوهێ جرژناووهكو كوه توه ڵنینایووهێه هاوئیوم تڵوورم اوهم انقوه كهسووم كوه اوون اوهمڕ اوهم حی تووه ێ مروژێێه خئێننێایهكوهام تووه خئێنوه یوو اووهڵمنوو لوه ائ ێێپون لووه ێیوژهاوهكو زیوسووت
پهسنتیوهێه ونسنوتێه .وهمە هئمنائێوو اه هد هه چهوت له زمنوو اهڵمنوو ی الێیز تئێ اهێه توه تنشوو هزیوووێ توهێ زیوین اوه كوه لوه ێژون وئێسوینهكنوو ێكتوئ سوه یت لوه تون ه
ت ێێانهێه وهاهێهایهكنوو كئ له سه ه وۆز ه ان شهڕ

ێێهمو جیهنوو ههابئێ ته ێ

ته یێ

هكە ێ ه ات كه كتربو م توه وونێ سونڵرك حكئێموهاوو خئ مئختون لوه كئ سوتنوو

ارەیوتی ته زمنوو اهڵمنوو هه تهێ ی هاه كتربو ێكتئ قنسملئێ وهمە تۆ اینژلیسو زمنوهكن گەوژه اهم وئێسینهش كه مرژێێ ت ێێانهێهكنوو گوهلو كوئ
ێ

لوه هوهزی ه

یتوە ێێ ی توه

خستۆاه ته لركۆڵینهێه تۆ اهڵمنوو زمنوهكن گەوژه ێ چهوتا جن پرو هگئام خۆزگه اهڵمنویهكه اهێهوته تنش تئێیاهێ اهێ كتربه ێه هگروڕی .اوهێ پروو هگوئام :چنێهڕێیویوت
خۆ ێه تژرەێ اهاۆ تۆخۆگ اهگه كنات ههت هه وهت تیكه فن سو كه ترژئمن كهسنورك هه هت تیكه ته كئ

له كۆمهڵژن مئحنفی هكن وهت كه شترك له

 .اهم قسوهكنوو

وهمە هئمنائێوو ڵسۆزم قبئێڵ هكە ێ الم پهسنت تئێ تهدم ته یستو اه كو اكه اهێ ای وهان پو ووه ه یم اوهێ كون ه تكوهم .هوه چۆورك تو اوهم هوهان ارسوتن هویچم لوهم تن هاوهێه
وه هگئگ اهوین لهته اهێه تئێ خۆ یوهورم .ارستن هت تڵرم چئوكه پەسین م ل كەیێه كهتیەهێه او خۆم لهگهڵ اهكرك له قئ تنویهكن تنئێسم اهم كن ه
اهم چهوت سنڵ پنش ارە
ارەی ونسەیێ ته كۆمن

ێبه یوو كئ

سهتن هگ ته وهمەاو هئمنائێوو اه هد

مههنتن كه اهێاش الێێكو چنالكو كئ

كناه ی سه هتیە تهڕێ

گۆڤن

گ انی پرشنین

كەمنشن

هكهم .

انكنمو ارەمرك له ه سو زیوستژهم ته ونێ اهزمئێوو سنڵرك حكئێمهاو خئ مئختون

ته اۆگەایهكو ز هێه له اهڵمنویهێه ێه

كئ سوتنوو

گرڕیاه سوه زمونوو فن سوو توه اوهمن توئێم تو ێ تكهموهێه كوه لوهێ

ێائێێژێكو لهگهل گۆڤن هكه ی توه مو كوە ێ اوهم توۆ اوهم ێاوئێێژه كوهڵكم لوهێ ێه گرڕیووه ێه گوەگ .ێیاوە توه پرتیچئێوهێهاوهكو كوهمێ

زان كە وو هرنتێك تنتهگ له شرئه كتربتی هه تۆ اهێ مهتهسته له سئارت ت ێم كە هێه كه ارستن هست ونكهێێ .
اهم لهم وئێسینه ارستن ی كه ته ان

ستو هه گی وهمەم هئمنائێوو اه هدووه اهكوهم هوهێڵ ه هم هرنوتێك شوت لوه پرئهووت لهگوهڵ كهسوناهایو هوه گی ووهمە اوهێ كوه تبوئێ توه

اهكرك له ستنوو ز و اكم تخهمه ێێ ێ انمن هاهك ته ههێڵو اهێ تكهم كه اهم تبمه اهوتیمو حی تو امئكەیاو كئ ستنوو ارەی  .ان ه اوهێ قوهاو پو ووهگئام توهدم توهێ جوۆ ه
همبیست گۆان ههێڵركو ز

یتئێ كه ته وهمە ێكتئ سه یت تڵ ێ كن ێكو ێی تكن تبمه اهوتیمو حی ب .ێی تۆ هچم تنوژهرشت كە وو م تۆ اهم كۆوژەهاه ێهك ێه گروڕ ێژناوهك توئێ

كه م لهگهل وهمە سكەارە گشتیو حی ب ێكتئ شه هفكهوت زاناە انشنن تمێ اهێ اهونوهگ هاهێاست پنش كۆوژەه ترته هناوتلبرەگێ اوهم شونونزاو میئیووتی هایو اوهێم توه وسوی تو
كه ته یخهێه اهێ شنوسهم ته وسی وهتئێ .ێێهم اهم ی یتییه مۆ ه ارە

كریه؟ ێ سریهم كن یوهێه

یگهاهوهكن لوه ی ه جیهونوو ی لوه پرئهووت لهگوهڵ اوهم اروە ه ی چ توئێ؟

هه چۆورك ت ههێڵ ه هم له ێژه اهم تنتهاهونوه ی ته تۆووه تیسوت سونڵه تیەهێه اوو [ ێێ یێ ] شوئێمو میكۆووئێس توه انابوهاو ان ێوك لوه سوتو تو موەی م هئمونائێوو اوه هد
تكهمهێه .
اهم لهگهڵ وهمە هئمنائێوو اه هد تبئێمه ستركو و اك تۆاه لهێ كناهێه كه اهێ هنابئێه اهڵمن ێ له فەیوكفۆ گ ویشوتهج تبوئێ توه هێیم توۆ اوهێ كۆتئێوهێیووه تنووی هكوە م كوه
لهالاووه حی تووه كئ سووتنویهكنوهێه پرووك ههوونا ێ ز جوون اووهێ ێان یوووه تووهزمنوو اووهڵمنوو لووه توون ه مرووژێێ ت ێێانووهێهكنوو كووئ هێه تووئێ
كۆتئێوهێهكه اهێان ێهك وئێنه
جن

ێیتئێ ێهك وئێنه

حی تو امئكەیاو كئ ستنوو ارەی تنوژهرشت كە تناوه كوهز جون اش هوه ێی توئێ توهت

سه زمنوو ههمئێی تئێ.

ونموه كئ سوتن

هستمنڵچو له اهكرك له كتربهكنوو ی ێهك تهڵژه انمن ه پ كە ێه تهڕیسوتو هئمونائێ شئ ڕشوژرڕێكو چونالك حی تییوهكو ێهفون ی

وهجی زی هاهكو ته اهێیێ منون ێ كن ێكو ته اهزمئێ
كن

ێێ ڵوو حهاموه یێی ل هكوە م لهگوهڵو تچومێ اهونووهگ

حی تیش قسن تكهم .هه چهوت اهم اهوتیمو حی ب وهتئێم تهدم اهغڵهب اوهم اه كوهم توه اۆگەایوهێه توه اهسوتۆێه هگوەگ .هوه ێهك وه لوه

من ه  192سنڵو  1331ی هنائه ێ تهڕێ په ێا
حی تتی ێێە

اهگووه اووهم حی تووهێ ههڵسووئێڕێنه یوو

په ێه ه سینسیو حی تو امئكەیاو كئ ستن تئێ .مهوت ێ لهسه خۆاو اوهێ ڵفوه هێیوو ێ ووه مو لوه تونس لهگوهڵ مئخنلیفونوو

ێكو له سهفه ێكو ی تۆ سیمینن ێك

ستنوه لرم پەسو تۆچو شه اكو انوت ویوه؟ اوهێ ێێ ا كوە مێ گوئاو ":اونخە منمۆسوتن كهسورك تهڕیسوتو

حی تو تكن انوو تۆخۆ ویه .اهم ان اهێكناه له ارەی تئێم ز ته كنام له خ مهاو كن

حی تتی له شننێ كرئی تئێم .ته اینسنفم وه هزیوو كچركو گهوج لوه مونڵ ی تهاوهو

ه ێێ ێ تكهم .ارستن كه هنائێمهاه ائ ێێپن له فكە یم تهدم كن ێ چنالكیو حی ب فهڕزاەه ".اهم ته یستو لهال خۆم ێ م لهز جۆ ه تیەكە وهێاه هگەگێ ته پركهوینهێه پورم گوئگ
انێیامه تهم زێێیوه پ ێێكو شناو تخۆا

كه ته یخهێه اهێ انێیاه قهگ ێه

وههنگ.

اهێ له سه هانكنوو شۆ شو  1313ی زیوستژه تهج هرشتبئێێ چئێتئێه ورئ ا هكنوو حی تو امئكەیاو كئ ستنوهێه .هئمنائێ ته هۆ لرهنائێایهێه پله توه زهكنوو حی تیوو لوه منێهاوهكو
ز كئ اوتی تووڕا ێ لوه كووۆوژەه شهشوهێه تووهم الێه توئێ تووه اهووتیمو كۆمیتووه ونێهووتاو حیو بێ اووه كێ ته پەسویناهایو گەوژووو لوه حی تووتی توه اهسووتۆێه گوەا  .پوونش كوۆوژەه ههشووت تووه
هزیمهوتاو حی ب هناه ائ ێێپن ێ له فەیوكفۆ او اهڵمن ویشتهج تئێ .ونسینێاو م لهگهڵ وهمە هئمنائێ له ێژه ێان هكنومهێه تئێ لهپرشتی ته زمنوو اهڵمنوو له فەیوكفۆ ارە
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وت شنێ ێ پنشن ێان یوهكنوم ته زمنوو فن سو له تن ه كرشه كئ ێ كئ ستنوتی تئێ .هئمنائێ اۆگەایهكو ز
هت منفه هێیكنوو وهاهێه كئ ێه تژیەێ ێ كئ تبرته خنێهوو چن هوئێسو فه ههوژوێ سینسو له كن ێتن
ته

كە تئێ ێ ان گینوو لهسه یون پرو ێهفن ی تئێ .اهێ تهڕیستو هاهێاست هی

ایتاۆلۆ ایهكهێه هسنزی .ان اهێ جریه م ت یوم ێشه

ته كن ێ چنالكیو حی تو ههتئێ چئوكه تنێهڕ تهێ ێژناوه هوهتئێ كوه

خۆ ی .اهێ اوهم [ انمنوجوه ] لوه ته ونموه حی توو اموئكەیاو كئ سوتنوتی

چنالك ێ ێێونكبیە تۆ حی تهكه كۆ تكناهێه هه تۆاه لهگهڵ ههمئێ كئ ێوك توه هوه تیوەێ تونێهڕ ێ

ێ منناهاو له فه ههوژو وهمە هئمنائێوتی وهتئێ ێ هاهێاست لهگهل ههمئێ الاهكو ست ت .

اهێه ستهمو مرژێێاه له هرنتێك له وهاهێه تنتهستهكن كه كهسناهاییهكنوو ێهك قنز محهممه ێ قنزایه ت انێیوهكنوو اكه ارعتیم تكەێ
ێكتئ سن قو شه هفكهوت ێ فهانحو هتتێلو ێ هئمنائێوو اه هد ێ وئێ او ێهكئ
ز

پ هچو قوه هتئێ ترتووهێه هه چهووت هوویچ شوترك ویووه ووهت

اكتناۆ

له تنێهشو وهاهێه كئ ێ ت ێێانهێه

تووهدم قئ سوه .سووهتن هگ توهێه اووهم ووهمتئیوو تچمووه ترەلینو

شه هفكهوتام له هست ی تهدم هئمنائێوو انزا پهانمو تۆ ون تئێم كه

هوهانو اون شوهممه لوه هناوتلبرەگ

ێكتئ قنسملئێ ێ هنێڕێینوو اروە تكوەێ
اوهم كن هسوناه

تەفرنت ێ  .ترژئمون خهسون

تووه ین توئێم لووهێه كوه شنوسووو چنێپركوهێانو ێكتووئ

هتوی  .اوهم هه چهووت خوۆم توۆ كن ێسوتناهاو انمون ه كە توئێ توهدم

حهاف شنونزاو اهێ اتی هم ته وسی وهتئێ .ههێڵو هئمنائێ هه اهێه تئێ سه هڕی كهمیو كنگ چنێپركهێا ێ ێائێێژ لهگهل منو له هناتلبرەگ له ته ونمهكه

ی گئوجنوتتئێ .

هنێویشتمنونوو انزا ێخئێنه یوو خهتناژرڕ پرئاسته وهك هه اهوین كهسناهاییه خهڵكو ێ اركۆشه یوو سینسیو خۆان تننس ێ ت یو كه اوهێی چوۆ فیوتی كن ان كوە ێه توهڵكئێ هتو
كهسنوو ڵڕهق ێ زێئاش له مرژێێ ی فرل ێ اهڵهكنوین تننس ێ اهێ ێێ الاهوه پركهێه ته ێی تكه  .اهم لرەه ی اهكرك لهێ مۆ ه تر یێه
كه ڵنینم ز تهان ونێ
شه مهزی

جوههلو كۆمون

وئێنه

ایسوەمو هونسورنم

هزیو  .اهێ كهسه كنزمو ی یتیو كنز ێێوییه كه م تۆخۆم پرم خوۆش ویوه ێ حوهز هكوهم تموەم ێ تبموه خۆڵوهمرش توهدم اونێی لوه مروژێێ ی توه تهسوه شوۆڕ ێ توه

وهمرنمهێه .اهێه له

ونمهكنوتی له تن ه اوهێ موۆ ه تهڕیسوتو كوئێە ێ همن گە هاوهێه هونائه لروەه ی تونس هكوهم .چئوكوه توه ڕیسوتو ترو م ههڵ هسوت تۆخوۆم لوه تون ه اوهێ ێ

كە هێه هه ارە استركتی قهڵهم تهكن ترنم:
"كنزمو ی یتیو كنز ێێوو سنڵو  1343له شیەیز له یاك تئێه .اهێ ێهك خئێنتكن له ه هێه ێالگ له ائاەاشێ اهڵمن ێ فهڕیوسه خه اكو خئێنت توئێه! لوه ێژوه چونالكو لوه اهوجئمهووه
ایسەمییهكنوو خئێنتكن یوو ارەیوهێه له ائ ێێپن له سنڵو  1361ێهك كهسركو كن اژه ێ گئوجنێ ونسەیێه ێ هترته اهوتیمو ێهزی هاوو ایتیە ونگ .اوهێ لهسوه هان چوئێوو توۆ وروئ ێهزی هاوو
ایتیە نگ هتەێتوه ایوتی ه گشوتیو سینسویو جرژوە انابوهاوێ كن ێتون

سەێاسوو ێهزی هاوو ایتیە ونگێ لوه سونڵو 1361اشوتی هتەێتوه جرژەیاوهایو اهمنییوهاو ێهزی هاوو ایتیە ونگێ لوه

ایتی ه گشتیو ائ ێێپن ی خه اكو كن هت  .ی یتو كه له ستن ێ تنێهڕپركەیێیوو مستهفن كنزمو تئێه ائیویئاوهاو تهكوهڵك ێه گوەا لوهێ ونسوینێاه كوه لهگوهڵ تهڕێئهتوه یوو پلوه توه ز
ێهزی هاو ایتیە نگ ێ پرئهوتاو ته ت ێ لهگهڵ هر ه كن اژه هكن له ه هێه ێدگ له اهكرك له سەێاسه هست اشتئێهكنوو ێهزی هاو ایتیە ناتی زێێ جرو خۆ تكناوهێهێ سوه هوجنم لوه
سنڵو  1332ی ته پرو یێی فه منوته گشتیو سئپن پنستی ی سه ایپ ێهحیت فه منوته اهێكناو هرو
قه ی گن

همهلیناو له اهڵمن تچرته هر

قئ سوو سوئپن پنسوتی ی توه مهتهسوتو كوهڵكئه گەا لوه اوهزمئێ ێ پركهونانو

قئ سو سئپن پنستی ی  .شترك شنانوو گئانه اهێهاه كه هوژوه ز كوهس وونێ مسوتهفن كونزمیو مئێسوهێ ووهزیو  .اوهێ جرژوە اهمنییوهایو

ێهزی هاو ایتیە نگ له سوه همو ێڕاوو وهجوهف انتون

ێ لهسوه همو خناوهمو ی توئێ كوه لوه قهاڵوه زوجیەهایهكنووتی اۆموهابن

مهحكئێم كەیێه .اهێ پینێه ی یتیو هونسو .ی یتو لهگهڵ كهسنوركو اكه ته ونێهكنوو حهسهوو جوهێی

سوه هكو توئێ ێ گۆاون پنشون توه زانوتیویو ههانهوهانایش

تههموهوو تەوجیون ێ فوه هن

اوهمنویو فوه یهنوو لوه اوهڵمن قه ی گناوهكین توه

ونێ وهرنیو لئاه تهڕائه هتە .
ونسووینو ێبووه ی ێ چنالكوونوو وووهان
ێكخەیێهكن ێ هی ه وهان هكنوو كۆمن

كۆموون

ایسووەمو لووه چنالكییووه سووه هكییهكنوو اووهم قه ی گناووه لووه اووهڵمن ێ یكرشوون ێ ونسووی ێ یمهز یوووتوو جنسووئێسێ قسووهته ێ قسووههر لووهورئخۆ

ایسەمو ێ هه ێههن تهڕێئهتە وو همهلیناو ارە استو تئێه .

هه ێههن اهێه له كن ونمه خئێنتكن ێ ارە استیو ی یتو ی ههاه كه له سنڵو  1361ی لهگهڵ من هاهكو اكه لوه اهووتیمنوو اهكیوهایو اهوجئمهووه ایسوەمییهكنوو خئێنوتكن یوو ائ ێێپون
هرەش هكهوه سه خهێانژه خئێنتكن یوو ارەیوو له

انێی شن

منانتە كه له انكنمتی كهسرك كئ یێ چهوتا كهسو اكهش تەانتی تئێ  .ی یتو لهێێ هسژیە هكەێ ێ لوه ی گون ی

ته ههشت منوی زانتیووێ ه كەی له اهڵمن مهحكئێم هت  .تهدم ته ورئتژائیویو سهفیە ارەی له تۆ ێ وئێسینو ونمهاهك تۆ ێهزی هاو ه هێه اهڵمن

انزی هكەێ".

له یستو ی خئێنتكن او یتو پنش ێێ یێ منانتە كه تینوئێاهك توۆ كون ه ایتیە ناییوهكنوو توئێ كۆاوناو هونگ اوهێ لوهێه توه ێی توئێ توه كون ێكو حیەفوهاو ایتیە وناو لوه پرئهووتاو
تووه هێیم لهگووهڵ سووهفن هاو ارەیوووتی .تووۆ ومئێوووه اووهێ لووه حووهێائێ سووهێز اهڵمنوووتی تبووئێ تووه خوونێهوو سووتنوتێك كووه اهغڵووهب لهالاووه سووهفن هاو ارەیوووهێه اوون

هكووەێ كووه ته ههمووه

كشتێكنڵییهكنوو ارەی له اهڵمنوتی هونسرن  .سەێشتو تئێ كه ته هێیم لهالاه سهفن هاو ارەیوهێه پشتیئیویو ل تكەێ .اهگه تڵر له وئێنه یاهاییوهكنوو كۆمون

ایسوەمو لوه ه هێه

ێدگ ێهك ههمئێ ارەیوییهكن ێێ توئێه

اوهكو ێێاوه .اوهێ پرئهوتایوهكو یسوتهێخۆ ێ توه هێیمو لهگوهڵ موهامئێ هكنوو سوهفن هاو ارەیووتی هوهتئێه .اهموه كئ اهاوهك توئێ لوه كوە هێه

چهپهڵهكنوو اهم ارە استه ان پرش ێێ یوو كن هسناو میكۆوئێس.
ارستن همنوهێێ ت یوی كه تیەێڕی گشتو ێ ێدانوو جیهن ێ ته انابهاو ائ ێێپنایهكن
هت

كە هێان لهته یمبه اهێ كە هێه جینناهاكن یوهاوه كۆمون

ایسوەمو ی چوۆ توئێ؟ توه لوهێ شوته

ه زان تكهم كه ی گن میكۆوئێس له  01اۆكتۆتە  1993ی هستو پ كە ێ ان  12انێ الو 1993ێ هاو ێیاو ێژه كرشن ێ سه هوجنم ته گئێەه قسه په ێا

كه اهكرك له تهشتی یوو اوهێ یویشوتنه توئێ ێ توه سو مهاو ه چوئێ توئێ ێ لوه ی گون میكۆووئێس اوهكرك لوه شونهیته هانییوهكن توئێ ێبوه یوو ێوژام ێهك تڕاون ه
اهونوهگ حئكمو اه قی ێ گەانو فهلەحین ه كەی .ێهك ز ته خئێنه ه تهڕێ هكن انگن ی

له ی گن ترەلی

ێبه یوو كۆمن

هسومنڵچو

وهرنوو ونسوەی ێ

ایسەمو لهێیوه هلو خنمنهاو ێبه ێ " وئێنه
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ایمنمو ێیز هاهم" هنشمیو هفسهوجنوو سه ك كۆمن
مۆ هكنوو ارە له ائ ێێپن ته انابهاو تۆ ارە

اهێ كنگ ێاەاهاو ێهزاوە

ه هێه اوهێ كونگ ێ وهلیو فوهلەحین ێهزاوە ایتیە ونگێ اهمنییوهاو ێدگ لوهێ كناوتی تڕاون ه توه

ێبه یوو حی تو امئكەیاو كئ ستنوو ارەی له ترەلی ونسرنت ی

هه وهت لهسه كنغهز كهێانه ێە اه قیبوهێه .هوه تۆاوه هوهمئێ

ێدانوو ائ ێێپن سهفیەهكنوو خۆان ته یگهانوتوو اهم حئكمه له ان یوهێه تنوی كە هێه ێ پرئهوتایهكنوو ائ ێێپن ێ ارەی تۆ منێهاهكو كناو سن تئێوهێه ێ اهمهش لوه یسوتیتی لهالاوه
ونمهكنوو اهڵمنوو زمن تنتهاین له مهحكئێمییهاو كە هێه جینناهاكن یوهكنوو كۆمن

ز ته خهڵكو ائ ێێپنێه پشتیئیویو ل كەی .ز ته

جرژناه چئێوه پرش كه هنێ هوی لهگهڵ اۆپۆزاسیۆوو ارەیوو خئیزان
اهم ێان ه ی تهشرك له وئێسینو فه هن

ایسوەمو وئێسوو .خوهڵكو ائ ێێپون اون اوهێ

پسنوتوو پرئهوتاو اەڵۆمنایك لهگهڵ ارەیوو ایسەم لرت یێتئێ  .ته شوتركو سه وجڕیكرشوو هزیووم لوه كۆانایوهكنوو

فه جن تژرڕموهێه كوه اوهكرك توئێ لوه تنوژهرشوت كەیێیووو اوهێ شوهێه توۆ كۆتئێوهێهكوه لوه ێوە وونێ " ێیوینروك لوه تون ه

هاوو مرژێێاوو ی گون

میكۆوئێس ( اۆپۆزاسیۆ له ته هم ێژناهكو اونزه ی )" ی كوه پونش اوهێیێتئێوو كۆتئێووهێهكنوو ی گون وئێسویئاهاو ێ تو ێ كە اوهێه .توهڕێ فوه جن هوئێسو ":

پرونج شوهممه ه

انێ الو  1993تهی مبه ته 01

كنزمو ی یتوێ بونس ( حئسور ) یایلیون توه زانوتیویو هوهان هوهاناو ائێسوف اوهمینین توه اونز ه سونڵێ محهمموه

خنكهلرئه  1336ی گن ترەلی

ایت اسین ته پرنج سنڵ ێ س منوی زانتیوو موهحكئێم كوە  .هوه ێههن ی گون كۆمیسویۆوركو ( كۆمیتوه ) انابوهاو پركهونائێ لوه ێهلیوو فهقیوه سوه ك كۆمون ێهزاوە
ایسوەمیو ێهك تڕاون ه ێ هسوتئێ ه

ێهزاە ایتیە ناو ێژاموو كۆمون

هتتێلوێ هئمنائێ اوه هد لوه كون

ێبوه او حیو بێ هوه ێههن ووئێ

سوه هكیو اروە
ێهكوئ

ێكتوئ سون قو شوه هفكهوت

ه هێه ێ فوهلەحین

هتیوە اهكوهمو حی توو اموئكەیاو كئ سوتنوو اروەی

لوه خوهتناژرڕیوو ێژون اونزی او ونسونوت ێ پرئهووتاو اوهم كئشوتن ه لهگوهڵ اروە

قنسملئێ ێ هنێڕێینوو له ڤیه ه خستێ ی گهانوت كه كۆمیسیۆوو انابهاو تڕان ه

سه هكیو كئشتن

فوهانح

هتوتێلەهحمن

اهوتیمنوو اكه اۆپۆزاسیۆوو ارەی له ه هێه ێدایش تئێهێ ههاه .

تهم جۆ ه قنزایهكنوو ی گن میكۆوئێسێ ته انابهاو تهڕێ كئێتش سه كو ی گن پونش سو سونڵ ێ ویوئ سوه هڕی اوهێ هوهمئێه فشون ه كوه لهالاوه هێڵوهگ ێ كن ته سوتنوو اهمنییوهایو
اهڵمن ێ ههڕهشه ته هێیمهكنوو پینێكئ یوو ان ی

ته انزیاهاوێ تئێەایهكو كهم ێێنهێه اه كو پیە ز خۆان ته كە هێه توهج هرنون ێ توۆ اهكوهم جون لوه مروژێێ قوهزیاو ی ته پەسونوو

سووه هكیو ارووە ێیاووه ێژامووو ان یویوون لووه سووه كئ سوویو اۆمووهگ یووونێ مووهحكئێم كووە  " .فووه هن
یوەرتیهرننوو سه هاناو اهێ ێ زانهێه اهێ چهكنوه له ارە هكوه ی توهكن هونابئێ
اەڵۆمناوووه ارەیوییهكنوتیاوووه كوووه توووۆ ی اهسوووتر
ی اهسووترنو ل و

ڵوووو كۆمووون

فووه جن لووه ێووژه اووهم ێاوون ه ی هڵو  ":اووهوین پوونش هسووژیەكەیوو ائێسووف اووهمی ێ

ێێوبئێووهێه پرئهوتایوهكن ێ ڵوو كونزمو ی یتوو ێهك اهووتیمو ێیێیك ێ پرئهووتاو اوهێ لهگوهڵ

ایسوووەمو ه هكوووهێێ ێ اهكوووهم یێیونموووه

هكهێێتووهێه كووه لووهێێ ی انموون ه تووه ڵووو ێژامووو ارووەی لووهێ ارووە ه ی كووەیێه .هووه اووهێ

یێیونمهاووه تووه قسووه فووۆ ایشووتنل ی اهسووترنو گشووتو لووهێ كناووتی هترتووه هووۆ لهسووه كن وووهمنوو لووهێ
پۆسته ی .
توووهدم ی گووون میكۆووووئێس ێ ی اهسوووتر سوووه هڕی اوووهێ هوووهمئێه فشووون ێ كۆسوووەه كن ته هسوووته هێڵوووهاو ێ
اهمنییهاییوووهكنوو اوووهڵمن ێ اروووەی

لهسوووه توووهجرهرننوو اه كوووهكنوو خوووۆ سوووئێ توووئێێ توووۆ ێێوبئێووووهێه

یستییهكن ههێڵو ه ی .سئێ تئێوو ی گن ێ ی اهستر

له ته هێی یچئێوو په ێهوتهكوه لوهێ كناوتی هترتوه

هۆ فشن ێ هوژتیوهێه ز ته پرئهوتایوهكن ێ هنێكن ایوه وهرنوو ێ اهمنییوهاو ێ جنسئێسوییهكنوو اوهڵمن
لهگهڵ ێهزی هاو ایتیە نگ ێ اهمنییهاو كۆمن

ایسەمو له یگهاهوه گشتییهكنوو اهڵمنوتی .
ه هێه اهێ كنگ ) لهته قنزیوجه وهاهێهایهكنوو اهڵمنوو فیت یڵ لهالاوه تە ووئێس اۆسوت ی اهسوترنو توه ز

فه منوو گەانو فهلەحین سههڕی كۆسەو كەێس كینكرل ( ێهزاە

ی گون

میكۆوئێسهێه ه هكەێ .هه لهم پرئهوتایه یاه كه هنێكن ایه اهمنییهاییهكنوو ارەی ێ اهڵمن اهك لهێی یهرننوو اهوتیمنوو ێیێیك له پئێالن ( شن چكهاكو ێاەاهاو تناە ) لهالاوه
ێكخەیێ ایتیە نایو اهڵمنوهێه له تهكن هرننوو انمەیز مۆ ێڕ تۆ اه قی ێ چنێه ێە ێ فە شتنو انمەیز مۆ ێەوو یێكە ووو موە
زیوین

توه اروەی ێ هوه ێههن اوهان كە وو ێیێیك توه تونوكو

لهالاه اهڵمنوهێه ێ ههمئێشو ته ونێ ت ورئه كو ان مهاو ته ێیێیك توۆ یاوهاو كە ووو ارە او م لوهقنێ ه ێ " .اوهم انمون هم توهێ تهڵژوه ز

ێێوبئێوهێه اهوین گۆشهاهك لهێ مهسهلهاه گەوی تئێ كه چۆ هێڵهاو اهڵمن ته مهتهستو " پرئهوتایه تنشهكنوو انتئێ

ێێ ێ ێوژه كوە چئوكوه توۆ

" هوهێڵو ه ی كۆسوپێ اهگوه ه تخناوه پورش ی گون كوه اهموه

پرچهێیوه ایت اعنكنوو ی یتو هسهلمرن  .له یستیتی كن هسناو میكۆوئێس تۆ ز ته خهڵكو ائ ێێپنێ ته انابهاو خهڵكو اهڵمن لهتیە وهكەیێه ێ هه مە ڤركوو اموئكەیگ جینناوهاركو
اهێاۆ مهحكئێم هكن ێ لهگهڵ هر ه اۆپۆزاسیۆوهكنوو ارەیوو ته اۆگەایهێه هنێپرئهوت ویشن ه ی .له كۆاناو اهم ێان ه ی همهێێ ستهاهك له قسوهكنوو سون ی ێهكوئ او  01سونڵه لوه
په ه ال یوو مۆوۆمرنتو كن هسناو میكۆوئێس كه له پرش اهێ ێستئێ یوته ی كە وو ێ
"سن ی چهشنرك ه ێی كه هاژئگ تنێكو لهپرش ێستئێ یوتو سناژۆ
انێیات ههڵ هخئیست مه گ ت انمنوج وهت

میكۆوئێسو پرشئێ له گۆشوهاهك یێهسوتنێه ێ گوئێ لوه قسوهكنوو هگوەێ .لوه ته یمبوه ێ

منون ههت  .ارستن انێیاهكهگ ێه

ارەی ێشین تكناهێه ان ت یو ونائیو مە ڤه انزی اخئیزهكن ارك تشكرن
ێیسە هنڤرل جن ێكو گئابئێ

ێیان هئمرت اهێه ویه كه مە

ونمهكن وئێسینوهێه تژرڕمهێه:

ڵنین ت

هنائه هزیوو اهێ جینناهاه

هوژه تتئیو گینوین ل تسترن

ی گوئاو :اوهاۆ ههمیشوه

ه ههقو ارئه كەی لهتیە وهكەیێه هیئی ی م اهم مۆوۆمرنته هسوهداتی یوو

تهدم ڵهكنوین

هنێڕێین ێ تنهمنڵهكنوین ێژین

ێێ یێ حهامه كۆانایهكو خۆشو ههاه هئمرتهێی تئێ اهێهاه كه مە

ێژه پ

هه .

ڵنین ت لهێه كه ێێ ه ی

الپە م 49 :

ێیاناهكو ههاه جن چ كۆانایهكو خۆشو ههت ێ چ وه ت ".
هناتلبرەگ اهڵمنوو فیت یڵ  16سرەتنمبە 0210
ێكتئ گئڵمەی

مەی

سه چنێهكن :
وو تیەهێه ایهكنوو خۆم لهگهڵ اهكرك له قئ تنوییهكنوو میكۆوئێس
وو پەێا ستمنلچو تخشو یز یسنن میكئوئس
وو یاەی ویئز
وو ێان

فه هن

فه جن كۆپییهكه له ان شڤتی

وو ونێهوت اهسنن

شۆ شو ایسەمو

اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

وتووێژی خاتوو مونیکا تیمنی بەرپرسی شارەوانی گهرهکی شارگۆتن بۆرک له شاری بێرلین لە سەر مۆنۆمێنتی میکۆنۆس
ێم گرەیوو لە انڵمنوو اەێم :سئڵتن گئدێ
پەسین  :تهڕێ ان له سنڵو  0224ی لوه قسوه نوتنوتی ێ لوه وناو په هههڵتیووهێه لهسوه مۆووۆمرنتو میکۆووۆس انمن هاون توهێه وە

وه اون

ارستن په هههڵتیوهێه لهسه هیچ انتلۆاه و تیە ە وهێه تهێ شرئهاه سه وجو ڕیوه رشنێ ێ هه ێمهن تهێ شرئهاه سه وجو تیە ێ ڕی گشتیشوو
ڕیوه رشنێه ێ هیچ انتلۆاه یش تهێ ڕی هاه پڕ رشه وهتئێه ارئه اهێ حنڵهاه انابهاه تۆ چو اهگرڕوهێه؟
ێهدم  :م ونێم مئویکن ایمنو اه م پرشتە منێه  ۰۱سند شن هێیوو گه ه و شن گۆا تۆ

له شن

ترەلی تئم .یست لهێ سوه ێ تهووته

ی ه په ه له سه اهێ انتلۆ ان تئ ه ال ه ی له سنڵو  ٠٢٢٢له جهن پەیگ لهێ گه ه ه .
ێست ە وو انتلۆاه و لهم جۆ ه چهوت سنڵرک پرشتە لوه گوۆ ێ ی توئێ هونابۆ توه تونس توهدم لوه الاوه لوه توه

له اهسنس ی تیە ه

گەانژو اهێ انتلۆاه ێ له الاه و اکهش اهێ نگ هرشتن ی گن حئ مو قنوئوو خۆ له سه انێیوبن ی ه وه ە تئێ .هوه تۆاوه ارموه پرمون
ێیتئ ه ان ۆاناو ی گن یێهستی ێ پرش ێهخت ههوژنێێکو ێی ونێێژا  .ێی اوهێه
تنتهاه له مرتان ن ز
ی هاه یش فشن تۆ اهێه

وه پن لمونوو ۆموۆوو شون لۆاو هوناە

ف تەاون

ی وه اوه ێ انتلۆاوه ێسوت تکون لوه سوه اوهێ

له سه وئێسەی ێ قسه لوه سوه وەی ووه هوه لوه انڵمون توهڵکئ توه انابوهگ لوه اروەیویش ز قسوه ێ تونس ێ پهائهووت ێ ێاوئێێژ لوه گوۆ ێ ی توئ

اون

ه پرش ته په ه ههڵتیوهێه اهێ مۆوۆمرنته له سنڵو  ٠٢٢٢تژیەێ .ارەی ههێڵو ی له ێژن ێهزی هاو ه هێه انڵمن اهێ ن ه تکن اهێی پهائهوتان توه

ێهزی هاو ه هێه انڵمن گەابئێه ههێڵو اهێهان ی تئێ ه ێهزی هاو ه هێه انڵمن قنوع تکه ه پورش توهم ون ه تژوەێ توهدم ێهزی هاوو ه هێه اهسولیمو اوهێ ێاسوته اروەی ووهتئ ێ
ه

ە هێه .تهێ پنسنێ هرننوهێه

پەسین  :له پڕ سه

ه اهم جۆ ه ن یوه پهائهوت ته شئ ی شن ان ۆمۆوهێه ههاه ێ ێهزی هاو ه هێه ونائیو هیچ هست ارئه یورک له ن

ێی ی تکنگ.

ێستکە وو انتلۆ میکۆوۆس ی انڵ ێ گۆڕ تهسه هقو وئێسەیێه ه ی هنگ اهێ انڵ ێ گۆڕیوه چو تئێ ێ هۆ ن ه نوو چو تئێ ؟

ێهدم :له ونێهڕ و اهێ وئێسەیێه ی وه توۆ اوهێ مۆوۆمرنتوه وئێسوەیتئێ سوه هان قوه ی ێیتوئێ ێی وئێسوینو وونێ چوئی قئ تنوییه وه انمون ه توهێه تکوەێ وه قئ تنویون لوه الاوه سونزمنوو
اهمنییهاو ۆمن

ایسەمو ارەیوهێه ئ یێ

تهدم ێیاە ێ تئ " ۆ ای " ته پەسو تهشو ورئخۆ پنڕلمنوو ترڕلی

پرشنین

ە وه هقوو وئێسوەیێه ه تژوۆڕ ێ ێ توه جروو سونزمنوو

اهمنییهاو ارەی شترکو اکه تنئێسەێ.
له ۆانایتی ێ له پنش ێائێێژێکو ز اهێیفئقمن ە ه اهێ ڕستهاه تژۆڕ ێ ێ ته جرو سنزمنوو اهمنییهاو ارەی تنئێسەێ ته هستو هسهداتی یوو اوهێ ناو اروەی  .ز

وهس پریون

ێیتئێ ه اهم انڵئگٶڕه ونێهڕ و مۆوۆمرنته ه الێیز ه ن تهدم م هه اهێ نگ ێ ارستنش له سه اهێ تنێهڕه توئێم ێ هوهم وه اوهێ هقوه ارسوتن وه یڕێوژ یێه ووه هوه ونێهڕ ه وه
الێیز وه ە ێێه تهڵکه لهێه پرشئێ ڕێێوتە تئێهاهێه .چئوکه اهگه هه ێه سه هان تمنتناهێه اهێه ه ەی ێی لرک تت ێتهێه ه سونزمنوو اهمنییوهاو اوهێ ناو اروەی اوهێ ون ه توه تو
ایجوونزه حکئێمووهگ اووهوجنم یێه .ێیاووه سووه تهخۆ ێ ت و انگوون ی

حکئێمووهگ اووهێ ایووە ه

ڕێێ یێه ه ەیێه ێ ێه انێوبن

ووە ێێه .تووهدم لووه ڕیسووتیتی لووهێ هقووه ارسووتن ی ز تووه ڕێێوووو انموون ه تووه ته پەسووین اهایو

هسهداتی یوو اهێ ناو ارەی

ێه تڕان ه

پەسین  :حکئێمهاو ارەی ز

ههێڵ ی ته ته ێستکە وو اهێ انتلۆاه تژەێ ههێڵ ێ گئشن ه ن له چ انسترکتی تئێ ؟

اهێ ە هێه ایە استییه هستنیشن ەیێ

ێهدم :ارەیوییه ن هۆشتی ان یتئێ ته انڵمن ه اهگه ترتئ لهێ تڕان ه پهشیمن وهتنهێه اهێه ارەیویش له ان ی انتلۆاه و قر هێ له انڵمن

ێست اه نگ .انڵمن گئێو تهێ
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ههڕهشه ارەی وه ی.
پنشن له الاه سهفیە ارەیوهێه پهائهوت ته منهێه گیەی تۆ پرکهرننوو چنێپرکهێانرکو حئزێێ  .پنشن سهفن هاو ارەی پهائهوت گەگ ێ چئی جرئه
انگن ی ەیم ه سهفیە ارەی پینێه ێ هه تۆاه ونت م
له ناو اتی ه ه ی گئێم تهێیوه وه ی ێ ته جیت
هستبهج

ێه ال ائ ێێپنایه ن

اتی ه ه پرڕیگهانوتم .هوه ێمهن

ن هگ ێ تنێه هستو لهگهڵ ل تتهمهێه لهته اهێه م وم ێ اهێه له ایسەمتی حه یمه .توهدم مو

هستم ته مهتهستو لرتیوهێه تۆ سهفیە ارەی ڕی یشوت ێ چونێهڕێو وە هێه اوهێ توئێم .خوۆ اهگوه هسوتو لهگوهڵم لو وه یتناوهێه اوهێه
یمهێه هه ێه چۆ ال ارمه ائ ێێپوناو تونێه .لوهێ اوتی ه ی اوهێ هوهێڵو ی مو ترنرتوه سوه اوهێ

ۆانایم ته چنێپرکهێانه ه ههرنن .تهدم اهێ ته ونچن هستو لهگهڵ ل

تنێهڕه ێ قنوعم تکنگ ه ێێستکە وو انێی مۆوۆمرنت تنش ونت ێ له ان نمتی زان ته پهائهوت اروەی ێ انڵمون اهگهاوهو  .اوهێ توه انمونوجو خوۆ وهگهاشوت ێ لوه ان نموتی ائیویمون لوه
اهێه ڕێێ یێه ڵتهزێنه

انێڕالو سنڵو  ٠٢٢٢ی ان

یتئێ لهته چنێ تیە ێ ڕی گشتیتی تکهانهێه.

ه له ڕستئ یوتو میکۆوۆس ڕێێ

پەسین  :ارستن ێی ارەهڕتئێوو  ٠٢سنڵ تهسه اهێ ڕێێ یێه ی تهڕێ ان چ پهانمرکتن تۆ گهلو ئ ههاه؟
ێهدم :م تڕێیم ێیاه ه هس ێ ن ێ تنهمنڵه ێ ستنوو اهێ قئ تنوینوه هیچ نگ اهێی له تیە ون ه ێ یامه خهمین تۆ هخۆ ێ ڕهوژه پرین ێیترت وه اوهێی ترهوئێ ه وئ ی  .توهدم
م ێی ونتینم هرنتێک جن گین له هستتیوو مە ڤه ن ن اژه
ڕزگن

مئسبهاین ههاه ێ ائیون ێ هر اهتهخش ته خهتناکن ی ێ پهانمو اوهێهان پو اوه ه وه ێوژه ه

خوهتنگ تو توۆ

ێ ێه اهرننوو انزی  .تهێ هیئیاه ه ڕ ێک له ڕ ی خهڵکو ارەی انزی ت ێ چن هوئێسو خۆان تژەوه هست.

پەسین  :تکئ یوو ڕێێ یێ میکۆوۆس له سنڵو  ٠٢٢١ی انزی ەی
ترڕلینهێه تۆ ێوین

تهدم انتلۆ ان ە وهێه اهێ اەی اتان مرژێێایه له ترڕلی هه منێه اهێ ڕیستییه چ ێیان ێ پوهانمرکو ههاوه لوه شون

ه هێه ترڕلی ؟

ێهدم :ارمه له ترڕلی ێ لهێ گهڕه ه له یێ شهڕ جیهنوو ێێههم ته ز تۆوه مرژێێایهێه انتلۆ ان ە وهێهمن

ێست ە ێێه .هرنتێک لهێ انتلۆانوه ڕێێ یێێکو خۆش توهان اه وه

تهدم هرنتێکیشین ته یخهێه ێه ڕێێ یێ میکۆوئس ڵتهزێن ێ ونخۆشو ه هتڕ  .ارمه ته ێستکە وو اهێ مۆوۆمرنته ێاستمن ه خهڵک ته گشتو ێ خوهڵکو تروڕلی توه انابوهاو اوهێ
ڕێێ یێه قر هێوه

ایسەمیین لهتیە وهچرتهێه .ارئه سه وج تته

ۆمن

تۆ چییه ێ لهێیوهاه ته ێیاتی تچ ێ تیههێێ زیوین

اهگه تۆ ێێنه هسرک ترەه ی ارەهڕێ ێ اهێ مۆوۆمرنته تبین

اهێه لهێیوهاه لوه خوۆێ تەەسو

وه اوهێ مۆوۆمرنتوه

لهسه ته هست تهرن .

