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سوثاسء ثيَزانني

بةثيَويساااز دةزاة باااةناوي رِيَكخاااراوي رِؤشااانبرييء كؤمةآلياااةتي خاااانزادةوة ئاااةم هةلاااة
بقؤزمةوة بؤ سوثاسيَكي بيَويَنة كاة ئاراساتةي باةِريَز كااك ((عومسااني حااجي ماة ود))
وةزيااري ناااوخؤي حكومااةتي هااةريَمي كوردسااتاني بكااةم كااة تااا ئةوثااةرِي توانااا هاوكاااري
كردين لةبةرةوثيَش ضوونء كارئاساني ثرِؤذةكةماندا كة هةر ئاةوة باوة هانادةريَكي تار
تا ئةم تويَذينةوةيةي تيادا ئةجنام بدةين .هةروةها شااياني باساة كاة سوثاساي خؤ اان
ئاراستةي بةِريَوةباةرء ئةفساةرةكاني طرتووخاناةي ساليَماني ،بنكاةي طارتنء طواساتنةوة
بكااااةين بااااؤ هااااةموو ئااااةو كارئاسااااانيء هاوكاريانااااةي كااااة رِؤذانااااة دة ةنااااة بةردةساا ا
كارمةندةكامنانء هةر بةهؤي ئةوانيشةوة بوو كة ئةم تويَذينةوةية سةركةوتوو بوو.

َمانيا
لةاليةكي ترةوة ناماناةوَي ئاةوة لةيادبكاةين كاة ِريَكخاراوي هاوكااري جيـااني ااا ئاةل
هاوثشااتيواني هةميشااةييء هاوكاااري سااةرةكيء كؤمااةك بةخشااي ثرِؤذةكااةمان بااوة بااؤ
باااةرةوثيَش برناااي ثرِؤذةكاااة ،بةهاااةمان شا ايَوة ساااوثامء ثيَااازانيين خؤماااان ئاراساااتةي
رِيَكخراوي ((ئيَن ثي ئةي)) نةروجيي دةكةين كة دريَاذةي داوة باة كؤمةكاةكاني باؤثرِؤذةي
بةندكراوةكاني طرتووخانةو توانيومانة بةردةوام لةكاركردندا بني.

بةدلَنيايةوة سوثاسي كريَكارء كارمةندء بةرِيَوةبةري ضاثخانةي شظاا

لاةياد ناكاةين باؤ

هااةموو ئااةركء ماناادووبوونيَكيان لةطااةلَ ضاااثء كااارة هونةريااةكاني تويَذينةوةكةمانااداء
بةِريَزةوة سةيري بةرهةمةكةيان دةكاةين كةجطاة لاةكاريَكي ئاابووري باؤ خؤياان ..ئيَماة
بة كاريَكي نيشتماني دةزانني ضونكة كؤمةك بة ثيَشكةوتين بآلوكراوةي كاوردي دةكاات.
لةكؤتاييشاااادا زؤر سوثاسااااي (سااااؤران) دةكااااةم كااااة سااااةرةرِاي سةرثةرشااااز زانساااازء
ماندوبووني لةطةلَ ئةم بةرهةمةدا ،بةتاةواوي مانادوو باوو بةدةسا وةرطيَرِاناي سةرضااوة
ئينطليزيةكانةوةء زؤربةي تيَكستةكاني بؤ كردم بةكوردي.
نووسةر
لةبري رِيَكخراوي رِؤشنبرييء كؤمةآليةتي خانزاد
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ناوةرِؤك
بابةت
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الثةرِة

ثيَشةكي
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بةشي يةكةم:

بنةما تيؤريةكاني لةشفرؤشي

باسي يةكةم :لةشفرؤشي لة ميَذوودا
باسي دوةم :سيَكسؤلؤجيء رِةهندةكاني لةشفرؤشي
باسي سيَيةم :كاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةر كؤمةلَ

بةشي دوةم:

ضريؤكةكاني تويَذينةوةكة لةرِاسيت رِووداوةكانةوة

29
31
53
71
81

باسي يةكةم :يةكةم رِاسيت وةك خؤي -لةشفرؤشي لةزاري فرؤشيارةكانةوة

83
263
349
369

باسي يةكةم :دةروازةي ليَكدانةوةء سةملاندني طرميانةكا

371
389
397

باسي دوةم :دوةم رِاسيت وةك دةلَيَن -لةشفرؤشي لة زاري رِيَكخةرةكانةوة
باسي سيَيةم :سيَيةم رِاسيت وةك خؤي -لةشفرؤشي لة زاري كرِيارةكانةوة

بةشي سيَيةم :تيؤرء واقعي لةشفرؤشي لةكؤمةلَطاي تويَذينةوةكةدا
باسي دوةم :طؤرِاني كةلتووري و مامةلَةكرد لةطةلَ كيَشةي لةشفرؤشيدا (باري منونةيي)
باسي سيَيةم :كورتةي تويَذينةوةكة

سةرضاوةكا :
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لةبرى هاوكارى جيهانى اا ئةلَمانيا:

َةيةكي نيَونةتةوةيية بؤ هاوكااري ،كاة رِيَكخراويَكاي ناحكومياةو بنكاةي
هاوكاري ااا كؤمةل
َي  1995دروساا ا بااااوة بااااؤ دةستثيَشااااخةري
َمانيادايااااة ،لةسااااال
سااااةرةكي لااااةوآلتي ئةل
كؤمةآليااةتي لةكوردسااتاندا ااااا عيَااراي كاااة بةتايبااةتيش جااةخ لةساااةر مافااةكاني ذناااانء
فيَركردنياااانء فريااااطوزاري قوربانيااااني توندوتياااذي دةكاتاااةوة .رِيَكخاااراوي رِؤشااانبرييء
كؤمةآليةتي خانزاد بؤ ذنان يةكةم ثرِؤذةي هاوكاري باوو لةشااري ساليَماني ااا كوردساتان

كة تا ئةمرِؤ ثشتيواني ليَكراوةء هاوكاري دةكرَي .
كةيةكااةم جااار رِيَكخااراوي خااانزاد لااةمانطي ئاياااري 1996دا دةرطاكااةي كرايااةوة يةكااةم
رِيَكخراوي بيَالياةن باوو لةوكاتاةدا لةكوردساتان ااا عيَراقادا ،كاة زؤرباةي رِؤذناماةكاني ئاةو
سااةردةمة مانشاايَتةكانيان بااريز بااوو لااة :يهاااتن بااؤ ثياااوان قةدة ةيااةي .بااةم جااؤرة
زؤربااةي ثارتااة سياساايةكان طومانيااان لااةم كااارة هااةبوو باوةرِيااان نااةبوو ئاااخؤ بااؤ ضااي ئااةم
رِيَكخااراوة درووسا دةكرَيا  ،هااةروةها زؤربااةي بزووتنااةوة رِاديكاَلااةكاني ذنااان دةيااانوت
ئةم ثرِؤذةية كةليَين نيَوان ثياوانء ذنان زياتر دةكات .بةآلم تا ئيَساتا باةثريةوة هااتين
ذنان بؤ ئةم ثرِؤذةية طرنطيةكي تايبةتي هةياة .لةيةكاةم رِؤذةوة تاا ئاةمرِؤ سااآلنة هاةزاران
ذن بةشاااداري لةكؤرساااةكاني فيَرباااووني خاااانزاددا دةكاااةن ،هاااةروةها بةشاااداري ضااااالكي
وةرزشيء سيمينارء بؤنةي رِؤشنبريييةكان دةكةنء ساةرداني كافييااي خاانزاد دةكاةنء
كاااتيَكي خااؤ بةسااةر دةبااةن ،ئةمانااة هااةموو جطااة لةضارةسااةركردني كيَشااة لااةرِيَطاي
خزمةتطوزاري كؤمةآليةتييةوة.
َي رِابااااردوودا ،ذمارةيااااةكي ئيَكجااااار زؤر لااااةثرِؤذةء سااااةنتةرو ثةناطااااة
لااااةماوةي دةسااااال
داماااةزراون ،ذناااان لةكوردساااتان ااااا عيَاااراي بةشا ايَوةيةكي بةرضااااو دةساااتكةوتء طاااؤرِاني
ياساييء كؤمةآليةيتيان بةدةس هيَناوة ،لةم بارةيةشةوة خانزاد يةكيَك بوة لاةرِيَكخراوة
ضاالكةكاني ئةم كايةية .هةروةها خانزاد طفتوطؤء تةوةري طرنطي بةرةنطاري توندوتيذي
دذي ذنان هيَناوةتة كايةوةء بةشداريةكي بةرضاوي كردوة بؤ بةشداري ذنان لةسياساةتدا
َي  2003دا.
بةتايبةت ثا رِووخاني رِذيَمي عيَراي لةسال
َي  2000ةوة خاااااانزاد دةساااااتيكرد بةباباااااةتيَكي كؤمةآلياااااةتي هةساااااتياري تااااارء
لةساااااال
داكاااؤكيكردن لاااةو ذناناااةي كةلةطرتووخاناااةي سا اليَماني طااارياون ،كةزؤرباااةيان بةتؤماااةتي
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خيانةتي هاوسةريء لةشفرؤشي تؤمةتباركرابوون .تيميَك لاةخانزادةوة رِؤذاناة ساةرداني
َيان دةدا ثيَداويساااتيةكاني رِؤذاناااةيان باااؤ داباااني بكاااةنء
ئاااةم طرياواناااةي دةكاااردء هاااةول
ثشتيواني ياساييان ليَبكةن ،هةروةها ضااوديَري تةندروستيشايان باؤ داباني دةكاردن .لاةم
ضوارضيَوةيةدا خانزاد دةستكةوتي زؤر مةزني بةدةس هيَنا لةناو طرتووخاناةدا .خاانزاد
لااةرِووي كؤمةآليةتيااةوة كاااريش دةكااات لااةرِيَطاي سااةرداني كةسااوكاري طرياوةكانااةوة تااا
دواتر لةرِووي كؤمةآليةتيةوة ثةراويَزنةخريَنء توندوتياذيان بةرامباةر ناةكرَي ء هاةروةها
لااةذيَر هةرِةشااةي كوشااز رِزطاريااان بكااات ،بةتايبااةت ئةمانااة لةسااةر شااةرة هةرِةشااةيان
ليَاادةكرَي ثااا ئااةوةي ئااازاددةبن .تااا ئيَسااتا ئااةو ذنانااةي بااة لةشفرؤشااي تاوانبااار
دةكااريَن زؤر بةئاسااتةنت دةتااوانن بااة ئاسااايي لةذياناادا بااةردةوام بااا ثااا ئازادكردنيااان،
ي
َطاي كورديادا ذنيَاك ناتوانيَا باذي باةب َ
شاويَنيَك نياة باؤي ب ان ،تائيَ ساتا لاةناو كؤماةل
ضاااوديَريء ثاريَزطاااري ثياوَيااك .كاتَيااك ذنَيااك تؤمااةتباردةكرَي يااان طوماااني لةشفرؤشااي
لَياادةكرَي ئااةوا ئاايي دةض ايَتة بازنااةي بيَنرخاايء توندوتيذيااةوةء لااةرِووي كؤمةآليةتيااةوة
َكي ليَي دادةبرِيَنء ناضار دةبَي لةنيَوان لةشفرؤشيء زيندادا بطوزةرَي .
خةل
لةماوةي ئةم ساآلنةي دواييدا خانزاد داكؤكي لةبةرامبةر حكومةتي هاةريَمي كوردساتاندا
َكء داواكارة كةسةنتةريَكي ضاكسازي بؤ لةشفرؤشي بكريَتةوة
كردوة بؤ ئةم طرؤية لةخةل
لاةبري طارتنء بةناادكردنيان .كةلاةم ساةنتةرةدا هاوكاااري دةروونايء كؤمةآلياةتي بكااريَنء
ي باؤ ذيااني خؤياان درووسا بكاةن.
ئاسز خويَندةواريان بةرزبكريَتةوةء شايَوازيَكي ناو َ
تائيَسااتا ئااةم ثرِؤذةيااة نةهاتوةتااة بةرهااةم .مةسااةلةي لةشفرؤشااي هةسااتيارةو بةريااةك
َادا هةياة لةكوردساتاندا وةك شاةرة ء شاةرم واياةء
كةوتين لةطةلَ بةها طرنطةكاني كؤمةل
تائيَسااتا وةك تابوويااةك دةبينريَتااةوة .شااةرمء تاوانةكااة دةخريَتااة ثااالَ رِةطااةزي مايَ،
لةكاتيَكاادا كااة بةدةطمااةن طفتوطااؤ لةسااةر ثيًََشااينةي لةشفرؤشااي دةكرَي ا ء كااةمييَكيش
قسةوبام هةية لةسةر كرِيارء سوودمةندةكاني ئةم كارة.
هاوكاري شادمانةء خؤي بةِشكؤمةند دةبينيَتةوة سةبارةت بةم تويَذينةوةية كةئةم تاابوة
َة ئةندامةكاني خانزادء بةتايبةت ئةم ثرِؤذةية ضاوثيَكةوتن
دةشكيَنَي  .بؤماوةي دووسال
َكيَكااادا دةكاااةن كاااةئالوودةي لةشفرؤشاااي باااوة ،ئاااةو ذناناااةي كاااة لةشفرؤشااانء
لةطاااةلَ خةل
كرِيارةكااااانء سااااوودمةندةكاني لةشفرؤشاااايء ثاااااريَزةراني ئااااةو باندانااااةي كةئااااةمكارة
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ثااةردةثؤ دةكااةن .تويَذينةوةكااة زانياريااةكي ورد دةربااارةي ذياااني هةنااديَك لااةو كةسااانة
دةدات بةدةساااتةوة كةبةشااادارن لةلةشفرؤشااايدا ،لاااةبارةي دؤخاااي كؤمةآلياااةتيء هؤكاااارة
ئابوورياااةكاني دةكؤَليَتاااةوة .لةالياااةكي تااارةوة اليةناااة بةرذةوةنديااادارةكان كاااةثاريَزطاري
ليَدةكةنء ميكانيزمء ياساكانيش دةخاتة بةررِةخنة كةثاريَزطاري ليَدةكةن.
خاااانزادء هاوكااااري ئاواتاااةخوازن كةئاااةم تويَذينةوةياااة هاوبةشاااي بكاااات لةطفتوطؤياااةكي
كؤمةآليةتيااااااادا كةباااااااةقازاجني ئاااااااةو ذناناااااااة بشاااااااكيَتةوة كةباااااااةهؤي تاوانباركردنياااااااان
بةلةشفرؤشاايةوة ثااةراويَزخراونء ضاايي ئااةو جووتةكيااة ،ئيزديواجيةتااة ،لااةذياني ذنااانء
ثياواناادا نااةميَنَي  ،كااة هااةرخؤيان ئااةوكارة دةكااةنء هااةر خؤشاايان دذي دةوةسااتنةوة..
بةمنونة لةبري بةندكردن باشية دذ بةو هؤكارة ئابووريء كؤمةآليةتياناة بوةساتينةوة كاة
َي ضاكساااااازي كؤمةآلياااااةتيء ياساااااايي بااااادةين هاااااةر
دةبناااااة هاااااؤي لةشفرؤشاااااي ،هاااااةول
لةهاوسااةرطريي زؤرةملَيااوة ،هااةر لةتوندوتيااذي خيَزانيااةوة تااا دةطاتااة بااةتواناكردني ئااةو
ذنانة ،بؤئةوةي طةر خيَزانيش نةبَي بتوانن سةربةرزء شكؤمةندانة بةتةنيا بذين.
زؤر سوثاسااااي تيمةكااااةي خااااانزاد دةكااااةين كةئااااةم ئةركااااةيان خستةسةرشاااااني خؤيااااان.
بةتايبةتيش سوثاساي خةندان حممةد جةزا دةكاةين كاة بةشايَكي زؤري كااتء تواناكااني
تةرخانكرد بؤ نووساينةوةي ئاةم تويَذينةوةياةء هاةروةها سوثاساي تايباة ان باؤ جاةمال
وةلااي ئياارباهيم ((مااام ثااؤآل)) كااة تااا دوا ساااتةكاني ثرِؤذةكااة ثشااتيواني ليَكااردء هاوكاااري
َماني
تيمةكاني كرد .سوثاسي هةردوو ((فرياطوزاري ميللةتي نةروجيي))ء ((كؤميتةي ئةل
بااؤ رِؤذي جيـاااني ذن)) دةكااةين كااة بااةردةوام ثشااتيوانيان لااةخانزاد كاارد لااةم ثرِؤذةيااةدا،
هةروةها سوثاسي ((دامةزراوةي هانز بؤكلةر))ء ((ئاةمظيَرتيلني)) باؤ هاوكاريكردنياان باؤ
ئةم تويَذينةوةية.
سوزانا بؤتيَا كارين ملؤدؤخ
َمانيا مارتي 2007
هاوكاري ،بةرلنيا فرانكفؤرتام .ئةل

13

14

ثيَشةكى سةرثةرشتيار:

ي زانااايين سروشاااز
َطاياااةك ناتوانيَا ا ئاساااؤكاني خاااؤي ديااااري بكاااات باااةب َ
هااايؤ كؤمةل
َيز تاكااةكاني ئااةو كؤمةَلااة ،لةشفرؤشاايش يةكيَكااة لةودةرطايانااةي كااةدةتوانني
سيَك ااوال
َطادا لااةرِووي سيَكسااةوة ئااالوودة بااوون
بةهؤيااةوة لااةء كةسااة شااازانة تيَبطااةين كةلةكؤمااةل
بةكرِينء فرؤشز .رِيَكخراوي خاانزادء ساتات تويَذينةوةكاةيان بةجورئاةتيَكي بايَ ويَناةوة
ثااةالماري ئااةم طرفتااةيان داوةو توانيويانااة اليااةني كااةم تويَذينةوةيااةك بةرهااةمبـيَنن لااةم
باااوارةدا .ئةماااة سنوورشاااكيَنيةكي با ايَ ويَنةياااةء ثؤزةتيظاااة ،ضاااونكة كيَشاااةكة تاااةنيا
َي طلةييااااةكاني ناااااو كؤمااااةلَ باسااااي ليَوةدةكريَاا ا ء هاااايؤ
سااااةرزارةكيانةو بااااةزمان حااااال
دؤكيوميَن كردنيَك نية بؤ اليةنة ميَذوويةكةي.
ئااااةوةي ليَاااارةدا بااااام دةكريَاااا بةشاااايَكي كااااةمي رِاسااااتيةكانةو دةبيَاااا خويَنااااةر بااااة
بةرثرسااياريَتيةكي طااةورةوة سااةيري ئااةم كارةيااان بكاااتء لةطااةلَ درك كااردن بةاليةنااةكاني
دةبَي بةشداري بكات لةضارةسةرة ثيَشانياركراوةكانيداء رِيَطاة باةو ثاشاـاتة نيَطةتيظاناة
بطرَي كةسةرئةجنامي لةشفرؤشي بآلودةبنةوة.
َةيااةكي طرنطااي كؤمةآليااةتيء
ئااةوةي جَيااي سااةرجنة سااتات تويَذينةوةكااة توانيويانااة تيَكةل
زانسز تيؤريء مةيداني لةم تويَذينةوةيةدا بةرهةمبـيَنن ،ئةوة لاةنيَوان تويَذيناةوةي
كالساايكيةوة تااا دةطاتااة بااةكارهيَناني طراونديااد تيااؤري ،كااة يةكيَكااة لةتيؤريااة نويَكااانء
لةرِيَطةي ئةم شيَوازةوة بةئاسااني دةتوانريَا تياؤري زانساز كؤمةآلياةتي بدؤزريَتاةوةء
بةرهةمبـيَنرَي تا ضارةسةري طرفتة زانسزء كؤمةآليةتيةكاني ثيَ بكرَي .
ليَاااارةدا ويَاا ارِاي دةستخؤشااااكةريء ثشااااتيواني لااااةكارةكاني رِيَكخااااراوي خااااانزاد ،خااااؤم
بةخؤشحالَ دةزاة كةهاوكاريء رِيَنمايي زانستيانةي كارةكاةيان باةمن ساثاردء بةوثاةرِي
خاكةرِاييةوة سةرثةرشز تويَذينةوةيةكي لةم جؤرةم بؤكردن ،تابتواة منايش باةو ثاةرِي
توانامةوة بةشداريةكي ب كؤالنة بكةم لة كؤمةك كردن بةضارةسةر ئةم طرفتةدا ..هاةروةها
سوثاسي ئةو بويَرييةي تةواوي ستات تويَذينةوةكةمان دةكةم ،كة توانيويانة بةرطةي ئةو
هااةموو خةمااة بطاارن كةلةضااريؤكةكانةوة طويَبيسااز بااوون ،ضااونكة خويَنااةر ثَياان يااةكي
طرفتةكانيشي نةكةوتوةتة بةردةم لاةرِووي ثراكتيكايء ذيااني دةروونياةوة ،بةرِاساز زؤر
بويَرانة لةطةلَ كيَشةي هةريةك لةقوربانيء ئالوودةبوةكاندا ذياون.
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ثيَشةكى:

زؤردةميَاك بااوو طاريَ و ئازارَيااك لاةناخي ثرِئةزمومناناادا قاةتيم مااابوو نةمانادةزاني ضااية
طااريَ كااويَرةي كااام رِؤذةء لااةكام كااوجني ش ا ورماندا خااؤي حةشااارداوةء ساااتة نةساااتيَك
لةناورِيَ ااكةي رِؤ اناادا خااؤي دةكيَش ايَتةوةء بَياادار دةبَي ا  ،خااؤي دةدات بااةديوارةكاني
هةس ء ويذدامنانداء دةيةوَي دةربازي ببَي  ...دةميَك بوو لةطةلَ رِؤذطارة ساةختةكاني
ناوزيندانء بةسةربردني ساتةكانيدا ضركة لةدواي ضركة و لةطةلَ ئةم رِؤذطاارة ليَاوان ليَاو
َم وزؤرة دةساااتةويةخة دةباااووين ..ملمالنيَاااي نيَاااوان وياااذداني خةفاااةكراوء رِاساااتية
لاااةزول
سااةركوتكراوةكاني تةمااةمنانء كااردةوة قيَزونااةكاني دذ بااة ذنااان هااةموو رِؤذَيااك دةسااز
َياندا رِاهاتووينء لةناخيشةوة هةردةكوَليَني.
ثيَدةكردةوة ..لةذياني رِؤذانةماندا لةطةل
ملمالنيَكااااةمان رِؤذلااااةدواي رِؤذ بةتةمااااةنيو ثاا ارِ ئااااةزمووني بااااوو تاااااواي ليَـااااات بوونااااة
وشااااااةوخؤيان فرِيَدايااااااة سااااااةرالثةرِةكاني بةرضاااااااوي تااااااؤي خويَنااااااةر ،بااااااةآلم ضااااااؤن،
لةضوارضاا ايَوةيةكي زانسااااتيداء دةيانااااةويَ ميَااااذوو لااااةئاميَزيان بطريَاا ا ء لةسوضاا ايَكي
كااةلتووري ئااةم وآلتااةدا ويَننااةوة .لةاليااةك رِاسااتيةكي شاااراوة دانثيااابنيَنء لةاليااةكي تاار
زةخريةيةكي ميَاذوويي بيَا باؤ داهااتوو تاا ئاةم طرفتاة ضانسايَكي باشايي ضارةساةري
هةبيَ .
َيي
بؤيةدةمةوَي بَليَم باهةموومان ثيَكةوة تةنيا ساتيَك رِيَطة بةخؤمان بدةينء ب ينة قاوال
ناخي ئةومرؤظاناةوة كةبوونةتاة ساوتةمةنيء قوربااني ياسااء كاةلتوورو باازارِء دةساةآلت
بااةبيَ خواسااز خؤيااانء بونةتااة جايَ نااةفرةتي ياساءرِيَسااا زةمياايينء ئامسانييااةكانيش،
ئااةوةي ئيَمااة لَياارةدا باسااي دةكااةين ،مشااتيَكة لةخااةرمانيَك ،ضااةند دَلااؤثيَكي ثيَشاالكاري
مافااااةكاني مرؤظااااة لةدةريايااااةك ،كةرِؤذانااااة بةرامبااااةر رِةطااااةزي ميَينااااة ئااااةجنام دةدريَاا ا
لةباشيينء دميوكراتييين هةريَمي ئةم وآلتةدا..
لةبنةرِةتااةوة ثيَويسااتة بَلايَني نووساانيء قسااةكردن لةدياردةيااةكي وةك لةشفرؤشااي ئاسااان
نياااةو رِةنطاااة جؤرةهاااا تانةوتةشةريشا ا تريَتاااة ثاااالَ تويَاااذةرةكانيء رِوباااةرِوي زؤريَاااك
لةثرساااياري ذةنطااااوي ببيناااةوةء ساااووكايةتيمان ثيَبكريَاا  ،كاااة ئةماااة ثاشاااـاتي ئاااةم
بوارةيااة ،هةرضااؤن لااةبواري زانسااتيَكي وةك كيميااادا توَيااذةر بااؤي هةيااة ذةهااراوي بب َي ا ء
تةنانااةت طيانيشااي لةدةس ا باادات ،ئااةم بااوارةيش ئااةوة مةترساايةكةيةتي .بااةآلم طاارنت
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َاااةمي دةساااز
َي وةرضاااةرخانء بريؤكاااةء قةل
لةوةداياااة ئاااةم دةستثيَشاااخةرية ببيَتاااة خاااال
نوسااةراني بااةتواناترء ثااِر ئااةزموني لةباساايَكء تويَذينةوةيااةكي باشاايدا قسااةي لةسااةر
بكرَي .

كيَشةي تويَذينةوةكة:

شااايةني باسااة ئااةم تويَذينةوةيااة سااةرئةجنامي سااوود وةرطرتنااةوة لةئااةزموني كاااركردني
َي
ريَكخراوةكااةمان دةسااز ثيَكاارد .رِيَكخااراوي رِؤشاانبرييء كؤمةآليااةتي خااانزاد ،لةسااال
 1999وة رِاسااااتةوخؤ لااااةنيَو طرتووخانااااةي ذنااااان لةسااااليَماني كاااااريكردوة ..لااااةماوةي
َياااااةتيء
كاركردنيشااااايدا هةساااااتاوة بةثيَشكةشاااااكردني خزماااااةتطوزاري ياساااااايء كؤمةال
َطا بكااات
َيااداوة خزمااةتطوزاري مرؤيااي ثيَشااكة بااةو طرؤيااةي كؤمااةل
تةندروساازء هةول
كةتؤمةتبار دةكريَنء هيَشتا تاوانبار نةبوون بةثيَي ياسا.
لااااةماوةي كاركردنياااادا بةشاا ايَوةيةكي بةرضاااااو هةسااااز بااااةطرفز لةشفرؤشااااي كااااردوة
كةبةئاساااني دةتااوانني بااؤ بةرضاااو رِوونااي زياااتر خشااتةي ( )1تةينااة رِوو كةسااادةترين
ئاماري لةشفرؤشي و خيانةت زةوجي لةناو طرتووخاناةدا تياداياة .ثيَويساتة ئاةوة بازانني
َم
كةرِاساااتة ذمارةيااااةك لةخيانةزةوجييااااةكان بااااةمادةي خياناااةتي زةوجااااي طاااارياون ،بااااةال
زؤربةيان بةيثيَي وتةي خؤيان فرؤشياري سيَكسيشن بؤياة هاةموو ئةواناة ان خساتؤتة
ناو ئامارةكةمانةوة لةخانةي لةشفرؤشيدا هةذمارمان كردون.
لااةم خشااتةيةوة بؤمااان دةردةكااةوَي كةبااة تااةنيا لااةِريَطاي طرتووخانااةي سااليَمانيةوة ض
كيَشةيةك دةطوزةرَي  ،بةثيَي ئةم ئامارانة بَي هةر ثيَن ذن كاةدةطرييَن ياةكيَكيان لةساةر
لةشفرؤشاايةء يااةكيَكي تريااان لةسااةر خيانااةتي زةوجااي ،بؤيااة دةَلايَني طاارفز رِيَكخسااتين
ثةيوةناادي نَيااوان هااةردوو رِةطااةز طرفتيَكااي طةورةيااةو كاتَيااك بااةهؤي ثااارةوة ئااةم طرفتااة
ضارةساااةر دةكريَا ا ئاااةوا رِةطاااةزي ما ايَ زؤرتااارين قوربااااني دةداتء دةبيَتاااة ساااووتةمةني
َادةدات
بازارِيَك كةوةك كؤيلةيةكي سيَكسي دةي ةوسيَنيَتةوة .بؤياة تويَذينةوةكاةمان هةول
بطاتة دؤزيناةوةي طوجنااوترين ضارةساةر ،ئةوةنادةي بكريَا  ،باؤ ئةواناةي ئاالوودةي ئاةم
كارة بوونء طريؤدةي ثاشـاتة ترسناكةكاني بوون.
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خشتةي ()1
ئامارةكاني طرتووخانةي سليَماني لةسةر هةردوو مادةي لةشفرؤشيء خيانةت زةوجي
سال
َةكان

ذ .بةندكراواني ذن

لةشفرؤشي طرياون

ذ .ئةوذنانااااةي لةسااااةر مااااادةي

رِيَذةي سةدي

خيانةزةوجي طرياون

ذ .ئةوذنانااااةي لةسااااةر مااااادةي

رِيَذةي سةدي

1999

137

25

%18

31

%22

2000

146

26

%17

29

%20

2001

172

18

%10

18

%10

2002

234

41

%18

50

%21

2003

300

19

%6

28

%9

2004

195

26

%14

32

%16

2005

291

117

%40

130

%45

2006

297

29

%10

58

%20

2007

41

16

%39

20

%49

317

%17

396

%22

كاااااااااااااااؤي 1813
طشز

بااةكورتي دةتااوانني بَل ايَني كيَشااةي تويَذينةوةكااةمان لةشفرؤشاايء بةرزبوونااةوةي رَيااذةي
َادةدةين ،هاةموو هؤكاارء ِريَطاكااني ئاةم طرفتاة بةِريَطاةي
لةشفرؤشية لةكوردستانداو هةول
تويَذينةوةيااةكي زانسااز دياريبكااةينء ضارةسااةري طوجناااوي بؤبدؤزينااةوةء يااان اليااةني
َاااة ثيَشااانيارء رِاساااثاردةيةك تةيناااة بةردةسا ا كاربةدةساااتان ساااةبارةت باااةم
كاااةم كؤمةل
َطاكةماندا.
كيَشةية لةكؤمةل
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سرووشيت تويَذينةوةكةء كؤسثةكاني بةردةمي:

لةباةر

ئةم تويَذينةوةية بةياةكيَك لاةجؤرة طراناةكاني تويَذيناةوة هاةذمار دةكريَا  ،ئاةوة
َة هؤكاريَك ،لةوانة:
كؤمةل
 .1كؤكردناااةوةي زانيااااري لاااةم باااوارةدا زؤر ئاساااتةنطةو ثلاااةي رِاساااز زانيارياااةكان
َؤقيداية ،ئةوانةي كة زانياريان ليَ كؤدةكةينةوة لةبةر هةنديَك
هةميشة لةباري شل
ثَيااودانطي كااةلتووريء كؤمةآليااةتي رِاسااتيةكان وةك ثيَويسا نااادركيَننء هااةولَ
دةدةن ،بةشيَك لةو رِاستيانة بشارنةوة.1
 .2ذينطةي تويَذينةوةكاة كاة هاةريَمي كوردساتانة لاةرِووي كاةلتوورء داتءنةريتاةوة
َطاداء
يارياادةدةر نيااة بااؤ تؤيَذينااةوةي زانسااز ،ضااونكة كاااريَكي باااو نيااة لةكؤمااةل
لةالي دوةميشةوة لةبار نية بؤ تويَذينةوة لةمةسةلةيةكي ئاوا هةستيار كة هةموو
َطا
َطا نااااةريَي ليَاااادةكاتء لةهااااةمان كاتيشاااادا بةشاا ايَكي طااااةورةي كؤمااااةل
كؤمااااةل
مومارسةي دةكةن.
 .3ثيَويسز بةتويَذةري ورياء شاارةزا هةياة كاة توانااي هاةبَي زانيااري لةبةرامباةر
وةدةساا بـيَنيَاا ء بةتايباااةت ئاااةو زانيارياناااةي ثةيوةساااز بةسروشاااز ذيااااني
لةشفرؤشايَك يااان سااةرؤك بانااديَك يااان كرِيارَيااك ،كةلااةخودي خؤياناادا ئامادةييااان
تيَدا نيةء بة ئاستةنت هةس بة متمانةي بةرامبةر دةكةن.
 .4كاااااةمي تويَذيناااااةوةي ثيَشاااااي كاااااة لةخؤيااااادا ئاساااااتةنطة باااااؤ دةساااااتكردن باااااة
تويَذينةوةيةكي ئاوا هةستيار.
َادةدةين
تويَذينةوةكة ثش دةبةستَي بة ضاوثيَكةوتين ئازاد ،لةم ضااوثيَكةوتنانةدا هةول
هةميشة ميَذووي ذياني كةسي ليَتويَذراوة بزانرَي ء ثاشي لةسةر بنةماي وتةكاني خاؤي
ي توَيااذراوة تريَتااة ذَياار باااري ئةزموونيااةوةء
شاايكردنةوةي بااؤ بكرَي ا  ،واتااة كةسااي ل ا َ
َة لةطةلَ بةسةرهاتةكانيدا بكرَي  ،كة ئةمة ثيَي دةوتريَا
بةشيَوةيةكي ثراكتيكي مامةل

 1شايةني باسة سروشز سيَكم سروشتيَكي نـيَينء تايبةت بة خؤي هةية بؤية هيَشتا هةنديَك زانياري هةية لةذيَر
َدا دةكةين ،هةولَ دةدات هةموو رِاستيةكان
كاريطةري كةلتووريدا دةستمان ناكةوَي ضونكة ئةو كةسةي ضاوثيَكةوتين لةطةل
وةك خؤي نةدركيَنيَ .

20

رِيَطااااي ئيمثايريكاااالَ باااؤ تويَذيناااةوة ،باااةثيَي تياااؤري طراوندياااد 2ئاااةم رِيَطاياااة باااة ياااةكيَك
َناسااايدا تابةهؤياااةوة بتاااوانني بطةيناااة
لةساااةركةوتووترين رِيَطاااا دادةنريَاا لاااةبواري كؤمةل
تيااؤري زانساازء مااةرطبازي لةطااةلَ نويَطةرياادا بكااةين هيااوادارين توانيبيَتمااان بةش ايَكي
كةمي ئةم كارة ليَرةدا ئةجنام بدةين ،يان اليةني كةم سةرةتاكاني بـؤنينةوة.
تويَذينةوةكااةمان زؤر كاااتي ويسا تااا بتااوانني بطةينااة ئااةو كةسااانةي كااة لةاليااةك متمانااة
َي
بةقسااااااةكانيان دةكااااااةين ،لةاليااااااةكي تاااااار دةتااااااواني بااااااةكاريان بـيَاااااانني وةك سااااااامثل
تويَذينةوةكااةمان .ئااةم تويَذينةوةيااة تويَذينةوةيااةكي ضااةنديي نيااة واتااة ثش ا بااة (كمي ة )
َكو ثشا ا بةضاااؤنيَز دةبةساااتيَ  ،كاااة ئةماااة بةساااةركةوتوو دادةنريَا ا
نابةساااتَي باااةل
َطاياااةكي تويَذيناااةوة كاااةناتوانرَي قاااةتيم بكريَا ا ء سااانوورةكاني
بةتايباااةت باااؤ كؤمةل
3
َطاكة دياري بكرَي .
كؤمةل
َداكراوة بةم شيَوةيةي الي خوارةوةية:
ذمارةي ئةوانةي ضاوثيَكةوتنيان لةطةل
 296 لةشفرؤشي ذن
 93 كرِياري سيَكم
 72 سااةرؤك بانااد ،مةبةسااتمان لةسااةرؤك بانااد ،هااةموو ئةوانااةن كااة دةآلَلااي دةكااةن بااؤ
رِيَكخستين ثةيوةنديةكان لةنيَوان لةشفرؤ ء كرِيارةكاني سيَكسدا.
َبااذيَردراوة كةنااةدةكرا سااةرجةم
دواجااار  8فرؤشاايارء  4كرِيااارء  7سااةرؤك باناادي ل ايَ هةل
بةسةرهاتء ضريؤكةكان تةينة ناوتويَذينةوةكةوة لةبةر ئةم هؤكارانةي خوارةوة:
 .1بةساااةرهاتةكان ضاااريؤكي رِاساااتةقينةي زؤر ترساااناكء ثا ارِنـيَين باااوون كةمةبةساااز
تويَذينةوةكةمان دةرخستين ئةو نـيَنيانة نية.
 .2بةشاايَكي ضااريؤكةكان هيَناادة قيَااازةونن ماارؤظ لةخويَندنااةوةي جطااة لةسةرساااورِمانء
درووستكردني طومان هي ي تريان ليَناضنيَتةوة.

 ،Grounded Theory 2يان سياتيذيَك بؤ تويَذينةوةي ضؤنايةتي ،يةكيَكة لةو رِيَطايانةي كةبةكاردةهيَنرَي بؤ داهيَناني
َناسيدا.
تيؤري كؤمةآليةتيء بةشيَوةيةكي رِيَذةيي نويَية لةبواري كؤمةل
َطادا هةموو ئةوانةي لةشفرؤشي دةكةن لة قةبارةيةكي دياريكراودا قةتيسيان
 3ليَرةدا ناكرَي بةهيؤ شيَوةيةك لةكؤمةل
بكةين ،ضونكة ذمارةيةك دةميَنيَتةوة كة ئةو كارة دةكةنء تويَذةريش بةهيؤ شيَوةيةك ثيَي نازانيَ  ،ئةمة بةتايبةت كة
َطادا هةر بةنـيَين ماوةتةوة.
بةشيَوةيةكي نـيَين دةكريَ ء ئةو بةشةي ذيانيش لةكؤمةل
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 .3بةشيَك لةبةسةرهاتةكان دووبارةن لةشيَوةدا كةسروشز تويَذينةوةكةمان ِريَطةنادات
دووبارةبوونااةوةي زؤر بااام بكااةين ،ضااونكة دةبيَتااة هؤكااار بااؤ طااةورةبووني قااةبارةي
تويَذينةوةكةء بيَزاري درووس دةكات لةكاتي خويَندنةوةدا.
َمانداوة ئةو ضاوثيَكةوتنانة تةينة رِوو كةتةواوكراون ،يان بةواتايةكي تر
 .4تةنيا هةول
زؤرتاارين شاايكردنةوة هةَلاادةطرن ،ضااونكة هةنااديَ كااات ضاااوثيَكةوتنةكان تااا كؤتااايي
تةواو نةدةكران ياان وتويَاذةكانيان زؤر باساي الباةالي لاةخؤ دةطارت كةشايكردنةوةي
لةسةر نةدةكرا.
 .5ذمارةياااةك لةضااااوثيَكةوتنةكان دوور لةرِاساااز قساااةدةكةنء ثاااا ثشاااكنني بؤماااان
دةردةكةوَي كة بةهيؤ شيَوةيةك رِاس ناكةنء ئةوانة ان فةرامؤ كردوة.

طرميانةكاني تويَذينةوةكة:

دراوي يةكةم:
هةموئةوانةي كاري لةشفرؤشي دةكةن رِؤذانة ئيغتصات دةكريَن.
دراوي دوةم:
هةموئةوانةي ئيغتصات دةكريَن ضيَذي سيَكسي لةاليان دةشايَوَي ء كاريطاةري دةرووناي
َةي رِؤذانةيان رِةنت دةداتةوة.
لةسةر كةسيَز و مامةل
دراوي سيَيةم:
ئةواناااةي ناضااااردةكريَن بؤئاااةوةي ب ااانة باااازاري سا ايَكمء لةشفرؤشااايةوة لةساااةرةتاوة
بةريَطاي ئيغتصات ناضاردةكريَن.
طرميانةي يةكةم:
ئاااااةوتيَز و بؤضاااااونانةي داوادةكاااااةن لةشفرؤشاااااي وةك ثيشاااااةيةكي ئاااااازادو ساااااةربةخؤ
ثيادةبكرَي ء لةرِيَطاي ياساوة ريَكبخرَي يان لةشفرؤشيء بازرطاني سيًََكسي بةكاريَكي
ئاسايي دةبينن ،ئةوا تيَزيَكن كؤمةك بةثيَشيَلكاريةكي بةردةوامي مافةكاني مرؤظ دةكةنء
بةشداريكردن تيايدا تاوانة.
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طرميانةي دوةم:
توندوو تيذي سيَكسي دةضيَتة يادةوةري دريَذ خايةنةوة و بةم جاؤرة ئاةو ترؤماياناةي
ئةجنامي توندوتيذي سيَكسي درووس دةبَي وةك نةخؤشيةكي هةميشةي بةبةردةوامي
دةبَي ضارةسةر بكرَي .
دراوي ضوارةم:
َطاي كوردساااااتاني عيَراقااااادا البردناااااي ثاااااةردةي ك ااا ايَين لةالياااااةن ثياواناااااةوة
لةكؤماااااةل
سةركةوتنيَكة ثرِة لةسةروةريء بةشانازي دةذميَردرَي .
دراوي ثيَنجةم:
َطاي ثياو ساالري ،كاريطةري هةية لةسةر هاوزاَليَز ثياولاةكرداري
بةردةوام بووني كؤمةل
سيَكسيدا ،كةئةمة هاندةريَكي بةهيَزة بؤ بازرطاني كردن بةك انةوة.
دراوي شةشةم:
بؤئااةوةي هيَزةكاااني ناااوخؤ ثاااريَزةري مافااةكاني ماارؤظ باان ،بةتايبااةت مرؤظااي مايَ ،دةب َيا
َاااااة
لاااااةرِووي تياااااؤريء عةماااااةليء ديساااااثلينةوة ئاساااااتيَكي باااااةرزو ثيَشاااااكةوتووي مؤرال
مرؤييةكانيان هةبَي ء ثابةندبن بةبنةماكاني مات مرؤظةوة.
دراوي حةوتةم:
َيةتيءسياسايءئابوريدا دةرفاةتي لةشفرؤشاي زيااد
لةطةلَ هةموو وةرضاةرخانيَكي كؤمةال
دةكاتء بةثيَ ةوانةوة.
طرميانةي سيَيةم:
َيااااةتيء مرؤيااااي
هةمووثيَشااااكةوتنيَكي تةكنااااةلؤجي كااااةهاوكات ثيَشااااكةوتنيَكي كؤمةال
َدانةبَي زيانيَكي طةورة دةطةيةنَي بةرِةوشي مافةكاني مرؤظ ((لةرِوانطةي ديااردةي
لةطةل
بازرطاني سيَكمءكؤياليةتي سيَكسيةوة))
طرميانةي ضوارةم:
زياترلااةنيوةي ئةوانااةي لةشفرؤشااي دةكااةن هةميشااة ثيَويسااتيان بااةفرياد رِةس ايَك هةيااة
َةوانء دةربازياان بكاات لةوذياناةي تيايادا دةذيان ،ضاونكة خؤياان نااتوانن ببناة
كةببيَتةثال
َةوانة بؤ خؤيانء خؤيان رِزطار بكةن.
ئةو ثال
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طرميانةي ثيَنجةم:

ئةواناااةي كرِيااااري سيَكسااان جؤريَاااك لاااةجؤرةكاني سيَكساااي نائاسااااييان تيَداياااة (شة ة
اجلنسي ) يان ئةجنامي ئالوودة بون بةكرِيين سيَكسةوة ئةو جؤرة لةسيَكساي نائاسااييان
تيادا درووس دةبَي .
طرميانةي شةشةم:
َكي خويَناااةوارء رؤشااانبري،
كرِيارةكااااني لةشفرؤشاااي لةكوردساااتاندا زيااااتر بريتيةلةخاااةل
َكي نةخويَندةوار.
ئةوة بةرِيَذةيةكي زؤر بةرزتر لةخةل
طرميانةي حةوتةم:
لااةرِابردوودا لةشفرؤشااي لةكوردسااتاندا لاااةثيَناو داباايين بااذيَويء ضارةسااةركدني بااااري
َم ئاااةمرؤ لاااةثيَناو جوانكاريءئاااةء ثيَداءيساااتيانة داياااة
ناهاااةمواري طوزةرانااادا باااوة باااةال
كةدةستكردةي بازارِنء سيستةمي سةرمايةداري هيَناونيةتة ناو بازارِةكانةوة.

طرنطي تويَذينةوةكة:

َي ساااةرةكيةوة كةهةريةكاااةيان لةرِوانطةيةكاااةوة
طرنطاااي ئاااةم تويَذينةوةياااة ثابةنااادة بةضاااوار خاااال
كاريطةرييان هةية لةسةر ئةجنامداني ئةم تويَذينةوةية:
 .1سةرةتا ثيَويستة ئةوة بام بكةين كةمنوناةي ئاةم تويَذينةوةياةء باةم ِريَطاياة زؤر كةماة
لةكوردسااتانداو تائيَسااتا بةش ايَوةيةكي وردء ئاشااكرا نااةكراوة ،ض لااةرِووي بابةتااةوة ض
لةرِووي ميتؤدؤلؤجياي ئةجنامداني تويَذينةوةكةوة.
 .2بابةتةكاااة لةخؤيااادا هةساااتيارةء زؤر زؤر ئاساااتةنطة كةكةساااي ليَتويَاااذراوة بةئاسااااني
بتوانرَي قايل بكرَي بؤ ئاةوةي بيَتاةزمان لةساةر رِاساتيةكاني ذيااني خاؤيء هاةروةها
بةوشيَوةية باام لاةدياردةكان بكااتء لةهاةمان كاتيشادا جيَطااي متماناةو باوةرِبيَا
لةاليااةن توَيااذةرةوة ،كةلااةم تويَذينةوةيةشاادا ئااةو خاَلااة لةهااةموو خاَل اةكاني تاار كاااتء
تواناي زياتر بردوة.
َطاي
 .3مانااةوةي كيَشااةيةكي وةك لةشفرؤشااي بةشاااراوةيي ئاسااتةنطي طااةورة بااؤ كؤمااةل
كوردسااتان ثةياادادةكاتء دةرفااةت ناداتااة ثسااثؤرِةكان كااار لةسااةر ضارةسااةركردني ئااةو
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طرفتانة بكةن كةبةهؤي ئةم جؤرة كيَشاانةوة رِوودةدةنء بؤياان هةياة شاريازةي تاةواوي
َبوةشيَننةوة.
َطا هةل
كؤمةل

ئاماجني تويَذينةوةكة:

لةرِوانطااااةي ضااااةند ضاااااوثيَكةوتنيَكي مةيدانيااااةوة لةطااااةلَ لةشاااافرؤ ء سااااةرؤك باناااادء
كرِيارةكاااااني سيَكسااااةوةء بااااةثيَي سةرطوزشااااتةكاني خؤيااااان لااااةرِيَطاي تويَذينااااةوةيكي
َااااادةدةين بةشاااااداري بكاااااةين لةكةمكردناااااةوةي ديااااااردةي
زانساااااز كؤمةآليةتياااااةوة هةول
لةشفرؤشاايداء ضارةسااةركردني ثاشااـاتةكاني ئااةم طرفتااة لةكوردسااتاندا ،هااةروةها هااةولَ
دةدةيااان رِاساااز ذياااانء سروشاااز لةشفرؤشااايء هؤكارةكاااانيء طشاااةكردنيء شاايَوازي
مامةَلااةي دةزطااا بةرثرسااةكاني حكومااةتي هااةريَم تةينااة رِوو ،ثاشااان ثيَشاانياري كؤمةَلااة
رِاسثاردةء رِيَنماييةك بكةين كة بتوانرَي بةهؤيانةوة رِةوشاي ذيااني ..قؤربانياةكاني ئاةم
طرفتة كؤمةآليةتية باشي بكرَي .

ضؤنيَيت خويَندنةوةي تويَذينةوةكة:

ي بةشاي ساةرةكي ،بةشاي يةكاةم بريتياة لةبناةما
تويَذينةوةكةمان دابة دةبيَتاة ساةر سا َ
ساااةرةكيةكاني لةشفرؤشااايء لةضوارضاايَوةي ساايَ باسااادا شااايكراونةتةوة ،باساااي يةكاااةم
كورتةيااةكي مَيااذووييمان ثيشااان دةدات لةسااةر دياااردةي لةشفرؤشاايء طةشااتيَكة بااةنيَو
ناسااراوترين كااةلتوورةكاني جيـاناادا سااةبارةت بااة لةشفرؤشااي ،باسااي دوةماايش طرنطااي
دةداتة لةشفرؤشي لةرِوانطةي زانسز سيَكسؤلؤجيةءة ،واتة سايَكم زاناي ،كاة ئةماة
يةكيَكااة لةزانسااتة نويَيااةكانء لااةنيَو كؤمةَلااة زانسااتيَكي وةك زيناادةوةر زاناايء ثزيشااكيء
دةروونناسييةوة بةرهةم هااتوةء طةشاةي كاردوة .هةرضاي باساي سيَيةميشاة كاريطاةريء
ثاشااـاتةكاني لةشفرؤشااي بةش ايَوةيةكي تيااؤري لةسااةر كؤمااةلَ رِوون دةكاتااةوة ،لااةرِووي
كؤمةآليةتيء دةروونيء سياسي..تاد.
كاتيَك ديَينة سةر بةشي دوةمي تويَذينةوةكةمان ،بةتاةواوي دةضاينة ذينطاةي طرفتةكاةوة
َااااة ضااااريؤكيَكي
َطاكةمانااااداء طرنطااااي بةئةكتااااةرةكاني دةدةياااان .ئااااةم بةشااااة كؤمةل
لةكؤمةل
كااورتكراوة دةطريَتااة خااؤي كااة لةشاافرؤ ء رِيَكخااةرةكاني بااازارِي س ايَكمء كرِيارةكاااني
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َة ثرسياريَكي تويَاذةرةكان ديَناة وةآلم .باساي يةكاةمي
دةيانطيَرِنةوةء سةرئةجنامي كؤمةل
َايَن ئاةوة ئاةو رِاساتيانةية كاة
ئة م بةشةمان تايبةتة بة لةشفرؤشةكانء خؤياان ضاي دةل
لةناخي لةشفرؤشدا دةطوزةرَي ء ئةو طرفتانةمان خستوةتة رِوو كة لةشفرؤشيَك هةساز
ثَياادةكات .باسااي دوةطااان طرنطااي بااة لةشفرؤشااي دةدات لااةزاري رِيَكخةرةكانيااةوة كااة
تويَذينةوةيااااةدا بةسااااةرؤك باناا اد ،يااااان دةآللَ باسااااكراوة ،ئااااةم طرؤيااااة لةتويَذينةوةكااااةدا
ي رِاسااز هااةر
بةشاايَوةيةكي نارِاسااتةوخؤ بيَاا داكااؤكي لةكارةكااةيان دةكااةنء هةنااد َ
ثةردةثؤ دةكةن بؤ ئةوةي شةرعيةتيَك بدةنة ئيشةكةيان .باساي سايَيةمي ئاةم بةشاة
َطاي تويَذينةوةكةماناادا بااةزؤري
بريتيااة لةلةشفرؤشااي لااةزاري كرِيارةكانااةوة كااة لةكؤمااةل
ثيااواننء ئاةمانيش بااةثيَي سروشاز خؤيااان كاةميين لَياادوانيان هةياة لةسااةر ئاةم كااارةء
ضريؤكةكانيان زؤر بةكورتي دةطيَرِنةوة.
ئااةم ضااريؤكانة بةطشااز ضااةند اليااةنيَك ثيشااان دةدةن لااةذياني هةركةس ايَك كااة كراوةتااة
َي تويَذينةوةكااةمانء بةش ايَوةيةكي طشااز ئ اةم كةسااانة ب ايَ ثااةردة قسااة لةسااةر
سااامثل
طرفتةكانيان دةكةن لةضوارضيَوةي بازارِةكاني سيَكسدا زاراوةكان باةكاردةهيَنن ،هاةروةها
زؤريَكيش لةليَدوانةكانيان وشةي نااو بازارِةكةياة ،كةلةوانةياة لاةرِووي زمانزانياةوة زيااتر
َةكااةمان ،ئااةم اليةنااةمان
بتااوانني ئااةوة رِوون بكةينااةوة كااة لَياارةداو بااةثيَي سروشااز كؤمةل
فةرامؤشااكردوة ،ضااونكة وةك ثيَشااي بامسااانكرد ئااةم تويَذينةوةيااة زياااتر تويَذينةوةيااةكي
زانسااتية كااة ساانووري دابةشااكردنةكةي دياااريكراوةو ئاراسااتةي ئااةو ناوةناادء كةسايَتيانة
دةكريَا ا كاااة دةياناااةوَي ء دةتاااوانن بةشاااداري لةضارةساااةردا بكاااةنء طرنطاااي بةاليةناااة
كؤمةآليةتية ثةيوةنديدارةكان دةدةين بةم بابتةوة نةك بةاليةنة زمانةوانيةكةيةوة.
ليَرةداء لةم باسةدا ،تويَذةر هةستاوة بة طؤرِيين هةنديَك لةو وشانة يان ديَرِاناةي كاة وةك
جنيَاااو دةربا ارِراون ياااان وةك ساااووكايةتي ياااان وشاااةي ناشايساااتةن باااةثيَي داتءناااةريز
كؤمةلَ ..لةرِاستيدا دةكرَي لة تويَذينةوةيةكي زانساتيدا طوزارشا لاةو وشاانة بكاةين
َطايةكاااادا كاتيَااااك ساااايَكم
كاتيَااااك وتااااةكاني ليَتويَااااذراوة دةخةينااااة رِوو ،بااااةآلم لةكؤمةل
سةركوتكرابَي بة ئةندازةيةكي بةرز ،ئةوا ئاستةنطةء ناكرَي تويَذينةوةكة ببيَتةوة بة
َكردناااةوةي ئاااارةزوة سيَكسااايةكانء زيااااتر باااةوجؤرة ساااوودي
ثانتايياااةكي تااار باااؤ بةتال
ليَببينرَي نةك وةك ضارةسةر يان زانس .
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لةم رِوانطةيةوة تويَذةر هةستاوة بةطؤرِيين هاةموو ئاةو وشاةو ليَدواناناةي كةلةشفرؤشايَك
يااان كرِياريَااك دةيانَليَاا ء بةشاايَوةيةكي ئااةدةبي جااوان دةرنااةبرِراون ،ضااونكة ئاسااتةنطة
بةوشيَوةيةي خؤي دةربربِرَي  ،لةاليةك دةبيَتة هؤكار بؤ وروذاندني سيَكساي الي هةناديَك
خويَنةر ،كة ئةم كارة زانستية وةك ثؤرنؤطرافيا دةكةويَتاةوةء لاةالي دوةميشاةوة باازارِ
طااةرمي تويَذينةوةيااةك ئاماجنةكااةي بااةم جااؤرة بيَاا ناكريَاا بةئاراسااتة نيَطةتيظةكةياادا
بكةويَتااةوة .وشااةكاني تويَذينةوةكااة ان بااةم جااؤرةي الي خااوارةوة جياكردوةتااةوة تااا
بةتةواوي بيان ناسينةوة:
 .1هااااةموو ئااااةو ثرساااايارانةي تويَااااذةر دةيانكااااات لااااةرِيَطاي داتاكؤكةرةوةكانيااااةوة
بةنيشانةي ثرسيار ديارنء تيثي (ثا) ئاماذةيان ثيَدراوة.
 .2هاااةموو ئاااةو شااايكردنةوانةي كاااة لاااةكاتي ضاااريؤكةكاندا تويَاااذةر شاااياندةكاتةوةء
هةنااديَ كاااات باااؤ دةرباارِيين تيَبااايين باااةكارهاتوة هاااةر لةالياااةن تويَاااذةرةوة ،ئاااةوا
خراونةتااااة نيَااااوان دوو كةوانااااةوة بااااةم جااااؤرة(( :تيَبينيااااةكاني تويَااااذةر لااااةكاتي
ضريؤكةكاندا)).
 .3هةموو ئةو وشانةي كةتويَذةر طورِانكاري تيَدا كردونء لةبري وشة ناشايستةكان
بةكاريـيَناون خراونةتة نيَوان ياةك كةواناةوة باةم جاؤرة( :ئاةو وشاةو ناواناةي كاة
طؤرِراون).
 .4هةرضااي ناااوةرِؤكي ضريؤكةكانيشااة بااة سااادةيي نوسااراونء هيَماااي ي....ي بااةكار
هاتوة بؤ ئةو وتانةي لةزاري يةكيَكي ترةوة طيَرِراونةتةوة.
 .5بؤكسةكان بةكارهاتوون بؤ شيكردنةوةكاني تويَذةر لةسةر هةر ضريؤكيَك.
َايَني :ساةرجةم ناوةكاانيش باةثيَي
طةر زياتر لةسةر ئة جؤرة تيَبينيانة بادويَني ئاةوا دةل
ثيتَيااك جياكراونةتااةوة كااةكورتكراوةي ناااوة رِاسااتةقينةكة نيااة ،ئةمااة ضااونكة هةنااديَ
طرفتماااان باااؤ درووسا ا دةكاااات ،ضاااونكة هةناااديَك لاااةناوةكان باااةثيَي ثيتااايش بيَا ا هاااةر
دةناسااريَنةوة .هااةروةها ئااةم تويَذينةوةيااة بااؤ ئاشااكراكردني هةنااديَك زانياااري نااةهاتوة
ي ضاي ناكاات بةتايباةت لةناوةنادةكاني دةساةآلتء
ي ضي دةكااتء كا َ
وةك ئةوةي بزانني ك َ
ثارتة سياسيةكاندا بؤياة ساةرجةم ئاةو بابةتاناةي تيَادا فةرامؤشاكراوة ،ئةماة بةئاةركي
دةزطاا بةرثرساةكان دةزاناني ناةك تويَاذةر .هاةر لةبةشاي دوةمادا بةشايَوةيةكي خؤباةخؤيي
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دياردةكان شيكراونةتةوةء بةجيا لةضوارضيَوة نراون ،بؤ خويَنةر ثيَويستة هاةر ضاريؤكيَك
تةواو بكاتء ثاشان ثاةنا بةريَتاة باةر خويَندناةوةي ئاةو تيَكساتانةي لةضوارضايَوة ناراون،
ضونكة ئاسان نية تيَطةيشز لةبابةتةكاة ئةطاةر بةتاةواوي هاةر ضاريؤكيَك نةخويَندريَتاةوة،
هةرلااةم باسااةوة دةَل ايَني باشااية ضااريؤكةكانيش وةك رِيزبةنديةكااةي خؤيااان تويَنريَتااةوة
نةك بةشيَوةيةكي ث رِ ث رِ.
بةشاااي سا ايَيةمي تويَذينةوةكاااةمان طرنطاااي دةداتاااة شااايكردنةوةي داتاكاااان لةتويَذيناااةوة
مةيدانيةكااةوةء بةطشااتيش شااياندةكاتةوة .لةباسااي يةكااةمي ئااةم بةشةشاادا بةشايَوةيةكي
طشاااااز خويَندنةوةياااااةك دةكاااااةين باااااؤ ذينطاااااةي تويَذينةوةكاااااةوةء ئامااااااذة باااااةرِووداوة
ميَذووياااةكاني دةدةيااانء كاريطةرياااةكاني رِوون دةكةيناااةوة .لةباساااي دوةميشااادا هاااةولَ
َاااةكردن لةطاااةلَ
دةدةيااان طاااؤرِاني كاااةلتووريء ميكاااانيزمي كؤمةآلياااةتيء سياساااي مةمةل
كيَشةكةدا بام بكةين تا بازانني ضاؤن دةتاوانني كاريطةرياةكي ثؤزةتيظماان هاةبَي لةساةر
ئاااااةو طؤرِانكارياناااااة .لةباساااااي سيَيةميشاااااداء لةكورتاااااةي تويَذينةوةكةمانااااادا ساااااةرجةم
دةرئةجنامء رِاسثاردةو ثيَشنيارةكان دةخةينة رِوو.
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بنةما تيؤريةكاني لةشفرؤشي

بةشي يةكةم:

باسي يةكةم :لةشفرؤشي لة ميَذوودا







سةرهةلَداني لةشفرؤشي لة ميَذوودا
لةشفرؤشي لةشارستانيةتة كؤنةكاندا
لةشفرؤشي لةسةردةمي يؤناندا
لةشفرؤشي لةثاش يؤنا تا 1800ي ثاش زايني
لةشفرؤشي لةسةدةي نؤزدةهةمدا
لةشفرؤشي لةسةدةي بيستدا

باسي دوةم :سيَكسؤلؤجيء رِةهندةكاني لةشفرؤشي









سيَكسؤلؤجي وةك زانستيَكي نويَ لة نيَو زانستةكاني كؤمةلَناسيء دةروونزانيدا
جؤرةكاني لةشفرؤشي لةدونيادا
جؤرةكاني لةشفرؤشي لةكوردستاندا
ضةند ئاماريَكي جيهاني سةبارةت بةلةشفرؤشي
بنةما دةروونيةكاني لةشفرؤشي
بنةما ئابووريةكاني لةشفرؤشي
بنةما كةلتووريء كؤمةآليةتيةكاني لةشفرؤشي
بنةما سياسيةكاني لةشفرؤشي

باسي سيَيةم :كاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةر كؤمةلَ







كاريطةرييةكاني لةشفرؤشي لةسةر رِةوشي مايف مرؤظ
تيَرِوانيين فيَمينيستةكا لةسةر دياردةي لةشفرؤشي
سةربةخؤيي سيَكسيء لةشفرؤشيء كاريطةرييةكاني
كاريطةرية تةندروسيتء كؤمةآليةيتيةكاني لةشفرؤشي
كاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةر بازرطانيكرد بة مرؤظةوة
كاريطةرية سياسيء ئةمنيةكاني لةشفرؤشي
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باسي يةكةم :لةشفرؤشي لة ميَذوودا