ێهدم :له ۆانایتی هقو اهێ وئێسەیێه اهخئێنمهێه ه لهێ جرژناه ێیاه له ڕستئ یوو میکۆوۆس توهێ جوۆ ه وئێسوەیێه :لوه  ٩١سویەتنمبە  ٩١١٠وئێنوه یوو حی توو اموئ ڕیاو ئ سوتنوو
ارەی

ێ تئ سن ق شه هفکهوت

له خهتنگ له پرننێ انزی

فهانح هتتێێلو هۆمنائێ اه هد ێ هه ێههن سینسهامه ی

ویشتهج له ترڕلی

ته هستو هسهداتی یوو حن مو اهێ نگ له ارەی ئ ی  .اوهێی

ێ منفو مە ڤتی گینوین تهخت ە .
پیاوکۆژانی کوشکی فیرووزه» ،چیرۆکێک له تاوان و سزاکان

ێه گرەی تۆ ئ

 :ێبئی مه ەێفزی ه

 02سنڵ لهمهێته ێبه یوو ئ له ێسوتئێ یورک لوه تروەلی

ه ێنوه توه هگبون

گئڵلوه .ێایون حوه ن ین

شوووئێنەرو ههقیقوووهگ ێ ی پوووه ێه او لوووهێ انێیووووه ی هوووهڵژەائه .پیووونێ ۆ یوو ئشوووکو فیوووەێێزه چیە رکوووو
یسووتهقینه اوونێیورکو ێکخووەیێ

هێڵهاییووه ووه لووه ال ارەیوییووه ن

تووه هووۆ ووونێ اووهێ ێسووتئێ یوه

ووه

انێیوه ه لهێێتی اهوجنم ی ته انێیوو میکۆوئێس ونێتنوژو ه ە ێه.
تربه ووه تووه ێێ یێ سووه ه یو چیە ه ووه هسووت پرووته ن .لووه ێسووتئێ یوو میکۆوووئێس لووه ترووەلی
پرکهنائێ له ێبه یوو حی تو ێمۆ ەیاو ئ ستن ێ ته یوو ۆمن
هسڕێژ

ێێ پینێ چه تی

ێمۆ ەیاو ئ ستن

همنمکتی ه هێ  .چئی هسین

ێبه

ێ تئ سن قو شوه هفکهوت ێ ێێ هنێ ن ه وه

هنائێوهاه ترەلی ێ هه ێههن وئێ

ێهکئ

 1ووهس

ایسەمیو ارەی ه تۆ خئی وو شنم ێ قسه ە لوهێ ێسوتئێ یوه وۆ تبئێووهێه لهگوهڵ خونێهوو ێسوتئێ یوه ه ێهتوه
حی تو
فوهانح هتوتێلو ێ هئمونائێوو اوه هد وه توۆ تهشوتی

اه رک له ته یوو ارەیویوو یویشوتئێ انڵمون

ه وۆ ێ  .خونێهوو ێسوتئێ ی

سهالمهگ ه تنز هت  .په ێا هستمنڵچو فه هن فه جن مرهت ایبەیهیمزی ه چئی چند و سینسو ێ ته
سهاە اهێهاه ه اهێ هرەشه ێک له نارکتی ێێ ه ی ه سه
ه ن ه تژه ێنهێه ێدگ.

ۆمن

ایسەمیو ارەی

اه به

ۆمن

لوه وۆوژەه ورئوهاوهێهاو حی توه سۆسوینڵ ێمئ ەیاوه ن
وهزا غوهففن

تەانوتی هتو ێ چوئی هسوو اکوه توه

ایسەمیو ارەی ه تنزتئێیوو اهێ هرەشه ارە استییه .

هنشمو هفسهوجنوو ته تهلرنو لربئێ هاو ێ سنزی

یێی له ارەیوییوه نوو ه هێه ێدگ
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چیە ه ه هه له سه هانێه ته گەێ هست پ
ی ه ن.

ه ن .هزیوی

ه ێێ ارەیوو ێ چئی لئتننوو لهێ انێیوه ی تهشتی تئێ  .هتتێڵەهحمنوو تنو هنشمو ێبه

هسرک ه قئ تنوییه ن ه یاه ته هسڕێژ گئڵلوه ێ جنروئ سوئێ
ه گن

ونزمو ی یتیوو ارەیوییوه .هتبنسوو یایول گئللوه

پرش ێستئێ یوه ه ه ن هه ێێ اهوتیمو حی تئڵە لئتننو ێ له شن

ۆانایون لو

همهلیناه ه تۆ ارەی

ه ی ێ ائسوف اوهمی

ێسوتو اوهێ وه چونێه ێەاو

هشوتو اروەی لوه ێ سوەن پنسوتی ی توۆ مونێه شوهش منووی انمئێزشوو ارە اسوتیین اتوئێه .تکوۆ

ارەیوو ێ چئی لۆتننوو قۆڵبهست ه ەێ .
چیە ه ه ێک لهێ شئێنه ه ێیپرتهچ ههمئێ شترک اهێیێ تئێه ێیاه پنش ۆ یوو هسوه ن
ههزی ێاه شهێ له پنش ۆتئێوهێه

هسوت پروته ن .لهمهێتوه ێی ون

هسناهاییه ن ێ ێێ یێ چنێه ێیونه ەیێ له هشئههێیاه و پڕ له ڵهخئ په ی ته هته ه له ارمه ێێ هتنهێه .له ورئ انڵۆزاو شویمنوه ێ گئمون

ێ تۆچووئێوو جۆ یێجووۆ ی هووه لووه پهونتووه یوو ارەیوووو ووه هووه لووه اه ووهم سووناه نوهێه انێیوه ووه تووه وون
ته ێئهته یوو هێڵهایو ارەی ێ انڵمن

ۆموون

ایسووەمیو ارووەی لووه قهڵووهم ه ه

ه اهێ انێیوه ته ته ههمو ملمەوو ێ انلۆزایوه ورئخۆایوه نوو ئ ه ون هزیوو

ێه چنینو فه شو ارەیوو له اهویشت اه تە یتنەێ ان تتئیوەێ پرشکهش ته فەاشته

ی په ێه

ونمهوئێسیو لرکۆڵینهێهاو له ا

تربه »تنشه ن » ی له پلهاه و ته ز ی ج

تکەێ.

هزیو ێ لهگهڵ اهێهشتی تربه ه ێهال ونو  .پرشتە له ێاین حه ن ین
له ێدگ «ون»} من خئێنت اهێه .تهدم ارستن لهگهڵ ومئێوهاه له

وهخئێنرتهێه ت گئمن اهێ جۆ ه لوه

ونمهوئێسویو ووئێ

هگەێ .تربو «پینێ ۆ یوو ئشکو فیەێێزه» له الاوه لهگوهڵ هوهمئێ چیە وه جیننایوه نوو اکوه

جینێیز ههاه .ههمئێ ێێ یێ ێ هسناهاییه نوو ێیقعی ێ خئێنه اهگه چو ههمئێ ێ ه ن ایه نوو ونزیو
وئێسه

هووهان هگناووه سینسووهامه ی ێ

ههقیقوهگ هتو ێ ه ێ ه ێ هوهوژنێ توه هوهوژنێ تت ز ێتوهێه ێ

اهگه انابهامهوتاو تربو تنش اهێهاه ه خئێنه له خئێنتوهێه هیە وهت ێ ته ێیاناه و اکه تربه ه له ێێ ونچن
ان

تربه وه

زانوهێه اوهێ وهرنیینوهاوه وه ێه چیە وو

تهدم ان ی هاه هوهمئێ چیە ه وه توه انابوهاو سوه هان ێ ۆاوناو چیوە

تربو پینێ ۆ یوو ئشکو فیەێێزه تربرکو شرعە ێ ێیاەاش تربوو سوه تە ه اونوو توه وونێ {سوهفه

ونمهوئێسیو اه هتو ێ چیە رکو سینسو جنناو ێێتهڕێا .

له ێائێێژێکتی ه له گهڵ ێاین حه ن ین ە ێێمه لرو هپەسم :
* چۆ تئێ ه هستت یاه وئێسینو اهێ شرئیزه له چیە

ههڵبهگ اهگه تکەێ ونێ چیە و ل تنەێ؟

ێاین حه ن ین  :له ێی ت ێ ە وهێه تیەهێه ایه نوم ونشە(ت ێ ه هێه) هائاست وه مو توه گو ێێهوهمو اوهێ تربوه تنئێسوم وه پرئهووتاو توه اونوو ه هێه ێداوم ێیاوه لوه سونڵو
 1914تهێالێه ههتئێ .تهدم م ههستم ه ە ه هێاو انوم له  1914تهم ێه شترکو ارتی وییه ه تناهخو تئێ ته تربوو هوهت  .توه هوۆ اوهێه حوهز توه مروژێێ هنێچوه خو اروەی ێ
سه تە ه انوو ارەیوییه ن له  42سنڵو پرشئێ ی ه هم ههستم ە ه اهێ تربه توه جۆ ێوک ێوژه توه سوه هناو خۆموه .ێیاوه ێسوته وه اوهێ تربوه توه سوه هناو خوۆم وییوه توهدم
ێێ یێێک ه له ێستئێ یورک له ترەلی تۆ چهوت ارەیوییه هناه پرش ه ەی تۆ ههمئێ ارەیوییه نوو ه ێه ێدگ ه له پرئهوت لهگهڵ ارەی ێ پەسوه نوو اوهێ ێداوه پورش تو  .ێیاوه
ه ەی ارمهش له ۆتئێوهێهاه و هنێشرئه ی تهشتی تی  .ههستم ە ه لهگهڵ ارمه ن ێ فرکە م

هگوۆوج ێ توه شورئهاه و ون یسوتهێخۆ ێوژه

تربوو اه وهمو منوه .ێیاوه توه جۆ ێوک

چیە و انوو ارەیوییه نوو ه هێه ێداه.
* اهێ تنتهاهگ تۆ ههڵبژی ؟
ێاین حه ن ین  :اهوین تهێ هۆاه ه  3-6سنڵ پرش لهگهڵ په ێا

هستمنڵچو انشنن تئێم ه اه رک له زگن تئێه نوو اهێ انێیوه تئێ .له هێاو ونسینو هستمنڵچو لهگوهڵ هههووت ێ

الاهوه نوو اهێ چیە ه انشنن تئێم ه وهمتهونسو ێ هه ێههن ههستم ه ە چ ارەیوو ێ چ هسنوو اکه انگن ی

اهێ تنتهاه وی  .مهسهڵه میکۆوئێس ته لهتوه چنێگەانو هوهمئێ هههووت

ێ الاهوه نوو قهگ ته اهێیێهاو وه ۆاەیێه ێ وهوئێسەیێه .هه ێههن اوهێ ێێ یێه توۆ گرەیووهێهش گەانوی ێ سوه وجەی رش ێ پوڕ لوه هوهێ یز ێ وشورئ توئێ .لوه هێاوو پرشوڤهچئێوو چیە ه وه
ێێ یێ لهون نێ ێتهپرش ه چیە ه ه سه وج ی رشتە ه ن .جژه لهمه اهگه چو پرش له میکۆوئێس چهوت ایە

هێڵهایو اکوهش لوه

ارەیوییوه نوو ه هێه ێدگ ێێاون یتوئێ

تهدم ه اهوجنمو میکۆوئێس لهگهڵ ایە ه نوو اکه ته شرئهاه و ته چنێ جینێیز تئێ .تۆ اه هم جن ێدارکو ه و قنمکو اونێیوو توۆ ال اروەی ی یشوت ێ ته پەسونوو اه وهمو ارەیویون
مهحکئێم ە  .اهێ جینێیزایه اهێهوته ته چنێ ێ مرژێێاو تئێ ه شنانوو پرشکهش ە ته جیهن تئێ.
یوە

تر

تربو «پینێ ئ یوو ئشکو فیەێێزه» لهگهڵ اهێه ی ه جۆ ێک له
هه ێههن جۆ

ێستکە وو ڵوه یێ

هێڵهاو ێ من هاه و ز

منووه جنوناو_پۆلیسوییه ن هچو  .لهگوهڵ اهێهشوتی تربه وه لوه سوه تنوهمن

هستنئێسو شهخسو وئێسەیێه .وئێسه ه خۆ خهڵکو اهمەاکناه تۆ ته هستهرننوو اهێ تهڵژنوه سهفه

ێاین حه ن ین ته ویسبهگ یوە
تئێ ه تربه ه ته جۆ ێک ت

ێ چنێه ێیوییوه ن لوه شورئه

ونمهوئێسیو لرکۆلینهێهاییه ته هۆ اهێه تنتهاه ه توه شورئه چیوە

وئێسوەیێه ێ هسوناهاییه نوو وروئ چیوە

تربه ه هل « :انمنوجو م له ههڵبژی وو اهێ شرئیزه له وئێسی سه هڕی اهێه

ێ

ۆموهڵرک ێاوئێێژ ێ ووهێی ێ ان شویئ

تۆ انڵمن ێ ێدانوو اکه ە ێه.

ه خوۆم حوهزم لوه لرکۆلینوهێه ێ ێاوئێێژه توهدم تهالموهێه گەانوی

ه اهوین ته هلکو ن ونسنوو سینسو وهاهگ ێ خهڵکو انسناو ێ غهاەه ارەیوییش یتکرش  .هوژه تڕێی وه وه

توهدم اوهوین ێهسوه اه خسوتنو چئی چروئه

چیە ه ه زاناە له اه سنڵو خنانوت .اهێ ناه ویئه اهێ منێهاه تئێ ه ونشە تۆ وئێسینو تربه ه ته منو یتئێ .لهێ منێهاه ی ته اهێیێهاو سه قنڵو اهێه تئێم ه چیە ه وه فروە توم
چئوکه ز انلۆز ێ قه هتنلک تئێ .چیە ه ه هه ێه تنزی

ههدگ ه پڕ له مە

ێ ێ ن ێ شتئمه و هوژی ێ  ...انلۆز تئێ .ههم اهێ هسناهایینوه

ه ل هگرە ز

ێ
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ههم تنتهاه ه له الاهوو حقئێقو سینسو ێ  ...ز انلۆزه.
م تۆ اهێه تتئیوم تەانڕ تتهم ه له هسناهاییه ن نمیون هوهت ێ نمیون ووهت ێ لوه ارموه ن نمیونوم هێێ ێ نمیونوم وونێێ چیە ه وهم توه شوکڵو شوهجه هونمهاه لوه سوه اوئی
رشنێه .ههمئێ ههێڵم اهێه تئێ ه ههمئێ اوهێ ێ ه ن اینووه

وه خئێنوه

ه ون التبوهم ێ تناوهن توه گەانژتوەا ێ سوه ه یتەا

انسوناو گروژ ێ سون

التە وو تهشرک له ێ ه ن ایه نوو تر ههڵبژی ورکو ێی تئێ .اهاتی ە وو ارسکهپهاکه ێ رشنوهێه شهجه هونمه چیە ه ه نارکو ز

ێێ یێ ێ تنتهاوه ن توتهم .ههڵبوهگ

خنانوت.

ن ی ترەه نوو تر
ن ی ترەه سه ه ییه نوو اهێ تربه لهگهڵ تربه نوو اکه جینێیزایه و توه چنێان ههاوه« .ههقیقوهگ» ێ « ی پوه ێه » ێێ ون ی ترە سوه ه ی
چۆویهایو گهاشت تهێ ێێیوه ڵ هگرە  .ی ستنوو فرت یڵو انڵمن
اەلۆمنسییه ن

تە وۆ ائست ی ێه

وه ێێ یێه ونوو وروئ ترو لوه پرنونێ

یستژۆ ێ منوتێێوهونس گهڕی ێ اتنهێه «ههقیقهگ» ێهاهستۆ هگوەێ ێ گۆشون ه سینسوو ێ

ه تۆ تهال ێتی تە وو هێاو پرەیگهاشت توه سوییه ه اوهوجنم ه ی لهتوه چنێ وونگەێ .فەاتیوۆف وئتش توه ێهاهسوتۆ گەانوو سوه ناهایو ی گون میکۆووئێس اوه و
ی په ێه اتی ێ ه ە وو تڕان

یونوو اهم ههقیقهاه له اه یزێێ

هێی ه ت ه سه هێا

ێهاهسوتۆ هگوەێ .سوه و ی گون میکۆووئێس توۆ مونێه

هخناه سه لرئه ونوو ی پوه ێه

پرنچ سنڵ ته ارەیمن ێ ێ تینییه و اهێیێ هههوت ێ الاهوه نوو اهێ سییه لرک یاهێه.
ۆ یێه ن ێ تنهمنله نوین

ایمو ایە ێ سه تە ه انوو ز ته اهوتیمنوو تەانڕ ه یوو اهێ ایە ه ته پەسنوو انڵمنوو

زهانو خۆانوتی یگەابئێ شنهیتیورک ێه اهتئلقنسمو میسبنحو ێ اهتئلحهسهوو تهوو سه

اهونوهگ لهێحو ان هێه ایه

میکۆوئێس یوەی ههمئێان هسناهاییه نوو چیە ه ه  .تهدم تربو ێاین حه ن ین اهوین گرەیوهێهاه
هسهداتی ی له نگ ێ شئێنرکو ان اکەیێ ی ێێتهڕێێاه تهدم

ە هێه

ونمهوئێسنورک ه اهێ ههێیڵهان تۆ منێه پرنچ سنڵ له
اوهێ ێێ یێه لوه سوه ه وو ێسوتئێ یوو پرشوئێ

وه توه اون

ته ان موهایو ێکۆمرنوت وییوه .اهگوه مروژێێ لهگوهڵ شوە ڤه ە وو ێێ یێه ون ێ

من ان ێ ههستو ان ان و مە ڤه نویش لهێ ن ێ زهمهوتی ویشن ه ی .اهێه اوهێ تربوه سوه وج ی رشوتە

ه ن ێیوینو مە ڤنوه وئێسه ه تۆ چن هوئێسو هسه ن چ اهێیوه ته خئیستو خۆاون (تکوۆ ه توه ەێژیەیێه ن ) ێ چ اهێیووه توه تو خئیسوتو خۆاون ( وۆ یێی ێ تنهمنڵوه
تکۆ ه ن ) لهێ ێێ یێه ی

ڵین ههتئێه.

وئێسه هسناهاو ێ خو حو ێ ههستو مە ڤه ن ێێنن ه ن ێ خسن
زگن

اهێه له مە

لهگهڵ اه تە ه ان

وۆ یێی ێ

مە ڤنوه اوهێ هسونوه پرشون ه ی .توۆ ومئێووه پوه ێا

تئێ چو ە ێ چ ههسترکو ههتئێ ؟ شئهەه خر یوو وئێ
چۆ ته گه سناه نوو «ت اهێ »

ێهکئ

ێیاوو اوهێ شوهێه اەسونن ه ێ پونش

هسوتمنڵچو

ه پنش پرئهوتایه و انشقنوه زهمنێهوتان ە تئێ ێ ته اهتناییه و فیکە ێ سینسیو اوهێیێ

هگوەگ ؟ ن اژوه او اوهێ ێێ یێه لوه سوه اوهێ ێێ چوه تچئێ وه وروئ چیە ه وه سون ی ێهکوئ او پرونچ سونڵه ێ سونلئێمه

ههشت سنڵه چۆ تئێه؟ له حنلرکتی ه سنلئێمه تنێ و له ێێ یێێک ه ته سوه

ووههنائه زگون

توئێه خه اکوه ڵوو لوه لروتی تکوهێێ ێ توه پەسوین

ز سوهتن هگ توهێ شوهێه ێ اوهێ

ێێ یێه تنتو هه یسن ه ن سن یش ه تنێ و ۆ یێه وه هپەس ێ وه هاههێێ ت یو ێ وه هاههێێ گئێو له هیچ ت  .هڵرو هاههێێ ته پەسین وه ە وکۆڵو له ێێ یێه ه تکن.
ێاین حه ن ین هڵ « :هۆ ن

تناهن وه یوو سن ی ته مە وو تنێ و غهمبن تئێوو اهێ تئێه .ههێڵو ه ی ته له اون ە وو ێێ یێه وه وهمتە خهسون تبینو

نگ ههڵسئ هێگ ه ن .ههوئێ ه سن ی له الێیوو چنال و تئی

منفو مە ڤو انڵمنوه .ن

ێکخست ێ ته ونمه یون ێ ێبه

توهدم ارسوتن پرچهێیووه اوهێ

اهوجنم ه ی ێ ێ ێی ێتهته چنێ ه ێژه ه

ێژوه تونێ

ێ یاکو ت ».
هه ێههن

وژو ێ گئمن لهێ تن هاهێه ه نم اه لهێ  9هسوه سویخئڕاین وە ێه؟ لوه یپوۆ او چیە ه وه ی هونائه وه سویخۆڕه ه اوهێ شوهێه لوه ێسوتئێ ی توئێه ێ لوهێێەی اهلوهفئوو

ە ێه .هه ێههن اهێ هسه لهگهڵ حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو ارەیویش پرئهوتاو ههتئێه .اوهێ شوهێه وناژمرە و اکوه
ئ

ه شوهێ چ هسورک توه اهلوهفئ هوهێیڵو انمون هتئێوو ێبوه یوو

ته تکۆ ه ن یێه ؟

اهێاش سهتن هگ ته چنێپرکهێانرک ه ێکهێاه ه ته هۆ ههمنههوی وه ە وو ێستو ناه ه (ز ێوک لوه میئیووه ن شوهێ هوهانو (هوهانو لوه سوه شوهممه)اون لهگوهڵ هوهانو شوهێ
(پرنجشهمه له سه ههانو) ته ههڵه گەابئێ ێ وههنابئێ  .هستمنڵچیش لهگهڵ اهێ هسنوه تئێ ه له ێی سناه ن ێ ته پڕ رشیو وئێ

ێهکئ

ێژه

ێستئێ یوو گەاهته هرنوتێک

هس ائێشو ههڵه تئێ .
مهگه جژه لهێ  9هسه ه اه رکین

هزا خنێهوو ێستئێ یوه ه وه جرژوه متمنووه اوهێی توئێ ێ اوه

ێێ مئشوته او انڵمونوو وه اون هوژونوو شوهێ لوه سونلۆوو گشوتیو ێسوتئێ ی

یویشتبئێ چ هسرک لهێێ تئێ ؟ چ هسرک اهێیوو ێک تۆ ائ پشتهێه ه شئێنو تهڕێئهچئێوو ێستئێ یوه ه تئێ ێنوئێنو ە توئێ ؟ هرنوتێک جون پنوتوناو گئمنووه ن اون اوهێ جرژهاوه
ته ا
هزا

هتۆێه ه خۆ
غهففن

ته هێائێیویشو هگەاهێه تهدم زاناە له ههمئێی گئمن له هزا

غهففن

خنێهوو ێستئێ یوه ه ه ەی .انان ته یستو اهێ سیخۆ ه ه تئێ ؟ وئێسه

خسون

ته شرئهاه و اهێیێ ێ یستهقینه ێێنن ه ن.

ێاین حه ن ین اهونوهگ له تنسکە وو مە ڤکۆ ه نویش ته شرئهاه و ت الاهونوه په ه له هسوناهایو اوهێی ال ه ی .ێێنوه
لهته ه و ێستئێ ی ویژنتنوو ه ی اه رک له سه وجەی رشتەا ێ جئیوتەا
اهوجنمتیوو انێی ی تهشتی

هسوناهایو ائسوف اوهمی

هسورک وه لوه وناو ایە ه وه ی

هسناهاییه نوو چیە ه هاه .گهوجرکو لئتننوو وه توه هیوئی توه هسوتهرننوو پوئێل ێ اونورکو تنشوتە لوه

ه ن تهدم له غهمو خر یوو ێێگینوو یاه ێ انێیاو اتنو ئ ه وهتینەیێه ه ههاه.
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تهشرکو اکوه

تربه وه وه گەانژییوه و انابوهاو ههاوه پرئهووتاو توه چن هوئێسوو میسوبنحو ێ ڵوو سوه یت ایمونمو لوه هوهدانو اوهێ لوه اروەی ێ اشوت توۆ انمون هتئێ لوه ی گون

میکۆوئێسهێه ههاه.
ێاین حه ن ین هل  « :هزیو

میسبنحییش قئ تنوییه .وه ه سیخئڕ تۆ فهلەحین ه ە  .فهلەحین ونچون

ه خۆ

مرە ه وه توۆ ێهزی هاوو ایتتە وناو فوهلەحین

ە توئێ توه

سیخۆڕ تکن.
* تۆ چو ؟ مهگه میسبنحو خۆ ایتتە ناو وهتئێ ؟ تۆچو فهلەحین گئمنوو له سه اهێ ێ سه یت ایمنمو ههتئێ؟
ێاین حه ن ین هل  :یسته تهدم له هێ یورکتی فهلەحین لهگهڵ میسبنحو ێ سه یت ایمنمو ه هێێته شوهڕ
اهێ شهڕ

هسوهدگ .فوهلەحین هائاسوت اوهێی لوه مهاوتیوو هسوهدگ ێه ه تنو .

هسهداه تۆ میسبنحو ته وەخو له هستتیوو تنهمنڵه ێ پیشه ێ ێداه ه ێ تۆ سه یت ایمنمییش ته تههن له هستتیوو گینوو اهێیێ تئێ .سوه یت ایمونمو میسوبنحو انگون ی

ه ناهێه ه گینوو له مهاەسو یاه تهدم ت انگناه ه خۆاشو له ێە چنێه ێە
میسبنحو جهختو له سه اهێه ه ە ه تکۆ وهتئێه ێ نارک یێی ل

ه وه پەووو ئشوتنو خئ سوهوت

ه تنز ت ێ چیە ه ه له ورئ تربه ه ی هخئێنیهێه .هه اهێهش هترته هۆ اهێه
ویسبهگ شرئیز

ن ە

یاه .پرو ێیتئێ ه مهسهله ه ته ههدانو میسبنحو ۆاناو پ
چئوکوه

یتنو

ێ.
خئ سوهوت

ائووتێایژ وئیووت توئێه ن ێوک ه ون وه هون

ه پۆلیە متمنوه پ تکن .حه ن ین رشه فهلەحین ێ میسبنحو تۆ ههتئێوو تیەێڕی جینێیز توه

هگه ێنرتهێه :

ێاین حه ن ین « :میسبنحو سه تهێ وهێه انزهاه له ایتە ناییوه ن توئێ وه پریون ێیتوئێ توه وهڵکئه گەا لوه انمەیزه ونوو موۆ ێەوو زیویون
سه ها ته هست ترن  .اهێی مرتۆ

ێ سویخئڕ

هاوئیو لوه شوهڕ

هسوهداتی

فهلەحینوین تۆ له مهاتی ته ه ە وو ته ی قبئێڵ وهتئێ ێ هانوئاست ته تند هستیو فیکە ێ ایتاۆلۆ اک ته یوین ته قهون هگ تژهاهو ».

ایە ا مو هێڵهایو ارەی ان قهاڵه زوجیەهایه ن
قهاله زوجیەهایه ن له ه هێه ێدگ لیسترکو  122هسو تئێ ه ه ئاەی له سه همو خئمهانو ێ ته هزیمهوتاو اهێ انمن ه ەیێه ێ ته ی گن میکۆوئێس ۆاناو پ هنگ .لیسوترکیش لوه
قهاله زوجیەهایه ن تۆ ورئخۆ ێدگ انمن ه ەیتئێ ه له هنێانو 1336ێه ته شرئهاه و ته هێیم تهدم ان ی هاه ته ت
تئێوو هسنورک ه هیچ نگ وه اتەیوهێه اهسن ێف لهگهڵ منشر ێ نمیۆ ه له ئلتوئێ
اهونف ێ  ...جربهج
اهێ هسنوه

ی ێشوه اونزه « ونمیۆوو توئێ » توۆ ێسوت وەی وۆ ی توه چوهقۆ ێ خنکون توه

ه ەی.

ه ۆ ی ز اە له ێون بیەی

هسنورک ه انزه تبئێوه مهسیحو ێ هسنورک ه سوه توه ایتنیکوه ن توئێ

جینتیەی

سه ته خۆانویش له ورئ ۆ یێه نوتی ههتئێ  .هه له اناهاۆلە الهئێاییوهێه هوهان اهحموه
ان ی هاه هنێ ناو په ێیوه ێ ی ائێشو فەێهه ێ ێێ وئێسه محهممه
هسنوو سه ه

ئشوت

هوژو ته شرئه مە وه وون ێێ ێ ئائپڕه ون

ێهزی هاو ایتتە نگ» ێه انێیوبن

اهێ انێیونوه قهگ له ته یمبه ی په ێه

مئختن

خئموهانو .هۆ ون

ێ محهممه جه فه

توهدم گەێێپروک لوه منمئسوتنانوو اوناینو ێ هسونوو

اوهێ ئشوتننوه قوهگ توه ێێووو یوهگهاهووت ی  .اوهوین لوه ێی

پئێاهوته ه له سه هان

اهێ ئشتننوه یگهانوت .هسنورک اه لهێی سه یت ایمنمو قۆلبهست ەی ێ لرکۆلینهێهان ل

ی ێدمته ت  .فهلەحین ه خۆ اهوتیمو گەێێپو تەانڕ تئێ هه هشه

خنێێنو»(ێیجبو) یگهاهوت ی .اهێ له لرکۆلینهێه نوتی ێابئێ

ه اهوین ته ێئهته

تڕان ه نوو انابهگ ته ۆمیته

وۆ یوو

هێڵوهاو خناهمیوتی هێڵوهگ توه فوه مو «هرنوتێک لوه

ه ە ه اهگوه ی گوناو تکوه وونێ

سووه یت ایموونمو جرژووە اهمنییووهاو ێهزی هاووو ایتتە وونگ پوونش لرەرچینهێهاووه و ێێ ێ ێووژ لووه زانووتی گیوونوو لووه هسووت ی .هۆ وون
چئی انێیوو ئشت

تو سه ێشوئێ

ەی ت اهێه وه تەاونڕ ه یوو
هسونوو پناهتوه ز انشوکەی ه ون.

مە وووو «خۆ ئشووت لووه ێژووه خووئی وو ه موونوو

ئشتنه ن تئێه .له ورئخۆ ێداویش اوهوین لوه ێی موهحکئێم ە ووو

ه ته قهاله زوجیەهایه ن ونێان ه ە زوجیەه اهێ انێیونوه پسن.

اهتئلقنسمو میسبنحو ان شنهیت c
ێاین حه ن ین ته ویسبهگ اهتئلقنسمو میسبنحو هڵ « :سه تە ه انوو اهتئلقنسمو میسبنحو ز سه وجەی رش ێ سهاەه ه ته اهوین ه ەێ تبرته تنتهاو تربرک».
* چۆ ؟
ێاین حه ین « :اهێ هسرکو ێ ان ته ائیونایه و سه سئێ هرنه تئێ .له اهمهوو  03سنڵو ی هترته ته پەسو همهلیینایو اهمنییهاو له ائ ێێپن .ته
ێ شهێیویشپەوو همهلییناو سیخۆڕ

ی ه ێژێ .تۆ م ز

ێی تئێ ه سه هڕی اهێ ههمئێ هۆگەایه

له زیوکۆ سئ تۆ هخوئێن

ه ته چن هوئێسو اهێم ههتئێ تڕان تتهم ه ته ئ او تنسو اهێ تکهم.

* ارستن خو اهتئلقنسمو میسبنحو ه اهێ نگ ته شنهیت  Cونێتنوژو ه ە چۆوه ؟
ێاین حه ن ین « :اهێ لهێ خه ون ێێوه ه ههاهاو اه جن ڵژەیوه چئوکه ونچن تئێ ێخسن ێ شۆونسو خۆ تژۆڕێ .خۆگۆوجنوت لهگهڵ انوو اونزه ز توۆ
اهویناییه و ز

ه ە  .اهێهوته پرئاستو ته قسه ە ههتئێ ه ته جرژه اهێ  3-4ناژمرەه

* ڵژەیوییه ه له چییه ؟ هه اهێ ونخۆشیینوه پهونته یوو اکه ههانوه ؟ ێه

ه تۆ ێائێێژ لهگهڵ اهێ اه خنوم ە تئێ س چئی

قسه

ێی توئێ .ههسوتو توه
ە.

ێێ هێانهێه له ویشتمن ێ ێستن ێ غئ تهگ ێ  ...؟

ێاین حه ن ین « :جژه لهمنوه هستو له ێژه ی ته انوو ن او خۆ له ارەی ههڵژەائه لهگهڵ اهێه ی ه ارستنش ته خئێنتوهێه سه قنله تهالم ونائیو له انوو ی هڵکین ل
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ێه گەێ ێ چنال یو ههت  .نارک اهێم ات ز غهمبن تئێم».
* چ تهشرک لهێ تربه ته پرو تهڵژه میژێێاو ێ یستهقینه انمن ه ەیێه ێ چ تهشرکو له الاه خۆاهێه زان ەیێه ؟ تۆ ومئێوه له تن ه شیکە وهێه ههسوتو ه ێێویوو هسوناهاییه ن
ێه اهێ ێیاه ۆ خۆان لهێێ تئێ ێ انگن ی

خو ه ێێوو اهێی تئێ .اهێ هسناهایینوه

ێاین حه ن ین « :ههست ان اهێ ێشنوه له تن ه
جهختکە وه سه ێێ یێێک ن

ێستت ە ێێ چهوته ته پرو خهانڵو خۆان تئێه ؟

هسناهاییه ن وئێسەیێ هوو مو توئێه توهدم مو هویچ اوه لوه ێێ یێه ونوم ێسوت ووه ە ێێ  .هوه ێههن هوهڵبژی

م تئێه».

* تربو ارئه ز سه وج ی رشه اهونوهگ خئێنه لهگهڵ اهێهشتی ه له انێی ێ ی گن ێ ه اهوجنمه ه انگن ی ه هه تۆ خئێنتوهێه
ێاین حه ن ین « :م

التوە اون

همئاست تربرکو چن تنئێسم ه تهختهێه یوه هه ێیش تئێ .همئاست تربه ه ته جۆ ێک وهت

ی ه رشەێ .هۆ ن ه ه چییه ؟

ه اهوین خئێنوه ێک وه انگون ی

پەسوه نوو انابوهگ توه ارەیووه

تتئیو تیخئێنرتهێه .ێیاه تربرکو سینسو وهت  .لهگهڵ اهێهشتی تربه ه ههم سینسییه ێ ههم سیستمو ی ێه ایش ویشن ه ی .خئێنه یوو اهێ تربه له گەێێپو جۆ یێجۆ پرکتێ
له تنهڕهاهێه له اه تە جینێیز  .جژه له ارەیوییه ن ێ ته انابهاو ئ ه ن ێ هسنوو سینسو ز ێک له خئێنه یوو اهێ تربه هسنورک
تنهڕهاهێه ارەی ونونس  .ز تهان حهزان له ن ێتن

ه هوه

ه هۆگە یووە جینونای  .ز توهان هوه لوه

سینسو وییه ێ ته گشتو هسنوو انسناو ته اه من ێ ێ اهێهش توۆ مو جروو ڵخۆشویه  .توه توڕێی مو هۆ ون ێکو اکوه سوه وج

ی رشبئێوو تربه ه اهێهاه ه خنێهوو وهخشهاه .رشنوو وهخشه ان پرکهناه
له ۆ اهێ ته ههمه ی اهێه تئێ ه ههێ یز ێ وشرئ چیە

تربه ه زاناە له سنڵرکو خنانوت .تۆ م گەانژه ه له ورئ چیە

له ورئ پرکهناه ه

ی ێێ یێ ێێتوتی .هوهمئێ هوهێڵو مو

هوی تتیاهێه وه اهوین له ورئ هسناهاییه ن ی».

* تۆ وئێسی ێ انمن ه ە وو اهێ تربه چهوتگ ن ە ێه؟
«اه جن ز

ێائێێژه ونوو خوۆم تیوەهێه

م له ێەزهمینو منڵه هم ته قهگ مئێزهاه له تن ه اهێ انێیوه ێ ی گن وه تنتهاوهم ههاوه .جژوه لوه ووهێی

چیە ه هشم ههاه .تۆ ومئێوه تیەهێه ایه نوو شئهەه ته اعو ه ته ویسبهگ هێاو ی گن ێ خو خوۆ وئێسویئێتو اون هستنئێسوه نوو پوه ێا

ێ هستنئێسوو هسونوو اکوه

هسوتمنڵچو .اوهێ تنتهانووه اهێهووته ز

تئێ ه تبئێوه مناه تن گەیویو تنهمنڵه هم .مننڵه ێێیوه (جمک) نوم انزه له یاک تبئێ ێ شئێنو ێێ یوو انێیوه ه ێ ههمئێ هسنوو پرئهوتاتی له انڵمن تئێ  .م تۆ لرکۆڵینوهێه
ێ ێائێێژ  12-10جن سهفه م ە توهدم توه هوۆ مننڵوه ن ز وه همنموهێه .اهونووهگ جنڕێوک اوئیویم مننڵوه نویش لهگوهڵ خوۆم تبوهم وه اوهێ سوهفه ه و اکوه مونوژرکو خنانووت .مو توۆ
لرکۆلینهێه ێ ێائێێژ جژه له تکئ ه ن لهگهڵ لوه سوه ی ووهێه

هسونوو وروئ تربه وه قسوهم وە ێ اوهێ ون ه ونارکو ز

ونسینو سیستمو ی ێه او انڵمن ه لهگوهڵ سیسوتمو ی ێه اوو اوهمەاکن جینێیزایوه و ز

خنانووت .فرەتوئێوو الاهووه جۆ یێجۆ ه ونوو چیوە

ههاوه اتنوهێه ێ فرەتوئێوو اوهێ جینێیزاینووه ێ ێ ه ن ایوه نوو اکوه چیوە

هوه ێههن
چوئی سونڵرکو

خنانوت».
* چ جینێیزایه ین ههاه ؟
ێاین حه ن ین  « :ی گن انڵمن ههائهگ مئوسیفه وییه .سه هێانو ی گن میکۆوئێس ته هوۆ سیسوتمو ی ێه
ی ێه

ێ سو ی یوو انڵمون توئێ .سیسوتمو ی ێه اوو انڵمون تنشوتەا سیسوتمو

له ورئ ێدانوو ائ ێێپناو یاه .ی گن ته هۆ وهتئێوو ههائهگ مئوسیفه ه له هسنوو انسناو ێ ونشن هزی ێ ونێ ی پرکتێ ته تنشتەا شرئه توهڕێئهچئێ .اهگوه ی گون ههائوهگ

مئوسیفه ههتن ته هۆ تئێوو هسنوو ونشن هزی مهجنڵو هرننوهان ی ز ێک له تهڵژهونمه ێ شنهیته ن وه هتئێ چئوکه ههائهگ مئوسیفه ائیون

ی ێه

ە وو وییه .له ی گون انڵمون

مهجنڵو هنانهان ی ههمئێ جۆ ه تهڵژهونمه ێ شنهیتێک ههاه .جینێیزاو اکه اهێهاه ه له انڵمن ی ێه ه ن له الاه سینسهامه ی ی ههڵننتژێە ێ  .اهێه له حنڵرک یاه وه وه لوه
اوهمەاکن ی ێه یووو پناهتوه ز ێ فروت یڵ لوه الاوه سوه

ۆمون اون

ه وەێ .لوه انڵمون سینسوهگ توه اوهێیێهاو لوه هزگون

ی ێه

جیناوه هوهان ی ێه ێ ی گن ون لوه ێوە گۆشون

سینسهامه ی ی ێ ۆوهپن ێ یوو انابهگ ته هسهدگ ی وهت  .له ی گن میکۆوئێس گۆشن ه سینسییه ن ههم له الاوه هێڵوهگ ێ تنز گنووه نوو انڵمونوو ێ هوهم لوه الاوه هێڵوهاو اروەی
ز ائوت تئێ تهدم اتمن ه اهێ گئشن یوه ن اژه این له سه تەانڕ

ی گن یوهون.

* ڵو میسبنحو ان ههمن شنهیت  Cلهێ ی گناه ی چ تئێ ؟ انان اهێ انگن ی

پەوو ایە ه ه تئێ ؟ هه له تنهڕهاهێه قسه ێ شههن هاو اوهێ اون چ ی هاوه توۆ ی گون جرژوه توڕێی

تئێ ؟
ێاین حه ن ین « :گەانژیوو اوهێ ز اوە توه هوۆ انشوکەی ە ووو سیسوتمو هسوهداتی ێتیو ۆمون

ایسوەمو توئێ وه توه چ شورئهاه لوهتن ه اوهێ ایە یووه تەاونڕ ه ی .لوه یسوتیتی اوهێ

پرکهناه سیستمو ایە ێێنن ه ن .ێه اهێه ئ ه تەانڕه ن ته چ شرئهاه ێ له الاه چ هسنورکهێه ه ی

چۆ جربهج

ه ەی ێ پەوو ایە قۆونن ته قۆوونن چوۆ توه هێ پورش

هچئێ له هه قۆونخرکتی ته پەسین هاییه ن له اهستۆ چ هسنورک تئێ ێ ن ه ن چۆ یتهش ه ەی  .تهدم سهتن هگ ته ارە
هاکئگ ه له ان ی چنێ ته تهوو هنشم ێیاه ێبه ێ ته پەسو سه ه یو ایە

میکۆوئێس تۆ خۆ له هێاو اهێ پەوه ی ووهتئێه ێ

میکۆوئێس ه ائیوو یتکن ێ لهێ ناه ی تۆ ارەی گهڕیتئێه هائه ێ لوه زمونوو اوهێ هرنوتێک شوتو توه

ویسبهگ میکۆوئێس تیستئێه« .
* چ تهڵژهاه و ویشن ی ه ی گن انڵمن متمنوه ته قسه نوو ە ؟
ێاین حه ن ین « :ته پرو اهێ زیوین ایه انابهانوه
اهێ تنتهاه تئێ».

ه پرشکهش ته ی گن

ە  .تۆ ومئێوه ێ ه ن او ایە

هن

خئ سهوت تنس ە ه اهوین پۆلیسو ارسکنالهوتان انگن ی
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حئسر مئێسهێان ه له هستەرکو ی گن میکۆوئێس ان ۆاناو ی گن ه ه ه ە وو تنڵئێ

اروەی لوه انڵمون توئێ لوه تربرکوتی وه توه وونێ

ارەی له انڵمونوو لرکهێاوهێه تونڵئێ

«پرئهوتاو ارەی ێ انڵمن » ت ێ تئێه تنس له ڵو چند نوه میسبنحو له انلۆگۆ ە وو تن مته انڵمنوییه ن لهگهڵ فە ه فرنه لۆتننوییه نوو اهووتیمو حی توۆلە (تەیاونوو هحمونوو)
ێ یویشتنو میسبنحو لهگهڵ ته پەسنوو انڵمنوو ه ن .ته ێاوه -مئێسوهێان
ائ ێێپن اهمنییهاو ۆمن

میسوبنحو لوه سونڵو  1363اون ناروک وه لوه الاوه هێڵوهاو فه یوسوه لوهێ ێداوه ه وەی ێه ته پەسوو

ایسەمو له فه یوسه تئێ.

*له ێاین هپەسی  :ارستن ه ونێ خئ سهوت هناوه پورش تربوو اروئه توه وئێسوینرکو هون
خئ سهوت

ێاهاه ت له هن

خئ سوهوت

هسوت پو

ه ێک له تن ه ایە ێ ی گن میکۆوئێس یاه هرننێهاهێه .لوه حنلرکوتی وه خوۆ

ه ون .جژوه لهموه اون ۆاوناو تربه وه لوه سوه هان هوه تهشورکتی
تربه وه ز جیوت ێ هرنوتێک جون اەی اکوه توۆچو هوه تهشورکت توه

اهو هست پرکە ێه ؟
ێاین حه ن ین  « :له یستیتی اهێه ههڵبژی ورک تئێ تۆ شرئیز وئێسینو تربه ه .له الاه

همئاست چیە و خئ سهوت ێ فتوئی ایوە

اوهێ ێ پرئهوتایه وه لهگوهڵ میسوبنحو تونس

تکهم له الاه و اکه اهگه یستهێخۆ ێ ه ن ایه نوم ته شرئهاه و انسناو تنس ە تن ههم ترنه ه ێژ هتئێه ێ ههم هتن چهوت هسو اکه جیونێیزم هرننتون وروئ تربه وه ێ توه پروو
ه تربه ه له ێێ یێ ێ هسناهاییه ن ی ههابئێ وهمتهائیوو اهێ ن ه تکهم .هه تۆاه ههان ۆاناو تربه ه ه خۆ

اهێ قه هتنلغییه

ێته وروئ چیە ه وه لوه وئ توه نوو

خئ سهوت

هڵکم ێه هگەگ.
هه ێههن اهو ته جۆ ێک ویشنوته

شرئیز وئێسینو م له اینژلیسو یاه .تربو اه همیشم اوهو ێکو ز

ته ن هرننوو اهو قه هتئێ تکهمهێه .پرمئیاه له هه ن ێکو جیت

ههاوه .توه انابوهاو توه ویسوبهگ اوهێ تربوه همئاسوت وه اونڵیو تربه وه توه

ی ههمیشه ی هاه له گنڵتهێگه پرئاسته .اهێه هئوه ێکه ه ارمه ارەیوییه ن اریوتی شون هزیا ێ توه هێیم وهڵکو

ل ێه هگەا  .تۆ ومئێوه ناو شهڕ ه هوژو ان اە مهاەسو ههنگ ته جرژه اهێه تچینه پهونگه هچئێانوه سوه تن  .ههڵبوهگ اون اوهێ ونگ شوهڕ توۆ ان یوییوه ن ز جیوت

ووهتئێ

تهدم شهڕ له ان ی ی تئێ .له حنلرکتی مهاەسیو تۆم ێ هوژو ان اە سئێ ێ شنکه هێه ن له انسومنوتی توئێ خوهڵک لوه سوه سوه تنون وۆ توهان توۆ اوه تە هگروڕیێه ێ وۆ توه «گەتوه
وەه«(ونێێک ه ارەیوییه ن تۆ اناهائڵە مئوتهزاەاین

زابۆێه .ێه گرڕ) ێ اوهێ جوۆ ه شوتنوهان تونس ه وە  .اوهێه ێێنهاوه و یسوتهقینه وهاهێهاوه ێ ههلئموه جو ێێتهڕێتئێووهێه

وهاهێهاه لهگهڵ انلو ێ ێی ایه نوه.
ن ی ترەه ن له ێی اهێیێتئێوو تر
* ێی پ

هچ

ه ته ویسبهگ ن ی ترەه نوو اکه چیە

ێاین حه ن ین « :تهل
زانتێێ

ێیاە له انوو ێیقعو خۆانوتی ته شئێنین هائێ ؟

لهم یاینوه ی وۆ ترەگ زاژمۆوتم له ترەلی

ات .اهێ

منمهوئێسرک تئێ ه ته جۆشێخە شهێه  1سنڵو هتهق انێیوو میکۆوئێسو تۆ انڵمنوییوه ن تونس وە ێ

یگەگ .هه ێههن وۆ ترەگ هاههێێ ته تۆوه تیستهمی سونڵو اونێیوو میکۆووئێس لوه سورەتنمبه

اهمسونڵتی ته ونمهاوه و انابوهگ توهڕێئه تبونگ .اون ه منیشوو توۆ اوهێ ته ونمهاوه

تنوژهرشت ە ێه.
حهمیت وۆێزه

ێ هنێڕێینوو ێژه توه چند ییوه نوین ه ه  .ێه

گۆڕ ی .شن هێیوو ته ویشنوه

هزیوو

وه ێسوتئێ یوو میکۆووئێس پونش اوهێ ێێ یێه توه ڤییهاننمییوه ن فەێشوەی ێ ونێه وه توۆ ێسوتئێ یوو سوناژۆ

ێ یون تۆ ۆ یێیوو میکۆوئێس لهێحرکو لهێێ یونتئێ .اون ه ڤییهاننمییوه ن ێ اون توۆ اوهێ اون ه ێ پە وه هوهتئێ ێ توه هێیم خنێێنیون ه وە هێه .پونش

ێه شکستبئێ ێ ێێشتنو اهێی پە ه ه ز پیە تئێ.

ێک حهمیت لهگهڵ هنێڕێینوو چئێه اهێێ ێ لهێحه هان خنێێ

ە هێه».

اهێ پە (لهێح)ه ان هێه ایه خۆ اه رک له ن ی ترەه نوو چیە ه هاه چۆویهایو انمن ه ە ێ یونوو اهێ تهشرکو سوه وجەی رش لوه تربه وه پرکوتێن  .پە روک وه هوه توه اوهوین
قهاەیورکو له پرئهوت ورئی انڵمن ێ ارەی ی ێست ە ان اهێ جرژهاه ه اهحمه
ته اۆله اهێ ن ه پ رکو ان هێه

وژی شن ه ی

اهێ ناو ان ی ههڕهشه

ە ه اهگه اهێ پە ه یتنەێ شن ه ی او ان یویش

تۆ هرەشو شیمیناو تۆ سه ارەی له ته یمبه تنڵئێ خنوه انڵمن له ان ی ی هو ێ ونێ انڵمنویش له ا

ه چه و شیمیناین ته رەیق فەێشتئه .خنائێ مئویکن ایمر شن ه ی
ێاین حه ن ین ته ویسبهگ ن ی ترەه نوو اکوه

ترو

اه همو اهێ اهێ ێدانووه ی هوئێسو

ونێچه ترەڵی گئێو تهێ ههڕهشنوه وه ی.

هلو « :لوه سوهفه ێک وه توۆ انڵمون هوهمبئێ توۆ ونسونوتوو تە ووۆ ائێسوت ێه

نوتاوت ێه گەانوو خوهداو «توئێە » انڵمون

فۆ مرکم پڕ ە هێه .اهێ خهداه تهێ انڵمنویینوه ه ێ ه له ە هێهاه و مە ڤتێستنوه ی تئێەیوه جئێدێوهاهێه .هه ێههن ته هێیم شئهەه ێ سن ی هتینم هه ێێ ین
سینسییه نوین ه ه  .سنڵئێمهش ارستن اه ته ێکو ز سه هێائێاه ێ حهێائێ

یهنائێ ومناشرکو شنوۆ اهێ پرشکهش ه ەێ».

ی گن میکۆوئێس ی گن میکۆوئێس له سنڵو  1990ههان سنڵو  1993تۆ منێه پرنچ سنڵ ێژه

رشن .سنڵو اه همو ی گن اهوین تۆ ۆ ە ووهێه زیویون

ائ تئتە سنڵو  1993هستو ته ن ه نوو ە ێ لوه  12اونێ الو  1993ۆاوناو پو هونگ .وهلو اه بوه
تەان

ی گن هه هشه

ێژه توه چند ییوه

ە ه اهگه اهونوهگ اه ارەیویش لهێ ی گناه مهحکئێم ت

ێاەاوهاو ێهزاوە

انڵمن وەخرکو گەی ه ی.

ه هێه اوهێ وناو ۆمون

اوه خن وەی .ی گون لوه 01
ایسوەمو پورش لوه یگهانووتوو
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تهم حنلهش ی گن له تڕان
ی گن ی

ۆاناو خۆاتی هێڵهاو ارەیووو ێه توه پەس ێ هۆ ون

وۆ یوو ون یزایون لوه ه هێه ێدگ ێ توه ن هرننوو ایە ا موو هێڵوهاو موهحکئێم وە  .لوه هێاوو

هلو فهلەحین ێهزاە ایتتە نگ ه تهڕێئهتە وو انێیوه ن ته ێکخوەیێ اوهێ سوەرە یتئێ توۆ شوناه اتی لوه ی گن تنووی وەی .توهدم ێیاوە توه هۆ ون

جۆ یێجوۆ اوهێ تڕاون ه

جربهج وه ەی.
اهێ ی گناوه یاژهانووت وه لوه ێی مە ووو خئموهانو اوه و لوه وروئتە وو فی اکیوو هسونورک وه لوه لیسوتو پرنسوه هسویتی توئێ
اهسەرە ی ه له هلو خنمنهاو ێبه

ایسوەمو اه بوه

ۆمن

هنشومو هفسوهوجنوو سوه

ۆمون

اوهێ ونگ

وهلو اه بوه

توه ۆمیتهاوه توه وونێ
ێاەاوهاو ێهزاوە

ۆمیتوه

انابوهگ

ن ێتون

ه هێه ێ وهلو فوهلەحین ێهزاوە

ایتتە نگ پرکهنابئێ  .اهێ هسنوه ۆتئێوهێه نوو خۆان له ۆشکو فیەێێزه ان ی هگەگ .ی گن میکۆوئێس اهێ هسنوه ێه تڕان ه یوو ایە ه ن یگهانوت.
اهێ ی گناه  3میلیۆ

خه ج ههڵژەگ ێ  136شنهیت لهێێتی انمن هتئێ ێ تهڵژهونمه نوو له  113ته گ(مجلت) ی ۆ ەیوهێه .هه ێههن ته تڕان

د

ی گن ونزمو ی یتوو (ارەیووو) ێ

هتبنسو یایل (لئتننوو) ته زانتیوو ههانههاناو ائسف اهمی ێ محهممه ایت اە له هنێێداینوو لئتننوو هه اه وه توه  11ێ  1سونڵ زانوتی موهحکئێم توئێ  .گئمنولرکەیێه وه
هان اهان

اکوه

تهت انێی ونسەی.

ۆاناو هنانو ایە

ون یزاین له ه هێه ێدگ ان نمو ی گن میکۆوئێس

* ان نمه نوو ی گن میکۆوئێس چ تئێ ؟
ێاین حه ن ین « :گەاژتەا ان نمو اهێه تئێ ه له سنڵو  1993تهم الاهێه الویکهم ههان  12سنڵ ێیاوە هویچ اونێیورکو اکوه هنێشورئه ێێتون ه ووهتۆێه .پونش اوهێ ی گناوه اوه
یوه مە وو گئمنونێاو هسناهاییه سینسییه نوو انزه تناجنوو ێێ

یێه وه ۆمون

ێێ

ایسوەمو توه انێیوبون لوه قهڵوهم ه ێ .ێی اوهێ ی گناوه توۆ منێهاوه و ز اهمنییوهگ پروک هونگ ێ

هێاو اهێ ئشتننوه یێهستن .ێژام ارژهاشت ه چرتاکه ونائیو ێه پرشئێ ته انشکەی ێ اهونوهگ ته ت شه م ێ ته شنونزایهێه هست تۆ اهێ انێیونوه تبن .فهلەحین ان پورش ی گون
میکۆوئێس له اهلهڤی اۆوتی وهاهوین اهێ ن ه وه هشن هێه تهڵکئێ شنونزاو پرئه ه ە ێ له ا
ێی
تنڵئێ

تنشتەا

ن ه نوو حکئێمهاو ی هون».

ی گن میکۆوئێس  :ی یتو ێ مئێسهێان
ارەی له انڵمن له سنڵو  1992ان ۆاناو ن

ی گن حئسرنو مئێسهێان تئێ .ێی اهێ تڕان ه انڵمن ێ ارەی تنڵئێ ه ه خۆان لهێ ێێ ێداوه تنووی وە هێه .انڵمون چوئی

اەلۆمناه ارەیوییه ه لهێ ێداه ه ە ێ سه جهم ێدانوو اهوتیمو اه یوهایو ائ ێێپونش تنڵئێ ه ونوو خۆاون تنووی وە هێه .اروەیویش لوه ن یووهێه توهێ ە هێهاوه اه یوهایو ائ ێێپون
تنڵئێ ه نوو خۆ له ێدانوو اهوتیمو اهێ اه یهاییه تنوی ە هێه ێ پرئهوتاو ارەی ێ ێدانوو ائ ێێپناو ائێشوو قوهاەیورکوو گوهێ ه توئێ .اوهێ قهاەیووه اون وناو سوه هێانو محهمموه
خناهمو له ههڵبژی وو سه

ی ێژه ههتئێ.

ۆمن

تربو «پینێ ئ یوو ئشکو فیەێێزه» چیە ه ه ان ۆاناو ی گن ێژه پروتیێه .لوه تهشوو ۆاوناو تربه هشوتی چونێێکو خشونوتێه توه سوه اوهێ گۆڕیووه لوه ه سونڵو ێی
وئێسینو تربه ه ته سه هرنتێک له هسنوو چیە ه ه ی هنائه .تهدم اهێه

ه هت لهێیوه زان تکها

ێێ یێ انزی تئێوو نزمو ی یتو له سونڵو  0223یاوه وه پونش ارەهڕیووتوو

پونز ه سوونڵ ێ ێێ منوووی لوه زانتیوییووه ههانههاناییه ووه اوونزی ووەی ێ اه سووه تووۆ ارووەی اەووۆ گ وەیێه .اوون ه لهگووهڵ اووهێه ی ووه تووه پرووو انسوون انڵموون
زانتیوییه ه اهێیێ ە ت

هائیو

زانتیوییه ه ارەهڕیوتت  .تنهمنڵه
ورئی هێڵهاو انڵمن ێ ۆمن
« اهێ ە هێه فرلبنزیوه

یێی پرتیچئێوهێه تکن تهدم له تڕان
ێهکئ

ی گون ی اون

هسوورک ووه ێێ لهسووه سوورو

ی گن میکۆوئێس ی جهخت لهسه اهێه ەیتئێ ه ی یتو تۆ یێی انزی تئێ هتو توه الویکوهم  02سونڵ لوه

ێ هرنتێکو اکه له خهسن اتئێیوو میکۆوئێس ته ویسبهگ انزی او ی یتو ون هزیاهاین ه تڕ ێ اهێ انزی ایوهان توه ان ونمو هانهێتهانوه

ایسەمو له قهڵهم ی .اهێی له تهشرک له ونمه ەیێه ه خۆانوتی تهێ جۆ ه ون هزیاهایین ه تڕ :

ه له الاه ێهزی هاه نوو ورئخۆ ێ ی گئسته او انڵمن ته مهتهستو انزی ە وو انێیوبن ی ی ێژ یێه وه هه زهتەێک له خهسن اتئێیوو میکۆووئێس توهڵکئێ

زهتەێک تۆ سه ههمئێ انزاخئیزیوو اروەی توئێ .انمونوجو ارموه اۆلهسوهوتوهێه وییوه توهڵکئێ گهاشوت توه ی په ێه ایوه .هنێ ونگ ون هزیاوهاو ارموه توه ویسوبهگ ههڵسوئ هاو ێێ الاهووه
هێڵهگ ێ ی ێه او انڵمنوه چئوکه لهێه ڵنینا
خۆان

اهێاش اهێ ێداه تڕان

ایە

ه اهگه ۆ یێیوو اهێ ایە ه انڵمونویو هسوه تون ترژئمون تکۆ ه ون ێی ارەه یووتوو ێێ لهسوه سورو زانتیوییه وهان توۆ ێداوو

یێه وه هورە یوهێه!

ان نمو اهێ ە هێهاه تۆ ارمه ههستکە ته ائێڕهاو ێ ت ائیونایه و ێێ الاهوهاه .له الاه له ته یمبه اکتناۆ او ۆمون
انڵمن ه سنالورکه تنس له خهتنگ ته

ایسوەمیو اروەی ێ لوه الاوه و اکوه لوه ته یمبوه هێڵوهاو

ایە ا مو ورئوهاهێهاو ه ن (تۆ ومئێوه سه وجو ارئه تۆ ته ونمه اهمنییهایو ه ایە

تهڕێ شۆابله ێهزاوە

ورئخوۆ انڵمون ی ه رشوی

ه ێک لهێ سه ێتهوته ی وئێسەیێه ێ هناۆاهان یێه) اوهێ ناوه ته هێهووت سینسوو_وهاوهێهاو انڵمون ێتوه گوۆڕێ چرتاکوه پنتهووت تهلرنوه نوو خۆاون وونت ێ توه شورئهاه و اکوه
ههڵسئ هێگ ه ه !»
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ههێیڵته ایه ن انزی او نزمو ی یتیین ته جۆ ێک له سنائسهێ ی
له انێه نوو هون ه نوو تنشئێ
وونزمو ی یتووو  43سوونڵه

هێڵهاه نوو ارەی ێ انڵمن ێ هزیمهوتاو ارەی تۆ انزی ە وو ێونلت ەا

ارەی قۆلبهست ەیتئێ هزیوو .اهێ پنش سنڵرک گیەی

هنێێداو انڵمنوو ه ناو منسیژەا

له منوژو من سو هه اهێ سنڵه ی انزی ەی.

سرشووهممه  02سووه منێهز سوونڵو  1316لووه ورووئ پرشووئیزاو اهوووتیمنوو تنهمنڵه ووه ێ ووهلو توونقرە جرژووە ائ ێێپوون ێ اووهمەاکن ێهزی هاووو ه هێه هناووه

فڕ هخنوه ایمنم خئمهانیو ان ی ێ اه سه هه له فە هخنوه خۆ ت انێی یگهانووت .اوهێ لوه ی گون میکۆووئێس ن مهووت ێهزی هاوو ایتتە ونگ ێ اهووتیمو سوەن قئ سوو پنسوتی ی
ونسرنت یتئێ .انان ێی گهڕیوهێه تۆ سه ن ه ه گهڕیێه؟
لووه هێاووو ی گوون میکۆوئێسووتی اهتئلحهسووهوو تووهوو سووه ێاووو « :م و لیسووترکو  13هسوویم ههاووه ووه لووه تووه ونێتوونوژتەا ایە ه وونوو ێژامووتی تهشووتی تووئێ  .اووهێیێ اووهێ هسوونوه
ته پەسین هایین له انستو سه هێه
وئێنه

پن ڵمن  .هه ێههن میهە ی

ێژامتی ێه گەائه .تۆ ومئێوه ئ ێشو فئێال

ه له اینژلسوتن توه ێیز ه سونڵ زانوتی موهحکئێم ەیتوئێ ێی اونزی

ه هتو ه توه اونێیوو سوئێانوتوو تربفە شوییه و اینژلسوتن موهحکئێم ەیتوئێ ارسوتن ێه

یێێژ ون

ێ گهڕیووهێه توۆ اروەی توئێ توه

پناهتوه ز لوه ێهزی هاوو خئێنوتوو توند ون

ه ن».
حئسرنو مئێسهێان تنڵئێ

ارەی له انڵمنویش له سنڵو  1993تۆ ارەی گهڕیێه .اهێ ه اه به

هنشمیو هفسهوجنوو پشوتیئیوو توئێ لوه سوه همو خناهمیوتی توئێ توه جرژوە ته پەسوو

شئێ ی ته ز اهمنییهاو وهاهێهاو (حهسه ێحنوو) ێ هه ێههن اهوتیمو تند ههائهاو ێائێێژ ونێ یو ارەی تئێ ێ سنڵو  1316له حنلرکتی جرژە ونێهوت لرکۆلینهێه سوتەیاژاکو
مهجمه و اهشخیسو مهسلهحهاو وی یم تئێ تهدم له هێڵهاو اهحمه وژی ی اهختو تهختو ێه گهڕی .ته انێیوو سویخئڕ توۆ تینوییوه ن قۆڵبهسوت وەی توهدم ێی چهووت

توه حوئ مو

زانتیوو اه لیقو ێ پرنج سنڵ تربهشبئێ له چند یو اەلۆمنایک انزی ەی .مئێسهێان ێی انزی تئێ چئێه زیوکۆ پەانستۆ ێ ارستن ه لهێ زیوکۆاه سه قنڵو خئێنتوه.
تربو «پینێ ئ یوو ئشکو فیەێێزه» سرەتنمبه
تنشتەا

تر ههڵو تژی  .هه ێههن گۆڤن

ێاین حه ن ین له پرشئیزایه

اهمسنڵ له سنا

گیەفنوتی ت ێ ه ەێتهێه .ویئزێاک اهێ تربه له او

«ههلسهوژنوتوو تربو یە ۆس» اهێ تربه له ا

ه له تربه ه

ەیێه ڵخۆشه تهدم لهێهش گەانژتە له ن یوهێه

ه ترو

تربه نوو سنڵو  0211ی ونێ تە .

ئ ه ارەیوییه ن ته ویسوبهگ تربه وه

لهگهڵ م

اتی ان ە  .ز

ۆمهڵژه

ئ تۆ م خهدارکو اکه تئێ ه ته وئێسینو اهێ تربه هستم هێگ ێ تۆ م جرژه شنونزایه».

سه چنێه  :ونز

هستخۆشین ە ێ یێیان ە ه له ان

تنشتەا

وه پرئاسوته تخئێنت ێنوهێه یوون ێ اتروەزاش ێه

تیست سنڵه انێیوو میکۆوئێستی تهشتی

یزایوه  « :ێبوه یوو ئ ه ون لوه ائ ێپون

تکهم .سه هڕی چرژێک ه له خۆ

وئێسوی

یاوه ێسوتناهاو ێ ێو

هزامن /هوژو اهمەاکن

منڵەهڕ  :یاەی یمەێز
اهم ێان ه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

بهیاننامه به بۆنهی بیستهمین ساڵی تێرۆری د .سادقی شهرهفكهندی و هاوڕێیانی
خهڵكو خهتناژرڕ كئ ستن !
گهالوو ێەستهمو ارەی !
الاهوژەیوو انشتو ێ انزی

لهسه یوسه

جیهن !

ارکۆشه ی ێ هۆگەیوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن !
 13سرەتنمبە اهمسنڵ تیست سنڵ تهسه ارە

ێكتئ سن قو شه هفكهوت

سكەارە گشتیو حی تو امئكەیگ فهانحو هتتێلو

اهوتیمو كۆمیته ونێهوت ێ ته پەسو پرئهوتایهكنوو حی ب له ه هێه ێدگ هئمنائێوو اه هد ته پەسو پرئهوتایوهكنوو حیو ب لوه اوهڵمن ێ ووئێ او ێهكوئ
ستو حی تو امئكەیگ ا

هپهڕێ كه له ێستئ یورك ته ونێ میكۆوئێس له ترەلی پرتهختو ێداو اهڵمن كهێانه ته هسوڕێژ ارە اسوتهكنوو كۆمون

اونزی اخئیز ارەیووو ێ

ایسوەمیو اروەی ێ هوه لوهێێ

گینوین له هست ی.
ارە

میكۆوئێس تۆ حی تو امئكەیگ ێ ت ێێانهێه انزی اخئیزیوه كئ ستن ێ سه یوسه

ارە استنوو كۆمن

ارەی زهتەێكو قئ س ێ خهسن ێكو گهێ ه تئێ . .سن قو شه هفكهوت لوه كناركوتی توه هسوتو

ایسەمو شههیت تئێ كه هرشتن تەانو له هستچئێوو وهمە  .هتتێلەهحمن قنسملئێ سینسهامه ی

اهێاش هه ته هستو ارە استهكنوو كۆمن

ونێ ی

كئ ێ سوكەارە گشوتیو اوهم حی توه كوه سو سونڵ پرشوتە

ایسەمو له ڤییه ارە كەیتئێ سنڕێژ وهتبۆێه . .سون قو شوه هفكهوت ێهك ێبوه ێكو توه تڕشوت ێ لرئهشونێه ێی كن هسوناو ڤییوه اوئیوو

جرژن تهانڵو  .قنسملئێ وهمە پڕ تكناهێه ێ وهاهڵ ویژه یوو ێ ونهئمرت تنڵ تهسه حی تو امئكەیگ ێ ت ێێانهێه كئ له
هزگن قهزیاو اهڵمن ی گناهكو تۆ په ێهوته ارە

ههداو كئ ستن ی تكرش .

میكۆوئێس پرك هرنن كه پنش و اك ته س سنڵ ێ ویئ لركۆڵینهێه ێ ێ ههمه الاهوه یستییه نوو تۆ ه كهێگ ێ ێبه ێ
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كن ته هستنوو پله اهكو كۆمن
ارە

ایسەمیو ێهك تڕان ه

ڤیهویش هه ته تڕان

ارە

اهم انقمه له كن ته هستنوو كۆمن

له یستیتی اهگه ی گن میكۆوئێس وهتئێیاه اهێ ت

ێبه یوو كئ ته جیهنوین ونسنوت .اهم ی گناه له جه هانوو لركۆڵینهێهكنوتی اهونوهگ اهم یستییهشو تۆ ه كهێگ كوه
ایسەمو تهڕێئه چئێه.

ه یڵهاوێ ستهمه مرژێێایه كه لوه ێێ یێ ڤییوه ی لوه حی توو اموئكەیگێ گوهلو كوئ كوەی لوه ێێ یێ میكۆوئێسویش ی ێێپونگ

هتۆێه ێ یستوێ ه یڵهگ هتئێوه قئ تنویو سنائسهێ ی انتئێ ایهكنوو ورئی ارەی ێ اوهڵمن
ایمتینزهكنوو كۆمن

توهدم ی گون میكۆووئێس توهێ پوهڕ انزیاوهاوێ سوه تهخۆایهێه تڕاون

ایسەمو تۆ اهڵمن ێ كۆسپ ێ اهگه هكنوو هێڵهاو اهێ ێداه لهسه ێژن

ی گن پرشو ته ایەی ه

خوۆ

ی ێ ههڕهشوه ێ

ی په ێه یوه قنز ێ ی اهسترنهكنوو ی گن وهگەگ .گەوی ویوه

لهێ ی گناه ی چهوت تهكەێژیەیێ و مو سه ته سئپن پنستی ی زانتیوو كەی ان وون گەووی اهێهاوه اوهێیێهاو اوهم ێژاموه ێ ته پەسوه پلوه اهكوهكنوو توه ارە اسوت ێ ارە اسوتەه ێه
جیهنوتی اسئی ێ مهحكئێم كەی  .هه چهوت ارە ا مو هێڵهایو كۆمن

ونسەی ێ لهسه یوسه

ترژئمن هایو ی گن میكۆوئێس زهتڕێكو قئ سو له ارە ا مو هێڵهایو كۆمن
ستن ێ هۆگەیوو پەسو كئ له سه یوسه

ێهشونوتێه ێ شوون یێه تووئێ

ایسەمو وو الوو كهم له انستو ائ ێێپن ی وو ێهشنوت.

جیهن !

یسته ارە ا م ان هاهكو وئێ ویه ێ هوژه هیچ نگ ته اوهێیێ
كۆموون

ایسەمو وه ته ێێ یێ میكۆووئێس هسوتو پو

وە ێ ووه لوهێێش كۆاوناو پو هونگ توهدم

ایسووەمو تووه

اشوهكرش ووهكەێ توهدم اهگوه ز جون ارە اسوت ێ ارە اسوتەه ێه ی لوه اون اكو ێ پشوتو پوه هێه زهتوە خۆاون

ێێ كووە هێه ارە اسوتیو اووهوجنم یێه ێ تووه انشووكەی پشووتیئیویو لووه ارە او م كوە ێه .ارمووه پرموون ێیاووه اهگووه ایووەی ه جیهنویوون

لهسه هانێه لربڕیێیوه ته هته كنویو لهگهڵ ارە ا مو هێڵهایو كۆمن

ایسەمو كە تن هوی توئێ ارە او م تهقوه اوهمڕ انسناشوو جیهونوو وهخسوتبناه مهاەسوییهێه .حی توو اموئكەیاو

كئ ستن ێ گهلو كئ ێهك تهونێتنوژتەا قئ تنوینوو ارە ا م خۆان له ته ه
میكنوی مو پتهێاە ێ همهلو تۆ پرشژیە له ارە ا مو هێڵهایو كۆمن

ارە ی هتیننهێه ێ مهحكئێمو هكه  .ارمه لهسه اهێ تنێهڕها كه كۆمهڵژن ورئ هێڵهاو پرئاسوته

ایسەمو ێ ێكخەیێ ێ انقمه ارە استهكن یتن ێ ونت ارە ا م تكهێێته ێە كن اژه او پرئهوتایوه سینسوو ێ

انتئێ ایهكنوهێه.
ارە ا مو هێڵهایو كۆمن

ایسەمو ێ ارە

كۆمهڵه ورئ وهاهێهایوهكنویش لوه ته یمبوه

مئخنلیفنوو اهم ێژامه ته هیچ جوۆ اوهوین كرشوهاهكو ارەیوووێ ورئخوۆاو اوهم ێداوه ووهتئێه ێ ویوه توهڵكئێ كرشوهكو جیهنوییشوه ێ كوۆڕ ێ
ی ته پەسو

چئوكوه اوهم ارە ا موه لوه سینسوهاهكنوو ه هێه اوهم ێژاموهش ی پروڕهێ هكوەێ ێ قئ تنوییوهكنوو ووه توه اوهوین كوئ

تهاهوینش ارەیوی ێ وه ههمئێ ارە هكنویش له خنكو ارەی ی كەیێ  .له اهمەاكن الاینهێه تژەه ان ائ ێێپن ێ سه یوسه
شهقڵو ارە ا مو هێڵهایو كۆمن
قئ تنویینوو ارە

ێ ووه

ههداو ورئهڕیست تهشرکو ز لوه كوە هێه ارە اسوتییهكن

ایسەمیین پرئه ان ه.

میكۆوئێس میئیوو اهوته ونسیۆونل سۆسینلیست گهێ هاەا

ێكخەیێ جیهنوو پنش ێكخوەیێ وهاوهێه اوهكژەائێهكن توئێ  .اوهێ اروە ه لهالاوهك هسوتت ێژ توۆ سوه

گینوو ێبه یوو كئ تئێ ێ لهالاهكو اكهشهێه تۆ سه سه ێه او ویشتمنویو اهڵمن ێ كۆتئێوهێه اهوته ونسیۆونل سۆسینلیست .هه تۆاوه اوهم انێیووه ترڕێو

ێ سوئێ ناهاییه و انشوکەی

ته ۆمهڵژه ویئ هێڵهاییش تئێ.
خهڵكو انزی اخئیز ارەی !
هر ێ ێكخەیێه سینسوێ مه هوییهكن !
 .سن قو شه هفكهوت ێ هنێڕێینوو له كناركتی له الاه ایە استنوو كۆمن
پركهرننوو ههمنههوژو ێ هنێكن

له ورئی هر هكنوو اۆپۆزاسیۆوو كۆمن

لهێ تنێهڕه حی ته هاهێه سه چنێه
ۆمن
توه

ایسەمییه .تهدم جرژن

هگەگ كه وهتئێوو هنێكون

ایسەمییهێه شههیت كەی كه خه اكو انلۆگ لهگهل الاه ێ كهسوناهاییه سینسوییهكنوو ارەیووو توه مهتهسوتو
ایسەمو ی تئێ  .اهم تناهختیوه

ێ ههمنهوهوژو لوه وروئی هرو ه اموئكەیگ ێ پرشوكهێانخئیزهكنوو ئ سوتن ێ اروەی

من هاوه

ووههنائه .ووه هوه

هسووناهاو ێ الاوهوو ارەیویووو ه هێه ێدگ هرەشوو ووون هێی ه هووه سووه یخئیزه ونوو ت ێێانووهێه وهاهێیاوهایو خووهڵکو

ئ ستن  .سنڵو یتە ێێ نارک حی تو امئ ەیاو ئ ستن لوه تهانوننمهاوه
ت ێتئێوهێه

هوۆ سوه ه یو لهسوه كن منووهێه

یخه ه  02سنڵ ێی شههیت تئێوو .شه هفکهوت ێ هنێڕێینوو ه گینوو خۆان له سه اهم انمنوجه یوون اوهم اه ژەائێایوه توه

ووههنائه تووهڵکئێ هوه جوون ه توه تینوئێاووه

یتهشکەیێ ێ تنتهستو ئ

.شه هفکهوت ته یویشت ێ انلۆگ له گهڵ الاهووه نوو اۆپۆزاسویۆوو ارەیووو

ی یێی

وە ۆمهڵژوه ویئوهاوهێهاو لوه ته یمبوه سوتهم ێ هرەشوو هێڵوهانوو ونێچوه توۆ سوه وهاوهێه

پشتیئیوو لهم وهاهێهاه تکن شهپۆلرک له اهتلیغناو ێ مننوه ته یمبه حی تو ارمه ێ ت ێێانهێه حهقخئیزیووه خوهلکو ئ سوتن ێهڕێ وهێگ .اهمسونڵیش

ێککهێاننمهاه له ورئی ێێ اکخەیێ سینسیو ئ توئێه توه تینوئێاوه و اکوه توۆ اوهێه انێیووه سوئیێه نوو ێێ ێژاموو شوناهاو ێ ۆمون

ایسوەمو لوه

ت ێێانوهێه

وهاهێیاهاو له ئ ستن ێێپنگ تکەێنهێه ێ حنشن له فەهوهاهێهتئێوو ێداو ارەی ێ سه هانایتەا منفه نوو وهاهێه تنتهسته نوو ارەی تکەێ .ارمه ته یخبئێوو خۆمن له تئێ ێ
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خۆوئیوتوو اهم جۆ ه ێیوژه ێ تۆچئێوه زانوبن یووه ڕی هگهاوهوی ێ لوه سوه منفوه وهاهێهایوه نوو وئ ێ وهاوهێه نوو اکوه اروەی پو
ێکخەیێ ێ هسناهاییه ارەیوییه ن تۆ ال اهم یستییه ی ه رشی

ی هگەانوهێه .هوه لوهم ناوهش ی سوه وجو هرو ێ

ه ته ت قبئێڵو فەهوهاهێهتئێوو خهڵکو ارەی ێ ێ لرژەا ێ ته هسمو ونسینو یێی نوین

وه لوه ارسوتن ی اه یوهاو

ێ اه ژەائێایه و خهتناژرڕیوه له انستو اۆپۆزاسیۆ ی پرک ێ ێ وه له یهنائێ ی اه ەن چهاو ێالگ یتی ێ هستهته ه ەێ.
چوونێهڕێیویو ارمووه لووه هووه ێکخووەیێ ێ هسووناهاو ێاوون رکو ارەیویووو اوونزی اخئیز ێ تووه پەس اهێهاووه

اووهم هرەشووه اهتلیغناییووه ێ اووهم جووۆ ه ێیوینووه چهێاووه تئهسووتنهێه ێ هنوووته

ێێته ێێتئێوهێه انزیانوه ێ ێیقیعبیننوه له گهڵ ێیقعییهاه نوو ۆمهڵژه ارەی ێ یویشت ێ انلۆگ ته مهتهستو لروک ارژهاشوت ێ یوونوو تننغهاوه و پتوهێ توۆ اه یوهایو ڵخئیزیووه
ارەیوو سبهان ت .
خهڵكو خهتناژرڕ كئ ستن !
كۆمن

ایسەمیو ارەی تیست سنڵ لوهێهپرش توهێ انمنوجوه  .سون قو شوه هفكهوت ێ هنێڕێیونوو اروە كوە كوه زهتەێکوو گوهێ ه ووه هوه لوه حی توو اموئكەیگ توهڵکئێ لوه ت ێێانوهێه
ههداو ئ ستن تئهشرن  .تهدم ته خۆشییهێه اهم حی ته ێ اهم ت ێێانهێهاه سه هڕی

وهاهێهاو له

جۆ یێجۆ ی هه ێی چقڵو چنێ

هسهداتی یوو ۆمن

ایسەمی  .تیەێتنێهڕ وهاهێیاهاو له

ێێتهڕێێ تئێ له گهڵ ۆسپ ێ قۆ او وهخئیز یێ ێ ارەهڕا توه هوهێ یز ێ لروژ

ههداو كئ ستن لهالاهك قئێڵتە ێ وههن انهاە توئێه ێ لهالاوهكو اكهشوهێه ونێچهاوهكو

ته انتە ێ ێێته ێكو زاناە له جئغەیفین كئ ستن گەاۆاهێه .ت ێێانهێه مه هوو له گهڵ اهێه ته ائوت
ته چنێاەا هر

سینسییه ته چهشنرك كه هر ه سینسییهكنوو كئ وهك هه ته انسنوو له په یێێ ونخەێ

یاهایو ه ەێ په ه گەائه ێ گهلو كئ هه ێی خنێهوو ێكخەیێاەا ێ
تهڵكئێ ائیون گرڕیوو ڵو سه هكوێ چن هوئێسسنزاشین لوه انڵئگۆ هكونوو

یهنائێ ارەیوتی ههاه.
گیەێگەفتو سه ه یو اۆپۆزاسیۆوو ئ له

ههالاو ئ ستن لهێه یاه ه هه ێی پەش ێ ت ێه ێ هنێ ن

ێ هنێههوژنێاو پرئاسوت لوه ورئیویون ی وییوه .حی توو اموئكەیاو كئ سوتن

اهمه ته كرشهاهكو جیت ێ اهونوهگ ته مهاەسییهك لهسه قنزیوجهكنوو وهاهێه كئ له ارستن ێ ته انابهاو له هنائێ ی هتین  .ارمه هه ێی ه له چهووت سونڵو یتوە ێێ ی ویشونومن
یێه ههێڵتی تۆ پركهرننوو هنێكن

ێ ههمنههوژو له ورئ هر ه سینسییهكنوو كئ توه اوه و هوه هگەوژو خۆمون ی هوروی  .ێه ز جون

اکوهش یمنوژهانووتێه لروک و اوک تئێووهێه ێ

اه ژەائێاو امئ ەیاه ن ته ێخۆشکه ێ هسەرکو اه یهاو ێ هنێ ن او هر ه سینسییه ن له انسترکو گهێ هاە ی هزیوی .
خهڵكو انزی اخئیز كئ ستن !
تنهمنڵه شههیته سه ته زهكن !
له تیست سنڵه شههیت تئێوو  .سن قو شه هفكهوت ێ هنێڕێینویتی جن ێكو اكه پهامن وئێ هكهانهێه كه ان سه ته ێژن اهێیوتی تڕ ا ێ ههان ێه اهونانو انمنوجوهكنوین ێژنكوهان
ته وه ها  .ڵنینا كه گهلو كئ تهێ انسته له ێشین او سینسو ێ وهاهێهاو گهاشتئه كه هر ێ ائیون ته ێکخەیێه سینسو ێ خهتناژرڕهكنوو تبهخشو توۆ اوهێه قۆوونغ توه قۆوونغ جیژون
ته انڵو اركۆشه ه له هستچئێهكنوین تژەوهێه .یز منوهێه حی تو اموئكەیاو كئ سوتن ێی اوهێ هوهمئێه زتوەه قئ سونوه ێ اوهێ هوهمئێه هوهێ یز ێ وشورئه سوهختنوه ترژئمون سوه چنێه
لهتڕی وههنائێ كۆمهدوو خهڵكو كئ ستنوه.
س ێ له ان ێ ونێ
ته هێیم ت

 .سن قو شه هفكهوت

فهانح هتتێلو هئمنائێوو اه هد ێ وئێ او ێهكئ

ێژن شههیتیوو میكۆوئێس ان ێه اهنانو انێیگێ انمنوجه پیە زهكنوین

مه گێ وهمن تۆ ێژامو ارە استێ ارە است په ێه
حی تو امئكەیاو كئ ستن
هفته

سینسو
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كۆمن

ایسەمو.

ێ ههمئێ شههیتیوو ێژن انزی

الپە م 62 :

هۆرهی شهوێکی خوێناوی
ێبئی ه امو
اهم شرعەه ته انابهاو تۆ یگهانوتوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ
شوهێ

ونمه " ئ ستن "( من ه انابهگ ته ان

 1993/9/14هسووتم ووە تووه وئێسوینو شوورعەێک تووه تۆوووه اه وهمی سوونڵین

ویئمشەێ ت

...تهم شهێیوه
هزاه پهاڤه قهاەیویه ن ته هستمهێه
:پهلکه شرعەه زیمن ه ن ههۆومهێه
ۆست ێ هێانم

چیە و ت تڕیوهێه وهسەهێا ێ هابە وم
هنێی هنێی
...وهتڕیاهێه تهسه هناو تەا تن ا
هنێی هنێی
پهل ێ پۆ ههستم هەڵئه ا
هچو هرشتن
ویژن ێکو ت ان گن ه
...پۆ اەێتو اهم انزی ه
*
وئێ و خنمه خئێ پژێنه
تند خهانڵو ته زهفڕ
ێه په یسئێ پرکهوینم ارک شکنێه
چنێ تۆ خهێ وهفەهگ هورەێ
خهێ اهێ تئێ ه هش ێ شئێمهم
...اهمشهێ له چنێی اۆ یێه
چنێ پڕخئێنه
ههونێم قئڵەو گەانوه
اهمشهێ ز ان
ڕ هز پرو ێیو ه سئی ه مه ائیوه
اهمشهێ سەه شینهشرعەم
الهمۆ پشکۆ غه ابیو حنجو قن ه ێ
ێی له پرتهشته ه
اهسەو زیمو
چهپۆ نوه

شووههیتتئێوو تووۆ شوه هفکهوتایهێه .تووه گووئێەه

ێکووهێاو اۆمون ەیێ ورووئ هفتووه ه شوورعەێکو ووۆ

ن متن  1993/9/11سه نگ  0332له وئێسینو اهێ شرعەه تئێمهێه .اهم شرعەه ان گن ێکو خوهێ ێ خئلیون ێ سوۆز هەڵچوئێ اوهێ

پنش ارەهڕانو  19سنڵو هتهق ته سه اهێ شهێه ی ێه

زاه

 02سنله

.شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو) وئێسەیێه.

ۆاه

ێ لرننوهێهاه له ان

تۆ سه یت ێ ههمئێ قئ تنوینوو ێژن انزی

گون ه ێ اهموهوو مرەمنتیڵیموه .ارسوتن لوه

سه له وئێ ت ێ

ه همهێه.