 سةرهةلَداني لةشفرؤشي لةميَذوودا

كاتيَك بام لة لةشفرؤشي دةكرَي بةشايَوةيةكي طشاز دةوتريَا كاة يةكيَكاة لاةكؤنيين
ثيشاااةكان كةمرؤظاياااةتي زانيوةياااةتيء تةناناااةت هةناااديَك بريوبؤضاااووني جيااااواز هةياااة
َداني لةشفرؤشي ،بةثيَي هةريةك لةو بريوبؤضوونانة بنةرِةتء ديَريين
سةبارةت بةسةرهةل
ئااةم كااارة وةك ثيشااةيةك لَيااك دةدةنااةوة ،بةمنونااة هةن اديَك سااةرةتاكاني دةطةرِيَننااةوة بااؤ
ثةياادا بااووني رِاوو شااكار ،واتااة كاتَيااك ماارؤظ رِاوي كااردوة بةرامبااةر رِاوةكااة يااان نيَ ااريةكة
َداني
َوطؤِر لااةثيَناوي سيَكساادا ،هةنااديَكي ديكااة دةَلَي ا لةطااة َل سااةرهةل
هةسااتاوة بااة ئااال
َداني لةشفرؤشااي دةطةرِيَتااةوة بااؤ ئاااةو
دراودا ثةياادا بااوة ،هةنااديَكي تاار دةَليَاا سااةرهةل
ساااتةوةختةي كااة بازرطاااني درووساا بااوة ..بااةم جااؤرة هةريااةك لااةو بريوبؤضااوونانة
دةخااوازن بةش ايَوةيةك لةش ايَوةكان بَل ايَن لةشفرشااي يةكيَكااة لةهااةرة كااؤنيين جؤرةكاااني
ثيشة كةمرؤظايةتي ثيَرِةوي كردوة بؤ دابيين بذيَوي خؤي.
وةك ميَذوو زؤريَك لةميَذوونووساانء شاارةزاياني باواري كاةلتوورء شارساتانيةتةكان ئاةم
َداني
ثيشاااةية دةطةرِيَنناااةوة باااؤ  3000ساااالَ ث.ز .4باااةآلم زؤر ئاساااتةنطة كاااة ساااةرهةل
َا ايَني لةباااةرواريَكي ديااااريكراودا
لةشفرؤشاااي لةميَاااذووي مرؤظايةتيااادا ديااااري بكاااةينء بل
َدا ،ضونكة ئةوثرؤسةية بةشيَوةيةكي رِيَذةيي ئاةركيَكي زؤرطراناة لاةرِووي ميَاذوو
سةريـةل
نووسينةوة ،كة ئةمة بؤ زؤربةي دياردة كؤمةآليةتيةكان رِاستة.
َةكاني تر جيادةكاتةوة بريتية لةئاسز طةشةكردني كؤئةندامي دةمار
ئةوةي مرؤظ لةئاذةل
َساااوكةوتي مااارؤظيش طاااؤرِاوة
كةباااةهؤي ئاااةم طةشاااةيةوة بةشا ايَكي طاااةورة لاااةرِةفتارء هةل
كةياااةكيَك لةواناااة بريتياااة لاااةتواناي قساااةكردنء باااةهؤي ئةمةشاااةوة توانيوياااةتي بناااةماي
ئةخالقي بـيَنيَتة طؤِريَ ،كة لةقؤنا يَكةوة بؤ قؤنا يَكي تر جياواز بوة .طةر ئةم مةساةالنة
هةموويان وةال بنيَنيء ثرسيار لةخؤمان بكةين تاابزانني ساةرةتاكاني باةمرؤظ باووني مارؤظ
4

َيَ بةمنونة ويكيثيديا.
يةكيَك لة ئينسايكلوثياداكان وادةل
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َايَني ئاةوة ساةرةتايةكة باؤ
لة طيانةوةرةوة دةطةرِيَتةوة بؤ كةي ..ئةوا ئاةو كاات دةتاوانني بل
درووس بووني هةنديَك لةبنةماي ئةخالقي كةدواجار دةتوانني طفتوطاؤ لةساةر مةساةلةي
سةرةتاكاني لةشفرؤشيش بكةين.
ليَاااارةدا ئيَمااااة مةبةسااااتمان نيااااة لةضوارضاا ايَوةي ئااااةم تويَذينةوةيااااةوة بااااام لةمةسااااةلة
ميَذووياااةكاني ئاااةنيؤثؤلؤجياء درووسا ا باااووني مااارؤظ بكاااةين ،ياااان واناااةوَي ياااةكيَك
َا ايَن بيَطوماااان مااارؤظ
لةمةساااةلة ئةنتؤلؤجياااة فةلساااةفيةكاني باااوون بساااةَيَنني ،باااةآلم دةل
َةي لةطةلَ سيَكسدا كردوةء بةتاةنيا
لةقؤنا يَك لةقؤنا ةكاني ذيانيدا ،هةروةك ئاذةلَ مامةل
ثشز بةستوة بة هاندةرة ةريزيةكان بؤ ئةوةي سيَكم بكااتء تاكاة وةزيفاةي ساةرةكي
سيَكسيش بريز باوة لاةزؤربوون ..باةآلم ثاا طةشاةي مارؤظء ثةرةساةندني كؤئةنادامي
دةمارء بةهيَز بووني تواناي بريكردنةوةء بريكةوتنةوة ،واتة (التفكري الت كر) سايَكم الي
مرؤظ فةنتازياي تيادا درووس دةبَي  .واتة دةتوانني بَليَني كة لةزؤر كؤندا مارؤظيش وةك
هةر ئااذةَليَكي تار سيَكساي كاردوةء ثاشاان ثاةرةي ساةندوة تابوةتاة شايَوازي جؤرباةجؤر
لةثااةراوةي سيَكساايدا ..لةرِاسااتيدا بااؤ سااا كردنةوةي ئااةم رِاسااتيانة ثيَويسااتة ثش ا بااة
َطةنامااةي مَيااذووييء ئةنتيكناسااي ببةسااتني ،بااةآلم ئةمااة لااةم تويَذينةوةيااةي
هةنااديَ بةل
َنياااين كةميَذوويااةكي
ي نزيااك بكةينااةوة ،دل
ئ يَمااةدا كاااريَكي طرانااةو نامانااةوَي خااؤي لاا َ
ديااااااريكراوي هةياااااة باااااةثيَي سروشاااااز ثةرةساااااةندني شارساااااتانيةتء كاااااةلتوورةكاني
مرؤظايةتي ،بةآلم لةرِووي ميَذوونووسيةوة ناتوانني رِؤذيَك يان ميَذوويةك ياان ساةدةيةكي
دياريكراو دةستنيشان بكةين سةبارةت بةو مةسةلةية.5
َداني لةشفرؤشي بام بكةين وةك بنةمايةكي تياؤري
ئيَستا بؤ ئةوةي سةرةتاو سةرهةل
ثيَويسااااتمان بةثيَناسااااةيةك هةيااااة بااااؤ ئااااةم دياردةيااااة .كااااة بااااةثيَي ئينسااااايكلؤثيدياي
(ويكيثَيااديا) بريتيااة لااة :يفرءشااتين خزمااةتطوزاري سيَكسااي بةرامبااةر بااةثارة يااان هااةر
جااؤرة دةسااتكةوتيَكي تااري .بااةآلم بااةثيَي فةرهااةنطي ئؤكساافؤرد كةدةمانطةرِيَنيَتااةوة بااؤ
ثيشااةي لةشفرؤشاايء لةبكةرةكةيااةوة ثيَناسااةي دةكاااتء دةَلَي ا  :يلةشاافرؤ ئااةو ذنااة
وايااان ثياوةيااة كااة خااؤي دةخاتااة خزمااةتيَكي سيَكساايةوة بااؤ يااةكيَكي تاار بةرامبااةر برَِيااك
لةثارةي.
 5قص احلضارة ،ل ديورانت جزء اال ل كتاب اال ل. ،
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َداني لةشفرؤشاااي ثيَويساااز بةهاااةلء ماااةرجي
باااةثيَي ئاااةم زاراوةو ضاااةمكانة سا اةرهةل
َبةنااديان بكااةينء دةَل ايَن لةشفرؤشااي لةطااة َل
تايبااةتي خااؤي هةيااة ،كااةليَرةدا دةبيَاا خال
طةشةسةندنء دروس بووني هةريةك لةو خاآلنةدا طةشةي كردوة تا طةيشتوةتة ئاةمرِؤء
بةشااا ايَوةيةكي طشاااااز دةرهاويشاااااتةي سااااااتةوةختيَكي ميَاااااذوويي نياااااة .طااااارنطييين
ئةوهؤكارانة ئةمانةي الي خوارةوةن:
َطايةك كة تيايدا مرؤظ ساةردارء سااالر بيَا ناةك
 .1نةطةيشتين مرؤظايةتي بةكؤمةل
يااةكيَك لةرِةطااةزةكان خاااوةن سااةروةري ب َيا  :ضااونكة لةيااةكيَك لااةبارةكاني تااردا،
َطا ثياوساالربَي يان ذن ساالر ئةوا دةرفةت هةية باؤ ئاةوةي مارؤظ
واتة طةر كؤمةل
لااااةرِووي سيَكسااااةوة ببيَتااااة كاااااآل ،بةواتايااااةكي تاااار سااااةرةتاكاني لةشفرؤشااااي
َطاي يةك رِةطةز ساالري جا ئةطاةر
َداني كؤمةل
دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكاني سةرهةل
ئةو باري ساالرية ذن بووبيَ يان ثياو.
َةكة بوونء دةطمةني( ،الرتاكم الندرة)
 .2لةرِيَطاي ثيَناسةكانةوة دةتوانني بَليَني :كةل
َداني لةشفرؤشاي:
ي سيَكم ياةكيَكي تارة لةهةلومةرجاة ثيَويساتةكاني ساةرهةل
واتااااة ثيَويسااااتة يااااةكيَك لةرِةطااااةزةكان ثيَويسااااتيةكي بااااؤ درووساا ا ببيَاا ا بااااة
مومارسااةكردني سايَكمء بااةآلم بةئاساااني بااؤي دةسااتةبةر نااةبيَ  ،ثاشااان لااةالي
دوةميشاااةوة ئاااةم مةساااةلةية فااارة بيَا ا واتاااا تواناياااةكي باااةرفراواني لةثاااةراوةي
َكو باااةواتا
سااايَكم هاااةبَي ء ليَاااي زيااااد بيَااا باااةواتاي ثيَويساااز نااااَليَني ،باااةل
ةكيةكةي( ،املعنى السلعي للجنس) ،باةم ثيَياة لةشفرؤشاي درووسا دةبيَا ،
بةآلم مةرجدارة بةياساايةكةوة كاة قةدة اةي بكاات ياان تاابووي بكاات ،باؤ ئاةوةي
ئةو كاآلية كرِينء فرؤشتين تيادا درووس ببَي .
 .3ثيَويساااتة بازرطااااني هاااةبووبيَ  ،واتاااة سةرضااااوةي بةرهاااةمـيَنان هاااةبووبيَ ء
سةرضااااااوةي باااااةكارهيَنان هاااااةبووبيَ ء لاااااةو نيَوةندةشااااادا باااااازارِ هاااااةبووبيَ ،
َوطؤرِ :لةبااةر
كةيااةكيَكيش لةمةرجااةكاني بااازارِ بريتيااة لةهااةبووني هؤكاااري ئااال
ئةوةي لةشفرشي بةثيَي ثيَناسةكانء باةثيَي سروشاز خاؤي بريتياة لةثرؤساةي
َطورِيَكي بازرطااااني لاااةنيَوان خزماااةتطوزاري سيَكسااايء ثاااارةدا ئاااةوا كاتيَاااك
ئاااال
َداوة كةبازارِ هةبووبَي  ،لةثيَشمةرجةكاني بازارِيش بةدةر لةبةرهةمـيَنء
سةريـةل
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َوطؤرِي ئةو
بةكارهيَن ،هةبووني كاآلي ناوةندي يان ثارةية بؤ ئةوةي بةهؤيةوة ئال
خزمةتطوزاريااة رِوو باادات ،جااا كاااآلي ناوةناادي بااريز بووبَي ا لااة ااةكيَك يااان
دراويَك ،يان خزمةتطوزاريةكي دةطمةن.6
 .4ماارؤظ تواناااي ثااةراوةي سيَكسااي هااةبووبيَ بةش ايَوةيةكي تةجريااديء بةتااةنيا
سيَكسيَكي موجةرِةدي كردبيَا  :سايَكم ثرؤساةيةكي موجاةرةد نياة لةهةسا ء
سااؤزء خؤشةويساازء ثةيوةندييااةكي زيندةطانيانااةي ثارِ واتااا ،كةلااةالي طياناادار
بةشاايَوةيةكي ااةريزي طااوزةر دةكااات ،لااةالي ماارؤظيش لةسااةردةمي كؤمؤنااةيي
سيَكساادا هااةمان سروشااز هااةبوة ،بااةآلم بااةهؤي طةشااةي كؤئةناادامي دةمااارةوةء
ثةرةسةندني بريكردنةوةء بريكةوتنةوةوة ،مرؤظ ئاارةزووي تاقيكردناةوة دةكااتء
هةنديَك جار كردةكاان دةبناة خوياةكي موجاةرةد ،ئةطةرضاي هاةمان ئالياةتي باارة
ناتةجريديةكااةيان هةيااة .ئالااةم بااارةدا كاتَيااك س ايَكم دةبيَتااة خزمةتطوزاريااةكي
َا ايَني
ثيَشكةشاااكراو بةرامباااةر باااةثارة ياااان هاااةر اااةكيَكي تااار ئاااةوا دةتاااوانني بل
كةثةراوةي سيَكسي تةجريد بوة.
 .5قؤنااا يَكي كؤمة آليااةتي ئينتيقااالي بااؤ س ايَكم هااةبوة كااة لااةنيَوان كؤمؤنااةييء
خاوةندارياااادا ساا ايَكم بكاتااااة كاااااآل بااااةدةر لااااةتواناي خاوةنااااداريَز هةريااااةك
لةرِةطااةزةكان :واتااة طااةر دةطةرِيَينااةوة سااةر قؤنااا ي كؤمؤنااةيي سيَكسااي ،7ئااةوا
دةَليَني لاةم قؤنا اةدا سايَكم لاةباريَكي رِةهااي هةماةجؤري سيَكسادا باوة (التنةو
َداني خاوةناداري سيَكسايداء باؤ طةرِاناةوة باؤ
اجلنسي) ،وردة وردة لةطةلَ ساةرهةل
ئااةو بااارودؤخي هةمةجؤريااةء ض ايَذةكاني هةمااةجؤري ،دةرفااةتيَكي بااا بااوة بااؤ
َداني لةشفرشاايء تةنانااةت دةرفااةتيَكي بااا بااوة بااؤ هيَنانااة كايااةي فاارة
سااةرهةل
ذنيء فرة ثياوي.

 6ئةمة هةنديَك لةوخزمةتطوزاريانة دةطريَتةوة كة دةكرَي وةك ئاسانكاري لةدامةزراوةكاندا سةيري بكةينء لة ئيَستادا
ثيَي دةوتريَ واسيتة ،يان نيَوةندي كردن بؤ كاريَكي ناياساييء بةياسايي كردني ئةوكارة.
 7ئةم رِاستية بةثيَي بريوبؤضووني ئايينء نائايينيش رِاستة ،ضونكة بةثيَي بريوبؤضوونة ئاينيةكان سةرةتاكاني زياد بووني
مرؤظ دةطةرِيَتةوة بؤ جووت بووني نيَوان خوشكء برا جياوازةكان كة هةموويان نةوةي ئادةمء حةوا بوون ،بةهةمان شيَوة
بؤ بريورِا نا ئايينةيكان كة سةرةتاكاني طةشةي مرؤظايةتي دةطةرِيَننةوة بؤ ئاذةلَ.
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َيز هةري ا ةك لااةذنء ثياااو دوو هؤكاااري يارياادةدةر بااوون بااؤ
 .6سروشااز سيَك ااوال
َداني لةشفرؤشااي :لةبااةر ئااةوةي برِطةيااةكي تايبااة ان لةباسااكردن هةيااة
سااةرهةل
َة ليَرةدا ناضينة وردةكاريةكانيةوة.
سةبارةت بةم خال
 .7ثرؤسةي هاوسةرطريي ساةرئةجنامي خاوةناداريَزء ساةرئةجنامي طشةساةندني
َداني
َ ايَني ميَااذووي سااةرهةل
َطاكان هاتؤتااة طااؤرِيَ ،هااةر بؤيااة دةل
ئااابووري كؤمااةل
هاوسااةرطريي بنةمايااةكي ئااابووري هةيااةء ئةمااة يااةكيَكي تاارة لةمةرجااةكاني
َداني لةشفرؤشااااي .واتااااة سااااةرةتاكاني لةشفرؤشااااي دةطةرِيَتااااةوة بااااؤ
سااااةرهةل
ئةوكاتانةي كة هاوسةرطريي ثةيدابوة.
َداني
َطاكانااااادا هانااااادةرة باااااؤ ساااااةرهةل
 .8خاااااودي هاوساااااةرطريي لةزؤرباااااةي كؤمةل
َطا دواكاةوتوةكان،
َطاكانادا بةتايباةت كؤماةل
لةشفرؤشي :8لةبةشيَكي زؤري كؤمةل
َوطؤرِي ذن بةرامبااةر بااةدراو رِوو دةدات،
ثرؤسااةي هاوسااةرطريي سااةرئةجنامي ئااال
َداني لةشفرؤشاي لةميَاذوودا و كاتيَاك
كة ئةمة ياةكيَك باوة لاةهؤكارةكاني ساةرهةل
َوطؤرِة ئةجنامدرا ،ئاةوا هاةر خؤيشاي جؤريَكاة
هاوسةرطريي لةسةر بنةماي ئةم ئال
لةجؤرة رِيَكخراوةكاني لةشفرؤشي.
َداني لةشفرؤشاي ،هةرضاةند نااتوانني
بةم جؤرة ئةم خاآلنة بنةماي سةرةكني بؤ سةرهةل
َدانةكة دةطةرِيَتاةوة باؤ كاةيء ماةرجيش نياة كاة
دةستنيشاني بكةين ،كة بةرواري سةرهةل
َةكاناادا ثيَكااةوة هاتبيَتااة طااؤِريَ،
سااةرةتاكاني لةشفرؤشااي لةطااةلَ ئامادةباشااي هااةموو خال
َكو هةلومةرجاااااةكان لةناوضاااااةيةكةوة باااااؤ ناوضاااااةيةكي تااااار لاااااة طؤرِانااااادا باااااوونء
باااااةل
لةكةلتووريَكةوة بؤ يةكيَكي تر جياوازي هةبوة ساةبارةت باةم جاؤرة لةثيشاة ،ئةطاةر قايال
بني بة ثيشة ناوي بةرين.

 لةشفرؤشي لةشارستانيةتة كؤنةكاندا:

َكو
سةرةتاكاني لةشفرؤشي لةوآلتي سؤمةردا لةبةرامبةر ثارةيةكي دياريكراودا نةبوة ،بةل
سااااةرةتا باوكااااان بةشااااانازيةوة ك ااااةكانيان ثيَشااااكة بةقةشااااةكان كااااردوة لةبةرامبااااةر
 8قص احلضارة ل ديورانت :كتاب اال ل جزء الثاني
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دابينكردنااي ئاسايشااي خواوةندةكانااداء ئةوكاتااة ثيَويساا بااوة كةكاهنااةكان تيَربكااريَن
لااةرِووي سيَكسااةوة بااؤ ئااةوةي ئارةزوةكانيااانء باااري دةروونيااان بااا بَيا ء لااةو بيَزاريااة
رِزطار بكريَن كة هةيانة.9
لةساااةردةمي مصااارية كؤنةكانيشااادا ،واتاااة لةساااةردةمي شارساااتانيةتي فريعةونةكانااادا،
جؤرَيااك لةساانوور بةناادي سيَكسااي هااةبوة بةتايبااةت لااةناو دةسااةآلتدارةكانداء هةسااتاون
بةهاوسااااةرطريي لااااةنيَوان هااااةمان خيَزاناااادا ئةمااااة بااااؤ ثاريَزطاااااري لااااةثاكي خااااويَين
ثادشاكانيان ،كةلةاليةكي ترةوة سنوورداري ثةيوةندية سيَكسايةكان دةرفاةتيَكي زيااتري
داوة بة هانداني لةشفرؤشيء هةر لةم شارساتانيةتة زيااتر لةشفرؤشاي لاةالي ثيااوان بااو
بوة نةك ذنان ،ضونكة طةر سةيري هةموو ئةو ئةدةبياتة بكةين كاة لاةو ساةردةمةوة بؤماان
جيَماوة ئةوا دةبينني بة ثلةي يةك رِةطةزي مايَ رِةطاةزي نيَار دةدويَنيَا ء داواي جيَاذوانء
هاوسةرطرييان ليَدةكات.10
لااةوآلتي بابلاادا هااةموو ذنَيااك ثيَويس ا بااوة ب ايَتة الي ثةيكااةري ميلتااا (ثةيكااةري طااولَ)،
كةلةويَدا يةكيَك لةبيَطانةكان دةهااتء ثارضاة زياويَكي دةدا بةذنةكاةو ثاشاان ذوانيَكاي باؤ
َيادا سيَكساي كاردوة ،ثاشاان ذنةكاة دةطةرِيَتاةوة
داناوة لةدةرةوةي ئةو ثةرستطايةء لةطةل
َي خااؤي بةثلةيااةك جوانااةكانيان رِاسااتةوخؤ هاوسااةرطرييانكردوة ،هااةروةها ذنااي
بااؤ مااال
ئااةوتؤ هااةبوة ،ئةطااةر لااةرِووي جةسااتةييةوة زؤر جااوان نااةبووبَي  ،ئااةوا بااؤ سايَ سااالَء
ضوار سالَ لةناو ئةو ثةرستطايةدا ماوةتةوة ،ضونكة مات هاتناة دةرةوةي ناةبوة .كاة باام
لااةو ثارضااة زيااوة دةكااةين مةبةسااتمانة بااام لااةبرِي ئااةو ثارةيااة بكااةين كااة بةرامبااةر ئااةو
َدانيَكي
يااةكجار سيَكسااة وةريااانطرتوة كااة دةكرَي ا ئااةوة سااةرةتايةك بووبَي ا بااؤ سااةرهةل
بةربآلوي لةشفرؤشي لةبةرامبةر ثارةدا.
طااةر سااةير بكااةين لةهناادي كؤناادا مةسااةلةي لةشفرؤشااي لااةنيَو ئااةو ناوةندانااةوة هاتوةتااة
كاياااة كاااة زؤرتااارين نزيكياااان لاااةئاينيء خواوةندةكانياناااةوة هاااةبوة ..هةربؤياااة زؤرتااارين
قةدة ااةكردني سايَكم رِيَخؤشااكةرة بااؤ زيااادكردني دةرفااةتء هيَناناة كايااةي لةشفرؤشااي
َيااةوة بدريَتااة
رِيَكخااراو ..لااةناو هيندؤسااةكاندا باوةرِيااان وابااوة كااة دةبَيا كااؤ هااةر لةمندال
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شوو ،ضونكة ثةراوةي كواماسوترا يةكيَكة لةو ضريؤكة سيَكسايانةي لةرِاساتيدا لةهيَنادي
َيةوة بؤ ك ةكانيان كورِيَكيان دؤزيوةتةوةء باوةرِيان واباوة كاة
كؤندا باو بوةء هةر لةمندال
َيز خااؤي كاارد ئااةوا ثيَويسااتة رِاسااتةوخؤ ئااةو توانااا
ماارؤظ هةسااز بةطةشااةي سيَك ااوال
سيَكسية لةرِيَطايةكي شةرعيةوة تاتة كار ..هةروةها هةر لةناو هيندؤسةكاندا طرنت بوة
كة ذن ناثاكي سيَكسي لةميَردةكةي نةكات .بةآلم ذمارةياةك لاةثياوان خؤياان ناةزر كاردوة
ي باة كاردوة
بؤ ثةرس تطاكانيانء بةدريَذايي تةماةنيان خؤياان تاةرخانكردوةء خؤياان با َ
لةهاااةموو خؤشااايةكي ذياااان ..دواجاااار ئاااةم ثياواناااة ثيَويساااتيةكي بيَوضاااانيان هاااةبوة باااؤ
س ايَكمء بةدةس ا خؤيااان نااةبوة ضااونكة لةاليااةن باوكةكانيانااةوة بااؤ ئااةم كااارة تااةرخان
كراون.
يةكيَك لةكةلتوورة باوةكان بةهةم ان شايَوة ثيَويسا باوة ذمارةياةك لةك اانيش خؤياان باؤ
ثةرستطاكان تةرخان بكريَنء جيَي شانازيش بوون ،بةآلم كاري ئةمان جياواز باوة ضاونكة
بةرثرم باوون لةساةماكردنء بيَاذاني طاؤراني سيَكساي لةباةردةم خواوةندةكانياناداء ئاةم
كارةيان بؤ رِةزامةندي ئةو كاهينانةكردوة كةخؤيان تةرخان كردوة باؤ ثةرساتطاكانء زؤر
َي لةشفرؤشاي لةساةر درووسا بكريَا ء
ي ماال
بةزوويي ئةم كارة طؤرِاوة باؤ ئاةوةي هةناد َ
شااةرعيةت دراوة بااةو كةسااانةي كااة دةيانااةوَي بِرَيااك ثااارة باادةن بااةثياوة ئاينيااةكان تااا
بةهؤيااةوة ئااةو لةشفرؤشااانة بذيااةننء بةرامبااةر ئااةوة لةشفرؤشااةكان سيَكساايان لةطااةلَ
ثياواندا كردوة ..بةم جؤرة ئةم خاناةي لةشفرؤشايانة زياادي كاردوةء بوةتاة دياردةياةكي
َي جيااااوازكراوة باااؤ ئاااةو جاااؤرة ساااةماو طؤرانياناااةي كاااة
بااااو ،تةناناااةت سااااآلنة ظيساااتيظال
لةثةرسااتطاكاندا كردويانااة بااؤ خواوةناادةكان كااة بااريز بااوون لااةجؤرةها طااؤراني هةس ا
َايَني لةشفرؤشاي رِيَكخاراو لةهينادي
بزويَن باؤ كاردةي سيَكساي .باةم جاؤرة دةتاوانني بل
كؤناادا سااةرةتايةكي دامةزراناادوة بااؤ ئااةو كةسااانةي دةتااوانن ئااةم جااؤرة لااةكاري سيَكسااي
بكةنة سةرضاوةيةك بؤ بةرِيَوةبردني ذياني ئابووري خؤيان.11

 لةشفرؤشي لةسةردةمي يوناندا
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يؤنانيااةكانء بةتايبااةت لةئةسااينادا كةمنونةيااةكي باشااي بنااةما رِةوشااتيةكانيان بااةخؤوة
نةبينيةوة ،بةآلم بةشيَوةيةكي طشز يؤناني كؤن لةرِووي ئةخالقةوة لةرِؤذهةآلت ضاوة تاا
لةرِؤذئاوا ب اَي  .ئاةوةي ساةيرة الي يؤناان كةسيَكسايان بةبناةماي خؤشةويساز زانياوة
َطاي يؤناااني
َةتةكاني كؤمااةل
نااةك بااة ثيَ ااةوانةوة .باوكساااالريش يااةكيَكي تربااوة لةخةس ال
ضااونكة ئةوةناادةي كااؤتء ثيَوةنااد لةسااةر رِةطااةزي ميَيينااة هااةبوة ئةوةناادة لةسااةر رِةطااةزي
نيَريينااة نااةبوة بةتايبااةت ث ايَش ثرؤسااةي هاوسااةرطريي كةتياياادا نيَرينااة ئااازاد بااوة ثااا
خةوبينني بةآلم ميَينة ثيَويسز زياتري بةخؤثاريَزي هةبوة لةرِووي سيَكسيةوة.
لاااااةناو ئةساااااينادا ياسااااااكان رِيَطاااااةيان داوة بةلةشفرؤشااااايء تةناناااااةت باجيشااااايان لاااااة
لةشفرؤشةكان وةرطرتوة ،ئةوةي لةرِووي ئةخالقيةوة ناشرين بوة تةنيا ئةطةر ثياويَك بةم
كارة هةستا بَي ئاةوا لةالياةن ذنةكانياناةوة ساةركؤنةكراون ياان لاةناو شاارةكةدا بةكاةمي
سةيركراون بةآلم وةك تاوان نةناسراوة .ئةوةي طرنطاة بيازانني كاؤتء ثيَوةنادةكان لةساةر
ذنان زياتر بوون.12
لة يؤناني كؤندا بةشي هةرة زؤري ياساكان لةسةر بنةماي ضينةكان دابة بووباوو ،هاةر
بؤياااة ياسااااي لةشفرؤشااايش باااةثيَي ضااايين جيااااواز جيااااواز رِيَطاااةي داباااوو باااة ذناااان كاااة
َكيَكي زؤر خاةريكي باوون
لةشفرؤشي بكةن .لةشفرؤشي يةكيَك بوو لةو ثيشانةي كة خاةل
َبةنااديَكي رِؤشاانبرييء بازرطاااني طاارنت بااوو،
بةتايبااةت لةشاااريَكي وةك ئةسااينادا كااة مةل
هااةر بؤيااة ضااةند جااؤريَكي جياااواز و ضااةند ثسااثؤرِيةكي تايبااةت لااة لةشفرؤشااي بااةثيَي
ضينةكانيان هةبوة.
لةشفرؤشااةكاني ضاايين ثؤرناااي لةقااةراذ شااار دةذيااانء شااويَين نيشااتةجيَ بوونيااان زؤر
ثيَشااكةوتوو نااةبوة ،هةركااةم ويساااتبيَز توانيويااةتي بةئاساااني بياندؤزيَتااةوة ضاااونكة
َدةواساراء كريَاي ضاوونة ذوورةوة زؤر هاةرزان
(زةكةري ثرياثؤم) بةدةرطاكانيانادا هةل
َة) .ناو ئةم خانوانة ثرِباوة لاة ك اي جؤراوجاؤر ،جلاي تاةنكيان لةباةركردوة،
بوة (يةك ئؤثل
ثيَيان وتون (مجنايي) ،ئةمانة لةهةمان خانةدا ليَياان فرؤشاراوةء لاةبازارِةكاني فرؤشاتين
َكي بيَطاناة
ئةم كةسانةدا هاوشيَوةي بازارِةكاني سةط بوة .لاةم ماآلناةدا ،كاة باةزؤري خاةل
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بةشارةكة سةرداني كردوونء توانيويانة هةنديَك لةلةشفرؤشاةكان باؤ مااوةي هةفتاةء دة
رِؤذء مااانت بااةكريَ بطاارن ..ئةمانااة بااةزؤري لةسااةر ئاااميَري قيسااارة موزيااك ذةن بااوونء
سةمايان كردوة بة جلء بةرطي زؤر تةنكةوة.
ئةوةي طرنطة ليَارةدا باساي بكاةين ،لةباةر ئاةوةي لةيؤنانادا لةشفرؤشاي كااريَكي ياساايي
باااوة وةك هاااةر ثيشاااةيةكي تاااري ثزيشاااكي ..مامؤساااتايةتي ساااةيركراوة ..باااةآلم باااةثيَي
ضااينةكاني جياااواز بااوون ،هااةر بؤيااة قوتاتانااةي تايبااةت بااةخؤي هااةبوة ،كااة ضااؤن لااةم
شويَنانةدا فيَر بوون .بةرزترين ئاس لةضينةكاني لةشفرؤشي هيتارايي بوة ،كاة باةزؤري
َكي رِةسااةني ئةسااينا ثَيااك هاااتوون ،نااةك رِؤذهةآلتيااةكان وةك ثؤرناااي .ئاسااز ئااةم
لةخااةل
ضااينة زؤر بااةرزبوة ،كةلةوانةيااة بَل ايَني هؤكاااري ضااي بااوة كااة ضااينيَكي ئاااوا بااةرز تووشااي
َاااةكانيان
َا ايَني ئةماناااة باااةهؤي هؤكااااري جيااااواز جيااااوازةوة لةمال
لةشفرؤشاااي ببيَا ا دةل
دةرضااوون ،ئارزةوويااانكردوة رِزطاريااان ببَي ا لااة ذياااني تااةنياييء دةسااتيان داوةتااة ئااةم
كارة ..ثا تةواوكردني خويَندنيَكي تايباةت باة لةشفرؤشاي ،هاةروةها بةالياناةوة طارنت
بااوة سااةربةخؤ بااذين لةخانويةكااداء ئااةوكارة بكااةن ..زؤربااةي هااةرةزؤريان طااةة رِةنااتء
برؤنزي بوون ،رِةنطاي قاذيان زؤر زةرد كاردوة ضاونكة باوةرِياان واباوة كاة ثيااوي ئةسايين
ئااارةزووي قااذي زةرد دةكااات .بااةآلم ثيَويس ا بااوة ئةمانااة جلااي طوَلاادار لةبااةر بكااةن ،كااة
َاةتي
ئةمة يةكيَك باوة لةياسااكاني ئةسايناء ماةرجيَكي ساةرةكي باوة باؤ وةرطارتين مؤل
لةشفرؤشي.
هةروةك سةرةتا بامسانكرد لةشفرؤشي بةثيَي ضينةكان دابة بوة ،شتيَكي ناشرين باوة
بؤ ثياوانء ذنان بةآلم لةرِووي ئةخالقيةوة تابوو نةبوة ،بةآلم بةرِيَذةيةكي زياتر بؤ ذنان..
بؤية كاتيَك ثياوان ضوونةتة الي لةشفرؤشةكان زياتر شةرمةزاري لةوةدا بوة كة ب نة الي
لةشفرؤشيَك لةضينيَكي نزم ..بةآلم بؤيان هةبوة شانازي بكاةن بةضاوونة الي لةشفرؤشايَك
لةضاااينيَكي باااةرزي وةك هاتاااايرايي ..هةربؤياااة هةناااديَك لةلةشفرؤشاااةكاني ضااايين باااةرز
َنااديان هااةبوة بةهااةمان ئاسااز فةيلةسااوفةكاني يؤنااان ..بةمنونااة :كربساايا
ثلةوثايااةي بل
يااةكيَك بااوة لةوانااةي كااة عاشااقةكاني بااؤ ضااةند دةقةيااةك  500ئؤثَلااةيان داوة ..ترجيلياااء
ميتـااااري باااؤ زيااااتر لةهاااةفتا ساااالَ خزماااةتي سياساااة ةدارةكاني يؤنانياااان كاااردوة ياااةك
لةدواياةك ..تيااؤريم يااةكيَك باوة لةوانااةي كةتااةرخانكراوة باؤ طةجنكردنااةوةي سااؤفكليز..
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ئةركيانسااا ئااةو لةشفرؤشااة بااوة كةتايبااةت بااوة بااة ئااةفالتون ..داناايء ليؤنتيااؤم لااةرِووي
سيَكسااةوة تااةواو جياااواز بااوون ،بةمامؤسااتاي ئااةبيقؤر دادةنااريَن لةدارِشااتين فةلسااةفةي
ضاايَذدا ..ساااتونوئي كااااري لةشفرؤشاااي كاااردوة تاااا كاااةوتين دوا ددانااايء رِووتاناااةوةي
َي موةكاني سةري ..نائيناي بةرامبةر يةك شةوي ك اةكةي  1000درامخااي
دواهةمني تال
َةيااةء دةكاتااة نزيكااةي  1000دؤالري ئااةمريكي ،ئااةم
وةرطرتااوة ،يااةك درامخااا  100ئؤبل
نرخااة طرانااة ضااونكة نزيكااةي هةش ا سااا َل وانااةي سيَكسااي بااة ك ااةكةي وتوةتااةوةء
بةوردي فيَري ئةم ثيشةيةي كردوة ،ياةكيَك لةنـيَنياةكاني باةرِةواجي ئاةم ك اة ،ئاةوة باوة
كة لةناو ئةسينادا زؤر جوانء ثرِ ثؤشاك بوة (حيجات بوة لةسةريةوة تا بةري ثيَي).
لةبااةر ئااةوةي لةيؤناناادا لةشفرؤشااي بااة ثيشااة دانااراوة ،رِيَزيَكااي تايبةتيشااي بااؤ دانااراوة..
لةشفرؤشيش لة الي ضينة بةرزةكاندا ثيَويسز بة برِوانامةي بةرزء شارةزايي زؤر هةبوة
لااةبواري سيَكساادا لااةثالَ جوانياادا ..بةمنونااة :جااواني يااةكيَك بااوة لااة ثيَداويسااتيةكان بااؤ
ئةوةي لةشفرؤشةكة لةضينة بةرزةكان هةذمار بكرَي ..
لةشفرؤش ايَكي وةك لساايم ،لااةكاتي نووسااينةوةي مَيااذووي شااارةكاندا ،ميَذوونووسااةكان
شةرِيَكي زؤرياان لةساةركر دوة باؤ ئاةوةي باة لاةدايك باووي شاارةكاني ئاةوان دةستنيشاان
بكريَ  ..واتة زؤربةي زؤري ميَذوونووسي شارةكان شاةرِيان باوة تاا لسايم بكةناة لاةدايك
بووي شارةكةي خؤيان ..ئةم لةشفرؤشة لةبةر طراني خزمةتطوزاريةكاني كة طرانيةكةشي
دةطةرِيَتاااةوة باااؤ جوانيةكاااةي ،هاااةروةها شاااارةزايي لاااةبواري سيَكسااادا ..زؤرباااةي زؤري
هونةرمةناادء نيطاركيَشااةكان تااةنيا توانيويانااة ئةوةناادة ثااارة باادةن كااة بااةرِووتي بيبياانن.
ضونة ذوورةوة بؤ الي لسيم ..بؤماوةي يةك كاتاذميَري باريز باوة لاة  5000درامخاا..
َا ايَن ميلاااؤني طاااةورة ،كاتيَاااك لةثرييااادا لسيساااي دياااوة ،هاااةموو موَلكاااةكاني
دةطيَرناااةوة دةل
َيدا بذي ،بة جوانيين ذني دونياا ناساراوة ،باةآلم
خستوةتة بةردةم بؤ ئةوةي شةويَك لةطةل
لساايم رِازي نااةبوة ..هااةر بؤيااة مااريؤن هةسااتاوة بةتاشاايين رِيشااة سااثيةكةيء دةسااتكاري
رِةنطي نينؤكاةكاني كاردوةء ثارةياةكي زؤري لاة ضرضاةكاني دةموضااويدا ساةرفكردوة تاا
قااايلي بكااات ،تةنانااةت دةَل ايَن جااواني لساايمء شااارةزايي لااةم ثيشااةيةدا كاريطااةر هااةبوة
لةسااةر طةرِانااةوةي تاانيء طااورِي طةجنايااةتي بااؤ مااريؤن ..كاتَيااك مااريؤن دةض ايَتةوة بااؤ الي
لساايمء سااوور دةبَي ا لةسااةر داواكااةي ،لساايم دةَلَي ا  :يضااةند رِؤذَيااك لةمةوبااةر باوك ا
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هةمان داواي ليَكردمء هةموو سةروةتةكةي داميَ بؤ يةك شةو ،بةآلم من رِازي نةبووم ..بؤ
َكو باااؤ هاااةموو ساااةعاتيَكي َاااني  5000درامخاااام
تاااؤ هاااةموو ساااةروةتةكة ناويَا ا  ،باااةل
دةويَااا ي ئةماااة دوو ئامااااذةي تياداياااة :يةكاااةم لاااةالي لةشفرؤشااايَكي وةك لسيساااايش
ئةخالقي تايبةت بة ثيشةكةي هةبوة ،لةالي دوةمةوة ،لسيم توانيويةتي سةروةتيَكي زؤر
كؤبكاتةوة بةم رِيَطاية ..ضونكة كريَي يةك شةوي لسيم  10000درامخا بوة.
ئااةوةي لَياارةدا طرنطااة باسااي بكااةين ،لساايم دةسا ء دَليَكااي باشيشااي هااةبوة ،لةطااةرِةكء
َيان
َباذاردوةء باةبيَ بةرامباةر لةطاةل
كوضة هةذارةكاندا طةرِاوةء خؤي طةجناني هاةذاري هةل
خةوتوة.

 لةشفرؤشي لةثاش يؤنانةوة تا 1800ي ثاش.ز

ئاييين مةسيحي لةسةردةمي رِؤمانةكاندا هاتة كايةوة و طةر باساي لةشفرؤشاي لاةماوةي
َي ئااةو سااةردةمة بكااةين ،ئااةوا دةبَي ا طفتوطؤكامنااان
مَيااذوويي  30ث .ز تااا  120سااال
لةسةر ئةخالقي رِؤماني بَي لةسةردةمي قةيصةرةوة تا هاتين مةسيحيةتيش بؤ نزيكةي
َايَني ذيااني ئاةخالقي كةبةتاةواوي لاةذيَر ضااوديَريةكي ورددا
ماوةي سةدةيةك ..ليَارةدا دةل
بوة بةتايبةت بؤ ك انء تارِادةيةكيش زؤر طرنت نةبوة بؤ كورِاني الو ..بةهةمان شايَوةي
سةردةمي يؤناان ئاةو ثيااوةي لةلةشافرؤ نزيكبوايةتاةوة بةشايَوةيةكي طشاز بةساووك
سةيركراوة..
لةسا اةردةمى رؤمةكانااادا ئاااةم ثيشاااةية باااةهؤ ياساااايةكةوة ريَكخراباااوو كةتيَيااادا دةباااوو
لةشفرؤ لةدةرةوة سنور دياوار شاارةكان باذين بةتاةنـا دةباوو لاة شاةودا كاربكاةن
َااااةت ثيَاااادانيان.
فةرمانطةيااااةكى رةمسااااى هااااةبوو بؤناااااو نوسااااينى لةشفرؤشااااةكانء مؤل
لةشافرؤ ثيَويسا باوو (تؤطااة) لةباةر بكااات لااةبر (ساتؤال) تؤطااة جليَكاى رؤمااانى بااوو
َم (ستؤرة) تؤزيَك لة تؤطة دريَذتر بوة .بةشيَكى زؤر ذنانى رؤماان خؤياان
وةكووجبة بةال
ناونووم دةكرد بؤ ئةوة لة سجليَكى ئةو فةرمانطةية ناويان هةبَي نةكا رؤذيَك بَي باة
َياناادا زينااا بكااةن ئةمااة بؤئااةوة خؤيااان بثاااريَزن لااة ساازاكانى زينااا كااردن كااةزؤر
خةيال
قورم بوو.
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كريَى ئةم لةشفرؤشانة زؤر كاةم باوو بةضاارةكة ئاساتيَك باوو ( ثاارة كاؤنى رؤماانى) ئاةم
ياسايانة لةشفرؤشيان زؤر قورم كردبوو كاتيَكى زؤر ويستوة تا ب ايَتة دةرةوة شاار
تا لةشفرؤشيَك دةسكةوَي هةر بؤياة تويَاذيَك لاةذنانى رِؤشانبري درووسا باوون كةئاةم
كارةياااان كاااردوة باااةناو طاااؤرا ناااي و مؤسااايقاو ساااةماو طفتوطاااؤ فةلساااةفة و شاااانؤوة،
كةئةمانااة هااةموو لااةثيَش شااانؤكانةوة كااراوة هااةروةها ثةرسااتطاكانيش بؤئااةم كااارة
َايَن ذماارة لةشفرؤشاةكانى رؤماان
بةكار هاتوة تةناناةت ميَاذوو نووساةكانى مةسايل دةل
بةقااةدةر ذمااارة ئةسااتريةكانى ئامسااان بااووة بةتااةنـا لةرؤماادا ( ) 53000لةشاافرؤ
هةبووة ئةمة لةكاتيَكدا كةزينا كردن زؤر بةتوند سزا دراوة  .لةشفرؤشى نيَريناة
هةبوة لةسةردةمى رؤمانةكاندا.
َت نزيك بووة تةنـا
لة ئاينى يةهود سيفاتى ئةخالقى زياتر لةسيفاتى ئةخالقى رؤذ هةال
َكوو ئاةو ياساايانة
َت نةبووة لةشفرؤشيان ىلَ قةدة ة بكات بةل
ياسا توندةكانى رؤذ هةال
َو فرةذناى
لة ئةورو ثا دةرضووة دذ لةشفرؤشى جيَبة جيَياان كاردوة ساةرةرا باةربال
َم كاااورِانء ك اااانيان زؤر بةتوناااد ثاريَزطارياااان ىلَ كاااراوة لاااةرِوو
لاااةناو جولةكاااةدا باااةال
سيَكسةوة .زؤر بةدةطمةن سيَكسى نيَوان هةمان رِةطاةز هاةبووة وذناةكانيان باة ثااكيزةيي
ماونةتااةوة زؤر بااة حااةياو حورمااةت بااوون لااةرِووي سيَكسااةوة هؤكاااري سااةرةكي ئةمااة
دةطةرِيَتاااةوة باااؤ زوو بةشاااودانيان .باااةثيَي بؤضاااوني ميَاااذوو نوساااي طاااةورة (ولَ ديوراناااد)
لةشفرؤشااي لااةناو جولةكةكاناادا بةئةندازةيااةك كااةم بااوة مرؤظايااةتي هااةتاماوة جاااريَكيي
ناتوانَيا بطةرِيَتااةوة ئااةو دؤخااة .رِةبااةني ثياااوان قةدة ااة بااوة هااةرثياويَك تةمااةني لااة 20
سااا َل تيَثااةرِي بَي ا ثيَويس ا بااوة هاوسااةرطريي بكااات دةنااا بااة ثَيااي ياسااا ئااةم كارةيااان
ئةجنامداوة باوك رِؤَليَكاي ساةرةكي بينياوة لةخيَزانادا ماات هاةبوة هاوساةرطريي كورِةكاةي
َم ثيَويسا باوة باة ثيَاي ياساا خؤياان رِازي بان هاةر
يان ك ةكةي دةس نيشان بكاات باةال
َةكاني ( 135تاا )565
َي بةشاو بادات .لاة ساال
لةبةر ئاةوة توانيوياةتي ك اةكةي بةمنادال
َقدانادا ثيَويسا
هةمو بةشودانيَكيش بةرامبةر بةبريَك ثارةي دياري كراو بوة ولةطاةلَ تةال
بااوة ئااةو بارِة ثارةيااة بطةرِيَنيَتااةوة بؤخاوةنةكااةي (بااةم جااؤرة دةتااوانني بَلايَن كةهاوسااةر
طريي بةثارة لةشفرؤشي نةبوة ئةوةندةي رِةهنيَكي كراوة بوة) بة شيَوةيةكي طشاز ثلاةو
ثاياةي ذن زؤر نازم باوة تةناناةت لاةكاتي نويَاذدا ثيااوان سوثاساي خواياان كاردوة كةباةذن
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درووس نةكراون وذنانيش سوثاسي خوايان كردوة كةبةزةوقي خاؤي دروساز كاردوون
وثارِاونةتةوة ضيي لةوان درووس نةكات.
هةنديَك لةياساكاني ثيااو سااالري لةساةردةمي ياةهودا قةدة اةبوة ،ذنء ميَارد لةباةردةمي
َم ذن لةطااةلَ ذنء ثياااو لةطااةلَ
َكادا بةطشااز قسااةبكةن ،مااات سااةما كردنيااان هااةبوة بااةال
خةل
َم ذن هاايؤ مااافيَكي نااةبوة
ثياااو ..ثياااو هةموسااةروةتء ساااماني ذنةكااةي بؤماوةتااةوة بااةال
لةسةروةتء ساماني ميَردةكةيدا كاؤ هايؤ ماافيَكي ناةبوة لاة مرياتاي باوكيادا ئةطاةر باراي
َم طةر براي نةبوو بَي ئةوا هةقي هةبوة.
هةبوو بَي بةال

 سالَةكاني ( 700تا  )1300سةردةمي ئايين مةسيحي

ذيااااني مةسااايحيةكان لةساااةرةتادا ثشاااتيان باااة رِاوو شاااوانكارةيي بةساااتوة طااارنت باااوو
خواردنيااان دةساا كااةوَي وةثاريَزطاااري لااة ذيااان بكااةن باااروو دؤخااي ئااابووري ئااةوان
بةجؤريَك بوة كةلةسةر سفرةو خوان دانيشتوون نةيان زانيوة ئاية جاري دووهةم خاواردن
دةبيَتااااةوة يااااا لةبرسااااا دةماااارن ،هةربؤيااااة برِياريااااان داوة بااااةربؤئارةزوة جنساااايةكانيان
َوبكةنةوة ،كةم ثابةناد ناةبوة بةهاوساةرطرييةوة لةباةر ئاةوةي ئاساز ماردن زؤرترباوة
بال
َي ببيَاا هااةموو ثياااويَكيش
َثااةي كااردوة بؤئااةوةي مناادال
لةلااةدايك بااوون .هااةموذنيَك هةل
َثااةي كااردوة بؤئااةوةي خااواردن ثةياادابكات .ئااةوةي كةلااةالي مةساايحيةكان تااابوو بااوة
هةل
ي سزاكةشاي باريز باوة لاة
ي ياان ما َ
َدا ض نيَرباوو با َ
بريز بوة لةسيَكم كردن لةطة َل ئاذةل
َةكااة ء هااةم مرؤظةكةشاايان كوشااتوة بةرِيَطااةي سااوتاندن.
س ايَدارةدان واتااا هااةردوو ئاذةل
َو بااااوة تااااةنـا يااااةك هةفتااااة ثااايَش
ثةيوةناااادي سيَكسااااي ثااايَش هاوسااااةرطريي زؤر بااااةربال
َطاي
هاوسااةرطريي وازيااان لااةم جااؤرة سيَكسااة هيَناااوة .لةشفرؤشااي هااةبوة لااةناو كؤمااةل
َناةي لةلةشفرؤشاي درووسا
َو باوة .ئاةو منداال
مةسيحيةتدا بةشيَوةيةك لةشيَوةكان بةربال
بااوون خراونةتةبااةر كاااري سااةربازيء زؤريَكاايش لةثاَلااة وانااةكان لااةم منداآلنااة بااوون وةك
َناد ،ولياةم ،فارؤي ساارد ...،تاد) لاةناو مةسايحيةكاندا و
(كؤشؤالن ،ئارساةر ،جااوين ،رؤال
بةتايبةت لةناو سوثادا ذمارةيةكي زؤر لةذن هةبوون بةباةرطي ثياواناةوة كةلةجةنطةكانادا
لةطااااة َل سااااوثادا دةيااااان بااااردن ضااااونكة دةيااااان ويساا ا كاااااتي داطريكردنااااي شااااارةكان
سةربازةكانيان مةش غو َل ناةبن بةدةسا دريَاذي كردناي سيَكساي بةمنوناة كاتيَاك جةيشاي
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فةرةنسااي دةوري عةكااة دةدات لةفةلةسااتني ( )300لةشفرؤشااي فةرةنساايان لةطااةلَ دةب َيا
َمانانةكان ئةمااةدةبينن داواي هااةمان خزمااةت طااوزاري دةكااةن.
كاااتيَكيش سااةربازي موس ال
لةبةرامبةر ئاةم خزمةتطوزارياناةدا ئاةم لةشفرؤشاانة موضاةي تايباةتيان هاةبوو كةكةنيساة
َي
َم لةهاةمان كاتادا لةساال
ِريَطةي ثيَدابوون ياةكيَك لةواناة (قةشاة تؤماام ئاةكوينام) باةال
( )1161وة وردة وردة لةاليةن ثةرلةماني بةريتانياوة بؤيةكاةم جاار لةشفرؤشاي لةوذناناة
قةدة اااةكرا كةنةخؤشاااي لاااة ساااوتانةوةيان هاااةبوة ئةماااة يةكاااةم جاااارة كةرِةضااااوي
هةلومةرجي تةندروسز بكرَي لةبواري لةشفرؤشيدا.

 لةسةردةمي رِاثةرِين  1300تا 1534

ساااةردةمي رِاثاااةرين بةثلاااةي ياااةك لاااةئيتالياوة دةسا ا ثيَااادةكات لةطاااةلَ لاااةدايك باااووني
َم ئاةم ساةردةمة هاةذمار
(ثييارك) ساةرةرِاي ئاةوةي بريؤكاةي ماةزن ماةزن لاةدايك باوو باةال
َوةشاااندني بااةها ئةخالقيااةكان ئااةوة سااةرةجنامي
دةكرَي ا بااة سااةردةمي لةبةريااةك هةل
َتانةي دةروازةياةكي طرنطاي بازرطااني
َتي ئيتاليا يةكيَك بوو لةو وال
َةمةند بوونة كةوال
دةول
بوة لةنيَوان رِؤذهةالتء ئةوروثاي رِؤذ ئاوادا لةم نيَوةنادةدا باازارِو ثاارةء قاةرز ثيَكـاتاةي
َطايااةكي مةساايحي كااراوة دةباان .بااةزياد بااووني ثااارة تاااوان زياتردةب َي ا
سااةرةكي كؤمةل
َندي ذيانء باةهاي باةرزي ئاةخالقي
َةمةن بووندا ضيي زاهيد بوون منونةي بل
وةلةطةلَ دةول
ناميَنَيا بااةم جااؤرة ذنااانء ثياااوان بَياازار بااوون لااةو بنااةما ئةخالقيانااةي كةلةسااةردةمي
َكو ئيَساتا ئةوبنةماياناة باة ثيَ اةوانة دةطؤرِريَا
هةذاري و ترسدا لةساةري رِاهااتبوون باةل
َطاي ئيتاااالي هيَااادي هيَااادي دةساااز كااارد باااة
لةطاااةلَ اااةريزة وزؤري ثارةكانيانااادا .كؤماااةل
طةرِانةوة بؤ بنةما فكرياةكاني (ئاةبي قاؤر) كاةدةَلَي مارؤظ ثيَويساتة ضايَذ لاة ذياان ببايينَ،
وةهااةموو ضايَذةكان بيَتاااوانن تائااةو ساااتةي بؤمااان دةسااةَيَ سااةرةجنامي ضايَذ بينين َيااك
تاوانيَكمان كردوة.
َمةناااديء ثاااارةدا باااؤخراثكردني بناااةما ئةخالقياااةكان ئاااةو
هؤكااااري دووهاااةم لاااةثالَ دةول
ملمالنيء كوشاتارة سياساية باوو كةلاةناو ثارتاة سياسايةكاني ئيتالياادا بااوبوون ..زؤري
جااةنتء سااةربازة بااةكريَ طاارياوة بيانيااةكانءء هاااتو ضااؤي سااوثاي بيَطانااة بااةناو زةويء
َو بونةوةي لةشفرؤشييةكي بيَ ويَنة ضونكة زؤرباةي
زارةكاني ئيتاليادا هؤكار بوون بؤ بال
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زؤري سااااةربازة بيانييااااةكان هاااايؤ ثابةندنااااةبوون بةساااانورة ئةخالقيةكانااااةوة .ذيَرخاااااني
َو بوو بوون بةهؤي جةنطةوة
َي و بازرطانيء ثيشةسازي تةواو تيَكةال
ئابووريء كوشتوكال
َتداريَكي ضةوسايَنةر بااوون ئةمانااة هااةموو داتء نااةريَتيَكي
َتدارةكانيش دةسااةال
دةسااةال
ئيتاليان تيَكدا.
َطااة لةهااةموو فةلسااةفةيةكي ئةخالقياادا بريتييااة لااةريَك خسااتين
سااةرةتا تاارين بنااةما بةل
َطادا .مارؤظ بةسروشاز خاؤي ئاارةزووي فارة سيَكساي
ثةيوةندي نيَوان ذنو ثيااو لةكؤماةل
دةكات (واتا فرة هاوسةري) هيؤ شزَ نية مرؤظ قايل بكات بة يةك هاوسةر طةر سازايةكي
تونااااادو هةذارياااااةكي زؤرو كااااااريَكي زؤر طاااااران ناااااةبَي وةبةتاااااةواوي لاااااةذيَر ضااااااوديَري
هاوسةرةكةيدا نةبَي .
َم
لةساااةدةكاني ناوةراساااتدا كاااةمي سيَكساااي حاااةرام بااااو باااوة تاااا لةساااةدةي راثاااةرين باااةال
لةسةدةكاني ناوةراستدا كةمي بام لةمةترسيةكاني دةكرا (اليةنة خراثاةكاني) بةتايباةت
َم لةسةردةمي رِاثةرِيندا كاريَكي وةك لةشفرؤشي قيَزةونيباوو
لةناو تويَذي رِؤشنبريدا بةال
ضونكة ذمارةيةكي زياتر لةذنان هاتنة بوواري كاركردن وكاية رِؤشنبرييةكان ئةمة ثلةو
ثايااةي ذناااني بااةرز كااردةوة بةش ايَوةيةكي طشااز ئااةو بااريوو بؤضااونة نااةما كااةذنان تااةنـا
َدا وةبةشيَوةيةك لةشيَوةكان
ةريزةسيَكسيةكاني ثياو تيَردةكةن لةثالَ ئيشو كاري ناومال
َادا ذناان جلاو باةرطي ِريَاكء ثيَكياان دةثؤشايء
بزووتنةوة سةرةتاييةكاني ذنان سةري هةل
خؤيااان دةثاراس ا لااةثياوان بؤئااةوةي تااةنـا وةك كةرةسااةيةكي سيكسااي سااةير نااةكريَن
ذنيَكااي ناااودار لااةرِؤمادا خااؤي لةس ايَدارةدا بؤرِزطاااركردني شااةرةت خااؤي وجةسااتةي بااوة
َاااااة ناشاااااةرعيانةي
طاااااةورةترين كاااااةذاوةو طاااااةورةترين خؤثيشااااااندان وهاااااةموو ئةومندال
كةلةئةجنامي لةشفرؤشاي لاةدايك باوو باوون لاةم خاؤ ثيشااندانةدا بةشاداربوون ملمالنايَء
َم هاوسيكسااي
َو بااوو .بااةال
َي شااةرعيء ناشااةرعيدا زؤر ب اال
تو ناادوو تيااذي لااةنيَوان مناادال
َو بوو.
َي) بةشيَوةيةكي زؤر بال
(هؤمؤسيَ وةل
َي ( )6800( )1490لةشاافرؤ
لةسااال

هااةبوة لااةرؤمادا كةنزيكااةي  90000كةسااي تيَاادا

َم لاااة ظينسااايا ( )11654لةشااافرؤ هاااةبوة كاااة  300000كةساااي تياذيااااوة
ذيااااوة باااةال
َو بؤتااةوة
َو كراوةيااةك كااةناو عنااوانء كرَيااي لةشفرؤشااةكاني تيااابال
ئةمانااة بااة ثَيااي ب اال
لةوكاتااةدا ئااةم لةشفرؤشااانة لةسااةر رِيَطااةو طازينؤكااان دابااة بااوون بةشايَوةيةكي طشااز
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ميوانداري طةن ء هونةرمةناديان كاردوة وةياةكيَك لةواناة (متشايليين) باساي شاةويَك لاةو
شاةوانة دةكاات كاةالي ئاةم لةشفرؤشاانة ماوةتااةوة باة هاةمان شايَوةي باساكردني نااانيَكي
َةمةناديء زؤري ثاارة ياةكيَك باوة لاةو
نيوةرِؤ ..خاَليَكي طرنت كةليَرةدا باساي بكاةين دةول
هؤكارانااةي توانيءيااةتي دياااردةي لةشفرؤشااي داثؤشاايء بيااان ثاااريَزيَ لةياسااا قةدة ااة
كراوةكان.

 سةردةمي ضاكسازي ئايين ( 1517تا )1564

لةم سةردةمةدا سيكم بازاريَكي تري دؤزيةوة ئةويش رِةواج ثةيداكردن ياان ساةرةتاكان
(ثرؤنااؤ طرافيااا) .لااةدوونياي مةساايحي التينياادا هونةرمةناادةكان دةسااتيان كاارد بااة ثةياادا
كردني بازارِ بؤ ويَنة سيكسيةكان ودةسطيَرِةكان لةبازارِ دةيان فرؤش كارمةنادي بةريادو
ياري ااااايةكاني سااااايَرك ودةساااااتطيَرِةكان باشااااايين منوناااااةي ئاااااةم ويَناناااااةيان دةسااااا
دةكااةوت.تةنانااةت لةرِؤذنامااة (ئؤرؤسااتؤكراتيةكاندا) طؤشااةيةك هااةبوو بااؤ (ثؤرنؤطرافيااا)
َم رِيَاذةي نةخؤشاية
بةم جؤرة داهاتي لةشفرؤشي بةشيَؤةيةكي بةرضاو زيادي كرد باةال
نـيَنيةكان بةرز بوةوة طةشتة ئاسز ثةتا هةر بؤية حكوماةت لاةدواي حكوماةت دةساتيان
كرد بةقةدة اةكردني ئاةم كاارة وياةكيَك لةواناة (لؤتاةر) كاة ئاارةزوة جنسايةكان بةشاتيَكي
ئاسااايي دةباايينَ لااةثيَناو ئااةوة دايااة كااة لةشفرؤشااي كااةم بكاتااةوة تةنانااةت (ميش ايَل دي
َي( )1560دا ياسااااايةكي طاااارنت دةردةكااااات بؤئااااازاد كردنااااي ساا ايَكم
لؤبيتااااةل) لةسااااال
وقةدة ةكردني لةشفرؤشي ئةمة هةمووي لةثةراويَزي ضاكسازي ئايندا.