الپە م 61 :

هستو ان ام تۆ سڕ تئێه؟
ێاژ ی

شهختهاه

پهاکه

!هنێی پنای
...گهدڕێ ی ت انمنوه
*
.اهمشهێ هنائێم
له پهوجه ه تەانرکو گینوو اۆێه
تڕێیومه انپۆ نوو اهم جیهنوه
اهمشهێ هنائێم
ێ ه انێێنه ۆێه هم
تڕێیومه تند ته ز خۆشهێاستو؛
هنێی  ...ههان ئێ انسمنوه؟
شه هفکهوت
اۆگڕ ن تئێ
ێم

الهمۆ

اۆ ان گن

ئیوئێ شهێیوو زستن تئێ
وسکۆ ێ ههویسکو تەسرتو

..منتیالوو ئ ستن تئێ
لهم اه زه ائێشو سنمه ی
ه ی ێته جمهان ێ
وهچنه ا

قنفڵه

ۆچو هه هس

ه مهل هێ یڵو سئیورکه
انێێ له ێەان ێهحهس
ێه چۆ مهلیک سلرمنویو ههایئتن ە
ێه شرخ سه یت ان ته ە ێ
قنز

سنێی ێ

ۆمن

سمکۆ شکن و تهج هرشت
اۆش هه انێی تهجرت هرشتی
ته ویناه
ههڵەه ێ هیئی ێ انزی هێه
ته ۆڵهتن

ونسۆ

(...قنسملئێ

ۆڵهێی هێه

*
سه همرکو چ سنمنن ه؛
هتیه انێوی هتنه قنقڕ
هتیه خه منوو جئاین ی
 ...هت ته گڕ
سه گ ه ه ته الوو ۆاەه تن اکه
هتنه ز ان

الپە م 62 :

...لرت هتنه تنشئێ

هش ێ ڕ

انمن گهێ هم
سن ه سنڵه ڕیته هێه
یته هێه ێ
له سه تنڵو ههونسه سن

اهم گەله

ێه گهڕێئه-
ێه گهڕێئه ێ ته هم ڕێئه
ئێ گهاشتو نم مهڵبهوته
نمه شن ه نم ه تهوته
 نم ویشتمنوه اهلبهوتهنم زه اناه
نم ههێی ه ورەگ ه جنڕ انشتواه ێ
...شینکه

یستیو ل ڕێیێه

پڕ ته زی

اهم میللهاه

اف ههڵبته ێ
انزه هه گی انێڕ مه ه ته هێ ێیێهاهمه م ویم اکن ن ام؛
اهمه سەه ت پهوژە ترتهوژیرکه
...مرژێێ

ونێه

ێژ تەانو ئ

تۆ سئ نناو سه من گینوم
ته ێی اۆزێ گڕ ێ اینتی تۆ اهوژئستو له گۆ هێائێ هیئی نوم
پهل وهمن ی وههرنم
شنخرک وهمن وه تڕمهێه
ی ێ وهمن ی وهپنچم
...هنێی
ڕێئه تەانم
هنێی  ...ئیوئێ

ۆوه ههێی

ت اینم

اه خئی ترکهستەانه ن !
هت ان ه
هت ان ئێ
له تهفە ێهاشئێمه شئێمو شهێ ونمئ ی
ت تنێهڕ ههمئێ ههتئێوو یگەائێم
هنائێمهاه سه اهێ تڕێیاه
گنڵه تتهم ڵو سنفم
پشت تکهمه اناینه ن
له سه اهختهڕێکن الچم
شئێ شئێ جۆگه خئێننێ اۆ
تژەمه ته

ڕیچم!؟

الپە م 63 :

...تیکهم ته ێننس ێ خنچم
*
...شئێمه سنڵه
لئاکه ێ تنن شنن ێ ڕهێهز
...قئڕپرئیوه
هۆ ۆوه هنێ ممو قهوتال
– ه

ێیهێه

ه سه چۆپو
تۆ شرخنویو اهم خهمنوه هگەاتهێه؟
ه له پنشکۆ خهێوه نوو قنسملئێ ی
فنڵهتهخت تۆم شهێیوه هگەاتهێه؟
ه له وسرو
ههابهگ سئڵتنوو تنێهڕان
خئونێ ه زیمو سندوو
هسڕاتهێه؟

ئێەهێه

پن زهمنێهوت هنانهێه ێ خهوهتهوتیوو انمنوجت
خئێنه ڕ یێه ه خۆگ تئێ
پن شهێچهله چن هوئێسمن
مۆمه ئ یێه ه خۆگ تئێ
..ێی اهێێستنش
له ورئ ێێ ه مناه هاتی
ت ه سه منێهز پن گ
 ...ڵەه

ڵو پرشمه گنوه

ههویسکو ناو اهوینایت
 تۆ شهێگن ه خنکنێه ن -خئڕه تهفەیێ قهوتال ێ گڕێێ
ههونسه سن

ۆ په ێ

یاکنوو

...چئی پن چه ه

ئ ستنوه

*
شه هفکهوت
له سه زی

گئدڵه سئێ ه تەانو

اهم ئ ستنوه زیمن ه
سەێێ ێکیت
هه هاڵر ێ هاڵرنهێه ێ
(ونتڕێیهێه
هۆ تەێێسکه خئێننێایه ه خۆ وشینو ئ هێی
شهێهزهوژه ێ زهوژه شهێه
هنێی ێکو وهمهایئه اهم ترتهوژیه ڕێمناه

الپە م 64 :

اهسترەه گئڵو ته پرته
...ههێ مینن خئێننێه ێ گئدێپڕ ێنو سه ڕێته
یمهمرنه! یته هێه
پشترنه هگ ائوت ه هێه ێ ملو اهم ههێ یزه تژەه
اهم ێژهاه اهمتئمنوه  -ههسته هێه!
ههگبه سئێ ه خهێوه نوت له ۆڵ تن ێ
تهسئی ههسەو زه هپهڕگ
چه

نزائه تشکرنه

له انسمنوو ههێ یمنوتی ته گەمژوو هنێی گ
خهێ له مهێلهێ ت ڕێنه ێ
له پەانسکه ترتی اتی چهپکه شرعەێک
تکه ه مهشخهڵو ێژنگ
ان ت یو
اهێ هسنوه ههانێ زانتهتهچنڵ ه ه
انزی

ئ هه اه رکه

ههێ یمن یاکو قهوتاله
زیم هه زیمه
ۆڵه ه شرعە مهێلهێاش
هه لو ێ پۆ

ی تهڕێێه

هشقو اهم خن ه هه اه ه
...شه هفکهوتاش قنسملئێه
تن ت یو
گه ی گئێ ێکو ههێ یمن اشه رش ه
...انڕیڕیاه هز اکرن
گه خهێ له چنێ منتیڵو ان ته ە تتۆ ێن
..پیەهمهگەێێ ترشکه ونز

ی ه ێن

گه چنێێكو تئ یغسئڵتن ههڵبکۆڵ
اه خهێیورکو سهائیوه
اه ی له شهقه تنڵ ێ هفڕێ
له سنت خو گڕ ێ خئێنن
...له چئی چەی سه ه ێن
*
اه انسنێدوو ان اکو
اه جهلە یوو پرتهختو شهاتنوه ن
پرتن ێیاه اهگه قهوتال ڕوئێ هرنن
ز ان ورختن ته ج

ێڵ ؟

پرتن ێیاه اەافهمن ل زهێگ تکه
خۆ اش همەێ ێ

الپە م 65 :

ونهئمرت

سمو زه

رڵژه هیئیمن ه رڵ ؟
...پرتن ێیاه
ته اهمتئمن اهخنکرنت ێ؟

تیچمو ز ان
...پرتن ێیاه
پرتن ێیاه

اەێسکناو لهێ انسمنوه هان ێن
ه ان یومن
اهسترەه گینوو شیەانو
ههزی یومن
اه بی
وئێ

اه بی
ارتی هتن ێن ؟

*
هل ل اه ێ هلۆلۆاه)
...هنێی

هوژم تۆ ه وناه
هستو سهێزگ

تههن ئیو

اهم پنای ه ان اۆقو سه هه تهداه
هه هسته چیله
( ...ه اسه

زهخو
ئ

ایناه

*
اه سربه
اه

پرڵئه نوو قنسملئێ

حو وهمهائێ قنز

اه اهسەهشرو
خهێوو سهێز چئی چەی سئێ
اه هه هسو پن ه سنئێ
سینسنڵه لهم ههێی ه
اهمسنڵ هانوو گه هلئێل
تەانەرچو جهستهاه و هوجهڕ اه
اهمسنڵ جۆخرنو ت شهومن
له انمر

خهزیڵرکو

قژمسینو خهزهڵئه ی هستهمۆاه
اهمشهێ یومن
...سهێزه ته زه گه وکهشه
...ههێێنو شی ێ ڕ ڕ اه
*
...تهم شهێیوه
هزاه پهاڤه قهاەیویه ن ته هستمهێه
پهلکه شرعەه زیمن ه ن ههۆومهێه:

الپە م 66 :

ونتڕێتهێه
...تهسه هناو تەا تن ا
ونتڕێتهێه
چیە و شی ێ خۆڕوی
هنێی له م
پهل ێ پۆ ههستم یێه ا
هچو هرشتن
ویژن ێکو ت ان گن ه
...پۆ اەێتو اهم انزی ه
*
م شرعە ویم)
م زیاهڵه
هۆ ه شهێێکو خئێننێام
ه هڕ ێمه
...گه ێێ گیەیێ انزی

شهێگن هێه

م شرعە ویم
هنێی ێ هنڕه ترتی ام
له ونێ ههونێ هنێهوو
ێژ تر ی ام

...مرژێێ
م شرعە ویم
...سه

ههڵژەائێ انێیام

له ۆدوه اهوژه نوو تهختو ئ ی
خنچو خهێوه نوو خۆمم له سه پشته ێ
ته ڕێبئی
ن هسنام

...حهاەیوبرژ
م شرعە ویم

 ...مرە سنڵه نوو ت ههانێام
هنێی هنێی

ترکهسیم

...هۆ ه شهێێکو خئێننێام
 ٩٥سیەتنمبە ٠٢٩٠

بهرهو یادی 22
اەتئێتە ەقە اکئ
ن اژە او انابەامەوتایه نوو .سە یت
لە تەهر ە وو هرژمئێویو حی تو ێمئ ەیاتی

ساڵهی شههید کردنی د .شهڕهفکهندی و هاوڕێیانی

الپە م 67 :

ێ یتوی

لە هە شۆ ش ێ انڵئگۆڕێکو تنە ماو سینسوو وۆمەداەاو ێ وەاەێیاەایوتی خەتونگ توۆ اونزی

ە ووو مونفە اینسونوو ێ ویشوتمنویه ن لە هە ێداروک ی ە مسوتو پرکوەیێم

ترژئمن ەسنوو تە ائیون ێ لرهونائێ شونوین یێماە تە ێ توۆ گەاشوت تە انمنوجە ونوو گەل ێ ویشوتمن جو پەوجەاون اون م .لە وونێ جوئێدوەێم

مێی ێ حەقخوئیزیوە گەلوو وئ اش ی

ەسونوو اونزی ێ هەڵکەێاووئێ ێزیوون ز هووهتئێ ە هەموئێ اونوو خۆاوون لە پرنونێ ێم اهرنوونوو مونف ێ انمنوجە ونوو گەل ێ جرژیووە ە ووو تنەمن وونوو اونزی

ێ ۆمەداەایووتی

ێ ی پە ێم

اه خن ە ێه ێ ت پسنوەێم خەتناین ە ێم ێ اەونوەگ لەێ ێژن پیە زم ی گینوو خۆشین سە تە زیوە تەخت ە ێم.
وروئ جوئێدوەێم

ێبە ێ ەسناەایو هەڵکەێائێ ێ اون

زگون اخئیزیوە گەلوو وئ ێ حی توو ێموئ ەیگ ە هەڵژوە
 ...هتووت تووئێ وون

ێویشووتمنوو اەخەقووو اینسوونوو ێ خوونێهوو زیوسووت ێزیویوون

سینسوو

وۆمەالاەاو

ۆمەڵروک انابەامەووتاو تە ز ێ تە چونێ

ێ تووئ سوون قو شووە فکەوت ونسووەیێ تە  .سووە یتم ە ومئێوووه اەێ جۆ ه ەسووناەاینوە ز

ەم و ێ لە

هەداو ونێم یستتی مگمەو  .لرە ی تە ئ او ایشن م تە هەوتێک لەێ ائیون ێ انابەامەوتایه نوو اهێ ێبه ه ێ ن اژە ان لە سە جئێدوەێم تەگشوتو ێ حی توو ێموئ ەیگ تە اونابەاو
م ەم.
ن

 .سە یت ە خئێنتوو انپلە

ێ تئ ی لە ورئخۆ ێ م مێم ێالگ اەێیێ وە توئێ لە توئی

ارکۆشوون تە وئێسووی ێ تە زموون تە شوورئماە و توونش لە سووە اە

زیویون

ێ منفە وون تە چوونێ ێێوو ێ ێشووین

ێ زیوسوتەێم اون ی ماە وو تونش ائیوون ێ شون مزیاو هەتوئێ.اەێ هە لە سوە مانێم

تە وون ێ پرشوومەگە نوو حی تووو ێمووئ ەیگ ێ ووۆمەالوو خەلووک تژەاەوو ێ اەووونوەگ

پنڵەشتو فکە ێ زیوین ایشو م ە .
ن

 .سە یت اە رک لە تژی م نوو ونێ حی تو ێمئ ەیگ تئێ ە ڵرکو ز

لە مێلەمەوت ە وو اە تیوناو سینسوو ێ اەخوەق لە سینسوەاتی ێ ارئوۆ ا م ە ووو سینسوەاە نوو حیو ب ێ

تە گەاکە ێ چەسەنوتوو ائسئێل ێ پەانسیەە ن م ە ێ لە گەل هەمئێ ن ێ پرشمە گە ێ تە پەسنوو حی ب ێ مێ ێتە
گەل ترت مون مسەدگ تە مێ اکتناۆ

متنگ .هە اەێمش اە رک لە هۆاە نوو تئێ ە سەخت افن و لە منفو چن موئێسوو گەلوو وئ ێ مسوەداو ویشوتمنوو ێ گەلوو م وە  .هە تەێ

جۆ مش لە م مێم اەشکیەاو حی تیش ی تنێمڕ ێیتئێ مت سیستمو سینسو ێ حکئێمەاو پلۆ یل ترت
ن

یستژۆ ێشهفنف تئێ .اەێ پریئیتئێ سینسوت متو اەخەقوو لە

مون سەختە ێمئ ەیسو جربکەێێت ێ ی پە ێم

 .سە یت ەسناەایه و ز تنێم تە خۆ یز تە انوو پرشمە گناەاو تئێ ێ لە هە تن ێ خرکتی سە تەخۆ ێ قوئ س ێ قونام لە سوە پروو خوۆ

مەسئئلییەاو تەالێمگەانی وەتئێ تە مێیم ن

م ە ێ قەون ەاو ز توئێ .سون م ێسون ن م اون ێ

قووئێڵو تە انمنوجە وونوو حیو ب ێ گەلووو ووئ هەتووئێ تووۆاەش هوویچ ێی
جئێدوەێم ێگەاشت ت ە انمنوجە ن شلنە م ە تەلکئێ

تە

یێ تۆچئێورکو تەهی ێانابەگ تئێ لە سە تەان م ن ێ تەان ی

لە ۆمەڵژن ی ڵو هەترت.
ی مێمسوتن .هویچ ونگ من اونگ ێ

خۆپە مسوتو گەووتمڵو اەوبەڵوو ێ اەشوەافناو تو جو توئێ .اەێ تونێم ێکو

ێ سووەختیه و اوون ێ توون ێ ن وووه هووه هەوژنێائووهێان لە خەتوونگ ێ ارکۆشوونوو تە مێیم تووۆ سووە ەێانووو

ڵژە متە ێ سئێ اە ێ تە هیئی زاناەمێم ێتە اەزمئێوئائیوون ێ متەخشونوهاەهێه خەتوناو م وە  .ون
لە ی م تەا لە سە هە پە مێ تنتەارک ز جیت ێ شن مزی ێ لرهنائێ تئێ .تە لرکتیوەێم

 .سوە یت خونێموو

ێست ێ شویکن او جوئی

هەڵئێستە لەسە م ە ێ تە تەڵژە ێفن ت ێ ێێنە هرننوەێم ڵو سە م یو مگرڕی.
ن

 .سە یت سە ە ماە و شۆ شژرە هەڵسئێ

تەان م ن ێ هەمنهەوژو انگن ی
ێ شتە گەانی ێ ستەیایژاە ن ێ ن

م ە ێتەشو هە م ز

چنال ێمنوتێێاو وەونس تئێ تە ێیم ن

ناە نوو توۆ وئێسوی

ێمز و اۆ گنوە نوو حی ب ێ خئێنتوەێم اە خن ە تئێ ناو تە فیە وە م ی .ەسناەارکو تیە ایژ

پرەیگەاشوت تە ون ێ تەجو گەانووتوو

مقیو ێ ێ توی توئێ .توۆ هە پوە م ێ ان تیوک

یوە حی ب ێ جئدوەێم ێ لە ارەێیوینو ێێ ێ وی ێک ی تە شرئماە و ێست ێزیونانوە ێیوژەێ تۆچئێوو خۆ

م متەاکە لەێ تئی مشتی لە سەفو

هە م پرشەێم تئێ.
ن

 .سە یت ێبە ێکو ونێگۆ مپنوو خەتنگ ێجئێدوەێم گەلو ئ تئێ ە لە ی متە م نشقو گەل ێ گەلت ست تە منون ێیقعیو ێشە تئێ .تە اەێیێ

ێ

لە ەسوناەاو ێ منفە ونوو

اینسنوبە ان ێ تە ۆمەڵ مگەگ ێ تنێمڕێکو قئێلو تە پەهوسیپ ێ تنەمن سە م یییە نوو منفو اینسنوو هەتئێ ێ وەخو تۆ ی مون ێتۆ چەسوەنوت ێ جرژرە ە ویون خەتوناو توۆ م وە  .لە
سە شرئم ێ چۆویەایو هەڵە ێ ەێاو ن ێ پرشمە گە لە گەل خەلک یام پەسین

م ە  .اەێ ماکئگ« :ونت ت حوئ مەاو تە ەسوناەایو خەلوک تکوەێ لە تە اەێملە خۆشەێاسوتیو

حی ب ێ پرشمە گە لە ونێ خەڵکتی ەم مترتەێم .لە الاە و اکە اەگە ێ لە ەسناەاو ێ منفو خەڵک وەگیوەێ اەێم ائسوئێل ێ پەهوسویەو حی توو ێ اینسونوو پرشورل وەیێم .خەتوناو
ارمە خەتنگ تۆ انزی ایە خەتنگ تۆاە سنوو ێانزی او منف ێ حئقئێقو اینسنویە».
ن

 .سە یت لە ایتی م ە ووو اۆ گنوە ونوو حی توو ێ هەمونهەوژو ێ یووو ێنئێنیوئ لرەەسوینەێم

وۆوتە ڵ ێمئ اەایەاوتی ز شون مزی ێ تەهرو ێچونال توئێ .اەێ هە چەووت لە اە اون

ێێاۆ گنوو حی تو ی تە پەسناەایو یستەێخۆ لەسە شن تئێ تەدم لە هەمن نگ ی لە پەون اەێ اە نوە
وەتوئێ .مەسووئئالوە ێ ڵسووۆزیوە هە گیەێگەفووت اوون پرئاسووتیە ین تووئیاە تووۆ جو تە جو
ێ ناننس ێته تڕشت تئێ .ل ێ وەخشو ن
ن

م ووە  .اەێ لە گەل اەێم لرووئ تە تو م ێ زی تە پرکەوووی تووئێ لە وون ێ مووئ اەاەگ ی ز جیووت

 .سە یت لە چنال ێ ان تیئ تئێوو اۆ گنوە ن ێ ن ێ پە م ێ پرئموتایە نوو حی ب ان ێ تە چنێ تئێ.

.سە یت ەسناەاییه و فە هەوژو ێ منمۆستناە و شن مزی ێ پسەۆ تئێ  .ە لە سە مان

زیوین او زاناە اەشکیەاو حی ب ێ وۆمەالوو هە یێ
هەانێ

ی انگناو لە اۆ گنوە ن ێ تەشە نوو اوکە حیو ب هەتوئێێ لریون غنفول

ئ سوتن تە ێێ زمونوو وئ

هنانەێم تۆ ئ سوتن ێ تەشوتی او یسوتە ێخوۆ لە جوئێدوەێم ی لە توئی

ێفن سوو مسوتو تە وئێسوی

ی تە ونێ « ئ اە مرژێێ جئدوەێم نوو ئ لە سە م وئز مێم اون ۆاوناو شوە

وە ێ ائیون ونوو خوۆ خسوتە گەڕ  .اە ەم تە هەموو لە سونلو 1319

ێێهەموو جیهونوو»وئێسوو ە هە لە سوە مان

مرژێێ لە مێ م نوتی م ئاەیاەێم .ن سە یت لە وئێسینتی ائیوناە و تنشو هەتئێ ە لە ێێ مزگن

وئێسوینەێم توۆ

مێ م ون ێ ەسوە سینسویە نوتی ێم

یگەانوتوو حی ب ێمئ ەیاتی ێیان ی اۆ موژو ئ ستن ێ

ونمە

م سوو

ئ ستن ێ

الپە م 61 :

ت ێ ەیێم نوو حی ب ی ڵرکوو گەانوی ێ تە چونێ هەتوئێ .ز ێمسوتنانوە وئێسوەیێم نوو تە پروو هەلوئمە جو جوئێدوەێم ێ گئوجونێ لە گەل سوە مم تە ان مسوتەاە و تونش موئێسوو ە
اە شرڤو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن شنهیتێکو تنش تۆ اەێ گەوجینە ێ تە هەمە زێەانە نوو اەێ .
ن ت.سە یت اەڵۆمنارکو لر ی ێ زاەم تئێ .شن مزیایە و تنشو لە ن
ایسەمیو ارەی

مستو ۆمن

اەڵۆمنسو ێ پرئموتایە نوو وروئ مێڵەاو ێ جیهون ی هەتوئێ .ێی ارە ە ووو ون

ێ تئ شە مفکەوت وەاهرشت سەوی ێ قئ سناو ێ ڵوو حی توو ێموئ ەیالە تون
گەلیو ۆمن

هر ێ فشن لە سە حکئێمەاو

اەڵۆمنسویتی الێیز تروت .اەێ

تۆاەش نارک سە یوو ۆمن ائیسەمیو ارەی اتین

ایسوەمو ێ وە مێم ه مە اینووه نوو تە جیهنویون ێ ۆ ێ وۆمەڵو وروئ مێڵەاو ونسونوت ێ لەێ نوونڵەێم زاوناە اسوئیاو وە  .هە
ته هۆ حی تو ێمئ ەیاهێه لە جن ی زاوناە فشون

ورئ مێڵەایون لە سوە م ێ وەاون ائیویوئم ڵوو حی توو ێموئ ەیگ ێی اروە

ێ تئ قنسملئێ لە سە خۆان ەم ەوەێم لە پیەوژرەایه و اکە ی اسئیاو زاناەان قەتئێل ە ێ تە یوو تنجرکو قئ س ێ ز تەان
اینسنویەێ ێێ لە هە هێمشت انسنێ پەانسویەرکو وروئ مێڵەاو لە  ٠٢سونڵ لە مەێ تە ێیاون لە

 2990زیاینو ارکۆشە ێ ێبە

هەڵکەێائ ن

لە م مێم ێدگ ێ وون هئموونائ اە مال وووئێنە
میکۆوئێس لە شن

ترەلینو انڵمن ارە

ڵوو حی توو ێموئ ەیاو ێم الاەورکوو تە

ایسەمو لە م مێم ێدگ زاناە ە ێ وەاهرشت جرو ێ توئ قنسوملئێ چوۆل تروت ێ تو قنسوملئێاو تە حی توو ێموئ ەیاەێم اون تو  .لە

ێژن خەتناو اەڵۆمنسویەێم زاوناە حکوئێمەاو ۆمون

تەم ە مێم

ێ توئ قنسوملئێ وەموە تە

٠٦

ارە

ە وو ن

خە منوونوو  ٩٧١٩هەاونێ

.سە یتان ی .تە یخەێم

تە یووبە تە 13سورەتنمبە

ێ تئ سە یت شە مفکەوت سکەارە تەێمجو حی تو ێمئ ەیگ ێ ن فەانح ەتتێلو اەووتیمو وۆمیتە ونێمووت ێ ووئێنە
حیو ب لە انلموون ێ وووئێ

ەی  .سەێ لە گینوو ن

خەتناکوون

ێهکووئ

اوونزی

ێ سووتو حیو ب تە اەمووە سووە یوو ۆموون

 .سە یت ێ هنێڕێینوو ێ هەمئێ شەهیتیوو ێژن انزی

حیو ب

ایسووەمیو ایووەی لە ێسووتۆ یوو

ێ ێمئ ەیسو.

تە هیئی ێم اهنانو انمنوجە نوو گەلو ئ .
لەگەل ا
ونمه " ئ ستن " ی ت ێ تۆاهێه.

له من ه 192

با کارهساتی میکۆنووس هاندهرێک بێت بۆ یهکدهنگیمان
حئسر تهخشو
17سرەتنمبە  02سنڵ ته سه شههیت ەیوو ێ تئ سن قو شوه هفکهوت سوکەارە گشوتو حی توو ێموۆ ەیگ ێ فوهانحو هتوتێلو اهووتیمو
ۆمیته ونێهوت ێ هئمنائوو اه هد ن ێ وئ
ێستئێ یوو میکۆوئێسو شن

تەڵینو انڵمن

ێهکئ

ێستو حی ب ته هستو ارە استه نوو ۆمن

ایتهپه ێ.پە سه ته ێی یچئێ ێ لرکۆڵینهێه ێ هوتهێه ۆشو پتە له چئی سونڵو تهشوو

قهزیاو هسهداو انڵمن له ن هسناو میکۆوئێس هوژۆاه و ز
سه تهخۆانوه ێ تئێەیوه تڕان
تهم شرئه ێێخسن
ارووە
جئێدوهێه

اه ە ه هێه لهمهڕ تهشتی

زێئ ێارە است په ێه

له ونێهێه انڵمن ێ ه هێه ی لرکهێاهێه .انخەسه ی گون انڵمون

یستهێخۆێ لئێاکه

هسهدگ له ایەی لهێ جینناهاه ی ته وین یگهانووت ێ

هسهداتی یوو ارەیوو پتە ته مە ڤناهاو ونسنوت.

ێ تووئ شووه هفکهوووت ێ هنێ ێیوونوو گووه چو تئێتووه هووۆ
ئ

اینسونوکئ ایسوەمو لوه

اسووئیتئێوو زاووناە

ۆموون

ایسووەمو تووهدم زاوونورکو گهێ هشووو لووه

ههدگ ته انابهگ له حی تو ێمۆ ەیاو ئ ستنوو ارەی ی .ارستن تەانو شههیت ە وو ێ تئ قنسملئێ سن ێژ وه ەیتئێ ۆمن

ایس مو اهێ ن هسناه خئڵقنوت.

حی تو ێمۆ ەیگ له منێه و اک ته س سنڵ ێێ هسناهاو ن یمه ێ شن هزی له مهاتیوو سینسهاو ورئخۆ ێ ه هێه ی له هست ی .اهمه ێ گئێشن ه نوو ۆمن
انابهاو تنشئێ

ئ ستن

اهێ حی ته ائێشو قهاەیوو سینسو اهشوکیەاو وە  .توه چهشونرک وه موهێ ی ێ مهاوتیوو ون ێ ارکۆشونوو لوه هوه ێێ توئی

ایسەمو ێ هوهل ێ موه جو

ێکخەیێهاوو ێ چه وتی

شرئهاه و ته چنێ ل ته اهسک ەیێه ێ تۆ منێهاه و ێژخناه وهاتئیوو خۆ له ێە اهێ م ێ قئێ سناو اهێ گئێشن ه یسهپنێه ی زگون ونگ .توه یخوهێه هوه اون ارسوتنش انسوهێی
ێێخسن

ێمۆ ەیاه نوهێه ان هێ وه هه وهانوتئیویئه ۆاناو تهێ قهاەی ێ رشنوه ترن توهڵکئێ لوه توئی

هونێ هوژو ێ اه ەا اوتی ێێچون

ی توه
توه

پوهان وناوهتناو ێ ێێتوه ه و وونێخۆش

هنائێ .
شهش سنڵ لهمهێ ته ێێ یێ

ێێپن چه تئێوو حی ب اهگه چو ونمۆ ته مرژێێ حیو ب وهتئێ توهدم لوه تون

چۆویوهاو ێ چهوتایوهارئه جینێیز توه چنێ لوه اوه جینتئێووهێه نویتە ی

ههتئێ .اهمجن هان ێک ێێ ه گ تئێ ێ الاهوو جینتۆێه ائیوو له منێهاه و ئ گ ی اۆاۆ اته خۆ ێه حی تو امۆ ەیگ ته ههمئێ ویشنوه مرژێێایه نورئه تەن ێ ێ.الاهوه وه
سه ه ی ههێڵو ز له پرننێ وکۆڵو ە لوه ته یوبه ه وه
ێژخناهوه .هوژه اهگه ڕێکهێانه ه

ونچون ەی ی توه تئێویون ێه اوهێ جوۆ ه هوه یتنو  .هه چهووت موهێ ی

ن مستهفن هیجە ێ ن

هێد مئهته

لهێ

یوه ی ته اهوجنم وهگهاشتبن سئێ ه هیئیاه

اکوهش

یونون تههوهتئێ ێ مول ی رشون توۆ اوه توئێ
اهێاش له ێە گئێشن

اهم ێاهێ ی تۆ

الپە م 69 :

اه ژەانهێه

خۆان اهێیێ ە .

ێمۆ ەیاه ن له ان ی یتن تهدم هه ێێال ێه اهێه "له ێییه ز ان پرچئێت ێ له انشو پهله تکه " ێێ له چنێ اهغین ن

سهاە اهێهاه ونێمنڵو هه ێێال شەەزهێته ت ێێلرکتیتەیێه هتئیاه پرشتە هه نم ونێمنڵو خۆان ێک خه پنشن نسه جیەیوهاو اه خه  .تههه حونڵ هوژوه ێککوهێانرکو اوهێاۆ
خۆ له خۆاتی ته مه جرک مهتهستو انابهاو تۆ اه اکخستنهێه الاهوه نویتە ارتی تهسته وهتیت ێ تۆ انپۆ ە وو هسهدگ وهترت .ان نمو تنشو لربکهێێتوهێه .توهدم لوه هوهمن ناوتی
جرژن تنس ێ پەسین گهلو ز اش ێڵرتهێه .هیئی ی م اهێ و اکناهاییه هوژتیووهێه سەێێشوتو تون ێێ خو انابوهاو ئ سوتن ێ هوهلقئێالێ تۆچوئێورکو وهقەوو تروت ێ توه پەسوین ێتو
مرژێێاو له انست ته هێهوت وهاهێه همنوو له پشت ترت .ە هێه ن ته چ ان یستهاه

ی ارەه هت ؟ یهنائێ ویشنوو ه ی .

تووه ویسووبهگ حی تووو امووۆ ەیگ ێ الاهوووه نویتە ێه پووژی ێ ێکخووەیێ خووهتنگ ێ پوون او اوونزی
هنێپهێمنورکیتە پرک تهرنەێ ێ توهێ شورئه ێێ ونێهووت توه هسوهدگ ێ تەاون ه لوه
اونلۆگ ی وئێنه یاوهاو جئێدووهێه

ون ۆ ییوه ن توه ێژون

ێ ۆمهلووه(الاووهوو وون

هوهداو ئ سوتن توه پنتهووت توئێ توه تنوهمن نوو ێمۆ ەیسوو ێمونفو موە

له سنڵین

ێهوه ێههن چن هسوه

زگن اخئیزیووه اوهێ تهشوه لوه اهسوتۆ تژوە ێ لوه پرئهووتێکو سوتنوه ێ تەیانووه لوه اوه تهشوه نوو اکوه

وهاهێه همن له انێیگ ێ ان هزێێ سه هێا ته سه یگیە ه یوو ێداه همنوتی و اک تکهوهێه ێ تۆ ههمیشه من ه
ارە

ئمووه

ایلخوونوی ی ه) ێ .....ووه خوونڵو هنێتهشووین ووهم وییووه توون
ئ سووتن ی

ێێته ه و ێ یاهاو اه تە ە له گۆڕ ور .

ێ تئ شه هفکهوت ێ هنێ ێینویتی ته پرئاستو هزیوم انمن هاه و ئ گ ته ێیوژه ێ تۆچئێوو ونێ تەیێ له مهڕ وی اکوو تیوەێ ی جینێیزه ون ێ پرئێسوتو هنێ ون اکە وو

ئ ه جینتیەه ن له ه هێه ێدگ چهوت
نارک ن سن ق ته مهتهستو تهشتی

پرش خئلقنوو ن هسناه ه تکهم.

له ۆوژەه اهوتەونسیئونلو سۆسینلیست ی هناه انڵمن

پرش اهێه تچرتوه تەڵی تیە هاوه و ال ێێسوت تبوئێ اوهێاش اوهێهتئێ وه لوه گوهڵ

اهێ هسنوه ته هۆ تیەێێ ی جینێیزهێه له حی ب هنابئێوه ه اون ه ەیتوئێ ێ هوه ێههن لوه اوه اوهێ ئ یووه لوه یتوە ێێ ی اهووتیمو حی توه سه یسوه ایه ن توئێ ێ لوه مروژ توئێ
ێیزان لهێ حی تنوه هرننتئێ یستهێ خۆ پرئهوت تژەێ ێ یێی هنێ ن ان ل تکنگ ێ له ه فهارک ی له گهلین ۆ ترتهێه.
له قسه نویتیله اه چهوت هسرک تنسو اهێه

ە تئێ ه چئێ ارئه له ه هێه ێدا ێ سه تهخۆ ن ه ه ێ ته ڕیشکنێاش تنسو مهسهله وهاهێیاوهاو ێ سوه تهخۆاو ێنوه گوۆ ێ ێ

په انو ته ونمه ێ پە گەیمو حی تتن له ێێته ێێ وییه ه فهارکو هه ه تنشه تۆ اهێه ته شورئهاه و ێکخەیێهاوو ون

توۆ تکوه ێ ارموهش ێه حیو ب توه هوهمئێ ائیوونێه ان موهایتن

ه ها .
تەان ێیتئێ له سهفه
ۆمن

تیەێ ی تکەێ .ته یخوهێه جینناوهاکن یوو

تەلی تژه ێتهێه ێله گهڵ هسنوو هنێمهتهست ۆترتهێه ێله سه چۆوییهاو مکنوی مو ته اه هێه ن ە تنس ێ انڵئگۆ

ایسەمو ته پرو پیەورکو له پرشتی ی ێژ یێ ن هسناو میکۆوئێسین خئلقنوت ێخۆێنو ێ تئێ سن ق ێ هنێ ێکنوین شت ێ الپه هاه و هشوو اەاون توه هفتوه

سه یسوه خوئێ ێ

جینناهاین زان ە .
 ٦سیەتنمبە ٠٢٩٠
منڵەە

هەدگ انام
بهرهو  02ساڵهی كارهساتی تیرۆری میكونووس

وئێسینو :ب.هیئی
 26خه منون ( 13سیەتنمبە) تۆ حی تو امئكەیگ گوهلو كوئ ێ اوهێیێ اونزی اخئیزیوو اروەی ێهتیوە
هرنووه هێه كن هسووناركو اوونڵ ێ خئێننێ اووه .لووه  13سوویەتنمبە  1990ی سووكەارە گشووتیو حی تووو
ێمووئكەیگ ێكتووئ سوون ق شووه هفكهوت ێ هنێ ێیوون فووهاتنح هتووتێلو اهوووتیمو كۆمیتووه ونێهوووت ێ
وئێنه

حی ب له ه هێه ێدگ هئمنائێ اه هد وئێنه

ارەیووووێ سووتو لهمرژانووه حی تووو ێمووئكەیگ وووئێ
ایە استه تهكەێژیەیێهكنوو كۆمن

حی ب له اوهڵمن ێ خوهتناژرە ونسوەیێ

ێهكووئ

لووه ترووەلی كهێانووه تووه هسووڕێژ

ایسەمو ێ شههیت تئێ .

ێكتئ شه هفكهوت ( ێكتئ سه یت)ێ س شههیت

اكه اهێ كە هێه ایە استو اه لوه كناركوتی كهێانوه توه پوهالمن

ائپئزاسیئوو ارەیوتی له استۆ یوو میكئوئێس كۆتبئێوهێه ێ له سه چۆویهایو هنێكن

ایە اسوتهكن كوه لهگوهڵ من هاوهك لوه وئێنوه ی ێ اركۆشوه یوو

ێ هنێخهتنایو هر ێ الاهووهكنوو ائپئزاسویئ لوه

كۆمون

ایسوەمو خوه اكو تیوەێ ی گۆڕانوهێه

تئێ  .ێكتئ سه یتێ س هنێڕێو شههیت ههمئێ چهوت سه نارك تئێ له كۆوژەه اهوترەونسیۆونلو سۆسینلیست گهڕیتئێوهێه.
كۆمن

ایسەمو كه س سنڵ پرشتە له ێایه ێ له سه مر

ێائێێژ ێكتئ قنسملئێ سكەارە گشتیو حی تو ێمئكەیگ ێ هنێڕێ هتتێڵ قن

اونزه وئێنوه

حی توو ێموئكەیگ لوه

ه هێه ێداو ایە كە تئێ هاهێاست ته ێێپنگ كە وهێه زهتە ته یوو خۆ له حی تو ێمئكەیگ اهێ حی ته ێ ت ێێانهێه شۆڕشژرەیوه گهلو كئ له ههداو كئ ستن ته

الپە م 72 :

جن ێوك الێیز تكون ێ لووه مهاوتیوو خوهتنگ ێ ته توه هكنوو لهگووهڵ اوهێ ێژاموه ێه ه اوون تنو  .توهدم اركۆشووه یوو حی توو ێموئكەیگ ێ كۆموهدوو ێمئكەیات سووتێ ێمئكەیاەوه ێه
كئ ستن

ته ێهفن ی ێ ته هێیمو له سوه ێژونێ ێبونز

ێبوه یوو شوههیتان ێ توه ویشونوتیوو پشوتیئیوو ێ خۆشهێاسوتیو ت سونئێ ان توۆ حی توو ێموئكەیگ كۆمون

خووهڵكو

ایسوەمیین ونكونمێ

ونهئمرت كە  .جژه لهمهش اهمجن هان اهێ ێژامه ایە استێ ایە است په ێه ه كلكو ته اهڵهێه تئێ ێ اهوجنمتیوو جینناهاو ێستۆ یوو میكئوئێسو ز توه گوەی لوه سوه اوهێیێ توئێ.
چئوكه ته ێی گیەیوو هرنتێك له تهشتی ی ێ تهڕێئهته یوو كە هێه ایە استو اهكه له الاه پۆلیسو اهڵمنوهێه هزگن قهزیاو اهێ ێداه له مئحنكهمهاهكو مرژێێاوو ی كوه سو سونڵو
خنانوت په ه له سه هست ههتئێوو یستهێخۆ

ێبه یوو پله اوهكو كۆمون

ایسوەمو لوهێ جینناهاوه ێ ز كوە هێه ایە اسوتیو اكوه ی توه گشوتو ال ی ێ لوه انسوتو ورئوهاوهێهاو ی

مهحكئێم ێ اسئی كە .
ارستن ه ته هێ  02سنڵه

جینناهاو استۆ یوو میكئوئێس هچی جیو خۆاهاو تیەهێه او اوهم وە هێه ارە اسوتییه تکوها توه تۆووه ێ ه فوهارک لوه الاوه توۆ ێو گوەا لوه خوهتنگ ێ

ارکۆشن ێ ڵو سه ە یوه شه هفکهوتاو وهمە ێ هنێڕاینوو شههیت ێ له الاه و اکوهێه اونێ لوه انێیووه نوو ۆمون
تتهانهێه.تن له  02سنڵه شههیتتئێوو .شه هفکهوت
خهتنگ ته مهتهستو ێێخنوتوو كۆمن
سه هه س انسوتو

ی له سوه اهكیوهاو لروك و اكبئێووهێهێ هنێخوهتنایو هوه چو پتوە اونزی اخئیزیوو اروەی لوه ورئخوۆ ێ ه هێه ێدگ ێ ائووتكە وو

ایسەمو ێ هرننوه سه كن

هوهداو ئ سوتن

ایسوەمو لوه

گوهلو وئ ێ اونزی اخئیزیوو سه یوسوه

اروەی

وی یمركو ێمئكەیایك له ارەیوتی پ

ی تژەا  .تن له تیەاشمن ترت ه .شه هفکهوت له نایک ی شههیت تئێ ه لوه

ئ سوتنوو ێ ارەیووو ی قوۆڵو لوه سوڕانهێه گە ایوه ن ێ لرکن اککە ووهێه حیو ب ێ ێکخوەیێه سینسوییه ن

هوهڵمنڵیبئێ .هوه تۆاوه هویچ

ههێڵرک ته ی ه ههوژنێون تۆ اهتناو ێ لرکن اکبئێوهێه ێ گەوژیتی ته هنێخهتناو لهم چهوت انسته جینێیزه ی گینوو اهێ شن ون ن.
ته ز ێ تهڕێ ت ان
له من ه 192

 02سنله شههیتیوو میکۆوئێس

ونمه " ئ ستن " ی ت ێ تۆاهێه.

 ٦سیەتنمبە ٠٢٩٠
بهرهو یادی 02سالهی تێرۆری د.سادق شهرهفکهندی و هاوڕێیانی له بارهی گرنگیی بڕیاری دادگای میکۆنووس
ە ام اەڵ ێماسو
تو گئموون ز وووی اەێ ی گناوونوە
ونسووەیێ

ە ونێاوون ەێاووئێهاە سووە الپەڕم مروژێێ

ی گوون اۆ یووۆ ێ موووژە چەوووت ی گووناە و

ی گوون وووئ مبرەگ

اووکەش لە جیهوون ی هە  .لەگەڵ اەێیوەش ێم اەم ی گوون ونسووەیێیوە ی گوون میکۆوئێسوویش ووونێ

میکۆوئێس گۆڕمپنوو شەڕێکو گەانی تئێ لە ورئی ۆمون

ارسوەمیو اروەی ێ تو ێێانەێم

زگن اخئیزیووه

ەێاە سووە الپەڕم وونوو مرووژێێ.

ئ سوتنوو اروەی لە وروئی ێژامرکوو

ارە است ێ جەوناەاکن ێ وئێنە یوو گەلرکو اەێیێ غە لرکەیێ .
ۆمن

ارسەمیو ارەی تە ارە

تتی تەدم لەتن

ێ تئ سن ق شە فکەوت ێ هنێڕێیونوو اوئیوو زمتەێکوو وی یمیوو گەێ م لە وئ ێ حی توو اموئ ەیاو ئ سوتن

سینسو اەتلیغو ێ اەلۆمنسو لە انسوتو تیوەێ ی گشوتیو جیهونوو ی ڕیووت ێ ز شوەڕمەزی تئێ .ێوژام زاوناە لە  12فەقە م اروە

ەس لە ابە ی ێچنال نوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ اکخەیێم سینسیه نوو اکه ێ ەسنوو ونێ ی
ێ اکخەیێم وونوو

هووهداو ئ سووتن ە ز تەاوون لە ارکۆشووە یوو امووئ ەیگ تووئێ لە تنشووئێ

جینناەانوە ت ل پەسینەێم ێمئحن همە زگن
شنپئ تەختین چەوت ەسرکو گرەیت

چەوتا هۆ ن هەتئێ ە هە جن م ێژام له هست لرکۆڵینهێه ێ ه یلهگ زگن
 -1قئ تنویکە وو ی په ێه

سهتن هگ تە مێموت تنز گنوو ێ انتئێ

 -0اەس ێ ویژه یویو ێدانوو ائ ێێپناو لە ارفشنگە او ۆمن
ۆمن

ئ ستن ێارەی تئێ  .هە ێمهن زاناە لە  022ن ێ پیشومە گە ێ وەووتیمو حیو ب
ئ سووتن ێ اووئ یەارە ێ شووەهیت ەی  .ۆموون

تبئێ ێ هە جون ێێهەڵمونێیوەاە لە پرشوئێتۆ اوهوجنمو اروە

وە موژتیوەێاە و هەتئێ ێ وە ن ێژە ایه و ز

ارسووەمو لە هەمووئێ اەێ ارووە ێ

اکوه هەوژونێ وونتئێ ێ اەگە لە ێدارکوو ێم فە یوسوە لە سوە قەالوو

لە سە ێژام یونتئێ.

ت ێ ڕوتهاە له پرشئێ تە هێ خۆانەشتنرکو اکە تچو:

له الاه ێالانوو ائ ێێپناو

ایسەمو له سه سنائسهێ ی ێ پیئهوتایه وهرنییه نوین ێ هه ێههن له ەمەلیناو ارە استو لە خن و اەێی ی.

ارسەمو لە ێێ سنل پنش هنانە سە ن اهێه تە پرو تە ونمە ز تە جیوت هەێڵوو توۆ لە وونێتە وو

ز مێم سە ەێانو ز ێشو تە مست هرنن .تنلئێ خنوە نوو ۆمن

لە ائ ێێپون اەوجونم ی ە 19

تە یووو خوۆ

هەم لە ورئخوۆ ێ هەم لە م هێم ێدگ یێم ێ تە یخرکوو

ارسەمو ێ تنکه ته ێیڵهگ فه ههوژو ێ اناینییه نوو سه تهێ ێژامه تنشوتەا شوئێ توئ یوونوو یاوهڵکە جنسئێسوو

ێسیخئڕاو ێژام لە ێالانوو ائ ێێپناو تئێم .ەانو اەفەی ێ تئێوو سیخئڕ ێ ون وین تۆ ونێ ێکخەیێ ن ێ اەمن ێمتەڕون ێ هەڕهشەلرکە ێ ز

ە هێه

اکە ن اژە او هەتئێ لە

الپە م 71 :

سە سە ەێا ێ لە تە اەوجنم گەانوتوو پرەوە مش ێ زێئم نوو ێژام .ۆمن

ایسەمو شون مزیاو اەێیێ لە وە م ێویونوو ێ اوەس ێ پون ا

ز

ێالاونوو ائ ێێپوناو هەتوئێ توۆاە لە

اەوجنمتیوو هە ارە ێک اەس ێ خۆفو وەتئێ.
تن ارە ێک ێ ە مێم
ایەێ

ڤییه

ێژام پنش اەوجنمو ارە ە تهرنمەێم :

شەهرت ە وو ێ تئ قنسملئێ ێ هنێڕێینوو

پۆلیە ێ هزگن اهمنییهایو مێڵەاو ائاەاش تەهۆ له هستتیتئێوو وه ێی ێ لە مست یتوئێوو اە روک لە تەانوتی م نوو اروە
ە تەاون ه ێ اەوجنموتم

ایە ه وه ۆمون

شن مهوتیوو ائاەاشو ه له ارەیو

ارسوەمیو اروەیوە .ۆمون

ێ تئ قنسوملئێ ێ هنێڕێیونوو ز زێێ تۆاون م ەێگ

ارسوەمو تە ههڕهشوه لوهقنێ ی ێ انشوکەی ە وو ڕانوو توه وهرنیوو چوه لوه مێلەاوو اوئاەێش ێ ههڕهشوه لووه

ائیوو پرشژیە تکن له یگیە ەیووو اەلۆمونگ ارە اسوتە نویخۆ لوه الاوه هێلوهاو ائاەاشوهێه ێ توهڕائهچئێوو لرکۆڵینوهێه ێ پرکهونانو ی گون ێ

هتت .له ان نمتی پرشو تهێه گەگ یستییه نوو پرئهوتاتی تەێ پرەوە مشە ێ اەم جینناەاە گەێ ماە انشکەی تکەێ ێ قناە تە س ی
مێلەاو ائاەاش تە تئێوو اەێ زخت ێ ز ه ێ سهتن هگ ته ته هێهوته تنز گنوو ێ سینسوییه نوو ێژون لە جربوهج توئێوو پە سوه
انست هەمئێ یستییە ن وئقنوت ێ سئێ ێکو تنز گنویو ز

خۆان تژە .
ی پە ێم

لە مە نمەلە لە سنلە نوو ێیاو ی مست ەێگ  .حی تو امئ ەیاو ئ ستن

سوه یخسوتنو په ێهووته اوهێ ایوە ه تئهسوتیتهێه ێ ۆمون

ارسوەمو لە مە اروە

قونوئێویو اوئاەێش ێێتە ێێ تو  .اەێمش لە اوئیوو وەاەێم

وئ ێحی توو اموئ ەیگ ی وەتوئێ .مێڵەاوو اوئاەێش ووناەێێ اەێ شوە مەزی

ێ وه یڵەگ گوەگ .اوهێ مێڵەاوه چونێ لە
تۆ اەێم

تڕان

هێڵهاو ائاەاش لوه

ێ تئ قنسوملئێ ێهنێڕێیونوو تکرشورته ی گون وروئوەاەێماو متوئێلەگەڵ اەێیاەاوو مێڵەگ ێ مزگوون
ێ سوئێ ناەاییە ائێشوو توئێم ز اەتروت ێ لە

انستو جیهنوو ی لرو انشکەی ت تۆاە ارستنش ونهرل په ێموتم قەالو ێ تئ قنسملئێ ێهنێڕێیونوو تکوەێتەێم هە چەووت اەێ پە ێمووتماە لە ێاژ یووو هەموئێ ئ ێوک تە اونابەاو وئ
هەالاو ئ ستن تۆ هەان هەاناە تە ەیێماو ێ زانتێێاو ممرنرتەێم.
تووۆاە تنسووو ارووە

ێ تووئ قنسووملئێ ێ هنێڕێیوونوو ووەی هەاوون جیوونێیزاو ورووئی ی گوون میکۆوووئێس ێ سیسووتهمو قووهزیاو ێالاووو اووهڵمن لەگەڵ هزگوون قەزیاووو ێ هێلهاووه

شووەهیت مەز

ته هێهوتخئیز ێ سئێ په سته نوو اکه ائ ێێپناو تە انابەاو مێڵەگ ێ تەشو قەزیاو ائاەاش تۆ ز الاە تنشتە م ەێێ.
جینێزایە نوو ی گن میکۆوئێس
 -1ێی

ێێهەمی شەڕ جیهنوو تۆ اە ەمی جن تئێ ی گناە و مئ تەتە ێ ی ستنوو انلمن تنسو ارە

 -0اناە لە  12فەقە م ارە ێ ئشوتن لوه ه هێه ێالگ لوه ائ ێێپون لوه الاوه ۆمون

مێڵەایو ێدارک ێیاە ۆمن

ارسەمو تهرنیتە گۆڕێ.

ایسوەمییهێه ەیتوئێ ێ  19ەس لە ابە یووو حیو ب ێ اکخەیێم ونوو وئ ێ ارەیووو توه هوۆ اوهێ

ارە یوهێه گینوین ل اەسترنت یتئێ تەدم ی گناە و ن الوە پرک وەهنابئێ ە لە تکەڕ ێ اەوجنمتم یوو ارە م ن لرەەسینەێم ێلیکۆلینەێم جیت
( ان ه زاناە لە  022ەسیش لە تنشئێ

تکن ێ ۆمن

ایسەمو ی گوناو تکون

ئ ستن ێائ یە ایەێ ەیتئێ ).

 -3اەێم لە مرژێێ ی اە ەم جن تئێ ە تە هۆ تەشو قەزیاو سە تهخۆ ێ انزیاەاو ێ فیتی ن او ی ستن ێ ی ێم ی ێمن ماە لە ێبە یووو ێداروک ە هرشوتن لە سوە ۆ سویو مسوەدا
تە ایە ێ ۆشت ێ تڕان ه ێ نمیلو ۆشتن انێیوبن م ەی .
ی گن میکۆوئێس ێ ڵو مرژێێایە ه ێ لو قنزایە ن ێ شنهیتی
ۆمیتە

ەمەلیناو انابەاو)ێاژم ( ان

ۆمیتە

ۆشکو فیەێزم

چئوکە اەێ ۆمیتەاە ۆتئێوەێم نوو پیئهوتاتی ته ارە ێ ۆشتنو لە ۆشکو فیەێزم اهوجنم ه ی ێ تڕان م نوو له ێێ م ی
پرکهناه
* ابە

ۆمیتە

ەمەلیناو انابەاو (ێاژم) ان ۆمیتە

وی یم

ۆشکو فیەێزم :

خنمەوەاو پیشتەاش خۆمەانو

*سە

ۆمن

ەلو اە بە هنشمو مفسەوجنوو

*ێمزاە

م مێم ارەی

ەلو اە بە ێاەاەاو

*ێمزاە ارتە نگ

ەلو فەل حیین

* فە منوتم سەن پنستی ی
مم

تۆاە تە ۆمیتە

مئحسی

ەمەلینگ»  :فەان ت گ لئ » مم

مزیاو
ەمەلینگ

مم

ورئی سەفن ماو ۆمن

ارسەمیو ارەی ێ ۆمیتە اەمنیەگ لە ورئخۆ ارەی تئێ.

پنسووەئ گ :پنسووەۆ او اوونابەگ لە الاە ێمزی ماووو م مێه ارەیوئنموون ه م ووەی ە اەگە ەسوورک گرەیتوون لە منفە وونوو اوونابەگ تە انسوون
زانتیوو وە ەێ ێ انزی تکەێ.
شنهیتم ن  112 :شناەگ ێ انێائێکە وو هەزی ی دپەڕم تە تەڵژەێم.
ۆتئێوەێم(جەلەسە(

ۆشکو فیەێزمش ونێ

متەێ.

ی گن  :043جەلەسە

اەلۆمنسووو (مصووئویت سینسووو)

ەڵووک ێم گووەێ ێ

الپە م 72 :

منێم

ی گن :س سنل ێورئ

خە ج  :9میلیۆ من

رشن

ی گن میکۆوئێس اە رک لە پەخە جتەا
ۆمن

ائمەابن لە ێیوژە

ی مسو اە نوو مرژێێ ێداو انڵمن تئێم.

ارسەمیەێم :هەمئێ جن ێ ێژام ارە م نوو اەوجنم یێم ێ خەاون ە خسوتۆاە اەسوتۆ ائپۆزاسویۆوو وئ ێارەیووو ە اەێم توۆ خۆاون لە تە رشوە ورئخوۆ

اە تەان ۆشتئم.
تنڵئێ

ارسەمیو ایەی لە انڵمن (تۆ ):

ۆمن

لە ی گن ێێ تۆێم ە حئسر مئێسەێان تنڵئێ
وە هه لە ارە

ۆمن

ارسەمو ە ایە ێ قەالو ێبە یوو ئ

تە سە اۆپۆزاسیۆ ی هرننتئێ ێ سئێنت لە سە خئی تئێ

ه وهێگ ە وونێتەیێ

میکۆوئێس ی تەڵکئێ لە ز تە ارە م نوو ائ ێێپن ی لو تنە مایو گرڕیێم.

شنهیتم ن  :تنەمنڵە شەهیتی تە ێ یلە نوینوەێم ائیوین ن اژە او ز اە ێنین لەسە ی گنهەت ێ لەگەڵ اەێمش وەخش ێ ێڵو حی تو امئ ەیگ ێائپۆزاسیۆوو ارەیوو ێ چەووت ەس
ە لە ۆتئێوەێم میکۆوئێس تە سەمەاو زگن ان تبئێ گەوژیو ز
تەدم لە هەمئێ اەێیوە گەانژتە
سە ێ

 -1تهوو سە

ۆمن

هەتئێم( اەێیوو زگن ان تئێ تۆ پیئموت ێ گەانوتوو یستیە ن تە میتان انلمن

ڵ ێ وەقشو ێێ ەس تۆ م ەێانو یسییە ن ز زاناە تئێ ێ ن اژە

لو تنشین هەتئ(.

سە م و هەتئێ لە سە تە مێ پرشەێمچئێوو پە سە

ی گناو ە وە ە.

پرشئێ ارەی

 -0اەتئلقنسم میسبنحو مەامئێ ێکو ارتە نایو ێژامو ارەی ( ۆمن

ارسەمو مستئ

یتوئێ ێ خر یویشوو لە سوە

ئشتنو ونێتەیێ

ە توئێه جنسوئێس .وونێتەیێ ائیویبوئێ

لە اروەی

هەڵ ێ لەپرشتیش پرئوتاو لە گەڵ تهوو سە پرک هرننتئێ).
انلمون

ان م پرئاستە وەقش ێ لوو مسوەداو چوئی مم ێیاە میوتان اونزی

نونلە ونوو یگەانووت

لە گەانووت ێتنسوو ایوە

میکۆووئێس ێ ی گن ەاوتی تە هرنوت تژروەێ ێ تەحەق

وەقش ێ لو خۆان تنش وئیوت.
انقە اە شت لە ی گن ێێ وەتۆێم ێ هەان ارستنش تە ون ێێوو منێماەێم ە و
لەگەڵ اۆپۆزاسیۆوو ارەی زموژو تۆ ایە استن ل
تەان م مرژێایە ە
پرنج شەمە
ۆمن

ونم سورخئ لە اسوتئ ی اون م مێه

اسوتئ ی لە وناو ئتوئێوەێم

یێم ێ لە جە ان ێ نگ ێ گەاشتنو ابە یوو امئ ەیگ تۆ ێستئ ی انگن ی

ێبە یاەایوو حی توو اموئ ەیگ

ە ێێوەێم.

ی گن انلمن :
 12انێ الو  1993حئ مرکو  42الپەڕماو تە هۆ

ارسەمیو ارەی تە گەدلە ی ێژ ێ تەڕێئمته

میکۆوئێس اەێ منوناه تەخشو تە گەلو ئ
ونسنوتوو ن ته مستنوو پناەتە ز

ارە

ی گن میکۆوئێس م چئێ:

شە هفکەوت ێ هنێڕێینوو مەحکئێم ەی  .حئ مو گەانو ێمزاە ارتە ناو اژام حئجهائلئیسەم ەلو فەلەحین م ەی.

یونن تە حەقنوییەگ ێمەزلئێمیەاو گەلرکو ز ڵملرکەیێ ێ لەقنێ یوو ە مێم ممە ڤنوە نوو ێژامرکو ایە اسوت لە تە زاوەا انسوتیتی

ێژام ێم تەان م

خنمەوەاو

مفسهوجنوو ێاەاەاو ێ فەلەحین تۆ اەوجنمو اەێ جینناەاە سنمنن ە تە جیهون اسوئیاییە و ز گەێ متوئێ ە

اژام لە منێم  02سنل ی ائێشو انتڕێێچئێورکو انێی گەێ م لە انستو جیهنوو ی وەتبئێ.
لو حی تئل
ۆمن

لئتنن :

ارسەمیو ارەی ێم

ێژامرکو ارە است تۆ ێێ مەتەسوت اە یون اروە ێ سوە ۆاو تە ی ێ جیونتیەی ێ ێێهەم توۆ وون وو شوۆڕش توۆ م مێم پرئاسوتو تە هرو

حی تئڵە لئتنن ێ حەمنس ێ چەوت ت ێێانەێم

اکەش ێم سوەن مههوت لە روەیق جەهون

ارسوەمیو فەلهسوتی ێ هتوت هەاە ێ هە ونم لە م گەێێپونوە لە شوۆا ێجرژون خۆاون توۆ

جربهجرکە وو پیەوە نوو ەلكو پرئاستین ل ێم مگەێ .ان م ز تەان ێم تنزێێ وی یمیوو ێوژام ێ ێم
حی تووئڵە لئتنوون ووه سووندوە چهوووتا میلیووۆ ێال لە ۆموون

سوەن پنسوتی ی ێ اون سوەن قوئ س ەلکیون لو ێم گروەیێم ێ ێم مگروەێ.

ایسووەمو ێم مگووەێ لە تە اهوجنمژەانوووتوو ارووە

میکۆوئێسووتی وەقشووو ز گەێ م گرووڕی ێ هە ێمهوون لە سووە ۆاو

خۆپرشنوتیوە نوو ارەیویشتی ز جن وەقشو هەتئێه .تە پشتیئیویو ێژام حی تئڵە لئتنن تۆاە هر اک ە لەسوە ز شوتو لۆتنون تەاون م م .لە ایوە
خەلکو ارەی

ز تەان لە تە ەێژیەیێیوو حر تئڵەتوئێ ە گروەی ێ زانوتیوو وەی  .اەێم م

اوکە ێم

میکۆووئێس جوژە لە ی یتیوو

مخون ە پون م خە ج وە ێ تە ەێژەانوو اەێ مسوتە ێ گوەێێپە شویعنوە توۆ اەوجنموتیوو

مەتەستەگەێم نوو ێژام چ گەوژیه و هەاە.
ارەێ ێ امو ۆمن
پنش تڕان

ایسەمو لە ێی تەان

ی گن میکۆوئێس :

ی گن میکۆوئێس انلمن ێ ارکڕی ێدانوو اە یەایو ائ ێێپن تنڵئێ ه نوو خۆان لە ارەی تنوی ە هێه ێ پرئموتایە نوو ارەی له گهڵ اەێ ێدانوە ائێشو قهاەیوو

الپە م 73 :

سینسووو تووئێ .اەێم 6موونوژو خنانوووت ێیاە هەاوون سووە ەێانو محووهمە خناووهمو لە هەڵبژی وووو سووە ۆمن اتی ێووژم
میکۆوئێس ن اژە او ز

هه تئێ ە ۆمەدوو خەڵکو ارەی موی وە م تە نوتات قۆڵو ائووت هێ ێ پونێیوخئیز ێ موژوو خۆاون توتم تە افئ مخوئیزیوو اروەی ێ نوتاوت اەێی ێیاە

محهمە خناهمو .ێژام ە تەلرنو تە ێدانوو ائ ێێپناو ی ە اەێ ە هێیوە لە ائ ێێپن ێێپنگ ونتنەێه تنڵئێ
پنش اەێم

ێدانوو ائ ێێپناو تۆ ارەی ورە یوەێم.

ە هێم ارە استیە نوو ێژامو ارەی لە انستو ورئوەاەێماو ی له قنێ ی ێ شە مەزی ان تۆ اژام پرک هرنن ێژام لە م هێم اروەی لە ائ ێێپون ێ تنشوئێ

اوئ یە مسوتو لە اەوجنموتیوو اروەٶ هەڵژوەگ تەدم مونێماە و ز
تیەه نوو ێم

ی ائێش ێ پە ێیوە فەێهە ێ مئختن

اوکە ە اەم قەاولە زوجیەمایونوە تربیون لە سە وئێسوەیێ ێتە «ان اوک خونوە اەشوبنح» ونێاون

پئێاهوتم ێ مون ماە و ز

ن

ێمزی ماو ارت ناو اژام .

ەتنس اەمیەاینتی یم ۆوتەا زانتیویو سینسیو ایەی ێ ێسهمبۆلو خۆ یگە لە زانتیوو ارئا ێاو لە انسۆ تڕان
جینناەاکن ێ خۆانڕێژ

ۆمن

ارسەمو تە

م ەێ.ز

ئ سوتن ێ

پو وەچوئێ ە ز جینوناەگ ێ ۆشووتن لە ورئخوۆ اروەی ی وەی توۆ ومئێووه ۆشوتنو وئێسوە ی ێ سینسوییه جیوون

م ە ە پنش منماە هەمئێان انشکەیتئێ ێ ه هێگ ە اەێ جینناهگ ێ ۆشتن یوە هەمئێان

ته هێڕێێ

رشوون .پوونش اوونتڕێێچئێوو ێووژام لە انسووتو ورئوەاەێایووتی

ی گوون

ی گن میکۆوئێس شەقبە ێ ڵە زانو تننغە ونوو مسوەداو وی یموو

ەس پرو ێیتئێ اەم ی گناە موژتیوەێماە و اه جن گەێ م هەتئێ ێائ ێێپن ێ هەمئێ جیهنوو هە یوت ێ ون مزیاەاییوه و گوهێ ه

ێژامو ارەی ە هێه.
ی گن میکۆوئێس تە هیممەاو مئويکن ايلمه شن م ی

3سنل پنش تەان

ائ ێێپن تۆ تەشتی

ئ لە سە یوسە

ونێچه شن لئا تئ گ ێيلمەز ێ فو انڵمن لهێحو لهتیەمنوهێه لەتە مم ی گن میکۆووئێس ی مووەی ە سوە ی

لە مە یسمو یونوو لهێحو لهتیەمنوهێه ێ ێ گەا لە شەهیتیوو میکۆوئێس ێ خنومو مۆویکن ایلمهوو شن ه ی تەشتی

اەم ێئ مسمە تئێ .

لە ۆاناو ی مپەسی انخۆ اەگە لە ائاەاش ی گناە و ن دوە لرکۆڵینەێم لەارە

ێ تئ قنسملئێ ێهنێڕێینوو ە تن اە ێ ارە ێ ۆشوتن

اەمڕ اە یەایو ائ ێێپن تە هنێ ن او اەمەاکن اەحەامو انتئێ او ێژامو ارەی م ە

ز زێێاە توۆ پرشوژیە لەارە ا موو مێڵەایوو اروەی ێ اەمبروو اەێی اەێ ن ماون ە تون ێ

پرشووین لە سووە ی ایووەێ لە ائ ێێپوون ێ جیهوون ی وە مگووەگ؟ اوونخۆ اەگە اەێ وون م ەیتوون ۆموون
ێاەلقن یتمش ماتئیوو ته ت پشتیئیورکو تەهر تە انابەگ ۆمن
ێم وئێسە

ایە

اەم اەیوە لە تیستهمی سنڵین

انێیاو اەێ شەهیتیوە ێ هەمئێشەهیتیوو ئ ستن ێم
له من ه 119
03

ارسەمیو ارەی

میکۆوئێسوو انلمون ێێ

ارسووەمو ماتووئیوو ان مەایووتم ێکو گەێ م تووۆ اەلقن یووتم لە سە یوسووە

م ی؟ اەگە
جیهوون ت و

ن مسناو  11سرەتنمبە اەمەاکن تخۆلقین ؟

شەهیتیوو میکۆوئێس ێ هەمئێ شەهیتیوو حیو ب ێگەڵ سوە

ێو ێ وەێیزش ی مووئێنم ێ هیوئی ی م تە ون

جیوت

ێ تە تە وونمە

تر .

ونمه " ئ ستن " ی ت ێ تۆاهێه.

انگئستو 0210
شەڕەفکەندی بەحەق شایستەی ڕێبەریی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانی ئێران بوو.

محەممە سئلەامنوو
لە تیەمێم او  ٠٢سنڵەاو ایە

ونمە ڤنوەاو شەڕمفکەوت وەمە ی.

ان ه لرکتیوهێه ێ ههڵسهوژنوتوو الاهوهشن هێه نوو ان ێ خهتناو شههیت سه ە ه ون

توۆ سوه یت ووه ێه ز هنسونویه تژەه ڕهوژوه

له انقهگ ێ ائیوه ارمهمنونورک یوهترت ه خئێنت وهێهێماە و سە ممینوەاو انوو سینسو ێ اهشکیەاو اوهێ گوهێ ه موە ڤە تکوها
ێه ارکۆشە ێکو ێمۆ ڕیگ ێ انزی اخئیز هه ێههن خەتناژرڕێکو شۆڕشژرە ه ههڵقئدقئ ونخو ێ یێه سینسو انتئێ
ۆمهڵژن

وه خوۆ

ێ ۆمهداهایه نوو

ئ ستنوو ڕ ههدابئێ تخهانه ته چنێ هۆگەی ێ منفخئیزیوو گهلو ئ لە ئ ستنوتی.

اهێوهمەه سیمن ڕێبه ێکو تیەمهوت ته چنێ ێێ ێ شن هزه ته ههل ێ مه جو سینسو ێوین ێ ونێچه ڕ ههداو ورئه یسوت توئێ.
ویشووتیمنوەه ێه ێ خووهمخۆ ێکو ڕێژوون اوونزی

گووهلو ووئ

لووهێ ناووهێه ووه پرووو ونێهاهمهاووتی ێ سووهوژه

اه هحی تیه نوو ی لە سە شن ههتئێه ێ هه گی وه هێاۆاه شئێ اهێ ێ یێ گۆڕیوهووه
ان ێ ان ێ هنێسهوژه

ڕ یوو سهختو خهتناو سینسو ێ شۆڕشژرڕیوه گهلو ئ

ن

وه لوه ته هێهووت

ڕزگوون

توۆ شوەڕمفکەوت ێمك سویمناە و اون ێ وهاوهێهاو ێ

ێ منفئاسووتو هووهڵبژی ێه ڕ ڵووو وون یێ تووه چنێ ل وه تووهڕێئهتە وو

ت ێێانوهێهاو ویشوتیمنوو ئ سوتن ی ووهتئێه .توهڵکئێ ێه

تۆ قنسملئێ وهمە ێه

خۆ گرەیێهێ اهێ ناهش ه ێ یێه سینسو ێ ۆمهداهایه نوو ارەی

ێ ئ ستن ز تهانڕیسته خهتناو وهاهێیاهاو یوه تئێ ێ ههان ته شرکو ته چنێ له الێیوو ئ شئێ پرو تیەێ تنێهڕ چهپه نوین ههڵژەابئێ ن
له سه ههست ێ ارژهاشتنو وهاهێیاهاو لەێ قۆونخەاو خەتناو گەلو ئ لە ڕ هەداو ورئمڕیست هنوو ڕ ڵه نوو گهلو ئ
پهانمو وهاهێیاهاو وهاهێه ێە هسته همن ترت.

هسوناهایه و

تۆ سه یت ته وئێسینو ێاون

ه ی ه خۆاون لوه سوهوژه ێک ی ڕێکبخوه وه هوهڵژە

الپە م 74 :

هەمیشووە یێیاووو لووهالێی ێ ڕ شوونبیەیوو ووئ لووه ڕ هووهداو ئ سووتن اووهێهتئێ ووه الاووهوژەێ هووهڵژە
ته ههقه نوو جئێدوهێه ڕزگن اخئیز
حووت ن ی هێ

خهڵکو ئ ستن ترت .تهڵکئێ لهههل ێ موه جرکو ێههون سوهخت ێ ێی ی اوه و سه شونوو هوهمئێ الاه وه لوه توههر ە ێ توه هێپرش تە ووو

هووهت ێ ترتووه مهاووتیوو ێ اووه و سینسووو ێ مرووژێێ خووۆ لووه قۆووونخو ارسووتن ت ێێانووهێه ێ شۆڕشووژرڕیوه

پرشکهێانخئیزیوه حی ب تکه ه ڕهوژتیوهێه تیەێتنێه
ن

ێشووم ێ پووهانمرک وووهتی

ووه ان نمه ووه تهپرچهێیوووه انموونوج ێ یخووئیزهڕهێهێ

وهاهێیاهاو گهله هانوه.

تۆ سه یت شهڕهفکهوت ته ێی شههیت ەیوو گهێ ه پیونێ مروژێێ ووئێو گهله وهمن

سینسو ێ شۆڕشژرڕیوه سه همینوه ێه

ئ سووتن ی تژرووڕ ێ پشووتیئیوو لووه ته ونم وه سینسووو ێ

ه سو اه همو حی تو ێمۆ ڕیگ ه هێگ ێاه

توۆ قنسوملئێ ووهمە ی ێه جرنشوینرکو شناسوتهێ تونێهڕ توهخۆ ێ خونێه یب ێ ووه ێتو

ێ ته پەسناهایه سینسو ێ اهشوکی ایه نوو حی توو گەاوه اهسوتۆێ ز توهخرەیاو ێپونش اوهێ

ن هسناه قئ س ێ جه گبڕه ه ته حی ب ێ جئدوهێه منفخئیزیوه گهلو ئ ستن هێگ خهتنگ ێ ارکۆشنوو ڕ ڵه نوو ێمۆ ڕیاو ته هنێ ن
ێ حی تو تۆ قۆونخرکو اکه له خهتنگ ێ ته ته ه نوو ته
شهڕهفکهوت له پهانمرکو گەانی ێ شوئێنتیوه ی

ێ پشتیئیوو اهشکیەاو حیو ب ڕێکخسوتهێه

ڕێژامو ۆوهپه ست ێ ایە استو انخئوت ڕێبه اکە .

وه ێێ لوه ۆموهدوو هوه یێ خوهڵکو ئ سوتن توئێ یێی هنێ ون

ێ پشوتیئیوو لهخوهتناو خۆاون وهڕزگن

گوهلو تهشومهانهاو

ئ ه لرخئیزا ێ هه لهێ ناهش ی هنوو شۆڕشرکو قئڵ ێههمهالوه له قۆونخو اهێسن خهتنگ یتەگئێو پشوتیئیونوو جوئێدوەێماو خەڵکوو ئ سوتن ی چەپنووت .جرنشوینو تهاوهزمئێ ێ
سینسووو ێ اهشووکیەاو وون

خوونێهوڕیتەێێ

هسهداتی یوو اکتناۆ ێ خئێنمژ ڕێژامو
ڕ ڵه انزیێ فیتی ن ه نوو گهلو ئ
ن

تووۆ سووه یت تههووهق ویشوونوو ی ووه هوویچ سووهختیئ ێ ێی اووه و ونائیورووت پرشووو شۆڕشووو گووهلو ووئ لووه پرنوونێ موونفو ڕهێی خووۆ
گهلو انخئوتاش هترت اهێه تنشب یو

ه توهایە ە وو ڕێبوه یومن توههیچ شورئهاه وونائیو توه سوه ایوەی ه سینسوو ێ شۆڕشوژرەیوه

ی زیڵب ێ له خهتنگ ێ ارکۆشن ڵسن ان تکهوهێه لە الاە یتەاش ت ێم تە جئدوەێماو ئ تکە .

تۆ سه یت ایڕ ەیوو تۆ قنسملئێ له ههل ێ مه جو سینسو ێ اەڵۆمنسو اهێ نگ ی تهخهسن ێکو ز گهێ هێاو له سه ت ێێانهێه

ه له انستو ورئوهاهێهاو ی ئ خهمخۆ ێکو چنال و خۆ
تئێ ڕیاژهانوت ه خهتنگ تۆ انزی
قئانتینوو قنسملئێ ڕێبه

ێژه

ێ اهێ انمنوجنوه

له هست یێه .شوهڕهفکهوت ووهمە لوه پهانمه وه
ی سوه

ه قنسوملئێ ڕێبوه لوه پرنونێ

ئ ستن

ی وه ێێ لوهانزی اخئیزی ێ منفئاسوتنوو ێویون ێ ئ سوتنوو ڕ هوهدگ

یوون توه پشوتیئیوو مون

ێ مه نوهێه

ۆموهدوو هوه یێ خوهڵکو ئ سوتن

خوهتناو

ووه ت ێێانووهێه شۆڕشووژرڕیوه ڕ ڵووه نوین هووه ێه ههمیشووه تووه هێیم هتو  .ارمووه اهوووتیمن ێ الاووهوژەیوو حی تووو ێمووۆ ڕیگ

ه هاو

تهێایەی ه سینسو ێتیەێتنێه ه ه تهمنفو وهاهێیاهایمن ههاوه هویچ ونائمرتاوه ونائیوروت سوربه
ێ خهتنگ تۆ انزی

ێمۆ ڕیسویخئیز

ێهسوفکە ێ پریئیتوئێ

هترت ێ حی تو ێمۆ ڕیگ سوه هڕی پن یسوتنو اه یوهاو ێ اه ەن چوه ڕا ه ونوو لههوهل ێ موه جو چون هوئێس سونز سینسوو ێه ارسوتن ی وه تهسوه

ێویوون ێ ونێچه ووه ی زیڵبووئێه تووهڵر تهگووهلو ووئ

ێ ێمۆ ڕیسو هه ێه جن ی

ته گە ێ ێمۆ ڕیسو له سە یوسە

یتژووەێ ێ

ێوژه

تکرشورته سوه ێ هێ ایمونوو شۆڕشوژرڕیوه اهشوکیەاو انشوکەیێوهرنو حی توو ێموۆ ڕیاو

هتروت ێ ئ سوتنوو ڕ هوهدگ ێ شۆڕشوه ته ههقه وه

هتو ومئێوهاوه تروت لوه خوۆڕیگە ێ ئ سوتن تهسوهوژه

ارەی ی همرنرتهێه .

تووۆ سوون قو شووه هفکهوت لووه نارووک ی ۆڵووهتن

شووههیت ڕێبووه

وون

ایە ەیوو ن

تۆ قنسملئێله ێداو ائاەاش تههۆ

خووهمو اوونزی

گووهلو تنتهسووتو ووئ

اەلۆمنگ ایە استه نوو ڕاژامو

گهلو انخئوت

لووه ڕ هووهداو ئ اسوون ی خسووته سه شوونوو ڕیسووت تووه ێی

ن هسووناو

یتئێ.

اوهێ نگ ز هرو ێ الاوهوو سینسووو ووهان ێ هووهان سوته نوو حیو تیش چونێهڕێیوو ێێتوون ه تئێووهێه مرووژێێ ڕهشوین تهسووه حیو ب ێ ت انووهێه انزی اخئیزیووه گووهلو وئ له هووهداو
ئ ستن ه ە ێ پرین ێیتئێ ه قئانتینوو قنز ێ قنسملئێ ایت انزه ونائیو له مهاتیوو ته ته ه نوو ی خۆڕیگە ێ هر
ێ ڕهوژه ێه پرشئێ ائیون ته ته ه نوو ێ ێته ێتئێوه هر

پرشمه گه

ئ ستن ائێشو سه لرشرئیێ ێ ونائمرت

ێو

یگیوە وه ێ ۆوهپه سوتو انخئووتان لوه مهاوتیوو خوهتنگ ی ووهترت ێ انڕیاشوو ارکۆشونوو سینسوو اهشوکیەاو ێوی یموو

ته هێ نڵبئێوهێه تڕێیگ.
تهدم هه ێه

اتمن شه هفکهوت اەێ ێ ان ێ ێهفن ی تهڕێبنز سینسو حی ب ێ انمنوجو ێه

حی ب ێ ڵ گه مو اهشکیەاو انشکەیێ وهرنو اهێ حی ته ایتیمه ن

خهتناو قنسملئێ وهمە له ڕیگهانوتوه نوو حیو ب ی ڕیگهانووت .ێ مو لوهێ سونڵه ی اهگوه تهشورئه ایتفونقیش تو

زه ته قئ سو له ههمئێ شن ێ ونێچه نوو ئ ستنوو ڕ ههدگ خئی ێ هر
ونائمرت تنڵ تهسه ت ێێانهێه ویشتیمنوو گهلو ئ
لهتن

وههنائێ ههزی ی شههیت ڕێژن ڕزگن

ێ انزی

ێ تههنێ ن

ێ پشتیئیوو ڕێبه یاوهاو

پرشمه گه ویشنوو ی ه هه ێه ههمیشه لهسهوژه

خۆڕیگە ێ منفئاستیتی خهتنگ ه نگ ێ ڕاژن ون یگ

ی تکرشرت لهێ تهشه خن و ئ ستن ی.

ههلئمه جو سینسو ونێچهاشهێه ێهز ه ه ز تنش وهتئێ شهڕ ارەی ێ ارەیق چهوت سنڵیک تئێ ۆان پرهنابئێ اهێسن لرکتیوهێه سینسویه ن ز اوە توهێ انڕیسوتهاه یتوئێ

ه اهگه حکئێمهاو اهێ ێێ ێداه لهسه ههمئێ مهسهله گەانژه ن تژهوه ڕێککهێا

ڕهوژه تهاه هێه تتئیو پیەوو هنێتهش له

ه هانورکو اهێاۆ تۆ شۆڕشو ئ ستن وههرڵنهێه ێ تههنێتهشو تکهێوه یاهایئ ێ لهورئتە وو جئدوهێه
شهڕهفکهوت اەێ تهاهزمئێ ز وهاەسنوه لرکتیوهێه تن ێ خو سینسو انتئێ

ئ .

ێ ۆمهداهاو ێوین ونێچه ڕ ههداو ورئهڕیست ارەی ێ ئ ستنوو ە توئێ ێ توهێ ان نمهگهاشوتبئێ وه

ڕێ یێ انڵئگۆ هجیهنویه نوو اهێجن ه ه ەێ چنێهڕێیوو هرنتێک گوۆڕی توی لوه ته هێهووت ت ێێانوهێهاو ویشوتیمنوو گوهلو وئ
هسوووکهێاو سینسوووو ێمروووژێێ خوووۆ تژهاوووهورت .لوووه ڕیسوووتو ی ووون
وه ه هێاه ێەتن

هنائێهنێی

اهێ میتان گهێ یوه

خهتناو انزی اخئیزیوه گهلو ئ ستن یتڕێوژا ێ

ی ێ ان ونمو ێ یێه سینسوو اوه ن ڕهوژوه وئ تههرنوتێک

توووۆ ز شووون هزیانوه لیکتیووووهێه ێ خئێنتووووهێه پرشوووهناه نوو سوووه ڕێژووون ارکۆشووونوو خوووهتناو ه وووە ێ هوووه گی

ه له ته هێهوت هر ێ هسهداو ۆوهپه ستن ی اهوتێ

ڕیگهانتوین گه م ه ەێ انمنوجین لهێهش تهترژئێمن ڵسن ە وهێه

الپە م 75 :

ێ تهالڕێتیتە وو خهتناژرڕی تئێ.
ته یخهێه لهێ ز ێفه سینسیهاو اهێ نگ ی هر ه سینسو ێشۆڕشژرەه نوو مهاتیوو خهتناو ئ یاهاو وه پهائهوتاه و اهێاۆ ڵخۆشکه ان تهاه هێه وهتئێ ێ اهونووهگ هرنوتێک ێ ه اروک
ههڵچئێورش له ان ی یتئێ.
ن

حی تو ێمۆ ڕیگ تئێ مە ڤرکو سینسو ێ ته چنێ ێێ تئێ شن هزی اهێیێ تهسه ێ یێانڵئگۆ ه سینسو اونتئێ

تۆ سه یت تهههق شناسته ڕێبه

ونێچه ڕ ههداو ورئهڕیست یههتئێ خئێنتوهێهێ لرکتیوهێه سینسیه نوو جرژن سه وجو هنێڕێ ێهنێسهوژه یوو تئێ

ێ ۆمهداهایوه نوو ێویونێ

هسناهایه و ان ێ ته چنێ ورئ اۆپۆزسیۆانو ڕێژاموو انخئووت

تئێ سه وج ێ ارڕێیوینه سینسیه نوو سهتن هگ تهێهزحو سینسو ێدگ ێ خهتناو هنێشرئه وهاهێهتنتهسته نوو ارەیو جرژن تناخو ههمئێالاه بئێ.
تۆ سه یت له پنش موه گو قنسوملئێ ڕێبوه ی اوه

ێ ته پەسوناهاو گوهلرک گەانوی ێ ێی

لوه سه شون توئێ حیو ب لوه توه ه توه

گەانوو وۆوژەه وۆاوهمو خوۆ وی اوک هتوئێه

شهڕهفکهوت اهێجن هان تهاهوین هتئێ خۆ تۆ گەانو اهێ ۆوژەهاه انمن ه تکنگ ێ ڕیپۆ ارکو سینسو ێ ههمه الاهوه له سوه ههلئموه جو خوهتنگ ێ اونڵئگۆ ێ ێ یێهسینسوو اونتئێ
ۆمهداهایه نوو جیهن
ن

ارەی ێ ئ ستن تنئێس ێ سه وج ێ لرکتیوه ێه نوو خۆ تخناه ێێ ێ ته ونمه گئوجنێ تۆ قۆونخو یهنائێ شۆڕش یتن .

تۆ سه یت تهههمئێ الاه و سهلمنوت ه اهێ اهزمئێوهسینسو ێ اهشکیەایه

شۆڕش ی هائیورت سئ

ێه تژیەێ ێ ڕێ ه نوو حی ب ڕێکبخناهێهێ ارڕێیوی ێ خئێنتوهێه وئێ تۆ ههل ێ مه جرکو انزه له ارکۆشن ترنرته ورئ اهشکیەاو حی ب.

شهڕهفکهوت ڕێبه له سوه همرک ی ارکوهڵ توه ن

سینسوو ێ ڕێکخەیێهاوو هتروت وه اوهێ ونگ وهش ێ هوهێی سینسوو اونتئێ

جئێدوهێه سۆسینلیستو ێ چوهپرکو ڕی اکونڵ ێ ونڵ توه ێ وهاوهێهخئیز
ت ێێانهێه چهپو ێدگ ه پنوتناه و ته چنێ
ی ه اهێ سهوژه ه

ێ ۆمهداوهاو اروەی ێ هوهان ێویونش ی تونێ هوه تنێ

یتوئێ .توۆ سوه یت هوه لهسوه هانێه ێه مە ڤرکوو مونف خوئیزێ وهاوهێهخئیز ه وهێگ ێ وه هێاه ێەاهاسویە ێ

ارەیوو تۆ خۆ

ێ ۆمهداهاو اه نوو ێدگ ێ ئ تئێوین تهشه م ێ پنشکهێائێ
شۆڕشو گهالوو ارەیو

ه له منێه ارکۆشنوو خۆ له یێێنو حی ب ی ته هستو هرننێه لوه ونگ ێ قۆوونخو چونێه ێیوکەیێ

لرئه تژەێ ێ ته ونمهێ ڕێبنز سینسو حی تو ێمۆ ڕیگ له اەایشوکو ێون وناو ههڵسوهوژنوتوکو ێ ێ ههمهالاهووه ی لوه پرنونێ وی اوک تئێووه ێ ته هێپرشوئهچئێوو

خهتناو سینسو ی هڵکو ل

ن اژه

هگەابئێ ێ ههان ز اه له حی ب ێ ڕێکخەیێه نوو ڕ ههداو ئ ستن هێابئێوه ێەاهێ مو ێ یێهسینسوو

هزیوو .توهدم شوهڕهفکهوت هوه توه ێی ارکۆشونوو انشوکەی حیو ب ێ سوه ههڵتیوو ت ێێانوهێه ویشوتیمنوو لوه پونش

ه له اه هم سناه نوو انوو سینسو ێ شۆڕشژرڕیوه

هە گی تە شرئماو شە مرئیوە پن ێ گن او انمنوجە سینسو ێ وەاەێیایە ونوو گەلوو وئ

ی تنێهڕ قئێڵو تهمنف ێ انزی

وە م وە ێ ز

سینسو گهلو ئ ستن ی .

انزیاونوە لەێ مەاوتیوە ی ارکۆشونێم .اەێ پروو ێیتوئێ ە هە اون رکو ێموۆ ڕیگ ێ

ویشتیمنوەە ێم مترت جیژناو شینێ خۆ تژەێ لەێ سەوژە ماتی ە خەتنارکو تە انو سینسو ێ وەاەێماو لە ان ی یاە .تنێمڕ تە اە ڕا
انستو ێشین

سینسو ێ ڕ شنبیە

ێ تەهر ە وو هر

پرشمە گەێ تە ز ە ووئماو

ن ێ فە مەوتموی یمیە نوو حی ب هەتئێ .اەێم شنونزاە و ز گەێ ماە تۆ ارمەمنونوروک ە تە پشوئێ ێژ ێ انمونوەاەێم ڕێبوئی ێکو تەێمفوناو ڕێژوناو

شەڕمفکەوت ێ هەمئێ شەهیتیوو گەلو ئ ستن تئێا
ڕێژنان تی هە گی پشت لە تیەێه

ز تە سە تە زاەێم لەێ ڕ م ی پەامون لە گەڵ گیونوو پن یون ووئێ م ەاونەێم ە هەاون ێم

هونانو انمنوجە نویون

ێوژم م

اەێ وەمەیوەمن ون ەا .

سە ەێێت ت ێێانەێماو ویشتیمنوو گەلو ئ .
 ٩٥سیەتنمبە ٠٢٩٠
منڵەە

گین موی
تەنیا بۆ مێژوو بەیادی کاک دووکتۆر شەرەفکەندی .

ایبەیهیم الجنوو .
 ٩١سوورەترمبە
ارووەی

ێ

اەمسوونڵ تیسووتەمی سوونڵڕ

شووەهیتتئێوو ێ تووۆ سووە یت شووە مفکەوت

هوونێڕێو ارکۆشووە وون فەاوونحو ەتووتێلو اەوووتیمو ووۆمیتە ونێموووت ێ وووئێنە

تە پەسو ۆمیتە انڵمنوو حی ب تە مستو ارە ڕاستە نوو ۆمن
تەێ تۆوەێم لە تە یوبە ڕێێحو تە ز

سووکەارە پرشووئ حی تووو ێمووئ ڕیاو ئ سووتنوو
حی و ب لە م مێم ێالگ ێ وون هئمووناۆوو اە مد

ایسەمیە.