 سةرةتاكاني سةردةمي ئةقلَ لةسالَي 1643_1553

َنياااةت بةساااةر بريوبااااوةرِدا زا َل دةبيَااا باااةجؤريَك باااريو وبااااوةرِي
لاااةم ساااةردةمةدا ئةقال
مةساايحيةت هااةر بااةربآلوة وقةشااةكان بانطةشااةي بااؤ دةكااةن وياساااكاني ئاااين بااؤ زياااني
ئااااةخالقي ثااااةخش دةكةنااااةوة لااااةناو جوتيارةكانيشاااادا باااااوةرِ بااااةئاين وبةمةساااايحيةت
َم بنةماكانيشااي ثيَشايَل دةكرَيا  ،لةشفرؤشااي عةيبااة
بةشايَوةيةكي بااةرفراوان بااآلوة .بااةال
وكرِينيشي هةر عةيبة بةآلم طةر كةم ضاوي ليَ نةبَي ئاسايية.
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 سالَي 1756_1715

َم
َو باوو لاةم رِوةوة باةال
ثةيوةنديية سيَكسيةكان ثيَش هاوسةرطريي لةناو ذناندا كاةمي باال
َطاي مرؤظايااةتي ئااةو بااارو دؤخااة بااة
لةشفرؤشااي طةشااتبوة لوتكااة كااةجاريَكي تاار كؤمااةل
خؤيةوة نابينيَتةوة بةتةنيا لةناو لةندةندا ( )50000لةشفرؤ هةبوو لةهةمو كافييايةك
هااةموو ضيَشا خانةيااةك هااةموو ئااوتيَليكي طااةورةو ب ااوك هااةموو مؤتيَلااةكاني سااةر رِيَطااا
باخةطشااتيةكانء ديسااكؤكان ،شااانؤكان ،هةناادي دووكااان هااةبوو كااةخؤيان تيااا منااايش
دةكرد ..ئةمة سةرةرِاي ئةوةي كةياسا هيؤ بةزةيي ثياياندا نةدةهاتةوة طةر يةكيَكيان ليَ
بطريايااة كاتَيااك ِريَ بااة ثياااوان دةطاارن زينااداني دةكاارانء ئةشااكةجنة دةدران ئةشااكةجنةكة
لةناو ئاميَريَكي ئةشكةجنةداندا بوو كةثيَي دةوتارا (مةشاـةرة) .طؤظااري (جيَارت سايي )
َي  1731نووسايويةتي دايكاي نيتـاام دويَاين ئيَاوارة تاوانباار
لةذمارة شةشي ئاياري سال
كرا لةنزيك شةقامي (سان جيمم) وة ئةوانةي لة شةقامةكةدابوون سوكايةتي تةواويان
َم هيَشااتا
ثيَك ا رد تائااةو كاتااةي لااةهؤ خااؤي ضااوو وبةدرَيااذايي مةشااـةرةكة كااةوت بااةال
جةماوةرةكااة بااةرد بارانيااان دةكاارد بةتوناادي وباااوةرِيش وايااة لااةماوةي رِؤذَيااك تااا دوورؤذ
دةمريَاا ا (ال  .)50لةرِاسااااتيدا ئاااااميَريَكي واترسااااناكي ئةشااااكةجنة دان بااااؤ لةشفرؤشااااة
َةمةنااادةكانيان
َكوو بةتاااةنـا باااؤ هاااةذارةكان باااوو ضاااونكة دةول
دةولةمةنااادةكان ناااةبوو باااةل
َيان دةكردن يان هةنديَكيان هةبوون
بةرتيليان ئةدا كرِيارةكانيش دةهاتن بةكةفالةت بةرةال
زؤر ناسراو باوون لةطاة َل داماةزراوةكاني ثاؤليمء ياساادا بةرذةوةنديياةكي دوواليةناةيان
هةبوو.
َو كراياةوة باةناوي يادةوةرياةكاني
َي  1749باال
َياةتي ساال
يةكةم نوسراوي زانسز كؤمةال
لةشفرؤشا ايَك تائيَساااتا باااةقيَزةونيين كتيَباااةكاني ئةوساااةدةية هاااةذمار دةكريَا ا ولاااة
هةمووشيان زياتر رِةواجي هةبوو لةنوسيين (جؤن كليالند) بةم جاؤرة لاةو ساةردةمةدا
َو بااوةو ليَيااان طاارياوةو ليَيااان لااة س ايَدارة دراوة لااةناو
لةشفرؤشااي بةئةندازةيااةكي زؤر ب اال
َتن باااؤ
َتاااة دةساااتيان كااارد باااة هاااةال
َكي ئاااةو وال
باااةريتانيادا ..باااةجؤريَك وردة وردة خاااةل
سنورةكاني (ئوسكوتلةندا) وةئةم دياريدةية بؤمااوةي ثةجناساالَ دريَاذةي هاةبوو هاةتا
َم لةهااةمان سااةردةمدا
َتااةوة ضارةسااةر دةكرَي ا بااةال
بااةبرِياريَك لةاليااةن ثةرلااةماني ئااةو وال
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َو باوو سازاي هاوسيَكساي كوشاز
َةمةندةكان باال
لةفةرةنسا لةشفرؤشي لةناو هةذارو دةول
َم ئةم سزاية بةتةنيا لةسةر هاةذارةكان ثياادة دةكارا ..لاةماوةي ديااري
بوو بةسوتاندن بةال
َةمةندةكاني فةرةنسادا بة تةنيا شاوانيَكسةم سازايةي بةساةردادرا
كراودا لةناو هةموو دةول
َي  1724ئةم شاوانة قةشاةبوو باةناوي (ديظساؤنيز) كاة (ظؤلتاةري) شااعري هاةوَليَكي
لةسال
زؤري دا بؤ ئازاد كردناي .جيااوازي لةلةشفرؤشايدا دةتاوانني بكاةين لةفةرةنساادا لاةنيَوان
َةمةناادةكان دةسااتيان دةكااةوت زؤر
َةمةناادو هااةذارةكان ئةوةيااة كةئااةو ثارةيااةي دةول
دةول
َم هااةذارةكان بةشااي ذيااانيَكي ئاساااي نااةدةكردن
بةكامااةرانيء خؤشااي ثَيااي دةذيااان ب اةال
هؤكارةكة لةثش ئةم بازارةوة ئةوةبوو كةخاوةن كارةكاان كريَاي ثيويساتيان نةداوةتاة
كريَكارةكانيان ،ومةزندة دةكرَي كةبةتاةنـا لاةناو ثاريسادا ( )40000لةشافرؤ هاةبوة.
بةش ايَوةيةكي طشااز شااةقامي فةرةنسااي ئااةم كااارةي بةئاسااايي زانيااوة ضااونكة باوةريااان
وابوو كةقةشةو ضينة (ئؤرستؤقراتةكان) ئةم دياردةيةيان درووسا كاردوة طاةر ئاةوانيش
َم هيَشتا ثلةو ثايةي لةشفرؤشاةكان لاةخوار
نةبووناية ئةوذنانة لةشفرؤشيان نةدةكرد بةال
َم الي ثااؤليم جياااواز بااوة بااةبيَ شااكات دةسااكاري
تاارةوة بااوة لةضاااوي كريارةكاناادا بااةال
لةشفرؤشاااةكانيان ناااةكردوة ولاااةكاتي شاااكات كردنيشااادا باااةثؤل دةساااطرييان كاااردوون..
ساااااةريان تاشااااايونء خراونةتاااااة ذيَااااار ضااااااو ديَرياااااةوة .ئاااااةو لةشفرؤشاااااانةي كةلةطاااااةلَ
َةمةندةكانادا باوون جؤريَاك حةصاانةيان هاةبوة قاابيلي طارتن ناةبوون ضاونكة دةضاونة
دةول
َةمةندةكانء يان دةرفةتيان دةبوو لة شانؤكاندا هةنديَك رِؤلَ ببيانن وةك ئةكتاةر
َي دةول
مال
وةكاااتيَكيش بةهونةرمةنااد هااةذمار بكرانايااة ضاايي قااابيلي طاارتن نااةبوون ..خاااَليَكي طاارنت
هةياااة كاااة ثيَويساااتة ليَااارةدا باساااي بكاااةين :خياناااةتي زةوجاااي عاااةي ناااةبوة وباااة ياااةكيَك
َكوو لةهةنااديَك شاااري
لةرِيَطةضااارةكان دانااراوة بااؤ بَياازار بااوون لااةذياني هاوسااةرطريي بااةل
فةرةنسيدا خيانةتي زةوجي يةكيَك بوة لةداتءنةريتةكان كةثيَويس بوة بكرَي .


 لةشفرؤشي لةسةدةي نؤزدةهةمدا

َداني
وةك دةزانني لةسةدةي نؤزدةدا طةرماةي طاورِءوتيين شؤرِشاي ثيشةساازيء ساةرهةل
َناسااايء دةركاااةوتين بناااةماكاني زانساااز دةروونزاناااي با اوة ،هاااةر بؤياااة
زانساااز كؤمةل
َي بوونةتااااةوةء زؤريَااااك لةرِةوتااااة
تويَذينااااةوةكانيش لةسااااةر لةشفرؤشااااي وردتاااارء قااااول
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فيَمينيساااااتيةكان دةركاااااةوتنء رِيَ اااااكةي خؤياااااان ديااااااريكردء رِاي تايباااااةتيان لةساااااةر
َطا ثيَشاكةوتوةكان
لةشفرؤشي هةبوو ..لةسةردةمي شؤرِشي ثيشةساازيدا تاةواوي كؤماةل
َي كااااركردنيَكي زؤر باااوون هاااةموو مرؤظيَكاااي ثيَطةيشاااتوو زيااااتر لاااة 12كاتاااذميَر
ساااةرقال
كاااااريكردوة رِؤذانااااةء هااااةر لةسااااةردةمي رِاثةرِينيشااااةوة ثةيوةنديااااة سيَكساااايةكان وةك
ثيَويستيةك ئازادكراون ،هةربؤية رِيَذةي لةشفرؤشاي لاةم ساةدةيةدا بةباةراورد لةطاةلَ ئاةو
سةردةمانةدا كة بةجيَطريتر هةذماركراون كةمي بوة ،ئةمة سةرةرِاي ئةوةي لةشفرؤشي
َةتةوة.
باريَكي زياتر جيَطريء رِيَكخراوي بةخؤوة بينيوة لةاليةن دامةزراوةكاني دةول
شاااااايةني باساااااة كةرِةوتاااااة فيَمينيساااااتييةكانء فةلساااااةفةكاني ساااااةردةمي رِؤشااااانطةري
بةشيَوةيةكي بةرضاو دذي لةشفرؤشي وةستاونةتةوةء هةر بؤية لاةم كاتاناةدا كاةمي باوة،
بةتايباااةت زؤرباااةي ملمالنيَكااااني ئاااةم ساااةردةمانة ملمالنيَاااي دةساااةآلت ياااان ثاوانكااااري
بازارِةكااااني جيـاااان باااوونء مااارؤظ زيااااتر طرنطاااي بةدؤزيناااةوةكان داوة ،وةك دؤزيناااةوة
جوطرافيةكانء داهيَنانةكان لةبواري زانسز جياوازدا ،سةرةرِاي ئةماة باازارِيَكي طاةرم
بااؤ لةشفرؤشااي نااةبوة بةبااةراورد لةطااةلَ كؤتاييااةكاني سااةدةي بيس ا يااان لةسااةدةكاني
ناوةرِاسااااتدا ،ضااااونكة لةسااااةدةي نااااؤزدةدا زؤربااااةي جةنطااااةكانيش جااااةنطي دةسااااآلتء
ثاوانكاري بوون باؤ دؤزيناةوةي باازاِر هاةروةها بةشايَوةيةكي ِريَاذةيي سايَكم ئاازادكراوة
كةزياتر دةرفةتي داوة بةكةمكردنةوةي لةشفرؤشي.

 لةشفرؤشي لةسةدةي بيستدا

لاااةدونيايي بازارِةكااااني ساااةرمايةداريدا لةشفرؤشاااي لاااةرِيَطاي ثؤرنؤطرافيااااوة ثيَدةنيَتاااة
قؤناااا ي بةفيلمكردناااةوةء ساااةرةتاكاني فيلماااي سيَكساااي دةطةرِيَتاااةوة باااؤ ساااةرةتاكاني
َداني تياااؤرة دةروونياااةكاني فرؤياااد كاااة بةشاايَوةيةكي
ساااةدةي بيساا  ،هاااةروةها ساااةرهةل
سةرةكي ثش دةبةستَي بة دةروونشيكاريء ثاشانيش زؤربةي دياردة دةروونيةكان باة
َيز مرؤظةوة دةبةستيَتةوة ،هاةر بؤياة شاةرعيةتء رِيَكخساتنيَكي زيااتر
رِةوشي سيَك وال
بة سيَكم درا ،ئازادي سيَكم لةئةوروثاء ئةمريكادا تةواو بةربآلو بوو ،بةآلم هيَشتا ئاةم
َكاااة بةثَي اااةوانةوة زؤرباااةي
ئازادياااة ناااةبوة هاااؤي داخساااتين بازارِةكااااني لةشفرؤشاااي ،بةل
شاااارةطةورةكاني ئاااةمريكا بةشاايَوةيةكي ئاشاااكراو باااة شاايَوةيةكي رِيَكخاااراو لةشفرؤشاااي
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تيايانااادا لاااةبرةودابوو ،هاااةروةها لةزؤرباااةي وآلتااااني ئاااةوروثادا لةشفرؤشاااي لاااةباريَكي
رِيَكخراودا دةطوزةري ..لةماوةي نيَوان هةردوو جةنطي جيـانيدا لةشفرؤشاي برةويساةند
لةئاااااةوروثاي رِؤذئااااااوادا باااااةهؤي ئاااااةو قةيراناااااة ئابوورياااااةوة كاااااة تاااااةواوي بازارِةكااااااني
سااااةرمايةداري طرتبااااوةوة ،بااااةآلم لةرِؤذهااااةآلتء بلااااؤكي سؤشياليسااااتيدا لةشفرؤشااااي
بةشايَوةيةكي رَِيااذةيي كااةمي بااوو ضااونكة بةشايَوةيةكي طشااز ئااةم سيسااتةمةي دوةميااان
ذياني دابينكردبوو ،هةروةها بةئةندازةيةكيش ئازادي سيَكم بةربآلوبوو.
لةثا جةنطي جيـاني دوةمةوة بازارِي لةشفرؤشي تةواو بةسيايةوة باةبازارِةكاني تاري
وةك ماااؤدةو جوانكااااريء ثيَويساااتيةكاني تااارةوة ،ئةطةرضاااي لاااةم ماوةياااةدا ..ئاااةم باااازارِة
ئازادياةكي باشاي بااةخؤوة بايين باةآلم زياااتر ثابةناد باوو بااة تيَكارِاي كاياة ئابووريةكانااةوة
لةثيَشااي ،ضااونكة بةش ايَوةيةكي رِيَكخااراو بازرطاااني سيَكسااي دةكااراء ئةمااة ئاسااتيَكي
دياااااريكراوي خااااؤي هااااةبوو بااااؤ تيَربااااوون ،هااااةوةها لااااةكؤتايي شةسااااتةكانةوةء لةطااااةلَ
ساااااةرةتاكاني سااااااآلني هاااااةفتاي ساااااةدةي رِاباااااردوودا رِةوتء ئاراساااااتة فيَمينيسااااازء
جيَندةريةكان زياديانكردء دذايةتيةكي بةرضاويان بؤ ئةو تيَرِوانيانة هةبوو كة ساةبارةت
بة لةشفرؤشي هةبوو بوون ،كة تا ئيَستا هةنديَكيان بةردةوامن ..ئةوةي شايةني باساة
َيز طةشةي كاردوةء رِؤذ
لةناوةرِاسز سةدةي بيستةوة تائةمرِؤ رِةوتي هؤمؤسيَك وال
لةدوا رِؤذ ياساكانيان بؤ هةمووارتر دةكرَي ء لةم ثةيوةندةشادا لةشفرؤشاي بةرِيَذةياةكي
زيااااتر لاااةناو ثياوانااادا باااآلو دةبيَتاااةوة طاااةر باااةراوردي بكاااةين بةتاااةواوي هاااةموو مااااوة
َي نووسااااراو يااااان رِاسااااية بَليَاااانني
ميَذوويااااةكاني مرؤظايااااةتي كااااة نزيكااااةي  4000سااااال
دؤكيوميَنتكراو دةبَي .

 شؤرشي سيَكس لة كةلتوءري رِؤذ ئاوايدا

لةدووسااةدةي رِابااردوودا سايَكمء خؤشةويسااز طؤرانكاااري طااةورةيان بااةخؤوة بينيااوة،
لةسةرةتاكاني ساةدةي رِاثةريناةوة ( )1901 – 1837خؤشةويساز و سايَكم دووشاز
لةيااةك جياااواز بااوونء باسااي مةسااةلة سيَكساايةكان لااةنيَوان هااةمان رِةطااةزدا بةئاشااكراو
كراوةياااي ناااةدةكرا .هةميشاااة سا ايَكم بةمةترسااايةكي طاااةورة دةزانااارا بؤخؤشةويسااازء
َم هةرضااي سيَكساااة لاااةكاتي
باااوةرِوابوة خؤشةويساااز يااةكطرتين نيَاااوان دوو رِؤحااة باااةال
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هاوسةرطرييا رِوودةداتء بةشيَكة لةهاوساةرطريي وثيَويساتة بةتاةواوي كاؤنيؤلَ بكريَا ،
دةنا مرؤظ دةبيَتة كؤيلةي ئةم هةستةي.
بريَكي زؤر لاةم باريوو بؤضاونانة ثا ااوةي ساةدةي ناؤزدة باوون كةلةساةدةي بيستيشادا
َم لةدواي جةنطي جيـاني دووهةمةوة طؤرانكاريةكي زةباةال دةرباارةي
بةكار دةهيَنرا بةال
َةتي رِووي دا بةتايبةت لة شةستةكاندا كةئةم طؤرانكارياناة لاةرِةفتاري
ذياني سيَك وةل
َسااوكةوتي رِؤذانااةدا رِةنطيااان دةدايااةوة .ئااةوةي كةبةشؤرِشااي
سيَكساايءبةها كااانيء هةل
سيَكساااااي دةناسااااارايَتةوة لاااااةنيَوان ( )1970 – 1960دا بريتيياااااة لاااااةئازادي تاااااةواوي
ذنانءثياوان لةسيَكم كردندا هةروةها بةرِيَذةيةكي كةمي ئاازادي سيَكساي نيَاوان ذنءذن
هةروةها بةريَذةيةكي كةمييش ئازادي سيَكسي نيَوان ثياو ثياو.
لةالياااةكي تااارةوة فيَرباااوون دةرباااارةي مةساااةلةكاني سيكساااؤلؤجي زياااادي كااارد هاااةروةها
رِاهيَنانيش لةم بوارةدا بؤئةوانةي توشي الوازي بوون عيادةو شويَين تايباةتي بؤكراياةوة
طرنطااة دان بااةوةدا بن ايَني كةتيؤريااةكاني (ساايطمؤن فرؤيااد)ء هااةموو ئااةو تويَذينةوانااةي
كةسيَكسؤلؤجيسااااتة ئةوروثيااااةكان كردويانااااة كاريطةريااااةكي زؤري هااااةبوو لةسااااةر ئااااةم
طؤرِانكاريانة
ئةم شؤرِشة لةئةوروثادا لةسةر هةموو جيـان رِةنطي دايةوة شايةني باساة لةشفرؤشايش
كةلةم ثةراويَزةدا دةرفةتي زياتري بؤ كراوةتةوة و ئاسااني توانيوياةتي باةهؤي ئاةو تواناا
ئابووريااة شاااراوةيةي كااة تيَيدايااة هةنااديَك كؤس ا لةبااةردةم خؤياادا البااةرَي كةبااة تااةنـا
بةهؤي ئازادي سيَكسي يةوة دروس ناكرَي .
َو بوونااةوة ئةمااة
شااايةني باسااة طةشااة كردنَيَكااي بااةر فاارةي نةخؤشااية نـيَنيااةكان ب اال
َتان بةرامبةر ئازاد كردناي لةشفرؤشاي هاةروةها
َويَسز هةنديَك لة وال
هؤكاريَك بوو بؤ هةل
َو بوونةوةي بازرطاني بةمرؤظةوة بةمةبةسز سيَكم ياةكيَكي تار باوو لاةو هاندةراناةي
بال
رِيَكخااراوة جيـانيااةكان و نةتااةوة يااةكطرتوةكاني ناضااار كاارد كةرِيَكااة وتنامااةو برِوانامااةي
جؤراو جؤر لةم بارةيةوة دةربكةنء مؤريان بكةن.
لةسةرةتاي هةشتاكاني سةدةي رِابردوودا بازارِةكاني سيَكم لةشفرؤشي تيَدةثةرِيَنيَ ء
بااةهؤي هاتنااة كايااةي ئاااميَرو كةرةسااةكاني مااام مياادياوة هااةروةها لةطااةلَ طةشااة كردنااي
ئةنتااةرنَي و سااةتةاليتا لةشفرؤشااي و بازرطاااني بةمرؤظااةوة بةمةبةسااز س ايَكم دةبيَتااة
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دياردةيةكي جيـاني و هؤكااريَكي طارنت باؤ بةرهاةم هيَنااني بةرهةماةكاني (ثؤرتؤطرافياا)
َااايَني ثيََشااااكةوتين زانسااااز و ثزيشااااكي زؤري هؤيااااةكاني
لةاليااااةكي تاااارةوة دةتااااوانني بل
َوي لااة فرؤشااي ضااونكة
ساانوربةند كردنااي مناادالَ بااوون هاناادةريَكي تاار بااوون بؤبااةربال
كاريطةرية نيَطةتيفةكاني لةشفرؤشيان كةمكردؤتةوة لةسةر ئاسز تاكةكةم ،سةرة رِاي
َوي نةخؤشيةكان.
زؤريء بةربال

52

باسي دوةم :سيَكسؤلؤجيء رِةهةندةكاني لةشفرؤشي

وةك لةساااةرتاكاني باساااي يةكاااةمي ئاااةم بةشاااةدا ثيَناساااةي لةشفرؤشااايمانكردوة طرنطاااة
بةيادي خؤماني بـيَنينةوة كاة لةشفرؤشاي لةدووبةشاي ساةرةكي ثيَاك ديَا ئاةوة بارِي
ثارة ،نةخ يان خزماةتطوزاري ياان شاتيَكي بةبةهاياة بةرامباةر خزماةتطوزاري سيَكساي،
كةواتااة ثيَويسااتة ئااةوة باازانني كااة س ايَكم يااةكيَك لةبةشااة سااةرةكيةكاني ئااةم باسااة ث َيااك
ي وردةكاري ثيَويسا لةوبارةياةوة باام بكاةين ،هاةر بؤياة ئاةم
دةهيَنَي ء ثيَويستة هةند َ
بةشةمان بةطرنت زانايء باساي دوةماي ئاةم بةشاةمان لةضاةند ناونيشاانيَكي ثةيوةنديادار
بةو بابةتةوة ثيَكدَي .

 سيَكسظظؤلؤجي وةك زانسظظتيَكي نظظويَ لظظة نيَظظو زانسظظتةكاني كؤمةلَناسظظيء
دةروونزانيدا

هااةموو زانسااتيَك بااةوة دةس ا ثَياادةكات كةزانايااةك بؤيةكااةم جااار لةبابةتااةكاني باادويَ ء
بةشيَوةيةكي ئةكادمي شييان بكاتةوة ،يان دةكرَي بةشيَوة ئةكادميةكة دةس ثيَبكاتء
دواترناونيشانءناوي تايبةت بةو زانساتة دابنيَا طاةر لةساةردةمي كالسايكء فةلساةفةدا
ويَنينةوة ئةوا دةَليَني رِةفتاري سيكساي مارؤظ لةساةردةمي فريعةونةكاناةوة تويَذيناةوةي
لةسااةر كااراوة .بةمنونااة لةضااؤنيَز درووسااتبووني ماارؤظء ش ايَوازي زؤربااوونء ئةوانااةي
َينةوةياااةكي
لاااةرِووي سيَكساااةوة الواز بوونءرِاهيَنانياااان ( )sexotherapyباباااةتي ليَكؤل
طرنطي فةيلةسوفةكاني يؤنانء رؤمان بوة.
ميَاااذووي دةرماااان بةتاااةواوي ئاااةوةمان باااؤ دةساااةَيَنَي كاااةزؤر دةميَكاااة ثرسااايارةكاني
سيَكساااؤلؤجي ثرساااياري كاااؤني مرؤظاياااةتي باااوون .زانااااي هنااادي (ماالنطاظاتساااايانا)
كةدةربارةي (كاماسوترا)ي نوسيوة (كاماسوترا بريتية لةو كتايَ رِيَنمايياةي بؤثاةراوةي
خؤشسةويساااز ،ممارسة ة احلة ة  love making ،داناااراوة بةشا ايَوةيةكي كالسااايكي
لةهندستان).
زاناكاااني ئيسااالمء يااةهود لااةبارةي بابةتااةكاني سيكسااؤلؤجيةوة نوسااينيان هااةبوة وةك
(الرازي ،ابن السينا ،االبن روشد ...،تاد) لة ضني كتيَبيَكي تايبةت هةبوة بةناوي (سونوي
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جااني) كتيَبيَكةهااةموو بابةتااةكاني سيَكسااي تيانووسااراوةتةوة ضااؤن بةزانسااتيانة ئااةوكارة
َةكاني ( 1135تااا  )1204زانايااةكي جولةكااة ذياااوة بااةناوي (ماميؤنااادم
دةكرَيا  .لةسااال
رامباااااام) كةهاااااةمووذياني خاااااؤي تاااااةرخان كاااااردوة بؤنوسااااايين فةلساااااةفةيةكي تايباااااةت
لةسةرسيَكم .ئابةم جؤرة زانا زؤرن كةلةم بوارةدا نووسيويانة منونةي (شيَخ نفازاوي
لةتونم)ء (ئةندريام ظيزاليؤم) لةئيتالياو ( ابريل فالؤثيؤ)..تاد
َم لة ( )1896وة ئةم زانستة بووبة بةشايَك لةزانساز دةروون زانايء باايلؤجي ئاةوةي
بةال
تايبةتة بة بايلؤجياوة كةجاريَكي تر زانساز ثزيشاكي قساةي لةساةر دةكاات ئةوبةشاةي
سيَكسااااة كةثةيوةناااادي بااااةزؤربوونءمنالَ بوونءنةخؤشاااايةكاني منااااالَ بوونءنةخؤشااااية
َم هةرضااااي
دةروونيااااةكانءكار ئةناااادامزاني بةشااااةكاني ساا ايَكم لةمرؤظاااادا هةيااااة .بااااةال
دةروونزانية طرنطي بةذياني دةرووني مرؤظ دةدات سةبارةت بةم بابةتاة ،هاةروةها طرنطاي
بةكاردانةوةي ذياني سيَكسي مرؤظ دةدات لةسةر رِةفتارة دةروونيةكاني هةردوو رِةطةز.
َينةوةكاااةمان لةساااةر مرؤظيَاااك زيااااتر دةبيَا ا ء لةسااانووري تاكاااة كاااةم
ليَااارةوة كةلةليَكؤل
دةردةضااا اَي ء طرنطاااااي باااااةزياتر لةكةسااا ايَك دةدةيااااان بابةتةكاااااةمان دةبيَتاااااة باباااااةتيَكي
َادا
َناسيء طرنطي بةورِةهةندو كاريطةريانةي ذياني سيَكسي دةدةين كاةكار لةكؤمةل
كؤمةل
دةكات.
ئااااليَرةدا طرنطاااة لةساااةر تيَكاااراي سيَكساااؤلؤجي ضاااةن باباااةتيَكي طااارنت باااام بكاااةينء
َي ( )1965وة ضةند زانياريةكي
بيبةستينةوة بةبابةتةكةمانةوة دةتوانني بَليَني لةثا سال
ي
زانساز دةرباارةي سيَكساي مارؤظ دؤ زراوةتاةوةء باةو ثيَياة هيَشاتا ئاةم زانساتة باةنو َ
دةذميَردرَي ءكااة ئيَسااتا ئيَمااة لةسااةدةي بيس ا ءيةكء هااةزارةي س ايَدا دةذياان زؤرَيااك
لةثرسااةكاني سيَكسااؤلؤجيء ايااان سااايكؤلؤجياي ساايَكم( ..كاردانااةوة سيَكساايةكان،
رِةفتااارة سيَكساايةكان ،هةستةسيَكساايةكان هةسااتةناوةكية شاااراوةكاني سايَكم ...،تاااد)
هيَشتا ناديارن لةرِووي زانستةوة.
ئةنيؤثؤلؤجيسااتةكان بةشاايَوةيةكي طشااز كااةلتوورةكان دابااة دةكااةن ،كةئايااة ضااؤن
دةذيااان ..ضاااؤن خاااواردن دةخاااؤن ..زؤر مةساااةلةي تاااريش ساااةبارةت باااة زانساااز مااارؤظ..
ياااةكيَكيش لاااةم مةساااةالنة مةساااةلةي كاااةلتوورة كةباااة ثيَاااي كاااةلتوورة جياوازةكاااان مااارؤظ
رِةفتاري بةرامبةر جةستةي خؤي دةطؤرَِي بةمنونة ذني هندي رِةفتاةدةدات بةساةريدا باؤ
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خؤ جوانكردن وبؤئةوةي بيسةَيَنَي كةجيَ مةبةسز ئارةزوة سيَكسيةكاني ثياو بيَا ،
ي ئااارةزووي
َطاي رِؤكةكاناادا ذنااان سااةري خؤيااان ساافردةكةن بؤئااةوةي ج ا َ
َم لةكؤمااةل
بااةال
سيَكسي ثياوان بن وبةو شيوةية لةاليثياوان دياردةي جياواز جياواز دةبينينةوة.
بااةم جااؤرة كااةلتوورة جياوازةكااان فااةنتازياو رِةفتاااري سيَكسااي جياوازيااان لااةنيودا هةيااة
ئةطةر ضي سيَكم كردن لةنيَوان ذنء ثياودا لةضةند سنوريَكي دياري كراو دةر ناض َي .

 جؤرةكاني لةشفرؤشي لة دونيادا

بةش ايَوةيةكي طشااز جؤرةكاااني لةشفرؤشااي لةجيـاناادا هاااو ش ايَوةن ئةطااةر ضااي بااةثيَي
َتةكان ئةم بازرطانية دةطؤرَي بةمنونة لةفةرةنسادا لةهةنديَ ناوضادا
كةلتوورو ياساي وال
لااةناو مينوبوساادا دةكرَي ا  ،لةشااويَنيَكي وةك بااةايكا دووكااانء جا انااةي تايبااةت
َم لةتايالناااد لةئوتيَلةكانااادا
هةياااة كةلةشفرؤشاااةكان خؤيااااني تياااادا مناااايش دةكاااةن باااةال
لةشفرؤشاااي دةكريَاا لةشاااويَنيَكي وةك نةروجييشااادا لاااة ضاااةن ساااةعاتيَكي ديااااريكراودا
شةقاميَك يان دووشةقام ثاوان دةكةن ،لةسةردةمي رِذيَمي رِاباردووي عيَراقيادا لةشااريَكي
وةك بة اادادا لةناديااة لةيليااةكان لةشفرؤشااةكان دةناساارانةوةء بااؤكرِيين سايَكم دةبرانااة
َي سةرؤك باندةكاناةوة
دةرةوةي ناديةكان .لةكوردستاني ئةمرؤشدا بةريَطةي موبايلء مال
َم بؤئةوةي بةشيَوةيةكي زانسز ثؤليَين جؤرةكاني لةشفرؤشي
لةشفرؤشي دةكرَي  .بةال
َيني لةسةر دووئاس ثؤليَن دةكريَن:
بكةين دةل
 -1لةسةرئاسااز رةطااةز :مايَء نَياار ..لةشفرؤشااي لااةنيَو رِةطااةزي ميَينااةدا بؤهااةردوو
َم لااةناو
رِةطةزةكااة فرؤشااياري ثَيااوة دةكرَي ا ء بةهااةمان ش ايَوة بااؤ نيَرينااة بااةال
رةطةزي ميَينةدا لةشفرؤشاي زيااتر بااوة .هؤكااري ساةرةكي ئةماة دةطةِريَتاةوة
َةتي هااةردوو رِةطااةز .رِةطااةزي ميَينااة ئاسااانييَك
بؤجياااوازي ثيَكـاتااةي سيَك ااوةل
دةتوانَي سيَكم بكاات ئةطاةر ضاي ئارةزوشاي ناةبَي  ،رِةطاةزي نيَريناة زيااتر
َتء سةرضاوة دارييةكاني لةبةردةستداية ،هةر بؤية باة ئاسااني دةتوانيَا
دةسةال
فرةسيَكسي لةرِيَطةي كرينةوة دابينبكات ،رِةطةزي ميَ ثةراويَز كةوتوة لةزؤربةي
َياةتي دةبان ياان
َطا ثياو ساالريةكانداو كاتيَك توشاي شكساز كؤمةال
زؤري كؤمةل
شكسز ئابووري ئةوا تاكة رِيَطة بؤدابيين بذيَوي خؤيان لةشفرؤشاية ،لةالياةكي
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ترةوة سياسة ةدارةكان زؤرباةي زؤرياان ثيااونء هةرلةكؤناةوة لةشفرؤشاي وةك
َطري باةكار هااتوة زؤريَكاي تاريش لاةم هؤكاراناة
كةرةسةيةك بؤ سايخوريء هاةوال
وةك جةنتء قةيراني ئابوريء ..تاد
 -2لةسةر ئاسز جؤري سيَكم :

أ – جياااوازي بازارِةكاااني س ايَكم لةسااةر ئاسااز رِةنطااي ثيَس ا و ئااةتنيك ،بةمنونااة
باااازارِي سيَكساااي ئاسااايايي ،رِةنطاااي طاااةرم ،رِة ثيَساااتةكان ،ئاااةمريكاي التااايين،
َمان ،سورثيَسااااتةكان ،ئيَرانيءهيناااادؤ ئااااةوروثي ...ئةمانااااة كؤمثانياكاااااني
موساا ال
بةرهةمـيَناني سيَكم كردونيةتية بازارِو سودي لةجياوازي سيَكم كردني كةلتوورة
جياوازةكان وةرطرتوة وهؤكاريَكي سةرةكيشاة باؤ بازرطااني بةمرؤظاةوة لةسةرئاساز
َتء ناوضة جياجياكاني جيـان.
وال
ت – لةسةرئاسااز تةمااةن كةئةمااة بااةثيَي تةمةناة جياوازةكااان بااازارِي لةشفرؤشااي
دةطؤرَي ا وكااةلتوورةكانيش يارياادةدةرن بؤئااةم بااازارِةو جؤرةكانيشااي بةش ايَوةيةكي
طشااز بااريتني لااة لةشفرؤشااي مندالَءهااةرزةكارو ثيَطةشااتوو بةتةمةنااةكان .ئةمااة
َةوة
َني خاوار هةذدةساال
يةكيَكي تارة لةوبازارِاناةي هانادةرة باؤ بازرطاانيكردن بةمناداال
َتي
َتي ئاةوروثاء باشاوري رِؤذ هاةال
بةتايبةت لة ئةفريقياء ئاةمريكاي التانيء رِؤذ هاةال
ئاسيا.
ج – لةشفرؤشااي كَيااوي :ئااةم جااؤرة لةلةشفرؤشااي تااةنيا بؤيااةك جااار لااةنيَوان كرِيااارء
فرؤشاااااااايارةكان رِوو دةداتء لااااااااةريَطاي رِيَكةوتااااااااةوة يةكيدةناساااااااانء بةرامبااااااااةر
بةرذةوةنديةكي مادي لةسةرسيَكم كردن رِيَك دةكةون.
د – لةشفرؤشاااااي ساااااةرجادة :لةشااااافرؤ لةسةركوضةوشاااااةقامةكاندا دةوةسااااازء
بااةجؤريَك خؤيااان ئارايشاا كااردوة كةدةناسااريَنةوة يااان جةسااتةيان ديااارةو كاتيَااك
َااااةوةو ِريَااااك دةكااااةون ،هةنااااديَك جاااااريش
كرِيارةكااااان دةيااااان بياااانن دةكةونااااة مامةل
لةشفرؤشةكان خؤيان رِيَطاا باةثيادةكان دةطارنء سايكم بةرامباةر ثاارة دةخةناة رِوو
كةلة زؤربةي زؤري شارةكاني دونيادا شةقامةكانيان ئاشكران.
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َمانيا
ه – سيَكم لةدووكانةكانادا :لةهةناديَك لةشاارةكاني دنياادا وةك شاارةكاني ئاةل
لةدوكانءجا انةكاناادا لةشفرؤشااةكان خؤيااان دةخةنااة رِوو ولةثشااز دووكانةكاناادا
شويَين تايبةت بةسيَكم هةية.
َم :داماااةزراوةي تايباااةتن بةلةشفرؤشاااي كةلاااة شاااارة طةورةكانااادا هاااةن
و – بااارؤتَيل
كاااةخانوي تايباااةت بةلةشفرؤشاااي تيايانااادا هةياااةو بازرطااااني سيَكساااي تيادةكريا ا ،
َنااةدا دةكرَي ا  ،وةك
َتيشاادا لااةثالَ لةشفرؤشاايدا كاااريَكي تااريش لااةم ماال
لةهةنااديَك وال
دةس طرتنةوة ئارايشتكردن دوورمان...تاد
َي ياان لةشاويَين ذيااني كرِيااردا ئاةجنام
ز  -ئيَسكؤرت :ئةم جؤرة لةلةشفرؤشي لةمال
دةدريَا ا  ،بؤئاااةم مةبةساااتة كؤمثانيااااو داماااةزراوةي تايباااةت هةياااة كاااةكرِيارةكان
بةرِيَطةي ئةنتةرنَي ء رِيكالمي رِؤذنامةكانةوة دةيان ناسن ثةيوةنديان ثيَاوة دةكاةنء
لةشفرؤشايَك باةكريَي دةطارن باةثيَي كاات كةئاةم جؤرةياان لةشفرؤشاة نيَرينااةكان زؤر
بةكاري دةهيَنن.
 لةشفرؤشاااي طاااةرِؤك :ئاااةم جاااؤرة لةلةشفرؤشاااي كةساااي لةشااافرؤ دةطاااةريَ ءخزمةتطوزاريية سيَكسيةكاني خؤي بةرامباةر بةرذةوةندياةكي ئاابووري دةخاتاة رِوو،
َتيَكي وةك رِؤمانيااادا لااةباريَكي ئااابوري خراثدايااةو
بةمنونااة ذياااني مامؤسااتاكان لااةوال
بةدرَيااذاي تةمااةنيان ناااتوانن شااويَين نيشااتة جَيااي تايبااةت بااةخؤيانيان هااةب َي  ،بؤيااة
َتةكاني ئةورووثاي رِؤذ ئاوادا طةرِؤكانة لةشفرؤشي دةكةنء بة ئاساني لةماوةي
لةوال
َدا ئةو ثارةية دابني دةكةن كةبؤ شويَين نيشتةجيَ ثيَويستة.
دووتا سيَ سال
َةمةناادةكان وةبةتايبااةت ئةوانااةي
َتااة دةول
ي – طةشااتياري سيَكسااي :نيشااتةجيَي وال
َتاناة دةكاةن كاة خزماةتطوزاري طةشاتياري
كةئازادي سيَكسي تيانية سةرداني ئةو وال
َتانااااةدا
َوة وةك تايالناااادو بااااةرازيلء سااااورياو ...تاااااد لااااةم وال
سيَكسااااي تياياناااادا باااال
َتيَكي ئابوري نزمن ثةنا دةبةنة بةر طةشا ءطوزاري جاؤراو جاؤراو كةياةكيَكيش
كةوال
َي تايبةتااادا ثيَشاااكة
لةواناااة ثيَشاااكة كردناااي خزماااةتطوزاري سيَكساااية كةلاااةمال
دةكريَاا ا  ،لةئوتيَلةكاناااادا ،لةريَطااااةي كؤمثانياكاااااني طواسااااتنةوةوة خزمةتطوزاريااااة
سيكسيةكان دةخةنة رِوو .
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 جؤرةكاني لةشفرؤشي لةكوردستاندا.

ئةم بازارِة لةكوردستاندا بازاِريَكي نـيَنياة ضاونكة باةثيَي ئااين و ياسااو كاةلتوور كااريَكي
ناشااااارينةو تائيَساااااتا رِيَطاااااةي ثيَناااااةدراوة .هةربؤياااااة ئاااااةم باااااازارِة رِةواجاااااي زيااااااترة
لةكوردسااتاندا و كااةمي دةتوانرَي ا بااةرِيَطاي ياسااايي ساانووري بااؤ بكيَشاارَي  ،هةربؤيااة
شيَوة باوةكااني لةشفرؤشاي كةلةج يـانادا بااون طؤرِانياان بةساةردا هااتوة لاة كوردساتاندا
وةك شيَوة جيـانيةكةي نةماونةتاةوة .دةتاوانني جؤرةكااني لةشفرؤشاي لةكوردساتاندا لاة
باوترينيانةوة بةم شيَوةيةي الي خوارةوة رِيز بةند بكةين ئةمة دوو جؤرن:
 .1خانةكاني لةشفرؤشان:
َم بااةكار
بريتيااة لااةو خانوانااةي كةكةس ايَكي تيااادا دةذي لةسااةر ش ايَوةي خَياازان بااةال
دةهيَنرَي ا وةك بااازارَيَكي سيَكسااي .بااؤ ثيَشااكة كردنااي خزمااةتطوزاري سيَكسااي
َو
بااةكرِيارةكان ،ئااةم خاناناااة دةساااودةم ذماااارةي مؤباياال و ناونيشااااني خؤيااان بااال
َكي تاار ئاطااادار
دةكةنااةوة لةرِيَطااةي كرِيارةكانااةوةوة ،بااةم جااؤرة كرِيارةكااان خااةل
دةكةنةوة و مشتةري بؤ خانةكان زياد دةبَي و طةشة دةكات .جيَي باسة ئاةم خاناناة
َيةتياةوة (بااري ئاةمين
هةنديَك كات دةطؤِريَن باةهؤي بااري ئاةمين و سروشاز كؤمةال
َياااةتي
هةرِةشااة دةكاتاااة ساااةر ئاااةم خاناناااة ضاااونكة باااةثيَي ياساااا و سرووشاااز كؤمةال
َيااااةتي دةكااااةين طرنطااااة باااازانني
َم كاتيَااااك بااااام لةسرووشااااز كؤمةال
قةدة ةيااااة .بااااةال
كةخاناااةكان شاااويَين خؤياااان باااةردةوام ئاااا َل و طؤرِدةكاااةن تااااوةكو خؤياااان بثااااريَزن
َنااةكانيان (هاوسايَكانيان) طرنطااة ئااةوة بَلايَني كةبااةثيَي ياسااا
لةطازناادةي طااةرِةك و كؤال
طةرِةكااااةكان بؤيااااان هةيااااة طازناااادة لةلةشفرؤشاااايك تؤمااااار بكااااةن و دةري بناا ايَن لااااة
طةرِةكةكااةيان .ئااةم خانانةيااة بااة زؤري ئااةو لةشفرؤشااانة دةطرنااة خؤيااان كةشااويَين
تايبةتي بةخؤيانيان ٍ نية وةناضارن لةم خانانةدا بذين.
 .2خستنة رِووي تاكة كةم
 .3بازارِي دوةهةمي ئاةم كاارة لةساةر ئاساز تاكاة كاةم باةِريَوة دةضاَي كاةخؤيان
دةخةنااة رِوو لةشااويَنة جياااواز جياوازةكاناادا ،بااةثيَي ضةشااين دووهااةم كةس ايَكي
لةشفرؤ جلوبةرط و ئارايشتةكاني بةجؤريَكن كاةكرِياري سيَكساي تايَ دةطاات
لةلةشاافرؤ  ،يااان شايَوازو ئةتااةكيَز ئاخافتنيااان بةجؤريَكااة ئااةو خزمةتطوزاريااة
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سيَكسيانة دةخاتاة رِوو ..باةزؤري باازارِي تاكاة كاةم رِوو دةكةناة ئارايشاتطاكان
وفرؤشااااااطةكاني جوانكاااااااري زةرِةنطااااااةرةكان و ....تاااااااد هااااااةروةها لةرِيَطااااااةي
شوفيَرةكاني تةكسيةوة.
 .4بةرِيطاي بانطةشةبؤكردن:
هااةر لةبااةر هااةمان ئااةو هؤكااارة طشااتيانةي كةلةسااةرةتاوة بامسااان كاارد بانطـيَش ا و
رِيكالم بؤ هؤكاريَكي وا لةكوردستاندا بةنـيَين دةكرَي ئةمة بةدوو جؤر:
جؤريَكيان بانطةشةو رِيكالمي كرِيارو فرؤشيارةكان خؤيانة ،بةمنونة كاتيَاك كرِياريَاك
يةكيَك لةخانةكان ئةدؤزيَتةوة بانطـيَش بؤ ئةو خانانة دةكات لاةناو هااوِريَ و كةساة
نزيكةكانيدا بةم جؤرة بازارِ طةرمياةك لاةبازارِي سيَكسايدا دةطويَزريَتاةوة لةرِيَطاةي
ئةم رِيكالمة نـيَنيانةوة.
َلةكانةوةية ،هةريةكيَك لةخانةكان لةسةرؤك بانادةكاني
جؤري دووهةيان لةرِيَطةي دةال
ََليَكياااان هةياااة لاااةناو باااازارِدا وةك شاااوفيَري تاكساااي ياااةكان و
لةشفرؤشاااي ضاااةند دةال
دوكاني كةماليةتةكان ،ئارايشتطاكان ...،تاد
جؤري دوةمي خانةكاني لةشفرؤشي
َكو تااةنـا رِيَطااة دةدات بااةدوو كااةم كااة
ئااةو خانانااة كااة لةشاافرؤ لااةخؤناطريَ بااةل
َةكااةدا ئااةو كااارة دةكااات
كرِيااار و فرؤشااياري س ايَكم باان بةرامبااةر مانااةوةيان لااة مال
َكو هةنااديَ كااات دوو
وهةنااديَ جاااريش مااةرج نيااة دوو كااةم كرِيااارو فرؤشاايار باان بااةل
خؤشةويسا ا ياااان دوو بااارادةريش كةثةيوةنااادي سيَكسااايان لاااةنيَوانيادا هةياااة رِوو
َنة لةبري جيَطةي مانةوةكة برِة ثارةيةك دةدةن.
دةكةنة ئةم ماال

 هةنديَ تيَبيين طشيت لةسةر كاري لةشفرؤشي لةكوردستاندا

َكان رِيَطة نادةن كرِيار و فرؤشيارةكان شةوان ويَننةوة.
 .1زؤربةي ماال
 .2لةكوردسااتاندا (ئيَسااكؤرد) (مصاااحةبة) لةريَطااةي خانةكانااةوة بااةِريَ دةكرَي ا و
ئاااةوة لةساااةر داواي هةناااديَك لاااةكرِيارةكان بةتايباااةت ئةواناااةي كاااة تواناياااةكي
َتيَكي دياري كراويان هةية.
دارايي و دةسةال
 .3باشيين هؤكاري ياريدةدةر بؤ بةرِيَكردني ئةم كارة خزمةتطوزارية مؤبايلة
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 ضةند ئاماريَكي جيهاني سةبارةت بةلةشفرؤشي

زؤربةي هةرةزؤري لةشفرؤشةكاني جيـان دووضاري توندوتيذي سيَكسي دةبنةوة ،زيااتر
َيااةوة تةعااداي سيَكساايان ل ايَ دةكرَي ا  ،و زؤربةشاايان لةرِيَطااةي
لااة  %90يااان هااةر لةمندال
بازارِةكااااني كاركردناااةوة دووضااااري ئاااةم جاااؤرة لةتوندوتياااذي دةبااانء ئاااالوودة دةبااان باااة
لةشفرؤشاايةوة %75 .يااان دووضاااري ئيغتيصااات دةبنااةوة .اليااةني كااةم دوو لةسااةر سايَي
َي فيَاري ئاةم كاارةدةبنء وةك رِيَطةضاارةيةك باؤ دةرباازبوون
لةشفرؤشةكان ثيَش  16سال
لةذينطااةي خراثااي خَياازان بةكارياادةهيَنن ،هااةوةها وةك تاكااة رِيَطااة ضااارةيةك دةيبيننااةوة.
ئامارةكان:
 يةك مليؤن لةشفرؤشي ذنء كؤ لةدونيادا هةيةء %1ي ذناني ئاةمريكايي الياةني
كةم بؤ ضوار سالَ لةشفرؤشيان كردوة.13
 اليةني كةم  100,000كةم لةسةر لةشفرؤشي دةطريَي ساآلنة.14
 0.5 بؤ  1.2مليؤن مندالَ لة بازرطاني سيَكسيدا بةكاردةبريَن ،كة نزيكاةي 0.3
َةوةن .15هااةروةها يااةكيَكي تاار لةتويَذينااةوةكان
رِةطااةزي نَياارنء لااةخوار  16سااال
دةرياخنستوة كاة %78ي لةشفرؤشاةكان لةتةماةني هةرزةكاريادا فيَاري ئاةو كاارة
بوونء %60يان لاةخوار شاازدة سااليَةوة باوونء هةنديَكيشايان لةدةوروباةري دة
ساآلنةييدا بوون.16
َكي رَِياازدارةوة دةخريَنااة بااةر ئااةم ئيشااةء
 %60 منااداآلني لةشاافرؤ لةاليااةن خااةل
تةنانااةت زؤربااةيان لااةو منداآلنااةن كااة هةَلااديَن لةماَلااةكانيانء رِيَطايااةكي تاار شااك
نابةن كةبةهؤيةوة بتوانن ثارة ثةيدا بكةن.

Miller, JoAnn L. “Prostitution in Contemporary American Society,” Sexual Coercion.
Lexington Books, 1991.
14
Lockett, Gloria. “Black Prostitutes and AIDS.” The Black Women’s Health Book. The Seal
Press, 1990.
15
Schetky, Diane H. “Child Pornography and Prostitution,” Child Sexual Abuse.
Brunner/Mazel, 1988
16
Sachs, Virginia. Genesis House Brochure. 1991.
13
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% 27 ي ئةو نيَريناناةي كاة لةلةشفرؤشايدا دةساتطري دةكاريَن لةالياةن ثؤليساةوة،
كاري ثؤرنؤطرافيان كردوة ،كة بةطشز نيَرينةكان كةمي دةستطري دةكيَن.17
 باااةثيَي زؤرباااةي تويَذيناااةوةكان دوو لةساااةر ساايَي ئةواناااةي لةشفرؤشاااي دةكاااةن
لةوخيَزانانةن كة هةذاري يةكيَكة لةطرفتة سةرةكيةكانانيان.18
 زؤربااةي زؤري لةشفرؤشااةكان دةَل ايَن كااة دايااكء باوكيااان بةش ايَوةيةكي بةرضاااو
دةخؤناااةوة يااااان ماااادةي سااارِكةر باااةكاردةهيَننء لةهااااةمان كاتيشااادا سااااةرداني
مةزارطةو شويَنة ئايينية ثريؤزةكان دةكةن.19
َيااادا تةعاااداي سيَكسااايمان
َا ايَن لةمندال
 %51 ي ئةواناااةي لةشفرؤشاااي دةكاااةن دةل
ليَكراوة.20
َا ايَن ثةيوةندياااةكي با اااان لةطاااةلَ باوكمانااادا هةياااةء
%19 ي لةشفرؤشاااةكان دةل
َا ايَن كاااة ثةيوةندياااةكي خرا اااان لةطاااةلَ
بةثَي اااةوانةوة رِيَذةياااةكي زؤر كاااةم دةل
دايكامناندا هةية.21
َاا ايَن كااااة ئيغتيصااااات يااااان
 زؤربااااةي هااااةرةزؤري سةرضاااااوةء تويَذينااااةوةكان دةل
َيااادا دةبيَتاااة هاااؤي هةساااتكردنيَكي باااةردةوام باااة
دةساااتدريَذي سيَكساااي لةمندال
ثااةراويَزي و هةرِةشااة لةسااةر بااووني مرؤياايء بؤيااة هةميشااة هةساا بااة تاااوان
َكي تارء هةميشاة هةسا
دةكةنء هةس دةكةن كة تاةواو ئاةوان جيااوازن لةخاةل
َكيَكي تر كةمينء بؤياة هاةولَ دةدةن كاة ئاةو دةساتدريَذية بكةناةوة
دةكةن لةخةل
َااااة بااااةآلم
َكيَكي تاااار ئةمااااة هؤكارةسااااةرةكيةكةي بريتيااااة لااااة تؤل
سااااةر خااااةل
بةشااايَوةيةكي ئاشاااكرا ناوتريَااا  .22باااةزؤري لةشفرؤشاااةكانيش باااةم قؤنا اااةدا
رِؤشتوون.
17

Brock, Nakashimaand Thistlethwaite, Susan. Casting Stones: Prostitution and Liberation in
Asia and the United States. Minneapolis, MN: Fortress Press. 1996.
18
Silbert, Mimi H. “Treatment of Prostitute Victims of Sexual Assault,” Victims of Sexual
Aggression. Van Nostrand Reinhold, 1984.
 19هةمان سةرضاوةي ثيَشوو.
20
”Finkelhor, David & Browne, Angela. “The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse,
American Journal of Orthopsychiatry, 55(4).
 21هةمان سةرضاوةي ثيَشوو.
 22هةمان سةرضاوةي ثيَشوو.
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َي
 دوو لةسااةر ساايَي ئةوانااةي لةشفرؤشااي دةكااةن لااة تةمااةني س ايَ تااا  16سااال
دةستدريَذيان كراوةتة سةرء تيَكارِاي سااآلنةي ئةواناةي دةساتدريَذيان كارا وةتاة
َة.23
سةر ئةوانةن كة تةمةنيان دةسال
َيادا دةساتدريَذيان دةكريَتةساةر ئةواناةن كاة
 زؤربةي هةرةزؤري ئةواناةي لاة مندال
لةلةاليااةن كةسااي نزيكيانااةوة ئااةو كارةيااان بةرامبااةر دةكرَي ا ء ثاشااان ئةوانااةي
َيااااادا تاااااةنيا %10
َكي نةناساااااةوة ئيغتيصاااااات دةكاااااريَن لةمندال
كةلةالياااااةن خاااااةل
لةشفرؤشةكان ثيَك دةهيَنن.
َيدا ئيغتصات دةكريَن ك يَين خؤيان لةدةس
 بةشيَكي زؤري ئةوك انةي لةمندال
دةدةنء رِيَذةكةيان دةطاتة %90ء تةنانةت ئةوانةي لةشفرؤشي دةكاةن نزيكاةي
َيااااااادا زؤر كاريكردوةتاااااااة
%70ياااااااان ئةواناااااااةن كاااااااة ئيغتصاااااااابكردنيان لةمندال
سةربرِيارةكانيان بؤ ئةوةي ببنة لةشفرؤ .
 طةر تيَبيين بكةين دةبينني ذماارةي ئةواناةي لةساةر لةشفرؤشاي دةطرييَان 27.7
َيااادا دةساااتدريَذي سيَكسااايان
جاااار كاااةمية لاااةذمارةي ئةومنداآلناااةي كاااة لةمندال
دةكريَتة سةر.24
 %57 ي ئةوانةي لةشفرؤشي دةكةن دةَليَن دةستدريَذي سيَكسيمان كراوةتةساةر
َااايَن بةشااايَوةيةكي كاااارداري تةعااااداي سيَكساااايمان
َياااادا%49 ،يشاااايان دةل
لةمندال
ليَكراوة.25
 ئةوانةي كاري لةشفرؤشي دةكةن دةَليَن:26
 %82 oيان بةشيَوةيةكي فيزيكي سووكايةتيان ثيَ كراوة.
 %83 oيان بةهؤي ضةكةوة هةرِةشةيان ليَكراوة.
 %68 oيان ئيغتيصات كراون كاتيَك وةك لةشفرؤ كاريانكردوة.
%84 oيان لةئيَستادا يان لة رِابردوودا بيَالنةييان ضةشتوة.
23

Silbert, 1984.
Widom, C. Victims of Childhood Sexual Abuse: Later Criminal Consequences. Washington,
D.C.: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1995.
25
Farley, Melissa & Barkan, Howard. “Prostitution, Violence Against Women, and
Posttraumatic Stress Disorder.” Women & Health, 27(3): 37-49. 1998.
 26هةمان سةرضاوةي ثيَشوو.
24
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 يةكيَك لةتويَذينةوةكاني تر سةبارةت بةلةشفرؤشي طةورة دؤزيويةتيةوةكة:27
 %73 oئيغتيصاااااااابكراونء %71ياااااااان لاااااااةكاتي بةشااااااادارياندا لاااااااةكاري
لةشفرؤشيدا.
َكي نةناسااااااااةوة
%84 oي ئةوانااااااااةي ئيغتيصااااااااابكراون لةاليااااااااةن خااااااااةل
ئيغتيصابكراون.
َاااايَن زياااااتر لةكةساااايَك ثيَكااااةوة
 %27 oي ئةوانااااةي ئيغتيصااااابكراون دةل
تةعدايان ليَكردوينء تيَكرِا لة ضواركةم كةمي نةبوون.
%44 oي ئيغتيصابةكردنةكان ضةكي تيادا بةكارهاتوة.
َاااا ايَن ،ئيغتصااااااابكراوين لةطةورةياااااادا
%73 oي ئااااااةو لةشفرؤشااااااانةي دةل
ئيغتصااااابكراونء كاريطااااةري برينااااداري ئيغتصااااابكردنةكانيان لةسااااةر
جةستة ماوةتةوةء بةزؤري برينداركراون.
 نةخؤشيةباوةكانء خودكوذي دوو بااوترين دوو نةخؤشاني لاةنيَو ئاةو طةجناناةدا
كة فيَري لةشفرؤشي بوون.28
%15 ي هةموو ئةوانةي خؤيان دكوذن ،رِؤذيَك لة رِؤذان لةشفرؤشيانكردوة.
َي خؤكوشتنيان داوة.
%75 ي لةشفرؤشةكانيش هةول
َةكان هاني لةشفرؤشةكان دةدةن بؤ ثؤرناؤطرات ،واتاة فايلمء ويَناةي
%38 ي دةآلل
سيَكسي.
%80 ي كرِيارةكان ثؤرنؤطرافيا بةكاردةكةن بؤئةوةي بةلةشفرؤشةكان بَليَن ضيان
بؤ بكةن.