ن سە یت ێ ن فەانح ێ ن هئمناۆوتی سە

م لە سندوو ڕیتە ێێ ی لە ێێسیمنن ی تە ێژ لەسوە ەسوناەاو خەتوناژرەیوە

ڕێ ێ حئێ مەگ ی موئێنم .
ون سوە یتێ ڵوو اەێ لە حیو ب ێ تو ێێانەێم ی قسوەم

ە ێم .هە ێێ و اەێ ێسیمنن یوە لە ان شیئ حی تتی پن ێ یێ ێ تۆ اەلەف اۆوو ایشکیش ورە یێ  .ارسوتن ە هە تو ێ وونتنەێم هیوئی ی م م فەاورکم توۆ هەڵکەێێوت تتوئیوم پین ماون
تکەم ێ تە وئسی ت ێ ان ەمەێم.

الپە م 76 :

شەهیتتئێوو ن سە یت ز
هەمئێ

م هە یوت انخە تۆم هە سکەارە ێ ێبە وەتئێ تنێ ێ پشت ێ پەونێ هیئیێ هیئمرتاش تئێ لە حی ب ی .تە شنهیت هنێ ێینوو ڕی اۆ چول

ێ لەسە م موئێسو .اینوننمە ەشیم هە تۆخۆم وئسو .ز شت منێم ە جن ێ ون ەێ تنسین تکەا  .تەدم لەێ تنتەاە ئ اە ی ێێ هەلئێستو انزیانوەێ جئمرەیوە

اەێیێ
ن سوە یت

ێمتیە ێنمەێم ە ان مەاو م ە تە ڕێێ تئێوەێم ڕیستیە و مرژێێاو.
پنش ۆوژەم هەشتەمو حی ب ێمز رکو انابەاو تەسە حی تتی هنگ .تەشرک لە ن ێ پرشمە گە نوو حی ب اینشعنتین لە حی ب ە ێ ێژن خۆان لە حی ب جین ە مێم ێ هە تەێ
ونێمش ێژمان تە ن ێ چنال یە نوو خۆانوتی.
پوونش ووۆوژەم لە اە رووک لە ۆتئێوەێم وونوو ووۆمیتە ونێموتاووتی لە پرئموووت لەگەڵ هەڵئێسووتژەا لە تە یمووبە ڕمێاووو جیوونتئێمێم ی مەسووەلە چووۆویەاو پن یسووت ێ افوون ووە لە
مەێجئ اەاو حی ب ەێاەتە تنس .ارمە اەوتیمنوو ێبە

حی ب اەێ ێژن چن یوەمون مستنیشونوکە

ەڵکیون لروئم گەا  .اەوونوەگ وۆمیتە

ە توۆ پن یسوتنو مەێجوئ اەاو حیو ب متو

ونێموت گەاشتە اەێ قەون ەاە ە اەگە پرئاست ت تۆ افون لە حیو ب ێ مەێجوئ اەاە ە چە ویش تە ون ترنی  .اەێ مەسوەلە تونس ێ ێاوئێێژێکو ز
لەسە ی

لەسوە ەی ێ سوە موجنم توۆ تڕاون

یاە تە موژو اەوتیمنوو ۆمیتە ونێموت .
حی تتی ە منفو موژتیوین هەتئێ اەێم اەوین ن سە یتتئێ ە مستو مئیفەقەاو تۆ اەێ تڕ اون م تە زوە وە مێم ێ موژوو پو وە ی .لە تیوەمە اروئمە ە

لە ورئ هەمئ اەوتیمنوو ێبە

تە پەسناەاو ۆمیتە نوو ورئخۆ ێدامن تە اەستۆێم تئێ قسەمن اەێم توئێ ە اەێی مچونە وروئ خەڵوک ێ مڵور اورمە حی توو ێموئ ڕیاو ئ سوتنوو اروەیوی ێ اەێمش تەاورمە قبوئێڵ
اەێ ایستیتاللە ارمە ێاو خۆ ارئم گۆڵەان لە زمنوو وە ەێائم .ارئمش تە خەڵک تلرر اەێیوە یسوت وون ە  .لەێمش زاوناە اەگە اروئم تڕێیاون تەخۆاونوە

ون ەێ .ن سە یت تۆ ڕم

ە حی تو ێمئ ڕیاو ئ ستنوو ارەیو

مەاەس ێ خەڵکیش هە ان

ێی ێم ان مگە  .ڕموژە مەسەلەاە و انێی تۆ منێماە و ئ گ تروتە پورش تەدم زێێ اەێیێ متو  .تەێ جوۆ م ون سوە یت اەویون ەسورک توئێ لە وروئ اەووتیمنوو ێبە اوتی ە موژوو تەێ
تڕان موە ی.
ێیاەاش ارمە لە ونێچە ێ لە مەاتیوو ە مێم ی لە ورئ خۆ

ئ ستنوتی لەگەڵ مەسەلە ە تە مێ ڕێێتئێا  .تە یخەێم لە هەوتێک شئێ ائێشو مستەێاەخەتئێتئوو چە وتی یوەش لە گەڵ

اە تە هنای  .م اەێ مم تە پەسناەاو مەڵبەوت سەیسەوژم تە اەستۆێمتئێ ە ونێچەاە و تە انو ئ ستنوو مگەاەێم ێ شن ێژن هنائێچۆش تئێ تۆ ورئخۆ ێدگ.
اەێ ممو هر

فە منوتم
ن محەمە
تە

قەوتالیش ە لە هر م هە م تە هر م نوو هر

میقتی ێیاە ن

پرشمە گە

ئ ستن تئێ تەی ارکۆشە م ن سوەات مسوئڵو اەحومە

توئێ ێ جرژەم ەشوو هونێڕێو ارکۆشوە م

محمە م ڕمشە تئێ .ە هە ێێ ین لە ن م لرئمشنێم نوو حی ت  .ڕمێاو جنتئێمێمش هنائێچۆاە ەان هە تەێ مەسویەم ارمە یتوئێ .جن ێوک لە وونێچە

مرەگنوو پیەیوشن اسن ائێشو اە تە هنای .

تەشرک لە پرشمە گە نوو اەێی

لە ڵرکن منتئێوەێم ێ ارمە زێێ لە شئێنو منوەێم اەێی انگن ی ەیا ێ لە منێماە و زێێ ی مێ ممنوتی ێ خستمنونە اونتڵۆقەێم .ە اەێم مگروڕمە هویچ

تە شنونز ونزیوم  .تەدم اەێم مرژێێم ێ لەالاە و اکەشەێم ێی ت ێ ەیێماەێم ە ن سە یت ی ێژم
اەێیویش هەمئێ هەێڵین اەێمتئێ لە گەڵ ارمە م گیەوەت ێ ان م ەێ خئێ وە ێ ێ تە ێژن

اەسڵو اەێ شەڕمتئێم .تۆاە اەوین تۆ مرژێێ اەێمتنس م ەم تن اەێمش تلورم اەلوحەق

اکە تتئیوی ێمز ە ە چن مسە ەا  .ارمە یێیمن اەێمتئێ ە اەێی ترنەێم ورئ خۆمون ێ

لە سەوژە م نوین ترنە م ێ ڕمگەڵ خۆمن ەێ .
اەێ انتڵۆقە ارمە لە مێ
حنز تئێا

اەێی ز

رشونێ پونش چەووت سوە نگ انێیمونوەێم پرمون ێیتوئێ ە متو مەسوەلە ە تە شورئم وی یموو چن مسوە ەا  .هەموئێ تە پەسونوو حی توو ە لەێێ

ۆتئێانەێم  .لە تیەمە م ێ ن سەات مسئڵ ێ ێ ن محمە م مشە ێ چە ەسو اکەش لە ن م نوو حی ب ە لەێێ انمن متئێا

پرئموت تە ێبە یاەاو حی تەێم تکەا ێ یێی
تۆخۆ

ێنئێنین لربکەا  .تە خۆشیەێم زێێ ڕێبە

حی ب ێمدمو یانەێم ێ ن سوە یت تۆخوۆ

ێی تونس ێ مشوۆ مگ ێیمون تە تونش زیووو

ێنوئێنو وە ا

ە تە هویچ جوۆ شوەڕمە ە .

یێی لە تە ێ ن سەات مسئڵ ە ە انتڵۆقە ە ایتیمەتتم

ێ تە هیچ جۆ وەاەڵی پرشمە گە نوو ارمە اەقەتکە ێ ێمز ە ە ێژمتتما ان ان اک ی ێ ێ ێیاە لە ان اکنایتی اەگە هە وەان ێاسوت ترونەێم الاون

ەلرنیون توۆ چوۆڵکە ێ

ێژنان تتم تڕ .
تەێ جۆ م اەێ ێنئێنیە حە یمنوە

ن سە یت تۆ ارمە اەێ ڕ م گینوو مان پرشمە گە وەجنگ ی ێ حی تیشو لە ائێشبئێوو ن مسنارکو اەی ات

ێێ خستەێم.

ارمە تەلرکتیوەێم اەێ ممو خۆمن ن من م ە  .لە تیەمە ێاو ارئم ڕێنئێنو ڕێبە یاەاو ێمتە چنێتژە ێ مەسڵەحەاو حیو ب لەێم یاە .لەێمش زاوناە ێاوو اەێ تڕاون م

ە وناو خوۆ

یێمنوە هەڵئێسترکو سینسیە ێ منون سینسو هەاە ێ تەس.
اسنویش یێی لربئێ

م ەم لە گرەیوەێم اەێ تنسە تەدم پرم ێیتئێ ە هرننوەگۆ ێ اەێ مەسەلەاە خ مەگ تە ڕێێوبئێوەێماە و مرژێێ

هەانو ٩٢ ,سیەتنمبە ٠٢٩٠
منڵەە

خن ەلرئم

م ن ێ پرئاستە لە جرژناە تنسو لرئم ەیتن.

الپە م 77 :

تیرۆر ناتوانێ گهلێکى وشیار و حیزبێکى شۆڕشگێڕ له خهبات سارد بكاتەوە.
ئسمن ایبەیهیمو
پرونج شوهمه اكوهێاو 13سویەتنمبە  1990لە وونێجە گە

تيست سنڵ پرش ارستن

نارک ی ە اەێ شن م میئیوتی

وئێنە یوو ز تە وی اک تە اەێیێ اەح یتو سۆسینل ێمئ ڕیاو سە یسوە

حی تو ێمئ ڕیاو ئ ستن اەێێش اە رک تئێ لەێ میئیونوە
ن فەانحو ەتتێلو وئێنە
تە مستو جینناەاکن یوو ۆمن

ویون توئ ێ توئ سون قو شوەڕمفکەوت سوکەارە

ۆوژەم سٶسینل ێمئ ڕیگ .ێ تئ سن قو شوەڕمفکەوت سوکەارە حی توو ێموئ ڕیاو ئ سوتن

حی ب لە م مێم ێدگ ن هئمنائوو اە مد وئێنە

سوتو لە مروژانە گەلوو وئ ێ حی توو ێموئ ڕیگ

حی ب لە اەڵمن ێ ن حئسرنو ێهکوە

ایسەمیو ارەی ایڕ ڕ ەی  .اەێ ارڕ ڕم مێڵەاییە هە لەێ ناە ی ە الپەڕماە و ڕمشو اکە خستە سە ن وونمە

خەسن ێکو ز گەێ مشو لە جئدوەێم وەاەێم
ێ تئ سن ق شەڕمفکەوت

ویون پرشوکەێائ ی ێیاە لە شون

تە لوی پوناتەختو اەلمون ێ لە

مە ڤوناەاو ۆمون

ایسوەمو ێ

ئ ێ تەانابەگ لە خەڵکو ڕ هەداو ئ ستن ێ حی تو ێمئ ڕیاو ئ ستن ی.

ەسرک تئ ە ائیون ێ غیەماوو ڕێبە یاەاوو ە ووو هەتوئ .ێی شوەهیت ێ توئ قنسوملئ ز تە زێێاوو اوئیوو ڕ ڵوو ڕێبە ێکوو مەز تە مسوتەێم تژوەێ .هە توۆاە

ێ م تە پەلە ەێاە پە یون ان اەێاش لە سە ڕێژن خۆ التە ێ ێ حی تو ێمئ ڕیگ ێ جئدوەێم گەلو ئ لە ڕ هەداو ئ سوتن لە تون
ڕوتیوەاەا شرئم پەوو یڕشت ێ اەێ ڕێبە م گەێ ماە لە جئدوەێم

ڕێبە اویەێم الێیز تکون .هە توۆاە تە

ئ ستنوت.

تۆ جن ێکى اکه وین شنهیتى ێێپنابئێوهێهى ن هسنارکى انڵ تئێ .اسنوه ه ارکۆشه ی

اهوتیمن ێ الاهوژەیوى حی تى ێمۆ ەیگ گهلى ئ ته گشوتى ێ خوهڵکوى ڕ هەالگ ئ سوتنوى

ته انابهاى ێ ههمئێ ستن ێ ڵسۆزیوى حی تى ێموۆ ەیگ ێ ت ێێانوهێهى ئ سوتن لوه انسوتى اروەی ێ جیهون ی لهگوهڵ مناوهمى له هسوتتیوى مە ڤرکوى گوهێ ه وه لوه انسوتى ت ێێانوهێهى
ئ ستن ێ ت ێێانهێهى سه یوسه اى ارەی ی وفئێز ێ وهخش ێ شئێنى انابهگ ته خۆى ههتئێ ته هێڕێێ تئێ .
ته شههیت ەیوى ێ تئ سن ق شه هفکهوتى سکەارەى گشتیى حی تى ێمۆ ەیگ ێ هنێڕێینوى ته هستى ایە اسوته نوى ۆمون ى ایسوەمى لوه ێسوتئێ یوى میکئوئێسوى شون ى تە لوی

جون ێکى

اکووه زهتەێکووى تووه ی ێهپووهاکووه ى حی تووى ێموۆ ەیگ ێ ت ێێانووهێهى میللووى ێموۆ ەیایکى ئ سووتن ووهێگ .لووه حنڵروک ی اوونزه سو سوونڵ لووه پیەوووى ایوە ى ڕێبووه ى پناهتووه زى حیو ب ێ
گهله همن له شن ى ێایه ێ لهسه مر ى ێائێێژ تههۆى اەڵۆمنگ ایە استه نوى ۆمن ى ایسەمى ڕیتە تئێ حی تى ێمۆ ەیگ اهێ زهتەێ ن هسناهى ل وئێ ەیاوهێهێ سوه لهوئێ لوه گوهڵ
انقیکە وهێهاه ى ێی ته هێڕێێ تۆێه.
ڕیسته ه ته ارە ەیوو سکەارە گشتیو حی ب ێ تئ سن ق شە مفکەوت ێ هنێڕێینوو حی تو ێمۆ ڕیاو ئ ستن ێ ت ێێانهێه
تئێ ته ههێێنو پتهێاە تئێوو ایەی ه ههمئێ خهتناکن یوو ئ ێ هنێسوهوژه یوین
ن هسناو شههیتتئێوین تئێ ته تهڵژهاه و زانتێێ

ئ ته گشتو زهتەێکو قئ سو ێێ هێگ تهدم خهمین

خئێنیون توۆ توه مهشوخهڵروک توۆ ڕێێوکە ووهێه زاوناە ڕێژون خوهتناو پڕ هوتێلهووت ووهێه ووئێ ێ

اکه له سه ڕوتهاو ڕێبه یوو ڕێژامو ۆمن

ایسەمیو ارەی ێ هه لهێ حنڵهش ی ڕهێی تئێوو خهتناو ڕهێی گهله همن ێ جون ێکو

اکهش اهێ ڕیستییه خسوتهێه توه چنێ وه وهاوهێهاوه توه سوه ئگ ێ زهتەێزهووی لوه وروئ وونچو ێ سوه هوجنم اوهێه وی یموه خئێنخوۆ ێ سوه ئاکه ه نو

وه موهحکئێم توه ڕاسوئیتئێ ێ لوه

ورئچئێو .
حی تى ێمۆ ەیگ ٠٢سنل ێیى ایە ى ێ تئ شه هفکهوتى ێ  ٠٧سنڵ ێیى ایە ى ێ تئ قنسملئێ وه ههوژنێێک له ێاستئ یخئیزه نوى خۆى شنێهاهێهێ ووه اۆزقنڵروک لوه ێ هێ ایوەی هى
خهتناژرڕیوهى هم تۆاهێهێ لهسه خهتنائ خۆڕیگەى ێ ته ته ه نوى ته یمبه ته ڕێژامى ایە است ێ انزی اکئ ى ۆمن ى ایسەمى له ههمئێ نگ شرلژیەاەه.
تە شوەهیت تووئێوو ێ تووئ قنسووملئێ ێ ێ تووئ ش وەڕمفکەوت گەل وو ووئ ێ حی ت وو ێمووئ ڕیاو ئ سووتن خەسوون ێکو گەێ ما ون لو
تئ ێم ن انێ م ێ ێ مان ێ سە ی گئڵو ێ تئ قنسملئێ ێ شەڕمفکەوت

ەێگ تەدم تە خووئێنو ەسوونوو ێی گەێ م وەموونمو لە خ وۆ

مپشکئێ .

هت خەڵکو ئ تەانابەاو خەڵکو ڕ هەالاو ئ ستن جن ێکى اکه توه ۆمون ى ایسوەمى ڕیتژوهاوهو ایوە ێ اینسونوکئ ى ێ سوه ئگ وونائیو گوهلرکى ێشوین ێ حی ترکوى شۆڕشوژرڕ لوه
خهتنگ ێ ارکۆشن سن تکهوهێه.چۆ ڕێبه یوى شههیتى حی تى ێمۆ ەیگ ێ گهلى ئ لە ڕ هەالاو ئ ستن

ته ڕێنئێنى ێ ه سه تهوەخوه نوین ێ توهێ خ مهانووهى توه حی ته وهاون ێ

خهتناى گهله هى خۆانوین ە ێه اۆێى ۆڵنه ی ێ پرتیگەى لهسه ڕێبنزى انزی اخئیزاین له ڵى قئانتین ێ ڕمێشەوبیەیوو ئ ێ اۆگەیوى تیەێتنێهڕێ ڕێژن هان ی چنوتێه .اهێ ڕێبوه ه
پناهته زێ تهوەخنوه اهێ ناهش ه شههیت هت ێ لهورئ حی تە ەان ێ خەڵکە ڵسۆزم ەان ی ونمرن سه ێه ایهكن سه چنێهى ایلهنم ێ تۆ پرشوهێه اون ێه اهرنونوى انمنوجوه پیە زه ونوى
گهلى ئ ێ تەانابەگ خهڵکى ڕ هەالگ ئ ستنوو هن ه ه .
تە ز ێ پی ز ت ان
 ٩٥سیەتنمبە ٠٢٩٠
منڵەە

گین موی

شەهیتیوو میکۆوۆس ێ هەمۆ شەهیتیوو ئ ێ ئ ستن

الپە م 71 :

د .سادق باشتر و زۆرتر بناسین (بهشی یهكهم)
سمن یل زی و
اهگه تمنوهێێ انێڕێك له انوو ێكتئ سن ق ێ شرئه ارههڵچئێوو ونێتەیێ له وین سینسهگ ێ پرئهوت گەانو توه ت ێێانوهێه وهاوهێهاو كوئ ێ
ههێ یكوه لوه سوه همو منوتیڵو وونێتەیێهێه ێ اهونووهگ لوه ههلئمه جركوهێه تژەانوه

ته انابهاو حی تو ێمۆكەیاو كئ ستن تتهانهێه پرئاسته سه

هسوت كوه ێكتوئ سون قو اروتی پوه ێه هكەیێه .هوه تۆاوهش هوهێڵ ه هاو اونێڕێكو كوئ گ لوه انوننموه اوهێ كهسوناهاییه تتهانوهێه ێ پنشون تنسوو
كهسناهاو ێ قئ سناو ێكتئ سن ق له ونێ ا هكنوو شۆڕش ی هكها .
ته پرو سه چنێهكن سه همو منتیڵو ێكتئ سن ق شهڕهفكهوت هنێكنگ تئێه لهگهڵ یمهز یوو كۆمن
ته هوهمو چونالكو كۆمهڵوه
هسهداو كۆمن

 -ك ێ ێیاووەاش حی توو ێموۆكەیگ ێ كۆمون

كئ ستن تئێ هه ته ههمن

ی زیڵ توئێه ێ اوهێاش هوه ێهك هووهزی ی منوتیڵو سوه همو خوۆ كووه لوه ونێچوه ێووە

حو شۆڕشژرڕ په ێه ه كەیێه .اوهێ كونگ ێكتوئ سون ق لوه ێوە تونڵو توەی گهێ هكوه ێیاوه منمۆسوتن هوه ی مئكەاونوو ی پوه ێه ه توئێه

ههمئێیویش هزیوی كه منمۆستن هه ی اهگه چو له سه همو كۆمن

كئ سوتن ی اونزه الێ توئێه توهدم هوه اوهێ كونگ كن اژه ایوهكو قوئڵو هوهتئێه لوه سوه ههسوتو شۆڕشوژرڕ خوهڵكو

اهونوهگ ان اهێ ی هاه كه هه اهێكنگ ونزونێ شن یە وهاهێهاو پ
وهاهێهاو ان سه ارسقن منمۆستن هه ی

كئ سووتن توئێه توه سووه

كئ ستن هوه تۆاوهش لوه سوه همو منتیڵواوهێه كهشوو وهاوهێهاو ێ كئ یاوهاو كوه

یێه .اهێه سه هڕی اهێهش كوه منمۆسوتن هوه ی اهووتیمو كۆمهڵوه .ك ێ ێیاوەاش حی توو ێموۆكەیگ توئێهێ تیوە
اهێ فكە ێ تیە كهاوه منمۆسوتن هوه ی كون

یگەابئێ .كهێیاه شتركو سهاە ویه كه كن اژه

كە ترتوه سوه  .سون قیش كوه لوه ێیوژوه منوهێه

منمۆستن هه ی جژه لهێه ێهك سه په ستو منڵ ێ منمۆستن ان تۆ ێكتئ سن ق پتە ێهك چهشكر تۆ انشوننتئێ توه كهشوو سینسوو كئ سوتن توئێه توۆ  .سون ق .كهسوناهاو منمۆسوتن
هه ی ته جۆ ێك له جۆ هكن ێێتهچ كن اژه
كه خئ

ههتئێ ت له سه اهێه كه ێكتئ سن قیش ههێڵ تتیگ ێهك تەیكه تتئیو كهسناهاییهكو زیون ێ ته ائیون لو

ه تچ  .شك لهێه ی ویوه

ێكتئ سن قیش خنێه ائیوناو ێ لرهنائێایهكو ت ێێنه تئه تهدم هوهێڵ ێ هیمموهاو منمۆسوتن هوه ی توۆ پرژهانووتوو تەیكوه ێ توه هێیم هرشوتنهێه

 .سون ق سوه هڕی هوهمئێ

كهوت ێ كۆسەركو ان له سه خئێنت اهكرك له هرمنكنوو كن اژه

ونێتەیێ له سه ێكتئ سن ق تئێه.

تۆ اهێه هه له ێی له گۆاەه تنسهكهمن وهتهانه پرش تن له ێیوژه سه چنێهكنوهێه ههێڵ تتها ز ته كوئ او ێكتوئ سون ق تننسوی  .لوه سوهفه
سهات سهالم هزا

ی تهمشرئهاه ته كئ او تنسو انوننمه

تو گهڕیووهێه خئیڵیخۆشوبئێ كونك

ێكتئ سن ق كەیێه" :شههیت وهمە ێكتئ "سه یت" سنڵو  1316ههانێ له گئوت اه هغه ونێچه تۆكن لوه یاوك توئێ.
هتیەستن چۆاه اهێ ێ  .سنڵو  1331له " یوشسەی

خئێنتوو سه هاناو ێ ونێهوتاو پرشن له تۆكن ێ ێیاه له مههنتن تئێه ێ تۆ سنڵو انخە

نلو" ان ی لسینوسو شیمو ێه گەائێه

ێ لهێ سنڵهێه ههان سنڵو  1343له شن هكنوو ێ م ێ مههنتن هتیە شیمو تئێه .سنڵو  1311ته تئێ سو ێهزی هاو لئێم چۆاه فه یوسه ێ له منێه  4سونڵ ی ێكتوئ ی شویمو اهج اوه
له زیوستژه من ه شهشو پن اسو ێه گەائێه .سنڵو  1311گهڕیێهاهێه ارەی ێ ێهك اۆستن ان

شیمو اهج اه له زیوستژه "اەتیوت معلوم" اون ی ی هسوتو توه كون

پیوە ز منمۆسوتناو

كە ێه."1
كەاە كۆچرەی له اهكرك له كتربهكنوو خۆاتی تهمشرئهاه ێكتئ سن ق شهڕهفكهوتامن پ

هونسرن " :محهممه سن ق شهڕهفكهوت

ونسەیێ ته ێكتوئ سوه یت كوه

 11یوئاوه 1931

له مههنتن له یاك تبئێ خئێنتوو له شیمو(اج اه) ێ له تهشو ونێكو(یامو) ی له پن اە اهێیێ كە تئێ .اهێ تەی تچئێكو هوه ی ه كوه اوهكرك لوه شون یەه هوه ه گوهێ هكنوو اوهمڕ

كوئ

تئێ."0
هه ێهك له سه هێهش تنسمن كە ێكتئ سن ق شهڕهفكهوتاش ێهكئێ ز ته

ڵه شۆڕشژرڕهكنوو كئ له اهمهوو منتیڵییهێه اركهڵ ته كهشو سینسهگ توئێه ێ هوژوه هوه لوهێ اهمهووهێه

خئلین اركۆشن لهێ تئی ه ی تئێ ت  .ته پرو سه چنێهكن ه كهێائێه اهێ له تنهمنڵهاهكو هه ی ێ هستكئ گ ی پوه ێه ه تبوئێ .منمۆسوتن هوه ی توەی گوهێ ه كوه شون یەێكو لرئهشونێه ێ
ونسەیێ سه همو كۆمن تئێ ێ اهكرك لهێ كهسنوه تئێ كه په ێه هكە ێ تهخرئكە وو كنك سون قو كوهێابئێه اهسوتۆ لوه توه زێڵوم ێ ز
ه ته ه تئێ ێ اهێهش ترژئمن كن اژه ایهكو ز

ێ لوه توه اركۆشونوو سینسوو ێ شۆڕشوژرڕتئێوو

له سه كهسناهاو ێ هۆگەتئێوو كنك ێكتئ سن ق ته اركۆشنوو سینسو ێ تهانابهگ ته شۆڕشوژرڕتئێوو هوهتئێه .ێكتوئ سون ق هوه لوه

اهمهوو منتیڵییهێه لهگهڵ هرنتێك كهسو اهێیێ شۆڕشژرڕ ێ شۆڕش په ێه ی انشنن ێ اركهڵ تبوئێ .كوەاە كوۆچرەی سوه هان اركۆشون ێ هۆگەتوئێوو ێكتوئ سون ق شوهڕهفكهوت توه گشوتو ێ
تهانابهاو له حی تو امئكەیاو كئ ستن هگرڕێتهێه تۆ " :لهگهڵ هرم له حهمنسه كۆمن

مههنتن ی تهشتی او كە تئێ .سعیت شهڕهفكهوت له وروئ حی توو امئكەیاوتی انزهكن ێوك ویوه.

اهێ هه له سنڵو 1933هێه اهوتیمو حی تو امئكەیگ تئێ "3...
تهدم كنك سهات سهالم هزا

سه هان اركۆشنوو كن

سینسو ێ اهوتیمبئێوو شههیت ێكتئ سن ق شهڕهفكهوت تۆ ونێ ا هكنوو حی تو ێمۆكەیگ هگرڕێتهێه تۆ سونڵو  1310اوهێ كونگ

كنك ێكتئ سه یت له اهێ ێێپن هت ێ لهگهڵ قنسملئێ انشنن هت ێ پنشنویش ێ هه له ێژن شوههیت ێكتوئ قنسوملئێ لهگوهڵ حی توو اموئكەیگ پرئهووت

یسوتهێخۆ هگوەێ ێ هتو توه

اهوتیم ێ ێیاەاش هه لهگهڵ ێكتئ قنسملئێ وهمە ی پرئهوت اهشكیەاو ێ وهرنو هت ێ له ورئخۆ ارەی اركۆشنوو هت  .كنك سهات سهالم لهێ تون هێه هوئێسو  " :اركۆشونوو ێكتوئ
"صن ق شه هفكهوت " له حی تو امئكەیاتی هگهڕێتهێه تۆ سنڵو  1310اهێ كناه كه له پن اە خه اكو ێه گەانو ێكتئ ی تئێ .لهێ سنڵه ی لهگهڵ ێبه

شههیت حی تهكهمن

الپە م 79 :

ێكتئ "قنسملئێ" مهز له پن اە انشنن هت ێ ته ونسینو خهگ ێ ێبنز سینسو حی تو امئكەیگ یێی اهوتیمهاو هكون .پونش گهڕیووهێه توۆ اروەی هترتوه یتیتوو ێكتوئ "قنسوملئێ"
له مرژانه حی ب له ورئخۆ ێداتی."4

شههیت له ه هێه ێدگ ێ هرنتێك اركۆشه

ههڵسهوژنوتوركو اكه له یستو ی ێێیوژه كنك سمنال تنزان ه سهتن هگ ته سه هان كن ێ اركۆشنوو  .سن ق شه هفكهوت ونێتەیێ پرو ێیاه ێكتئ سن ق له سوه همرك ی اركۆشونوو
سینسو ههتئێه كه له الاهك چهپو كەسیك له ههمئێ تئی هكن ی خۆ ته سه كهشو اهێ كناو ێداو سهپنوتتئێ ێ له الاوهكو اكوهێه كۆموهڵركو ز گئاون
ارەی ێ

ههداو كئ ستنوو یگیە كە تئێ .تۆ ومئێوه كۆمهڵرك تنس ێ گئان

ێهكئ پەسو وهاهێهاو سۆسینلی م اهكسنوو كۆمهداهایو ێ اونزی

زیڵوو اكوه اوهێ كونگ كهشوو

ێ ...توهدم ێكتوئ سون ق لوه كنوونڵ ێ

ێێیوژه شۆڕشژرڕ خۆ له الاهك ێ له هههوت كئ یاهایو ێ وهاهێهاو ێ لهگهڵ اهێیوهش ی له هێاو ێ ێبنز حی تو ێمۆكەیاو كئ ستنوهێه ههڵئێستو ێێ ێ ێێیوژوه ێ تۆچوئێوو
انابهگ ته خۆ ههتئێ .تهڕێ تنزان له مون ه  11گۆڤون
هێ یوه كه چهپو كەسیك له تن

وهزه

ایشوك ی هوئێسو " :اركۆشونوو سینسویو انشوكەی كونك سوه یت لوه وروئ حی توو ێموۆكەیاو كئ سوتن ی هنێكناوه لهگوهڵ اوهێ

ێ ایۆ اهێه تنڵو ته سه فهزی فیكەاو ارەی ته گشتو ێ كئ ستن ی ته انابهاو كرشنتئێ."1

ته گشتو ان ێ اركۆشنوو سینسو ێ ته پەسناهاییه گەانژهكنوو منێه اركۆشنوو كنك ێكتئ سه یت له حی ب ی له الاه كنك سهات سهالم هزا ایوهێه تهمشورئهاه تنسوكەیێه " :لوه توه
لرئهشنێهاو ێ زیوناو ێ كن لرهنائێاو خۆ

كنك ێكتئ "سه یت" ز زێێ پله اهشكیەاواهكنوو حی تو تڕ  .سنڵو  1311تئێ ته مئشنێاە كئمیته ونێهوت ێ هه اهێ سنڵه له كوۆوژەه

چئی همو حی تتی ته اهوتیمو كئمیته ونێهوت ههڵبژێەی ێ ته پەسناهایو كۆمیته حی ب له ان یوو پ اهسەرەی .هنێانو سنڵو  1319كن
كۆمیته ونێهوت ی ته اهوتیمو هفته

اوهێیێ ێهخوت هناوهێه كئ سوتن ێ لوه پلینوۆمو

سینسو حی ب ههڵبژێەی .لهێ سنڵهێه له ههمئێ كۆوژەهكنوو حی ب ی توه اهووتیمو كۆمیتوه ونێهووت ێ پنشون هفتوه

سنڵو  1361ی تئێ ته جرژە سكەارە ێ ههان شههیت تئێوو ێكتئ "قنسملئێ" وهمە لهێ مهسئئلییهاه ی خ مهاو ته حی ب ێ گهلهكه كە  .له پلینۆمو پونای

سینسوو ههڵبژێەیاوهێه .لوه
سونڵو  1361ی توه اركوڕی

هوی له الاه كۆمیته ونێهوت اهێه كەی ته سكەارە گشتیو حی ب ێ پنش كۆوژەه وۆههمو حی تیش ێێتن ه اهێ مهسئئێلییهاه پ اهسەرە یاهێه."6
شتركو هنێتهش كه ته گشتو ههمئێ اهێ كهسنوه كه سهتن هگ ێكتئ سن ق لركۆڵینهێه ان ێان ان وئێسیئه اهێهاه كه ێكتئ سن ق كهسناهاواهكو تهائیون تئێ ێ له یستو ی جرو خوۆ
تئێ كه تئێ ته سكەارە حی تو ێمۆكەیاو كئ ستنوو ارەی (مهتهست له حی تو ێمۆكەیگ لهێ سه همهاه كه ێكتئ سن ق اریتی تئێ ته سكەارە كه ارستن تۆاه ێێ حی تو حوتك ێ حوتكن
ێ اهێ كنگ ێكتئ سن ق سكەارە گشتو ههمئێ حی ب تئێ وهك اهوین اهكرك لهێ ێێ حی تو ێمۆكەیاوه ارسوتن هوه ) كوه اوهێ حی توه الوكوه پرژهاشوت ێ اركۆشونوو گوهلرك اركۆشوه ێ
كهسناهایو اكه تئێ .ێكتئ سن ق له ونێ حی تو ێمۆكەیایش ی ێهك كهسناهاو اوهكو توه ز سوهاە

هكوەی ێ لوه یسوتو ی ههمیشوه ێهك اوهكرك لوه توهێهجتەا ێ موهزوتەا كهسوناهایو ێ

ێبه هكنوو اهم حی ته تنسو كەیێه.
ارڕێیوی ێ شرئه

ێەلۆمنسو كە وو ێكتئ سن ق تۆ ز كهس ێ الاه تۆاه جرو سه وج ێ شینێ اهێهاه كه لركۆڵینهێه انابهاو له سه تكەێ .له تهشوو یهونائێ ی اونێڕ لوهێ تنتهانووه

ه هانهێه.

سه چنێهكن :
 -1سهفه

ت گهڕیوهێه یستنوو كن هسناو میكئوئێس شههیت سهات سهالمو هزا

 -0كەاە كۆچرەی خهتناخئیزاو كئ

انسۆ حهسه زی ه  1999الپهڕه .113

 -4كەاە كۆچرەی خهتناخئیزاو كئ

انسۆ حهسه زی ه  1999الپهڕه .113

 -4سهفه

ت گهڕیوهێه یستنوو كن هسناو میكئوئێس شههیت سهات سهالمو هزا

 -1ایشووك موون ه  11گۆڤوون ێكو سینسووو

الپهڕه .32

الپهڕه 32ێ .31

شوونبیە گشووتواه كووه كۆمیسوویۆوو فرەكووە ێ پووه ێه هكە

ه اووتهكنگ سوونڵو پرنجووهم هزتووه

 1311ێاووه موون ه كوونك سووه یت سوویمن

اركۆشه ێكو وهاهێهاو ێ چهپركو ێمۆكەیگ.
 -6سهفه

ت گهڕیوهێه یستنوو كن هسناو میكئوئێس شههیت سهات سهالمو هزا

الپهڕه .31

پێویسته د .سادق باشتر و زۆرتر بناسین (بهشی دووههم)
سمن یل زی و
ته گشتو ێكتئ سن ق منێه س سنڵ سكەارە گشتو حی تو امئكەیگ تئێ ێ لهێ منێه ی ز تنش كن ێ تن

حی تو ی هپهڕیوت ێ لهێ پۆسته ی ز سه كهێائێ تئێ .خەیپمن وهێائێه

اهگه تڵری له مرژێێ حی تو ێمۆكەیگ ی منێه سكەارەتئێوو  .سن ق ێهك سه همركو سه كهێائێ ێ پڕ له شنونز ههڵتهسهوژرنت ێ ێ اۆمن هكەێ .اهونوهگ اهێ شته ان ی هاهك

الپە م 12 :

چۆاهپرش كه له ێیوژه ز كهسهێه ێكتئ سن ق شهڕهفكهوت ێهكئێ تنشتەا جرژە شههیت ێكتئ قنسملئێ ونێزه كەیێه.
سهالحه ا مهجیتپئێ تهێ شرئهاه تنس له اركۆشنوو حی ب له منێه س سنڵو سكەارەتئێوو ێكتئ سن ق شهڕهفكهوت
له انكنمو كە هێهاهكو ایە استو كۆمن

هكن "  14ێێایه 1919زیاینو ێكتوئ هتوتێڕهحمن قنسوملئێ

ایسەمو شههیت توئێ ێ ێكتوئ شوهڕهفكهوت توئێ توه سوكەارە حیو ب .لوه مونێه سو سونڵ ێبه یاوهاو حیو ب لوه الاوه ێكتوئ شوهڕهفكهوتاهێه

حی تو امئكەیگ ته اهكتهستو ێ اهكژەائێ ێ ههڵسئێڕیوو خۆ
تهدم تۆچو هڵری منێه اهوین س سنڵ سكەارە

ێژه پ

ه ی."3

ێكتئ سن ق ێهك سه همرك ونێ ێنی ؟ اهگه ز ته كئ او انێڕ له ههڵئێست ێ ێێ یێهكنوو اهوین اهێ منێه كئ اه تكها كه ێكتوئ

سن ق سكەارە حی ب تئێ تۆمن ه هكوهێێ كوه وونێتەیێ حی توو لوه ز گروژیێ فیكوە كوه چهووتا سونڵ توئێ پریوهێه تهسوتەیتۆێه زگون كوە  .ێكتوئ سون ق توه ههێڵوتیوو توۆ پركهرنونوو
كۆمن

ته هاهكو

ایسەمو له انسوتو ه هێه حی توو ی ێ هوهوژنێون ێ یگهانووتوو سینسوهاو پتوە توه وهاوهێهاو توئێوو حی توو ێموۆكەیگ (توه انابوهاو لوه سوه شورئیز فروت یڵو ێ

ێفەیوووت م لووه سووه چن هوئێسووو گووهلو كووئ ێ تووه انابووهاو گووهالوو ارووەی ) لووه انسووتو ورئخووۆ حی و ب ی ێ هووه ێههن پتووهێ یگەانو اهشووكیەاو حی تووو ێ ته انتەكە وووهێه پهائهوتایووه
ورئ هێڵهاییهكنوو لهگهڵ وین

ه اخست كه هائیو قۆونغ ێ الپهڕهاهكو گهشتی تۆ گهلو كئ ێ حی تو ێمۆكەیگ هست پ تكنگ.

ه هێه

مهسهله وهاهێهایبئێوو  .سن ق شوتركو حنشون ههڵنوهگە توئێه تۆاوهش لوهێ پرئهوت اوه ی ز كهسوناهایو اوهێ الاهووه

 .سون ق اوهكجن توه ز هووەخرن  .توۆ ومئێووه منمۆسوتن هتوتێڵ

حهسه زی ه لهێ پرئهوت اه ی هڵ  ..." :هائیوم تڵرم ته ههمئێ ئمقو ایمنوهێه تنێهڕ توهێه هوهتئێ كوه میللوهاو كوئ اوهك میللهاوه خنكهكوه اوهك خنكوه هتو
خنكه ێ اهێ میللهاه اهك تژەوهێه هێڵهاو مئستهقلین ههت
هنێكن

هه تۆاوهش لوه پرنونێ هنێكون

لهگوهڵ تهشوهكنوو اكوه ت ێێانوهێه كوئ ی انمون ه ز فیوتیكن

ێوك لوه

ی اوهێ

توئێ انمون ه ز

تئێ

انمن ه گئزه ی ێ چنێپۆشو له مهونفیعو كنایو حی تو ێمۆكەیاو كئ ستن تئێ ته قنزیوجو تهشركو اكه له ت ێانهێه كئ ."1
ێكتئ سن ق اهكرك لهێ كهسنوه تئێ كه ههمیشه ههێڵو ه ی امو كۆوهپه ستو انخئوت ته امركو ایە است ێ ایە په ێه تننسەێ حهقیقهاو مهسوهلهكهش هوه اوهێه توئێ چئوكوه
هه ێهك خئ

هكە كه امو كۆمن

 .سن ق ز جن تنسو اهێه

گۆڕێ .تۆ ێێنه له اهكرك له ێان هكنوو ی ته ێ
الاه پهاڕهێیوو ێبنز خئمهانو ێ ایە
ومئێوه هه ه حنشنههڵنهگە ایە

ایسەمو اندههڵژە ایە ا مو ورئوهاهێهاواه ێ ههمئێ جن ێك كۆمهڵرك تهڵژوه ێ ێكوۆمرنتو لوهێ تون هێه ههرنناوه

ێ ز ته ێێوو ومئێوه چهوت كون ێكو ایە اسوتو اوم ێهتیوە ێنرتوهێه .لوهێ ێاون ه ی تونس لوه یگیەكە ووو تنڵئێ خنووه اوهمەاكن لوه

تهختین ێ فنوتوو فڕ كه فه یوسهاو تۆ ارەی ته پشوت اهسوتئێ

 .قنسملئێ وهمە تئێ لهێ تن هێه كه ههمیشه  .سن ق انمن ه پ

كۆمون

ایسوەمو ێ چهووت تهڵژهاوهكو اكوهش هوه توه ومئێووه ێنرتوهێه.

هكە ێ گەانژو خۆ پ

ه ی.9

ێێیوژهاهكو جرژن سه وج ێ له ههمن كنگ ی ێێستو  .سن ق ته یمبه ته وهاهێهكنوو اكوه اروەی ێ ێداونوو اروەی ێ مهسوهله جیونایخئیز كوه اوهێ كونگ حی توو ێمۆكەیایون پو
انێیوبن هكە ویشن ه ی كه  .سن ق ان چ ی هاهك ته یمبه ته تۆچئێ ێ ێیقعهكن ێ تی ێ له ههمن كنگ ی ته یمبه توه ێاسوته وهاهێهاواوهكن اون چ ی هاوهك ه ێهسوت توئێه .لوه
ێائێێژ لهگهڵ كرشتژه ی له شئێنرك ی هڵ " :ارەی ته اهوین ێداو فن سهكن وواه ێداو انزه اهكن

كئ هكن

تهلئێچهكن

ائ كمهوهكن ێ هڕهتهكنویشه .كوهێیتئێ لوه ارەیوركوو

ێمۆكەیایك ی اهێ منفنوه كه كئ هكن لرو تهشتی هت – له ێێیوژوه ارموهێه توۆ هوه كونم لوهم وهاهێیووهش توئێوو ههاوه لوه انكونم ی لهێیوهاوه ێچون ه گشوتو توۆ اروەی سیسوتمو
فرت یایئ ترت "12.له شئێنركو اكه ی  .سن ق هه لهێ ێائێژه ی ته انمن ه ی ته مهسهله جینایخئیز كه ههمیشه ێهك چهكرك له

ێێشوم ێ سوتەیایژ حی توو ێموۆكەیاو كئ سوتن

له الاه ێ منن ێ وهان یوو ت ێێانهێه حهقخئیزیوه وهاهێهكهمنوهێه ته كن تە یێه هڵ " :ێیقعییهگ اهێهاه كه كئ هكنوو ارەی اهگه شوتركین زاوناە لوه وهاوهێهكنوو اكوه اروەی
وهێێ كهمتەان ونێێ .تهدم اهگه له ێیوژه ێ الاهوو مرژێێاو ێ ارئۆ اكواهێه چنێ له مهسهلهكه تكوها

هتو تڵروی اوهێه یسوته كوه اروەی توه ێژیاوو مروژێێ لوه اوهكژەائێاو وهاوهێه

جینجینكن پرك هنائێه تهدم هیچ شترك ههان ههاناو وواه چ هۆاهك ههاه تۆ اهێه كه اهگه چهوت وهاهێه  1122سنڵ پركهێه انێ

ارسوتن وونائیو لروك جیون تنوهێه ێ جیون توژا .