Silbert, Mimi H. “Compounding Factors in the Rape of Street Prostitutes,” Rape and Sexual
Assault II, ed. Ann W. Burgess. New York: Garland Publishing, 1988.
28
Silbert, Mimi H. “Compounding Factors in the Rape of Street Prostitutes,” Rape and Sexual
Assault II, ed. Ann W. Burgess. New York: Garland Publishing, 1988.
27
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 بنةما دةروونيةكاني لةشفرؤشي

بؤئاااةوةي لةبناااةما دةروونياااةكان تيَبطاااةين ثيَويساااتة دووالياااةني كيَشاااةي لاااة فرؤشاااي
بناساااني ياااةكيَكيان ثةيَوةنااادي باااةخودي سيَكساااةوة هةياااة ئاااةوةي دوومياااان ثةيوةساااتة
َيةتيةوة.29
بةكلتوور و دابوونةريز كؤمةال
رِةفتااااري سيَكساااي رِاساااتةوخؤ ثةيوةنااادي باااةبزاوتين ئؤرطاناااة سيَكسااايةكانةوة هةياااة.
باااازاوتين ئؤرطانااااة سيكساااايةكانيش سااااةرةرِاي ئااااةوةي كةبااااةهؤي هؤرمااااؤن و طؤرانااااة
بايةلؤجيةكانااةوة رِودةدةن ،لةاليااةكي تاارةوة هؤكاااري هاناادةري تاار كاريطااةري لةسااةريان
هةية وةك :شيَوةي بةرابةر و قةسة و بريوباوةرِ و بؤن و دةناتء ثيَكةكاةنني و....تااد .ئاةم
َم جَييَاااي
َنااادةكانيش دةطريَتاااةوة باااةال
َكو ئااااذةلَ و باال
رِاساااتية بةتاااةنيا الي ما ارِؤظ نياااة باااةل
َيش دةبيَتاة بةشايَك لاة ثرؤساةي (ساايكؤ سيَكساؤ لاؤجي) بؤياة
سةرجنة لاةالي ما رؤظ ئاةقل
َويَسااتةيَةك لةمااةرِ رِةهةناادةكاني لةشفرؤشاايدا
سااةبارةت بةالينااة دةروونيةكااة ثيَويسااتة هةل
بكةين ضونكة هاندةري سةرةكي لةلةشفرؤشيدا ئةو دةس كةوتةية كةدةسا لةشافرؤ
دةكةوَي بؤية ثرِؤسةكة ،ثرِؤسةي سيَكم دةبيَتة ثرِؤسةيةكي باياةلؤجي ئاالي كةتيايادا
هةستة دةروونيةكان ثيَويستة وةال تريَا ئةماة كاريطةرياةكي نيَطاةتيك دةكاتاة ساةر
ثيَكـاتااةي دةروونااي لةشاافرؤ  .هةنااديَك جااا لةشفرشااةكان ضايَذ لةثرِؤسااة سايَكم يةكااة
وةردةطاارن وهةنااديَك جاااريش واخؤيااا نيشااان دةدةن كةض ايَذي لَياادةبينن ئااةو بؤئااةوةي
دةسكةوتيَكي باشييان دةس كةوَي وجؤريَكة لةثرِؤساةي باازارِ طاةرمي .باةثيَي تياؤري
ي دةثاةِرَي كةهةرياةك
(ماستةرزو جؤنسان) هاةمووكرداريَكي سيَكساي بةضاوار قؤنا ادا تا َ
لةقؤنا ااااةكان ماااااوةي دياااااري كااااراو و هؤكاااااري تايبااااةت بؤدرووساا ا بااااووني هةساا ا ء
رِةنطداناااةوةي دةرووناااي تايبا اةت باااةخؤي هةياااة كةئاااةمانش لةالياااةين هاااةردوو رِةطاااةزي
نيَروميَوة جياوازن بةمنوونة:
قؤنااا ي يةكااةم :كةبريتيااة لةبزواناادن لااةالي هةريةكااة لةرِطااةزةكان بااةجؤريَك رِوودةدات و
ثيَويسز بةكاتيَكي دياري كراو هةية ثيايدا تيَثةر ببَي بؤئةوةي بطاتة قؤنا ي دووهةم.
كةدةكرَي ناوي بنيَن بة ورووذاندن .بؤبزواندني سيَكم لةالي رِةطاةزي مايَ ثيَويساتيمان
29
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بةهةلومةرجي زياتر هةية وثيَويستة بةهؤي هةموو هةستةكانيةوة ببزوَي ئةمة سةرةرِاي
بريكردناااااةوة لةبةرامباااااةر وماوةكاااااةي دريَاااااذترة لةرِةطاااااةزي نيَااااار كةباااااةزماني زانساااااز
ثيَدةوترَي )Exesadment( 30
َم لةرِطةزي نيَردا دةكرَي تةنـا بةبينني يان بةهةريةكيَك لةهةساتةكاني تار دةطاتاة ئاةم
بةال
قؤنا ااةو بااةكاتيَكي كااةم تيَيدةثااةرِيَنَي ئااةم قؤنا ااة ثةيوةندَيااةكي بااةهيَزو توناادووتؤلي
لةطااةلَ هةسااتةكاني خؤشةويساااتيدا هةيااة كةهةميشاااة رِةطااةزي ماايَ بةيااةكيَك لةهانااادةرة
َكو
سااةرةكيةكاني دةزانَي ا بااؤ ثةيوةناادي سيَكسااي (ئةمااة بةش ايَوةيَكي رِةهااا نيااة بااةل
هةنديك جار لةناو رةطةزي ميَدا كةسي نائاساي هةياة ،مةبةساتمان لاة ئاسااي و نائاسااي
َكياادا دووبااارة دةبنااةوةو بةئاسااايي
بريتييااة لااة :هااةموو ئااةو بااارو دؤخانااةي كةلااةنيَو خةل
ناويان دةبةين وئةوانةي دةطمةنن بةباري نائاساييءشااز دةذميَردريَا ) ،ئةماة باة ثيَاي
َيةتي و دةرونيدا.
رِاي ئةوانةي شارةزان لة تويَذينةوةي زانسز كؤمةال
قؤنااا ي دووهااةم :وروذاناادن كةبااةزارةوةي زانسااز ثَيااي دةوترَيا (ثااالت يااؤ) ()plateau
ئاااةم قؤنا اااة دريَاااذترين قؤناااا ي سيَكساااة بةتايباااةت لةرِةطاااةزي ميَااادا ولةزؤرباااةي ئاااةو
َطايانةدا كةسيَكسي تياسةركوت دةكرَي رِةطةزي ميَ ئةم قؤنا ة بة بيَدةنطي باةِريَ
كؤمةل
َم دريَاذة
ي باةال
دةكات .لاةالي رِةطاةزي نيَار ئاةم قؤنا اة كورتاة كاتيَاك كةدةطاتاة رِةطاةزي ما َ
كاتَيااك رِيَطااة ضااارةيةك نادؤزيَتااةوة بااؤ تيَركردنااي سيَكسااي خااؤي ..،لااةم قؤنا ااةدا ماارؤظ
زؤرتااارين وزةو تواناكاااااني سااااةر دةكااااات بؤئااااةوةي بطاتااااة قؤنااااا ي ئايناااادة ..لااااةكاتي
ئةجنامااداني كاااري سيَكساايدا لااةنيَوان هااةردوو رةطااةزدا باشااي وايااة لااةبرِيين قؤنا ةكااةدا
نزيك بن لةيةكةوة بةآلم لةثرؤسةي لةشفرؤشيدا ئاماجني سةرةكي لةشفرؤ باةرِيَكردني
هاااةموو ثرؤساااةكةية باااةخيَراترين شاايَوة كةئةماااة ئاماذةياااةكي رِووناااة لةباااةرِيَوة ضاااوني
ثرؤسااة سيَكساايةكة بةشايَوةيةكي ئاااليء ئؤتؤماااتيكي بااايلؤجي دوور لةهااةموو رِةهةناادة
دةروونيااةكاني كاااتيَكيش كةدةطاتااة قؤنااا ي سايَـةم كااةقؤنا ي ترؤثكااي ضايَذة (ئؤرطااازم)
( )orgasmضااايَذ دةسااا رِةطااااةزي نيَرينااااة دةكااااةويَ لةبااااةتالَ كردنااااةوةي هااااةموو وزة
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30

سيَكسااايةكانيدا باااةآلم ماااةرج نياااة رِةطاااةزي ما ايَ ضا ايَذي بينيبيَا ا وةبةتايباااةت ئامااااجني
سةرةكيش دةسكةوتيَك بَي .
ي ناثاةرَي لاةباري
ي باةم قؤنا اةدا تا َ
لةدوا قؤنا دا كاةقؤنا ي دامركاندنةوةياة رِةطاةزي ما َ
لةشفرؤشيدا ضاونكة ماةرجي بارِيين هاةرقؤنا يَك قؤناا اةكاني ثايَش خؤياةتي ..رِةطاةزي
نيَر ئةم قؤنا ة بةشيَوةيةكي دةرووني نائاساي دةبرَِي  ،ضاونكة ياةكيَك لةثيَويساتيةكاني
بيناايين ئااةم قؤنا ااة هةس ا كردنااة بااةتيَركردني رِةطااةزي بةرامبااةر كةبااةهؤي ئااةم خاَلااةوة
َيةتيياااةوة ،كاااة ثيَاااي
رِةزامةنااادي سيَكساااي درووسا ا دةبيَا ا لاااةرِووي دةروونااايء كؤمةال
دةوترَي ( ،)psycho-social sexyal satisfactionكاتيك رِةطاةزي مايَ رِةزامةناد نياة
لةثرؤسةي سيَكسيةكة بؤية رِةطةزي نيَر قؤنا ي كؤتاي كةلةرِووي زانسز ثيَي دةوتريَ
( )resolutionبةتةواوي هةسز ثيَ ناكات.31
كاتيَااااك لةشفرؤشااااةكان ضااااةند جاريَااااك بااااةم ثرؤسااااة سيَكساااايةدا تيَدةثااااةرن لااااةرِووي
جةسااتةييةوة بةركااةوتنيَكي زؤر هةيااة لةطااةلَ رِةطااةزي نَيااردا (بةمنونااة كؤئةناادامي زاوزيَ
سااانتء بةشاااةكاني تاااري جةساااتةي رِةطاااةزي ما ايَ تووشاااي ليَخشااااندن وباااةر كاااةوتنيَكي
بةردةوام دةبَي بة بيَ ئاةوةي لاةرِووي باايؤلؤجيء دةروونياةوة بةقؤنا اةكاني تيَركردناي
سيَكسيدا تيَثاةرِن ،بؤياة لةدريَاذ مااوةدا توشاي شكساز ضايَذي سيَكساي دةبان ،كةئةطاةر
بيَتو يةكيَكيش لةجارةكان لاةثيَناو ضايَذي سيَكسايدا بةكارةكاة هةساتَي ئاةوا كؤساثيَكي
طةورة هةية لةبةردةم يادة وةريةكانيدا كةريَطةي ثيَنادات بطاتة هةمان ضيَذ ..كةكةسايَكي
ئاساي ثيَي دةطاات ئةماة طاريَء طاؤَليَكي دةرووناي طاةورة لاةالي لةشافرؤ درووسا
دةكات ضونكة يةكيَك لاةطرنطيين ِريَطاةكان كةبةهؤياةوة مارؤظ هةسا بةخؤشةويساز باؤ
ذيانء حةزي بة بةردةوامي بؤذيان دةكات ضيَذي سيَكسية).
ئةطااةر بيَينااة سةرباسااي اليااةني دووهااةمي بااارة دةروونيةكااةي لةشفرؤشااي ئااةوا دةَل ايَني
َطاو كاةلتووريَكي
َطاو كةلتووريَكاةوة بؤكؤماةل
ثيَكـاتة دةروونياةكاني لةشفرؤشاي لةكؤماةل
َطاكان دة ةنةساااةر لةشفرؤشاااي باااة
تااار دةطؤريَا ا  .ئاااةو طوشاااارةي كاااةكلتوورء كؤماااةل
تااااابووكردني كارةكااااة ،بةئةندازةيااااةك رِةنطدانااااةوةي نيَطااااةتيظي هةيااااة لةسااااةر هةسااااتة
دةروونيةكانيكةي لةشفرؤ كاة كاةمي نياة لةبرِطاةي ثيَشاوو .هاةروةها لاةو ضاةند ئاماارة
 31هةمان سةرضاوةي ثيَشوو
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جيـانيةدا كةلةسةر لةشفرؤشي بينيومانة ،بؤماان دةردةكاةوَي كةكةساي لةشافرؤ ثايَ
َطا كااةي
َيااةتي دةنَيا  ..هااةروةها كؤمااةَليَك ياساااي كؤمااةل
لةكؤمااةَليَك داتء نااةريز كؤمةال
َكي
ثيَشاال دةكااات كةبااةو هؤيانااةوة دةكةويَتااة ثااةراويَزةوةو بةكةسايَكي كااةمي لةضاااو خااةل
ئاسايدا سةير دةكرَي .
َطا ثيَش كةوتوةكاندا بةهؤي ثشتيواني رِيَكخراوة ناا حكوميةكاناةوة داكاؤكي لاةم
لةكؤمةل
َم هيَشتا بةشيَوةيةكي طشاز باةكاريَكي ناشايساتة هاةذمار
َطا دةكرَي بةال
طروثةي كؤمةل
دةكرَي ا ء كةسااي لةشفرؤشاايش هةرضااةندة لةهاوكيَشااةكاني خااودي خؤياادا برِياااردةدات
َم هيَشاااتا ئةطاااةر
َيةتياااةكان بطؤرِيَتاااةوة بةدةساا كاااةوتيَكي ماااادي باااةال
ثلاااةو ثاياااة كؤمةال
هيَزيَكي ناضاركةر نةبَي مرؤظ برِيار نادات لةرِيَطةي لةشفرؤشيةوة ثيَويستيةكاني ذيااني
دابني بكات.32
َكوو لاااةثيَناو دةساا
َطاكانااادا لةشفرؤشاااي باااؤدابيين باااذيَوي نياااة باااةل
لةهةنااديَك لاااة كؤمةل
كااااةوتين باا ارِة ثارةيةكدايااااة كةبةهؤيااااةوة فةنتازيايااااةك جيَبااااةجيَ دةبيَاا ا بااااؤ مرؤظةكااااة
َيةتيااةوة بااؤ كةسااي
كةلةرِاسااتيدا دةسااكةوتين ئااةو فةنتازيايااة لااةرِووي دةرووناايء كؤمةال
َيةتيااة بنةرِةتيااةكان كةلااةم نيَوةناادةدا
لةشاافرؤ زؤر طاارنطية لةلةدةسااتداني ثايااة كؤمةال
ماااااام ميااااادياو ثؤرنؤطرافياااااا كاريطةرياااااةكي زؤرياااااان دانااااااوة بةتايباااااةت لةساااااةر ئاااااةو
َطايانااةي ثةيوةنديااة
َطايانااةي بةشايَوةيةكي طشااز دواكااةوتوون وهااةروةها ئةوكؤمةل
كؤمةل
َيةتيء ئايينء مةدةنيةوة قةدة ةن.
سيَكسيةكان بةهؤي زؤري ياساي كؤمةال

 بنةما ئابووريةكاني لةشفرؤشي

وةك لةباسااي يةكةماادا طفتوطؤمااان كاارد لةسااةر ثيَويساازء هااةلء مةرجااة ئابوريااةكان بااؤ
درووس بووني لةشفرؤشي ،ليَردا طرنطة طاةر باةكورتيش بيَا تيشاكيَكي زيااتر تةيناة
سةر اليةني خواس ء خستنة رِوو لاةبازاري لةشفرؤشايدا كاة تااي دوةماي ئاةو تةرازوةياة
لةسةرةتاوة بامسانكردوة ،ضونكة ثيَناسةي لةشفرؤشي كاتيَك تاةواو دةبيَا كاة سايَكم
هااااةبَي ء لةبةرامبةرياااادا ثااااارة وةربطرييَاا ا  ..هااااةروةها طرنطيااااةكيش باااادةين بةاليااااةني
(.)opportunitycost
Baldwin J. D. & Baldwin J. I. (1997) Gender differents in sexual interests 181-210
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َيةكي ئابووري ئاسايي تازؤرببَي هةرزان دةبيَا ء تاكاةم بيَا
لةشفرؤشي وةك هةمووكاال
َا ايَن ثةيوةندياااةكي
نرخةكاااةي زيااااد دةكاااات وبةثَي اااةوانةوة ..باااةم جاااؤرة دةتاااوانني بل
َياااةتي ااااااا
ثيَ ااةوانة هةياااة لاااةنيَوان نااارخء خواساااتدا ،لةاليااةكي تااارةوة تاياسااااكان (كؤمةال
مةدةني اااااا ئايين) زياتر قةدة ةي لةشفرؤشاي بكاةن ئاةوا نرخةكاةي زيااد دةكاات ضاونكة
َم خساااتنة رِووي لةشفرؤشاااي ساااةرةرِاي نااارخ ثةيوةنااادي دارة
دةطماااةن تااار دةبيَا ا  ..باااةال
َيةتياةكان ،واتاا تاا
َطا بةياساو داتء نةريتاة كؤمةال
بةثابةندبوونء ثةيوةس بووني كؤمةل
َطايااةك زياااتر ثابةنااد بَي ا بةداتءنااةري ء ياسااا كؤمةآليةتيةكانااةوة ،ئااةوا ِرَيااذةي
كؤمةل
خستنة رِووي لةشفرؤشي كةم دةبيَتاةوة باةم جاؤرة نرخةكاةي باةرز دةبيَتاةوة .بااريَكي
َطاكان بااةثيَي ث ايَش كااةوتنيان جياااوازن .دةكرَي ا قسااة لةسااةر
ئاسااايية كااة باازانني كؤمااةل
ثيَشااكةوتنيش بكااةين ،ثيَشااكةوتين تااةواو ثيَشااكةوتين ناتااةواو .ث ايَش كااةوتين تااةواو
َطا لااااةرِووي تةكنااااةلؤجيء ذياااااريء سياساااايء
بريتيااااة لااااةو ثااايَش كةوتنااااةوي كةكؤمااااةل
َم ثايَش
َيةتيء بةرةوثيَش ضوني رِةوشةكاني مات مرؤظء تادواي ثيَش بكةوَي باةال
كؤمةال
كاااةوتين ناتاااةواو ئاااةو ثا ايَش كةوتنةياااة كةلةياااةكيَك لةبوارةكانااادا ثيَشاااكةوتن بةخؤياااةوة
دةبينَي ومةرج نية لةاليةنةكاني تردا ثيَش كةوتوو بَي .33
َطاكاناااادا ئةوانااااةي كةلةشفرؤشااااي ناكااااةن ثلااااةو ثايةيااااةكي
بااااةم جااااؤرة لةهااااةموو كؤمةل
َياااةتي باااةرزيان هةياااة لةواناااةي كةلةشفرؤشاااي دةكاااةن هةربؤياااة ئاااةو ثلاااةو ثاياااة
كؤمةال
َيةتية طةر بةدةس كاةوتيَكي ئاابووري ساةير بكاةين ئاةوا دةبيانني بةهاياةكي هةياة
كؤمةال
كةبااة نااةخ يااان دةسااكةوتيَكي مااادي دياااريكراو قااةرةبوو دةكريَتااةوة ئةمااة لااةبواري
ئابورياادا ثَيااي دةَلايَن ( )opportunity costواتااا لةبةرامبااةر لةدةسا ضااوني بةهايااةكي
َيةتياادا دةسااتكةوتيَكي ئااابووري تاار بااؤ لةشفرؤشااي هةيااة .لةراستيشاادا
ئااابووري كؤمةال
لةرِووي بةهاي ئابوورياةوة ئاةم دوو دةساتكةوتة باةراورد ناكريَا ضاونكة دةساتكةوتيَكي
ئيَكجار زؤر لةلةشفرؤشيدا دةس ئةو لةشفرؤشانة دةكةويَ كةئةم كارة دةكاةن هةربؤياة
َكو طرنطااة تايبة ةنديااةكيش
ناكرَي ا بةتااةنيا ثيَوانااةكامنان لااةرِووي ئابوريااةوة بَي ا بااةل
َيةتيةكان كةبؤ اليةنة ئابووريةكة طرنطة.34
بدةينة بةها كؤمةال
 33هةمان سةرضاوةي ثيَشوو 205 -200
 34هةمان سةرضاوةي ثيَشوو 156-148
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 بنةما كةلتووريء كؤمةآليةتيةكاني لةشفرؤشي

باااةثيَي ئاااةو خويَندناااةوة ميَذوياااةي كاااةبامسانكرد لةباساااي يةكةمااادا بةدريَاااذايي ميَاااذوو
َطاكان وةبةرِيَذةي جؤراوجؤر لةشفرؤشي لةهةموو سةردةمو
هةروةها زؤربةي زؤري كؤمةل
زةمانيَكاادا هااةبوة ئةمااة ئااةوة ناطةيااةنيَ كااة ناتوانرَي ا لةشفرؤشااي ساانوردار بكرَي ا
َكو طاةر بطةريَيناةوة باؤ ميَاذووي جولةكاة ئاةوا دةبيانني لاةو ساةردةمةدا باةزةبري ياساا
بةل
لةشفرؤشي سنو ردار كاراوة وةياان الي مةسايحيةكان لاةدةرةجنامي ئاازاد كردناي سايَكم
َم بناااةبرِ ناااةكراوة لاااةهيؤ ساااةر دةميَكااادا .لةشفرؤشاااي
لةشفرؤشاااي كاااةم كراوةتاااةوة باااةال
َطاكاناادا بةش ايَوازو رِيَطااةي جااؤراو جااؤر ثَي ارِةو دةكرَي ا  ،ئةطةرضااي سةرانسااةري
لةكؤمةل
جيـانااادا ضاااةند جاااؤريَكي هةياااةو بةشا ايَوةيةكي طشا از هاااةموو كارةكااااني لةشفرؤشاااي
دةضنةوة سةر ئةو جؤرة سةرةكيانة.
ئااةوةي طرنطااة لَياارةدا باسااي بكااةين قااةدة كردني يااان ئااازاد كردنااي لةشفرؤشااي ورَِيااذةي
قةدة ااةكردنء ئااازاد كردنةكةيااة ،ضااونكة كاريطااةريان هةيااة لةسااةر شاايَوازو كااةلتوءري
َتاناااةي
َتااااني دراوساايَ وئاااةو وال
َتاااان بةتايباااةت وال
لةشفرؤشاااي ..هاااةروةها كاااةلتووري وال
ثةيوةندي بةردةواميان هةية كاريطاةريان هةياة لةساةر ضاؤنيَزء كاةلتووري لةشفرؤشاي،
بؤمنوناااااة (توركاااااةكانء بولغارياااااةكان) زؤر لةياااااةكيةوة فيَرباااااوون وةفةرةنسااااايةكان زؤر
كاريطةريان هةبوة لةسةر باكورو رِؤذ ئاواي كيشوةري ئةفريقيا .ئةمةريكيةكان كاريطاةري
َتي ئاسااايا دانااااوة .بةشا ايَوةيةكي طشاااز
طاااةورةيان لةساااةر تايالنااادوو باشاااوري رِؤذهاااةال
َيةتيااةكان دةرفااةتي لةشفرؤشاايان زياااد
جااةنتء ثش ايَوي و وةرضااةرخانة ئااابوريء كؤمةال
كردوة وكاريطةريان داناوة لةسةر درووس كردني داتء ناةريز تايباةت بةلةشفرؤشاان.
َاةكاني رِاطةيانادن ،ثاا
ثيَويستة ئاةوة لاة يااد نةكاةين كاةجيـانطرييء باةر فراواناي كةنال
دؤزينااااةوةي سااااةتةالي ء مااااانطي دةسااااكردء تؤرِةكاااااني ئةنتااااةرنَي ء طةشةساااااةندني
ثؤرنؤطرافيااا وثيَشااكةوتين زانسااز سيكسااؤلؤجي كاريطااةري طااةورةيان هااةبوو لةسااةر
دؤزينةوةي شيَوازي جياواز لةسيَكم كردن وهةمةجؤري ضيَذ بيننيء باةرثا باووني داتء
نااةري ء كااةلتووري جياااواز جياااواز بااؤ لةشفرؤشااي .ئةمااة جطااة لااةوةي هاناادةريَكي بااا
َتانااةدا كةدواكااةوتوون وايااان سيَكسااي
َوي لةشفرؤشااي بةتايبااةت لااةو وال
بااوون بؤبااةر ب اال
ئازاد بةهةموو جؤريَك قةدة ةية.
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باسي سيَيةم :كاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةر كؤمةلَ

 كاريطةرييةكاني لةشفرؤشي لةسةر رِةوشي مايف مرؤظ

َطا فرةرِةهةناادةو زؤر اليااةني ذياااني ئااابووريء
كاريطةريااةكاني لةشفرؤشااي لةسااةر كؤمااةل
َيااةتي دةطريَتااةوة وتةنانااةت كاريطااةري هةيااة لةسااةر ئاسايشااي نةتااةوةيء باااري
كؤمةال
َطايةك .ئةو تويَذينةوانةي كاةدةكرَي لةساةر لةشفرؤشاي بةشايَوةيةكي
سياسي هةركؤمةل
طشااز سايَ جااؤرن :هةيانااة بيَاليةنانااة سااةيري دياريدةكااة دةكااات هةيانااة بةتااةنيا طرنطااي
دةدات بةكاريطةريااااةكاني ئااااةم دياردةيااااةو وةجااااؤري سيَـةميشاااايان ئااااةو تويَذينةوانااااةن
كةبةدواي رِاستيةكاندا دةطةريَن سةبارةت بةلةشفرؤشي .ئيَمة لاةم تويَذينةوةياةدا وةك لاة
َكوو لاةرِووي زانسازء
ثيَشةكيكةيدا بامسانكردوة بيَاليةنانة ساةيري كيَشاةكةناكةين باةل
َيةتيةوة دذي دياردةكةينء هةولَ دةدةين ريَطة ضارةيةك بؤ طرفتاةكاني بدؤزيناةوة،
كؤمةال
َم باوةرمان واية كةئةوانةي بةلةشفرؤشيةوة ئالوودة بوون مرؤظنء ئةوةندةي قوربانني
بةال
َي ضارةسااااةري
ئةوةناااادة تاوانبااااار نااااني ،بؤيااااة ثيَويسااااتة رِيَزيااااان لاا ايَ بطرييَاا ا ء وهااااةول
كيَشةكانيان بدةين.
لةشفرؤشاااي وةك باااازارِ ،وةك ثيشاااة بةياااةكيَك لةثيَشا ايَلكاريةكاني ساااةر مافاااةكاني مااارؤظ
َي
دادةنرَي جائةو لةشفرؤشية هةر جؤريَك بيَ  ،ضونكة يةكيَك لةرِةطاةزةكان دةكاتاة كااال
ئاااةوي تااار وةك بامسا اان كااارد .لاااةنيَو هاااةردوو رةطةزةكاااةدا لةشفرؤشاااي بةشا ايَوةيةك لاااة
َوترة بؤيااة دةَلايَني ذن
َم لااةناو رةطااةزي ميَينااةدا شايَوةيةكي بااةربال
َوة ،بااةال
شايَوةكان بااةربال
دةكاتاااة كااااآل (سةةةلع ) كةتيايااادا باااةهيؤ جؤريَاااك طاااويَ نادريَا ا باااة ثيَكـاتاااة مرؤيياااةكان
لةثرؤساااةي لةشفرؤشااايداء هةميشاااة ناهاوساااةنطيةك لاااةهيَزدا هةياااة .الياااةنيَكي باااةهيَز
اليااةنيَكي الواز ئيسااتغالل دةكااات لااةثيَناو ض ايَذيَكي كاااتي خؤياادا ،بةش ايَوةيةكي طشااز
َتء ثااارة لةدةس ا رِةطااةزي نيَردايااة ئااةوا رِةطااةزي م ايَ دةبيَتااة ضةوساااوة
كاتَيااك دةسااةال
لاااةرِووي ثراكتيكيشاااةوة جةساااتةي رِةطاااةزي ماايَ وةك بووكاااة شوشاااةيةكي لاايَ ديَاا كاااة
بيَـةس ء بيَطيانة.
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َيااةتي رِةطااةزي ن َياار
َتي كؤمةال
َ تااداريء دةسااةال
بااةم جااؤرة ئااةجنامي زالَ بااووني دةسااةال
رِةطةزي ميَ ناضار دةكات كةجةستةي بةكاربـيَنَي بؤ تيَركردني ئاارةزوة سيَكسايةكاني،
ئةمة لةكاتيَكداية كةرِةطةزي ميَ هيؤ ضيَذيَكي ليَ نابينيَ ء بةتةنيا دةبيَتة كةرةستة.
َي ضةسااثاندني يةكساااني دةرفااةت
كاااتيَكيش سااةرجةم ياساااو بنااةماكاني مااات ماارؤظ هااةول
دةدةن باااؤ هاااةموان دذي هاااةموو جياكارياااةكي رِةطاااةزي ،ئاااةوا بةشااايَوةيةكي سروشاااز
لةشفرؤشيء وةبازارِةكاني يةكيَكن لةو هؤكارانةي كةجياكاريء جيااوازي رِةطاةزي زيااتر
دةكةن.
طةر بطةرِيَينةوة بؤ بنةما دةروونيةكاني لةشفرؤشي كةلةباساي ثيَشاودا بامساانكرد ،ئاةوا
دةبينني يةكيَك لةرِةطةزةكان خاوةن ثارةيةو ئةوي تريش ثيَويسز بةثارةية باةم جاؤرة
باااةهاو كةراماااةتي مرؤياااي خاااؤي دةفرؤشاااَي لاااةثيَناو دةساااكةوتيَكي ماديااادا لةياااةكيَك
لةسادةترين ثيَشيَلكارةكاني مافاد ا لاةبازارِي لةشفرؤشايدا باؤ مارؤظ بريتياة لاة ساوكايةتي
ثيَ كردني زارةكي ( ،)verpal-abuseبؤمنونة لةياةكيَك لةياناةكاني لةشفرؤشايدا كاتيَاك
َمااي
سااوكايةتي زارةكااي بااة لةشفرؤش ايَك دةكرَي ا ئااةوا دةبَي ا بااةزةردة خةنةيةكااةوة وةال
ئةوسوكايةتيانة بداتةوة ضونكة كارةكةي ئةوةي ثيَويستة ،لةكاتي سيَكم كردن باة ثاارة
زؤر جااار لةشفرؤشااةكان توشااي ئااازارو ئةشااكةجنةي جةسااتةي دةباان وةك برينااداركردن
وئااازارداني بةشااةكاني جةسااتةي كةسااي لةشاافرؤ  ،قااذيان رِادةكيَشاارَي ورِووبااةرِووي
قسةي ناشرينء ناخؤ دةبنةوة وهةناديَك جاار ضااويان شاني دةكريَتاةوة ياان جطاةرة باة
جةستةيان دةكوذيَنريَتةوة يان طازيان ليَ دةطرييَ  ...تاد.

 تيَرِوانيين فيَمينيستةكا لةسةر دياردةي لةشفرؤشي

َدانء طااورِو تاايين
بةشايَوةيةكي طشااز دوو رِاسااز بااؤ هااةموو كةسايَك ئاشااكراية سااةرهةل
َتاناااة
َتاني رِؤذ ئااااواوة بااارةوي ساااةندوة ،هاااةروةها ئاااةم وال
رِةوتاااة فميَنيساااتةكان لاااةوال
لةبةشي هةرةزؤري دنيا زياتر بةدةس دياردةي لةشفرؤشيةوة دةناَليَنن بؤية دةبيَا ئاةم
رِةوتانة رِاو بؤ ضوني خؤيان هةبَي سةبارةت بة لةشفرؤشي.
َطادا كةبةنا ضاري
رِةوشي ئابووريء رِةطةزيي ذناني لةشفرؤ ء ثةراويَز كةوتوو لةكؤمةل
لااةرِيَطاي لةشفرؤشاايةوة ذياااني خؤيااان دابااني دةكااةن كاريطةريااةكي قااورمء طرانااي هةيااة
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َطاكاناادا جائااةو لةشفرؤشااانة نَيااربن يااان مايَ.
َك لةهةريااةك لةكؤمةل
لةسااةر ذمارةيااةك لةخااةل
َكو لةرِووي شيَوةي
زيانء مةترسيةكاني لةشفرؤشي بةتةنيا لةسةر لةشفرؤشةكان نية بةل
ذيانء باروودؤخي تةندروستيةوة مةترسي بؤسةر هةمووكؤمةلَ هةية.
لةجيـاناادا بةش ايَوةيةكي طشااز لااةرِووي ياسااايةوة لةس ايَ واق اادا دةذياان يااان بااةكاريَكي
ياسايي هةذمار دةكرَي  ،ياان بةتاةواوي ناياسااييةو ساةركووت دةكريَا ياان ناياسااييةو
َم لةهةرسيَ دؤخةكةدا لةشفرؤشي هةية
لةرِيَطاي فةرامؤشكردنةوة رِيَطةي ثيَدةدرَي  .بةال
وةهةربةردةواماة ..ئةوسايَ دؤخاة طفتوطاؤو مشاتومرِي نيَاوان بزوتناةوة فيميَنيسااتةكان
كاريطةريان لةسةري هاةبوة كةبةثلاةي ساةرةكي مشاتومرِةكة دةكةويَتاة نيَاوان بزوتناةوةي
َاااةوة كةساااةبارةت بةلةشفرؤشاااي دةياناااةويَ
فيميَنيساااتةكاني لياااربالَء فميَنزماااي رِاديكال
َيةكاةدا زؤر نوساةر هاةن كاةداواي
بةباشيين شيَوة سةيري دياردةكة بكاةن .لةرِةوتاة ليربال
َك ئاازاد
رِيفؤرم دةكةن بؤ ئةوةي رِيَز لةلةشفرؤشي بطريَي ودةَليَن ئةوةندة باةم نياة خاةل
ي بطااارينء
َكو دةبيَا ا ئيَماااة رِيَزياااان لا ا َ
بيَا ا باااؤ لةشفرؤشااايء ياساااا رِيَكيبخاااات باااةل
َاةي
رِةفتارمان ضاك بكةين بةرامبةريانء بةكاريَكي ئاساي بيبينينةوة ،باةجؤريَكيش مامةل
لةطااةلَ بكرَي ا كااةوةك هااةر جااؤرة ضاااالكيةكي ئااابوري تاار سااةير بكرَي ا  .ليرباَلااةكان واي
َي وايااة.
دةبياانن كااةكريين ض ايَذي سيَكسااي وةك هااةر ض ايَذيَكي ئااارام بااةخشء كااات بااةتال
بةمنونة مرؤظ بؤ تيَركردني ئارةزوة كاني ياري كاردن دةضايَتة شااري يااريء طازينؤكاانء
وةيانةكان ...تاد و ثارة دةدات .كرِيين سيَكسيش وةك هةمان بازرطااني ساةيردةكةنء
َةم دةدةن.
بةيةكيَك لةثيشةسازييةكاني ضيَذ بينيين لة قةل
َم فمينزمااي رِاديكااالَ زؤر بةتوناادي هَياار دةكةنااة سااةر لةشفرؤشاايء دذي بةئاسااايي
بااةال
سااةير كردنااي دةوةسااتنةوة ئةمانااة باوةرِيااان وايااة لةشفرؤشاايء باناادةكاني لةشفرؤشااي
يااةكيَكن لةدامااةزراوة تةقليديااة كؤنةثةرسااتةكاني مرؤظايااةتي هةرضااةندة بااريو رِاكانيااان بااة
َم بةشاا ايَوةيةكي طشااااز دياردةكااااة دةبةسااااتنةوة
َطااااةي بااااةهيَز رِوون دةكةنااااةوة بااااةال
بةل
َطةي ثياو ساالريةوة.
بةكؤمةل
َيش ئةطةرضي لةهةناديَ مةساةلةدا ناتاةبان ساةبارةت باة
هةردوو فمينزمي ليربالَء رِاديكال
َم لةزؤرباااةي زؤري طفتوطاااؤو كيَشاااةكاندا ساااةبارةت بةرِةوشاااي ماايَ لاااةم
لةشفرؤشاااي باااةال
َااااةكان داوادةكااااةن
باااازارِةدا كااااؤكنء هااااةمان طوتاريااااان هةيااااة بؤمنونااااة فميَنسااااتة رِاديكال
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َم ليرباَلااةكان داوادةكااةن
كرِيارةكااان ساازا باادريَنء لااة كرِينيااان لايَ قةدة ااة بكرَيا  .بااةال
لةشفرؤشي بةثيَي ياسا ئازاد بكرَي ولة ضوار ضيَوةي ياسايةكدا رِيَطة لةو توندوتيذياناة
بطريَي كةرِووبةرِووي ذناني لةشفرؤ دةبيَتةوة.

 سةربةخؤيي سيَكسيء لةشفرؤشيء كاريطةرييةكاني

َناسايدا لااةدواي
هاةموو رِةوتاة ثايَش كاةوتوو خوازةكااان لاةدنياي فيكارو سياساةتء كؤمةل
َم ثاا ثةرةساةندني بزووتناةوة
ضاكسازي ئاينةوة ،داواي ئازادي سيكسيان كاردوة ،باةال
فمينيساااتةكانء هاتناااة كاياااةي تياااؤرة جةندةرياااةكان ،خواسا ا لةساااةر ئاااازادي سااايكم
دةطؤرَي بؤ داواكردني سةربةخؤي سيَكم (.)sexual autonomy
ئةوانةي داواي سةربةخؤي سيَكم دةكةن لةنيَوان اليةنة سودبةخشء زياان بةخشاةكاني
ئةم مةسةلةيةدا دةميَننةوة و ناتوانرَي لةسةر بنةماي لةشفرؤشاي ساةربةخؤيي سايكم
رِةت بكريَتاااةوة ضاااونكة زؤرباااةي هاااةرة زؤري بريءبؤضاااوونةكان تاااةبان لةساااةر زياناااةكاني
لةشفرؤشي.
باااةثيَي بناااةماكاني ماااات مااارؤظ ،مااارؤظ ئاااازادة بةشاااداري لاااةض ضااااالكيةك دةكاااات هةربؤياااة
ناتوانرَي ا بااةثيَي ياسااا بنااةماكاني ئااةم مافااة لااةمرؤظ قةدة ااة بكااات لااة مومارةسااةكردني
ضاااالكيةك كةلاااة خااودي خؤيااادا ئاااازادة وزيااان بةكةساااييَكي تااار ناطةيااةنيَ ئةماااة ئاااةو
َتاادا كاتَيااك بااةثيَي ياسااا لةشفرؤشااي ئااازاد دةكرَي ا ِريَء شااويَين
بنةمايةيااة كةلااةزؤر وال
تةندوروساااااز تايباااااةتي تياااااادا دةطرييَتاااااة باااااةر وثشاااااكنيين ثزيشاااااكي باااااةردةوام باااااؤ
َنيادةبَي ا
َطا دل
لةشفرؤشااةكان دةكرَي ا  .بااةم جااؤرة سيسااتةمي بااةِريَوة ضااوني كؤمااةل
َم لااةالي
كةلةشفرؤشااي ئازادانااة كاااري خااؤي دةكاااتء زيااان بةكةسااي تاار ناطةيااةنَي  .بااةال
بةرامبااةرةوة دذايااةتي كردنااي لةشفرؤشااي بةتااةنيا لةزيانااة تةندروسااتيةكانةوة نااةهاتوة
َيااةتي طااةورةي لايَ دةكةويَتااةوة هااةر بؤيااة
َيااةتيء طاارفز كؤمةال
َكو زؤر كيَشااةي كؤمةال
بااةل
ناكرَي سةربةخؤيي سيكم بة بازارِةوة ببةساتينةوة وتاكاةكاني تياا ئاازاد بكاةين كةئاةم
َيااة تةينااة بااازارِةوة ضااونكة بااازارِ ئااةو شااويَنةية كةثةيوةناادي بةهااةموو مانااةوة هةيااة.
كاال
َنيايااةوة هااةموومان ئااةوة دةزانااني كةسااةر بااةخؤيي ساايكم بااةبيَ ثااارةوة لااةدةرةوةي
بةدل
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َم كاتيَاك
َكردني جةساتةي خؤياةوة هةياة باةال
بازارثةيوةندي بةئازاديةكاني مرؤظء كاؤنيؤل
لةسةر ئةم بازارِة دةدويَني كاريطةريةكاني سنوري جةستةي تاكة كةسيَك تيَ دةثةريَنيَ .
طاااةر منوناااةي دةسا ا دريَاااذي سيَكساااي وةر بطااارين لاااةنيَوان دوو هاوساااةري شاااةرعيدا
(ياسايي)دا ،ئةوا دةبينني ئةم كارة سنوري ساةربةخؤي سايَكم تيَادة ثاةرِيَنَي و دةبيَتاة
جؤريَك لةجؤرةكاني توندوتياذي كاةثيَي دةوتريَا توندوتياذي سايَكي ،كاتيَاك دؤخيَاك لاة
دؤخةكاني ناضااري مرؤظيَاك ناضاار دةكاات جةساتةي خاؤي باةكار بـينيَا بةرامباةر بريَاك
َةوة بيَ
ثارة هةمان كاريطةريء زياتري هةية لةسةر مرؤظة لةشفرؤشةكة ض لةرووي مؤرال
يان بارة دةروونيةكاني كةسي لةشفرؤ  .بؤية كاتيَك دةضيَتة الي تيمار كةريَك (مزةميد)
وبةرامبةر نوذداري كردني برة ثارةيةك دةبةخشيَتة هةردووالي بازرطانيةكاة رِازيان لةساةر
َم لةثرؤسااةي لةشفرؤشاايدا تااةنيا يااةك اليااةن رِازي
َوطؤرِي خزمااةتيَك بااة ثارةيااةك بااةال
ئااال
دةبَي واليةني دوةم ناضار كراوة بةرِازي بوون.

 كاريطةرية تةندروسيتء كؤمةآليةتيةكاني لةشفرؤشي

َيةتيياةكان
َطا سةرةجنامي ثيَشكةوتين تويَذيناةوة كؤمةال
بةشيَكي زؤر لةياسا كاني كؤمةل
هاتؤتة ئاراوة وةك ياساكاني ئيغتصااتء ياسااي هةراساانكردني سايَكم لةئاةمريكاو لاة
َتااة دواكةوتوةكانيشاادا سااةبارةت بةمةسااةلةي طااؤرِيين رِةفتااار
سااويد ..تاااد ،تةنانااةت لةوال
َيةتييااااةوة
َاااايَني لةرِوانطااااةي تةندروسااااز كؤمةال
بااااةرِووي لةشفرؤشااااةكاندا دةتااااوانني بل
ثشااتيوانيكردن لااة بااازارِي لةشفرؤشااي تاوانيَكااة ..قةدة ااةكردني سااةربةخؤيي سيَكسااي
زاناياني بواري تةندروسزء دةرونزاني هةميشة لةهاةو و كؤششاي ئاةوةدان كةرِةوشاي
َايَن زياناةكاني
تةندروسزء ذماارةو جاؤري نةخؤشايةكان كاةم بكةناةوة هاةر ئاةوانيش دةل
لةشفرؤشاااي لةساااةر ذناااان وةك مؤتةكةياااةكي نـيَنطااار بةشااااراوةي دةساااورِيَتةوة ئةماااة
بةئاشكرا لةداتابةيزةكاندا دةبينريَتةوة كة دامةزراوةكاني تاوانء سزا بةرِيَوةيان دةبةن.
َو بووناةوةي ئاةو نةخؤشايانةي لةريَطاةي سيَكساةوة
َي ( )1998 – 1980بال
لةماوةي سال
َودةبنااةوة طااةورةترين زياااني بةمرؤظاياةتي طةياناادوة ولااةماوةي يااةك دةهااةدا (– 1980
بال
 )1990داوايااةكي جاادي لةاليااةن سيسؤلؤجيسااتةكاني جيـانااةوة بااةرز كرايااةوة بؤريَطااة
َو بوونااةوةي (HAV-
طاارتن لااة لةشفرؤشااي ضااونكة بةيااةكيَك لااةهؤكارة سااةرةكيةكاني باال
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 )AIDSدةسا ا نيشاااان كااارا ودةتاااوانني لةزؤرباااةي زؤري تويَذينةوةكاناااةوة ئاااةوة رِوون
بكةينةوة كةذنان زياتر رِوو بةرِووي ئاةم مةترساية دةبناةوة .لةرِاساتيدا كيَشاةي (HAV-
َم زؤري ئااةو
َطادا بااةال
 )AIDSكيَشااةيةكي ديارةوطرنطيااةكي تايبااةتي ث ايَ دراوة لةكؤمااةل
َو دةبنااةوة بااؤ منونااة وةك نةخؤشااي (طؤنؤريااا)
نةخؤشاايانةي كةلااة ريَطااةي سيَكسااةوة ب اال
( )NGU,GPVكالمياااديا ،هيثاااة تايتم،جيَنيتاااالَ هيَااارثيَم ،سااايفلم .....)،تااااد ئاااةو
طرنطيةشيان ثيَنةدراوة.

 كاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةر بازرطانيكرد بة مرؤظةوة

بازرطااااني بةمرؤظاااةوة زؤر هؤكااااري هةياااة ياااةكيَك لاااةو هؤكاااارة ساااةرةكيانة بازرطانياااة باااة
مرؤظاةوة باؤ بازارةكاااني لةشفرؤشاي هااةروةها بازرطااني بااة مرؤظاةوة بااؤ مةبةساز تااريش
باةكارديَ و جؤرَيااك لااةجؤرةكاني بازارِةكااني لةشفرؤشااي طااةرم دةكاات .ئااةمرؤ بازرطاااني
ي وضاااانداية بةتايباااةت لاااة نيَاااو وآلتاااةكاني رؤذهاااةآلتي
بةمرؤظاااةوة لةثةرةساااةندنيَكي با ا َ
ئااةوروثاو ئاساايا وآلتااة عةرةبيةكاناادا .زؤربااةي زؤري ئةوانااةي بازرطانيااان ثَيااوة دةكرَي ا
َي كااااورِن .ئةمانااااة زؤربااااةيان لااااة بازارِةكاااااني لةشفرؤشااااي
ميَينااااةن و هةنااااديَكيان مناااادال
وثيشةسازي سيَكسدا كؤتاييان ثيَدَي و زؤربةشيان توندوتيذي جةساتةيي ومةعناةويان
َةتياةكان وةبةيانناماةكاني نةتاةوة
بةرامبةر دةكرَي بؤياة زؤر باةي زؤري كؤبوناةوة نيَدةول
يااااةكطرتوةكان دذي مةسااااةلةي ئااااةم بازرطانيااااةن وئااااةوةمان لااااةياد نةضااااَي طااااةربيَ ء
لةشفرؤشي نةبَي ئةوا بةرِيَذة يةكي بةرضاو بازرطاني بةمرؤظةوة دادةبةزَي .
بةشيَوةيةكي طشز لة بازارِي لةشفرؤشيدا طةجنةكان زياتر خواستيان لةسةرة ضونكة لة
َتااة هااةذارةكان ذمااارةي دانيشااتوانيان زؤرة رَيااذةي
رِووي ضاااالكي جنساايةوة ضاااالكين .وال
َكي ئاةم
َوة بؤياة خاةل
تةمةنكردن زياترة لة ثيَطةيشتوةكان بيَكاريةكي بةرضااو تيايانادا باال
َتااة ث ايَش كةوتوةكاناادا .كااؤض كااردن
َتانااة كؤشااش دةكااةن بااؤ دةسااكةوتين كارَيااك لةوال
وال
َم
لةناوضااةيةكةوة بااؤ ناوضااةيةكي تاار بةمةبةسااز دؤزينااةوةي كااار كاااريَكي ئاسااايية بااةال
كاتيَك كااركردن ماةرج داربيَا باةكاري سيَكساةوة وياان طواساتنةوةي منادالَء ذناي طاةن
َتة ثيَش كةوتوةكان بةمةبةسز بةطةر خساتنيان لاةبازارِةكاني
َتة هةذارةكانةوة بؤ وال
لةوال
سيَكمء بةرهةمـيَناني بةرهةمة سيَكسيةكاندا هي اي جيااواز نياة لةميَاذووي كؤيالياةتي
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َطاكانادا
ضونكة ئةم جؤرة بازرطانية دةرةجنامي جياوازياةكي زؤري جةنادةري لاةناو كؤمةل
دروس ا بااوة .نزمااي ئاسااز خويَناادةواريء هوشااياري ونااةبووني دةرفااةت بااؤ فيَربااووني
َتةن دواكةوتوةكان وبةتايبةت رِةطةزي ميَ هؤكاريَكن باؤ
ثيشةو بيَتوانايي دانيشتواني وال
ئاااةوةي ناااةتوانن ذيااااني خؤياااان مساااؤطةر بكاااةن بؤياااة تاكاااة كةرةساااةتة كةبةدةساااتيانةوة
َم كات َيااك
دةميَنيَتااةوة هَياازي ماسااولكةيي و جةسااتةيي خؤيانااة كااةدةتوانن بيفرِؤشاان .بااةال
َتةكاني خؤياندا خواس لةسةر هيَزي كاار زؤر كةماة ياان دةرفاةتيَكي زيااتر دةدريَا
لةوال
بةرِةطةزي نيَر بؤ كاركردن ئةوا رِةطةزي ميَ ناضارة خؤي تةساليم بةبازرطاناةكاني جةساتة
بكاات و تةنانااةت طااةر لةشفرؤشاايش بَيا  ..لةيااةكيَك لةبازارِةكاناادا كاااري دةسا بكااةويَ
طااااةر وةساااافي ئةونيشااااانانةي ترؤماااااي دةرونااااي بكااااةين كااااة ذناااااني لةشاااافرؤ تياياااادا
دةردةكةوَي  ،هةروةها ئةو ثا هاتانةي كة توشيان دةبَي ئةوا بؤماان دةردةكاةوَي كاة
بازرطاني بة مرؤظةوة بة تةواوةتي جوداية لةجياوازي هيَازي كاار لاة بازارِةكااني جيـانادا.
َة دةَليَ ( :سةرةرِاي ئةوةي من بة ئارةزوي خؤم
بةمنونة يةكيَك لةوانةي تةمةنيان  14سال
َم كاتيَاااك باااةبازارِدا ِريَدةكاااةم ياااان ديَااام باااؤ كارةكاااةم ثارضاااة
َباااذاردوة باااةال
ئاااةم كاااارةم هةل
َثةياةتي باؤ ئاةوةي
هةمبة رطريَكي ضاةورم و هاةر ثياءيَاك دةبيانم بةبرسايَز دةيبيانم و هةل
ثةالمارم بدات) ).(Weisberg 1985. page 112
دارِمااانيَكي طااةورة لااة هةس ا و سااؤزي هااةموو ئةوانااةدا رِوو دةدات كااة لةجةنطاادا بااةديل
َنااةي لااة رِوي سيَكساايةوة
دةطريَياان و ئةوانااةي لااةكاتي زيندانياادا القااة دةكااريَن و ئااةو مناال
دةس دريَذيان دةكريَتة سةر و ئةو ذنانةي ئيختصاات دةكاريَن ،ئةماة لةيادةوةرييانادا
َخؤشي خؤيان و ثارساةنطي ئاةو رِوداوة باةوة
َم هةميشة دل
دةميَنيَتةوة تالة ذياندا بن ،بةال
َم ئةوانااةي لةشفرؤشااي دةكاةن بةبااةردةوامي
َتي خؤياناادا نااةبوة بااةال
دةدةنااةوة كةلةدةسااةال
ئاااةو هةساااتةيان لاااةال هةياااة وةنااااتوانن ئاااةو ثاسااااوة باااؤ خؤياااان بـيَنناااةوة ضاااونكة ئاااةو
بارودؤخااةي كةناضاااري كااردون ئااةم كااارةي تَياادا بكااةن بةش ايَوةيةكي رِاسااتةو خااؤ لةبااةر
ضاوياندا نية (هيَرمان ) Herman)1992
بؤية دةتوانني بَليَني بازرطاني بة مرؤظةوةء لةشفرؤشاي دوو ضاةمكن كةباةردةوام ياةكيي
بااةهيَز دةكااةن و هؤكااارن بااؤ طااةرمكردني بازاِريَااك كةبااةبازارِي كؤياليااةتي ناااو دةبريَاا .
ثؤرؤنؤطرافيااا وةك سااةرةكي تاارين ثيشةسااازي س ايَكم لةجيـاناادا لااةثا ثيَشااكةوتين

77

َز ميديا و مام ميدياو ئةنتةرنيَتةوة باة ترساناكيين هانادةر دادةنريَا
ضاثةمةني و مةل
بااؤ بازرطاااني بةمرؤظااةوة بةتايبااةت رِةطااةزي ميَينااة و مناادالَ .ثؤرؤنؤطرافيااا جوريَكااة لااة
جؤرةكاااني لةشفرؤشااي كةبااةِريَطاي ويَنااةو دةناات و فليمااي ظيااديؤ كاااري سيَكسااي يااان
جةستةي مرؤظي تيا ثيشان دةدرَي بؤ ضةن مةبةستيَك.
 .1هاندان و وروذاندني سيَكم.
 .2فيَركردني سيَكم.
 .3هانداني لةشفرؤشةكان و فيَركردنيان بؤ رِازي كردني كرِيارةكان.
َنةي لةسيَكسدا يان ئةو ثةيوةنديانةي لة سيَكسدا تابون
 .4ئاسايي كرنةوةي ئةو خاال
 .5بؤ هانداني هةمة جؤري لة سيَكسدا ...تاد
َي
ثؤرؤنؤطرافيااا بةرهااةم هيَنااانيَكي ضايَذي سيَكسااي كةبااةكار دةهيَنرَيا بااؤ هانااداني منااال
َطاة لةساةر
َيش تاكارةسيَكسيةكان بة كاريَكي ئاساايي بازانن باشايين بةل
خوار  18سال
َاةكان
َل
ئةمة طةشة كردني ثؤرؤنؤطرافياية بؤ جيـاني فلم كارتؤن بة شيَوةيةكي طشز دةال
َك باؤ باازارِي لاة شفرؤشاي
ثؤرؤنؤطرافيا باة كااردةهيَنن و باؤ تةجنياد كردناي زيااتري خاةل
لااة( )131كااةم كااة ضاااو ثيَكااةوتنيان لااة طااةلَ كااراوة لااة ئااةمريكا ( )% 49يااان لااة رِيَطااةي
ثؤرؤنؤ طرافياوة ضونةتة بازارِةكاني لةشفرؤشاي ( )% 32شايان باؤ يةدةساتيان داوةتاة لاة
شفرؤشاي باؤ ئااةوةي ببناة ئةساتيَرةي ثؤرؤنااؤ لاة فلمةكاناداFarley and Bark an .
))1998
 كاريطةريية سياسييء ئةمنيةكاني لةشفرؤشي.

لة ميَذةوة بة ثيَي سةرضاوةكاني ميَاذووي سايخورِي لةجيـانادا لةشافرؤ ياةكيَك باوة لاة
كةرةسةكاني دةزطا سايخورِييةكان باؤ (شاانتاذكردن) بريتياة لاة ناضاار كردناي كةسايَك باؤ
َيااادا كةياااةكيَك لاااة و
رِيااازي دةزطاياااةكي سااايخورِي لاااة ذيَااار كاريطاااةري بنةماياااةكي مؤرِال
ساايفةتانةي كااة ساايخورِي باشااي ث ايَ دةناسااريَتةوة ئةوةيااة كااة مااةيلء ئااارةزوي شااةواني
سوري هةبَي (شةواني مةهلاو بازارِةكاني لةشفرؤشي) ضاونكة ياةكيَك لاة ثيَويساتيةكاني
كارةكةيان بريتية لةثةلكيَش كردني سةرضاوةكاني زانياري بؤ ئةو شويَنانة.
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رِيَااااذةي ذنااااان لااااةكاري جاسوساااايدا زؤر كااااةمية لةرِيَااااذةي ثياااااوان ضااااونكة يااااةكيَك لااااة
ثيَويستيةكان بؤ كاري سيخورِي ذنيَكة كة بتوانَي لة شفرؤشي بكات هةروةها ثيَويساز
بااة باوةرَِيااك هةيااة بااؤ ئةجنامااداني كاااري ساايخورِيةكةي و ئةمااة دةطمااةن دةبينريَتااةوة
ضونكة ئةوانةي ناضارن دةضنة بازارِي لاة شفرؤشاتنةوة بةشاي هاةرة زؤرياان ساةرةجنامي
َباااذاردوة بؤياااة باااة ئاساااتةنت دةزطاااا
َياااةتي ديااااريكراو ئاااةم كارةياااان هةل
بااااريَكي كؤمةال
َم لة رِيَطاي هةرِةشةي ناو زرِاندن و قاةرز و
سيخورِيةكان دةتوانن متمانة يان ثيَ بكةن بةال
َتانااةدا كةس ايَكم تياياادا تااابوةء ذناااني لةشاافرؤ
ثاراسااتين نـيَنياادا بةتايبااةت لااةو وال
ناضااار دةكرَي ا بااؤ كؤكردنااةوةي زانياااري ضااونكة ثةيوةندييااةكي بااةهيَز هةيااة لااة نَيااوان
ئةوانةي برِياري سياسيان بةدةستةوة ياة و ئةواناةي لاة شفرؤشاي دةكاةن باة تايباةت لاةو
َتانةدا كة ثةيوةندي سيَكسي ئازاد نية بةثيَي سروشز مرؤظ و بةتايبةتي رِةطةزي نيَر
وال
ئااارةزووي هةمااة جااؤري سيَكسااي هةيااة ،ئااةوةي ساانوريَكي بااؤ ئااةم ئااارةزوة داناااوة دات و
َت و ثاااارة دةكةويَتاااة
َم كاتيَاااك دةساااةال
َياااةتي و مةدةنيةكاناااة باااةال
ناااةري و ياساااا كؤمةال
َيااةتي ِريَطااةيان ثااي نااادات ئااةوا ثااةنا
َتااة كةشاادا دات و نااةريز كؤمةال
دةسااتيان و لةووال
دةبةنة بةر سيَكم كرِين.
ئةمانة هؤكاارن با ؤ ئاةوةي لاة شفرؤشاي وةك ِريَطاة ضاارةيةك باؤ سايخورِي باةكار بـيَنريَا
هااةروةك ضااؤن لااة مَيااذوودا ئااةم ِريَطايااة كاااريَكي باااو بااوة لااة اليااةكي تاارةوة لةشفرؤشااي
َي ئيااداري و سياسااي دادةنَي ا ضااونكة ئااةو كااار
كاريطةريااةكي زؤر طااةورة لةسااةر طةناادةل
َتيان هةيااة لااةذيَر كاريطااةري سيَكساايدا ثااةنا دةبةنااة بااةر
بةدةس ا ء كارمةندانااةي دةسااةال
سةرثيَ ي ياسايي و كارطيَرِي لة طرنطيينيان-:
 .1ثااةنا بردنااة بااةردزي بااؤ تيَركردنااي ئارةزوةكانيااان ،كةسيَكسااي ناشااةرعي يااة كيَكااة لااة
هاندةرةكاني.
َتانةي ثيَيااااان بااااة خشااااراوة بااااؤ تةخشااااان و ثةخشاااااني
 . 2بااااةكارهيَناني ئااااةو دةسااااةال
سةرضاوةكان لةسةر لةشفرؤشةكاندا.
 . 3ضاو ثؤشاي كاردن لةسةرثَي اي ياساايي و كاارطَيرِي باؤ ئاةو كارمةنداناةي كاة دةتاوانن
لةرِيَطةي كارةوة سيَكسيان لةطةلَ بكةن.
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 .4دروسا كردنااي ماةرجي سايَكم لةدامةزرانادن و دؤزينااةوةي كااردا ئةمانااة سااةراثا
َطايةكااة كااة رِةطااةز ساااالري بَيا بةتايبااةت كااة ئااةمرِؤ نيَرينااة
لةساايماو ساايفةتةكاني كؤمةل
َ دةستة.
تيايدا باال
َو بوونااةوةي ئااةو
لةشفرؤشااي كاريطااةري لةسااةر ئاسايشااي نةتااةوةي هةيااة لااة رِووي ب اال
نةخؤشاايانةي كةدةبنااة هااؤي فيَركردنااي بةكؤمااةلَ و بةهااةدةر ضااووني تواناااي ئااابووري،
كاتيَك كة ثيَويس دةبَي زؤربةي توانا ئابورييةكان بؤ باري تةندروسز تةرخان بكريَا
بة منونة لةكيشوةري ئةفريقادا نزيكةي شةس ملياؤن كاةم هةياة كاة HIV_ADSياان
َتيَكي وةكو ئةنطؤالدا بةهؤي هةمان نةخؤشيةوة تيَكرِاي تةمةن ناطاتة ثاةجنا
هةيةء لة وال
سالَ بةم جؤرة كاريطةريية سياسيةكان و ئاسايشي نيشتماني بة هاؤي لةشفرؤشايةوة
دةكةونة ذيَر مةترسيةوة.
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بةشي دوةم:

ضريؤكةكاني تويَذينةوةكة لةرِاسيت رِووداوةكانةوة

باسي يةكةم :يةكةم رِاسيت وةك خؤي -لةشفرؤشي لةزاري فرؤشيارةكانةوة
باسي دوةم :دوةم رِاسيت وةك دةلَيَن -لةشفرؤشي لة زاري دةآللَةكانةوة
(سةرؤك باندةكا )
باسي سيَيةم :سيَيةم رِاسيت وةك خؤي -لةشفرؤشي لة زاري كرِيارةكانةوة
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باسي يةكةم :يةكةم رِاسيت وةك خؤي
لةشفرؤشي لةزاري فرؤشيارةكانةوة..
بةسةرهاتةكاني يةكةم
م .م .ت
ناو:
 26سالَ
تةمةن:
شاري سليَماني
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي 10-9 :سالَ
ئاسز خويَندةواري :شةشةمي سةرةتايي
بةهاوكاري ميَردةكةيء خةسوي فيَري ئةم كارة بوة.
رِيَطاي فيَربوون:
اااااا ضاوثيَكةوتين يةكةم ااااا
ئةم ئافرةتة لةرو دةرونييةوة زؤر
باااوكم لةئةصااال خااةل
َكى سااليمانية(( .بااام لةيااةكيَك ناجيَطريبوو بةردةوام ثيَدةكةنىء
لةطةرِةكة ميلليء كؤنةكاني شااري ساليَماني دةكاات لةثرِ دةطريا ..هةستى بةنةبوونى
دةكرد
خؤشةويسز
كاااة ئيَساااتا تيايااادا نيشاااتةجيَن)) دادةنيشاااني دايكااام سؤزو
الياليةو
مااردوة باوكااة كةرةكااةم ذنيَكااى كااويَر هيَناوةتااةوة خةمةكانى لةريَطة
ذنةكاااة زؤر طوناحاااة هااايؤ ناااازانىَ بااااوكم زؤر ىلَ الواندنةوة دةر دةبِر  ،زؤر جنيَو
ئةدا ،زؤر تورِةبوو ،زياد لةثيَويس
ئةدات جار واهةية بةقةدةر يةك كةر ئةيكوتىَ.
َك ،تةنـا
شةرِ ئةكرد لةطةلَ خةل
((ماوة ضةند ضركةيةك بيَ دةنت بوو)).
طويَى بؤ ئةو كةسانة دةطرت
خااؤمن لةدةسااتى ئااةو ذنااة فااةقرية رِام نااةكردوة س اىَ كةسؤزيان ثيَدةبةخشى ،زؤر رِاس
بااارام هةياااة و ياااةك خوشاااك براكااااة دوانياااان ذنياااان طؤبوو ،بىَ ثيَؤءثةنا هةموو شتى
هيَنااوة ..ناناا ضااوار بارام هةياة لايَم تيَك اوو دوانيااان بام دةكرد بةردةوام ئةضوة سةر
َةكان
قةرةويَل
ذنااى هيَناااوةء دوانيااان لةطةراجةكااة مااامم ئةخااةون قاتى دووهةمى
طرتووخانة)
(لة
دادةنيش
ئااااامؤذة حااااةز ناكااااات ب اااانة ال  ...دووبراكااااةم زؤر
ولةوبةرزيةوة قسة زؤر دةكرد،
طةورةنني هةر لة طةراجةكة دةخةون.
َي خؤكوشتنى
ضةند جاريَك هةول
باوكم هةر زوو منى يابة ثياويَك .ثياوةكة شايَتة هاةر دابوو لةريَطة حةت خواردنةوة.
كةشاااووم ثااىَ كااارد شااَي باااوو هاااةمويان ناااو قساااانن
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كورةكانى تريشى وةك قالة شَي ئةها بينيوتة ذنةكة باوكم خوشكيانة ئةو كويَرة ئايي
يااةكيَكى تريااان كااةرة هااةموو نوقسااانن .باوكااة كةرةكااةم دامااى بااة ذن بااؤ خااؤ دايكاام لااة
َيش بااووم باااة خااوا ئاايي ((جنيَااويَكي زؤر ناشاارين دةدات باااة
كؤرةوةكااةدا ماارد ماان منااال
باوكي)) باوكم دوا شة مانت ذنى هيَنايةوةو يامى بةم كةرة.
َم ليَى هةية خةسوو و دشةكاة خراثن ،هةموو رِؤذ ليَيان ئةيام ئاةو ميَاردة كاةرةم
دوو منال
َم تاةوَي  ،منايش هاةر
َم ئةخاةوت نةشايسةزانى بةباشاى لةطاةل
شةو دوو سىَ جار لةطةل
ئةتؤرام ئةو زؤر ليَسةدام دامية دراوسيَكان ئةهاتن دةساتيان ئاةطرت و ئاةيانوت طوناحاة
وا لااةو ذنااة مةكااة ئااة وت :يذنااى خؤمااة هااةقتان نااةبيَ ي .ئاايي ماان تووشااى (صاار ) بااووم
يااااةك مااااانت لةخةسااااتةخانة كااااةو دار
دةكرد
فيلمى هيند
زياتر سةير
كيَشااا بةسااةرما زةيسااتان بااووم زؤر لاايَ
دةدام مناايش تااؤرام كةضااى ئااةو باوكااة ب اىَ وبةديارييةوة دةطريا زؤر جاريش داوا
تةمسيلى باوةذن خوابناسة دةكرد ،بةردةوام
ئةخالقاااااةم تيَااااار ىلَ دام ساااااةر تاشااااايم
َؤن كار
دةضوة ذيَردةستى ئةو ئافرةتة لةصال
ئااااةيوت :يئااااةبىَ دانيشااااى بةديارييااااةوةي.
دةكرد ،هةند َ رةنطى زؤر سةير بة كار
منيش زؤر مناالَ باووم خاؤمم نةناساى باوو دةهيَنا رِؤذانة سةرتاثا دةموضاو دةكرد
َةم..
كةيامى بةو كابرا شيَتة ..باوكم خاؤ هاةر بةسوراويَكى زؤر سور ،تةنـا بةيةك قةل
َااااةوة خااااةريكى (سيَكسااااة) ئااااةو ذنااااة حةز نةدةكرد رِةنطى تيَكةلَ بةكاربـيَنيَ
لةمال
كااويَرة كوشااتوة منااى يااا بااةذن بااؤ خااؤ  ،تةنـا يةك رةنطى بةكار دةهيََنا .بةهيؤ جؤر َ
نةيدةخويَندةوةء طويَى بؤ نةسيحةت نةدةطرت
َى باوةذنةكااااةم هااااةموويان نووقسااااانن
مااااال
هةموو قسةيةكى بةدةنطى بةرز دةكرد ولةهةموو
خؤ كويَرة براكة كةمن شاووم ثيَكاردوة
قسةيةكدا جنيَويَك يان كفر كردنيَكي تيابوو.
شيَتة .كورة ضوزاة..
َسوكةوتةكانى جيَطة سةرن
سةرجةم هةل
ئاايي كاكااة طيااان ضااى تاار بَلايَم ماان باااوكم وا بوون ،بيزانياية يةكىَ سووك سةير دةكات
شاااا ايَتى كااااااردم ئااااااةو هااااااةر ليَااااااى ئااااااةيام هةزار جنيَو ثيَدةداو تةنانةت ليَشيسةدا.
ئةضاااااوومةوة ال ميَردةكاااااةم ليَاااااى ئاااااةيام
َى هةياة ذنةكاة ساكى هاةبوو ضاى
َى براكةم خؤ نان نية بيخوات ضوار منال
ئةضوومة مال
َى تيَداياة ئاةويش لةباة رخااتر ( ....ذنةكاة )
لةمن بكات كريَ اية لةحةوشاةيةكا ( )4ماال
لةمنى ئةدا قسة ثىَ ئةو ناهة قيشى نةبوو باوكم زؤر خراث بوو بؤ ئةوانيش.
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((مااااوة ثيَااان خولاااةكيَك وةساااتا ،ثاشاااان
وتي)):
كورِة كة نةطبةت بوو باشية خؤو بكوذ
دادة طيان.
ثا بؤضى نةطبةتى
دةوةرة خؤ و مةساوتيَنة لاةداخا ئاة ئةماة
نةطباااةتى نياااة مناااى تياااام كاااورِة نةطباااةت
ناااااتوانىَ بةباشااااى (جنساااايش بكااااات) ماااان
ضووم ضى بكةم كةضاى ئاةوا هةشا مانطاة
لااااااةم سااااااجنةدام (باااااايَ ئةخالقااااااةكانيش)
لااةدةرةوة ئةخوليَنااةوة ماان كةساام نيااة بَي ا
ببىَ بة كةفيلم باوكة (بايَ ئةخالقةكاةم) لايَم
ناثرسااااىَ براكااااااة لةباااااةر (خااااااتر .......
ذناااةكانيان) نااااويَرن .ئاااةو بااارا ب وكانةشااام
هي يان ثىَ ناكر َ ئةو تريشيان لةئيَرانة
لةطةلَ ذنةكة .
َى خةسوت
ثا ئة مال
ئااااااةوان منيااااااان بااااااةرةَال سااااااةرجادةكرد
ميَردةكاااااااةم بةشاااااااةو (جنساااااااي لةطاااااااةلَ
دةكااااردم)ء بااااةرِؤذ ليَااااى ئااااةيام ئااااة وت:
يئةبىَ ب ى بؤ سوالَي ،بةزؤر بةقذ رِاكيَشان ئة ناردم ئيَوارانيش ثارةكة ىلَ ئةساةندم و
َكيش ئااةيزانى ئاايي كااة ئةضااووم بااؤ سااؤا َل زؤريااان
ئةضااوو (طااوي ث ايَ ئااةخواردةوة) .خااةل
نةئةيامىَ يان هةر ليَم توورِة دةبوون دةيان وت :يبؤ ميَردةكةت دايم سةرخؤشة ئيَاوة درؤ
َةم ىلَ ساةنىَ بااوةِر بكاة زيااد
َالهى خوا كويَرم كات خوا ئةو دوو منال
ئةكةن فةقري ننيي ،وةل
َةكان بةبرسيَتى خةوتووين.
لةسةدان شةو خؤم و منال
((قسة نةكرد تا حةوت خولةك ،سةير ئةرزةكة ئةكردء لةثرِ طريا)).
ثا مردني ذنةكةي باوكي (م) ،هةرضةندة زؤر
بةتةمةن بوة ،بةآلم هةر ويستويةتي ذن
بـيَنيَتةوة ،ضونكة لةرِووي سيَكسةوة
نةيتوانيوة بةبيَ ذن ئيدارة بكات ،بةآلم هةذاري
ئةم خيَزانة واي كردوة كة هةموو كةم ئامادة
ذني بداتيَ ،بؤية هةرضؤن بيَ
نةبَي
توانيويةتي ئةم ذنة نابيناية بـيَنيَ ء مةرجي
سةرةكي ئةوانيش ئةوة بوة كة ك يَكيان بداتيَ،
واتة كةلتووري ذن بةذن ليَرةدا يةكيَكي ترة لة
هؤكارة ياريدةدةرةكان بؤ بةقورباني كردني (م)
لة بازارِي لةشفرؤشيدا.
لةاليةكي ترةوة باوكي (م) طرنت بوة خؤي
بتوانَي ئارةزوةكاني خؤي تيَربكات ،واتة
لةكيَشء تةرازوةكاني خؤيدا هةموو شتيَكي
كردوةتة قورباني بؤ ئارةزوةكاني خؤيء
يةكةم ثيَطةية كةبةهؤيةوة دةتوانني
ئةمة
َيَني كةئيي (م) رِقي بةرامبةر هةموو ثياويَك
بل
ئةستور دةبيَ ء رِقي لةهةمويان دةبيَتةوة
سةرةرِاي ئةوةي هيؤ ئةزموونيَكي نابَي لةطةلَ
ثياودا كةباسي سةرةكي بريز نةبَي لةسيَكم
كردن.
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َةمةنادةي ((دةساز كاارد
َكى دةول
((باةدةم طرياناةوة وتاى)) :يخااوا ضاى خاوا هاةر بااؤ خاةل
بةكفركردنيَكي زؤر))
َى
ثا بةسااة كفاار مةكااة باشااية ئااةطري  :بؤضااى ئةوةناادة برسااى بااوون يااان بؤضااى مااال
خةزوورت يارمةتيان نةئةدان
َيان ئااةكرد ئينجااا ش ا زؤر طااران بااوو ماان
َى خةسااووم خؤيااان هااةموويان سااوال
كااورِة مااال
هةرضاايم ثااةيا ئااةكرد بةشااى دوو كيل اؤَ ئااارد نةئااةكرد ئينجااا سااةطبابةكة مَيااردم ئااة
خواردةوة ئيي من لةبرسا و لةداماو و نةطبةتيا و لةذيَر ئةو هةموو ليَيانةيا ميَشكم تيَاك
ضاااوو هاااةموو جاااار ئاااةيان باااردم باااؤ خةساااتةخانة ساااةريان لاااةكارةبا ئاااةيام .ئاااةو ئةضاااو
َاة
َاة شاةوان لاة باؤنى سايكؤتني منال
سيكؤتينى ئةكردة طؤرةو ء بؤنى ئاةكرد ئاةوة ئةقل
كاة توشى ضاوئيَشة بوو بوون.
ثا ضؤن كةوتيتة سةرجادة
كةميَردةكةم بةزؤر ئاة نااردم باؤ ساوا َل منايش ئاةتؤرام باوكيشام ثشاتى نةئاةطر دايكام
لةكؤرِةوةكااةدا ماارد ،زؤر بااا بااوو بااؤم ئاايي باااوكم لةبةرئااةوة ذنةكااة ليَنةسااةندنةوة
َى مااامم
ضااونكة ماان ذة بااؤ كااردوة ئااةويش لَيااى ئااةيام دةر ئااةكردم .ماوةيااةك ضااوومة مااال
َكامنم ئةكرد ئةطريام كةضى ئامؤذة
َم دوايى بري منالة
ئينجا ئامؤذنةكةم خراث بوو لةطةل
َتااة ث ايَ ئااةكردم و جنَيااو ث اىَ ئااةيام ئااة وت :يبااا بوويتايااة جَي ا نةئةهيَشاازي
طال
دوايى باوكم هاتة سةر مامم هةزار جنيَو يا بةمامم وة ماطى يابةطرت.
بوو بة شةرِيان لةسةر من ئة وت :ينابىَ كةم بيطريَتة خؤ  ،هةر كاةم بيطريَتاة خاؤ
ى تةنازوىل باؤ ماامم كارد كاةمن دةربكاات ئينجاا بارا
ئة كوذم ي ئييلةمةحكةمة بةشةرت َ
ى ضاوار ماانت لاةو َ باووم هاةموو رِؤذ براكاةم ئةهاتاةوة
طةورةكةم منى باردة ال خاؤ سا َ
َى براكااةم خااةوتبووم
ئااةيوت :يباااوكم هاااتوة حااةيا بااردوومي .وةَلااال رِؤذيَكيااان ماان لااةمال
ى بةقااذ بااةرز كردمااةوة و بةشااةي ت ايَم كااةوت ئاايي هااةر
نيااوةرِؤ بااوو كاااتيَكم زانااى يااةك َ
نةمزانى ضية ئةوةنة ىل يام هةر كوشتمى كريَ يةكانى تر هةموو هاتن دةستيان ئةطرت.
مناليش هةموو ئة قيذان براذنةكةشم سكى هةبوو وةلال ويستى دةستى بطار َ لةويشاى
يا.
ثا كىَ
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كورِة باوكم بوو هاتبوو باوكة كةرةكةم برا كةشم لةمالَ نةبوو ئيي ئةوةنة ىلَ يام تا ساىَ
َاال ئايي
رِؤذ هةر نةمتوانى هيؤ هةستم نانيش تؤم لةذيَر دةساتيا ميازم كارد باةخؤما ،وةل
براكةم زؤر توورِة بوو ضوونكة ساحَي خانوةكة خؤشى هةر لاةو حةوشاةيا باوو لةبراكاةم
توورِة بوو وتى دةرتان دةكةم لةطةرِةك حةيا من ضوة.
َال باوكيشم
َى جاو ئيي براكةم ضوة سةر باوكم وةل
براذنةكةشم لةوالوة خؤ خستبوة حال
َى باارا ذنةكااةم
هااةر ضااوار باارا كااةمى يابااةطرت س اىَ مااانت س اجن بااوون ...ئينجااا بؤَلااة بااؤل
َةئةساو دادةنيش ئة وت :يماَل ويَران كاردم ..بارِؤ وازماان ليَبيَناة مان ض ماةجبورم
هةل
تؤ بة خيَو بكةم ي
ى
َا َ
ى (م) ب ايَتةوة ال ميَردةكاة ي ئينجاا بل
باوكيشم ئة وت :ييان بةرتان ناياةم ياان ئاةب َ
باوكم ضى كردبوو هةر خؤ شكاتى نةكردبوو ضوو بوو ميَردةكة ى بردبوو باؤ مةركاةز
وا لاةويش كردبااوو ئاةويش شااكاتى كردباوو لااةبراكاة ئينجاا ئااةو براياناةم كةلةطااةراجى
مامم ئةخةوتن ضوو بوو باؤ ئاةويَش هاةر ئاةو كاتاة لاةمنى ياابوو ضاووبوو لاةو َ حاةياي
ئةوانيشى بردبوو ثؤليسى بؤ بردبوون .هاوار كردبوو وتبو  :يكورِةكاة (بيَ ئاةخالقن)
ثااارة بةخوشااكةكةيان ثااةيا ئةكااةن كاساابى ثَيااوة ئةكااةني ئاايي برايااةكم هةيااة ب ااووكة زؤر
طوناهة ئةوة كة دايكم مرد هاةر زؤر مناا َل باوو ئينجاا بااوكم خاؤ باةم وا لاةمن ناةكردوة
هااةموو كورِةكاااانى دةركاارد هاااةر ضااواريان هي ااايان ئااةو كاتاااة ذنيااان ناااةبوو ئينجااا مااان و
خوشااكةكة ى بااةزؤر يابااة شااو خوشااكة طةورةكااةمى يابااة ثياوَيااك دراوس ايَيةكمان بااؤ
دؤزييةوة ئيي هةر نةمانبينيوةتةوة برد بؤ ئيَران وابازاة ثياوةكاة (لاةرِووي ئةخالقياةوة
باا نااةبوو) ضاونكة خوشااكةكةم كةشااوو كردباوو ئااةهات زؤر دةطرياا ئااة وت :يلااةرِوم
نايااة بااةباوكم بَلايَمي مناايش ئااةموت خراثااة لةطااةَل ئااة وت :يخؤزطااة خااراث بوايااة بااةم
بةزؤر شتم ثيَسةكاتي .منيش با نةم ئةزانى يةعنى ضاى كاكاة طياان مان زؤر مناالَ باووم
عومرم ( ) 11ساا َل باوو لةمةكتاةت دةريـيَناام ماوةياةك خزماةتى خاؤيى ثيَكاردم و ئاةيوت:
يبةردةسيتم بكة بؤ ئيشة جوانةكة  ،تةيارةم بؤ درووس دةكات (بيَ ئاةخالقي وا باةم
نانء ذنةكةي هةبيَ)ي
ثا باوك ئيشى ضى بوو
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َم خاااؤ باااوة بةكةرةكاااة.. .
كورتاااان ئاااةدور َ هاااى كاااةر ئيَساااتا هاااةر ئاااةوة ئاااةكات باااةال
((ثيَكةنى)) ئيي باةزؤر مناى ياباةو كاورِة شايَتة و خوشاكى ئاةو كاورِة لاةخؤ ماارة كارد
كورِةكةشى شَي بوو هةر (هي اي نةئاةزاني تةناناةت شاةوي زاواو باووكيَنيش نةيادةزاني
ضي بكات) يةكةم شةو كةمنى طواستبوةوة هةر لةخؤياةوة هةساتا تيَار ىلَ ياام و كردمياة
دةرةوة منايش لةهةيوانةكااة خااةو كةضااى بااةيانى خةساووم بةقااذ لَيااى يااام ئااة وت :يبااؤ
حةيام نابة لةطةرِةكا خيَارا ب اؤرة ذوور (بابتكاات باةذن) ي ،ئةوةنادة كاةر باوو خةسوشام
َم ثيَ نةئةشكا ئيَستا ئةزاة شتةكان
وا ئةزانى بةدةستى منة منيش زؤر منالَ بووم عةقل
ال ضاوون بردياان باؤ ال شايَخ كورِةكةشاى
ضؤن بوون .ئيي كورِةكة هاةر ناة تاواني وةلا َ
ي ئااةخالي ماان ذة ناااو َ)ي ..دوو هااةزار
منااى نةئةويس ا هااةر ئااةيوت بااةدايكى :ي(رِ...ب ا َ
جنيَو ئةيا بةدايكى ئة وت :يخؤت ب اؤ شاووبكةي(( .ثيَكاةنى ،ثيَكاةنينيَكي قاوولَ)).
دوايااي نااازاة (ضااؤن بووشااةويَك كاااري زاوايااي خااؤي تااةواوكرد) بااة ناااخيَر طيااانى
هي ى نةئةزانى كةضى ((..بةشايَوةيةكي زؤر ناشاريين دةساز كارد باة وةسافي جةساتةي
ميَردةكةي)) من ئةوم تائةو ِرؤَذة بةرِوتى ناةم ديباوو دةرثايَ كورتيشاى لةثياناةبوو منايش
ئةوةنة ثيَكةنيم كةضى خةسووم بردمية ذوور هةر كوشتمى و ئينجاا وتاى :يئةطاةر ئاةمرِؤ
هااةتا شااةو (لااةكاري زاوايااةتي خااؤي نةبيَتااةوة ئااةوا دةسااز خؤم ا بااؤ دةكااةم بااة )...ي..
بةوخواية ئةوةنة ترسام لةترسان يةك لةرزوتام ىلَ هات خةريبوو رِةي ئةبوومةوة.
ئاايي واباازاة دووعايااان بااؤ كاارد دواي مااانطىَ زياااتر بااوو ئااةو هااةموو شااةو و منيااان بااةزؤر
ئاااةكردة ذوورةكاااةو ئاااةويش ليَاااى ئاااةيام و ئاااة وت ناااابىَ بيَيتاااة ذورةكاااة مااان تاااةو
ئةضوومة دةر ئنجا خةسوم ئة وت ب ؤ ذور دةوةرة شَي نةبى ئالةو شَي خانةيةدا
ثا باشة ميَردةكةت بؤ ليَى ئةدا نةت ئةهيَش نزيك بكةوَي يان ضى
نا خؤمن هي م نةئاةوت هاةر ناةم ئاةزانى ئاةو شاتة ضاؤنة ئيجاا ميَردةكاةم ميزيشاى ئاةكرد
َمةكة لاةدةميا باوو ميَارد ضاى جاامن ميَاردم هةبواياة (باؤ
بةخويا شَي بوو خؤ دايم ضال
لةشفرؤشااايم دةكااارد) دواياااش كاااة فيَرباااوو ئةهاتاااة ساااةر ساااةرم ليَاااى ئاااةيام و (ثاشاااان
سيَكسيشي ئةكرد) (( ......زؤر طريا ..ثاشان زياتر لة 15خولةك بيَدةنطى دايطرت)).
ثا بؤ وا ئةطري
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ئةزانى بؤ ئةطريم بةقورئان باوةرِ بكة هةتا دةستم نةياية ئاةم ئيشاة وام ئاةزانى هاةموو ذن
و ميَرديَك وان (كة سيَكسي) لةطةلَ دةكات دةبَي ليَدان توات ،تائةمرم رِقم لةشاةوة هاةر
حةز ناكةم شةو بيَتةوة باةم نياة نةكاةم (سيَكسا لةطاة َل دةكاات) ناة ئةترساى لاةكويَيا
تةو  .ضونكة يةكةم جار وابينيم ئينجا ئيي نةك هةر ئاةوجارة هاةموو جاار َ كاة ئاةهات
بؤالم بةليَيانةوة ،خوا خوام بوو شةو نةيةت جاران رِقم لةشةو بوو بؤ ئاةوة ئاةو نةيةتاة
طياة ئيَستا رِقم لةشةوة ضونكة شويَن نية تيا تةوم.
ثا ئة ئيَستا بةشةو ثياوةكان لةطةَل ناخةون
َم شاويَن نياة
َم ناخاةوَي ) زؤر ئيساراحة باةال
نا ثياو بةرِؤذ ئةم باات بةشاةو كاةم (لةطاةل
تيااا تااةوم ئائااةوة ناخؤشااة ثياااوان شااةوان ئةضاانةوة بااؤ خزمااةت (طياااني) ذنااةكانيان،
َادا
ثياو هةمو طيانيان درؤية(( .دة ستى كرد بة طؤرانى وتن ..طؤرانيياةكي اةمباري لةطةل
دةوتء دةطريا)).
ثا ضةنديَك مايتةوة ال ميَردةكةت
زؤر نةمامةوة ضوار سا َل و نيو ،ساليَكيشام هاةر لةخةساتةخانة بةساةر بارد نةوتيشام كارد
باةخؤما خااؤم ساوتان كةضااى زؤر نةساوتام هااةر دةساتيَكم و تااؤز َ سةرسانطم سااوتا خ َياارا
كوذانيامنةوة ئةو ماوة زؤرة ال ميَردةكةم بووم جطة لةزووخاو هي م نةد كاة خؤشام
َكةم وتى :يتةباخى داطريسانوة وا ىلَ هاتوةي.
َلة
سوتان خةسوة دةال
ثا باشة ال ئةوت باشي نةبوو طةر رِات بـانياية تالةسةر جادة بى
ك ايَ ئااةتوانَي لةطااةلَ ش ايَ بااذي ،ئنجااا ليَشااي باادات ..ئنجااا ثارةشااي ث اىَ ثةياادا بكااات..
َآل هيؤ باشي نةبوو ..من كةكةو ة سةر جادة ،بةسنية كةم ليَم نايات كاةم شاتى
نةءةل
ناشرينم ثىَ ناكات يان هيؤ نةبىَ كة ثيم بووم ئةضمة حةمام خؤ من ال ئاةو باةمانت
َك خيَار ثاىَ
خؤشتنم نةئةد نان خواردة نة ئةد دنيا خؤ طرانى بوو ئةوانيش خةل
نةكردناية نةبوو بيخؤن.
ثا بؤ
ئا اىَ بةضاااى ،ناااةئاو هاااةبوو ،ناااة صاااابوون ،ناااة حاااةمام خانوةكاااةيان دارِوخااااو َ باااوو دوو
َكااةم بشااؤم جااار َ زسااتانان نااةو ان
ذووروهااةيوانىَ ئااةبوو لةئاودةسااتا خااؤم و دوومنال
َة ئاوم طةرم ئةكرد.
َوزيان تةثال
نةبوو بةخةل
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َى ضةن
ثا سال
َى براو نةمام و نةكةم ليَى
َى براكةم ئيي نةمال
(93و )94دوايى ئاخر جار راِمكرد بؤ مال
نةثرسيم هةمووئةيان وت :يكةيفى خؤتاة خؤماان مشاكلةمان زؤرة نؤباة تؤياة كيَشاةمان
بؤ درووس بكة ي ،هاةموو لةبا وكاة ساةطبابةكةم ئةترساان ،كاةم نةيساةويَرا مان بطريَتاة
خؤ ئةضوو شكاتى ىلَ ئةكردن بةماطي وت :ييا ئةبىَ ئةو يان تؤي.
ثا كةي كةوتيتة سةرجادة دة ست كرد بةم ئيشة
ثيَشااي ميَردةكااةم بااةزؤر ئااة ناااردم بااؤ سااوالَ ولَيااى ئااةيام ماان يةكااة ار منااالَ بااووم ،زؤر
َى خةساوم ئةضاوونة ذورةكاة خةساووم
َك كاةم كاةم ئاةهاتن باؤ ماال
شتةكاة نةئ ةزانى خةل
َةكان بةرة ذوور مةيةرة دةر خةسووم ئةيوت ئاةو ذناة هااتوة دةرماانى باؤ
بةمنى ئةوت منال
بكةم هى كوردةوار  ..يان هةبوو ذنء ثياو بوون ئةهاتن خؤيان ئةضونة ذورو خةسووشام
َفان مناايش لةثيَشااا باااوةرِم ث ايَ ئااةكرد ئاايي سااةيرم كاارد بةرةبااةرة خةسااووم
منااى ئااةخال
َم رِؤذيَكياااان ماكسااايةك و ساااوراويَكى باااؤ كااارِي باااووم
خاااةريك باااوو باااا ئاااةبوو لةطاااةل
صابوونيَكى ال خؤ بؤ هيَنام و وتى :يب ؤ خؤت بشؤ دوايى ئيشم ثيَتة ي
مناايش مناَلااةكاة باارد بيااان شااؤم لَيااى سااةندم وتااى :يئااةوان مةشااؤ بااةم خااؤتي ئااييمن
ترساام وامزانااى دةرم ئااةكاتء مناَلااةكاة ىلَ ئةسااةنىَ ماان ضااووزاة بااريم بااؤ شااتى وانةضااوو
ئيي خؤمش سةيرم كرد دوو ثياو هاتن يةكيَكيان زؤر ناشارين باوو هاةموو دةم و ضااو
َى لةثياادابوو قااذ ضااةور ضااةور ئااةو تريشاايان زؤر قةَلااةو بااوو جلااى
زيثكااة بااوو شااةروال
فيتةر لةبةردا بوو .خةسووم وتى :يئةمةياةي ئاةوانيش وتياان :يباشاةي ئايي خةساووم
وتاااى :يهةساااتة ب اااؤرة ذوورةوةي منااايش رِؤشاااتم باااةم لةخؤماااةوة ئةترساااام ئااايي كاااورِة
ناشاارينةكةيان هااات دوا تؤزَيااك لةثةجنةرةكااةوة سااةير خةسااوومم كاارد نااازاة ضاايان
ئةوت باةم بينايم ثارةياان ياياة ناازاة ضاةن باوو ئايي كورِةكاة هااتء دةرطاكاة داخسا
منيش و دا مةخة بؤ دا ئةخة وتى زؤر مةَلىَ (خؤت رِوت بكةرةوة).
و  :طوتااؤ كااة ضااى يااةك شااةقازلة ثياكيَشااام وتااى :ي ....بيَسااابرِووي ثاااَليَكى ث َيااوة نااام
َم طارت و
َاةكاة ئاةبردة ذوورةوة هاةل
منيش دؤلكةيةك ئاو لةسةر ثةجنةرةكة بوو كاةبؤ منال
ثياماكيَشااا كاكااة ثياوةكااة شايَ بااوو قااذ طاار و ثااةالمار يااام مناايش هااةر ئااةم قيااذان و
ئةمويس لةذيَر دةستيا رِاكاةم هةساتام رِامكاردة ال دةرطاكاة كةضاى رِامكيَشاا داخراباوو
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ضاامةم خةسااووم لااةوديوةوة
سااورطى ل ايَ يااابوو وةَلااال ئاايي
كااااااابرا بااااااةر شااااااةقى يااااااام و
َاااااادا كااااااردم)
(سيَكسااااااي لةطةل
بةزؤر لةبؤنى دةمى خةريبوو
َال ئيي كة تاةواو
ئةمردم ...وةل
بااوو دوو تفااى ىلَ كااردم وتااى:
ي(سووكي ...رِةيء تاةي) باؤ
بااة دَل ا نااةبوو ( ...كؤمااةَليَك
سااااااااااااووكايةتي سيَكسااااااااااااي
ثيَكاااااااردم)ي ثاشاااااااان وتاااااااي:
ي(سيَكم لةطاةلَ مان خؤشاية
يان ميَردةكةت)ي.
هةساااتا كيَشاااا بةدةرطاكاااةيا
خةسااوم بااؤ كااردةوة مناايش
لاااااااةو ناوةياااااااا وةكاااااااو كاااااااةر
كااااااااااةوتبووم حةثةسااااااااااابووم
نااةمزانى خااةوة رِاسااتة نااازاة،
ئينجااا ثياوةكااة خؤشاام قااةت
(سيَكساااي لةطاااةلَ ناااةكردووم)
ب اىَ ليَيااان ئااةميش هااةروا بااوو
ئيي بؤية وام دةزانى هاةموو
َ خةساااااااووم
َااااااال
هةرواياااااااة وةل
دةرطاكاااة كاااردةوةء كورِةكاااة
دةستى كرد بة قسة ناشرين
َااااااااااا
و وتااااااااااااى :يتااااااااااااؤ فَيل

ََي كاتيَك دامى بةشو من خؤمم
طةر تيَبينى بكةين (م) دةل
ََي ثياوة شيَتةكةم نةيدةزاني
نةناسيبوو هةروةها دةل
َيشم تةوَي ئاليَرةوة سةرةراي نارِازي بووني ك ةكة
لةطةل
هاوسةرطرييكة لةخؤيدا كورتء كويَر بوة ،ثاشان ئةم
ناتةواويانةي هاوسةرطرييةكة كاريطةري داناوة لةسةر
َكردنةوةي رِقي (م) بةرامبةر رِةطةزي نيَر كةدريَذكراوةي
قول
َكي
َي خةل
رِقةكاني باوكيةتي ،هةر بؤية لةبرِطةيةكدا دةل
نةطبةت ناتوانَي بةباشيش جنم بكات  ...طةر تيَبيين
َدةكاني (م) خواي طةورةية بؤية زؤر
بكةين يةكيَك لةدال
جاريش دةطةِريَتةوةء بةرِؤذوو دةبيَ ء نويَذ دةكات .لةسةر
بنةما تيؤريةكاني ئةم تويَذينةوةية دةبينني (م) لةيةكيَك لة
ثيَويستييةكاني ذياني كةبريتيية لةسيَكم (سيَكم لةرِووي
بايلؤجيةوة هيوا بةخشة بؤ مرؤظ) ،كاتيَك هيواي ناميَنيَ
دةطةِريَتةوة بؤ خواي طةورة .خواوةند ليَرةدا دوو وةزيفةي
سةرةكي دةبينَي لةذياني (م) دا :يةكةميان وةزيفةيةكي
وةزيفةيةكي ئايين بيَخةوشةو
َي كةئةوة
تراديسيؤنال
َطاكةية .دووهةم وةزيفةيةكي
زادةي كةلتوري كؤمةل
فريادرِةسانةية ،لةبةرئةوةي كةم بةهاناي (م)ةوة نةهات
طةر تيَبيين بكةين ثا رِاكردن رِوويكردة رِيَكخراويَكي
ذنانةء برديانةوة بؤهةمان دؤزةخ ،يان ئةطةر سةيري
شكاتةكةي (م) بكةين لةالي ثؤليم ئةوا لةبري
َطا
ضارةسةركردن ثؤليم دةبيَتة تاوانكار ،طةر سةيري كؤمةل
َن
بكةين بةطشز دةبينني كاتيَك كةلةدةرطاي ماال
َدةدان دةكات ئةوا بةزؤلَ فريَدان تاوانبار
دةداتءداواي دال
دةكرَي  ..تةنانةت لةمزطةوتيش وةك عيربةتء بيَسةخالي
دةردةكرَي ..سةرؤك باندةكانيش بؤ خؤشةكردني بؤكارةكة
هةر بةثؤليم دةييسيَنن ئاليَرةدا لةم تويَذينةوةيةدا ثرسيار
لةتؤي خويَنةر دةكةين :طةرتؤ لةشويَين (م) بي هةس
دةكةي هيؤ دةروازةيةك هةبيَ بؤدةربازبوون
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تيَنةطةشااتم نةئااةمتوانى هةسااتم نةئااةمزانى ضااى بكااةم نةشاام ئااةزانى

ليَكااردوومي ..بااا
َةكاة كوان
منال
ى نةضوو ثياوةكة تار هاات منايش دةساتم كارد باةطريان و يةكساةر
ال ئيي ئةوةنة ث َ
وةَل َ
َكةو ةوة ،ثياوة خؤ يا بةسةرما و وتى :يبؤئةطري ي
خؤم ثال
و  :زؤرم ىلَ مةياة ..ئاايي ثيَكاةنى و وتااى :ي( )...بااؤ ليَا ئةيااةمي ئايي ثياوةكااة زؤر سااةير
بوو خةريك بوو (سيَكم بكا) و ليَى ثرسيمةوة وتى :يبؤ ئةو كورِة ليَى يا ي
و  :ئا ..وتى :يجابؤ هيَشت ي ..و  :جا ضى بكاةم (هاةر ئةشاطريام ...ثياوةكاة هةساتا
سيَكسي نةكرد) ..وتى :يباشة كة ئةطري و ثَي ناخؤشاة باؤ ئاةم ئيشاة ئةكاةي ي ئايي
هةر ئةطريام ئينجا ،و  :من ئاطادار نيم خةسووم ئيَستا كةوتى برِؤ ذوور نةيوت بؤ شاتى
َااةكاة كااوان ئيَااوة خةسااوومتان ئةناسااى
وايااة ،ئيَسااتا دوا ئيَااوة رِائةكااةم ..بااةم منال
ثيَشي ئيي ثياوةكة ديار بوو بةزةيى ثياما هاتةوة ،وتى :يضاؤن ثيَشاي وات ناةكردوةي..
َناة ناانيش هاةر
و  :نةبةخوا ..وتى :يئة ميَردةكةت ي و  :شايَتة مةشاوورة دايام لةكؤال
َةكاة بةسا و
لةدةرةوةئةخوات يةتةوة تؤزيَك و ئةرِوات ..ئايي ثياوةكاة هةساتاو ثانتؤل
ى (هي ااي نااةكردوة) مناايش هااةر ئااةم وت
ى وتااى مااةَل َ
( ) 15دينااار ((سويسااري)) يااام َ
َيطرة (بةش ايَوةيةكي ناشاارين وةك كااةر وساافي كااردم) باسااى ئااةو
ن امااةو َ ...وتااى :يهااةل
ثارةياة مةكااة مااادام حةزناكااة بارِؤرةوة باؤ ال باوكا ي ..ئاايي رِؤشااتة دةرةوة مناايش
َ دوايااى تااؤز َ لةثةجنةرةكااة سااةيرم كاارد كااةم ديااار نااةمابوو ها ااة
هااةر ئااةطريام .وةَل اال
َةكااةمى كردؤتااة باااوة و
َة كااردةوة سااةيرئةكةم خةسااووم دوومنال
حةوشااة دةرطاااي كااؤال
لةبااةردةرطا ماااَليَكى دراوس ايَمان دانيشااتوة مناايش هاااوارم ئااةكرد خةسااووم ثياااو بااؤ
ي ئااةخالقن هااةمويان) كااردم بااةرِؤذ خااؤم ..كاكااة خةسااووم ثياااي ئةكيشااام
هيَنااام( ...ب ا َ
منيش زياتر ئةم وت تاتيَر كوتام ..بة سؤندة ليَيام ..بةخوا ئاخر بؤية رِقم لة خواشة..
َ كةرةكاة ميَاردم هاتاةوة
َال
ئةبوو باوكم و خةسوم وةك كةر رةي بكات ،ببنة عيربةت ،وةل
َك
َىَ هاااةمو خاااةل
ثاايَم وت وتاااى :يدايكااام دةساااى خاااؤ بيَاا ثارةماااان نيياااة دايكااام ئاااةل
َكيان باااؤ ئاااةهيَنام
وادةكاااةني ئااايي ساااةيرم كااارد خةسوشااام و ميَردةكةشااام بةساااةرة خاااةل
َكى ثيسااو ثؤخ الَء ((هةنااديَ ثيشااة دةَلَي ا
َن خااةل
ميَردةكااةم زؤر عاق الَ نااةبوو ئةضااوة كااؤال
شايستةي وتن نية)) شتى وا ئة هيَنا ((ثيَكةنى ...وتى)) :كورِة ميَردةكاةم زؤر كاةر باوو
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ى باشة كةرة كةتؤ هةر ثياوت ئةهيَنا بؤ هاى وا ياان شايَتة كاانى رِةفيقاى خاؤ ياان
ئَ
َى باااوكم ثايَم وت كةضااى وتااى:
( ......فاارؤ ) ئاايي ناضااار مناايش رِامكاارد ،ضااووم باؤ مااال
يدرؤ ئةكةي تؤ خؤت خةريكى ثياو ئةيبةيتة ذوور بؤية ئةوانيش لَي ئةدةني .منايش
ى نةئاةكردم ،ئايي بيَازار
لةداخا خؤم سوتان ئةو كاتاة خاؤم ساوتان ضاونكة هاةر بااوةِر ثا َ
بااووم دوو هةفتااة لةخةسااتةخانة بااووم كااةم نااةهات بااةالما خااةريك بااوو ش اَي ئااةبووم بااؤ
َاااةكاة ،خةساااووم يةكاااةم جاااار كاااةبردمى باااؤ
منال
َي
َطاي كورديدا دايك رِؤل
لةكؤمةل
خةساااتةخانة وتاااى :يبل
َي
َااىَ تاااةباخ وا ليَكاااردووم ضةتريَكي زؤر طرنت دةبيينَ بؤمندال
َةكان ىلَ ئةسةةي ..منيش تاةنـا دل
ئةطينا منال
َي كؤ
َام خوار هةذدةسالَ بةطشزء مندال
بااةو دوومناَلااةم خااؤ بااوو ،بااةعز َ جااار م َيااردة بةتايبةتي ،طةر ثؤليَين دايك بكةين
كةرةكااااةم ساااايكؤتينى ئااااةخوارد ئةضااااوو بةشااااى دةبينني لةخؤيدا رِةطةزي ميَينةيةو
دةكةويَتة نيَو ثةراويَزكةوتوةكانةوة
َك،
ئةوانيشاااى ئاااةيا زؤر تاااوورِة ئاااةبووم مااان خاااةل
َم
َتء تواناييةوة ،بةال
لةرِووي دةسةال
خيَر ثىَ ئاةكردم ياان دوواياى باة (لةشفرؤشاي)
َطاي كوردي
لةروي كةلتوريةوة كؤمةل
ثاااارةم ثاااةيا ئاااةكرد ياااةك فلسااايان نةئاااةيا باااةخؤم طرنطيةكي تايبةتي بةدايك داوة،
منال
َةكااةم سااكى ئةضااوو تااا ليَـاااتبوو هااةر ئاااوم هةروةك دةبينني لةهؤنراوةو بؤنة
بةرز
دايك
َي
رِؤل
ثيائةكرد رِؤذيَك ثياويَك هات بنيَشتى لةدةما بوو ئاينيةكاندا
تةنانةت ئةو ذنةي
فرََيااى يايااة بااةر بةلوعةكااة ..ك ااةكةم تااازة ث َيااى دةنرخيَنرَي
َ َي  :يكةكؤ
خواردنةكة دةدات بة م دةل
َى طرتاةوة
طرتبوو ..سكى ئةضاوو ..رِا كارد هاةل
دايكي نةبوو هةر نةبَي باشيةي،
خساااتية دةماااى تاااائيَوارة ئاااةو بنيَشاااتة ئاااةجوو
ََي  :يطةرخواذني خؤ
هةروةها (م) دةل
ضااةن هااةول
َم يااا فرََيااى نااةيا ،تومااةم برسااى بااوو بويستاية بةكةمي سةيري نةدةكردي،
تا هةبوو ..ئاوا ذياووم بة خوا..
دةستةواذانةوة
ئةم
لةرِوانطةي
َطاي كورديدا دةردةكةوَي كة
لةكؤمةل
رِؤذيَكيااااان ك ااااةكةم بااااؤ جاااابم طريااااا بةدةسااا
طرنطةو
ثيَكـاتةيةكي
َنااااةوة بينااااى هااااةرطرياو هةرفاياااادة نااااةبوو خيَزان
مناال
هةر
لةذيَر
َوةشاندنةوةي
هةل
َةكة
كةضااى (ب ايَ ئةخالقةكااةي) مَيااردم شااةروال
دةبيَتةهؤكاريَكي
ناونيشانيَكدا بَي
داكةنو (ئاماذةي بؤ جةستةي خاؤي كارد) و وتاى
طةورة بؤ بةرزبوونةوةي ِريَذةي تاوان.
يوةرة بيخؤي(( .....ماوةيةك لة قسةكردن وةساتا
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وتى)) :يليَم طةر َي ((دة ستى كرد بة طؤرانى اليالية تاتة واو بوو ئنجا هةناساةيةكى
َكيَشا و طريا نزيكةي  7خولةكيَك بةبىَ دةنطى طريا)).
َى هةل
زؤر قول
ثا دوايى ضي بةسةر هات
َاةوة جاار َ ناةيان وت باةخيَر بيَيتاةوة تيَرياان
ئيي لةخةسات ةخانة ها اةدةر رِؤشاتم باؤ مال
ىل
َطرتوو ويساتم بيَماة دةر لةدةساتيان ساةندم زؤرياان َ
َةكاةم هاةل
ليَيام منايش هاةردوو منال
ياااام ساااةرم شاااكا رِامكااارد لاااةذيََر دةساااتيان ضاااووم باااؤ ساااةر جادةكاااة تةكسااايةكم طااارت و
ى دةساتم كارد بةقساة و وباة باؤ
َاةكاة ناياةن َ
ئةشطريام و كاكة ئةواناة كوشاتيا ة منال
ثؤليسااخانة شااكات ئةكااةم وتااى :يئةوبااةم بااؤ (ناااوي يااةكيَك لااة رِيَكخراوةكااان دةَلَي ا كااة
تايبةتة بة رِةطةزي ميَينةوة)ي بردماى لاةو َ دةساتم ثيَكارد هاةموويم باؤ باساكردن وتياان
َى خؤماا و ئاة ترحيَاو
َم ناازانني لاةكو َ بتخاةويَنني ،لاةدل
خؤمان بؤت حةل دةكاةين باةال
لةم ذنة موهيمانة ،كة شاتيان لاةمن دةثرساى جاار َ خاةمى خؤياان باوو ئاةيان وت :يئاؤو
َن ش ي يان يةكيَكى جيقنى ىلَ بوو ،زووزوو ئة
ئةوة ميَردةكة منيش بريم كةوتةوة فال
وت :يبةسة تو خوا وسبة زؤر بيَلةزةتىي وا ئةزانى رِامكردوة بؤ مةت ةم بيَلةزةتى ضاى
ماان تيَمـةَلاادراوة باسااى ميَردةكااةم ئةكااةم ئااةو لااةبر بااؤم حاال كااات ئاااخر ضااؤن بارِوام بااة
ساااااةنتةرو ذنءمااااان هةياااااة..
هااةموتان درؤ دةكااةن ..ئاايي لةم كيَشةيةدا ،كيَشةي (م) ،تيَبيين دةكةين باوكي هؤكار بوة باؤ
دواياااى هاااةتا سا اىَ ساااةعات ئااةوةي بااارودؤخي (م) تااةواو ناهااةموار بَي ا  ..سااةرةرِاي تااةواو
مناقةشاااااةيان باااااوو بةناااااة نااااةكردني خويَناااادن كةيةكيَكااااة لةبةرثرسااااياريَتيية طرنطااااةكاني
كااااااو َ و كاكااااااة لةسااااااةر باوان( ،م) دةطؤِريَتاةوة باةذنيَك باؤ خاؤي  ..هاةروةها كةساوكاري
ميَردةكااااةي (م) هؤكاااااريَكي سااااةرةكي تاااارن بؤناضاااااركردني (م)
جادةكاااةيان لااااةو حةوشااااةيا
بةضاااااوونة باااااازاري لةشفرؤشاااااييةوة بؤياااااة دةبيااااانني ئةواناااااةي
ئةخااااااةوم ،وتيااااااان :ينااااااابىَ
ئااااالودةدةبن بةلةشفرؤشااااي كةساا ايَك هةيااااة لةبازنااااةي يةكااااةمي
دادةطياااني ،هةرضااؤنيَك بااوو
خزمايةتياادا هاوكاريااان بكااات يااان ناضاااريان بكااات بةضااونةئةم
ئااااةو شااااةوة هيَشااااتيامنةوة بااازارِة تةنانااةت ئةطااةر كةسااي لةشاافرؤ دذي ئااةم مةسااةلةية
َم بيَ وةك (م).
وتيااااان ليَاااارا تااااةوة بااااةال
دةسااكار هاايؤ مةكااة ئةمااة
يةكااةم شااةو بااوو لةهااةموو ذياااة تااةوم باىَ تاارم بااؤ بااةيانى ك ااةكان هاااتن و هااةر كااةم
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ئةهات شتى ىلَ ئةثرسيم ،رِؤذ ثيَشوو ضةندم قسة كرد بوو عةينةن شا  ،ياةكىَ سا ات
 8هااات هااةمو ىلَ ثرساايم ،يااةكىَ سا ات هةشااتو نيااو ،يااةكىَ سا ات  ،9برِوابكااة تااابوو بااة
س ات (.)10
سةد جارم طيَرايةوة .منيش زؤر توورِة بووم و شتيَكم بؤ بكةن ئةطينا رِائةكةم ..خؤ مان
ىو
َساةطرم ئايي نياوةرِؤ نانياان ياام َ
رِاديؤنيم ،هاةر بيَليَماو بيَليَماةوة ئةضام ساةر خاؤم هةل
يةك دوو ثارضة جليان يامىَ و سيانيان وتاى :يئيَساتا ئةضاني باؤ ال ميَردةكاةو عنوانياان
ى ضاوار
ىل وةرطر و رِؤشاز وةك جةماعاةتى جاةنطؤ جاةبار هاى فليماة هنديةكاة دوا سا َ
َ
َااةكاة باااؤ
َااام خااؤ بااوو ئةمباااةن منال
سااةعات هاتنااةوةو وتياااان :يبااابرِؤيني ،بردميااان دل
َماناااة
وةرئاااةطرن وال خؤياااان باااةخيَوم ئةكاااةن كةضاااى برديامناااةوة ذيَااار دةساااتى ئاااةو زال
َاااى خةساااوت رِاطااارة ..طونااااحن..
لاااةرِيَطا هاااةر نةسااايحةتيان ئاااةكردم و ئاااةيان وت :يدل
ئااةوانيش هااةموو نوقسااانن ..ميَردةكااةت بااةرة حااةمام بيشااؤ ..خزمااةتيان بكااة ي و ئ َيااوة
ضون ضيم بؤ بكةن خؤم كةمم ئةرك هةية ئاةويش بشاؤم ياةكيَكيان ئةوةناة كاةربوو ئاة
وت :يبةخوا من خةسوم ئةبةمة ام ئةيشؤمي ضةندكةربوون من ضى بشؤم ئةو ثياوم باؤ
ى ئنجا يةكيَكيشيان ئاة وت :يطاةر زانيا ئاةم جاارة ثياوياان باؤ هيَناا يةكساةر
ئة هيَن َ
ب ؤ شكات بكةي ،و ئة باشة ئيَوة ئيَستا بؤ ئةمبةنةوة بؤضى شكا بؤ ناكاةن ئاة
ئيَوة قسة زل بؤ ئةكةن وتيان :يدادة طيان ئيَمة ناتوانني ئاةوة كيَشاةي زؤر ىلَ ئةبيَتاةوة
ئااااةبَي خااااؤت ب ااااى ئينجااااا كاااىَ ئااااةىلَ تااااؤ رِاسااا ئةكااااة ي ..و بااااؤ ناضاااان ثرساااايار
لةطةرِةكةكااةمان بكااةن باازانن ميَردةكااةم كَيااى ث اىَ ئااةَليَن ئاايي طةشااتينة ماَلااةوة خةسااووم
وةكو ذنيَكى ترقساة ئاةكرد خاؤم حةثةساابووم ئاةم وت تاؤ بليَاى مان تيَاك ضاوو ماضاى
َةكانى خساتة كؤشام و وتاى :يباةقووربانتان ئاةو وةرةقاناة ياام ثَييَتاان
كردم و منال
دةنةوة ضونكة بؤ خةستةخانة ثيَويستمة زوو زوو ئةيبةم ئةبَي ثيَم بيَ ضومةم خةسوم
ال ئاااةوان وتباااوو شاايَتة وةرةقاااة خةساااتةخانة ثيشاااان داباااوون كاااةكارةبايان ياااابوو
لةسةرم ئةونةيان ثياو بؤ هيناابووم و ئةوةنةلةساةر زةيساتانى ليياان داباووم لاةثِر شاةوان
ئاااةم قياااذان رِام ئاااةكرد دايااام لةخاااةوما دةرطاياااان لةساااةر دائةخساااتم كةضاااى برديااااة باااؤ
ى وتبااوون
خةسااتةخانة ئةبوورامااةوة كارةبايااان لةسااةرم ئااةيا ،ئاايي خةسااووم ئةمااة ثاا َ
َ كاة ئاةوان
َاال
برِوابكة ئيَستا شةوان هةر لةخةوما دةرطام ىلَ دائةخةن دةمام ئاةطرن .وةل
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رِؤشااااز تيَريااااان ليَيااااام وتيااااان فيَرنااااةبى شااااكا ان ىلَ بكااااة مناااايش هااااةزار جنيَااااوم بااااة
َةكاة خةو بةيانى زوو ميَردةكةم بةشةي
(رِيَكخراوةكةيان دا) ،ئيي ئةو شةوة لةطةلَ منال
ى نية ب ؤ باؤ ساوا َل ي منايش كاردم بةشاةِر هاةر ليَياام،
تيَم كةوتوو وتى :يهةستة ثارةم ث َ
َ و باشة كةرِؤشتم ضووم بؤ سةر جادةكة لةو َ بةثرسيار و سوار تاكسى برديااة
َال
وةل
ال باةمنيان وت دانيشاة ال ئاةو
َا َ
بؤ مةركةز شورتةيةك ،لاةو َ شاكا لةميَردةكاةم كارد وةل
َ كاتيَكم زانى ميَردةكةميان هيَناا لةترساا
َال
ثؤليسة ..تةقريبةن سةعاتىَ زياتر دانيشتم وةل
خةريكبوو ميز بكةم بةخؤما ،نازاة بؤ ئةوةنة ىلَ ئةترسام
ثا ئة ئيَستا ئةترسى
لةكيَشاااةي (م) دا دةبينيناااةوة طااارفز ذن باااةذن دةبيَتاااة
َ (ئةينيَرمااةوة بااؤ
طااو خااوارد وةَل اال
ِريَطاار لةبااةردةم باوكياادا كااةناتوانيَ طااويَ بؤكيَشااةكاني
ئاااةو شاااويَنةي ليَاااوةي هااااتوة) (با ايَ ك اااااةكةي بطريَااا ا هاااااةروةها خزماااااة نزيكاااااةكاني وةك
ئااااةخالقي وا) بااااابروا (....دايكااااى ماااامءبراي (م) ياااش ناضااااردةكات كاااةطويَ لاااة(م) ناااةطرن
َطاياااةكي ثيااااو سااااالريدا كاااة
َااادةي ناااةدةن  ..لةكؤمةل
خزمااةت كااات) ئاايي طااريا دوو مااانت ودال
رةطااااةزي مااايَ نااااةتوانيَ داكااااؤكي لةمافااااة سروشاااازء
لةسااااجن بااااوو خةسااااووم نةيـيَشاا ا
بنةرةتييةكاني خؤي بكات كةيةكيَك لةوانة ساةربةخؤيي
َةكة هاةر ئةضاووم و دةر
ب مة مال
سيَكمء مات ثاراساتنيةتي لةتوندووتياذي جةساتةييء
ئاااةكردم منااايش شاااةو َ دووان هاااةر
ئيغتصات ..ئةوا ئاسايية ببينني (م) هةمووئاةم كاراناةي
ئةضااااوومة باااااخى طشااااتى ئةخااااةو
َبدات
بةرامبةر دةكريَ ء وشياريةكي تةواوي نية كةهةول
هااةنىَ جااار ئةضااوومة بااةر مزطااةوتى داكؤكي لةخؤي بكات بةِريَطةي ياسا.
طااةورة دةريااان ئااةكردم جليشاام ثااىَ
نةبوو ،عاددة بووم هي م ثىَ نةبوو هاةموو قااض و ماكسايةكةم خاويَن باوو ..ضاوومة ماَليَاك
و قاض و قوو ئةشؤم دةرطايان ىلَ نةكردماةوة لاةو دياوو دةرطاكاةوة ديناريَكياان ياامى..
َا فار َ
و دادة طيان سوا َل ناكةم بةم قاضم ئةشاؤم وتاى :يبارِؤ دادة طياان لاةكو َ زؤل
َة كانى وت شيَتة دةرطاا ىلَ نةكةناةوة..
ياوة ..منيش هةزار جنيَوم يا ثيَيان ئيي بة منال
ضوومة ماليَكي تر دةرطاكةيان بؤ كردمةوةو ذنةكة وتاى :يباؤ وات ليَـااتوةي ،زؤر طرياام و
بؤم بام كرد دةستىَ جلى يامىَ و وتى :يحةز ئةكة خؤت بشؤي ،و قةيناكاة ئايي زؤر
بةزةيم باةخؤما هاتاةوة ،و خؤزكاة دايكام قاةبر ليَارة ئاةبوو ب اووماية تيَار بطرياماياة..
خةريكااة ش اَي ئااة بااؤ مناَلااةكاة نااانى بااؤ تيَكااردم و ( )5ديناااريى (سويسااري) يااامىَ و
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َخؤشى دامةوةو وتى :يبرِؤي منيش زؤر خةفة خوارد ئةو رِؤذة تا ساىَ رِؤذ باةو
تؤزيَك دل
( )5دينارة ناة خوارد لةفة قاورمةم ثىَ ئاةكرِ لةباةر مةكتاةبيَكا ،خةفاة ئاةخوارد ئاةم
وت باوكم خيَر لةخؤ نةبينىَ نةيـيَش تويَنم ..يان بؤ دايكم مرد ئاخر وةكو دروسا
بووم بؤ ك ى مامؤستا يةك نةبووم ئيي ثارةم ثىَ نةمابوو سىَ ضوار رِؤذ بوو هاةر لةساةر
جادةكة ئةخو  ،برسيم بوو ،هيالك بووم ،شةويَكيان بوو بةتةقاة وتياان :يشاةِر ياةكيَتى
و ثارتيااةي زؤر ترسااام رِامكاارد لةسااةر جااادة طرتياااة بردياااة بااؤ سااجن ( )11رِؤذ لةسااجن
بووم.
ذنيَك لةو َ بوو ناو ( ) بوو زؤر ثري بوو ،دايم ئةطريام لةساجنةكةيا دةنطام زؤر خاؤ
َم ئاةيا ئاايي ئاةو ذنااة
َاةكاة و بةسااةر بيَكةساى خؤماا هااةل
باوو هاةر ال اليااةم ئاةكرد بااؤ منال
شتى زؤر ىلَ ثرسيم وتى :يمن بةرت ئةيةم بةشةرتىَ بيَيتة المي ..خاؤ منايش خاوا خاوام
َم ذنةكة بةرِاستى درؤ لةطاةلَ كاردم
َةكان بؤ ئةهيَنمة ال خؤتي ..بةال
بوو ..وتى :يمنال
ى شاتى باؤ ئاةكرِيم لةساجنةكةدا،
خؤ بةربوو دوا ( ) 5رؤذ منيشاى باةريا ثاارة ئاةيام َ
َى خؤياان
ئيي دوايى بةرييام كةبةربووم خؤ و دوو كورِ هاتبوون بةشاويَنما برديامناة ماال
َةكةيان لةدةرةوة سليمانى بوو طاةرِةكيَكى زؤر كاؤن و نااخؤ باوو دوور باوو خاانوة
مال
َم زؤر كااؤن بااوو ثاايم وناااخؤ ((مةبةسااز لةيااةكيَك لااة طةرِةكااة
كااةيان مساالل بااوو بااةال
دوورةكاني شاري سليَمانية)) ) ( ..درؤ كرد.
( ) وتااى :يلااةال ماان بااة ثيَكااةوة ئاايش ئةكااةين ثارةيشا ئااةدةمىَ دوايااش حماميا بااؤ
دةطاارم بااؤ مناَلااةكاني .لةثيَشااا نااةم دةزانااى ئيشااى ضااى دةَلَيا هااةر ئااةموت بةسااةر ضاااو..
َةكاة قساة
رِؤذيَك ذنيَك هات زؤر جوان بوو جلى ماؤدة لةباةردا باوو لةطاة َل سااحَي مال
زؤر كرد هةر سةير منيشيان دةكرد و ثىَ دةكةنني
دوايى سةيارةيةك هات سىَ ثياو تيابوو دابةزين و هاتنة ذوور منايش ضاووم ئاوياان باؤ
بااةرم ذنةكااة ثَيااى و  :يسااينيةكة دان اىَ و ب ااؤرة ذوورةوة لةطااةلَ يااةكيَك لااةو ثياوانااةي
مناايش يةكسااةر خةسااوومم بااري كةوتااةوة ث ايَم وت بااؤ تااؤ ئيشااى وادةكااة وتااى :يئااة
ضةندرِؤذة ثَي ناليَم ئيش ئةكةين ثيَكةوةي .و  :ئاخر حةرامة وتى :يتؤ وادةزانى ئاةو
هةموو ثارةيةم تيا صر كردوو بةبةالشة ،ئاةطينا ئةتياةم باةطرتي ،باوو بةشاةرِم ياةكىَ
لااةثياوةكان رِوو كااردة ذنةكااة تاار كااةجلى مااؤدة لةبااةر بااوو وتااي :يثااارة باادةي ء
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ئةمااة بَيا ي .مناايش و  :طااوو تااؤ ...ئاايي ثياوةكااة بااؤم هااات ويسااتى شااةقم تيَـةَلاادا،
َاال منايش و طاةر ئيَساتا
قيذاندم ذنةكان دةساتيانطرت و منياان باةثا َل كاردة ذوورةوة وةل
دةرطاكااة نةكةنااةوة لايَم ئةيشااكيَنم و حااةياتان ئةبااةم وازم ىلَ بَياانن بااابرؤم ( دةَاللَ) هاتااة
َةحةتى خؤت نازانى قابيلة ضية ثارة وةرئاةطر  ،تاؤ
ذوور بؤم وتى :يبىَ عةقلَ تؤ مةصل
شويَن نية تيا تةو  ،كةم لَي ناثرسىَ ،بش ى بؤ هةر كويَ فليم دةسوتيَ ،هاةموو
َك بااةنانكردن ثااارة
َةمةناادةكانيش تااؤ زؤر كااةري وادةزانااى خااةل
َك ئااةيكات ،ك ااة دةول
خااةل
ثةياادا دةكااات ،قابيلااة ضااى يااة دوو دةقااة ثاىَ ناضاىَ ( )50دينارمااان ئااةداتىَ باشااة ،كااةرة
شَي بريت ضوو لةسجن دارِزابوو ئةمة باشية بيكة يان لةسجن بى ي
ى ئاةم دنياياة
و  :كورِة خواتان ب َ
هؤكاااريَكي تاار لةكيَشااةي (م) دا دةطةريَتااةوة بؤبااارودؤخي
بااؤ واثاايم بااوة ئةضاامة ال هااةر ئااااابووري كوردسااااتانء رِةوكااااردنء باااااروودؤخي ئااااابوري
كاااةم هاااةر خاااةريكى ثيااااوة مااان خيَزانيَاااك كةئةنداماااةكاني كاااةم ئةنااادامن ،لةرِوانطاااة ئاااةم
شااتى واناكااةم بااةرِؤذووم خااوا بااةو كيَشةيةوة تيَدةطةين تاوانةكاني رِذيَمي لةناو ضاوي عيَاراي
سااةرةوة ئاطااادارة ف َياار بااوو بااووم تائيَسااااتا بةردةوامااااة ضااااونكة لااااةكؤرِةوةوة دايكااااي (م)
تيادةضيَ  ،داطريكردني كوَي يةكيَكي تارة لاةهؤكارةكاني
دايم رِةمةزانيش نةبواية باة رِؤذوو
َوقةي ئاابوري ساةرعيَرايء كوردساتان هاةروةها الوازي
ئابل
دةبااووم هااةم خَياار بااوو ،هااةم نااان
َيااةتي كةلةاليااةك ناااتوانن رِيَ
سيسااتةمي سياساايء كؤمةال
نةبوو بيخؤم...
بةدياردةيااةكي دزَيااوي وةك ذن بااةذن بطاارنء لةاليااةكي تاار
وتاااااى :يكاااااةرة كاااااةر (جلاااااةكان
ناااااتوانن بااااذيَوي بؤئااااةو خيَزانانااااة دابااااني بكااااةن كةكااااةم
داكةنة) و خؤت حازر بكة بةرِؤذوو ئةنداميان هةياة هاةروةها نااتوانن كةسايَكي وةك (م) رِزطاار
َيَ :يئةطاااةر خانوياااةكم هاااةبَي هةرضاااي ك اااي
بااااةو نويَااااذ خااااؤت بكااااة رِؤذوو و بكاااةن كةدةل
دامااااااوة تياااااا كااااااؤ دةكةماااااةوةو دةيااااااان ذيَااااانم ي بؤمااااااان
نويَاااذ هاااةقى ضاااية ،بةقساااةم بكاااة
دةردةكةوَي هؤكاري ئابوري سياساي هؤكااريَكي طارنت و
زةرةر ناكااة تااؤ لااةرِؤذيَكا ()200
سةرةكني لةئالودةكردني (م) بةلةشفرؤشيةوة.
دينااااار ثةيدادةكااااة باشااااي نيااااة
َةكانيش بةباشيين شيَوة بةخيَو دةكة  ،من زؤرت ىلَ ناكةم ،طةر حةز ناكاة كاةيفى
منال
َكو بتطارن ئيَساتا
َم هاةر ئيَساتا بارِؤ جلاة شارِةكانى خاؤت لةباةر بكاةرةوة و باةل
خؤتة بةال
قانوونة هةر كةم لةسةر جادة خةوت دةيطرني
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منيش ئةوةنة رِةزالة لةسجنء سةرجادة بينى باوو زؤر ترساام وتيشاى :يكةفالةتةكاةت
َدةوةش ايَنمةوةي مناايش ضااووزاة هي اام نااةدةزانى وام زانااى رِاس ا دةكااات ئاايي زؤر
هةل
َةكاة باوو(( ..بؤمااوة دوو دةقاة باىَ
لةطةلَ و ء ترساندمى لةاليةكى كة بريم ال منال
دةنت بوو ئنجا وتى)):
ناضار و باشة هةر كةو باشة كاكة طياان هةرسايَكيان هاتناة ذوور ياةك ياةك لةباةردةمى
َدا ئةكردم ،هاةر ئاةتووت جةذنةكةياة)ء ضاةركءفةلةقم ثايَ دةكاةن
يةكيا (سيَكسيان لةطةل
يااةكىَ دائةبااةز يااةكىَ سااةر ئةكااةوت .ئاايي مناايش طريااام ،قيذاناادم ،و  :بةسااة خااؤ ئ َيااوة
بةشةرن بؤ ويذدانتان نية مردم .باوةرِ بكة (هةموو طياة دةيةشا خةريك باوو لاة تااو ئاازار
دةماردم) ،ئايي رِؤذ دوان ،سايان ،ضاوار ،ئاةهاتن تاماوةياةك ..دواياى ( ..)10رِؤذََيااك (
دةآللَ) دوو ك ى تر هيَنا ،ئةوانة لةمن نةطبةتي بوون ،هاةر ئاةطريان ..ياةكيَكيان ئةوةناة
منالَ بوو هيَشتا بةباشي سنطى ناةكردبوو ..ئينجاا زؤر ئاةطريا نااو (م) باوو ئاة وت:
ي(م) خااان ثياوةكااان طاااز قااايم (لااة  .....دةطاارنء شااز ناشاارينم ثايَ دةكااةن)ي ..ماان لااةو
َم كةم شرِة طو َ لةخةمى
نةطبةت تر بووم وةكو ئةوةية شةل ب ىَ بةال كويَرةوة خؤم حال
ئااةويش بطاارم .بااةعز َ جااار شااةوان هةرس ايَكمان ئااةطرياين ماان طااؤرانيم ئااةوت لةياليااةم
َاااةكاة ئاااةوانيش تيَااار ئاااةطريان .رِؤذ ساااةدجار ئاااةم وت ) ( :خاااان كاااة
ئاااةكردبؤ منال
َاةكاة ئاةبي  ،ئةوةناة كاةربووم وامساةزانى رِةئيساى مةحكةمةياة
خةريكى م امةلاة منال
ئااةو نااة ئااةزانى ناااو خؤشااى بنووس اىَ .هااةر ئااةيوت :يرِاوةسااتة خااؤ نةوةسااتاوم تااؤ
وادةزانى هيؤ ئيشم نية هةر خةريكى هى تؤ ي ،هةند َ جاريش كاةر ئاةكردم دووساىَ
وةرةقة ثيشان ئةدام ئةيوت ئةوةتانىَ خةريكم بؤت تاةواو دةكاةم ،منايش هاةر بةوخاةوة
َى خؤما جلى جوان و خواردنى خؤ و بووكى جاوان جاواة
خؤشةوة ئةخةو و لةخةيال
َى ضاااااى..
باااااؤ ئاااااةكرِين ،كاااااةر بووم...ضااااامةم ( دةآللَ) درؤ دةكاااااات وةرةقاااااة مناااااال
وتةرِةماشااى ضااى ..هااةموو وةرةقااة كةفالااةت بااوو ئيشااى ئااةو هااةر ئااةوة بااوو ئةضااوو
ى كاةم هااتوو ضاؤيان ئاةكرد كاةمن ثيَشاي لةساجنةكة
لةسجن مشتةر ئةدؤزيةوة دووس َ
َم بااةجلى عةسااكةري
ئااةمبينني نااازاة ثااؤليم بااوون يااان زاب ا ماان لااةو شااتانة نااازاة بااةال
ئةهاتن وسةرشانيان نةمجة ثيَوة بوو دووسىَ دانةشيان لةثؤليسةكان باةو دوو كةساة
تريان ئةوت طةورةم ديار بووطةورةو شتى وابوو دووسيارة ئةهاتن ،ئينجا رِؤذيَكيان هاتن
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زؤريان ميوةو شفتةو نوقلَ هيَنابوو (  ،ياةكيَكي تارة لةساةرؤك بانادةكان) ثاىَ ئةكاةنى و
َكيان طرتباوو ضاووبون باؤ مواجاة
ئةيوت :يوةرن تاؤن خواناارد ي ،ثؤليساةكان لةخاةل
كةم و كاريان.
ثا ضؤن زاني
ئاىَ خويااان باساايان ئااةكرد مناايش ئااةموت حةرامااة ،كةضااى ئااةيان وت :يضااةن كااةر هااةر
َى لةئةذنؤيايااةتى ئاااخر كااةرة دريَااذ تااؤ (بااة جوملااة ساايَكم دةكااةي )
بزانااة دريَااذ عااةقل
حةرامنية ئيَستا ئةمة تؤ حةرامة ((ديسان تؤزيَك وةستا و طريا  ...ضوار خولةك)).
ثا سبةينىَ قسةكامنان تةواو بكةين
َم ثرِة بةعةكسةوة زؤر حةز ئةكةم ياةكىَ طاويَم باؤ بطار َ و دوا بيكاات باةكتيَ
نا خؤم دل
بااةخوا خااؤم زؤر خويَنةواريةكااةم بااا نيااة ئةوةشااى ئااةمزانى بريم ااؤتةوة ئااةطينا هااةموو
ذيانى خؤمم دةنووساى ودةمكارد باة كتيَا  .لةساةر خؤماا باةزةييم باةو ك اةدا يةتاةوة كاة
َنجاى ئاةيا دياار باوو ( ) زؤر شاارةزا باوو
لةو َ بوو رِؤذيَكياان زؤر رِشاايةوة باةيانيان هَيل
َى خس ا ء دةسااتى خسااتة سااةر سااكى،
يةكسااةر وتااى :يقااورِت بةسااةر سااك هةيااةي ،ثااال
َى بااووكى ...بااوكى
َةجباة باوو ،رِا كردباوو لةدةسا ماال
َكى هةل
ئةويش زؤر ئةترسا خةل
زؤر خاااراث باااوو ويساااتبو بيااادات بةشاااو باااة ئيساااالميةكان ساااةرةرِايى ئاااةوة ساااكى
هةبووكةضى ( ) قيذاند بةسةريا و وتاى :ي(باةد رِةوشا ) بانةوهيَشاتاية ساك ببيَا ..
ماان ناااليَم بااةثياوةكان بل ايَن (بااا سااكمان نااةبَي ) ..يااان حااةت تااؤن زةهريكااةن ..ئااة ماان
ئةوهةمووحةبة بؤ دةكرِم بؤ جوانى ئيوة (جاري واهةية دوو سةعات سيَكم دةكةن) باىَ
شااةرةفى ب اىَ ئااابرِوو ئيَسااتا ئااةبىَ ( )500دينااارت تيااا صاار بكااةم ،وةكااو زؤرت ثةياادا
ال ( ) بااؤ ضااوو بةلةقااة ئةيكيَشااا بةثشااتيا
كردب اىَي ..ك ااةكة جااوابى دايااةوة وةَل ا َ
ئيَمة طر ان بةم فايدة نةبوو ئةيوت بالةبار ب ىَ .ئايي ك اة كوشا ثاا دوو
َةوة و بانطى (ه) كرد وتى :يوةرةي.
رِؤذ نازاة كىَ بة ( ) وتبو بةثةلة هاتة مال
ثا (ه) كيَية
َةجبةيااة بااوو كةسااكى هااةبوو ثَيااى وت :يوةرة ب ااؤرة حةمامةكااة ئااةم (ثااةرِة)
ئااةو ك ااة هةل
َطرةي ..ثةِر قةل بوو شتيَكى تيذ بةسةر لقةكةيةوة بوو .ك اةكة زؤر ترساا وتاى:
هةل
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يناويَرمي ) ( ،وتي :يبانةت كوذم ب ؤ دة خيَرا كة بالاة باارت ضاىَ ئاة ضاى ىلَ ئةكاة
خؤت شويَن زؤرة ليَى تةو من سك هةبىَ دةرت دةكةمي
ثا ضؤن زانى سكى هةية خؤ مامان بوو
َم دوا ئاةوة دةساتى لةساكى داو زؤر ليَاى توورِةباوو بارد باؤ فحساى مياز
نةوةآل ،بةال
كةهاتةوة هةر ئةيقيذا ن بةسةريا ،ئيي ك اةكة ضاوة حةمامةكاةو ئاة قياذان ئاةطريا مان
لةترسا خةريك بوو سويَم ئةبوة و زياتر لةنيو سةعات هةر لةم ديوو دةرطاكةوة ثيَى ئةوت
بيباااة باااؤ طياناا زيااااتر ئاااةويش ئاااة قياااذان ئاااة وت :يناضااىَ ماااردم كاكاااة طيااااة هاتاااة
َمااة
دةرةوةي ..فرميَسااك وليااك و ئااارةي و خااويَن تيَكااةلَ بووبااوو ئاايي بورايااةوة ،ئااةو ذنااة زال
نةهات بةاليةوة هةر ئة وت :يدة دة زؤر جوانى ماةكريش بكاة باةخوا دةرت ئةكاةم
ى رِؤذيَكياان ثياويَاك بةتةكساى هاات تاؤز َ لةبااةر
مان تاقاةتى شاتى وام نياةي ..دوا ماانط َ
دةماااى ئيَماااا دةساااتى خساااتة ساااةر سااانطي ( ) و ضاااوونة ذوورةوة دواياااى باااة (ه) ،وت:
يسةركةوةي ،برديان ثا دووسىَ سةعات هاتنةوة ئينجا ( ) كة دةرِؤش دةرطاكاانى
لةسااةر دادةخسااتني ئااة زانااى رِادةكااةين ،كااة هيَنايانااةوة ( ) و ثياوةكااة ضااووبوونة ذَياار
َى هةمووطيانى خويَن باوو دةم و ضااوو ساةروو قاذ شايَوا باوو ،بااوةِر بكاة نااو ضانطى
بال
هااةر قااذ بااوو ..ضااوومةز لااةباريان بردبااوو ئااةويش لااةتاو ئااازار قااذ خااؤ زؤر رِاكيَشااابوو،
صؤندةيةكى باريك لةناو طيانيا بوو تاال ئةذنؤ شؤرِ بوبوةوة قسة باؤ ناةدةكرا .ئيَماة
خةريكى ئةو باووين ئاةو ك اة دامااوة تار كاةدةَليَم منادا َل باوو رِنطاى زةرد باوو باوو ناة
دةزانى ضى بكات.
بااةعز َ جااار وا دةزاة ئااةو شااتانة خااةون بااوون باااوةرِ بكااة ئيَسااتا بااةم بااريم دةكةونااةوة
هااةموو طياااة موض ارِكة ثياااد َ ،كاكااة طيااان ماان زؤر ترسااام لااةوةوة ئينجااا ( دةآللَ)
ئةيوت بة ثياوةكة :يثارة نادةمي ،ئةويش ئةيوت :يتؤ ماضيََك بةبىَ ثارة ئةدة تامن ئةو
هةمووهاتوو ضؤية بىَ ثارة بكةم ي ،ثا سىَ ضاوار رِؤذ زؤر خةفاة دةخاوارد ئايي زانايم
َمانا وزانيم طاةر منايش ساكم بباىَ ضايم
َمان ىلَ دةكات و زؤر خراثيشة لةطةل
( دةآللَ) فَيل
بةسةر ديَنىَ (ه) بؤ بام كردبووم ضيان ىلَ كردوة ئينجاا لاةرِؤذيَكا ( )10كةساى باؤ (ه)
ئةهيَنا ئةيوت ( )500دينارم بؤ صةر كردووي .
ثا ضةنى وةر ئةطرت و ضةنى ئةدا بةئيَوة
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َاىَ ثاارة
َى ئاةطرت ثيااوم ئةويسا بل
((قيذانى)) ...كورِة ضةنى ضى ،هةموو بؤ خؤ هاةل
ئة وت :يدةتان خةمةوة سجن ...ئةوة نية ليَرة دةخةون و نان دةخؤن ي خؤشاى باةعز َ
َم زياتر سوراوو حةبى مةنع لاةقاثيَكا
جار صابوون يان شامثؤ يان ليباسى بؤ دةكرِين بةال
َى بؤ دائةناين.
هةموو بةتيَكةل
فليمى سيَكسى زؤر ئاةهيَنا شاةوان ليَاى ئاةياو ئاةيوت :يفيَار بان ئائةواناة ك ان رِؤذيَكياان
َ بؤ هيَناين ئيَماة ئةوةناة كاةربووين
داوا فليمى هند و تةمسيلى كوردميانكرد ،وةال
شااةو رِؤذ كارةبااا هةبوايااة يةكسااةر سااةير ئااةوةمان دةكردكارةبااا مولياادة رِاكيَشااابوو
َ شااةويَكيان هااةموو لااةداخا شااكان ..وتااى :يئَيااوةم هيَناااوة سااةير فليمااى هنااد
وةَلاال
بكةني(( .....ثيَكةنى)) .رِؤذيَك ثياويَك هات ( ..دةآللَ) بة مين وت :يهةستةي ،منايش
و رِاوةسااتة بااا تااةواوبىَ ئااة شااطريام بااة ديااار فليمةكاةوة ..ئااةوةن كااةربووم ..وةَلااآل هااات
يَئاةخالي كاة وةختاى ئةوةياة) ،لاة ذوريشاةوة هاةر باريم
بةقذ بةرز كردمةوة وتى :يبا َ
ال فليمةكة بوو ئيي تاوا ىلَ هات شكانى.
ثا بؤ
شااةوبوو زؤر درةنطاايش نااةبوو دوايااى نااانى ئَيااوارة بااوو سااةير فليمااى هناادميان دةكاارد
دةشاطرياين هةرسايَكمان ((زؤر ثيَكاةنى  ،))...كااورة ئيَماة ضااةن كاةر بااووين ( دةآللَ)
وكو م مل بةم (ثارةي ئةويس ) ،ئيَمة سةير فليمان دةكرد ..دوو ثيااو هااتن( ،
دةآللَ) وتااى :يهةسااز يااةكيَكتان ب اانة ذووري ،هااةر دةمااان وت رِاوةسااتة بااابزانني فليمةكااة
ضى دةبىَ كاكة هةر وتى :يدة خيَراكةن ئةو ثياوة ثةلةيةتىي ،ئيَمة مايَش ميوامناان
َآل ( ) باؤ نةيقياذان ظاديَو و فلايم و دارو باةرد شاكاند ئينجاا بةقاذ (م) نااردة
نةبوو وةل
ال يةكيَكيان منيش يةكىَ كةضوومة ال كورِةكة ثيَى سةير باوو وتاى :يئاةوة ضاى باوو
ئااةو قيااذة قيااذة ي و  :ئااةوة لةسااةر ئااةوة بااوو ..دةخيَراكااة وةكااو نةوهيَش ا فليمةكااة
ببياانني .ئينجااا دوا تااؤ تيَـةَلاادانيش دةخااؤين ..جااةناب بااةم ئيَوارةيااة بااؤ هاااتى ئاايي
كورةكة زؤر ثيَكةنى وتى :يتاؤ عاةقَل تاةواوة ي ،و  :خاؤ شاَي نايم شايَتيش ماوهيم
ئةوةية (ئافرة ) ئيَوة (سيَكستان دةويَا ) ثيااويَكى طاةن باوو ،وتاى :يئيَاوة هاةموتان
َ ،وتااى :يباشااة بااؤ كاساابى ناكااةن مااانطى ضااةن كاار َ
خااةريكى ئااةوةني ،و  :ئااةرةوةَلال
َآل نازاة ( دةآللَ) كر َ ئاةدات .وتاى :يباؤ ئيَاوة كار َ ناادةن ي ..و :
ئةدةن ي ،و  :وةل
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َي) ي و  :هيؤ ،وتى :يئاةو وتوياةتى ئةماناة كرَي اني لاةالم
نا .. ،وتى :يتؤ ضى ( دةآلل
َآل كاكة طياان
وةخةريكى شتى وان كر َ ئةدةن بةمني و  :دةك خوا رِوو رِة بكات وةل
لَياارة ئيَمااة سااجنني (ئاايي بااؤم باسااكرد) ( دةآللَ) يااش ئةيكيَشااا بةدةرطاكااةيا ئااةيوت:
َ كورِةكااة ثَيااى و  :يدادة طيااان رِاكااةن درؤ
يخَياارا كااةن لااة بااةر دراوس ايَكان باارؤني ،وةَل اال
دةكات ئةو ناتوانىَ ساجنتان بكااتي ،خؤشام زؤر بيَازار باووم دة زاناى بةيانيةكاة (
دةآللَ) ،داخااااى شااااتةكانى شااااكاندويةتى ثيَمااااان دةرِيَذ َ...بااااةيانى زووزوو خؤمطةيانااااة
َاآل دةمقياذان ئاا ساكم (
َةتى جاو دةستمطرت بة ساكمةوة كورِةكاة فيَار كاردم وةل
حال
َة كويَرةم بىَ تاكسى هيَناو بردمى بؤ خةستةخانة لةويَش هةر دةموت
دةآللَ) ترسا رِ ؤل
ئاااخ سااكم تونااد دةسااتم ثَيااوة طرتبااوو باوةرِبكااة لةثيَشااا بااةدرؤ وام وت نااازاة بؤضااى بااوو
بةرِاسا سااكم يابوويااة ئااازار لااة خااة سااتة خانةكااة ..خؤشاام ثيَكااةنينم دةهااات وةَلااآل و :
ئةضم ميز دةكةم بةناو ميزو رِشانةوة رِامكرد خؤم ىلَ ونكرد بةرِاكردن ضوومةساةر جاادة
و دةستم لةتكسى رِاطرت و وبة بؤ بةر مزطةوتى طةورة ،هي يشم ثاىَ ناةبوو ياةك فلام
خواية ضى بكةم ساايةقةكة لايَم ئةترساا ساةر و قاذم هةَل اوو باوو ،شاةوان تيَار يارمياان
َو
بةسااوراو دةكاارد لةطااة َل دووك ااةكة تاار ،ضاااوم رِة رِة دةماام سااوراو سااور بااال
َاآل طةشاتني مان باةم شاارةزا ئاةو َ باووم و
ببو ةوة زؤريش خؤمكردبوو بةنةخؤ  ..وةل
هي ى تر زووزوو سةيريَكى دةكردم وة ئة زانى شيَتم.
َاااآل ثاايَم نياااة
وتاااى :يئيَااارا باشاااة ي ..و  :زؤر دامبةزيَناااة ،وتاااى :يثارةكاااةت ي ..و  :وةل
َم ىلَ بكاات رِام كارد ..وتاى :يدرؤو دةلةساة باؤ مان مةكاة
رِامكردوة ،و ذنيَك خةريك بوو فاَيل
دة دة (ب ايَ ئااةخالي) دابااةزة ثارةكااةم بااةر َ و ب ارِؤ دابااةزة ال ئااةَليَى شااةيتانىي ..و :
َآلهي كاكة طيان درؤ ناكاةم و ويساتم باساى خاؤمى باؤ بكاةم ..وتاى :يداباةزة داباةزةي،
وةل
يةك هؤقة تفى تيَكردم ...كورِة من خوا خوام بوو رِزطارم بوو بوو تف ضية .بةثةلة دابةزيم
و ضووم بؤ مزطةوتى طةورة دةم و ضاوم بشاؤم دووساىَ ماةال كاةر هاوارياان كارد دةرةوة
َ خؤتاا ا ديااااوة خااااوا دةزاناا اىَ ض
َ بااااةرةال
دةرةوة و دةم وضاااااوم دةشااااؤم وتيااااان :ييااااةال
َيةكة ..دةرةوة (بيَ ئةخالي)ي بىَ شةرمي ،مةال (بايَ ئاةخالي) ئاةوة قساة ياان باوو
َال
بةرةل
َنااةكانا لااةدةرطا ماااَليَكم دا و تااؤز َ
مزطااةوتى ضااىء خااوا ضااى ،ناضااار رِؤشااتم بةكؤال
دةسااا و دةم وضاااااووم دةشااااؤم تااااؤز َ خؤم اااااكرد و ذنةكااااة وتااااى :يرِؤلااااةطيان بااااؤ وا