مهسهلهكه ههلئمه جو اهمڕ اه .اهگه ێوین له حنڵو انڵئگۆڕ یاه شتركو سەێشتواه كه ستناهاواهكن ێ ێكهێانهكن ێ پركهێه انوهكن ێ ێێیوینهكن

هه ههمئێان هگوۆڕێ

جیون

له ههمئێ اهمنوه هیچ ێیقعییهاركو مرژێێاو ونائیو اهێه تسهلمرن كه ههمیشه وهاهێهكنوو ارەی پركهێه انێ  ."11له انكنمو اهێ ێێیوژه ێ چهشنه سینسوهاهاه كوه  .سون ق توه هویچ
شرئهاهك ێ هیچكنگ ونچرته ونێ ته ه ان الاهوركهێه كه حی ب ێ الاهوهكنوو پركهرنه

اهێ ته هاه تنێهڕان ته مهسهله وهاهێیاهایو ێ منفو وهاهێهكنوو اكه ارەی وواه .اوهكرك لوه

سه كهێانه هه ه گەانی ێ جرژن شنونز اهكنوو حی تو ێمۆكەیگ له سه همو سكەارەتئێوو ێكتئ سون قیش ی هوه اوهێ شوتهاه كوه پرئهوت اوهكو ز

توه تیوە ێ تۆچوئێ ێ اروڕێیوی ێ

لركتیوهێه انكهكهسو ێكتئ سن قهێه ههتئێ.

سه چنێهكن :
 -3سهالحه ا مهجیتپئێ حی تو امئكەیاو كئ ستنوو ارەی (هۆكن هكنوو سنزتئێ
 -1كئ ستن
حهسه زی ه.

ێژهپرتیوو قهاەیوو ارستن ێ سینن اۆكنوو چن هسه

من ه  31 401خه منونوو  1314انابهامهوت كهسناهایو  .سن ق شه هفكهوت له ێێیوژه

هۆلهوت اۆكتۆتە .0226

ێبه یوو حی تهێه ل  1ێ  12ێائێێژ لهگهڵ منمۆستن هتتێڵ

الپە م 11 :

 -١ههڵبژی هاهك له ێان هكنوو ێكتئ سن ق شهڕهفكهوت

ل  13ان .16

كۆمیسیۆوو چنپهمهوو خه منونوو  1311ههانێ

 -٩٢شه هفكهوت سیمن شۆڕگشرڕێكو وهاهێهاو ێه گرڕی ێ انمن هكە وو ایسمن یل شهڕهفو ل.69
 -٩٩شه هفكهوت سیمن شۆڕگشرڕێكو وهاهێهاو ێه گرڕی ێ انمن هكە وو ایسمن یل شهڕهفو ل.36
 26من 0210
ههدگ انام
ڕاپۆرتێک سهبارهت به تێڕۆری ڕێبهرانی کورد له بێرلهنی ئاڵمان
هه ێه له ڕیپۆ او ونێهوت تهڵژه نوو منفه نوو مە
پوونش س و سوونڵ ێ وی وئ لیکۆڵینووهێه تەا ون
ۆموووون

ایسووووەمو ایووووەی تەاوووون

شووه هفکهوت

ئشووووتنو ێ تووووئ محهمووووه سوووون ق

حیووو ب لوووه ائ ێپووون هئمووونائ اوووه هد

اووهێ حی تووه لووه انڵموون ێ وووئ

شه هفکهوت

ی ووه ن ته هسووتنوو توونال

سووکەارە گشووتو حی ت وو ام وۆ ەیاو ئ سووتنوو ای وەی

فوووهانح هتوووتێلو وئێنوووه
وۆێنووه

تنکه له اهانلهاو هوه اکت له اهمەاکن ی هنائه له  12منوژو چئی

سووترکو ێ تووئ

ێهکووئ

ی ه لوه  13مونوژو  1990 9زیانوو لهالاوه هسونوو

سه ته ێهزی هاو ایتە ن ایەی ێ هئ ن یوو ویئ خۆ شن
هنێ وون

 1993زیانو ی گن فیت یڵو انلمن له شن

ترەڵ

تنلیئزخنوووه

انلمووون اووووهێ پەوووووه

ۆموون

انلمون توه

ایسووەمو لووه ڕێسووتئ یوو شوون

تەلرنووو

ئشووووتنهان تووووه ێئهتە لووووه نارکووووتی ێ تووووئ

شه هفکهوت له گهڵ چهوت هس له اۆپۆزسیئوو ارەی پنش تهشتی اکە له ۆوژەه اینتەونسیئلیست ۆتئێوهێه ههتئێ.
سهات حئسی مئسهێان لهمنێه سنله نوو  92تۆ  93زیانو ێیان له ناو تهڕێئهچئێوو اهێ ئشتننوه ی تنڵیۆز اروەی لوه شون
پەوستنو اهمەاکن ی ان اته ه
تهڕێئهته

لیکۆڵینهێهاه .لوه وناو گه موه

ایمو ئشت تئێ  .مئسهێان

مئسهێ  " :تهالم اهم

ێه تنڵیهز

ۆمن

ون

ی گون توەلی

ی تهشوو ی ێه

ایسەمو ارەی له ێائاژاکو ێی

ڵنینم اهێ تڕان ه حکئمهاو انڵمن ویه ێ پنشن تڕان

هسوتئ

ترەڵرنوو انلمون توئێ .توهدم ایسوتن وونێتەیێ لوه زیوکوۆ

گیەیووو سو لئتنونوو ێ ونزمو ی یتوو ه یگ وه وونێتەیێ پوە یووه ێ

ن هسناه ه ی حنشن له تڕان

ی گن انلمن ە .

ۆاناو له الاه سه ؤ و ی گن ێ ی ێه هێه ه ێت ێ له اوهێ تن هشوهێه ڵنیونم وه هویچ ونگ ی گون اوهێ

ایت ناه ون نگ چئوکه له ست ایتیوهتئێوو خۆمن ڵنینم".
جه فه حنمیت
تڕان

ه اهوتیمو پیشئێ

ئمیته ونێهوت حی تو ێمۆ ڕیاو ئ ستنوو ایەی تئه ێ ایستن له تهشو زیوست له زیوکئ وۆ ێێژ ێیوه زیوسوتو هڵرتوهێه پروتی هگەات وه مون یم

ئشتنه ن له الاه حکئمهاو ۆمن

ایسەمو ایەیوهێه یێ

حنمیت " :له سه حئسرنو مئسوهێان اون اوهێ هسونوه

تو گئمن تنڵیۆز ێالاه هش یسته ێ خۆ هستو ه ارە ه ه ی تئێ.

وه لوه پرئهووت لوه گوهڵ ایەیووتی ێ لوه ێداوو انڵمنووتی توئێ

لوه وناو ایوە

ێ توئ سون قو شوه هفکهوت

ێم وۆ ڕیاو ئ سووتنوو ار وەی ێ هنێڕێی ونوو اکووهمن

ڕێبوه

حی توو

هاووئیوی تژووهڕێینووهێه

سه ایقوەی توه اوهێ اروە ه .ێهختروک ی گون سوه تهخۆ انڵمون

تونس لوه

اوهێه ه ونگ ووه اوهێ اروە ه ته هسووتو اروەی وەیێه ێ ارەیووو اروتی مووهحکئم
ەیێه؛ ێدانوو ائ ێپناو سوهفیەه نوین [تونڵیۆز] لوه ارەیوو توه ارعتوەیز توه
اووهێ ار وە ه ه رشوونهێه اووهێ وهایجووها وه ه ی تووه هسووت ارمووهێه ووه ار وە
ونائیویت له الاه ێدارکهێه له ێدارکو اکه ی اهوجنم توت ات تو اوهێهاکوه
سهفن هاو اهێ ێالاه ڕ ڵو ن اژه
اهوجنمو اهێ ن ه ان اهێ ایقتیمه ی وهگرڕیترت .هێیتئێ اهگه له اهێ ڕێیوژهاهێه تۆ تڕ انه پرش هائیوی تڵری
ێ سنزمنوته

حه ه هاو ە هێه ارە استو هسهداتی یوو ارەی تئێ له اهێ جرژناه

ته پیو یپۆ اه نوو میتان ن حئسی مئسئان
ێ تئ ەمنوج گئوت پڕ فسۆ

ه هناۆاه انڵمن ێ شن

له ته اهێه ێه ارەی ایت ن ه نگ زیوین

ێسه ه و له اوهوجنمو اوهێ اروە ه اون

ه سهفن هاو ارەی له انڵمن له ێیقیعتی اهوجنموته ێ توهڕێئهتوه

ترەل ".

ونێ و تئ اهمەاکن یتی

ە ێه ێێ له اهمەاکن ە ێه.

زیوکۆ اهانلهاو ارنرسو له ونشڤیلو اهمەاکن هلیت ێێتهچرت مئسهێان ایستن تئ اهمەاکن گەانژو انابهاو ههترت.

الپە م 12 :

گئووت " :حئسورنو مئێسووهێان ارسوتن تههناوه و گووهێ هاوه تووئ اوهێه لوه چلۆوناوهاو زیویون
ههستهاین  .اهێ مە ڤهش ه ارستن لرەهاه ته اهێ جینناهاه
اهمەاکن خه اکو لرکۆڵینهێهاه اهگه اهمەاکن انسنوکن

اهێ اسنویش جئ ی له جینناهاو ه لوه ڕیتوە ێێ ی هوهاوهاو ارسوتن لوه اهوسوتیتئارکو ان ن مروک لوه یوشوژناه و توه ز

تۆ وه ە ترت

انێی له پهونڕی اهێه ت یوو؛ منێه چهوت سنڵه لرەهاوه اونزه خوهڵوک پو

محنڵه شتو انێی ڕێێتتیا  .تهدم لهێهخترک اهمەاکن هسرکو انێی ههرنرت
هزیوروت اونزه هاۆاوه توه لرنو

گهێ ه ن تهحە ه نا  .اهێه ان ه اهمەاکن ته پەورکو انابهاو خۆ هرننێاهاو ه سئێ
ته ا حنمیت

وروئهێه ارەیوو

لوه وووههرنرنوو ایوەی اربژونا

تووه انابوهاو لوه سووه مهسوهله پڕ گەیموو
انسونوکن

توۆ ه ونا توه جۆ ێوک

میوتان وه اوهێ توەی ه ه اونێی نتەیاوه و جنویوه ێارسوتن لوه اوه رک لوه یوشوژن

لرئه هگەێت ".

هڵرت هئ ێه گەانو مئسهێان له الاه اهمەاکنێه هوژه له ته اهێه ترت ه اهمەاکن تئ پرئهوتاکنوو خۆ

هسنوو وه م ڕێو پو تنش ت .

یخئی ێه گەانو مئسئان له زیوکئاه و ونسەیێ ێه پەوستئ چ ن یوهێهاه و له الاه ائپئزاسئوو ایەی ێ ته انابهاو ئ ه نوهێه ته ێی ی هترت ێ تئ گئووت پوو ێیاوه اوهمەاکن
زاناە له ڕێیوژه ێ ته هێهوت خۆاهێه چنێ له مهسهله ه ه نگ ێ تهڕێ حنمیتاش اهمه ته خنڵرکو الێیز سینسهاو ه هێه اوهمەاکن هزیوروت.مئسوئ انایسوتن لوه سوه مهسوهله

یشوه

ونێ و ویئی اهمەاکن ێایەی چهوتا ێان ێ تنتهاو وئێسیئ .
لوه اوونپەالو سوونڵو  0224زیاینووو لووه ڕێ ێ ڕهسوومرک تووه تهشووتی

زاووناە لووه  1222هسوون ێ انموون هتئێوو خوونائێ  Monika Timmenشوون ه ی

لهێحهاه ین له و ێک شئێنو ارە ه ه یمهز یوت.تۆ گئاژەا له ێژه ڕیپۆ اه ه اکناه لرکو فنالو هوی له سه هێه

ترووەڵی

تووۆ تیووەهێه

اووهێ ن هسووناه

هستو چه تکه .

 5من 0210
سه چنێه :اهمەاکن

ئ

===========================================================================================

سمینار و رێورهسمهکان به بۆنهی  22ساڵهی شههیدانی میکۆنووس
بهڕیوهچوونی سمینارێک له پێتهختی ههرێمی کوردستان بۆ بهرزراگرتنی یادی د.سادق شهرهفکهندی و هاوڕییانی
ته ز یگەانو ان

سمینن

.سن ق شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو له شن

پرتوهختو هوه ێمو ئ سووتن

هوهێلرە

توه ههسووتنوه سوه پیووو تهشوتی ی ێ هقیقهاووه

ترتهوژو تۆ ێ گەا لهێ شههیتیوه هستو پرکوە  .پنسون فیلمروک لوه تون ه
ڵ ێ ارکۆشووونوو .شوووه هفکهوت ێ چۆویوووهایو ایە وووەی ێ تڕاووون
اهلمن لهم تن هاه پرشن

ی گووون

ی.

ێیاووە  .ووهمنڵ مهزهووه مرژێێوووئێس ێ سووتو ێەانووو حی تووو امووئ ەیگ ێ
ێبوووه ه شوووههیته نوو ێاهاوووه و پرشوووکهش وووە  . .وووهمنڵ ێێوووڕی انمووون ه توووه
یتە ێێ

ستناهاو ێ پیئهوتاو قئێڵو له گوهڵ ێبوه یوو حی توو اموئ ەیگ

تنسووووو ائیووووون زیوسووووتو ێ سینسووووییه نوو ێێ ابووووه

شووووههیت .قنسووووملئێ ێ

.شه هفکهوتاو ە ه ته یخهێه هه ێێان ێێڕی

ۆموهڵرک هونێڕاو توهێهج

ته هستو ێژامو ارەی شههیت ەی .
ێ تووئ مووهحمئێ ئسوومن

اهوووتیم پووه لمنوو رووەیق ێ هسووناهایو سینسوویو

ونسەیێ ێ ستو له مرژانه حی تو امئ ەیاو ئ ستن ێ ابه یوو شههیت اهم حی ته له تهغتیێه ته پهانمرک ته هوژو خۆ تهشوتی او لوهێ سومینن ه ی وە  .لوه پوهانمو .موهحمئێ
ئسمن ته تۆوه تیستهمی سنڵوڕ
له ان
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ایە

ێ تئ شه هفکهوت ێ هنێڕاینوو ی هنابئێ:

تیستهمی سنڵه شههیت ە وو ێ تئ سن ق شه هفکهوت سکەارە گشتیو حی تو ێمۆ ەیاو ئ ستنوو ارەی
سیەتنمبە  1992زیاینو لهالاه ته ەێژیەیێیوو ۆمن

له شن

ترەلی لهگهڵ فهانح هتوتێلو ێ هئمونائ اوه هد لوه

ایسەمیو ارەیوهێه وو اهم انێیوه ایە استییه ه له ی گن میکۆوئێسو انڵمن پشتەیست ەیاهێه ێ انێیوبن ی

الپه ه 13 :

ێ ههوتێک له لرەەسەیێیوو ان ی س ی ی وو تهائوت شه مهزی ه ها  .له نارکتی سه
تهانابوهگ لوه

ئ ستن ێ ههمئێ الاهوه ئ سوتنوییه ن

هوهدگ ه وها

یێی لوه حی توو ێموۆ ەیاو

ێ ێ وهێیزش تۆ اهم شههیته قن همنوه ێ هنێڕێکنوو ی هووهێێنی

وه تیکهووه تۆوهاوه توۆ اوهتناو اوه ژەا ێ چوڕ ە ووو خوهتناو هنێتهشوین هوهان گهاشوت توه حوئ مرکو

ێمۆ ەیسو له ارەی ه له سناهاتی ههمئێ منفه هێی نوو ئ تچهسەر .
ههزی ی س ێ له گینوو پن و شههیتی

سه شۆڕ تۆ ایە استن

له تڕگهاه و اکه اهم سمینن ه ی قن ێ ان له الاه هفته
تئێوو ن ته هستنوو حی توو ێ حکوئێمو ێێون بیەی
امئ ەیاو ئ ستن

سینسیو حی تو امئ ەیاو ئ ستنوهێه ته گه مو توه خرەهونانو تهشوتی تئێیوو وە ێ توه پر یوینوهێه تنسوو لوه انمون ه

هسوناهاییه زیوسوتو ێ فه ههوژییوه ن ێ وئێنوه یوو ێکخوەیێه سینسویه ن لوهم سومینن ه

ی وە  .اهووتیمو هفتوه

سینسویو حی توو

تنسرکیشو له سوه هسوناهاو ێ انابهامهوتایوه نوو .سون قو شوه هفکهوت پرشوکهش وە .لوهم پرئهوتایوه ی هوهم ایشوکو خسوته سوه اوئخم ێ هههووته نوو تیوە ێ

ێیوینو .شه هفکهوت ێ ههم ۆمهڵرک له انابهامهوتایه نوو اهم ێبه ه شههیته حی ته ه انمن ه پرکە .
قن ێ ان ئاو "اهگوه تموهێێ لوه چهووت سوته ی پرننسوه

هسوناهایو .شوه هفکهوت تکوهم هتو تڵورم جوئیوو لوه تیە ە ووهێه ێ ێ

لوه ێیوینوتی یسوتژۆاو لوه وە هێه ێ توئێە لوه

ههڵئێستتی اهمنوه پرننسه اهێ هسناهاییه  ".پنشن ائخم ێ پرکهناه نوو ه ێ ێیوینو .شه هفکهوتاو ونێ تە  .وهاهێهخئیز ێ وهاهێهپه ستو تنێهڕ توه ێمئ ەیسوو ێ چوهپبئێ ێ
ی پووه ێه او ۆمهداووهاو ێێووڕی تووڕێی هووهتئێ تووه تناهخووه تووه زه مە ڤناهاییووه نوو سووه هم تووۆ ومئێوه مە ڤت سووتو انشووتیخئیز
چهێسنوهێهاه

پرشووکهێانخئیز

اهێ هههوت ێ الانوه جۆ یێجۆ یوه تئێ ه تننغوه تیوە ێ ێیوینوو .شوه هفکهوتاین لوه سوه تنیونگ وەیتوئێ .اهووتیمو هفتوه
ێێون بیە ێ ارکۆشه

اهێهشو ێێ ە هێه ه .سن ق شه هفکهوت ێه

یاووهایو هه چهشوونه سووتهم ێ

سینسویو حی توو اموئ ەیاو ئ سوتن

وهاهێهاه و تنتهست ێ ێه سه ە ه خوهتنارکو زگن اخئیزیووه لوه ێیوژوه ته هێهووت وهاهێهایه هاوهێه ێ

له ههڵئێسترکو خهتناخئیزیوه ێ هخنهگەیوهێه هاڕێیوییه چهمکه ن ێ ان ه ن ێ ێێ یێ ێ انڵئگۆ ه نوو ونێچه ێ جیهنوهێه.
قن ێ ان ێێڕی ومئێوه هرننوهێه له ێیوژه ێ تۆچئێوه نوو شه هفکهوت له هه نم لهێ تئی یوه ی انمن ه ته ڵو اهێ هسناهاییه ته ائیوناه له ێبه ایکە وو لرهنائیوه حی توو
امئ ەیاو ئ ستن

له مهاتی ێ تئی

جۆ یێجۆ ی ە ه هه اهێهش تئێه هۆ اهێه ۆمن

ایسوەمو لوه توه زاەا انسوت ی پویە توۆ ارە ە ووو یتنو

وه توه یخوهێه ارشوو ی

سه هێائێ تئێ.
اهكركو اكه له تهشتی یوو سیمینن ێكتئ انسۆ حهسه زی ه تئێ . .انسوۆ لوه سوه هان قسوهكنویتی انمون ه توهێه كوە كوه ارسوتن كە هێهاوهكو ائووت لهالاوه هرنوتێك كهسوهێه لوه
ێان

وهاهێهاو هر ه كئ ایهكنوتی ههاه ته انابهاو كه سنڵو یتە ێێ حی تو ێمئكەیاو كئ ستن یێی له كۆمهڵژه ورئوهاهێاو كە كه افن له كئ تكوەێ ێ پورش توه كن هسوناركو

اینسوونوو لووه كئ سووتن تژیووەێ .اووهێ كهسوونوه ێی هوووئێن كووه اهمووه لهگووهڵ تیەێتۆچووئێوو ێبووه یوو شووههیت حی تووو ێمووئكەیگ وناهتناووه . .انسووۆ لووهێ پرئهوتایووه ی ایشوون ه تووه تیووەه
وهاهێیاهاییهكنوو سن قو شه هفكهوت كە كه اهێ كنایش لهالاه اهم جۆ ه كهسنوهێه هرەشو هكەیاه سه .
ێیاە انمن ه تهێه كە كه :له كناركتی ێان

چه ێ اناینیو پنش شۆ شو گهالوو اروەی ێاون

تنسو لهێ فئ سهانوه هكە كه تۆ پركهنانو هێڵهاو سه تهخۆ كئ

زیڵ توئێ  .شوه هفكهوت لوه او ه ێان ێکوتی اونێڕ لوه مروژێێ وهاوهێه

ههتئێ ێ له هست چئێ ێ له كتربركتی كۆ كە ێێوهێه.

 .انسۆ حهسه زی ه له تهشركو اكه ێاهكنویتی هناه سه زهمینه ێ پنشخنوو فكەاو وهاههێهاو  .شه هفكهوت له تنهمنڵه ویشتیمنوەه هێه هكه
كئ ستن ێ كهسناهایو وهاهێهاو شن یە گهێ ه كئ ێتەیگهێ هكه
حهسه زی ه له ێژه تنسهكهاتی انمن ه تهێه كە كوه لوه ێیوژوه
هوژتیوهێه تیەه وهاهێیاهاییهكن وهت

كوئ

یاوهێه

یێ انمن ه ته هسوكهێاهكنوو كۆمون

 .شهفكهوت ێیاه منمۆستن هه ی كە كه كن اژه ان لهسه تیەێتۆچئێوهكنوو  .شه هفكهوت ههتئێه.
 .شوه هفكهوتایهێه ێمئكەیسووێ منفوه وهاهێیاهاییوهكن اهێیێكوه

ێمئكەیسیهكو سوهقهاه .وۆڕگرە لوه كۆاوناو قسوهكنویتی انمون ه

توه مونفو چن هوئێسوو كوئ ێ امئكەیسوو لوه ارەیووتی كوە كوه لوه ێیوژوه

شه هفكهوتایهێه كئ منفه خۆاهاو كه تۆخۆ تڕان تتی كه له یهنائێ ی ته چ شكڵ ێ شرئهاهك چنوئێسوو خوۆ
هێێێ خهڵكو اكه له تن ه چن هوئێسو كئ هێه هوی تته ێ تڕان تته

كئ تۆخۆ

اوهكتە  .اوهێ پروو ێیتوئێ كوه اهگوه امئكەیسوو

اون

هكونێ وونت مئ یجیعوه توه وهاوهێهكنوو اكوه تكوەێ كوه كوئ چیوو

هت لهم تن هاهێه تڕان تتی.

***
لهم سمینن ه ی جژه له من هاه و ته چنێ له ئ یوو

ههدگ( یویشتئێ هه ێمو ئ ستن ) ۆمهڵرک الاه ێ كهسناهایو ان

ه هرنتێکین تەاتو تئێ له:
*  .كهمنڵ مهزهه لركۆله ێ مرژێێوئێس
* زاەهك كهمنڵ یێێژكن
*  .وئێ

سه كو حكئێمهاو هه ێمو كئ ستن

انڵهتنوو سه كو انكن امین كئ ستن

* خنوو شه هفكهوت
* حنجو حنجو تەیام یێێژكن

سه كو هه ێمو كئ ستن

.

تئی ه جۆ یێجۆ ه ونوو هوه ێمو ئ سوتن تهشوتی توئێ

الپه ه 14 :

* سنال مهحمئێ سه كو لرژوه منفیو مە ڤو پن لمنوو كئ ستن
* ههائهاركو اهكیهایو پن لمنوتن یوو كئ ستن
* ههائهاركو حی تو شیئ یو كئ ستن
پهاه ه

*  .حئسر كۆچه وئێنه

* ایە یالاحن یلەجنل یلعمنل یلعەیقی

مەك یقلیم یلكە ستن

* هرەش مهحهممه سه كو ائێونایت میتان
* منمۆستن فه هن هێوو وئێسه ێ

ونمهوئێس

* مههنتن قه ه یغو شن یەێ چنالكو تئی
*  .جهمشیت حهاته

منفهكنوو ون

منمۆستن زیوكۆ ێ وئێسه
ونمه وئێسێ وئێسه

* منمۆستن مئمتنز حهاته
* منمۆستن ۆمه چنژینوو
* ان او جنمبنز پن ێ ه

*پهخشن زهوژهوه سه كو هزگن تند خنومن له حکئێمهاو هه ێمو كئ ستن
* منمۆستن حهمهكه ام ههێ یمو وئێسه .
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ئ ستن ێ ئ
لە پارلەمانی بریتانیا ڕێز لە شەهیدانی میکۆنووس گیرا
ونێموووت هەێیڵ -تەاتنویوون :اەمسوونڵ ێ تووۆ جوون ێکو اووە پن لموونوو تەاتنویوون تە
هەێڵووو ارکۆشووە یوو حی تووو ێمووۆ ەیاو ئ سووتن تووئ تە مە ووۆ اوون ێ ووونێ
ڕێبە ێکو اکە هەڵکەێاوئ
تۆ ڕێو گوەا لە اون
منف خئ یێ
یخووتی

ئ

ێموۆ ەیگ شوەهیت توۆ سون ق شوە مفکەوت ێ

 ٠٢سونڵە شوەهیت توئێوو اەێ ڕ ڵە ارکۆشوە م گەلوو

قئانتیە ارکۆشە م نوو هنێڕێینوو هنێخەتناو ێ ستنوو

اەێ ڕێووبە م مەزوە لە توونێمش گووەگ ێ تە شوورئماە و شووینێ گەێ م

پیوونێیوو تەاتوونوو وووئ

ارەیوووو ێ اەوووتیم ێ سوووت ێ الاەوژەیوووو حی توووو

ێمووۆ ەیاو ئ سووتن تە ێاوون ێ توونس ووە لە ەسووناەاو ێ ارکۆشوونوو اەێ
زیاە مەزوە ان اوون تە ز ڕیگووەگ ێ ێژامووو ارە اسووت ێ ارە اسووت پە ێم
ۆمن

ایسەمین ڕاسئی ێ شە مەزی اە ە .
ێێشووووەممە  17سوووورەتنمبە  2212زیاینووووو ووووناژمرە  6ارووووئی م لووووه

سنڵە

ن هسناو میکۆوۆس له پن ڵمونوو تەاتنویون سورمینن ێک توه مهتهسوتو

ان ە وهێه ێ تئ شه هفکهوت

فهانح هتت لو هۆمنائ اه هد ێ وئ

پرشئیز چنێهڕێی وه ەیێ تهشتی ی ه ێژهاه و ته چنێ له چنال نوو ئ
ای وین پ وه ی ه ترنه ێ مێم ویشنوته

ێهکۆ

ێ لرکۆڵینهێه له سه ن ارکه

ارەیوو ێ تینوو له ێ

حئ مو ی گن میکۆوۆس ته ێئه چئێ.

سنلۆوه ه ێ هستهاه و زاوناە لوه  72وهس وه توه هوۆ ووهتئێوو جرژون لوه ه هێه

گەانژو اهم ۆڕان م تئێ.

پنورلژرەیوو اهم سرمینن ه تەاتو تئێ له توه ێ ی  :هتوتێڵە حهسوهو ی ه لوۆ ایەاوک ارفبیوە

ڕێایون حوه ن ین

جرەموو وئ تی

پوه ێا هسوتمنڵچو گئدڵوه شوه هفکهوت ێ ێ توئ

هلیەهزی وئ ا ی ه ه هه نم له ڕێیوژهاه و انابهگ تنسو اهم ڕێێ یێهان ە .
لۆ ارفبیە جرژە سه و ۆمیته منفو مە

له پن ڵمنوو تەاتنوین ێی تهخرەهرننوو تهشتی ی

انمن ه ته گەانژو تنس له مهسهله

ئ ێ ان

ێ تئ شه هفکهوت ێ ێ تئ
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قنسملئ ە ێ گئاو لهێ چئی تربه
ته ێ

ه له سه ئ ه ن وئسیئێتو تنسو لهێ غه یوه ە ێێه ه له ئ

هتتێلە حهسهو ی ه سینسهائیوو گهێ ه

ه ەێ ێ گئایشو سه ێه

ئ له تنسه هاتی ن هسناو مرکۆوۆسو ێه ارە ێک ته

حی تو ێمۆ ەیگ ێ خوهتناو ڕهێی خوهڵکو وئ ێ جئێدووهێه

خئیز له ارەیوتی له قهڵهم ی ێ گئاو تەان ه یوو اهم ارە ه ێیان هزیوو تهم جینناهاه ئ ێ حی تو ێمۆ ەیگ ته چۆ
هتین اهێ حی ته  22سنڵ ێی شه هفکهوت ێ  23سنڵ ێی قنسملئ ته هێیمە ێ ێژه ه

گهێ ه تئێ تهدم ێه

٩٥حهشویمهاو ارەیووه توهدم لوه سوه ئگ وە

تەڕێ حەسەو ی م گئاو اهگه چو ئ ەمتە لە سوه

ئ منفرکو ڕهێیاه.
ێمۆ ەیسوو

ی ێن تهدم له ڕیستیتی اهگه چو اهێم توۆ حیو ب خهسون ێکو

اهم خهتناه ڕهێیاهاە.

ی تەشوو شورە پو توڕیێمێ هرنوتێ جون  12لوه سوه

اهێیووه ایعوتیم وەیێ اون

چنێه ێو ارعتیم

ئ  .هە ارستن سه و ێکخەیێ منفو مە ڤو ئ ستن ێیاه هتئێ ێهوت اهونوهگ ای وو اتنو ئ ه وهخۆشه ه پ ون ێ .اهم ته ێ ه له ێوژه تنسوه هاتی گوئاو

انتلۆقه انتئێ

ن ارکه ێکو اهێاۆ له سه ێژامو ارەی وهتئێه ێ پرئاسته ۆمهڵژن ورئ هێڵهاو تیە له اهحەامو سینسو ههمهالاه ێ اه ژەائێیوه تکناهێه .اهێ هوه ێههن گوئاو 2

سنڵو اکه  522سنڵ ته سه اە ەم یتهشکەیوو ئ ستن له  1514ی ارتهپه ێ تهدم پەسین اهێهاه انان ناو اهێه وههنائێه ه وهاهێه

هێڵوهگ

ئ ێه گهێ هاەا وهاهێه تو

خنێهوو چن هوئسو خۆ ترت؟
تربو پینێ ئ یوو ۆشکو فیە زه له تنسه هاتی گئاو حوئ مو ی گون میکۆووئس وئقتوه ێه چوه خنورکو گەانژوو مرژێێایوه وه تنشوتەا

خنائێ ێاین حه ن ین وئێسه
حکئمهاو ارەی یون تەێ منوناە

ە من یم ائیوو اهێی مهجبئ ته پنشه شه تکن ێ ارستنش اهێه هائیو تنشتەا شرئه ت تۆ ڕیێهستن له

گینوو سه ی هس له اۆپۆزسیۆوو له مه گ وهجنگ ی ێ ه سه نوو ارستن هائیوو ته هڵکو ز مهسهله
اهێجن په ێا هستمنڵچو ه تۆخۆ له ناو ارە
ته اهرننوو انڵئگۆ

ێ پینێ شیعه ێ غهاە شیعه خئ

ن ارکوه

ارەی  .این حوه ن ین گوئاو :میکۆووۆس

اکه ترت.

میکۆوۆستی له ڕستۆ یوه ه تئێه گئاو اهگه چو تنسرکو سینسیم انمن ه ە تئێ تهالم لوه سوه یێی منمۆسوتن حهسوهو ی ه لە جیوناو

ێان م سینسییە ەم چۆویەاو ڕێێ یوو اەێ جەوناەاە مگرڕمەێم ه اهێ گرەیوهێه ن ارکه
تنهڕهاو له ێژامو ۆمن

لوه سوه

قئ سو له سه تهشتی ی ههتئێ ێ ێیاەاش ته وئ او انمون ه توهێ ڕیسوتییه وە وه ایمکونوو

ایسەمیتی وییه چئوکه له سه تنهمن ههدێی
وهمرنو ایت

ێ غهاەه خئ

جرەمو ۆ تر اهوتیمو پن ڵمنوو تەاتنوین ێ جرژە منفو مە

ۆمن

ایسەمییش ێجئێ

ێ جینێیز

یون ی ێژ یێه اهگوه اوهێ جینێیزاینووه وروئی مئسوڵمن ێ غوهاە مئسولمن

ونمرن .

گئاو له ڕێێتهڕێێ تئێوهێه لهگهڵ ارەیوتی هت تیە له ههڵسئ هێاو ائسئلو تکهانهێه .ارستن ارەی لهگهڵ پە سه گفتژوۆ

له سه چه و ونێه و ێ ه ێ ه ملکەجو تڕان م ن مترت ێ اهونوهگ قه ی ه له ێائێێژه ه منوژو ێسنمبە له هرلسینکو تهشتی ترت ێ ارمه چنێه ێیوو گهاشت ته سه اوهوجنمرک لهگوهڵ
ارەی ه ها  .سهتن هگ ته ێ تئ شه هفکهوت ێ ێ تئ قنسملئ ێ ارکۆشنوو ئ ه ن گئاو ارمه پرئاسته سهتن هگ ته له ته چنێ گەانو منفو مە
خۆ

ێ اهێه حهامه ن ارکه

گئشون تخهانوه سوه ێژاموو اروەی

هت تۆ ێێنه له ومئوه ائ ین ێی ه ارستن ێهز و ئ ه ن لهێێ تنشتە تئێه.

اهێجن ێ تئ هلیەهزی وئ ا ی ه له سه جینناهاو مئقه هس ێی ێ گئاو اهێ قهاەوه تۆ ن ته هستنوو ێژام جینناهاو مئقه هسه ێ تکئ یوو اهێ ایە ه پرین ێیاه توهێ ون ه لوه خوئی ێ
له تهههشت ور اک هتنهێه ێ له ێژه تنسه ه

ی تکئ یوو ته  2هسته یتوهش وە  .اه وهم اهێیووه لوه توه ایمنووتی
ێێههمو تکئ ی اهێیوه وه لوه تنەڕماوتی جینناوهاکن

پرئسته تکئ ێ ێه تکئ یوو میکۆوئس ێ ێاه  .تهدم هسته

ێ توه قسوه ایمنمه وهان ه وه وه اوهێ هسوه

خئ یاوه ێ

چروژ لوه ئشوت ێه هگوە ێ توۆ پون یش اوهێ ون ه ه وه توۆ ێێنوه

تکئ یوو فه خ ی ان فەێهه لهێ هسته تکئ یوه تئێ .
اە رکو اکە لە تەشتی یوو اەێ سومینن م گئدڵوه شوه هفکهوت اهووتیمو ۆمیتوه ونێهووت حوت توئێ .وونێتەی گوئاو گەانژوه لوهێ ڕ ه ی چهووت مهسوهله تونس تکوەێ .اه وهم هۆ ون
ی گن میکۆوۆس ێ هسکهێاه نوو تۆ ئ ێ ارەیوو ێ سرههم اهێ یێیانوه

شه هفکهوتایه ێێههم پە سه

ه ه ەێ له ڕێێ اوهم ه سونوه ڕێێتوهڕێێ

اروە

ۆموهڵژن ورئ هێڵوهاو تکەێتوهێه

تۆ ته چۆ تی هرننوو ڕ امو ارەی  .ونێتەیێ گئاو له تیەمن ترت لهێ سه همه ی ایت گەفتو منو ئ ان ارەیوو اهوین گەفتو م وییه تهڵکئ گەفتو ههمئێ ێویناوه چئوکوه ائووتان او
ارە

سه ه او سبه ته و ارئه له ێدانوو ائ ێێپناش هگەێتهێه تۆاه چن هوئسو منو ئ ێ چن هوئسو ۆموهڵژن ورئ هێڵوهاو ێ اروئه لوه ائ ێێپون لروک گوەێ یێه توۆاە متو لوه

ە هێه ی اه ژەائێ تی ێ پشتژیە له یێی نوو ئ تکەێ.
لە ێی تەشو تە ونمە سمینن ی تەڕێ لۆ ارڤیبە
پرشرلکن

اە نوو منفو مە

ێ تە ونمە هەستەاو ۆمن

لە ۆاناو تە ونمە ی لۆ ایڤبە
تەشتی

یێی لە تەشوتی ی وە ە تونس ێ پەسوین م نوو خۆاون توکە ە چەووت ەس لە تەشوتی ی پەسوین ان لە پرئمووت لەگەڵ اروەی ێ
اییسەمو ارەی هرنناە گۆڕ ە لەالاە تەڕێ منمۆستن ەتتێڵ حەسەو ی م ێدمو پرئاسیتین

یێی لربئ وو لە تەشتی ی ە سەتن مگ تە تەشتی وەتئێوو ارەاک جۆاە اەوتیمو پن لمنوو تەاتنوین ە لە سوکنالەوتمێم وەاتوئیوو توئێ تژەڕێوتەێم ێ

سمینن ترت.

جرژن انمن ماە ە تەشرکو تە چنێ لە میئیونوو خن جو ێ ارەیوو ێ وئێنە
لرەمێم یێی لربئێ
ۆمیتە انمن م ن
منڵەه

یاەێم.

حت میتان

لە هەمئێ اەێ خۆشەێاستنوە م ەا
ان

 22سنڵە شەهیتیوو میکۆوئێس

ە لە ڕێژن

چەوتا حی ب ێ ڕێکخەیێ

ئ ستنوو تەشتی تئێ ێ اەێ سمینن م تئێ ە زاناە لە  ٠سە نگ ێژم

ێێ ێ وی اکەێم اەشەافین هرننتئێ ێ لەتە وەتئێوو جرژن وەانوتئیوو تەشتی

لەێ سمینن م ی تکە .

رشن.

الپه ه 16 :

له رێورهسمێکی به شکۆدا یادی  02ساڵهی شههیدانی تێرۆری میکۆنووس بهرز راگیرا
حی تووووو ێمووووئ ڕیاو ئ سووووتن تهتۆوووووه  02سوووونڵه ارووووە
شههیتتئێوو ێ تئ سن ق شوهڕهفکهووت

سوکەارە گشوتیو اوهێ وناو حیو ب ێ

هنێڕێینوو؛ فهانح هتوتێلو اهووتیمو ئمیتوه ونێهووت
ته پەسو ئمیتوه حیو ب لوه انڵمون ێ ووئ
ستو ێەانو ئ

میکۆوووووئس ێ

ێهکوئ

هۆمونائ اوه هد
ارەیووو ێ

خوهتناکن

ێئڕهسمرکو شنانوو تهڕێئه تە .

لهێ ێئڕهسمه ی ه له شن

ۆاه ێ تهتهشتی او سوه ی وهس لوه هسوناهاو ێ
هوووهدگ ێ تنشوووئێ

وئێنوووه یوو حیووو ب ێ الاهووووه سینسوووو ێ سوووینفییه نوو

ئ ستن ێ ن ێ پیشمه گه ێ اهوتیمنوو حی توو ێموئ ڕیاو ئ سوتن توهڕێوئه
چئێ ان ێ تیەهێه او شههیتیوو ترەلی ته ز یگیەیێ لهگهڵ انمنوجو شههیتیوو
سه ته ز

ئ ستن

ته انابهگ شههیتیوو مرکۆوئێس پهامون ێ توهڵرنوو ێهفون

وئێ ەیاهێه.
اووهێ ێئڕهسوومه تهشووکۆاه تووه سووەێێ

هقیوو " ێ سوونارک

وهاهێیاووهاو " اووه

ترتهوژیو تۆ ێ گەا له شههیتیوو ئ ێ ئ ستن هستو پ
له سه هان اهم ێئ هسمه ی تهڕێ ن خنلیت هزا

ە.

سکەارە گشتیو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن لهم تۆوهاه ی ێان ێکو سینسیو پرشکهش ە .

تهڕێ سکەارە گشتیو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن له سه هان ێان ه هاتی ێێڕی ته خرەهنا
ێژامو ۆمن

ە وو تهشتی یوو ێئ هسمه ه ته انێڕ یوهێه له تون ێێ خو سینسوو  02سونڵ لهمهێپرشوو

ایسەمو ارەی ێ ێهز ێ قئ سناو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن له ێێ سینسو ێ اەلۆمنسییهێه تنسو له انمنوجو ۆمن

ایسەمو له ارە

ە وو ێ تئێ شه هفکهوت

سکەارە اهێ ناو حی تو ێمئ ەیگ ە .
چۆویهاو تهڕێئهچئێ ێ ههڵئێستو ی گن میکۆوئێس ێ ن اژه او تڕاون
اهێه ێکو اکه ێان ه ه تهڕێ ن خنلیت هزا

اوهم ی گناوه لوه سوه هێاوو ارە ا موو ورئ هێڵوهایو ۆمون

تئێ.

له تهشیکو اکه قسه نوو ی له ێئ هسمو ان

 02سنڵه اروە

انمن ه ی ته ارە ێ لهسرتی ه نوو ێبه یوو ئ

له ورئانوتی شوههیت سومکۆ شوکن

میکۆووئێس ێ شوههیت ەیووو ێبوه یوو حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتن

تهڕێ ان لهم پرئهوتایه ی ێاو :هێڵهاو ونێهوت له ارەی ههمیشه ته ارە ێ له سرتی ه یوو ێبه یوو وهاهێه
هه لهم پرئهوتایه ی تهڕێ ن خنلیت هزا

له گهڵ

توهڕێو سوکەارە گشوتیو حی توو اموئ ەیگ توه

پرشوهێی قونز محهمموه ێ ێبوه یوو ارە وەیێ حیو ب شوههیتی ؛ قنسوملئێ شوه هفکهوت

چۆویهاو ههڵئێستو هێڵهاو ونێهوتاو ان ی له ته یوبه یخئیزه هێی نوو خهڵکو ئ ستن ێ ێبه یوو ت ێێانهێه وهاهێیاهایو ئ
ێه ان ارستن ه هێائێه خهتناو میللهاو ئ

ایسوەمیو اروەی لوه ه هێه سونئێ ه نوو اروەی

ئ

تنسوو لوه

ە.

ێاستئێاهاو هوژو انزی اخئیزاو اهم میللهاه پ تکنگ .توهدم هوه

لربڕیێیوهاە له جن ی ته هێ پرش ههوژنێ ونێه.

ێێڕی انمن ه ی ته منهییهاو خهتناو خهڵکوو ئ سوتن ێه وهاوهێهاوه و انشوتیخئیز وه منفخئیزیووه ێی منفوه وهاهێیاهاییوه نوو خوۆ

ە ێه هخنه له تیە اهێیاهاخئیز ێ پون ارەیویسوتیو هرنوتێک الاوهوو شوئانی مو ارەیووو گوەگ وه ههمیشوه توه چونێ اهمنییوهاو ێ توه هم یوینوهێه سوهاوە

یخئیزایوه نوو خوهڵکوو

ئ ستن ێ هر ه سینسییه نوو ئ ان ە ێه.
لهم پرئهوتایه ی تهڕێ سکەارە گشتیو حی تو ێمئ ەیگ ته انمن ه ی ته ێیای ههێڵه نوو شههیت ێ تئێ شه هفکهوت
اۆپۆزاسیۆوو ارەیوو ێ هه ێههن انمن ه ی ته هنگ ێ هنێی
سنڵ له ههێڵه نوو ێ تئ شه هفکهوت

هرنتێک الاهوو پن ارەیوی م له ه هێه ێدگ له ته یوبه ێکهێانننمه ورئی ێێ هرو

تهشیک له اۆپۆزاسیۆوو ارەیوو ته تیە پن ارەیویسوتو ێ شوئێنی مهێه هوهێڵین ووه یێه لوه خوهتناو شوههیت شوه هفکهوت ێ ێبوئی یوو وونێتەیێ

اربژه ێ هه ێی یاهاو یخئیزایه وهاهێیاهاییه نوو خهڵکو ئ ستن ێ هر ه سینسییه نوو ئ
هه له ه ێژه اهم اهێه ه ێان ه هاتی تهڕێ ن خنلیت هزا
سه اه ەا

ێ لرک ارژهاشتنو ویئی ت ێێانهێه

هووه لووه پرئهوووت لووه گووهڵ اوه ەا

ه گینویشو له سه یون لوه موهڕ پرکهرنونوو اوهكەا

لوه وروئی

ئ سوتنوو ێاوو :ارسوتنش ێی 02

تنسو له یهنائێ ارەی ێ خوهتناو وهاهێیاوهایو هرو ه سینسوییه نوو وئ ێ ارەیووو وە ێ پروتیگەاو حی ته وه لوه

ئ ێ هر ێ الاهوه ارەیوییه نوو ێێپنگ ە هێه.

ێ اووهتناو وروئی هرو ه سینسوییه نوو تووه

ههێڵوه نوو شووههیت شوه هفکهوت توۆ اوه ەا

هه .

ێژاموو ۆموون

ایسووەمیو ایوەی ی سووکەارە گسووتیو حی توو ێمووئ ەیاو ئ سووتن سووه هان تنسوو لووه

ێ اووهتناو لوه وروئ ا ه ونوو حیو ب ی وە ێ پنشوون تنسوو لووه پرئهووت وروئی هوه ێێ حی توو ێموئ ەیگ ووە ێ توه انموون ه ی توه یورشووتنو

سکەارەه نوو هه ێێ ال حی تو ێمئ ەیگ تۆ جن ێکو اکه انمن هاو حی تو ێمئ ەیاو ئ ستنوو تۆ چن هسه ە وو اهم پەسه ێێپنگ ە هێه.

الپە م 13 :

له ێیای تهشو ێان ه هاتی تهڕێ ن خنلیت هزا

سکەارە گشتیو حی تو ێموئ ەیاو ئ سوتن لوه اون

شههیت تئێ شه هفکهوت ێ ێبئی یوو اهم ێبه ه مهزوه له ورئ ۆمهڵژن

میکۆووئێس ی تنسوو لوه وههن انوه توئێوو تیوەێ هو

 02سونڵه اروە

ئ ستن ی ە .

له تهشرکو اکه اهم ێئ هسمه ی پهانمو ێکخەیێه سینفییه نوو سه ته تنیناو پشوتیئیوو لوه ێکخوەیێه سوینفییه نوو حی توو ێموئ ەیاو ئ سوتن لوه الاوه خونائێ شوهێوم هوهم هایوهێه
خئێنت یاهێه.
ێ منمۆسوتن سوئی ه قوهد زاوو هوه ونم توه خئێنتووهێه پن چوه شورعەێک ێ اون لوه اون ێ تیەهێه اوو شوههیتیوو

هه ێههن ێێ شن یە خنێه توههەه توهڕێو ی ؛ منمۆسوتن غوه ا پشوته
میکۆوئێس گەگ.
هه له ێژه اهێ ته ونمهاه ی ته ێ قن ێ اون اهووتیمو هفتوه
ێمئ ەیگ له ورئخۆ

ئ ستن ێ ائ ێێپن ته تۆوه  02سنڵه ارە

سینسویو حی توو ێموئ ەیگ ێ ته پەسوو یگوهانووتوو حیو ب یپوۆ ارکو لوه سوه اوهێێ ۆموهڵوه چنال یینووه وه حی توو
مرکۆوئێس ە ێێاهاو پرشکهش ته تهشتی ی ە .

شنانوو انمن ه پرتیوو ه ۆڕ هئوه او حی تو امئ ەیاو ئ ستن ته هنێ ن او الێ خنێه تههەه ان یم ای ه پهونێ ایەو مئسیقن تنێیجو ته پرشکهش ە وو چهووت سوەێێ ێ مقنمروک
ێێخسن ێکو جئیوین تهم ێئ هسمه تهخشو.
ێیای تڕگه

ێئ هسمو ان

 02سنڵه ارە

میکۆوئێس تئێ ه لوه الاوه

میکۆوئێس ویشنوتیوو فیلمرکو اکۆمرنتو له سه هسناهاو شههیت ێ تئ شه هفکهوت ێ چۆویهاو ارە

تهشو ته ههمهرننوو ئ نونڵهێه انمن ه ەیتئێ.
 ٩٦سیەتنمبە ٠٢٩٠
ئ ستن ێ ئ
حیزبی دێموکراتی کوردستان له گۆڕستانی پێرالشێز یادی  22ساڵهی تێرۆری میکۆنووسی کردهوه
ڕ

شهممه ڕێکهێاو  11سرەتنمبە  ٠٢٩٠زیاینو ان

 02سنڵه ارە

ڕێبه

حی تو ێمۆ ەیگ ئ ستن

ێ تئ شه هفکهوت ێ هنێڕێینوو فهانح هتت لو هۆمونائ اوه هال ێ
وئ

ێهکئ

له گۆ ستنوو پرەالشر له پن اە ته تهشتی

لە اەوتیمنوو ڕێبە

حی ب ڕێژهاه و ته چنێ لوه اەووتیمن

ەس

س

سوتن ێ

اوون یوو حیوو ب ە لە ێداوونوو فەڕیوسووە سووئاە تەاتنویوون ێ تلووژاکەێم
هنابئێ ێ چەوتا

ەسناەاو سینسو ئ ستنوو ێ ارەیوو ەیاهێه.

تهشتی یوو ێئ هسمو ان

 02سنڵه ارە

میکۆوئێس لوه توه ه گون

گۆ ستنوو پرەالشر ۆتئێوهێه ێ ته هێ گڵکۆ اهێ انزا یوه ێه ێ هێا .
انجهگئڵو ڕێ له سه گڵکۆ ن یوەیێ ێ اهێ جون ته ونمه وه توه سوەێ
اوه

هقیو ێ هقیقهاووه ترووتهوژو تووۆ ێ گوەا لووه اوون

سه ته زیوه

اووهێ شووههیته

ئ ستن هستو پرکە .

لە سە مان ڕێئ مسمە ە ی خنائێ گئدڵه شه هفکهوت

اهوتیمو ێبه

حر تو ێمۆ ەیاو ئ ستن ێاەاە و پرشکەش ە  .خونائێ گوئێدڵە لوه
ێاه نوو ی انمون ه توه گەانژوو اوهێ پوهامن ێ تهڵرنوه وە وه ێ توئ
شه هفکهوت ته حی ته وهێ توه ێ توئ قنسوملئ ێ توه گهلهكوه
له ڕێو ێهفن ی

یتوئێ ێ

ته انمنوجه نوو حی ب ێ ێست ە وو اه تهوژو له ورئی اۆپۆزسیۆوو ارەیویوتی گیونوو خوۆ توهخت وە  .وونێتەیێ گوئاو خونڵو گەانژوو ڕێێ یێ میکۆووۆس حوئ مو ی گون

ته ز ته ڵر ێ له قنێ یوو ارە استه نوو ێژامو ۆمن

ایسەمو ارەی له ڕی ه هه ه سه هێه تئێ ێ اهێهش هستهته وه ه ەی اهگه اه وتهوژو ێ هنێ ون

هوهمئێ اۆپۆزسویۆوو وئ ێ

ارەیوو وهتناه .
له ێژ تنسه هاتی تهڕێ گئدڵه شوه هفکهوت گوئاو پوهانمو ی گون مرکۆووئس ێ ه سوه نوو اوهێ ڕێێ یێه ه وەێ ێ هتو تبرتوه چوەی
ێژامو ارەی  .ون ەێ ههمئێمن له سه گەانژو منفو مە
پنشن ته ێ ێ تئ "هرتیاهگ مهای

هنێڕی تی

تهدم له ە هێه ی منفو مە ڤمن تۆ هرنتێکن پ

هفته " اە رکو اکە لە تەشتی یوو اەێ ۆڕان م تئێ ێاو :له ان

ێژون هنێ ون

لروک حونڵو توئێ ێ خوهتنگ

هێی ت ێ تۆ اهێیوو اکه هم ڕهێی ان ونڕهێی ت .

هنێڕێ ێ ستو خۆشهێاستمتی له گهڵتنوم ێ هت تڵرم ههمئێ اهێ شتنوه
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انمن هان پرکەی سهتن هگ ته سن ق ڕیست  .سن ق لهگهڵ خۆ ێ لهگهڵ ههمئێمن سن ق تئێ .له سه هێ ێ ڕ لو ههم ێ تئ قنسملئ ێ ههم ێ تئ شه هفکهوت تۆ ێست ە وو اه وتهوژو
له ورئی اۆپۆزسیۆ ه ەێ تڵرم هس ێه اهێی وهتئێ ێ وهاتهائیوو اهێ اه ه تهڕێئهته ێ .تۆ منفو مە ڤیش تڕێیم ێیاه ههمئێ هت ێه اه تی .
ێ تئ حهسه شهاهێ اه رکو اکه له تهشتی یوو اهم ێئ هسمه ان
ته جین ان

شههیتیوو مرکۆوۆسو ته اه رکو گەانژو ههمئێ ئ ونێزه ە ێ گئاو :ته یخم ه ێێ الاهوو حی تو ێموۆ ەیگ
حنز وی له سه گڵکۆ شههیته نوین توه اه وهێه

شههیته نوین ه هوهێه .له حنلرکتی حنز له گهڵ ارەی ێ الاهوو اکه یتنیش ێ یوئستن تکه ێ پهامن ایم ی تکه

ت  .شهاهێ گئاو له اۆپۆزسیۆوو ارەیوو چنێهڕێیوو وه ه ەی ه انێی ته پهله هرەش تکهوه سه ڕێکەێانننمه هنێپهامنوو  0الاهوو ئ ێ گلهاو ێاربینییه نوو خوۆ لوهێ تون هێه خسوته
ڕێێ.
له سه اهێ ڕیستییه ێی ه تۆاه اهێ  0ڕێبه ه حی تو ێمۆ ەیگ ێیاه شه هفکهوت ێ قنسملئێ ته هست ۆمن

اهێجن ێ تئ حئسر الجهێه

چهوته له سه خهتناو ڕهێی گهله هان سئ ێ چ مهاەسییه و گهێ ه توۆ ۆمون

ها یوو ه اهێی چهوته ته ائیون

تژرە له ورئی اۆپۆزسیۆ ارەیویتی .اهێ ته ێ ه گئاو :ارئه هزیو اهم سبه
جین لە اە تکەانەێم؟ تەڕێ الێجئم
ڕێژامه ڕا

اسن ێمهێه ارەه ێ اسن تۆ ان

ەی

ایسەمو ارەی ارە

چئوکه ڕ اوم

ایسوەمو ێ هوه ێههن حی توو ێموۆ ەیگ هاوئیو چ هێ ێ ڕ ڵروک

اهێ انزا یوه تنوی ەیێم تهدم تۆ هت ارموه اوهێ اون ه توه  0جون تە

له ێژه قسه نویتی گئاو :اۆپۆزسیۆوو ارەیوو هت خۆ سنغ تکناهێه ێ شهفنف ت ێ هه ێههن هت اهێیوه تڕێیان ته خهتنگ توۆ ڕێێخنووتوو

خۆان له ڕا م نوو اهێیوه ارستنش تڕێیان ته انڵۆگۆ له چئی چرئه ڕ ام ی ههاه جین تکهوهێه ێ ون ەێ ارمه

لەگهڵ خۆمن ێ لهگهڵ خهڵک تکها .

اە رکو اکە لە تەشتی یوو اەێ ۆڕیان م ێ تئ مرهەی مۆستهفهێ تئێ ە لە ێاە نوو ی انمن ه ته گەانژو ێ پرئاستو انلۆگ ێ گفتژۆ له ورئی الاهوه جۆ یجۆ ه نوو اۆپۆزسویۆ وە ێ
گئاو گەانی اهێهاه ارمه ته ت پرشتیێه
خنائێ این حه ن ین وئسه
ۆمن

ایسەمو لرمن ارە

گئێ تۆ اه تە تژەا ێ له تیە وه ها له ی گن میکۆوۆس چۆ تهاه هێه هنێ ن امن ە .

تربو "پینێ ئ یوو ۆشکو فیە زه" له قسوه نویتی گوئاو اوهێه ارموه ێه ارەیووو لوه اوه گوەێ ه ی اەی ێتایه نومنووه .ارموه هوهمئێمن لوه الاوه ڕ اموو
ه ەێ ه ئ ێ زانتیوو ه ەێ ێ اهشکهوجه ه ێی

ه ەێ ز ز قئڵتەه .له تیە وه ها

تهدم میکۆوۆس هترتوه هونێی

هوهمئێمن ێ خوۆ یگە

ه پرئاست وییه له مرژێێ ی تژه ێی ێ خۆمن ته ئ ێێش ێ ی ائش پرننسه تکها

ویشن تکەێ خهتناو ههمئێمن له منێه  33سنڵو ڕیتە ێێ له

ۆمن

ایسەمو ارەیوه ێ خۆ یگە ێ ڕهم

اهێه

ئ ه ون ێ اوهێ ونحهقییوه وه ه حوهق توهێی

ه وەێ ێه سویمبۆڵو شونونز ێ پرننسوه ارموه هسوت

وهسەهێا ێ ۆان وههنانمنوه .اهم له ڕێژن میکۆوۆسهێه لەگهڵ خهتناو

ڕهێی گهلو ئ انشنن تئێم ێ تۆ گرەیوهێه اهم ڕێێ یێه ههێڵم ی ئ تننسم ێ تیننسرنم.
پنشن تره ی ه امو له سه
له خهتناو ته
پە سه

ۆمن

ستناهاو خۆ لهگهڵ ێ تئ شه هفکهوت

ایسەمو ته ز وەخنوت ێ گئاو :تهشرکو گهێ ه ێ سه ه و اهم خهتناوه لوه سوه شونوو ئ ه ون توئێه .وه امو گوئاو ته پەسوناهاو چنال ونوو سینسوو ێشوین لوه

انلۆگ ێ لرک حنڵو تئێ ێ لرک ور اک تئێوهێه

لە تەشرکو اکە اەێ مە یسیمە ی ته ێ
ارەی ێه

ێی ێ انمن ه ته خهتنگ ێ ارکۆشنوو ێ تئ قنسملئ ێ ێ تئ شه فکهوت

ته یوو ۆمن

ایسەمو ارەیوت ز گهێ هاه ێ ڕهێاو لرک حنڵو تئێومن ههێ یز ێ وشرئ ز ه.

هزا منمل ته س زمنوو فه یوسهێ

ێژامو ارە له په ێهوته میکۆوۆستیێ پرئاستو هنێ هوژو ئ

ئ

گەانژیو خهتناو ڕهێی

ئ ه ن ێ ارە

ته ێ نێه انههوژه

اهوتیمو ۆمیته ونێهوت حی تو ێمۆ ەیاو ئ ستن

ێ فن سو له سه مهسهله خهتناو گهلو ئ تۆ ێه اهرننوو منفه نوو ن ونمه

ێی .ونێتەیێ گئاو ارمه تنوژهێیزێکمن ڕێێته ێێ هنێ ێینوو ێ تئ شه هفکهوت

اهێ شههیتیوه تکهوهێه تهدم اهێه ه الاهورک حنز ونت ێ خۆ لهێ تنسه هشن ێتهێه ز

ێمۆ ەیا

ە ێ هێ ێ لو حی توو ێموۆ ەیاو

ڵتهزێنه ێ جرژن

ۆمن

ایسوەمو

ە هێه وه توه اه وهێه اون

یخه .پنشن هه ێێ ته ێ ی تههمه اهمینو ێ ترهو ی مه سوئمو لوه سوه

میکۆوئس ێ پرئاستو هنێ هوی اۆپۆزسیۆ قسەان ە .
سەنسو ههمئێ تهشتی وو ە ێ ێاو :ههڵبهگ ارئه ههمئێان

تۆاه له سه گڵکۆ هنێ ێینوو خۆان خنوهخئێ  .ون ەێ له ته ونمه

یتهشکە وو ارەیوتی پشکو شرە ێهته ت ێێانهێه

ست ێ هنێ ێو ێ توئ شوه هفکهوت ێ حی توو

ئ ستن تکهێێ توهدم لوه سوه هێانو خهتناه وه ێ

یهنائێ ارەی ێ تهڕێئهتە وو ێدگ لکو شرەه هشو ێهته وه هێێ.
انههوژه

گئاو تۆ حی تو ێمۆ ەیاو ئ ستن ێمۆ ەیسو ێه اه ستەیارژ سینسو ز گەانژه ێ اتنهێه خنڵه هنێتهشه ن له سه تنهمن انزی

ونێتەیێ گئاو ارمه ێه حی تو ێمۆ ەیاو ئ ستن ههمیشه گئائێمنوه ێ اسنویش ێێپناو ه هانههێه له یهنائێ ارەیوتی ئ ستن هت

ێ ته یته

مهتهسته.

ئ ایتی ه تکن ێ له ایتی ه ارەیویشتی لوه

پناتهخت ئ ته پرو پشکو خۆ لەگهڵ تنقو وەاەێم نوو اکە ورشتەج لەێ ێداە ارەی ته ێئه هتنگ تۆاه پرئاسته توه تو لوه توه چونێ گەانوو جیونێیزاو تیوە ێ ڕی لهگوهڵ اوه تە
ته هێیم له انلۆگ ێ اه نمۆلتی تی .
له ێی تەگه اەێ ڕێئ مسمە ی پهانمو هنێتهشو اه یتو الێیوو ێمۆ ەیاو ڕ ههداو ئ ستن ێ اه رتو وونوو ێموۆ ەیاو ئ سوتن لوه الاوه خونائێ وهشومیل ته ێهووت خئێنت یاوهێه وه
ویشنوته

ێ تۆ اهێ شههیتیوه ێ تهڵرنو ێژه یوو ڕێژن اهێی تئێ ههان ێه

خنائێ شهاتی ێاجتیوو ته ێئهته
 ٩١سیەتنمبە ٠٢٩٠
منڵەە

حت میتان

هرننوو انمنوجه نوین تئێ.

ته ونمە له ونێانخنو تنسه نوتی ته هرنتێک پهخشن ێ شرعە جئی تڕگە نوو ته ونمه ه زاناە ڕیزیوتمێم.
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بە بۆنەی بیستەمین ساڵڕۆژی شەهیدانی میکۆنۆس لە شاری ستۆکهۆڵم سمینارێک بەڕێوە چوو
تۆ ڕێ گوەا لە شوەهیتیوو میکۆووۆس پرکهونابئێ تە تەشوتی

سوە ی ەس لە اەووتیمن ێ سوتن ێ الاەوژەیووو حی توو ێموئ ڕیاو ئ سوتن لە ێداە ونوو یومون

ووۆ ێێژ فینەووت ێ

سئارت لە سنڵۆوو '' اۆسۆ امننسویۆم'' لە سوتۆ هۆڵمو پوناتەختو ێداوو
سئارت تەڕێئم چئێ.
ێیویئمڕ

ڕ

شوەممە ڕێکەێاوو  ٩٥سوەتنمبە  ٠٢٩٠سومینن ێک ە

لەالاە ۆمیتە انمن م ن

ان

تیسوت سونڵە شوەهیتیوو میکۆووۆس ێ

ۆمیتە حی تو ێمئ ڕیاو ئ ستن لە ێداو سوئارت توۆ ڕێ گوەا لە
سوە ی ەس لە اەووتیمن

شەهیتیوو میکۆوۆس پرکهونابئێ تە تەشوتی

ێ سوووتن ێ الاەوژەیووووو حی توووو ێموووئ ڕیاو ئ سوووتن لە ێداە ووونوو
وۆ ێێژ فینەووت ێ سوئارت لە سونڵۆوو '' اۆسوۆ امننسویۆم'' لە

یومن

ستۆ هۆڵمو پناتەختو ێداو سئارت تەڕێئم چئێ..
سە مان سمینن م ە تە خئێنتوەێم سەێێ

وەاەێیاەاو اە ڕمقی لە

الاە ۆ سو اە یەاو الێیوو ێمئ ڕیاو ڕ هەداو ئ ستن لە ێداو
فینەوووووت مسووووتو پرکووووە  .ێ پنشوووون لە الاە تەڕێووووئمتە یوو ووووۆڕم ە
محەممە

ایسومن یلو ێ سوۆزی فەاحوو خئلە روک تروتموژیو توۆ گیونوو

پن و شەهیتی ڕیگەاەوت ی تە ێئمتە یوو تە ونمە تە زمنوە نوو ئ
پنشن تە ێ منمۆستن ەتتێڵە حەسەو ی م تە وئێنە یاەاو مفتە
ی گن میکۆوۆسو ە ێ ئاو :اەم ی گناە ێی چئی سنڵ ن
اە و اەم ێمە ێم مست تخە ێ سە موجنم تڕان

ێ سئارت ێ فن سو تەخرە هنانو تەشتی یوو اەێ سمینن مان ە .
سینسو حی تو ێمئ ڕیاو ئ ستن

ێان ێکو پرشکەش وە ێ لە ێان م ەاوتی تنسوو توئێە ێ اونزیاەاو ن تە مسوتنوو

قئ س ێ شرلژیەیوە ائیوین لە وەتوئێوى تەڵوژە پرئاسوت توۆ مەحکوئێم ە ووو ۆمون

مستبەسە ە وین تۆ م ە ێ لە ڕیستیتی ۆمن

ایسوەمیو اروەی ێ ێبە یووو پولە

ایسەمیو ارەی لە ان نمو اەم ایە م ی زانورکو ز

اەلۆمناو ێێکەێگ.

لە تەشرکو اکە قسە نویتی منمۆستن حەسەو ی م هناەسە تنسو پەڕش ێ ت ێيو اۆپۆزاسویۆوو وئ ێ ارەیووو ێ انسوتەوژە نوو سوە ڕێژون لروک و اکبوئێوەێم اەم هرو یوە سوەتن مگ تە
ایم ی ە وو ێککەێانننمە ورئی حت ن ێ ۆمەڵە زمحمەاکرشنوو ئ سوتنوو اروەی

منمۆسوتن حەسوەو ی م ڕیاژەانووت ە اون اەێ جرژنيوه

تەێ ێێ حیو تە مە توئێاە اەم ڕێککەێاننونمەاە

شترکو تنشە تەدم ونت اەێ ێێ حی تە تۆ اەێم اە بژە ە هر م نوو اکە '' تەاعەاین " لەگەڵ تکە  .منمۆستن حەسەو ی م سەتن مگ تە حەسنسییەاو هر م نوو اۆپۆزاسیۆوو ارەیووو تەێ
ڕێککەێانە ێ اەسو اەێی لە لەگ ت ئێوو ارەی

ڕیاژەانوت اەێ ەسنوە ارەی لەگ م ە ە تنێمڕان تە ێمئ ەیسو ێ منفو وەاەێم نوو ارەی ویە.

منمۆستن حەسەو ی م اەێمشو خستەڕێێ ە اەگە هر م ئ ایە ن وەحنێیوەێمێ اە تە وەخئێنتوەێم ێمالوه ور

اەێم اەێی ز خنڵو هنێتەشوین هەاە ە م وەێ تکوەێتە تنەمون هنێ ون

اەێی پرکەێم.
سەتن مگ تە یێی

الۆگو ورئی حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن ێحت ن منمۆستن حەسەو ی م ڕیاژەانوت ە اەێ یێیاە پرئاست ویە هە تۆ اە ژوەانەێم تو

هنێتەش ێ ستناەاو تڕمخس

تەڵکوئێ توۆ اەێماە ە توئی

ون

مون حی تو ێمئ ەیاو ئ ستن ێهز ێ قئ سناو انابهگ توه خوۆ ههاوه ێمەشوەێێ ییەاو خوۆ لە هویچ هر ێوک ێم وونگەێ تەدم خەڵکە ەمون یێی لە

ارمە اەێماە اە ەا ێ اەتن تی ێ ارمەش ێمالمو اەێ یێیاە خەڵکمن یێماەێم.
سەتن مگ تە ێمز و گەالوو ارەی تە گشتیو ێ ئ لە ڕ هەداو ئ ستن تە انابەاو منمۆستن حەسەو ی م گەشبی تئێ ێ ئاو ێمو ۆمن
م ن ێ ت زمتەێزموی ونائیو

ایسوەمیو اروەی تە زمتوە سوە ور م حوئ م

ێژم تە حکئمەاە ە تتی .ونێتەیێ لە ێیا تەشو ێان م ەاوتی ڕیاژەانووت ارەیووو یهونائێ متو لە ارەیووو شون ێ خوئمەانو جیونێیز تو ێ ەس ووناەێێ توۆ

حکئمەارک خۆ تە ئشت تتی ە لەێ ی هیچ منفرکو ێمتە چنێ وەگیەیێم.
اە رکو اکەله انخرئم یوو سمینن م ە تە ێ '' فەێت اک منلم'' اەوتیمو پنڕلمنوو سئارت لە حی تو لیبڕیلو گەل'' فۆلوک پون اییەگ لیبڕیلرڕوون'' توئێ .وونێتەیێ هنێ ونگ تە پەسوو ڕیاەڵە
ئ

لە پنڕلمنوو سئارتم ێ ەسرکو چنال ە سەتن مگ تە پەسو ئ لەم ێداە ی.

فەێووت اک موونلم لە قسووە نویتی ڕیاژەانوووت ە ڕ

شووەهیت ەیوو ێ تووئ سوون قو شووەڕمفکەوت ێ هنێڕایوونوو قە ی ێیتووئێ سووە و اەێ ووناو حی تووو سۆسووینل ێمووئ ڕیاو سووئارت '' اینژووئی

ن لسۆ ێ هنێ ن ێکو لەێ ۆتئێوەێم ی تەشتی ت

ە لەێ ی ێ تئ سن ق ێ هنێڕاینوو شەهیت ەی .

ونێتەیێ هە ێمهن لە تەشرکو اکە قسە نویتی ئاو :یمەز یوتوو ێمئ ەیسو پرئاستو تە مە ڤو ێمئ ەیگ هەاە .لە ارەیوو ێە مسەداو ۆمن
ێ اەێی ڕیێم ێێ موەێ  .ارئۆ

'' انلۆگو ڕخنەگەیوە '' ە یهرننورکو ائ ێپناو تئێ شکستو هرننێمێ اەم ڕ ێمە تۆ ایسەح ە ونش

ایسەمیتی مەاتی وون ێ تە ێمئ ڕیاون

چئوکە ڕ ێمرکو مەزهەتو ان الاەوەاە ێ هیچ
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مێمسترتەێم ێ خناەمو ێ مئێسەێ ێ جئدوەێم سەێز تنشتەا تەڵژە اەم قسنوەم .

تیەێکو غەاە خۆ اەونوەگ لە تنزوە ورئخۆشیتی ێم ونگەێ ێ

م ون ێ ایە ڕاون م ون ێ زانوتیوە نوو لە تە یووو خوۆ پوڕ وە ێێم

لە تەشرکو اکە قسە نویتی فەێت اک منلم ڕیاژەانوت :ڕێژێمرک ە لە وونێخۆ ێ م مێم ڕیێ تە هەڵسوتکن یوو خوۆ
اەگە مستو ێم چە و اەاۆمو ڕیتژن مت چ تکن؟

لە ێیا تەشو قسە نویتی ونێتەیێ یاژەانوت ئ ستن ێ خەڵکە ە تە هیچ زمتەێ زموی ێ چەێسنوەێماە تە چۆ تی وەهنائێ ێ سە تە زیوە ێژم تە اون م م
ویشنوە اەێماە ە ڕزگن اتن ێێ ویە ێ تەڕێئماە .تژ

ئ ێ ئ ستن .

ێان ترژێکو اکە اەم سمینن م خنائێ'' ایلر '' لە الاە ێکخەیێ الێیوو سئسینل ێمئ ەیاو سئارت تئێ .خنائێ ایلر لە ێان م ەاوتی تنسوو اەێم
تۆ سە مە ڤناەاو .تڕان م یوو اەم ایە ڕم لە انمنوجە ەانوتی سە ەێائێ وەتئێ

ئ

چئێوکە خەتناو وەاەێم

تۆ اەێم اەم سە ەێائێایە تبرتە ڕیستو پیئاستە هر م ئ ایە ن اە ژەائێ ت ێ تە اە ژەائێاو سە ەێا
ارمە لە ێیا

اەم خوۆڕیگەایە اروئم

ۆوژەم اەوتەونسیئونڵ سئسینلیست تڕان منوتی ن تکەا تۆ مستەتە ە وو منفە نوو وەاەێم

وە ە ایوە ڕ میکۆووۆس هرەشورک توئێ

ێژم هەاە ێ ارمە پرکەێم اەم خەتناە متەاونە قۆوونغو سوە ەێا .
مستەتە مت .
ئ ێ اەم تڕان م چوئی حی توو وئ

ە اە لەێی حی توو ێموئ ڕیاو

ئ ستنوە لە پشتە ێ ێدانوو سئارت ێ وۆڕێێژاش پشتیئیوو اەم تڕان م ..
ێیا ێان ترژ اەم سمینن م تەڕێ ن سمنال تنزان چنال و سینسو ێ منمۆستن زیوکۆ
ە ە شەهیت ێ تئ شەڕمفکەوت

سیمن ارکۆشە ێکو وەاەێماو'' تئێ تنسو اەێم

وۆاە توئێ .ون سومنالو تنزاون لە تنسوە ەاتی لە ێوە سوە ێەێ ێ توئ سون قو شوەڕمفکەوت ''

ومئێوە چەپرکو وئێخئیز ێ وەاەێماو تئێ .ێ تئ شە مفکەوت حەێلوو م ی رشوە ۆمەالاەاییە ون

تەشیئماە و ن دوە چن مسە تکەێ ێ چەێسنێم ن ەمتە تچەێسرنەێم .لە تەشرکو اکە قسە نویتی ن سمنال تنسو اەێم
وەاەێم

مائیو تڕان لەسە چن موئێسو خۆ تتی ێ هیچ وەاەێماە و اکە منفو اەێم ویە تۆ ئ

ئ تۆخۆ

اەوتێشە نوو ێ تئ سە یت تبرتە هنوتم ێک ە خەڵکو ارمەش تتئیو تنشتەا
شنانوو تنسە ە وئێنە

ان

ە ە ێ تئ شە مفکەوت توڕێی تەێم هەتوئێم ە اەویون

تکن ە چو تکن .لە ۆانایتی ن سمنال هیوئی خئیسوت ە تیوە ێ

ەڵکو لرئم تژەێ ێ تکەێتە ڕێنئێنو خەتناو وەاەێم ەمن ..

ز تە الاەوە سینسوییە ئ سوتنوییە ن ێ ەسوناەاییە ئ ون لەێ سومینن م ی تەشوتی توئێ  .لە الاە ێکخوەیێ مئجنهیوتانو خەڵکوو اروەیوەێم ووئێنە یاەاو

م مێم ێداو اەم ێکخەیێماە تەشتی

ئمە شرخ مئێس ێ ز

سمینن م ە تئێ  .هە ێمهن ەسناەاو ونسەیێ سینسو تە ێ ن

ەسناەاو اکە انمن م سمینن م ە تئێ ..

 ٩١سیەتنمبە ٠٢٩٠
منڵەە

حت میتان
یادی بیست ساڵەی شەهیدانی میکۆنووس لە کۆڵن،ی ئاڵمان بەرز ڕاگێرا

ونێموت هەێیڵ -انڵمن  :ڕ

شەممە ڕێکەێاو  11سیەتنمبە  ٠٢٩٠زیاینو لە الاە ۆمیتە انلمن ێ ۆمیتە انمن م ن

تۆ ڕێ گەا لە شەهیتی ێ تئ سن ق شە فکەوت
هئموووونائوو اە مد ێ انغوووون وووووئ

هکووووئ

ڕێئ مسمو  ٠٢سنڵە شەهیتیوو میکۆوئێس ۆ ان ێکو شوینێ

ن فەانح ەتتێلو ن
لە شوووون

انڵموووون

ووووۆڵ

تەڕێئمچئێ  .لەسە تنوژهرشتنو ۆمیتە انمن م ون ێ وۆمیتە انڵمون مون ێکو
تە چنێ لە وئێنە یوو هر م سینسیە نوو ئ ستنوو ێ ارەیوو هە ێهن مون ماە و
تە چنێ لە ڕێێون بیەی

ونمەوئێسن ێ ارکۆشە یوو منفو موە

الانوژەی ێ ستنوو حی تو امئ ەیاو ئ ستن تەشتی
تەهووۆ تەشووتی
زمنوو ئ

ێ اەووتیمن

ڕێئڕمسمە ە تئێ .
ۆ اوون م ە تە ێێ

تە چوونێ هنێویشووتمنونوو فوون س ێ اوونزم

فن سو تەێچەشنە خئی مێم تەڕێئم چئێ :

سە مان ڕێئڕمسمە ە تە تەخرەهرننوو تەشتی ی تە ێێ زمونوو وئ
لە الاە تە ێووئمتە

تە ووونمە وون فوونخە پنهوونویەێم ێ سووەێێ

ێ فن سوو

اە ڕمقی و ێ

مقیقەێوووک تروووتموژو توووۆ ڕێ گوووەا لە گیووونوو شوووەهیتیوو میکنوووئێس ێ هەموووئێ
شەهیتیوو ێژن انزی

مستو پرکە .

تە ێی اەێم ی ئ اەێک لە سە چئورەاو ڕێێ یێ ایە

میکنئێس ێ م اەوجنمە نوو لە الاە تە ێئمتە

ێیتە ێی اەێم ڕێەۆ ان ێک لەسە قسە نوو خنومو مئویکنایم شن م ی

پرشئێ شن لۆانبۆ گو تەلی

تە ونمەێم تە فن سو ێ ئ

تنس ەی.

لەسە چئێویەاو یونوو انتلۆ تیەمێم

شەهیتیوو میکنئێس پرشکەش ەی.
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خنائێ مئویکن ایم لەێ ڕیپوۆ اە ی تەێ

ایشوکو خسوتۆاە سوە گیەێگەفە ونوو سوە ڕێژون

یوونوو اەێ اونتڵۆاە لەێ سوە ممە ی ێ ون ارکە

اەێ اونتڵۆاە لەسوە پرئمووتێە نوو اروەی ێ

انڵومن .
لە ێیێرتی ێان ێک لەالاە ن مستەفن شەڵمنشو اەوتیمو مفتە

سینسو ێ تە پەسو اە ەمو حی تو امئ ەیاو ئ ستن لە م مێم ێدگ تە زمونوو وئ

ن مستەفن لە تەشرک لە ێان م ەاتی ایشکو خستە سە جەوناەاو میکۆوئێس ێ لەێ پەائموتاە ی تنسو ەمتە خەمو هر مسە یوسە
تڕان

ی ێم

مستژن

انڵومن ێ محن مە ە وو سە یوو ۆمن

پرشکەشوو تەشوتی ی وەی .

ێ ئ ستنوییەم نوو ە سوەتن مگ تە تە ێی یچوئێوو

ایسەمو لە ی گناە و ورئوەاەێماوتی  .لە تەشورکو اوە قسوە نویتی تەڕێو شەڵمنشوو سینسوەگ ێ هەڵئێسوتە نوو حی توو

ێمئ ەیاو ئ ستنوو سەتن مگ تە پرکهرننوو اە رتیە و ئ ستنوو ێ سە یوسە تۆ تەشتی ی شیکە مێم .
پنشن ێم گرەیێ قسە نوو ن مستەفن تەزمنوو فن سو لە الاە ن خنلیت حەسەوەئ ڕیێێژ ن
لە تەشوورکو اووکە اەێ ڕێئڕمسوومە ی لە الاە انغوون مرهووت ایبەیهیمو ی م ێم وووئێنە

ۆمیتە ونێموت پرشکەش تە تەشتی ی ەی .

ێکخووەیێ چەاکەفیووتیاە نوو خەڵووک -اە سووە ێت ێ شوونهیت زانووتێێ ایووە

پرشکەش ەی .انغن ایبەیهیم ی م تە ێژم ایشکو خستە سە چئێویەاو ڕێێ یوو اەێ جەوناەاە ێ جن ێکیتە لەتئی
تنسووو هنێ وون

میکنووئێس ێان ێووک

مرژێێاەێم اەێ ڕێێ یێم زانتێێ ە ێم .ونێتەیێێ لە ێژم قسە نویتی

ێ اوون مەاو هر و م ێ ەسووناەاییە سە یوسووە ایە ن تە پڕ سووە سووە ەێانو ی گوون میکۆوئێسووو ووە ێ پرووو ێیتووئێ ە ارەیویە وون هە مم تەڕێ و مێم مڕێیووونە اوون

شە مفکەوت ێ تە ڕێبە ێک ونێ تە ە خنێموو پتنوسرلرکو ز تئێ تۆ اە خستنەێم هر م سە یوسە

تووئ

ێ ئ ستنوییە ن .

پرشکەشکە وو ێان ێک لە الاە ێ تئ ەمنل سیتێم تە وئێنە یاەاو لەالاە ۆمەڵە تە گوە لە وەاەێم ێە مسوتە ن
اووکە اەێ سوومینن م پرووک هرنوون .ووونێتەیێ لە ێان م یووتی ە تە اوونمرە پە تووۆ پرشکەشووو ووە تە ێ

سوەتن مگ تە پرکهوناە وەاەێ ێ اونانو لە ارەیووتی تڕگەاە وو

ێ لە ڕێێ انموون مێم تنسووو ارکهەڵکرشووو وەاەێاووو ێ اوونانو ێ هە ێمهوون پنوتوون

جۆغەیفین هە اە لە پرکهناە نوو ارەیوو ە .
تەشو ۆاناو ڕێئڕمسمە ە اە خنوکەیتئێ تۆ ڕێەۆ ان ێوک ە لە ێاوئێژ آغون پە ێاو
شەهیتیوو ارە

ڕێسئ یوو میکۆوئێس انمن م ەیتئێ.

 15سیەتنمبە 2212
ئمیتە انمن م ن
منڵەە

حت میتان

ڕێئڕمسمو  ٠٢سنڵە شەهیتیوو میکۆوئێس

مسوتمنلچو ێم اە روک لە شونهیتیوو میکۆووئێس ێ هنێسوە م ە ووئێ

ێهکوئ

ێم اە روک لە
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شەرەفکەندی رووبارێک لە جوانمێری ،تاڤگەیەک لە بەڵێنی.
تە تۆوە وۆز مهەمی سنڵئمگە

شەهیت تئێوو '' ن

اهحمه شرەتهگو
لە باوەردا:
لە مم ێ یز شەێ مچئێ
هەمئێ شەێێ
لە مرەگە جن

انسمنو

منوژت لە گەڵ چەوت اەسترەم ێنن خئی ێ
تە سە ترشکە خەێوە نوت هەڵتیێمسو
اەس ێ ڵە یێ ە

شەێگ

تە مسەیزم ێ م ێ تنێمڕ ی مپۆشو
لەرێبازدا:
متئێ تە خۆ
لە سەرتم تەانوو ی
لە پشت لئێاکە هیئی ن ی مهناو م
تە قەڵەمو ایشکو تە وت
انتڵۆاە و اە خەێیویت
لە انسۆ

ئ ێێنن م ە

لە جوانمێری:
هەم تن ی تئێ
اەمو تەسرتت م مێیوت
مژ م تئێ یوەێمگ م ی
هرنتێ جن اش
لە زمێێکو تەپیت مچئێ
تە گنسنو تەخشەوتهات
مەز ی اەێانت م ر
هئمرت ارە تئێوت م ی

.سە یت''ێ هنێ ێینوو
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لە تەدبیر دا :
متئێ تە پیەم شنخرکو تڵینت
تۆ پرشمە گە مچەمرئم
لە ۆوە ێیوو جن یوت
چەپک مرەقەگ تۆ مچنو
یاەخرک لە اەاڵەسو سەێز تە وت تۆ ی مخست
تە شرنەاو ئ اەاە ت
لە سە تئێ م خئێننێ خن تۆ تنس م ە
لە هەڵوێست دا:
ێێتن اکو خە شن تئێ
هە چو پیە ێ گە مڵو تئێ
لە مگەێم م گ مێنن
لەم الشەێم :
ێاشکە سنڵیت لە گۆ مون
هرت هرت
یڵژە نوو خۆشەێاستیت ارە انێ م ە
لە روونی دا:
انێێنە تئێ
پەچو خنێ انڤژە تیەگ
تە ایشکو خۆ شنوە م ە
لە تە زیاو هیئی ن ی
م یاە ونێ م ان خەڵک
چەلو ێیتئێ مەوتێ ان یم
ێم ئێ وەغمە گئێ الێێنو ومە تن ی
هینتێ جن اش
اۆفنورک تئێ لە ائێ ماو
ێم گە ملئێل
ێم شەاخەێ ێ گەمە هەێ ی
خۆشئاست ێ ڕیتئێوەێم:
لە گەێ ماو م ان فرە تئێ
ارمە جن ێک
هەوژنێ من ون تۆ لرئی

خۆشەێاستیو
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ە چو اەاۆ وە مسەمێاو
شەپۆل لە ێی شەپۆل هناو
تە یشقەێم
ماکە منچو هەوژنێ مە
بەاڵم هاورێ لە پاشی تۆ:
وە خن چە

گەومو ئێە تئێاەێم

وە خۆ زوە ێ نوو ایشکو
وە منوی ێیوو تیە چئێاەێم
وە لئێاکە قەمژوو چە ێ انگە یوو پە پەاشکو
لەێ

مێم انڤژە ێ ێێتن

ێێ ڵتی او نشو ێ شەاتی
تئێوە هنێ ێو هەمیشەاو م ان
لە مێ

ۆتئێوەێم

اە

تەستە سەێێ ێکین وئێسو
ەان ارستنش
منندوو ێێگ ێ تەسو
اەم سەێێ م مڵرنەێم...
منڵەه گین هوی
-------------------------------------------------سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت

اه ههڤنڵو ارکۆشه اه ێ ه ێ هر

سهوژه

جرو شنونز ێ انجو سه اه شههیت تهختهێه
سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت

سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت

ئ ستن

اهم ڕێژن ڕێژهمنوه

ان انزی

ه س ێ انمۆ گن اۆ مهشخهڵو ڕێژهمنوه
ونێ ته ز ێ پیە زگ ههمیشه له ان منوه
ونێ ته ز ێ پیە زگ ههمیشه له ان منوه
سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت

سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت

انمن ها هه سنگێ نگ تۆ گین فیتیاو ێ خهتنگ
خئێنو اۆ قهگ ێێ ون ه

پرشمه گه انزی ێدگ

سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت

سن قو شه هفکهوت

ێه چین سه تلنت
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