103

َنى ي ،طريامء و  :توخوا ليَم طةِر َ برينم مةكوليَنةرةوة ..وتاى :يدانيشاة نانا باؤ
لةكؤال
ي
ى دانيشاة باؤت تا َ
َاآل لةساةر ئااطرة وادةكاوَل َ
َثينة د َ ..وتاى :يوةل
تيَكةمي ،و بؤنى ثةل
َاة طياان كاةدايك مارد ئاةوالديش
دةكةمي ،منش بؤم بام كرد ضيم بةسةر هاتوة وتى :يرِؤل
َن خاةو رِؤذ َ دوان سايان
ور َ باشيةي ،ناة خوارد و رِؤشتم ..ئيي لةسةرجادة و كاؤال
َة دةوت نانتان بؤ بكةم ئيشتان باؤ بكاةم فايادة ناةبوو ..زؤرم
َم كرد ،ئةضووم بةماال
سوال
ناخؤشااى بينااى باااوكم خَياار نةيةتااة ريَطااة  ..ضااارة ثياااوم ناااو َ ..ثياااو هااةر خااةريكى
(سيَكساان) ..كةساايان رِاسا ناكااةن ،بااةخوا ئةوةنااةيان درؤ لةطااةلَ كااردوم باااوةرِم بةكااةم
نةماوة.
َى ( ) لةسةر جادة بوو
ثا ضةنيَك دوا مال
َام خاؤ
زؤر رِؤذيَكيان ئيشم دةس كةوت ال دكتؤريَك وةك فةرِا لةعيادةكاة  ،زؤر دل
بوو ،بةم بؤم بام نةكرد كةشويَنم نية ليَى تةوم ..ضاوةرِيَم دةكرد تا هاةموو دةرِؤشاز
ئينجا بؤ خؤم لةو بةر دةرطاي عيادةيا دةخةو  ..سىَ ضوار شةو ئاوا بةردةوام باووم ،مان
َكى تر كورِو ثياو جيَطاة خاةويان نياةو شاةوان
ضوزاة شةوان سةرخؤ و شتى وا خةل
َ شاااةويَكيان لةشاااريينخةوا باااووم عيادةكاااة
َااال
ثيااااوانيش هاااةن لةساااةر جاااادة دةخاااةون وةل
لةسةرةوة بوو خةوتبووم دوو ثياو سةر خؤ كةوتنة طياة ..بؤطةنى سةطى تؤثيوياان
ال دوو حةرةسااى سااةر جادةكااة
ىل ئااةهات مناايش قيااذاة ئااةوانيش ثااةالماريان ئااةدام وةَل ا َ
َ
بةسيالحةوة هاتن ثياوةكانيان رِاونا ،منيشيان دةركرد زؤر طريام ياةكيَكيان وتاى واز ىلَ
بيَنة ئةو تريان هةر تفى ىلَ دةكردم و دة وت :يرِوو كةم و كاارت رِة باىَ باةرةال
َ
ساةر جادةياا ن كاردو  ..بؤياة كااؤ هاةر بيكاوذن باشاة ..باةخوا كااؤ باةم باؤ ماردن باشااة..
ئااافرةت سااةط باىَء (ب ايَ ئااةخالي) نااةبىَي ..ئااةو تريااان وتااى :يواز ىلَ بيَنااةي ،ئاايي ماان
نةمزانى بةيانى بةدكتؤرةكةيان وتباوو ..كاة دكتؤرةكاة هاات باانطى كاردم و ( )30ديناار
دامىَ و وتى :يبرِؤ كةسم ناو َي
ثا دوا ضةن خؤت دةست كرد بةم كارة
َىَ ..ئةضااوومة مزطااةوتى
دوا مااانطىَ تةقريبااةن ضااونكة نةشااويَن هااةبوو لَيااى تااةوم نااةمال
َك سايةي تكسى و فيتةرو
َكم ئةوت يان خةل
طةورة دةريان ئةكردم ..ئيي ناضار خؤم بةخةل
ساااايةي ثاااام و ئةماناااة ثيَياااان ئاااةو منااايش ئاااةم وت باشاااة ،ئاااةيان باااردم با اؤ جاااادة
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شةسااتيةكة يااان ث ايَش رِاثااةرِيَن ( )10ديناريااان ئااةدامىَ بااةعز َ كااةم ()30 – 20دينااار
(سويسااري) ،ئاايي مناايش تيَرناااة ىلَ دةخااوارد جلاام دةك ارِ ء هةنااد َ جااار شااتم دةك اِر و
دةمااربد بااؤ مناَلااةكاة ئةضااوومة ماااليَكى دراوس ايَمان شااتةكاة دائااةنا ئةياناادا بةمناَلااةكاة
َم رِؤذيَكيان خةسوومى ىلَ بوو خوا دةزانىَ ضؤن رِامكرد ئةويش هةزار جنيَو ثيَدام.
بةال
ئيي تائيَستا خؤم لةسةر جادة دةخةوم و ثارة ثةيدا دةكةم ،جاريَكيشيان ضووم بؤ ئيَاران
لااةو َ بااووم بااة فلاايم لااة يااةكم ساايارةوة كااة سااوار بااووم تااا تاااران سااةد كااةم (سيَكسااي
َدا كردم) كةسيش ثارة نة ئةيا وةيان ئةزانى جيَبى كةالرم ،هةر لة (....ساوار ئاة
لةطةل
بوون) .ئيي طةرِامةوة لةثيَنجويَن طريام ،هةتا هيَناميانةوة باؤ ساليَمانى ضاوار ثاؤليم ئاةم
ئةيام بةو ئاةو ئاةيام باةم بةحساات ئاةم هيَانن باؤ ساجن تاا طاة شاتني ..ئايي كةسايان ناةما
(سيَكساام لةطةَلاادا بكااات) بااةريان دام مناايش لااةداخى خااواو باااوكم و ثياااو و براكاااة و
هةموو كةم و كار ئةبىَ هةر (لةشفرؤشي بكةم) ((دةس دةكات بة كفر كردن)) ،طةر خوا
هةبواية هةقى منى دةسةند.
ثا ئةم جارة ضؤن طريا
شااويَن نااةبوو لَيااى تااةوم لااةباخى طشااتى دةخااةو كااورِيَكم ناسااى وتااى :يوةرة دةوبةمااة
َيشاى لاةو خةتاة
ى لاةو َ تةو َي..ضامةم خال
َم فةرِاشاة لاةو َ وتوياةتى بااب َ
ى خال
مةك تةب َ
ئاايش دةكااات (دةآلَلااة) ،مناايش خااوا خااوام بااوو شااويَنىَ بدؤزمااةوة لَيااي تااةوم ،ماان رِاسااتة
َم حةز ناكةم رِؤذ لةطةلَ ساةد كاةم ..بةشاى نانةكاةم بةساة وزؤر رِقام
(لةشفرؤشم) ،بةال
ي جاار سيَكساي
ى ئيسرا حةت بكاةم ،ئاةو ثيااوة كاةرة شاةو (سا َ
لةشةوة باشةو هيؤ نةب َ
لةطااةلَ دةكااردم) س اىَ كةسيشااى بااؤ دةهيَنااام بشاام وتايااة ناااتواة ،دةيااوت :يلةسااةر جااادة
ثؤليم دةتطرني ،رِاستيشى دةكرد ثؤليم بةشةو لةساةر جاادة ذنياان دةطارت خؤياان تاا
دةيااان بردمااة مةركةزةكااة (تَياار سيَكساايان لةطااةلَ دةكااردم) ،ئةوانااة مةركةزةكااة (ت َياار
سيَكسااايان لةطاااةلَ دةكاااردم) ،ئينجاااا سااىَ ضاااوار ماااانت لةساااجن دادةرِزيَاااى ،ياااةك ثاااؤليم
جطةرةيةك ناداتىَ ،بىَ ئةوة (سيَكس لةطةلَ نةكات) ،من بااوةرِ ناكاةم ثيااو هاةبىَ باىَ
َايَن بةشةرتى(سايَكم) ،شاةويَكيان
(سيَكم) جواب بداتةوة ،ورَي بَليَاى جاامىَ ئااو دةل
دوو كةسيان بؤ هيَنابووم منيش زؤر توورِة بووم و طوتان خوارد من بةرِؤذوو بووم دايام
حةزم دةكرد بةرِؤذوو دةم وت بةشكم خوا رِة م ثىَ بكات لاةطوناهم خاؤ بايَ ئيَساتا
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لةداخا ناة نويَاذ دةكاةم ناة رِؤذوو ،كفاريش دةكاةم تاا رِزطاارم دةبيَا  ..مان باةرِؤذ باةيانيان
سةعات ( )5حةرةسةكة دةر دةكردم ئة وت :يئيَستا حةرةسى تر يةت برِؤي ،شاةويش
سااةعات ( )7دةضااوومةوة مةكتةبةكااة بااةرِؤذ بااةرِؤذوو دةبااووم و ئااةو كاتااة رِةمااةزانيش بااوو
بةرِاستى و شتى واناكةم تؤبةم كردوة .ئةو شةوة شةو (ليلة القدر) باوو حاةزم ناةكرد
شااتى وابكااةم ،ضاامةم (ثاسااةوانةكاني يااةكيَك لةماَلااة بةرثرسااةكاني شااارةكة) ماوةيةكااة
ال
َا َ
دةبينن من لةو مةكتةبة دةخاةوم و ثيااوانيش ديَان شاكاتيان كردباوو ال ئاساايش ،وةل
كاتيَكم زانى هاتن طر يان ثياوةكان وةك بةرزةكى بانان بؤ دةرضوون منيش كاةم نياة
ببىَ بةكةفيلم تائيَستا واليَرة شَي دة .
ثا بةربى شتى وا دةكة
ى باذيم باؤ وا دةكاةم( ،هةركاةم)
َهاى شاويَنيَك هاةب َ
كورِة (طيااة هةالهاةال باوو) باةم وةَلال
تةنااة جيَطااة ماان (بااا طااةورةترينء موحتااةرةميين ذناايش بَي ا واناكااات ) ،ماان نااةخيَرم
لةدايكم بينى نةلةباوك نةلة ميَرد نة لةبرا ضؤن شاَي ناا  ...مان وةعادت ئاةدةمىَ باةرة
شويَنىَ بذيم بزانة شتى وا دةكةم
َي هيؤ دةآلَليَكي تر
ثا جطة لة ( )ء ( ) نةضوويتة مال
َىَ باوو
َى يةكىَ بووين ( )10رِؤذ لاةويَ باوومء بةثةلاة رِامكارد ..ماال
با  5كةم زياتر لة مال
لةكانى كوردة ،تةكسيةك بردمى وتى ماَليَك هةية بؤ تؤ زؤر باشن ..سةيرم كرد وةكو (
دةآل ) رِؤذ ( ) 10ثياو باؤ دةهيَناام ،بااوةِر بكاة باةو دة رِؤذة زيااتر لاة  100ثيااو باؤ
هيَنام نةمسةتوانى خؤم بشؤم ئةم وت ميزم يةت ئة وت :يرِاوةستةي ،ئينجا ثاةرِؤ كاؤن
َى طارن كاتيَاك كاة عاادة هاةبووي ،ئاةو ئةشاى
هى بةرطة دؤشةكي ئاةدِر ء ئاةيوت :يهاةل
َن رِؤذ سةد جار ئة وت :يسوراو بكة سثياو بكة (طيان ثاك بكةرةوة)ي.
بردم بؤ ماال
َة
ثا ضةن كةم بوون لةو مال
(  ) 5ك ى تر ىلَ بوو بةم نازاة كؤ بوون يان ذن ئيي رِام كرد و من تةحةموول ناكاةم
خؤم لةسةر جادة رِؤذ جار َ دوان ئيي بؤ ضيمة بةشى نان و حاةمام ثةيادا دةكاةم بةساة
َةكانيان.
َةمةندنء مةسووىل زؤر ديَن بؤ مال
ئةوان زؤر تةما كارن زؤريش دةول
ثا طةر تؤ خانوت هةبىَ بري ناكةيتةوة ئةو ئيشة بكة وةك سةرؤك باند
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َى خااؤم دةَل ايَم خااانووم هااةبىَ دةضاام ضااى ك ااى
َ قااةد واناكااةم بااةعز َ جااار لةخااةيال
َال
نااةوةل
َنة كؤيان دةكةمةوة و ال خؤم دةيانذيَنم.
نةطبةت هةية لة ماال
َنة شتى زؤر ناخؤشيان بام نةدةكرد
ثا ك ةكانى تر لةو ماال
بااا ضااؤن ئااةيان وت :يوةك م ماال دةب اىَ هااةر ثااارة ثةياادا بكااةين ،بااةزؤر حااةبى منااع ئااةبىَ
تااؤ  ،كاااتى خؤشااز و ئيسااراحةت نيااة ،نااابىَ خااؤت ب ااى بااؤ بااازارِ ،نااابىَ لةطااةلَ هاايؤ
َي ثياوةكااان
ثياااو َ قسااة بكااة  ،بَلَيااى بااةزؤر ثايَم دةكااةن ،نااابىَ سااك هااةبىَ ،نااابىَ بيااةل
بزانن عاددة  ،بؤت نية مناقةشة بكة بَليَى نا ،دةبىَ هةر كة وتاى بارِؤ ذوور ب اى ،وتاى
َي دةآلَلااةكان فريااا ناكااةوي
(جلااةكان داكةنااة دةبَي ا دايكااةنني) يااان باااوةجوو ،لااةمال
(جلةكامنان لةبةربكةين).
سوثام خواحافيز
جاباشة تؤ ضيم بؤ دةكة
اااا ضاوثيَكةوتين دوةم ااااا
ثا بةرِا تؤ ئةو كةسانة زياتر كيَن كة كرِيارن
َم زياتر ثياوة مسةقةفةكان.
َآل زؤر كةم خةريكة بةال
وةل
ثا ضؤن دةزانى مسةقةفةن (رِؤشنبرين)
ديارة هةموويان بةجلةكانيانا ،سةيارة ،قسةكانيان ،يان زياتر موسةقةفن و مةسولن.
ثا ضوزانى مةسسوولن (بةرثرسن)
ئىَ دوو..سىَ سةيارة اية بةشويَنيانةوةن ،ضؤن نازاة خؤ ئةوةنة كةر نيم يان تؤ
َن مةساوءل د َ دةباىَ باا
َةكان) دايم دةيانوت :يئةمرِؤ فال
بة شيَتم دةزانى ئينجا (دةآلل
رِاز بكةني ،يةكىَ ئةهات حاكم بوو ،ضونكة ( ) دةيوت :يكاك حاكمي ئاةويش (دةآللَ)
بااوو ،ئينجااا كااةم كااةم كاساابكار ئااةهات ،وةك :فيتااةرو سااايةيء زياااتر مااوزة بااوون يااان
ثؤليم و ئاسايش بوون.
َكى تر يان عشايةر
ثا باشة زياتر ضيان دةويس يان فةري هةبوو لةنيَوان مسول و خةل
َةكااة بةرنااة ذووروة،
َى ( ) ك ااة منال
ئااة ضااؤن داياام مةسااوولةكان حااةزيان دةكاارد لااةمال
َم
َااااةكان) تااااريش ،بااااةال
َمااااان بااااؤ بيَنااااةي يااااان لااااة ماااااىل (دةآلل
دةشاااايان وت :يك ااااى منال
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كاساابكارةكان دةيااان وت :يبااةم سااثىء قةَلااةوبىَي ،دةسااتيان (لايَ ئااةيا) ،وةيااان ئااةزانى
مانطا ئةكرن ..بةم نازاة مسةقةفةكان نازاة ضيان دةوت.
ثا باشة جاران لة ساىل  93ء  94هةروةكو ئيَستا بوو لة شفرؤشى
َى ( ) بووم رِؤذ ( )10ثياو ئةهاتن
َك ئة كرد ئةوسا لة مال
َ ..ئةوسا كةمي خةل
َال
نةوةل
َااة مةنديشاان جاااران
َااةكان) رِؤذ  50ثياااو يااةن ئيَسااتا دةول
َى (دةآلل
ئيَسااتا ب ااؤ بؤمااال
واناااةبوو ئنجاااا جااااران مةطاااةر ياااةكىَ وةك مااان خاااوا قاااورِ باياااة بةساااةريا باااةم ئيَساااتا
َآل بائةمريكا عيَراي بطر َ ئةوسا كةسيش ناطرن لةسةر .
مؤدةيةتى .ئيشةل
ثا حةز ئةكة ئةمريكا بيطر َ
زؤر بةشكم ب م بؤ ئةمريكا ئنجا ال ئةوان ئةمة حوكمء شتى وا لةسةر نيية.
ثا ضوزانى
َة لةساةر جاادةم رِؤذ لاة طاة َل بيسا كةسايش  ،ئاةوا باؤ خاؤم
من وا  11ء  12سال
فيَر ش دة .
ثا جاران ثارة يان زؤرتر ئةدا يان ئيَستا
ئيستا ضونكة (ياةك جاار سايَكم) باة  100ياان  150ديناارة (باة ثاارةي سويساري) ،باؤ
شةو برِؤين ئةوا زؤرترمان ئةيةنيَ من ثارة زؤر ناكةم بةم هى تر.
ثا بؤ ضى تؤ ئيَستاثارةي زؤر ناكة
ئة ئةوةندة (ئةم دةمء دةسم كردوة نرخةكةم شاكاوة ،باة تايباةت ئاارةزووي جةساتةي
من ناكةن) (( .....خؤ ثيَكةنى))
َة
ثا زياتر كيَيان بةدل
ك ى طةجنو شتى وا.
ثا خؤتؤ ثريني
ئ اىَ رِؤَلااة ناااَليَم (لةشاام تَي اك ضااوة طااةر شااز تريااان بااؤ بكااةم دةيانااةوَي ء ثااارةيش زؤر
دةدةن).
ثا رِازي شز تريان بؤ بكةي (وةك خؤي دةيوت)
(ئةي جا ضية كةمن شتيَكم دؤرِاند ،هةموويشي بدؤرِيَنم هةر هةمان شتة)
ثا لةوكاتانةدا ئازارت زؤرة
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َمدا نايةت ،سيوام هاتؤتةوة.
ئةي ضؤن لة ثيَشا زؤر ئازارم هةبوو بةم ئيَستا بة خةيال
ثا بةم ئةوةي ئيَستا دةيكةي خراث نيية
بؤ خراثة  ...ئةوة كةطريام كةريَك بردمى بؤ فةحم ئةوةنة كاةربوو دواي فةحساةكة وتاى:
َيَ هةزار كةسي
َى خؤما و دةك رِوو رِة بى( ،من دةَليَم سةد تؤ بل
يعةيبى نييةي ،لة دل
َىَ عاةيبى نيااة ،ئةترساام لااةو دنيااا وةك ئااةمان فةحساام بكااةن ،شااتةكان
ديااوة) تااازة ئااةل
ى يةعنى شةي نااخؤم ،باةخوا مان ئةوةناةم ليَياان خاواردوة بارِوا ناكاةم لاةو دنياا
ئةطةرواب َ
ليَيان تؤم.
ثا بؤ ئةوةندة كفر ئةكةي
َيشاةوةية شاةوء رِؤذ خاةريكى
لة داخى باوكم نا مار َ ب ام تيَار تفاى تيَكاةم هاةر لةمال
(سيَكسة) ،ئةو ذنة داماوة كوشتوة ،ئةويش هيؤ نازانىَ.
ثا كرِيار زياتر طةجنن يان ثري
جاران طةن زؤر نة ئةهات ..ئيَستا يةن و زياتر مةسسولةكانن.
ثا داواكارةكان هةرضيةكيان بوَي بؤيان دةكةن
طويان خوارد ،هيواهةية ساَليَكة طةرِ بوة خؤي نةشتوة.
ثا ئة ضؤن رِازيان دةكةن
َكان ،ناتوانني بةهيؤ شتىَ بَليَني ناا هةرضايةكيان داواكارد دةبيَا
َلة
َى دةال
ئةزانى ضى لةمال
رِازيبني ،بةم كةخؤمان بني وانية.
ثا طةجنةكان زياتر ئةزيَتان ئةدان يان ثريةكان
ثرية سة طبابةكان بةم ئةوةبوو شتيان زؤر نةدةويس  ،هةر (سيَكسةكة بكةنء بارِءن)
ى ئاااةوانيش وان...
باااةم ناااازانن بيكاااةن ،ئيَساااتا كةرةكاااة بااااوكى مااان ضاااى ئاااةزان َ
خؤبةوةنية مةسولن و موسةقةفن.
ثا شتيَكى خؤشم بؤ باسكة لة ذيان
بةخوا بةمن ئةَليَن شَي بةم تؤ شيَتي .
ثا بؤ
من دوو رِؤذة هةقايةتي ميَش بؤ ئةكةم يان كاةربوو  ،تؤشام ىلَ باوو باة (رِيَكخراوةكاةي
َة ثياااوي جااؤراو جااؤر (دةبياانم) بةشااةوء بااةرِؤذ نااازاة مناَلااةكاة
بامسااانكرد) ماان 10سااال
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كوان ،ئةوة باوكمة ،ئةوةميَردةكةم بوو ،دايكيشم قةبر لةئيَرانة ،ئيي رِؤذي خؤشى ضى
دادةطيان بةخوا وابزاة تؤشم تيَك يا بةخؤمةوة وةنية
ثا با رِؤذيَك كةلة هةمو ناخؤشي بووبىَ
(كااة ك ااةكةم داواي جبسااي كااردء ميَردةكااةم بااةو ش ايَوةيةي سااةرةوة جااوابي دايااةوة)..
((ئة ارةيان زؤر طريا نزيكةي  10خولةك طريا)).
ثا بةربى بة تةما ضي
لةطةلَ ئةو كورِةيا ئةرؤم وةعد ثىَ ياوم ب ني بؤ توركيا.
ثا ئةو نيَر بازة تؤ ضؤن برِوا ثىَ دةكة
جا خؤمن لةو شةريفي نيم رِةنطاة ئاةو باة قاةد مان (سيَكساي لةطاة َل ناةكرابَي ) ،ئاة ضاى
بكةم هةر لةسةر جادة تؤ نةذياوي لةسةر جادة باةخوا شاةو زساتان لةساةرمانا لاةو
بةرضاخانانة تابةيانى طرياوم دةستم لةسةرما سرِدةبوو  ...ياخوا باوكم ببيانم  20ساالَ
ثيسي بكاتة زيَر خؤ .
ثا زؤرت رِي لةباوكتة
بااةم وتوانيايااة بااةزؤر يااةك ثياااو بااؤ بااةرم بَلايَم ئااادةي تةعااداي ليَبكااة ئينجااا وزانيايااة
ضى دةكات ،ئةو ئةطةر باوك بواية مان (باؤ توشاي ئاةم بةزماة دةباووم) باةخوا هاةر رِؤذيَكام
مابىَ ئةبىَ فيشةكيَكى ثيَوة نيَم ئنجا ئةضم ئةَليَم كوشتم.
َةكان دةستيان دةكةوت
ثا يةكىَ وةك تؤ نةبواية ضؤن دةآلل
َةتاندن ،من دايم كةئةهاتن ئاةموت
َيان ئةخل
َؤنةكان ،يان لةحةفلة هةل
زؤرتر ئةضوون بؤ سال
َتاان هةياة ياان ميَردتاان هةياة باؤ وادةكاةن ،باةم ديااربوو
ئيَوة باؤ ئةوةناة كاةرن ماادام مال
خؤيان حةزيان دةكرد.
ثا زياتر بؤ ثارة بوو
َى (دةآلَلَيااك) بااووم ثياوَيااك هااات وتااى:
ئااا ئةوسااا بايااةعى نااةبو ش ا زؤر طااران بااوو لااةمال
ى رِؤذي .ئاايي رِؤ ..
يبااةرميليَك نااةوت ئااةهيَنم بااؤت بااةم ك ايَكم بااؤ بـيَنااة مااا َل بااؤ س ا َ
َؤن بااوو ..نااازاة لةحةفلااة بااوو ..لااةكو َ دوا دوو ..س اىَ رِؤذ ك ااةكة ثااةياكردو
لةسااال
َةكة).
برديشى نيوة نةوتةكة بؤ ك ةكة بوو نيوة بؤ (دةآلل
ثا حةزت لة كام رِةنطة
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رة هةتا ئةمرم رة لة بةر ئةكةم
((ثا سة ردانى باوكى ئةم ك ة و براكانى سةرجةم شتةكان رِاس بوون ))
َتة لاةتو باووني
لةضوارضيَوةي ئةم تويَذينةوةيةدا بؤمان دةردةكةوَي كة (م) بيَتاواناة و بيَدةساةال
بةلةشفرؤشاي هاةروةها بيَدةرةتاناة طاةر بياةوَي رزطااري ببيَا لةلةشفرؤشاي  ..ثرساياري ساةرةكي
تويَذينةوةكةمان بةرامبةر ئةم كيَشةية ئايا ضةند كةسي تر هةية وةك (م) لةم رةوشةدا دةذي ئاياا
َدا ئةوتاوانةساةرةكيانةي بةرامباةر (م)
كيَ دةتوانَي لةم ذينطةية قورتاريان بكات لةماوةي دةسال
كراون بريتيبوون لةمانةي الي خوارةوة:
تاوان

#

تاوانكاران

1

بةزؤربةشودان

باوك

2

ئيغتصات

ثؤليم  ،سةرخؤشةكان ،

3

سوكايةتي ثيَكردن

َطا ،ثياواني ئايين  ،ذن  ،ثياوان
كؤمةل

4

كؤياليةتي جنسي

سةرؤك باندةكان  ،ئةوانةي شويَنيان بؤئةدؤزيةوة

5

بةزؤربةكارهيَناني بؤلةشفرؤشي

خةسوي  ،ميَردةكةي

6

َةكةي
ليَسةندنةوةي هةردوومندال

َة خةزوراني
مال

7

بيَـيواكردن

يةكيَك لةريَكخراوةكاني رةطةزي ميَينة

8

ناضاركردني بةخؤسوتاندن

َي خةزوري ،دامةزراوة ثةيوةنديدارةكان
باوكي  ،مال
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بةسةرهاتةكاني دوةم
ناو:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

م .أ .ت
 18سالَ
شاري هةوليَر
 6سالَ
نةخويَندةوار
َي دؤزراوةتاااةوةء هاااةر باااؤ ئاااةو مةبةساااتة خيَزانةكاااة
بةمنااادال
بةخيَويانكردوة كة دواجار كاري لةشفرؤشي ثيَ بكةن.

َكي كويَي
ثا خةل
َطرتؤتاااااااةوة لاااااااةوي
منياااااااان لةهاااااااةوليَر هةل
بةخيَوكراوم.
ثا كي ثيَي وتي
دايكاااااامء باااااااوكمء هااااااةموو وتيااااااان :يكااااااة
فرؤشتياة ئيي ثيَيان و ئةها هةمو دة ستم
داخة زؤر خراث بووي
ثا دةتاااواني باساااي خاااؤ باااؤ بكاااةي ضاااؤن
فرؤشراي
بةسةر ضاو بةم نازاة لة كويَاوة دةسا ثاي
بكةمء ضي بَليَم
ثا خااؤت ضااؤن تااو بووي ا ضااي بةسااةر
هاتوة ضي بوة كةي دةست ثيَكردوة
ماان يةكااةم جااار باااوكمء براكاااة فرؤشااتياة
ضونكة دايكء باوكي خؤم نة بوو بؤياة واياان
لي كردم
ثا ضيان لي كردي
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بةشيَوةيكي طشز ئةم ك ة كةسيَتيةكي
ناجيَطريي هةبوو ،ضونكة ئةم ك ة زؤربةي
َ ووني نائاسايي
كات لةخؤي دةداء هةل
هةبوو .ئةوةي كةزؤر بةئاشكرا ثيَوةي
دياربوو زؤر زؤر ثيَويسز بةسؤز هةبوو،
بةمنونة هةر ثياويَك سؤزيَكي ثيَبداية ،طرنت
نةبوو تةمةني ضةندة ،يان ض كارةية يان
َكو (م) رِاستةوخؤ باوةرِي
لةكويَداية ،بةل
ثيَدةكرد.
ئةم ك ة تاكة شتيَك كةبةاليةوة طرنت بوو
بريز بوو لةخؤشةويسز نةك سيَكم،
ضونكة زؤرجار لةطرتووخانة دةخراية
َوطؤرِي نامة لةطةلَ
مةحجةرةوة لةسةر ئال
سجين ثياواندا ،بةآلم كاتيَك ثيَمان دةوت:
ئةو ثياوانة تؤيان بةتةنيا بؤ سيَكم دةويًََ ،
كةضي ئةو هيؤ باوةرِي بةم رِاستية نةبوو،
داوي
دةكةوتة
رِاستةوخؤ
َكو
بةل
خؤشةويستيانء ئةوانيش دةستيان دةبرِي.

ماااان زؤر ب ااااوك بااااووم هيَشااااتا خااااويَنم
َما
نااةديتبوو داكاام زؤر خااراث بااوو لةطااةل
َم باااااوكم باشااااي بااااوو برايةكانيشاااام
بااااةال
َما ئةوان منياان بارد باؤ
خراث بوون لةطةل
موسا الَ فرؤشاااتياة باااةم ثا ايَش ئاااةوةي
وبةن بؤ موسالَ براياةكاة يةكةمةكاةيان
هاتة كنمء تةعةداي ليَكردم.
ثا ضؤن بؤم بام بكة..
َي بااااووم لةئيَسااااتا رِؤذيَكيااااان
ماااان مناااادال
دايكااام لاااةمالَ ناااةبوو ياااةك دنياااا جلاااكء
شااتيان بااؤ دانااا بااووم بيشااؤم باارا يةكااةم
وتاااي :ي(م) هةساااتة وةرة كاااارم ثيَتاااةي
ئاااااةمنيش ناااااةمزاني ..و ضاااااي دةوي
وتااااي :يوةرة كاااااارم ثيَتااااةي ..ئاااااةمنيش
نااةمزاني كاااري ضااي رِؤيشااتم ضااومة ذور
كةضي يةكساةر وتاي :يخاؤت رِووت بكاة
حاااةزم ليَتاااةي ،ئاااةمنيش و طاااوي تاااؤ
بيَناموم ضي دةَليَي وتاي :يضاةنةبازي
ب ايَ ئااةخالي بامس ازَ نةكو ااة دةم ا ي،
واي طوتااو خيَاارا خااؤي هاويشااتة سااةرم
ئةمنيش فيزاحم كردو قيذاة هاوارم زؤر
كاارد ،كةضااي هااةر سااوودي نااةبوو هاتااة
كااااااانمء (ثيسااااااايكردم) ئاااااااةمن ئةوساااااااا
نةمدةزاني (ثيسي ثياو) ضية بةم دوايي زانيم ئةوة ضية
ثا دوايي

شايةني باسة (م) زؤر ئارةزووي دةكرد كة
فيَري نووسني ببيَ ء بةتايبةت وشةي دايك
بنووسَي  ..فرِين يةكيَك بوو لةخةونة هةرة
خؤشةكاني (م)ء هةميشة دةيوت :يئيَمةي
ئةوانةي مادةي سيَء ضواري بة ائنيي دةفرِين،
دةهاتوو ماسيحةي طرتووخانةي دةهيَناء
بةواني تري دةوت نايةن سةركةون ،ئةوا ئيَستا
دةفرِين ..لةرِاستيدا ئةم ك ة بةهيؤ شيَوةيةك
نزيك نةدةبوةوة لةوانةي كةلةسةر مادةيةكي
َكو بةتةنيا لةوانة
ياسايي ئاسايي طريابوون ،بةل
نزيك دةبوةوة كة لةسةر مادةي سيَء ضواري
َدا دةكردنء دةيوت
بة اْ طرياونء قسةي لةطةل
ثيَكةوة هةموومان دةفرِين.
َيدا كاريطةريةكي طةورةي
فِريَدراني لةمندال
لةسةر (م) درووستكردبوو ،يةكةمني ثرسيار
كة (م) ئاراستةي ذنة دووطيانةكاني
طرتووخانةي دةكرد ،ثيَي دةوتن :يتو ئةو
َةكةت بوو ،بةخيَوي دةكةي
خواية ئةطةر مندال
يان نا ي
توشي باريَكي نائاسايي بووبوو سةبارةت
بةثةيوةندي نيَوان مندالَء دايك ..هةركاتيَك
كةسيَك هةبووبَي باسي لةبراء خوشكء دايكء
باوكء خزمة نزيكةكاني بكرداية ،ئةم ك ة تةواو
َيَي
رِةنطي دةموضاوي دةطؤرِاء وةك ئةوةي بل
َيَكي زؤر سةيريء ناخؤشي بيستبيَ .
هةوال
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ي دوايي من هةر هاوارم كرد ساوودي ناةبوو تاباةخؤي (تاةواوكرد) ثاشاي وتاي ،باة ماين
ئَ
وت :يهةساااتة خاااؤت لةبةربكاااةي ،ئاااةمنيش دةطريااااام هي ااام ناااةدةزاني ..كةضاااي لااااةذور
نةها ةدةر ،تادايكم هاتةوة ئيي كةدايكم هاتةوة يةكسةر بةطريان و بةدايكم ئةو لاةمن
تورِة بوو ،وتي :يطوي تؤ بيَشةرة تؤ درؤ دةكةي بوختاان باؤ باراي خاؤت مةكاة ،لاةكن
كةم قسةي وانةكاةي دةناا زمانا دةبارِم ئابرِوماان دةضايَ ي .ئايي زؤر خةفاة دةخاوارد
ال ئااةويش
نةماادةزاني بااةكيَ بَلايَم وةضااي بَلايَم ك ااة ثلكايَكم هااةبوو ،بااؤيم بااام كاارد وةَلا َ
َ ثلكام هاتاة
َاال
رِاس بةدايكي خؤي طوتبوو ،ثاشي دووهةفتة شتيَكي وابوو ،باريم بايَ ،وةل
َمانء وتي بة دايكم :يمن كارم ثيَتة بةتةنيي ،ئيي منيش نةمزاني باؤ ئاةو مةساةلةيةي
مال
َكيَشا)).
َي هةل
منة تاثلكم رِؤي (( .......هةناسة يةكي قول
َما شااةوء رِؤذ ليَيسااةدام ،لةسااةر عااةرزيَكي رِووت دةيااان
ماان دايكاام زؤر خااراث بااوو لةطااةل
َ ئةو رِؤذة يةكسةر دايكم هاتء يةك مسز بةثشتمدا داو ..قاذي رِاكيَشاامء
َال
خةواندم وةل
وتي :يئةي (بيَ ئاةخالي) ،مان ناةمطوت تؤحاةيامان دةباةي دةبايَ هةرئاةورِؤ لةهاةق بايَم
بيَناموم ..تؤ بؤ مردن باشي دةبيَ سي فيشةك لةناو دةم نيَم هةر دةبي بتكوذم ..باابرا
يةكةت بيَتةوة ،بزانة لةخويَين خؤت نات طةوزيَنم (بيَ ئةخالي)ي.
كاتيَاااك لةبةشاااي يةكةمااادا بامساااان لةكاريطاااةري لةشفرؤشاااي كااارد لةساااةر رِةوشاااي ماااات مااارؤظء
َيااةتيء دةرونااي ،هااةروةها بااةثيَي طرميانااةي يةكااةمي تويَذينةوةكااةمان دةَلايَني
بااارودؤخي كؤمةال
َيَا تةماةة
لةيةكةم ثرسيارةوة لة (م) ثيَشيَلكاريةكاني مات مارؤظ دةسا ثيَادةكات ،كاتيَاك دةل
َي دؤزراومةتاةوةء
َيَا بةمنادال
َة لةشفرؤشيم ثيَوة دةكةن ..ياان كاتيَاك دةل
َةء شة سال
 18سال
بؤئةو مةبةستة بةخيَو كراوم
َي كردن بةسيَكسةوة ،دةبيَتة ثيشة يان كاتيَك مرؤظيَك رِؤذانة ضةند
َل
كاتيَك سيَكم فرؤشي ،دةال
َ يةكي سيَكسي
كاذيَريَك بةديار ثؤرنؤطرافياوة دادةنيشيَ  ،ئةوا هةركةم دةبينَي يان بةكاال
ََي :ي ئيَمة
َةم هةربؤية كاتيَك بةناو باوكي (م) دةل
يان بةكرياريَكي سيَكم دةيان داتة قةل
َة بريكردنةوةو
تؤمان بؤئةم مةبةستة بةخيَو كردوة ي ئةوا دةردةكةويَ كةماوةي  12سال
َيةكي سيَكسي بوة .بةم جؤرة
َيَك تةنـا سا كردنةوةي كاال
تيَروانيين خيَزانيَك لةسةر مندال
مرؤظيَك كةهيَشتا فيَري قسةنةبوة يان ناتوانَي تةنانةت بؤ خواردنيش ثش ببةسزَ بةخؤي،
َيةكي سيَكسي زياتر بةهيؤ شتيَكي ترنايبننةوةو هةموو بةها
ئةوا بازرطانةكاني مرؤظ بةكاال
مرؤيةكانيش فةرامؤ دةكةن.
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ئيي منيش طريام طو ضيم كردوة من شز رِاستم وتوة ..بةم بيَفايدة بوو هاةتا ئيَاواري
ي ئاةخالي) دةباي وابكاةم تاا
ئةو دايكة جنيَاوي ثيَادامء فيزاحاي كاردة ساةرمء طاوتي :ي(با َ
َآل ئيَوارة ئةوان :بااوكمء برايةكاةم هاتناةوة لاةئيش ،يةكساةر دايكام بردناي باؤ
واب يي وةل
ورفةي دانيشز من لةموبةقةكاة
َيَكدا كةبةها مرؤييةكان تيَيدا الوازة ،بةو ثيَوانةيةي
لةمال
بووم ناة تةرِ دةكرد ئيي نانةكة
َدةطرييَتةوة بؤئةوةي لةداهاتوودا
ك يَك لةساواييةوة هةل
بةدةساتم باوو ويساتم ب امة ذور،
بفرؤشرَي بةبازارِةكاني سيَكم ،سةرةرِاي ئةوةكةئةم
َطاي كورديدا
طوتيان :يب ؤ دةر جاريَ سافرةو دياردةية بةثيَي ثيَوانةكاني ئةخالي لةكؤمةل
َم هيَشتا بةبيانوي ناموم
شااز وا مةهيَنااةي ،ئااةمنيش زؤر كاريَكي بةدرِةوشتانةية بةال
َ َي  :ي ناموس
ترسااام طااو  :بااة خااواي ئةواناااة ثةرسز دايكي (م) هةرِةشةدةكاتء دةل
تااةكبري دةكااةن ماان بكااوذن ،سااةد بردووينء دةبَي سي فيشةك لةناو دةم نيَم ي،
قورسيين توندوتيذي سيَكسي ئيغتصابة لةاليةن ئةو
َناد كاردو
جار ئةو ثارضة ناناةم بل
َياندا تابوة وةك باوكء براء
كةسانةوة كةسيَكم لةطةل
طاااو خواياااة ناااةمكوذن ..ئاااةمن
َطايةكدا
مامء خالَء ...تاد ،ئةمة بةتايبةت لةكؤمةل
ئاااااةوة هاااااةر دةثاريَماااااةوةو دل
َااااام كةئايين ئيسالم تيايدا ئايين سةرةكي بيَ ءزؤر
َطاي كورديدا .بؤية كاتيَك براكةي
توناادبوة ..وةختااة دةماارم كةضااي بةتايبةتريش لةكؤمةل
ئاااةوانيش هااايؤ باكياااان ليَنياااةوة (م) ئيغتصات دةكات (م) سةرجةم بةها
َيةتييةكاني لةالثوضةلَ دةبيَتةوةو توشي قةيرانيَكي
هااةر دةَل َيااي هاايؤ نااةبوة ..ثاشااي كؤمةال
َة بةبراي خؤي
دةرووني طةورة دةبَي ضونكة  12سال
سةعاتي زياترمان لة ذور ..ئنجاا
دةزانيَ  .لةاليةكي ترةوة هةرِةشةي كوشتين ئةو شةوة
بانطيااان كااردمء طوتيااان :يطااويَ
تابةياني هي ي جياواز نيية لةطةلَ مانةوةلةذووري
بطااارة سااابةي تاااؤ ئةدةيناااة شاااوو لةسيَدارةداندا ،ضونكة (م) بةهيؤ كلؤجيَك باوةرِي نية
َكي موس ال
بةكابرايااةك خااةل
َة ،تااؤ كةبؤ بةياني ناي كوذن.
ئااااابرِووت بااااردووين تااااازة نااااابيَ طةر تيَبيين ئةم كيَشةيةو بةرز كردنةوةي نانةكة بكةين
ليَااااااااارة وااااااا ايَين ي ئاااااااااةمنيش كةدوا هةناسةية ك يَكي نةخويَندةوارثةناي بؤدةباتء
ئاماذةية بؤ ئةو توندوتيذيةي كةبةئةندازةيةكي بةرز
دةترساااااامء ناااااةم دةويَااااارا هااااايؤ
بةرامبةر (م) كراوةء ناضاري كردوة ببيَتة كؤيلةيةكي
َاايَم ..هاااةر باارِوام ناااةبوو ئاااةوان
بل
بازارةكاني سيَكم.
رِاسا بكااةن ..و ئااةوة دةمبااةن
َاةتيَنن دةناا باؤ ضاي باساي شاوو شازءا
سبةي دةمكاوذنء ساةرونطومم دةكاةن ،مان دةخل
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نةبوةو لةثرِ كاوو ئاةو زاواياة دؤزرايتاةوة ئايي دةساتم كاردة طرياان هاةمو قاةلبم دةلاةرزي
نةمدةويَرا هيؤ قسان بكةم تا باوكم طوتي :يضية طوَي ليَي نية كةري ي ،طو  :من نازاة
بااةم ئااةو كااورِة خزمااي هةنطؤيااة يااان ضااي ئااةمين ديتااوة دايكاام طااوتي :يتؤبزانااة ضااةن
زماااني درَيااذة تااؤ دةبااي زؤر شااكوربي سااي فيشااةكم لااةناو دةما نااةنا ..ئايي قسااان مةكااة،
سبةي ئةوان دةتبةن بؤالي ئةو ثيااوة تاؤ شاوي ثيَدةكاةي ضايي قساان مةكاة بارِؤ شايوةكة
بيَنة بيخؤين.ي
ئةمنيش هةستام تؤزيَك برِوام كرد ،بةم تابةياني هاةر دةمطاوت درؤياة ئةواناة تاةكبرييان
كردوة كوذن دةنا ضؤن شوكردن وادةباي ئاةمن منادا َل باووم باةم ك اة ثلكاو شاتةكاة
َ ساابةي سا ات شااة هاااتن
ديتبااوء ضااؤن شااوويان كااردوة و بردويااانن بااة بااووكي ..وةَلاال
َ هةسااتةي ..ئااةمن لةترسااان وةختااابوو زيارِة بكااةم طااو دايااة ئااةدي جلكااو
َال
طوتيااان :ييااةل
شتةكاة طاوتي :يئاةو ثيااوة لاةبؤت دةكارِي خاةم ناةبي ذيانا زؤر خاؤ دةباي عالاةم
حةسودي ثيَ دةباي ،ئيَ منيش برِوام نةدةكردو تيَنةدةطةشيتم لةو كةينوبةينةي ..ضيةو
ض نيااة طااو بابااة ئااةو ثياااوة لااةمن تَياادةطات ئااةمن عااةربي نااازاة ..برايةكااةم لااةناو ساايارا
َمانء كوردة ،باةم
بووين ،طوتي :يمةطةر تؤ كويَربووي دةنا ئةو كورِة ضةند هاتوة كن مال
َم ،ضونكة با دووكاني ئةشاياي كارةبااي
ََي دةذيي .ئةمنيش هةر نةهاتةوة خةيال
لةموسل
َك دةهاتة كينء دةيان طوت :يمشتةري دووكانةيء لةهةوليَري بةرِاساز
هةبوو دامية خةل
وةكااي ئيَرةنيااة ،زةالم لةطااةلَ ذن دانانيشااي جااودان بااؤ ميااوانيش هااةتا خزمااي خااؤت باان.
َةكاة) ثيَياان
َي (دةآلل
َي باوكم ئةوة كاريان بوة ،ضونكة من دواياي لاةمال
ئةمنيش ضوزاة مال
طو  ،طوتيان :يباب ء براكان ء هةموو ئةوة كاريانةو هةر بةوةذياوني.
ثا ضيي بؤم باسكة
َ
دوايااي رِؤشااتني تاطةشااتينة موس الَ ،ئااةمن ئااةوة هااةر دةترساامء نااازاة ضااي دةبااي وةَل اال
طةشتني با تةكسي طرت .ضوين بؤ فندي ئةمنيان لةويَ دانا هةتا سيَ رِؤذ لةو سايَ رؤذة
هةريةكةمني ئيَوارة ديتم با ضوة دةر ،ديسان برايةكةم هاتةوة كنمء هةر ثيَشاي دةطاو :
َ بااؤ خؤشااي
يخؤشااة دةسااز هاويشااتبوة طياااةي ،زوو زوو دةي طااوت :يخؤشااةي ،وةَل اال
خةريك دةبوو ..ئةمن طريام ،طو  :باؤ والاةمن دةكاةن ئيَاوة باراي مانن طوناحتاان دةطااتي،
َي ،تؤ خوشكي ئيَمةني تاؤ
َ خوا قبولَ ناكات ،برايةكةم طوتي :يك ة تؤ زؤر بيَ ئةقل
َال
وةل
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َي زؤلَ باووي داياكء
َي لةكن ديوار ديتمانيتةوةو بةخيَر بةخيَومان كاردي تاؤ منادال
لةمندال
َم هاات
بابي خؤت نني ي ،ئةمنيش برِوام نةكرد ،زؤر طريام كةضي ئاةو ضاوة دةر بينايم خاال
بااراي دايكاام  ،ئااةمن سااةرم سااورِما ئااةو لةهااةوليَري ضااؤن هاتااة موس ا َل و كااوو وا يااةكيان
َم خؤ بوو ئيَستا لةسةر من دةكاتاةوة ،كةضاي لاةثيَش ضااوي برايةكاةم
َ دل
َال
طرتةوة وةل
طااوتي :يكااوا جلااةكانتم بااؤ داكةنااة خااؤت رِووت كااةي .ئااةمن حةثةسااابووم بااةو قورعانااةي
شيَ بووم نةمدةزاني ئةوانة ضن
َطاي كورديدا
َ طااوتي :يئااةوة ماان لةطااةلَ تااؤم الوازي ثةروةردةي سيَكسي لةكؤمةل
وةَلاال
َةكردن لةطةلَ سيَكسدا
يةكيكة لةهؤكارةكان كةمامةل
نية ك ة دةي برِؤ ساةر ئاةو تةختاةو
َستان بـيََليَتةوة ،لةسةر ئةم مسةلةية
وةك ذياني جةنطةل
خااااؤت رِووتكااااةي ،ئااااةمنيش طااااو :
َيَني ..يةكةم كاتيَك هيَزيَكي
دووئاماذةي سادة دةل
ئيَااوة بااؤوا لااةمن دةكااةن  . .ئيَسااتا ئيالهي وةك ئاين يان ميتؤلؤجيايةك ناميَنَي ء
فيزا دةكةم خاوةن فندقةكاة بيَا  ..رِاستةوخؤ براكةي (م) دةزانَي لةطةلَ (م) دا
رِامكردة حةمامةكة قاثيم داخسا  ..خوشكء برانني هةموو رِقة جنسيةكاني خؤي
َي ثيَدةِريَذَي  ..دوةميان كاتيَك
َم ياااااةك لةقاااااةي ثيَااااادا طاااااوتي :بةشيَوةيةكي ئاذةل
خاااااال
َدا بةبيَ
َي (م) لةئوتيَلةكةي موسل
براكةي (م) يان خال
يدةيشكيَنم دةت كوذم خيَرا بيكةوة
َدا دةكةن وةهةرةشةي
رِةزامةندي (م) سيَكسي لةطةل
َ بةر لةقةيدا ،كرديةوة
َال
نةم ويَرا وةل
ََي ئةوا بؤمان دةردةكةوي
َكان نةل
َلة
ليَدةكةن كةبةدةال
َطاي ثياوساالري لةكوردستاندا سةرةراي
بة قذرِايكيَشامء هةنادي ليَيادام هاةر كؤمةل
مةثرسة ،ئنجا (لةطةل
َتي رِةهاي خؤي بةسةر رِةطةزي ميَينةدا زؤر
َيشم نووسا ) ،دةسةال
َيااااا ئيَمااااااة بااااااؤ دواكةوتوانة دةزانَي طرِوتينة سيَكسيةكاني خؤي
طااااااوتي :يتااااااؤ زؤل
َبكاتةوة ئةمة دةرهاويشتةي نةبووني هوشياري
(سا ايَكم) تؤماااان خزماااةت كاااردوة ،بةتال
سيَكسيةو دةرهاويشتةي نةبووني خؤشةويستيية بؤ
خااؤ خؤرِاييااة خااوادةزاني دايك ا ض
َطايةكي ئاوا دواكةوتوودا ئاسايي
َكو لةكؤمةل
ذيان بةل
(ب ايَ ئااةخالقيَك) بااوة ،بااؤ خااؤت لااةو
دةبيَتةوة ئةطةر كةسيَك بؤساتةوةخ ء دةمكاتةكاني
َكانيَك كة
شااةريفي دةبااي خااؤدةبي تااؤ سايَ لةزةتي خؤي بذي هةرئةوةشة وادةكات خةل
َبذاردوة بؤلةزةتيَكي كاتي
ضاااوار منااادالَ فريَااادةيي ،برايةكاااةم ثيشةي سياسةتيان هةل
ازةفةبكةنء ب نة كةركوك
طااوتي :يئااةوةي لةمشااك بااي جااةوالَ خؤيان طةورةترين
لةسةردةمي رِوخاوي بةعسدا.
ئةدرِيي
ئاااةمنيش تيَااار طرياااام ئةوةنااادةم لاااة
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خااؤدا ئةوةناادةم لااة خااؤدا ،وةك شايَ قااذم بةسااةري خؤمااةوة نةهيَشا تاشاالبووم ،ئةوسااا
ال باا هاتاةوة بينيماي طاوتي :يبارِؤ دةموضااوت بشاؤ ،خيَراباة
َا َ
كةو لةساةر عةرزةكاة وةل
َايَن ،طاوتي :يرِاسا دةكاةن ئاةمن
َك ديَ ،ئنجا منيش طو  :تؤ باوكمي ئةوان باؤ وادةل
خةل
َطرتؤتااةوة ي ،وةَلااآل هااةر ضاااوةرِي بااوون كااةم نااةهات
لااةكن ديااواري خةسااتةخانة تااؤم هةل
هةرس ايَيان سااةيري س ا اتيان دةكااردو دةيااان طااوت :يبااؤ تااةئخري بااوو نااةهات ..دةب ايَ زوو
نةجا ان بيَ سبةي دةرِؤين بؤ هةوليَري ..ئنجا باوكم يةكةم جار كةهاتاةوة باة برايةكاةمء
َم طاوتي :يساةر ماؤرة خاةم
َمي طوت :يخؤ نةتان كردة ذن ي طوتيان :ينا....ناي ،خال
خال
نااةبي هااةر تااؤزي (طةمااةمان ثيَكاارد)ي ..ثايَش دةكااةنني ،ئااةمن شااةرمم دةكاارد يااةك بااة خااؤم
ئاااارةقم دةكااارد ئاايَ ئاااةو شاااةوة كاااةم
تاكة خةمي باوكةكة ئةوةبوة كة (م) نةبووبيَتة ذن
يةكيَكي ترة لةئاماذةكان ،ضونكة ئةطةر
نةهات بؤ فندي ئةمنيش هةر ناازاة ض ئةمة
دةبااااااااي و مةسااااااااةلة ضااااااااية هااااااااةر ك يَك ثةردةي ك يَين مابَي ئةوا كاتي فرؤشتين
دةشطريام ..بريم لةو قسانة دةكردةوة بةبازارِةكان ثارةيةكي زؤرتر دةكات ..هةروةك ضؤن
لةئاماذةي سةرؤك باندةكةي موسلَء لةشفرؤشةكاني
َي ي
كة طوتيان :يتؤ زؤل
تردا ديارة ئةمةلةاليةك .لةاليةكي ترةوة كاتيَك
ثا تةمةن ضةن بوو
كرِيارةكان ثارةيةكي زياتر دةدةن بةك يَك كةثةردةي
نااازاة ئااةو كاتااة هيَشااتا خااؤم نةناسااي
ك يَين مابَي ئةوةمان بؤدةسةَيَنَي كةثةردةي
َيةكي بةنرخة هةروةك ضؤن بؤئةوانةي
باااااااوو وابااااااازاة  13ساااااااالَ دةباااااااووم ك يَين كاال
كةفرؤشرام ياميان بةو ذنة لةموسلَ.
خؤيان بةخاوةني ميَينة دةزانن يان ثةردةي ك يَين
بةيةكيَك لةناموسةكاني خؤيان دةزانن ثاريَزطاري ليَ
ثا ناوي ضي بوو
دةكةن .ئالةم ثةيوةندةدا كاتيَك ثياويَك ثارةيةكي زؤر
(م .م .ر) ،ئاااايي كااااةمنيان فرؤشاا ا
َة
دةداتة ك يَك كةثةردةي ك يَين مابَي كؤمةل
بةوماَلااة مااانطي جارَيااك باااوكم دةهااات
هؤكاريَكي الش وري كةلتوري لةثشتةوةية كةدةبيَتة
َيان دةكردوو دةرِؤي مان
حسابي لةطةل
َتيان لةبةر
هاندةر بؤزؤريَك لةوانةي كةدةسةال
باااؤ خاااؤم تاااةنـا مةسااارةفيان دةكاااردم ،دةستداية وةك ئةوكاريطةريانةي لةبةشي يةكةمدا
َي
مةطةر يةكيَ خؤي خيَاري ثيَبكردماياة بامسان كردوة سةبارةت بةبازرطانيء طةندةل
كةسةرةجنامي لةشفرؤشي درووس دةبن.
َيي.
دةي طوت :يبةوان مةل
ثا ئةو ذنةتان ضؤن دةناسي
جتارةتيان دةكرد بةئافرةتةوة ئةوة ئيشيان بوو.
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ثا دوايي ضي بةسةرهات
ئةو شةوة كةم نةهات بؤ فندي ثاشي سايَ رِؤذ ،باةم كاةهاتن لةطاةلَ بااوكمء برايةكاةمء
َم بااوو بةشااةرِيان باااوكم دةيطااوت :يئيَمااة سايَ رِؤذة ثااارةي فناادي ئااةدةين مةساارةفمان
خااال
َم دةيطوت :يئيشمان جيَـيَشتوةي ،ئةوانيش دة ياانطوت :يئيَماة هاةقمان نياة
كردوةي ،خال
َةكاة)،
َي (دةآلل
حساوان ثيَشي برِانؤتةوةي ،ئةمن لةو حسابة نةدةطةشاتم ثاشاي زؤر لاةمال
طوتيااااان :يباباا ا ثيَشااااةكي ( )20وةرةقااااةي وةر طرتااااوة(( ،مةبةساا ا لااااة  2000دؤالري
ئةمريكية)) ،مانطانة دَي حساات دةكاات تاسااَليَك عقادمان هةياة تاؤ نااتواني بباات باؤ
َام خاؤ
ي ثيااوة لةطاة َل دوذن باوون ،ئاةمنيش دل
هيؤ جيَطةيةكييي ،ئايي منيانادا باةو سا َ
َة خةزورمنء من مارة دةكاةن ،باةم بااوكمء برايةكاةم طوتياان :يناابي بَليَاي
بوو ئةوانة مال
كةم هاتؤتة كنم دةنا دةتكوذين ي
ئااايي بردمياااانء طوتياااان :يتاااؤ تاااازة الي ئيَماااةيي (( ...دةساااز كااارد باااةطريانء باااةدةم
طريانةوة)) :ئةمن كةم ناناسم ةريبم هيؤ نازاة بةو قورعانة والاةويا مان هةرنةمادةزاني
َ ..وةك سااةماوةر ،دوو سااةيارةيان ث ايَ بااوو
ذنء ميَردايااةتي ضاايةو ضااي نيااة ،دَلاام دةكااوال
بردميااااان ،ئااااةمن تائااااةو كاتااااة دةرةوةي فندقةكااااةم نااااةديتيبوو ،تةنانااااةت ساااااحَي
فندقةكةشاايان بااؤ هيَنااام ،خاليشاامء ئااةويش (بةنادرووسااز )35كاااري سيَكساايان لااة طااةلَ
َمانة سجنيان كردبوم هةر قسةشيان ثيَدةطو  ،ضونكة ئةوان دواكاةوتن ئايي
كردم .ئةو زال
باوكم شَي بوو بوء ،هةر دةيان طوت :يبزانة بةديار زؤَليَكي (بيَ ئةخالقةوة) سايَ رؤذ لاة
َةكان) (م) وتي :يك م قاث شوشز دةزانيي..
كارو كاس ب ي .ئيي كةهاتن ئةو (دةآلل
ئااةمنيش وةم زانااي قاااثي رِاسااز دةَلَي ا  .و  :ئااةي ضااؤن ماان ضااوزاة مةبةسااز كاااري
سيَكسيية
َةشادانة و
َي خؤياانء هايؤ كاةم قساةي ناةكرد هاةر وةكاو لاةو مال
دوايي منيان بردة مال
كااةم نةمناسااي ..بااةم دواي سايَ اااااا ضااوار سااةعات زاناايم ئةمانااة منيااان بؤكارَيااك دةوي
 35مةبةس لة نادرووس يان سيَكسي نادرووس لة ناو تويَذينةوةكةدا ،مةبةس لة سيَكسة لةرِيَطاي كؤمةوة ،ضونكة ئةم
ئؤرطانة بةهيؤ شيَوةيةك بؤ ئةو مةبةستة درووس نةبوةء ئةركي سةرةكي ئةم ئةندامةي لةشي مرؤظ بريتية لةفرِيَداني
ثاشةرِؤي خؤراك ..سيَكم لةطةلَ ئةم ئةندامةي كؤئةندامي هةرسدا نةك هةر نادرووستة لةرِووي كؤمةآليةتيء ئايينيةوة
َكو لةرِووي تةندرووستيشةوة زيان بةخشة ،هةر بةم ثيَوانةيةي دوةميان ئيَمة ليَرةدا بةسيَكسي نادرووتم ناوي دةبةين.
بةل
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َك رِؤذي  10كاةم دةهااو  20دةرِؤشا  ،ئنجاا ثيَان ك اي
َة خةزورم نني ثرِباوو لةخاةل
مال
طةجني ليَ بوو لةطةلَ سيَ ذن ،بةتةمةن بوون ئاوا  45تا  50سالَ دةباوون ،وةك ديوةخاان
َاآل
يةك هةرابوو سةط ساحيَ خؤي نةدةناسي .كاةم دةنطاي ناةهاو تاادواي دوورِؤذ وةل
ز جلاي سافوريان بؤهيَنااام زؤر زلايش باوو بةبااةرم
عةساريَك طوتياان :يخاؤت بشااؤ و دةسا َ
سوار سيارة يان كردينء رِؤشتني ئايي ضاوينة جاادة ياةكي زؤر ئيزدحاام باوو داباةزميانء
بردمياااان تانيوساااةعات ضااااوةرِيَمان كااارد ئنجاااا ضاااوينة ذور ،توماااةم باااؤالي دكتؤرياااان
بردبووم ذني بوو ئةوانيش بةعةربي قسةيان كرد من تيَنةدةطةشتم ئاةويش بةعاةربي دةي
َمانا هاااتبوو دةيااوت :يدةَل ايَ كةكااةوتي خويَن ا
ثرسااي ..خَياارا خَياارا ئااةو ذنااةي كةلااة طااةل
َكاةوةي،
َايَن ئايي هاةر ضاؤني باوو دكتؤرةكاة وتاي :يثال
بووي ،ئاةمنيش نةمادةزاني ضاي دةل
سةيري ناو طياني كردمء تيَطةشتم هةردةي طوت :يسالماتي ..........(( .ثيَكةني))
ئيي رِؤشتني لة ناو سيارةكا ذنةكة وتي :يئةو دكتؤرة فةحسي كردي بزاني ذني ياان كاؤ،
ضونكة بةكؤ تؤمان لةباوك كرِيوةي ،ئةمنيش طاو  :ئيَاوة منتاان كرِياوة  ،طاوتي :يئاةي
بااؤ نااازاني دةسااتم كاارد بااةطريان ،ذنةكااة دةسااز كااردة ملاامء طااوتي :يمااةطري ئيَمااة وةك
َم
ي بااوو زؤر بااا بااوو ،لةطااةل
خيَزانااي تااؤ وايااني ،ئاايي تاضااوينة مااا َل لااةما َل ك اايَكي لاا َ
َكي كركوك بوو شةو هةموو شز بؤ باام كاردم ك اةكان لاةذوريَك
كورديشي دةزاني ،خةل
دةخةوتن تابةياني قسةي بؤ كردم ئيي تيَطةشتم حالَءمةسةلة ضية.
ثا ضي تيَطةشز
طوتي :يئيَمة هةموو ئيشي وادةكةين(( ،مةبةسز لةلةشفرؤشي بوو)) ،كاةليَرةين هاةموو
بةثارة هةريةكةو بةجؤريَ وتي :يتؤ و دوو ك ييتان فرؤشراون بؤماوةي ساَليَك ،ئةوانيي
مالَء جيَطةيان نية ليَي تةون ناضارن ..هةنديَك ديَانء هةفتةياة دةميَناةوةو دةرِؤن ..ئايي
ئاواي ،و وتي :يتؤ ثاارةي زؤرت ثيَادراوة بؤياة ترساان ذن بايي ،و  :جاادةبي مان هاةر باة
َةمةنااد دةتبااةن بتكاتااة ذن ،ئةوانااة
ك ااي وَياانم طااوتي :ينااا ئةكيااد بااؤ يااةكيَكي زؤر دةول
ثارةي با ئةدةني
ثا نة يوت خؤي ضؤن لةويَية
با وتاي :يمان رِامكاردوة بااوةذة هاةبوو زؤر خاراث باوو ويساتيان باةزؤر لاةكورِة خوشاكي
مارةم كةن رِازي نةبووم ،مارةيان كردم بةزؤر منيش رِامكارد ئايي ماوةياةك لةهاةوليَر خاؤم
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شاردةوة ..لةدووم دةطةرِان ،ناضار ها بؤ موسلَ لةطةلَ تةكسيةك ئةويش رِاس هيَناامي
بؤ ئيَرة ئيَستا ثيَان مانطاة ليَارةم ناةدةتواة برِؤماةوة ونةشاويَين تريشام هةياة ...ليَارة
ناضار ئةم ئيشة بكةمي ،ئةو ك ة زؤر نةطبةت بوو ئةويش حةزي ليَينةبوو زؤر خةفةتي
دةخااوارد ..كااة بااوو بةرِةمااةزان هااةردووكمان بااةرِؤذوو دةبااووين ،هةردةشااثارِاينةوة لااةخوا،
َاة)،
َاة (دةآلل
بةم فايادةي ضاية رِؤذي  10ثيااو هاتؤتاة كنماان ..زيااتريش ..ئنجاا ئاةو مال
َمان هةموو جاار ئةوك اة دةطرياا ،دةيطاوت :يباوةذنةكةشام ئةوةنادة
ضةن خراث بون لةطةل
خراث بوو رِامكرد لةدةسز بةم ضي بكةم تاازةي ..ئنجاا موسالَ وةك الي خؤماان ناةبوو
ئةطةر ب ويتايةتة سةر جادة يةكةورِاس دةيانطرتيء ئي داميان دةكردي..
ثا كةتؤ لاةويَ باووي عيَاراي رِزطااري
بوو بوو
(م) ويَناي ثياوي الناشرين دةبَي سةرجةم هةموو
نا..ك ايَ ماان دواي سااال
َي دواتااريش ،ئةوانةشي كةثةيوةند بةسيَكسةوة هةية لةالي ثيم
َيَ
ضااةن لااةكركوك مااام ...بردميانااةوة بااؤ دةبن بؤية زؤر بةسادةيي وةبةبةردةوامي دةل
يةكيَكة لةدةرهاويشتةكاني
هااةوليَر ...طااةورة بااووم ..دواي ضااوار ثيسي ثياو ئةمة
ئيغتصاتء سةركويَركردنةوةي موت ةي جنسي
سالَ ئنجا سةدام رِوخا.
لةالي رِةطةزي ميَء دواتريش دةبيَتة هؤكار
َي  1999تاااااااااؤ
ثا كةواتاااااااااة ساااااااااال
بؤقيَزكردنةوة لةذيان هةروةك لةبةشي يةكةمدا
فرؤشراي
ولةبنةما تيؤريةكاندا بامسان كردوة ضيَذةكاني
وابزاة ئةو سال
َة بوو(( ........بةثيَي سيَكم يةكيَكة لةو هؤكارانةي كةبةهؤيةوة مرؤظ
ئااةم طفتوطؤيااة تةمااةني  12سااالَ بااوة هيواي بةرامبةر بةذيان لةال دروس دةبيَ .
كة فرءشراوة))
ثا دواي ضةن لةموسلَ رِؤشز بؤ كويَش ضوي
َي (ت) ،لاةويَش ناؤ ماانت
َم هاتن بردميان بؤ كركوك بؤ مال
رِيَك ثاشي ساَليَك ..باوكمء خال
مام ،ثاشي وي ديسان جاريَكيي بؤ ضوار مانت برديامنةوة موسالَ باؤ مااَليَكي تار ،دواياي
َي ( لة هةوليَر).
بردميان بؤ مال
ثا هةر باوك دةهات
نااا ..تايةكااة ار بااؤ كركااوك ئاايي لااةوةدوا هااةر جااارةو ثياوَيااك دةيفرؤشااتم بااةوي تاار ماان
لةثاشااي كركااوك بااا نةديوةتااةوة ،بيشااي بياانم نامااةوي رِوي تيَكااةم ئااةو بَياازةمرية مااين
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َ هةبوا هةمووياة دةكوش هةر لة قيماةم دةدان ئةواناة وةك
واليَكرد بةخواي دةسةال
َاي
حةيوان وابوون ئيَستا فامدةكةم ..بريدةكةمةوة ..وةختة هار  ..ئاخر ضؤن كاة سايَك دل
َيشاايان طاارتبم خااؤ ئةوانااة ساابةي دةضاانةوة بااةردةم ئااةو
دي وا لةك ااي خااؤي بكااات باهةل
خواية حماسةبة دةكريَن ضاي جاوات ئةدةناةوة منياان بةناهاةي فرؤشا  ..مان ئاةو هاةمو
َم خاويَن دةكرد ..ئةمن لةسجن لة هةوليَر طاو  :داياة باهاةر
ئيشةم لةبؤ دايكم دةكرد ..مال
وةك كارةكةر رِاتطر اية ئةمن ضيم بؤتان نةدةكرد بؤ ئةوةندة بيَازةمرين تاؤ لاةو خواياة
ناترسي كاة ضاي ئاةوان هيَشاتا دةمياان طاةرم باوو ،زابا ء مةساولةكانيان دةناساي هاةمو
باوكمء برايةكةم ئافرةتي لةبؤيان دةبرد ..هيَشتا لةمنيان داو منيان داياةوة دةسا ئاةو
َمانة طوتيان :يئةوة رِايكردوة حةزي لاةكورِيَك كاردوةو وةدووي كاةوتوة ..ئيَماة لةميَاذة
زال
َة فرؤشاتوة
بؤي دةطةريَنيي ..ضةن هاوارمكرد كورة درؤية بوختانة ئةوانة منياان دوو ساال
هاايؤ سااودي نااةبوو بؤيااة رِقاام لااةو حوكمةتااةي دةبااي بةقسااةي (دةآللَ و ب ايَ ئااةخالي)ةكان
دةكات ،حاشا لةرِووت ،كةضي من دةطرن ئةي بؤ ناضن ئةو بابة خؤرِيةم بطرن ئاةو دايكاة
بيَزةمريةم ئااخر خاؤ مان ثيَشاي لةشافرؤ باووم  ..هاا  ..ئةواناة باؤ مان دةطارن مان ضاي
بكااةم هةركااةم ساااَليَك لةماَلااة (دةآللَ) دان ايَن هااةزار زاب ا ء مةسااول (تةعااداي ليَبكااات)
دوايش بيطرن ئاخر بؤ ئةوة كةي حوكمةتة ،دةشَليَن مات مارؤظ هةياة هاةي طاوم تيَكارد
َة (دةآلآلنة) رِزطاربكةن ..ئةها تةماشا ئةمن ضؤن
َكة لةو مال
َآل ..دةبا ب ن ئةو خةل
ئةري وةل
برينااداريان كااردم ضااةقؤيان لااي دام لااة ماَلااة (دةآلَلااةكان) ..دةباا باازاة مااات ماارؤظ ضاايم لااةبؤ
دةكاااات (( ........سةرسااانطي ثشااااندام جيَطاااة بريناااداري باااوو وتاااي :يضاااة قؤياااان لاااي
َي ئيَستام ئةوسا بواية ك يَين خؤم لة دة س نةئةداي)).
داوومي..يئةطةر عة قل
ثا ئيَستا بريئةكةيتةوة كةبؤ رِازي بووي
ئيَسااتا فااام ئةكةمااةوة لةشااز خااؤم ..ئيَسااتا ئااةَليَم :بااؤ وامكاارد لااةخؤم ..جاريوايااة فكاار
ئةكةماااةوة باااة (ت)(( ،يةكيَكاااة لةواناااةي لاااةناو طرتووخاناااةدا باااوو ،ئةماااة لاااة ياااةكيَك لاااة
َدا كاراوة)) ئاةَليَم :ئااخؤ موساتةقبةلي ئيَماة ضاي ئاةبي
ضاوثيَكةوتنةكاندا طفتوطؤي لةطةل
بااةخواي هااةر سااجنةكة باشااة ..ضااانية كااةم (تةعاادامان ليَناكااات)  ..كااةم دةسااتمان بااؤ
نابات  ..ضانية ثياو قسةمان لةطةلَ ناكا  ..بةخواي جاريواية ئاوا فكرةكاةم لةبةرخؤماةوة
ئااااةطريم ..لةبةرخؤمااااةوة ثيَسةكااااةة ..دةمااااي قسااااةئةكةم ..بااااةخوا وةك شااايَتم ليَـاااااتوة..
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ناهةقيشم نية ..قساةيةكي وائةكاةم لاةقانونا جيَاي نابيَتاةوة ..لةدويَنيَشاةوة ضايم كردباي
ماسيحةم هيَنا بوو ئةموت ساوار ناابن باة قورعاان قساةي وا ئةكاةم(( ...ئاةم ك اة هةميشاة
لةخاااةويَكي ساااةيردا دةذياااا بااااوةرِي واباااوو كاااة ماسااايحةيةك دةهيَنيَاا ء هاااةموو ك اااةكان
سواري دةبنء دةفرِن وةك ئةوةي لة هةنديَ فيلم كارتؤندا هةية)).
ثا دوايي ضي بةسةرهات
َكي هاةوليَربوو باةدوو ملياؤني
َي ثيااويَكي باؤ هيَناام باة نااوي (ت) ..خاةل
ئةو ذنةي موسال
َكن ..هااةر
سااةدام كردمااي بااة ذن ئاايي دواي ئااةويش ضااةن عااةرت هاااتن هااةموو ثاايمء ضال
بَياازت نااةدةهات سااةيريان بكااةي ..يااةعين ئااةو شااتانةي كردوومااة هي ااي بااةزةوقي خااؤم
نةبوون ،دةسز خؤم داذ دةكةم ،من كةسو كارم واي ليَكردم.
ثا كورِة كاني (م) نةدةهاتنة الت
َي و م(( ..ناوةكان لةسةر هةمان وةزنن يةكيَك بوو لةو خاآلنةي وايكرد بااوةرِ باة
بة ل
قسةكاني بكةم)).
ثا ميَردي هةبوو
َيا ناااةدةذيا
َي باااةم زيااااتر لةطاااةل
باااةل
بةعزي جار ئةهاتة ئةوي لةطةلَ يةكيَك كارةساتي ئيغتصابي براكةي (م) تةوذمة
لةك ااةكان دةخااةوتء دةرِؤي ئااةويش طوشاريَكي دةرووني طةورة لةيادةوةري (م)دا
دروس دةكاتء بةهةميشةيي ثياو وةك درندةيةك
كاري هةر ئةءشتانة بوو.
دةبينيَ  ،هةربؤية كاتيَك ثياويَك خؤشةويسز ثيَ
ثا ئيَوة زؤر بوون ياان هاةر ئةوةنادةي
َم دةيةويَ
دةبةخشَي ئةطةرضي برِواناكات بةال
باستكرد
ئوميَديَك بؤخؤي درووس بكات كةجيَطةي دايك
نااااا ..ئةوةنااااادة زؤر بااااووين لةباااااذاردن نةبوونء باوك نةبوونء برا نةبوونء تادةطاتة ميَذوو
نااةدةهات ..داياام خااةل
َكي تااازة دةهااات نةبوون بةوخؤشةويستيية ثربكاتةوة.
ئةو تيجارةتي دةكرد بةكؤء ذنةوة.
َي لةض طةرِةكي بوو
ثا مال
ئةوةندةي من لةوي بووم زياد لة 20طاةرِةكي طاؤرِي ..دةترساا ئامرقاةبقزي دةرضاي ،ئنجاا
خانووي طةورةي دةطرت زةمانةي حوكمةت وانةبوو وةك ئيَستا بة ئاشكرابي.
َةكةي
ثا ئيشي ثي دةكردن هي ناء مال
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َي خاااويَن دةكاارد دووان موعااةدةل بااةواني دةوت :يئ َيااوة
نااا ..خةدامااةي هااةبوو ،بااةم مااال
كاري سيَكسي مةكةن بةم مالَ ثاك بكةنةوة هي ثريو شز وا.
ثا شز زؤر بؤ دةكردن مساريف
َم ةدري زؤر ليَدةكردين.
بةلي ئةو مةسرةت دةكردين ،بةال
ثا وةك ضي
َن،
وةك لةنان خواردن لةش كرِين ..هةتا ماكسايةكي دةكارد بؤماان هاةزار جااري دةيباؤال
سانز بؤ نةدة كرِين نةي دةبردين بؤ عيادة كرِينء فرؤشتين دنياي ثيَوة دةكردين.
ثا ثارةي كرِيارةكاني نةئةدا بة ئيَوة
نا ..هةر خؤي وةري دةطرتو خؤي حسابي دةكرد.
ثا هيؤ نةدة ضونة بازارِ
نة ..بازارِمان بةضاو نةدةبيين خؤي شز دةكرِي.
ثا كرِيارةكان حةزيان دةكرد ئيَوة ضؤن بن مة سةلةن مكياج بكةن يان
َي زؤر حةزيان دةكرد مكيامجان ثيَوة بيَ  ..قاذمان بةرةيناةوة ..مان قاذم لاةذيَر ئاةذنؤم
بةل
بوو ئةت وت قةترةياة ئةوةناة جاوان باوو ،ئاةيان وت :يئايال ئاةبي باة ريدةيتاةوةي ،رِةمسام
هةية لةكاميَرة.
ثا كرِيارةكان حةزيان دةكرد رِوتتان بكةنةوة يان هةر بة ثةلة بوون
ئا زؤر حةزيان دةكرد رِو ان بكةنةوة.
َي (م)
َكي كوي زياتر ئةهاتنة مال
ثا خةل
َآل هةمو نةوعي زياتر كوردي موسلَ ،يان هاةوليَر ،عاةربيش دةهااتن ،باةم كةماة كةماة
وةل
زاب ء رِائيدو شز وا مةدةني عةرت كةم دةهات.
م ا بؤ
َآل ..نازاة ،ئةوسا زةمانةي سةدام طراني بوو عةرةبةكانيش ئةوةندة ثارةيان نةبوو.
وةل
ثا (ت) ئةوةي تؤي كرد بة ذن خؤي ذني هةبوو
َةتاند وتي :يمارةت دةكةمي و شاةرِي
ئةي ضؤن بةطرتيشمدا ضونكة ئةو دوايي مين خةل
َي (م) ،وتي :يمادام خؤم كردومةتة ذن دةي بةم بؤ خاؤمي ،ئاةمنيش مناالَ
كرد لةطةلَ مال
َي خؤشم دةويَي منيش
بووم ..كةر بووم ..رِاسز خؤشة ،وامدةزاني رِاس دةكات كةدةل
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َم ليَادةكاو ماارةم ناكاات
َي هةردةرِؤم ،تومةم (م) دةزانيَ  ..ئةو فاَيل
ثيَم داطرت كة لةطةل
َاآل ماين بارد لةطاة َل بااوكم ِريَكاةوتن منيانادا
َاة) ،وةل
ثارةم ثي ثةيدا دةكات ..خؤشي (دةآلل
بااةثياويَك لااةكركوك بااةماَليَك ((ئااةم ماَلااة زؤر ناسااراوة لةيااةكيَك لااة طةرِةكااةكاني كااةركوك
دةذياانء لةبااةر باااري ئااةمين لااة تويَذينةوةكااةدا ناااتوانني نااوي بااةرينء تااةنيا بااة تيثااي (ل)
ئاماذةي ثيَدةدةين،ضونكة لةوانةية طةر بةيةكةم تيثي ناوةكةي خؤشي باساي بكاةين هاةر
بناسريَتةوة)).
ثا ئيشي ضي بوو
َي) هي ي تري ناةدةكرد ئةماة هاةر جةماعاةتي ((نااوي ياةكيَك لةبةرثرساة باام
هةر (دةآلل
36
َيان
دةكات كة ناكرَي كورتكراوةكةشي بام بكةين)) دةهاتنة مال
ثا ضؤن سةردةماني حكومةتي بةعم دةيان تواني بيَن بؤ كركوك
َكي وا دةهاات هةرساةرت بساورِميَ ..مان ناازاة
جا بؤ دةترسيَم وابزاناي ،لةوزةماناةي خاةل
خؤيان دةيان وت :يئيَمة جةماعةتي ئةويني .كورِةكةي (ل)يشء ذنةكاةي ساةريان بارِيء
َكي رِانيةبوو ،دةيوت :يمان باؤ كااري سيَكساي
كوشتيانء من زانيم كة كيَ كوشتين ..خةل
ديَمة كةركوكي.
ثا كرِيارةكان كيَ بوون
َكي تاااريش زؤر دةهااااتن مةساااول باااوون
كوريَاااك باااةناوي (و) لاااةالي كااااك ( )....باااوو خاااةل
حيمايةيان لةطةلَ بوو.
ثاكيَي تر
ناويان باا ناازاة ،باةم ..باةم ..زيااد لاة  100مةساول هاتونةتاة الم ،جطاة لةمةساولي
هةوليَرو سليَماني ،بةآلم كارم ثيَياان نياة ئاةوان نااتوانني ناوياان بادةين ،ضاونكة بؤخؤياان

ََي جةماعةتي حيمايةكاني دةهاتن ،شايةني باسة ناوي بةرثرسةكة
 36لةرِاستيدا (م) باسي ناوي ئةو بةرثرسة دةكاتء دةل
َنةطر ،هيَشتا عيَرايء كوردستان هيَندة ئةمنيء ثرِ ئاسايش نية كة
نابات ،ليَرةدا ئاماذة دةدةين بة دوو رِاسز حاشا هةل
َك دةتوانيَ سةربةستانة ضةكدار بيَ  ،دوةم :ثيَويستة ئةوة
بتوانني بةرِاشكاوانة ناوةكان دياري بكةين ،ضونكة هيَشتا خةل
َةدا كة
بزانني كة ئةطةري خراث بةكارهيَناني ناوي بةرثرسةكان هةية ،بةآلم ئةمة جاريَكي تر الوازي دةسةآلتة لةو خال
بةئاساني دةرفةتي كردوةتةوة بؤ ئةم جؤرة باسكردنانة ..مةبةستمان ئةوة نية كة دةسةآلت دةبَي سةركوتي ئازادي بكات،
َكي بةرثرم لةو ئاستةدا بَي كة دةرفةت بؤئةم جؤرة خروقاتانة نةبيَ .
َكو ثيَويستة كةسيَز خةل
بةل
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نااابن ..حوكمةتةكااة

حوكمااةتن دواي لةهااةقي خؤيااان خااؤ
دةمان كوذن.
َي (ل) ضي بةسةرهات
ثا دواي مال
(ت) هيَنامي بؤ سليَماني لةطةرةكي زةرطةتةي كؤن (ت)يش ئامؤزاي (رِ) ي كوشاتوة ،ئاةو
َم (ت) هةر دةيوت :يمن
َي (ت) دراوسيَمان بوو ،بةال
كورِة زياد لةسةد جار هاتة داوام لةمال
نايدةمةشوو جتارةتي ثيَوة دةكاةمي ..ئييخاواي مان كةئاةو كاورِةي كوشا رِايكارد ..ئايي
َيان) ثيَوة دةكردم.
منيان بردة ماَليَك ديسان (دةآلل
ثا ضؤن ئةو هةموو كاتة سك نةبوو
َةكةم فريَدا  6مانطيش بوو .بةدةرزي كوشتيان ئنجا مةحنم دةكرد،
با ..جاريَك بووم ..منال
َي (دةآلَلااةكان) دةرزي مااةحنيان لااي ئااةدام زطاام ئةوةناادة ئااة
حااةبيان ئااةدامي و زووزوو مااال
ستور بوو بوو ..تةنانةت عادة نةدةبووم
ثا كرِيار لةهةوليَر زياتر بوون يان لةموسلَ يان لة كوي
بااة خااواي لااة موس ا َل زؤر بااوو بااةم لةسااليَماني و هااةوليَر ماَلااة (دةآلَلااةكان) زؤر زؤرن...
َي (م) دةناسي ضي
جانازاة من لةموسلَ ،بةم مال
ثا ئةو ثياوانة كةدةهاتن لةرِووي سيَكسيةوة زياتر خةمي خؤيان بوو يان ئيَوة
َآل بةم خؤيان (تيَركةن)ء برِؤن مةطةر ضؤنـا ياةكي وياذداني باياة دةيطاوت :يتاؤ
وةل
(ضيَذت لة سيَكسةكة بيين )ي دةنا هةر بؤ خؤيان..
َم نةيكات لةبةر شز
ثا كةم هةبوو بيَ بةال
َكيان زؤر دةهيَنا هةر كةدةهاتنة ذور بةزةيان ثيامدا دةهات
َي (م) خةل
ئا ...سةرةتا لةمال
َةي بةعزي لةخؤمي دةثرساي دةياوت :ي(سايَكم ناكاةم) لةطاةَل زؤر
دةيانوت :يزؤر مندال
َي بااؤ وادةكااةي ي ،ئااةمنيش دةمطااوت :بااابوو دايكااي خااؤم نااةبوون فرؤشااتياة ،ماان
مناادال
دةسةَال نية ..ئيي زؤر بة زةييان ثيامادا دةهاات دة ياانوت :يباشاة نايكاةين باةم لاةالي
(م) قسان مةكة.ي
ثا بؤ
َي
ضونكة طةر (م) بيزانياية من رِاسز بةوان دةَليَم تورِة دةبوو يان نةدةبوو ..ئاةوة لاةمال
َةيةك) واية نابَي تؤقسان بكةي و طةر مشتةري رِؤي هي اي ناةكرد ،ئاةوا تاؤ
هةموو (دةآلل
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هااي ئةوةنيااة كةبااةربووين

َي وي نةكردوةي ،ئنجا باةعزي ثيااو بيَوياذدان
موحاسةبة دةكراي دةيانطوت :يديارة بةدل
َكااة شكايةتيشاايان ليَتاادةكرد دةيااانطوت:
بااوون نااةك هااةر بااةزةييان ثياتاادا نااةدةهات ،بةل
َي ئاةو (ت) دةردم ضةشا باةخواي دةمطاوت:
ئةوةي بؤ نةكردووين ..ئةوةي نةكرد..لاةمال
َماةي زؤر بيَناامووم باوو هي اي
لةسةر جادةو كةالوةكان دةخةوم بةم رِزطارم بي لاةو زال
َي توشي ئةو دةردةكردبوو.
َدا نةدةهات ،ذنء مندال
بةخةيال
َي ئةو زؤر بيَزار بووي
ثا بؤ لة مال
َك
نااااااَليَم ..ساااااةدجار باااااوة خاااااةل
هاتون شكاتيان ليَدةكردم ،ئنجاا كاتيَاااااااك (م) ثااااا ارِة لةطازنااااااادة لةحكوماااااااةت هؤكارةكاااااااةي
دةطةِريَتااااااةوة بااااااؤ نزمااااااي ئاسااااااز هؤشااااااياري ثااااااؤليمء
َكي كاااااةركوك زؤر رِةزيلااااان
خاااااةل
دةرةجااةدارةكاني كاتَيااك دةبينَيا ئةوانااة هؤكااارن وبةشاادارن
برِوابكااة شااز وا ثيساام نااةديوة
لةكردةوةكاني ئيغتصاابدا ،بةتايباةت كاتيَاك ثاةنا دةباتاة باةر
َم ئاةوان
ََي دايكء باوكي فرؤشتويانة ،باةال
بةهاااةموو عاااومرم ياااةك ساااةعات ثؤليمء ثيَان دةل
م امةلاااااااةيان دةكااااااارد ئاااااااةوجا هةر باوةرِناكةنء جاريَكي كة دةيدةنةوة دةس دايكء باوكاة
َ َي  :ي ضاةن هااوارم كارد
دةهاتنة ذور كةدة هاتن خيَارا تاوانبارةكةي .لةاليةكي تر كاتيَك دل
َة فرؤشاتوة ..بةقساةي
خ َياارا دةيانوييسا (دووتااا سايَ كورة درؤية بووختاناة منياان دووساال
َلَ و بايَ ئةخالقاةكان دةكاات ...بؤناضان ئاةو باباة خؤرِيااةم
دةال
جاااار ساايَكم بكاااةن) ،هاااةر باااةو
بطرن ...ئاخر خؤمن ثيَشي لةشفرؤ ناةبووم ...هةركةسايَك
ثارةية ئنجا ثيمء ثؤخالَ باةم
َةدانيَن هاةزار زابا ء مةساول تةعاةداي لايَ بكاات
َيك لةمال
سال
هااااااي سااااااليَماني وانااااااني مال
َااااااة دوايااش بيطاارن ي ئائةمانااة هؤكااارن بؤئااةوةي لةرِوانطااةي
َةكاااة) ضاااةند بل
(دةآلل
َكانيَكي زؤر ضاااايي باااااوةرِ بةحوكمااااةت
َاااي ئةيااادةن ذياااااني (م) ةوة خااااةل
نةكاتء متمانةي بةرامبةر كةم بيَتةوة..
هااايؤ م امةلاااة ناكاااةن هاااةموو
َكي موساةقفن ..ثااكن ..باؤن ئةمااااة ئااااةوة ناطةيااااةن َي كةسااااةرجةم سااااةركردة سياساااايء
خةل
َم ضاااةنديَك
َطاياااةك طةنااادةلَ بااان ،باااةال
هؤ ةنااادةكاني كؤمةل
لااااةخؤيان دةدةن ..زؤر ئااااةزيَت
ضارةسااااااةركردنةكةي دوابكااااااةوَي ئةوةناااااادة بةشااااااداري
نادةن ..برِوابكاة بةوقورعاناةي..
حكومةت لةتاوانةكاندا زياد دةكات.
من لاةوةتي ئاةو كاارةم ثيَدةكاةن كةواتااة باسااةكةمان بابااةتيَكي ِريَذةييااة بؤيااة طااةر ب ااينة سااةر
هيَشاااتا باااةعومري خاااؤم ناااةدي
ثيَشاااااانيارةكان داواي ضارةسااااااةريَكي زياااااااتر لةدامااااااةزراوة
َكي موس الَ ،بااة اادا ،حكوميةكان دةكةين .
يااةكي خااةل
ياااان كاااةركوك ثيااااوي باااا بااان
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مةطةر ضؤنـا
ثا لةضيا زؤر فةرق دةبيين
سااليَمانيةكة هةرضااي بااوو باشااي بااوون ..زياااتر موسااةقة بااوون ..هااةوليَريش موسااةقة
َم لةسااليَماني زياااتر (بااةرِيَطاي نادرووس ا
بااوون ..بااةم وةكااي سااليَماني نااةبوون ..بااةال
سيَكسيان دةويس ) ،بةآلم ضةندي داومانبكرداية رِازي بوون ،بةم كةركوكي وانة بوون.
ثا ئةي لةموسلَ
ئةوانيش زؤر شارةزا نةبوون ،بةم لةو ئةخريانةي هةمويان طؤرِا بوون ،سةتةالي ء شز
وا فيَري كردن.
ثا لااةو شااارانةي تااؤ ديا كااام كرِيااار زؤر باشاان ،يااان شااتيان زؤر ناوَيا  ،يااان زؤر داواي
سيَكسي نادروس ناكةن ،ئيزعاجتان بكةن
ئةمن بة نيسبةت (سيَكسي نا درووس ) زؤر خةمم ليَي نةبوو.
َا ايَن باااة سيَكساااي نادرووسا ا
َكراوة دةل
ثا باااؤ هاااةموو ئةواناااةي ضااااوثيَكةوتنيان لةطاااةل
ئيزعاجني
ئةمن هةر يةكةم جار لةخالَء برايةكةمةوة (بةسيَكسي نادرووس دةستيان ثيَكرد) ،ئنجا
َةمةناادبي هااةر
َي (م) ،تاماوةيااةك بااةم بااؤ ئااةوةي مشااتةريةكي دةول
ثاشااي ويااش لااة مااال
(بااةرِيَطاي سيَكسااي نادرووس ا كاريااان ث ايَ دةكااردم) ،ئاايي ماان وامزانااي ذنء ميَردايااةتي
هةروايااة ..ئاايي رِاهااا  ..دةشيسااام باابم بااة ذن واماادةزاني ئااازارم دةبااي ،بؤيااة (سيَكسااي
نادرووستم ثيَ خؤشي بوو).
ثا لةكاتي سيَكسي نادرووستدا ئازارت نةدةبوو
َآل( ....لة ثيَشا ئاازاري زؤرة مان تةناناةت دووضااري ناةزيفيش باووم ،باةآلم
كورِة بةري وةل
ثاشي رِاها ء ئيَستا لةطةلَ جـازي تةناسوليم هيؤ جياوازي نية).
ثا يةعين تؤ طةر يةكيَ داواي سيَكسي نادرووس بكات ثَي ناخؤ نية
َآل هيَشتا (سيَكسي نادرووس سةر ئيَشةم كةمية تا سيَكساي درووسا ) (( ...باةدةم
وةل
ثيَكةنينةوة)).
ثا ئةي لةكاتي سيَكسدا ضي تؤ زؤر بيَزار دةكات
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ئااةو ثياوانااةم زؤر رِي ليَدةبيَتااةوة كةبةمااةكرو نااازن ،يااان بااةعزيَك خااؤي ثاارية ناتوان َي ا ء
بةهانة دةطرَي (( ....ثيَكةني سةري داخس ء دةستيطرت بة دةميةوة)).
ثا ضية شةرم دةكةي
ئاااةزاني ضاااي دوور لاااةرِووت ،باااةعزي خاااويَريء بيَناااامووم ..شاااتيوامان ثيَااادةَليَن ،هاااةر
مةثرساة يااان ثيَمااان دةَلايَن :يوةرة....... .يااان........ .يااان ....... .يااان .........شااز وا
بيَمانا دةكةن..ي كورة خؤ ثياو وةك ذن نني هةر شةرم ناكةن.
ثا كةم هةبوو لةكاتي سيَكسدا حةز بكات ليَ بدات
ئااا ...زؤر هااةن ئيَسااتا لةهااةوليَر ثياوَيااك بااوو دووكااورِي طااةجني موعااةدةل لةطااةلَ خؤشااي
َي (ن)( ،دةآللَ) بوو ،موةزةفيش بوو ،ئةو ثياوة بـاتاية منو ك ايَكي تاري لاي
دةهيَنا بؤمال
بوو ،كةركوكي بوو ،لةرزمان ليَدةهات ئاةوة هةرسايَيان دةهاتناة ذور باؤ طيامناان ،ليَشايان
ئةداين ئنجا (سيَكسيان لةطةلَ دةكردين).
ثا ضؤن
هةرسايَكيان ثيَكااةوة دةهاتنااة ذور ،ئنجااا وةك ياااري تؤثااان ئااةو ئةياادام بااةو ئااةو بااةوي تاار
ئاوا ..ئنجا زللةيان دةهاويش  ،ئنجا جغارةيان لة سةر (جةستةم) دةكوذاندةوة ،دوو جار
ئةوة جيَطةكةي ثيشان دةم ((...بةرِاسز واباوو لةضاةند جيَطةياةك ضاةندجار جطاةرةيان
بةبةشي دواوةي جةستةيدا كوذاندبوةوة ))..ئيي زريكاة و دةرِؤم ليَارة تاورِة باووم و :
بااة (ن) دةضاام شااكات دةكااةم ئاايي ترسااان بردميااان دؤندرمااةو شااز وايااان بااؤ ك ارِيم وتااي:
َم بيَني.
يئةوة سةر خؤ بوون ئيي ناهَيل
ثا طةن بوون
َآل يةكيان تؤزي بةتةمةني بوو وةكي باوكء كور.
وةل
ثا ضؤن (ن) رازي دةبوو سيان ثيَكةوة بيَنة ذور
ئاي ئااةو ثيَشااي خااؤ بااوو ،ضااونكة هةركاةم دووان بااوون يااان ساايان ،ئااةوا ثااارةي زياااتر
ئةدةن ..ئيَستا لةمالَ (ت) وابوو دوو ثياو بـاتباناية ذور ثارةي زياتري دةساةند طاةر ياةك
يةك بـاتناية كةمي بوو.
َي (ت) طةردوان بـاتايا ضؤن بوو
ثا لة مال
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(هةر ديانكوشتم) (( ...ئةوةي (م) باسي دةكات ناطيَرِدريَتاةوة ئةوةنادة بةشايَوةيةكي ناا
مرؤييانة دةكريَ )).
ثا بؤ ضي رِازي دةبووي بةو شتانة
َي (دةآلَلااةكان) نااةم دةتااواني قسااان بكااةم ..مناايش لةثيَشااان منااا َل بااووم هي اام
ماان لااةمال
نةدةزاني هةرضيان بوتاية دةمكرد ..بةم دةرم نةكةن ياان ليَمناةدةن ئيَساتا فامدةكةماةوة
َم وةكااي ئيَسااتابواية طويااان دةخااوارد وامثيَدةكااةن ،يةكسااةر دةضاام شااكات..
بااةخوا ئااةقل
دةكةم ئةي من بؤ شكا لة (ت)يش كردوة ،ئيَستا وا ئةويش طارياوة ،ضاونكة ئاةو دةردي
زؤر دامي هةردةي طوت :يئةمن ميَرد من نةمكردي بةذن من ثارةي ك يَنيتم داوةي
َااااةكان كااااةم هااااةبوو
َااااة دةآلل
ثا مال
لةرِوانطةي طفتوطؤ كامنانةوة لةطةلَ (م) جةخ لةسةر
َتا
با بي لةطةل
َي سةرؤك
ئةوة دةكاتةوة كةِريَذةي لةشفرؤشيء مال
َاااي
هااايؤ شاااز وانياااة ئةوةشاااي دةل
باندةكان زؤر زؤر بوون لةكوردستاندا بةتايبةت لةماوةي
َاااة (دةآلَليَاااك) هةناااةو باشاااة ،دوور
مال
َي دواييدا هةروةها ئاماذةدةدات بةوةي
دوو سيَ سال
لااااةرِووت ،دةل
َءكردنةوةي
َة ئامسانيةكانء هؤكارةكاني بال
َاا ايَم :طااااووت خااااوارد ..كةكةنال
َكي
بااابي خااؤم داكااي خااؤم(( ،مةبةسااز ثؤرنؤطرافيا ياريدةدةر بوون بؤئةوةي خةل
دايااكء باوكااة رِاسااتيةكةية)) ..دوور كوردستان زياتر فيَري تةكنيكةكاني ضيَذي سيَكم
ببَي كةهاندةريَكي باشة بؤ طةرمكردني بازاري
لااةرِووي جااةناب ( ..دةآللَ) باان بااا
لةشفرؤشي ..ئيَمة ليَرةدا مةبةستمان نية فيَركردني
نني هةموو ةدردةكةن.
سيَكمء بةرةء ثيَشربدني زانسز سيَكسؤلؤجي بةكةم
َيَني سيَكسؤلؤجيش وةك
َم دةتوانني بل
بنرخيَنني ،بةال
هةرزانستيَكي كة ضةكيَكي دووئاراستةكوذة ،دةكريَ
بةكاربـيَنرَي بؤ زيان طةياندنء ضةوساندنةوةي مرؤظ
بؤ فيَركردنء
بةكاربـيَنرَي
هةروةها دةشكرَي
َدا.
بةرزكردنةوةي ئاسز خؤشيةكاني ذيان لةكؤمةل

َةكان زؤرن
َة دةآلل
ثا مال
ئااااوووووووووو هااااةر زؤر زؤر ،جااااا
َني دةآلَليَك هةنة.
دةضية هةر كؤال
َاةكان
َي دةآلل
ثا باشة ئةوةنةي لةمال
َاة
َادة خل
َاة كاانيش هةل
بووي زياتر بيني ك ي وةك تؤ ئاةو كاارةي ثيَدةكاةن ياان ك اي مال
تيَنن
َم زؤر بينيوة ..ئيَستا بةم ناو رِةنطة سةد ناوم لةبةر بي ئةواناة ياةك
من زؤر طةرِام ..مال
َداري خؤي بوو حاةزي ليَكردباوو
َك هةبوو دةهات لةطةلَ كورِيَك مةسةلةن دل
بيَويذدانن خةل
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َكيش بيَا و (سايَكم بكاات)ي..
دةيانطوت :يمادام شويَنمان لاةبؤ كاردوون دةباي باؤ خاةل
َااة) و شااز وايااان
َي ئااةو (دةآلل
يااان كورِيااان دةهيَنااا بااةثارة ك ااي رِازي دةكاارد بيَتااة مااال
ثيَااااااااااااادةكردوو دواياااااااااااااش
هةرِةشاااااااااةيان ليَااااااااادةكرد( ..م) رِقي لةكاري سيَكسية بةم هةردةيكات لةبةرئةوةي
دةيااااااااااانطوت :يرِةمسااااااااااان جيَطةي نية ..طةر تيَبيين بكةين ئةم هؤكارة هؤكاريكي
طرتااوي دةيدةينااة باب ا يااان جيـانييةء لةبابةتة تيؤريةكاني ئةم تويَذينةوةيةدا بامسان
َيَن لةشفرؤشي يةكيَكي ترة لةوبازارِانةي
كردون بؤية دةل
براتي.
َطادا بةرفرة دةكاتء
كةثانتاي ناعةدالةتي لةكؤمةل
َاة (دةآلَليَاك)
ثا مةسةلةن مال
دةرهاويشتةي قةيرانةكاني بازارِي كارو سةرمايةو بةجيـاني
ليَاااارة يااااان لةهااااةوليَر ضااااؤن
يةكيَكة لةدياردةكاني سةردةمي
بووني تاوانة كةئةمة
ك اااااااي دةسااااا ا دةكاااااااةوي سيستةمي جيـاني نويَ هةربؤية لةبةسةرهاتةكاني يةكةمدا (م)
َيَ
ََي كةئةمريكا هات ئيي نا انطرن ليَرةدا (م) دةل
بةشاااااكم ياااااةكيَكي وةك تاااااؤ دةل
نةبي كة بفرؤشاري ضاؤن ذن لةدوواي رِزطاري عيَراقةوة لةشفرؤشي تةواو زؤربوة .ئةمة
َتء بيَ ثشتيوانيَكي وةك (م)
ئةوسيحرةية كةبيَ دةسةال
بؤ كرِيارةكان ثةيدا دةكات
ناضاردةكات ئاواتة خواز بَي بةشويَنيَك كةئيي تيايدا تةعةداي
لاااااااااة باااااااااازارِ دةطاااااااااةرِيَن..
ليَ نةكريَ  ،واتا دةستدريَذي سيَكسي نةكريَتةسةر ..يان
َؤنةكان..
لةهةناااااديَك لةساااااال
دةبيَتة خةونيَكي زؤر طةورةي (م) كةسواري ماسيحةكة ببيَ
رِةفيقيااااااااان هةيااااااااة ..يااااااااان و بفِريَ ء دةربازي بيَ ( ،م) بةوةندةوة ناوةسزَ دةيةويَ
بةشااااااااااااطرديَكي ساااااااااااال
َؤن هةموو ئةوانة لةشفرؤشن وةك ئةو طرياون لةطةلَ خؤي
َكيان ثةيدا دةكرد ..ياان رِزطاريان كات بؤية خواستةكاني ناخي دةكةويَتة نيَوان دوو
خةل
هةناااااااااااااااديَك لةساااااااااااااااايةي بةرداشةوة يةكيَكيان دةيةوَي لةسجنا ويَنيَتةوة بؤئةوةي
ضيي تةعةداي ليَ نةكرَي ئةوي تريان دةيةوبَي ب يَتة
تةكسيةكان ..زؤر زؤر ئةوان
َدا نةكريَ
َم بةمةرجيَك سيَكسي لةطةل
دةرةوةء ئازاد بَي بةال
َكيان بؤ ثةيدا دةكردن.
خةل
هةروةها ئةم حةزو خواستة وةك هةر مرؤظيَكي ئاسايي
ثا لةسااااااااليَماني كااااااااؤ زؤر ئيسقات دةكاتة سةر لةشفرؤشةكاني تريش .لةباريَكي وةك
تو بوة
(م) دا ئةطةر (م) كةسيَتيةكي طؤشةطريي هةبَي ئةطةريَكي
هاااااااةر زؤؤؤؤر ..بةتايباااااااةت زؤري بريارداني خؤكوذيي هةية ...ليَرةوة دةطةينة ئةو
لااااةناو تةلةبااااةء شااااز وادا ،دةرةجنامة ئيحتمالييةي بةرزي ِريَذةي خؤكوذي لةكوردستاندا
لةناو رةطةزي ميَينةدا جؤريَك لةجؤرةكاني ئيغتصات بيَ .
َي (ت) ،يان
زؤر دةهاتنة مال
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َي (م لاة ساليَماني)،
َي (د)(( ،شايةني باسة ئةم دوانة هةردووكيان ثياون ))..يان ماال
مال
َيان
َآل هةموو تةلةبة بوون دةهاتنة مال
َي (ن)ء (ث) مالَ (م) و هةموو وةل
ئيي مال
ثا لةيةكةم جاريش وابوو ئةم ئيشة
َة زؤر زؤر زؤر بوة ..هةر سةدام رِوخا دنيا هةموي تيَك ضاوو ..مان
من بزاة ماوةي دووسال
بةضاوي خؤم مةالم ديوة هاتوة كاري سيَكسي كردوة يان ذة بينيوة حيجابي هةبوة.
ثاكرِيارةكان طويَ ئةدةنة ثاكو خاويَين لةشفرؤشةكان
هةنديَكيان ..زؤرنا بةم موهيمة روت بيء قذي دريَذبيء زؤر مةكرنةكات.
ثا بؤ مةكرنةكات يان وةك ضي
َايَن :يباؤ
َي ..يان َبَلَي ئاازارم هةياة ..دةل
َيَ ..يان نةهَيل
مةسةلةن ثيَيان ناخؤشة ،زؤر جبول
دةيكةي مادام ئةوةئيشتة قسان مةكةي
م ا تؤ بةربي دةطةرِيَيتةوة سةر ئةم ئيشة
ماان بااؤ خااؤم رِقاام لااةكاري سيَكسااية ،بااةم ماان لااةكويَ جيَيااةكم بااؤ دةكةنااةوة بااةخواي ماان
هااةموو شااةو بااة ك ااةكانيش دةَلايَم :ئااةوة ثرسااياربكة ليَيااان ،دةَلايَم :سااجنةكةمان ضاااترة،
َم ضانية كةم هي ا لاي ناكاات ..مان
باشة كةم هةية حةز بةو سجنة ثيسةي بكات بةال
ئةوةناادةم ئيسااراحةت بااوة لااة ذياااني خااؤم كةلااةو سااجنةم ئيَسااتا وا ناااو طياااة هااةموي
خةريكة تون دةبيَتةوة ..بروابكة عةيببيشة ئةو قسةية دةكةم ..باةم لةهةمووكاةم باؤمن
فاةرزتري ،وامليَـاااتبوو ثيَشاي بطريَياام موعاةدةل شااةرمم بااة خاؤم دةكاارد دةضاومة ناااو هااةر
َقاي دي وةكاي (تار)
َقاة بل
مةجليسي ي ان ثيااوان كاة دةهااتن ياةك باةخؤم دةمارم ناوطيااة بل
َند كةم دةجار لةسةر يةك دةنطي لي دةر دةضي ..ئةمن نةشام دةويَارا ب امةكن
هةر قاضم بل
دختؤرو شز وا لةوةتي ئةو هةش مانطة لةناو ئةو سجنةم با بووم عةيبم لي نةماوة.
ثا بؤ ضي سجن ثي ضاكية
طةر سجن نة دةباي يالاة جاادة  ..شاةوان ثيااوان باةبي ثاارة تةعاةدام لاي بكاةن ،ياان
َةكان).
َي (دةآلل
بةناضاري خؤم ب مةوة مال
ثا لة ذياني خؤت رِؤذيَكي خؤشم ثي دةَليَي
بةبريم نايةت (( .....تؤزي وةستا ئنجا وتي)):
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ياااةك رؤذ زؤر حاااةزم لاااةدةرةوةبوو لةموساالَ باااةم ناااةيان دةهيَشاا ب اااني ..منااايش خاااؤم
َاآل قاذم دريَاذ
َاة كويَرةماة بردمياان ..وةل
نةخؤ بووم ..بةم زطم ديَشاا وةياان زاناي ِر ؤل
بااوو ..هااةر ثياااو بااوو سااةيرمي دةكاارد كورَِيااك زؤر جااوان بااوو سااةيري دةكااردم لةبااةردةم
َنااد كردبااوو،
دوكاااني سااارديء شااز واي دةخااوارد وةَلااآل هةرسااةيري كاارد ،سارديشااي بل
هةموي رِذا بةدةموضاويا ،لةكونة لوتي هاتة دةر ..ئةمنيش زؤ ثيَكةنيم.
ثا ئةي رِؤذيَك ناخؤ بووبَي
لااةو كاتااةي فااامم كردؤتااةوة بةشاام هااةر نةطبااةتي بااوو يااةكيَ بفرؤشااريَ ئااةبيَ ض خؤشاايةك
َكانا
ببيينَ حةزدةكةم ورم نازاة من طوناحم ضي بوو خؤ ضيم كةمية لةو خةل
ثا حةزت لة ض رِةنطة
حةزم لةرةنطي سورة يان مؤر ئيي ئاوا.
َة ئامسانيةكانء مام اا ميدياوة زؤربةخيَرايي تةكنةلؤجياي ضيَذة
ثؤرنؤ طرافيا لةريَطةي كةنال
َطايةك كةبةتةواوي بؤضةندين سةدة دةبوو سةركوت كرابوو بةم جؤرة
سيَكسيةكانيان طةياندة كؤمةل
دةرفةتي توندوتيذي سيَكسي دةطاتة ترؤثك ضونكة هاوسةنطيةك نية لةنيَوان ثيَشكةوتين
َطاية لةرووي كةلتورو
َيةتي ومرؤيي ..بةتايبةت كاتيَك ئةو كؤمةل
تةكنةلؤجي وثيَشكةوتين كؤمةال
ياساءسيستةمي سياسيةوة بؤضةندين سةدةسةركوت كرابيَز.
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بةسةرهاتةكاني سيَيةم
ناو:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

ن . .ك
 14سالَ
بة داد
 1سالَ
شةشي سةرةتايي
ئااةجنامي توندوتيااذي باااوكي ئااةم لةشفرؤشااة هةَلااديَ ء سااةرؤك
َدةدةي
بانديَك لةطةراجةوة بةرةو شاري سليَماني بؤ ئةم كارة دال
دةدات.

ثا باسي ذيانتم بؤ بكة.
َكي بة ادادم ،تااكو (1ي متةوساتةم) خويَنادوة ،بااوكم مامؤساتاية..
َة ،خةل
تةمةة  14سال
َني  3كااؤ و
دايكاام ذنااي ماَلااة 5( ..مناادال
ئةم ك ة زؤر بيَدنت بوو تةنانةت لةكاتى قسة
 2كورِ) ،برا طةورةكةم م ـد فين تةواو
دةنطى زؤر نزم بوو تارِادةيةكى زؤر برِوا
كااااااردوة ،باااااارا ب ااااااوكةكةم لااااااةدووي
َك هةبوو خةفةتى لةرِابردوو زؤر
بةهةموو خةل
متةوسااتةية ،ماان ب ااووكي هااةمووياة
دةخوارد بةردةوام باسى يار ء هاوِريَكانى
َاااااةوة
خوشاااااكةكاة تةلةباااااةن ..لةئةوةل
َيدا
بة ا دةكرد ..ئيحساسى هةر لةطةلَ مندال
بوو..
َي نااةنكم
زروت مادميااان بااا بااوو مااال
زؤر بةشةرمةوة قسة دةكرد كاتيَك شتى بؤ
يارمةتيان دةداين ..دوايي بااوكم فاريار
بام ئةكردم سةر زؤر دادةخس ء دةستيَكى
بااااوو صااااةدام طويَ ااااكةي باااارِي يااااةك
بة طويَ كة يان سةريةوة مةشغولَ دةكرد زؤر
َيش سجن بوو ئايي هاةر عاة ساكةر
سال
زؤر سةير طؤرانى عةرةبى دةكردء زياتر
بااوو .ئاايي لةطااةلَ ئيَمااة زؤر خااراث بااوو
سةماي دةكرد ،رِةقم.
وةزعمااااااااان بااااااااا نااااااااةبوو بااااااااةزؤر
خوشكيَكمي دابةشوو ئةو خوشكةم ذياني زؤر ناخؤ بوو .ميَردةكةي دةس كورت بوو
َي ئيَماااة باوكيشااام ئاااةي نااااردةوة ..رِؤذيَكياااان
هاااةموو جااااري ليَاااي ئاااةداو ئةهاتاااةوة ماااال
ميَردةكةي هات لةطةلَ باوكم باوو بةشاةرِيَكي زؤر طاةورة شاورتة هااتو ميَردةكاةي شاكاتي
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َماان لاةدايكم تاورِة
لةئيَمة كرد باوكم طريا ..دواياي باةربوو ئايي دامياة ناةنكم ئاةهات باؤ مال
ئةبوو ..ضونكة كورِةكة خزمي نةنكم بوو...
َي هاااةبوو
ئااايي خوشاااكةكةم دوو مناااال
َي ئيَمااااة ميَردةكااااةي
هاتااااةوة بااااؤ مااااال
َقيدا ..دواياي بااوكم لاةبازارِ شاز
تةال
َاااةكاني خوشاااكةكةم
ئةفرؤشا ا  ..منال
زؤر هاربوون بااوكم دامياة هايالك باوو
َااةكاني هاروهاجياااان
كةئةهاتااةوة منال
دةكرد ئايي زؤر رؤذ شاةرِمان ئاةبوو..
َي
داميةن هاةرا باوو بااوكم خاؤي عاةقل
تيَك ااووبوو ،زؤر عةسااةبي بااوو داياام
سااااةيري ئاويَنااااةي دةكااااردو ئااااةبوت:
يماان ئااة بااي عةمااةليات بكااةمي ..ئاايي
صةدام رِووخا هاةموو دراوسايَكامنان
ئةضاااااوونة دةر ئةطاااااةرِان ثياساااااةيان
دةكاارد باااوكم قااةد نةيدةهيَش ا ئيَمااة
ب ينةدةر دايم حاةزمان دةكارد ب اينة
دةرةوة بااااااااوكم نةيدةهيَشااااا ا مااااااان
حةزمااةكرد وةكااو رِةفيقااةكاة هةناادي
َم بااااوكم دامياااة ليَاااي
شا ا بكاااةم باااةال
َي صااةدام باااوكم نةيـيَشا
َك لةمةنتقةكااةمان ئةضااوون بااؤ سااةيري مااال
ئااةياين هااةموو خااةل
َن بةزؤر ئةيوت ئةبي رِةفتةبكاةن..
َمان ئةيوت نابي بيَنة كؤال
ب ني ئةو زؤر خراث بوو لةطةل
رِؤذيَكيان لةطاة َل ك اي هاوسايَكةمان باةثارةي ئاةو قاذمان سابوذ كارد ِرةنطةكاةي زةردباوو
باوكم ئيَوارة هاتةوة زؤري ليَدام ،منيش لةدةسز رِامكارد باؤ سةرشاار كةرِؤشاتم ضاووم
َي ثاوورم ،ثاورم زؤر لايَم توورِةباوو وةباةزؤر بردمياةوة باةباوكمي وت :يليَاي مةياةي،
بؤ مال
لةسةردةمي رذيَمي بةعسدا ولةكاتي جةنطي عيَراي
ئيَران ،عيَراي كوةي  ،عيَراي كوردستاندا صدام حسني
َديَن.
برِياريَكي دةركرد بؤئةوانةي كةلةسةربازي هةل
َتوةكة
برِيارةكة بريز بوو لةبرِيين طويَ كةي هةال
وةكو ئةتككردنيَك .باوكي (ن) يةكيَكة لةقوربانييةكاني
دةسز رِذيَمي رابردووي عيَراي ..هةروةها وةك
لةخيَزانيَكي حمافزكارةء زؤر
دةردةكةوَي
َسوكوتي ميَينةكاني خيَزاني خؤي بةالوة شورةيية
هةل
و زؤرتوندو و عةسةبية لةسةر هةر رِةفتاريَكي ئازادانة
كةدةيكةن .لةاليةكي ترةوة كيَشةوطرفز ك ةكةي
كةسةرةجنامي هةذاريء خراثي بذيَويء طوزةران
دةطةِريَتةوة الي باوكي طةيشتين (ن) بةتةمةني
هةرزةكاريية ..ئةمانة هةمويان ثيَكـاتةكاني ئةو
َؤزدروس دةكات لةسةر
هاوكيَشةيةن كةذينطةيةكي ئال
َديَ  .ئةوةي بؤ ئيَمة طرنطة ليَرةدا تيشكي
(ن)ء هةل
َطايةكي
تةينة سةر سيستةمي ديكتاتؤريية لةكؤمةل
ئةندازةبةرزي ثياوساالريدا كةضؤن توندوتيذيء
ضةوساندنةوةكان لةسةرؤك ودامء دةستةكانيةوة
دةطويَزريَتةوة ناو خيَزانء لةاليةن باوكةوة لةسةر
نةوةي نويَ ثيادة دةكريَ .
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ثورم لةمةنتقةي خؤمان بوو نزيك بوو..
َطرت وكاوذي دايكامء خوشاكةكةم نةيانـيَشا ثيااوي
ئيي ثوورم رِؤي باوكم ضاةقؤي هاةل
َ
َاةي ،بااوكم وتاي :يك اةكةم باةرةال
دراوسيَكةمان هات وتي :يئةوة باؤ وائةكاةي ئاةوة منال
بووة قذي زةرد كردووة ،:ئةو وتي :يخؤ ك ةكةي منيش قاذي زةرد كاردوةي ..ئايي بااوكم
َاااةكاني
قساااةي ناشاااريين زؤر كااارد ثياوةكاااة رِؤي عااااجز باااوو ئاااةو زؤر باااا باااوو باااؤ منال
ك ةكاني هةموو ش بةكةيفي خؤيان ئةكرد باوكي قةت توورِة نةئةبوو..
جاريَكيااااان لةصااااةت ضااااوار
طةرتيَبيين بكةين ئةمة سيَـةم بةسةرهاتة وةك دوو
بااااااووم ماااااان لااااااةدوو دةرم
بةسةرهاتةكةي ثيَشوو كةسةرةجنامي توندوتيذي ناو خيَزانء
ئيكمااال بااووم ك ااةكةي ئااةو
َي نيَرينة لةخيَزانداء داطريكردني هةمو مافةكاني ميَينة،
هاوزال
رِاسا ا باااوو كةضاااي بااااوكي (ن)دةكةويَتةسةرجادةو دووضاري بازارةكاني لةشفرؤشي دةبيَ .
قة ةري ئةكرد بةك ةكةي
ئااةيطوت :يحااةز ئااةكات صااةفةكة جيَنااةهَيَلَي ي ،كةضااي ماان باااوكم ئةوةناادةي ل َياادام ئااةو
ئيَوارةيااة نةيـيَشا نااان تااؤم ..ئاايي ئااةو شااةوة كةدراوسايَكةمان رِؤشااتةوة ماان تابااةياني
َاةكانيء
طريام ،ضونكة لةدايكيشمي يا خوشاكة طةورةكةشام هةرلاةمين ئاةيا لاةداخي منال
خؤي زؤر لةطةلَ من خراث بوو.
((بؤ ماوةي دوو دةقة بيَدةنطي دايطرت))......
ثا بري لةضي دةكةيتةوة دواي ئةوة ضي بةسةرهات
ك ي ئةو دراوسيَيةمان هاتة الم دانيشتبووين قسةمان ئةكرد
ثا هةر ئةو شةوة
نة ..بؤ بةياني ئيي نيوةرِؤ بوو باوكم هاتةوة يةكساةر ئاةو ك اةي دةركاردو زؤر تاورِة باوو
لةمن هاواري كرد لةسةر دايكم وتي :يرِازينيم كةم بيَتة الي ك ةكاني ..ئايي منايش زؤر
خةفااة ئااةخوارد نااةمزاني ضااي بكااةم ،تةنانااةت ئةش ااوومة بااةر دةرطااا ليَيااان ئااةيام دايكام
هةموو كات ئةيوت :يوةرة ذوور لةبةر باوك ي .رِؤذيَكيان ئاومان نةبوو لةطةلَ رِةفيقاةكاة
َكي مةنتيقةكاة هاةمووي ئاوماان ئاةهيَنا لةمةنتيقةياةكي تار لةمزطةوتةكاة ،براكاةم زؤر
خةل
ليَم توورِة بوو وتي :ييان عةبا ئةكةي لةسةر يان ناضي بؤ ئاوي ..خوشكة طةورةكاةم هايؤ
لااةمالَ دةرنةئةضااوو ..ئاايي براكااةم زؤر تااوورِة بااوو ل ايَم بؤيااة شااةرِمان بااوو ليَي ادام مناايش
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َن ئااةويش هةرِةشااةي ليااي دةكااردم ..وتااي :يئيَسااتا ئةضاام باااوكم
هاااوارمكرد رِامكااردة كااؤال
َكردوةي ،مناايش زؤر
بااانت ئةكااةم وةثَيااي ئااةليَم تااؤ لةشااار ثيَكااةنيوي و دزداشااةكةت هااةل
ترسااام ضااونكة هااةموو جاااري باااوكم ئااةيوت يااةك ش ا بكااةي سااجن ئةكااةمء طويَ ااكةت
ئةبرم.
هةرضااااااااااايمان بكرداياااااااااااة ئاااااااااااةيوت:
طةرتيَبيين بكةين (ن) لةشاري بة داوة كوردستان
يطويَ اااااكةتان ئاااااةبرِمي ئااااايي براكاااااةم
َدةيةكي با دةزانَي بؤ رِزطاربوون لةتوندوو
بةدال
هاااةروتي :يوةرة ذوري ،هاااةر نةضاااوم ..تيذي خيَزان كةلةراستيدا ذمارةيةك لةريَكخراوةكان
رِايكاارد بااة شااويَنما ساايارةهات بيناايم هةنءدةتوانن كؤمةكيَكي با بةمرؤظي ليَ قةوماء
َم لةراستيدا:
ليَيدا بةم بةتوندي نةبوو سووك بوو ،بةتايبةت ذن بكةن لةعيَراقدا ،بةال
ئينجااا ساايارةكة وةسااتا ..ئاايي ماان زؤر نةريَكخراوةكان لةئاس هيواكاني (ن) دا بوونء
َك ضونكة
نةزانياريةكانيش وةك ثيَويس دةطةنةخةل
ترسااااااااام..منيش لةترسااااااااا رِامكاااااااارد
(ن) هيؤ زانياريةكي نيةء تةنيا ئةوةندةي بيستوة كة
يةكساااااةر هاااااا باااااؤ طاااااةراج باااايَم باااااؤ
يريَكخراو هةية لة ال حقوقي مرئة دةثاريَزني.
سااااليَماني ..ولااااةوي لةطااااةراج ذناا ايَكم
بيين ئةو مين هيَنا بؤ ئيَرة ئةو ذنة من نةمزاني ،وتي :يالي خؤم ئيش كة ئةتكةم بةك اي
َم ليَسااةكا ئاايي لةثَيشااا زؤر بااا بااوو
خااؤمي ،مناايش زؤرم ثيخااؤ بااوو بااةم نااةمزاني فاَيل
َم دوايي ليَم توورِة ئةبوو.
لةطةل
ثا ئةو ذنة كةتؤي لةبة اوة هيَنا بؤ ئيَرة ئةو ذنةي كةئيَستا طرياوة
نة ..ئةو ذنة ثريتر بوو نازاة ناوي ضي بوو دةناوي هةبوو هةريةك ثياو ناويَكي ئةوت.
ثا ضااؤن ضااويتة طااةراجي بااة ا و ضااؤن ئااةم ذنااةت ناسااي بااؤ ضااي حااةزت كاارد بيَي ا بااؤ
ال
َم دائيماة ئاةو ك اةي دراوسايَمان وةهةنادي لةرِةفيقاةكاة باسايان
من هي ام نةئاةزاني ،باةال
دةكرد لةشيمال مةركةز هةية وةمنزةماة هةياة لةساةر حقاوقي (مةرئاة) قساة ئةكاةن ،وئاةت
َمااان نزيااك بااوو لةطااةراجي بااة ا ئاايي كااةها لةطةراجةكااة زؤر
بااةن بااؤ خاااري وئيَمااة مال
ئةترسااام ئةشااطريام ,,ثرساايارم ئااةكرد سااةيارةي ااال ..وةليَيااان ثرساايم :يئةضااي بااؤ
هةوليَر يان سليمانيي ،منيش ئةموت :نازاة ..ئةو مونةزةمةية لةكويية
ثا ثارةت لةكوي بوو
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لااااااااةمالَ لااااااااةجانتاي
دايكاااااااااااام بااااااااااااردم..
كةبراكةم سيارة ليَيدا
ماااان لااااةدوور سااااةيرم
دةكرد ئةوان ضاون باؤ
خةساااااااتةخانةو مااااااان
رِامكااارد لاااةمالَ لاااةناو
جانتاااي دايكاام ثااارةم
دةرهيَنااااااااو رِامكااااااارد
ضاااااونكة ئةترساااااام
لةطااةراج حااةزم ئااةكرد
لااااااااااةنزيك ذنااااااااااةكان
بوةسااااتمء ئااااةو ذنااااة
هاتةثيَش وتي :يئاةو
منةزةمةياااااااااةت باااااااااؤ
ضية ي ،منيش طريام و  :باوكم ئةم كوذي رِامكاردوة ..ئاةويش وتاي :يمةترساة وةرة الي
من ثارةي سةيارةشي بؤ يامء لةفةشي باؤ كارِيم ساارديء ئايي شا باا باوو لةيةكاةمني
جار.
ثائةي خؤت ثارةت ثي نةبوو
َم كةم بوو لةدزدانةكةي دايكم بردم وئاةوان ثيَياان ئاةو ئاةو منةزةمةياة وةك فندقاة
با بةال
هااةموو شااتيَك لةسااةر خؤيانااة و هااةموو شاات بااؤ ئةكااةن ،مناايش زؤرم نااة هيَنااا تةنانااةت
جليشم نةهيَنا.
ثا ئةو ذنة ناوي ضي بوو يةكةم جار لةطةراجةكة بيني عومري ضةند بوو
ئااةو ذنااة لااةوي وتااي :يناااوم (ت) يااة بااةم كااةهاتني بااؤ مااالَ يااةكيَك ئااةيوت (م) و يااةكيَك
ئةيوت (ت)( ،أ) و (م) و ناوي زؤر بوو نازاة بةرِاسز كامة بوو لاةناو ثاصاةكة زؤر باا
َم كةضي دوايي لةمالَ زؤر خراث بوو.
بوو لةطةل
َك ئةم
َيَني سةرجةم خةل
ئيَمة ناتوانني لةرِوانطةي ئةم تويَذينةوةيةوة بل
َم بؤ ان دةردةكةوَي كةِريَذةي
كارةدةكات ،لةرِاستيشدا رِاس نية ،بةال
َةكان لةزياد بوونداية ..طةر تيَبيين قسةكاني
َل
لةشفرؤشيء ذمارةي دةال
َي (  ،ت) رِؤذانة زياتر لة 300كةم
ََي لةمال
(ن) بكةين دةبينني دةل
ديَنء دةرِؤن هةروةها دةبينني كةسيَكي وةك (ن) رِووبةرِوي سةرؤك
بانديَك دةبيَتةوة لةطةراجء ئةمة ئاماذةيةكي ئيحتمالي بةرزة ضونكة
َةكانء
نيَوةندةكاني بازرطاني سيَكم لةنيَوان شارةكاندا دةطاتة تيَرمينال
َي سيَكسي بؤباندةكانيان ثةيدادةكةن ،لةرِاستيدا ئةمة
لةوِريَطايةوة كاال
َم كيَشةكة لةوةداية نةتاك مافةكاني خؤي
لةوانةية ِريَكةوت بووبَي بةال
بةوردي دةزانيَ ء نةِريَكخراوةكان سيستةمي كاركردني خؤيان بةباشي
َتيش دةتوانيَ وةك ثيَويس سنوريَك
َكء نةدةسةال
طةياندؤتة خةل
بؤثيَشيَلكاريةكان دانيَ  ،بؤيةدةبينني بةئاساني سةرؤك بانديَك لةيةكيَك
َتةءةءبةناوي يةكيَك لةريَكخراوةكانةوة ك يَك
لةطةراجةكاني ئةم وال
توشي طةورةترين طرف بكاتء جاريَكي ترنةتوانَي ب يَتةوةناو خيَزان،
كةدةكرا ئةم ثرؤسةية لةِريَطاي ثؤليسةوة ئةجنام بدريَ ء زؤر بةئاساني
كيَشةكةضارةسةر بكريَ .
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َيان
ثا زؤر مايتةوة لةمال
نة ...كةطةيشتني تةقريباةن ئيَاوارة باوو ..خاةريك
َب باوو..
َةكاةي زؤر قاةرةبال
بوو ئةبوو بة شةو ..مال
س ايَ ضااوار ك ااي ليَبااوو ..وتااي :يئةمانااة ك اامن
تااؤ وةكااو ئااةماني ،دووسايَ ثياويشااي لايَ بااوو
ناااةم دةزاناااي كاماااة باوكياناااة ئاااةوان عاااةرةبيان
نةئةزاني بةم ذنةكة قسةي لةطةلَ ئةكردم ..سيَ
شةو لةوي بووم من زؤر ئةترسام نازاة بؤ
ثا لةضي ئةترساي
هااةموو سااةيري منيااان ئااةكردو قسااةيان ئااةكردو
ثيَساةكننيء هةريةكااةم شااةو ئاةو حاجيااة 37بااةمين
وت :يهةسااااتة وةرة الي خااااؤمي ،لةسااااةر قةنةفااااة
دانيشتبوو ..كةهةساتام ب امة الي كةضاي ياةكيَك
لااةو ثياوانااة نااةمزاني كامااةيان بااوو ،ساايان بااوون
َساااامة
لةساااةر قةنةفةياااةك دانيشاااتبوون ،كاااة هةل
ساااةرثي ياااةك داناااةيان كيَشاااا بةمستمااادا منااايش
قيااذاة ئاااورِم دايااةوة هااةموويان :يثيَدةكااةننيي،
ئيي لةخؤماةوة زؤر ترساام ذنةكاة هايؤ قساةي
ناااااةكرد باااااةم وتاااااي :يباااااؤ ئاااااةطري قةي ااا ايَكة
سوعبةتةي.
شةو كةخةوتني من زؤر خةوم ليَنةئةكةوت و حاجي الي خؤيةوة جيَي بؤ داخستم ،كةضي
نيااوة شااةو يااةكيَك لااة كورِةكااان لةسااةر قةنةفةكااة خااةوتوو بااوو ،لااةثرِ دةسااز كاارد بااةذيَر
َساااا
بةتانياااةكا زؤر تاااونت (سااانطي) طااار منااايش زريكااااةء هةساااتام طرياااام وذنةكاااة هةل
بااةكوردي قسااةي كاارد ،نااازاة وتااي ضااي وكورِةكااة رِؤيشا لااةو ذوورة ..واباازاة تااورِ بااوو
بؤمان
بةسةرهات
سيَ
ثا
(ن) يش بةريَطايةك
دةردةكةوَي
ببيَتة
ناضاردةكريَ
لةريَطاكان
لةشفرؤ  ،لةبةسةرهاتي (م دا
خةسوي ناضاري كردوو ثياوة زؤر
لة
ناشرينةكة ئيغتصابي كرد..
َيء براكةي بؤ
بةسةرهاتي (م) دا خال
يةكةم جار ئيغتصابيان كرد ..لة
بةسةرهاتي (ن) دا كورِةكاني حةجيية
بؤ يةكةم جار ئيغتصابي دةكةن بةثيَي
َيَني ئةوانةي
طراونددتيؤري دةتوانني بل
بةزؤر ناضاردةكريَن ببنة لةشفرؤ
لةكوردستاندا زؤربةيان بةريَطاي
ئيغتصات ناضاردةكريَن ..هةروةها
ثةردةي ك يَين جاريَكيي لةبةسةرهاتي
(ن) يشدا ثارةيةكي زؤردةكات ئةمة
َطاي
ََي كةكةلتووري كؤمةل
ثيَمان دةل
كوردي ثرةلةخةوشي ثياو ساالريء
نابةرابةري لةنيَوان هةردوو رِةطةزدا هةر
َيَني ئاسايية طةر ئةم
بؤية دةتوانني بل
َطايةكي ذن كوذ بيَ .
َطاية كؤمةل
كؤمةل

 37ةبةسز لة حاجية ،وشةي ((حجي )) ية لة زماني عةرةبيدا ،بةشيَوةيةكي طشتيش بةذنيَكي بةتةمةن دةوترَي كة ليَرةدا
زياتر مةبةسز لةو ذنةية كة لةطةراجةوة لةطةلًََ خؤيدا هيَنابووي

142

ليَي(( ..ضاوي ثرِبوو لة ئاو ...طريا)) ...دوايي وتي:
َب بااوو ثرِبااوو لااةذن و
بااةياني زؤر دَلاام تااةنت بااوو وحااةزم ئااةكرد بارِؤم ئااةو ماَلااة زؤر قااةرةبال
ثياااو هةمووشاايان هااةر ثيَسةكااةنني ،ئااةو س ايَ شااةوة كةلااةوي بااووم هااةر سااةيري فليميااان
ئااةكردو ئةشاايان خااواردةوة ،ماان
وامسااةزاني خااةو ئااةبينم ،هةناادي بازارِي لةشفرؤشي لةكوردستاندا بازاِريَكي هةرِةمةكي نيةء
َت
جااار وةكااو فليمااي ميصااري ئااةو بةتةنيا كرِيارو فرؤشيار ِريَكيان خستبيَ  ،رِاستة دةسةال
َم تاكي
لةثش ئةم بازارِةوة نية بةرِاستةوخؤيي ،بةال
عائلااة يااةم ئااةبيين .بةيانيةكااةي
َتدار ثشتيواني ليَ دةكات ،رِةنطة ئةم شيكردنةوةية
دةسةال
َسام ويساتم دةموضااو بشاؤم
هةل
َم رِاستيةكة بةثيَي ثيَوةرء ئاماذة ..كام
سةيربيَ  ،بةال
لةحةمام كاتيَك زانيم يةك كةم ثيَوةر ئةوثيَوةرةي كةبةسياوةتةوة بةبازارِةكاني تري
لةثشااااااااتةوة تااااااااونت طر ااااااااي جيـانةوة بؤ لةشفرؤشيء نرخةكةي بةئةندازةيةك بةرز نية
نوسااااندمي بةديوارةكاااةوة ..زؤر كةئاماذةب َي بؤقةدة ةكردني تةواوي ياساء لةكؤتايشدا
َيَني سةرمايةطوزاري تيادادةكرَي ضونكة ئةوسةرمايةي
قااااااايم خااااااؤي ثيَااااااوة نووساااااااة دةل
دةخريَتة خزمةت هةر لةشفرؤشيَكةوة دةرامةتيَكي هةية
لةثشااااتةوة  ..مناااايش هاااااواري
سةرةجنامي كرِيين خزمةتطوزاري جةستةي لةشفرؤشةكة.
حاااا ااجيم كاااااارد ئاااااايي كورِةكااااااة
َيَن (مةنكي بزنم)
دةتوانني بةم جؤرة لةبازرطانيء بازارِ بل
دةرطااااي حةمامةكاااةي داخسا ا
ضونكة هي ي جياواز نية لةقاضاخ ضيَز مادةسرِكةرةكانء
َزء شيَوازةكاني بازرطاني كؤيلة لةكؤندا.
وماان ئااةم قيذانااد ئااةويش بااةزؤر تريؤري نيَودةول
دةرثيَكااااةي داكةناااادم سيَكسااااي
كرد.
ثا ضؤن
هةر بةثيَوة خؤي ثيَوة نووساة (شتيَك لاةنيَوان هاةردوو قاضامدا باوو) ،مان ئاةو كاتاة ناةم
ئةزاني سيَكسي ثياو واية( ،كاة تاةرِبووم) ،وام زاناي ميازي ثيااكردوم ئاةوانيش لاةدةرةوة
هااةموو هاواريااان دةكاارد ..ئااةيان كيَشااا ..بةدةرطاكااةدا ..ئااةو تونااد دةطااي طرتبااوو ..ئااةي
مذي ئيي كةتةواو بوو دةرطاكةي كردةوة ..دياربوو بوو بةشاةرِيان ..مان هاةر لةحةمامةكاة
كاةو ئاةطريام ناةمزاني ضااية ئاةو حاجياة ليَاي ثرساايم خويَنا هاةبوو بردمياة ذوور ئاايي
َدايةوة سةيري كردم وبردمياة دةرةوة ،و  :ئاةرِؤم مان ناةهاتووم
خؤشي دزداشةكةمي هةل
بؤ ئيَرة من ئةرِؤم بؤ ئةو منةزةمةية ..وازم ليَبيَنن ..ئيي ذنةكة درؤي لةطةلَ كاردم ..زمااة
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َك
ئةيةشا واتون (ئاازاري داباووم) لياوم ئاوساابوو .حاجياة ئيغفاالي كاردم وتاي :يمان خاةل
دةناسم لةو منةزةمةية ئيَستا تةلةفؤنيان بؤ ئةكةم بيَن بووبةني ...ئةو كورِةشايَتة باؤ واي
َم هاةر ئةترساام
كرد وتي :يمةترسة من لةسةر تؤ دةرمكردي..ئيي منيش باوةرِم كرد باةال
َك زؤر هااتن ذنايش
ناة بؤ نةدةخورا ذنةكة هةر خةريكي تةلةفؤن بووئييتاا عةسار خاةل
َةكااة
و ثياااويش هاااتن يةكسااةر دة ضااوونة ذوورةكااةي دواوة و مناايش لةطااةلَ حاااجي لةهؤل
دانيشتبووم هةندي جار كة لة دةرطا ئةدرا مين ئةخستة ثش ماةعرةزي نويَناةكان ناازاة
بااؤ هةناادي جاااريش كااة ثياوةكااان ئااةهاتن بااا ت َينةئةطةشااتم بااةم ئيَسااتا هةسا دةكااةم
حيوارةكان ضي بوون.
َم حاجييةكاة دةياوت :يناا ئةماة ميواناةي ،رِؤذي سايَـةم باوو
دةستيان بؤ من رِادةكيَشا بةال
َكة بؤ ديَن وتي :يمن شاةريكةم هةياة ئيشام هةياةي ،و ئاةي
بةذنةكةم وت ئةو هةموو خةل
ئةو هةموو ذنة بؤ هةر دةضنة ذور شكم كردبوو بةم ئةو كاتة با تيَناة ئةطةيشاتم ،ئايي
سي ضوار ثياو هااتن هاةموو كةشاخة باوون هاةر قساةيان دةكارد ..ماين لةطاةلَ ئاةوان داناا
يةكيَكيان بة عةرةبي شز زؤر لاي ثرسايم زيااترة لاة ( )100ثرساياري كارد ئينجاا تؤزيَاك
دَلاام خااؤ بااوو ضااونكة ثياوةكااان هااةموويان قاتيااان لةبااةردا بااوو زؤر موسااةقة بااوون
وثرسيارةكانيان با باوو ..حاجياة وتاي :يئةماناة دةتباةن باؤ منةزةماةي (حقاوقي ذن)ي،
منيش باوةرِم كرد دووساةيارةي النادكرؤز ي ساثي تازةياان ثاي باوو منياان خساتة نااوي،
َم حاجياة وةرةقةيااةكي ئيمازا كارد و يااةكيَكيان ثارةكاةي داياة ..حاجيةكااة باذاردي ماان
باةال
ئااةو كاتااة يةكااةم جااار بااوو دؤالري امريكااي ببياانم بااةم نااةمزاني دؤالرة ..بااةم كةذنةكااة
بذاردي (نازاة ضةن) دانةبوو ،بةم زؤر باوو ميكان  12ياان  15مان هاةر ساةيري دةساتيم
كرد و و  :حاجية ئةو ثارةية ضية
وتي :يهةقي خواردن و مةصرةت رِيَطاو هةموو شتةكان ئةيدةنةوةي ،ويةكسةر وتاي :يتاؤ
ئةزاني ئةمة ضةنة ي ،و ئةم ثارةية كوردية يان ئةمريكية هةموويان :يثي كةننيي ،ئايي
حاجيااة وتااي :يثااارةي توركيااةي قة ااةري كاارد بااةم زاناايم ئااةمريكي بااوو ..دواي اي كااة
َةكة طةرةكةكة زؤر ضؤلَ بوو وةكاي قرياة واباوو مان لةوساي رِؤذة دةرةوةم
هاتينة دةر لةمال
نااةديبوو ..هي اام نااةدةزاني ..ئاايي سااواري سااةيارة بااووين هاااتني ،تةقريبااةن ( )35دةقااة
َم هات هةموو شتيان
لةسةيارةدا بووين ..ئيي ضووين بؤ يةك بازارِ ثياوةكان دوانيان لةطةل
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بؤ كرِيم ثانتؤلَ ،ثيَالو ،جانتا ،مكياج ،ستيان ،ليبام ،شامثؤ ،عةتر ،سةعات ،موساتيلة،
دوو قاااةميم ،خااااولي ،بيجاماااة ،هاااةموو شاااز ...هاااةموو شاااز ...فرشاااي دان ...ئااايي
رِؤشاتينةوة باؤ ماالَ لةساةيارةكا ..ثرساايم ئيَارة كويَياة ساايةقةكة وتاي:يسااليَمانيةي ،و
َي حاجية كوي بوو وتي :يهةر سليَماني بووي ،و ئةي بؤ ئةوي لةالدي ئةضاوو
ئةي مال
وتااااي :يئااااةوان فااااةقرين لااااةو طةرِةكااااة دةذيااااني ،و ئيَسااااتا ئةضااااينة كااااوي وتااااي :يبااااؤ
مونةزةمةكةي....
كة دابةزيم ،ماَليَكي زؤر خؤ بوو ثياوةكة خؤي دةرطااي كاردةوة بةساةيارةكةوة ضاوينة
َةو لاةوي باوو دوو
ذوور ئينجا ةرازةكامنيان داطرتء بردميانة ذور ..لةمالةكة ذنيَكي قةل
َم ذن و ثياوةكااة زؤر ..تاااكو بااوو بةشااةو
كااؤ ..ك ااةكان زؤر قسااةيان لةطااةلَ نةئااةكردم ،بااةال
َةكة ميوانيان هات هةر ثيااو ئاةهاتء ئةرؤشاز زيااتر ثيااو ئاة هااتن ذن كاةم ..باةمنيان
مال
َي بؤ كردم ..قذي بؤ ففاة
وت :يبرؤ خؤو بشؤي ،ومن خؤمش و ذنةكة هات برؤو مسَيل
كردم ..ومكياجي بؤ كردم ..عةتري ليَدام ..ستيانةكةي ثي لةبةر كردم ..قاضم و دةستمي
َتو
بة طويَزان كرد ..هةموو طياة ..كة لة ام بووم هات سةيري كردم ،ئنجا وتي :يبان باال
ئةوانااةت ثاككااةرةوةي ،يةكااةم جااار بااوو نااةم دةزانااي طويَزانةكااة بااةكار بـَياانم هااةمو طياااة
بريندا بوو شةرميشم دةكرد..
َم ئيَوارةكاةي لةمةتباةخ
و بؤ وتي :يدةبايَ ثااك و خااويَن ي ،منايش بااوةرِم كارد ،باةال
يةكيَ لةك ةكان تؤزيَك عةرةبي دةزاني وتي :يتؤ ئةزاني ئيَرة كويَية ي و ئا ساليمانية..
ئينجا و ئيَوة رِاتان كردووة ليَرة باةخيَوتان دةكاةن ك اةكة :يثيَكاةني ..جرِتيَكاي باؤ
َاةي وتاي :يناة ئيَارة
ليَدامي ..دةسز يابةشامنا وتي :ييةم اةودةي ،و تاؤ ك اي ئاةم مال
ئةو شويَنة نية (حقوقي ذني ضي ء شز ضي بي ئة قلَ مةباة بارِؤ رِاكاة تاؤ ليَارة نااميَين
ثااارةي بااا ئةكااةيي ،ئاايي زياااتري ثيَنااةو  ،ضااونكة ذنةكااة هااات يةكسااةر ئااةو رِؤي ضااوة
ذوريَكااي تاار دانيشا وتااي :يئااةو ك ااة ضااي ثايَ وتااي ي ،و هاايؤ ..ئينجااا شااةو دذداشااةم
لةبةر بوو ذنةكة وتي :يدةبيَ جلةكاني تر لةبةركةي ..دةرِؤيني ،منيش خؤم طؤرِي و ها
كةضي وتي :يبرِؤ هةموو شاتةكان بـيَناةي ،و باؤ نايةيناةوة ئيَارة وتاي :ينااي ،لةباةردةم
دةرطااااي متبةخةكاااةدا ذن و ثياوةكاااة باااةكوردي زؤرياااان قساااةكرد ..هاااةر ساااةيري منياااان
دةكااردو ذنةكااة سااةيري سااةعاتي دةكاارد ..ئاايي نااةمزاني مناقشااةكةيان ضااية تاااكو ذنةكااة
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وتي :يباشةي ،بةمين وت :يشتةكان ليَراداني ب ؤرة ئةو ذوورةي ،ثياوةكة بةدواما هاات
ذوورةكاااة سيساااةميَكي لاااي باااوو ثياوةكاااة يةكساااةر خاااؤي رِوت كاااردةوة و ثاااةالماري دام..
َم ساايَكم بكااةي ،ئااةطينا تسااليم بااةباوك
قيذاناادم دةمااي طاار وتااي :يتااؤ دةبااي لةطااةل
َم ثياوةكاة ليباساةكةي
دةكةيني ،ئيي زؤر خراث ثةالماري يام منيش هةر هااوارم باوو باةال
مين دانةكةناد باةم جلاةكاني تارم ..وةخاؤي داباوو بةساةرماو حماوةلاةي دةكارد تاتاةواو
َساااا ..ئااايي ذنةكاااة هاتاااة ذوور ئيشاااارةتي كاااردم وتاااي :يوسااابةي ،هاااةر
باااوو ئينجاااا هةل
حةثةسابووم ..تةوةقوعم نةدةكرد.
ثا ئةويش بةتةواوي سيَكسي لةطةلَ نةكردي
َم دووهةم جار هةموو جلةكاني لةبةر داكةندمء (بةشايَوةيةكي نادروسا سيَكساي
نا بةال
لةطةلَ كردم).
َة
ثا ضؤن ئةو شةوة لةوي مايتةوة ،بةم حال
ناااا هاااةر كةتاااةواو باااوو( .....هاااةموو دةموضاويشااامي ثيساااكرد) ،ئااايي مااان خاااةريك باااوو
برِش ايَمةوة ...ئينجااا بااةزؤر ليباسااةكةي داكةناادم ..وتااي :يبكااةوةرة سااةردةم.....ي ،هااةر
َا ثيَاوة دةناام خاةريك باوء دةماردم ..ئايي
كوشتمي (ئازاري سنطي زؤر دام) هةر ضةن ثال
َساام ذنةكاةي باانت
َساةي ،كةهةل
َساو يةكيَكي كيَشاا باةطيامنا ،وتاي :يهةل
كةتةواو بوو هةل
كرد ئيي سةيرم كرد ذنةكة زؤر ئي تيادي هاتة ثيَش سةيريَكي سةر سنطي كردمء وتاي:
يخااؤ (عااةيباري نااةكردي) ث ايَش ئااةوةي بيَمااة ذور ي ،ماان هاايؤ قسااةم بااؤ نةكرا...سااةيري
َسااة خااؤت بشااؤي ،ماان حةثةسااابووم وتااي :يهَيااي لةطااةلَ تؤمااة..
لةشااي كااردم و وتااي :يهةل
َسة ب ؤرة حةمام خيَراكة سةرت تةرِمةكة باةم لةشا بشاؤ ..دةرِؤياني ..ئايي ضاوومة
هةل
حةمام كةها ةوة لةذوورةكة هةموويان زؤر ئي تيادي دانيشتبوون ..كورِيَكي طةن لاةالي
يةكي لةك ةكانةوة بوو ك اةكة لةساةر قةنةفاة دانيشاتبوو ،ئاةو باةثيَوة ..كورِةكاة دةساز
خستبووة (ناو سنطي ك ةكة)و ميوةيان دةخوارد ..من زؤر ثةشيمان بووم كةرِام كردوة
مااان وامزاناااي هاااةموو اااال ذيانياااان واياااة ..وامزاناااي مةنةزةماااةي (حقاااوقي ذن) واياااة..
ضوزاة ..هيؤ تي نةئةطةيشتم ..ئيي خؤمش ء ئةشطريام ،ليَم توورِة بوون وتيان :يناابي
َةكة من نازاة كي بوو بةم لةحكومةت طةورة بوو
بطري ي ،بردميان بؤ ماَليَك شةوبوو مال
َةكة رِةمساي ثياوةكاة هاةبوو
َةكة اية هةبوو ولةذوورةوة لةهؤل
ضونكة لةبةر دةرطاي مال
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َةكاة ضاؤلَ باوو كاةم لاةوي ناةبوو
َي ئةوة ..ئينجا مال
لةطةلَ جلي عسكري ..بؤية زانيم مال
بةم خؤي بوو لة طةلَ يةك كةسي تر ..ذن و ثياوةكاة منياان جيَـيَشا لاةوَي .ئاةو شاةوة
َم سيكسي كرد ،خؤي و كوريَكي تر ،ئاةو زؤر
ئةو ثياوة تابةياني زياتر لة ( )20جار لةطةل
ثري نة بوو
َكردي
ثا ضؤن سيَكسيان لةطةل
َكردم)و ديااار بااوو ئااةوان بةثارةيااةكي
ئةوطةجنةكااةيان يةكسااةر (بةئاسااايي سيَكسااي لةطااةل
زؤر منياااان داباااوو ،ضاااونكة ئاااةوان دانةنيشاااز ..ثياوةكاااة لةذوورةكاااة ..ناااازاة ضاااةن باااوو
ثارةكةي دانايء رِؤشاز ..ئايي وتاي :يبارِؤ خاؤت بشاؤي ،و ئيَساتا خاؤم شاتووة ..وتاي:
يمةطري تاقةتي طرياة نية ،زؤر بطري تسليم بةشورتةت دةكةمي ،ئينجاا بةعاةرةبي ثيَاي
لةماوةي حوكمرِاني رِذيَمي بةعسدا كةرِذيَميَكي ديكتاتؤري بوو هةروةها ئايدؤلؤجياي
ناسيؤناليزمي عةرةبي بةسةر ئةم رِذيَمةدا زالَ بوو ئةم رِذيَمة بؤنزيكةي نيوسةدة كاري دةكرد
لةسةر دذايةتي نةتةوةكاني تر وبةتايبةت كورد كةكارةساتةكاني كيمابارانء ئةنفال باشيين
شايةحتالَ بوون ..لةماوةي حوكمي ئةم رذيَمةدا لةكوردستاندا رِاوةدوونانء طرتنء ئةشكةجنةدان
َي رِاسيزمي عةرةبيدا ،رِةطةزي ميَ
َكي كوردستان لةذيَر ئاال
يةكيَك بوون لةِريَطاكاني دذايةتي خةل
َكي كوردستاندا ..ضونكة
لةم ماوةيةدا هةميشة وةك ضةكيَك بةكار هاتوة لةبةرامبةور خةل
تةعةداكردنء ئيغتصات لةاليةن هيَزةكاني ناوخؤي ئةوكاتةوة دذي بزوتنةوةي سياسي
لةكوردستاندا بةكاردةهيَنا ،ئةطةردةس بةرداري ئةم اليةنةي هاوكيَشةكةببني بؤضةند ساتيَك
َطايةكي
َة ئةوا لةكؤمةل
َتء تؤل
وبيَينةسةر ضةمكي ثياوةتيء سيَكم وةك نامومء دةسةال
َ َي :يبيَ ئةخالقي عةرةتي :ئةمة
َيَني كاتيَك ثياوةكة بة(ن) دةل
ثياوساالري وةك كوردستاندا دةل
جؤريَكة لةلةشفرؤشيء رِاسيزم كةدةرهاويشتةي دوو رِةطةزي سةرةكي هاوكيَشةيةكن ،يةكةم
َكي
رِةطةزيان بريتية لةكاردانةوة بةرامبةر حوكمي رِاسيزمي عةرةبي لةرِابردوء يادةوةري خةل
كوردستاندا بةشيَوةيةك كة لةنةستياندا جيَطري بووة ..جيَي باسة لةزهنيةتي كةلتووري
َةتة لةيادةوةريدا تؤماربووبَي هةموو ذنيَكي عةرةبيش بةلةشفرؤ
ثياوساالريدا ..كةئةم حال
دةبينيَ  ..رِةطةزي دووهةمي هاوكيَشةكةمان ثياوساالريء ناموم ثةرستيية كةزؤرنامرؤيانة
رِيءكينةكاني رِةطةزثةرسز لةسيَكسدا دةبينيَتةوةء طارةسةي سيَكسي لةطةلَ ذني نةذاديَكي
َةتي كوردستاندا زؤرئاسايية سيَكم لةطةلَ ذني عةرةبدا لةم
تردا بةسةركةوتن دةبينيَ ء لةحال
َةيةك بؤرِذيَمي صدام بةرجةستةبكات.
بارةدا وةك تؤل
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و  :يذني يان كؤ ي و كؤ ..وتي :يخؤ ئةطةر ذن بي تؤ ء ئةوانيش قورِتاان بةساةري،
َياان ليَكاردم ،وتياان :يتاؤ دةبةيناة مونةزةماةي ،مان بااوكم بزانيَا
منيش و من ئاةوان فَيل
َةمةند
ئةم كوذي ئيي زؤر طريام ..شز زؤري ليَثرسيم ..وتي :يئةمة باشية بؤ خؤت دةول
دةبااي ،مونةزةمااة ضااي بااؤ دةكااات ..ذنااي ضااي خااؤت ئااةذيَين ..ماان بااةياني تةسااليم بااة
َبة خؤتؤ ك ي ..ضي تيَسةضي جاار جاار لةطاةلَ ثياويَاك تاةوي
َم ئاقل
يةكيَك دةكةم ،بةال
ثااارةت ئااةدةنيي ،ئاايي زؤري قسااة كاارد دواي اي بريةيااةكي بااؤ هيَنااامء و حرامااة ناااخؤم..
بااةزؤر دوو سااي قااوومي دامااي ..مناايش هااةر خااةريك بااوو تنكاايَم ..دوايااي ئاايي رِوتااي
كردمااةوة هااةموو طيااامني ليَسااايةوة .زؤر زؤر ماضااي كااردم وةكااو ئااةوان نااةبوو يةكسااةر
سايَكم بكاات ،ثةلاةي ناةبوو ،ئاة زيَتيشاي زؤر ناةدام ،باةم قاايم ماضاي دةكارمء (زؤر بااة
َةي لةطةلَ سنطم دةكارد) ،زؤر زؤر خاةريكم باوو ..تااواي ليَكاردم (ئياساااااااارة
توندي مامةل
َم ئازارم زؤر زؤر باوو .... .بةدةسارِ طيااني باؤ سارِيم ،وتاي:
َم خةوت ،بةال
بووم) ،ئيي لةطةل
َم دوو حةبي يامي خواردم وتاي:
َم سيَكسي دةكرد ،بةال
يرِاستة كؤ بوويي ،ئيي هةر لةطةل
يباسك نةبيي ،ئينجا ئةوةندةي خوارد بوةوةو جنسي كردبوو بةياني جنيَوي ثي ئاةدام
ئااةي وت :يب ايَ ئااةخالقي عااةرةت ثيَس ا و طؤشااتم ثَيااوة نااةماوة ناااتواة ليباسااةكة لااةثي
بكةمي
ثا كاميان تؤي كردة ذن
ئةوة يان كة تؤزي ثريتر بوو ئةوي تر ضاوار جاار سيَكساي كاردي ئايي لاةذووري ساةرةوة
خةوت ..ئيي بةياني تةلةفؤني كارد باؤ ذنيَاك وثارةشاي داماي ،وتاي :يزوو زوو وةرةوة تاا
َي
(طيان طةورة ناةبوة)ي ،مان هاةر شاةرمم دةكارد ..ذنةكاة هاات بةشاويَنما بردماي باؤ ماال
خؤيان تا سي ضوار سةعات ..ئينجا ئةويش جوابي نارد بؤئةم ذنة ( ) بردمي بؤ شاويَين
نةمزاني كويَ بوو ( )4شةو لةوي بووم ( )9ثياو بوون ..عةينةن موراج ي دكتؤر ،هةرياةك
لااةدواي يااةك ..مااردم هااةموو طياااة ئةيةشااا يااةكي (بةش ايَوةي نادرووس ا ء يااةكيَكي تاار
بةشايَوةي درووسا سيَكساايان لةطااةلَ دةكااردم) ،ئينجااا بااةزؤر ئااةيان وت :ي.....بؤماااني،
ئينجا يةكيَكيان ئةيوت( :يمن سيَكم ناكةم بةم حةز دةكةم بةر هةموو طيان بكةومي)
ئيي شيَتيان كردم (بةهةزار شيَوة سيَكسيان لةطةلَ كردم).
ثا ضؤن بؤ ( )9كةم رِازي بووي
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َث رِابوو ..قةصةبي
هةر كةبردميان نازاة ضي بوو ..شةربةتيان دامي ،هي قوتو ،بةم هةل
َسااام ب ااامة
تياااابوو ساااةر خؤشااايان كااردم ..باااةم ئاطاااام لةشاااتةكان باااوو ..ئةمويساا هةل
تااةواليَ  ،نااةم تااواني دةماام تيَكااةلَء ثيَكااةلَ ئااةبوو زماااة قااورم بووبااوو ..بااةم ئاطااام
لةهةموو شز باوو ئايي هاةر ( )9كةساةكة تاباةياني ياةكي دووجاارو ساي جاار سيَكسايان
كاارد ..ماان نةشاام ئااةزاني ،خااؤمن هاايؤ شااارةزانةبووم ،ئااةم ذنااة كااةبردمي شااوقةيةك بااوو
َك هاتو ضؤيان دةكرد ..بةم شةو دوو ذنء  9ثيااو ماناةوة..
َةكة ،ئةويش ثربوو لةخةل
مال
ولةبةرضاااوي يااةكييش سيَكساايان دةكاارد ،ئينجااا لةثرِثيَدةكااةنني ،ئينجااا جااار جااار ضاااوم
ئةكردةوة يةكي لةسةر سةرم بوو يةكي لة دوواوة ئةواني تريش سةيريان دةكردين...
(ية كيَكيان هةر بة دةس خةريك بوو طياة تاةواو خويَنااوي بووباوو) ،ئايي دوواي ضاوار
َي خؤي هيَشتميةوةو هةر ثياوي باؤ
ثيَن رِؤذ دامي بة (ت) ،ئيي ئةويش تا ماوةيةك لةمال
دةهيَنام ,,هي ثري ثري ..ئنجا نةشاي دةهيَشا ب امة دةرةوة تاارِامكردة ساةر جاادة ..خاؤم
بةم رِةقةمي ( ) هةبوو ئةو تؤزي باشي بوو خؤي زؤر لايَم تاورِة ناةدةبوو ،ليَاي ناة ئاةدام
بةم (ت) زؤري لي ئةدام.
ثا بؤ
َم سايَكم بكاةي منايش
َي ئةو هةموو جار دةياوت ئاة باي لةطاةل
ئافرةتيَك هةبوو ئةهاتة مال
رِقم ليَي بوو زؤر ثيم بوو قذي ئة طر ئةيوت ي(دةي سيَكسم لةطةلَ بكة)ي
ثا ذن بوو
َي ذن بوو بةم سيَكسي لةطةلَ ذن دةكرد زؤريش ثري نةبوو هةر بةقةدةر ( ) دةبوو.
بةل
ثا ضؤن لة طةلَ ذن
َ ..بةقورعان...(( .ثي كةني))
َال
وةل
زؤر ساااةيربوو منااايش يةكاااةم جاااار هاااات روتيكردماااةوةو (لةالياااةك دةساااتكاري سااانطي
دةكردمء لةاليكي تر هةر مةثرسة)....
ثا لةوةناضَي برِوا ناكةم
َنياييااااااةوة ئااااااةو قسااااااانةي طيَرِايااااااةوةء لااااااةو
((زؤر بةدل
حةز ئةكةي لة ( ) بثرسة..
كاتانةشدا هةردوو سةرؤك باندةكان ( )ء (ت) طرياباوونء لةهاةمان زينادان باوونء لةساةر
ئةم ك ة طريابوون)).
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ثا شوي كردبوو
َي هةبوو بةم ئةيوت حةزم لةذنة.
ئا منال
اااااااااا ضاوثيَكةوتين دوةم ااااااا
َةكان باشية يان كةهةر خؤت بةسةربةسز ئةوكارةبكةي
َة دةآلل
ثا مال
َااةكاني) شااةو ناترسااي لااةماَليَك
َي (دةآلل
هي اايان ..ضااونكة هااةر يااةك ئيشااة بااةم كااة لااةمال
َاةكان)
َي (دةآلل
بؤخؤت دةخةوي ،بةم لة شار لةكويا دةخةوي لةشار رِؤذ خؤشة لةمال
شةو
َي
كاتيَك دةبينني (ن) ناتوانَي بطةِريَتةوة بؤمال
ثا شةو ثياويان زؤر بؤدةهيَنان
باوكيء بؤخؤشي هيؤ داهاتيَكي نيةء هيؤ
ئااا بااةم بااة قااةد رِؤذ نااا رِؤذ زيااادتر لااة
ََي
دامةزراوةيةكيش نية كة بيطريَتة خؤي بؤية دةل
 100ثياو ديَن..
َم ناضاري شةو ب يتةوة
بةرِؤذدا دةرةوةخؤشة بةال
َي ( ) ضةند كةم بوون
ثا لة مال
َيَني
َي سةرؤك باندةكان) ئةوا دةل
شويَنيَك (مال
سيان خؤشي ئايي باةرِؤذ ك اي تاريش
ئةوهؤكارةي كةخانةكاني لةشفرؤشي بةردةوام
ئةهاتن.
دةكات سةرةراي بازارِةكاني سيَكم بريتية لةبيَ
النةي.
ثا لااة ئافرةتااةكانا زياااتر ثااري دة هاااتن
يان طةن
طةن
ثا لةكريارة كاندا كاميان
هةردووكيان وةك يةك..
ثا بؤ ئيَوة كاميان باشي بوو طةن يان ثري
طةجنةكان ..ضونكة ثريةكان درةنت تةواو دةبن هةر شاَي دةباووين ..مان سايَ جاار تاةواو
دة ئةوان هةرهيَشتا تةواو نةبوون بةم طةن زوو تةواو دةبي كةضي زيااتر ثارية كانياان
ئةدا بةئيَمة طةجنةكان بؤ خؤيان.
َةكانة ،يان ئةوان دة يانوت كة ئيَوة دةبي لةطةلَ ثريتةون
ثا مةبةست دةآلل
ئا ئنجا ثياوةكان خؤشيان كةدةهاتن ،ثريةكان ،يةكسةر داواي ئيَمةيان دةكرد بةم طاةن
نازاة بؤ ئةوانيان دةويس مةبةستم ذني بةتةمةنة.
ثا كرِيارةكان زياتر بةتةصةوري تؤ موسةقةفن يان عةشايةر
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موسةقة تةلةبةي جامي ةن يان هةنديَ كةسم لةتةلةفزيؤن بينيوة سةدجار هاتون دةياان
نامسةوة
ثا ضةنيَكة ليَرة ماويتةتةوة
يانزة مانطة
ثا بؤنارِؤيتةوة بؤ بة ا
هااااةر ناااااتواة ئااااةم كااااوذن،
سيستةمي ياساييء سياسي عيَرايء كوردستان بةئةندازةيةك
ئةوساااااا هي ااااام ناااااةكردبوو
تيَك وة سةرةجنامي ريءكينةء ثريؤزي كةلتورء ثياوساالريء
باااوكم دةيااوت طوَي ا دةب ارِم
َة رٍاس
ناموم ثةرسز ،كةبةهيؤ جؤريَك دةرفةت نادات هةل
بكريَتةوة يان دةبينني لةضوارضيَوةي ئةم سيستةمةدا تاوانبار
ئيَستا هةر سةرم دةبرَِي .
ئازادانة تاوانةكاني خؤي دةكاتء تاوان ليَكراويش لةضاوي
َي ( )
ثا كاااة رِاتكااارد لاااةمال
َةم بدرَي ء
نزيك ترين كةسدا بؤي هةية بةبيَ رِةوش لةقةل
باااااااااااااااااااااؤ نةرؤشاااااااااااااااااااااز
بكوذرَي  ..ئةمة تةواوي ئةورةوشةية كة (ن )ي تيادا
بؤسةنتةرةكان
َتء بوةقورباني بازارِةكاني
دةذي ،لةتوندووتيذي خيَزان هةال
كااااورِيَكي زؤر بااااا ناااااوي
سيَكمء بةبيَ ئةوةي هيؤ خواستيَكي خؤيء ثيَخؤ
سااااةركةوت 38بااااوو بردمااااي
َتن
بوونيَكي تيادا بَي  ..كاتيَكيش ثةشيمان دةبيَتةوة لةهةال
َيَ  ..يئةوسا هي م نةكردبوو طويَي
ناتوانيَ بطةِريَتةوةء دةل
سااي رِؤذ سااورِاندمي كةضااي
دةبرِيم ئيَستا سةرم دةبرَي ي .ئةمة ئةو شويَنةية
وةريااااان نااااةطر وتيااااان:
كةليَبوردةيي تيايدا لةوثةري مةعدوميةت داية تةنانةت
يعاااةرةت وةرنااااطريني ،ئاااةو
ِريَكخراويَك دامةزراوةيةك دةزطايةكي حوكمةتي نية بتوانيَ
سااااااااااااااااااااةنتةر ()X,Y,Z39
َيةتي ،مرؤيي ئةو ليَبوردةيية
كؤمةال
بةريَطاي ياسا،
َياااااان ناااااةكرد
هي ااااايان قبول
بطةِريَنيَتةوة.
لةويًََبم
ثا ضؤن ئةو كورةت ناسي هي ي لةطةلَ كردي
نا بةقورعان ئةو زؤربا بوو ئيَستا هةر تةلة فاون دةكاةم باؤ ئاةو هاةتا حمااميم باؤبطري،
ئةو زؤر با بوو ..شةويَكيان ثؤليم رِاوينام لةباةردةم مزطاةوت خاةوتبووم ئايي رِامكارد
َةي لةطةلَ ئةم ك ةداكردوة.
 38ليَرةدا بؤية ناوي (سةركةوت) ناكةينة هيَما ،ضونكة كةسيَكة مرؤظدؤستانة مامةل
 39لةرِاستيدا ناوي ئةو سةنتةرانةي هةموو باسكردوة بةآلم لةبةر رِيَزم بؤ كاري ئةو سةنتةرانةو سياتيذء سياسةتي خؤيان
ناوةكانيان بام ناكةين.
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َكاة
كةو هةموو طياة بوو بةقوِر زؤر ثايم باوو باووم ،ئنجاا شاةوانيش سااردة ..ئاةو خةل
َكن
ئاطردةكةنةوة لةبةردةم شارعةكان ئيي هةموو طياة دوكةلي رِةشو ثيساي باوو زؤر ضال
َم دةكاارد بؤئااةوةي ئااةو ئيشااة نةكااةم بااةم هااةر وازيااان ل ايَ نااةدةهيَنام
بااووم بااةرِؤذ سااوال
َيااان لَياادةكردم ،بةتايبااةت ثااؤليمء مرورةكااان ماان
ئةضااوومة هااةر شااويَنيَك دةيااان بااردم فَيل
دةمااوت بةشااكم ئااةوان باشاان دفااا ئةكااةن لايَم كةضااي ئااةيانربدم بااؤ يااةك مةنتقااة ثيَياادةليَن
(طردي )...هةموو ثياوةكان دةمبةن بؤ ئةوي ..ئيي من ثيم بووم بةياني بوو لةذنان شتم
دةثرساااي كاااةم جاااوابي نةئةداماااةوة ياااةكي دةياااوت :يبااارؤي ..ياااةكي دةياااوت :يالضاااؤ..
درؤدةكةي ،تؤ جاسوسيي ،ناضار لةثياو ثرسيارم دةكرد ..لةضاخانةيةك ثرسيم حةمامي
َكي
ذنان لةكويَية ئايي ياةكي ثرساي :يباؤ ضايتة ي ،و خاؤم ئةشاؤم ،ئايي وتاي :يتاؤ خاةل
َمم دايةوة ،وتي :يوةرة ب بةمي
كويَيي ،ثيَموت بة ا ..ئيي هةني شز ثرسي وةال
سااوار ساايارةكةي كااردم بردمااي بؤدةشااتيَكي ضااؤ َل ئاايي لااةوي بااةزؤر سيَكسااي كااردء رِؤي
جيَي هيَشتم ..منيش نةمدةزاني ضؤن بيَمةوة باؤ نااو ساليَماني ..زؤر طرياام لةساةر جاادة
دةستم رِائةكرت بؤسيارة يةك سيارةي ئؤثلَ وةستا ..يةك كورِي طةجني تيابوو وتي :يباؤ
ئةطري ي ثيَموت ..ئيي وتي :يسةركةوةي ..لاةدواوة ساةركةو  ..بردماي باؤ اام نزياك
بازارِبوو ..سابونء شز بؤ كرِيم ..لاةناو سايارةكا هاةموو شاتةكاة بؤباام كارد زؤرباا
َم وتي :يبرؤرةوة بؤبة ا باشيةي ،ئيي وتي :يخاؤت بشاؤ ئاةت باةم بؤساةنتةري،
بوو لةطةل
ئةو كورِة مين برد سي رِؤذ مين ساورِانةوة لةمةركاةزو ساةنتةرةكان ..كاةم وةري ناةطر
ئةو برديشمة بؤ مات مرؤظ هةر وةريان نةطر
ثا ئةي ئةو سي شةوة لةكوي دةخةوتي
َم نااةكرد ..باوكيااان زؤر بااا
َي ئااةوان زؤربااا باوون يااةك كااةم لااةوان هي ااي لةطااةل
لااةمال
َم زؤر باا باوون ..ئايي
َةكان ناا ..باةال
بوو ..دايكيان ..باوكيا نو يَذيان دةكرد ..بةم منال
ماان خؤمشاا كةها ااةدةر لةسااةرم وةسااتابوو دياااربوو بااةزةيي بةمناهاتؤتااةوة ...بااةم
ترسااام كةئااةويش (داواي سيَكساام ل ايَ بكااات) ،و رِةنطااة حااةزكات ثاااكبم ..ئاايي ويسااتم
سااوار ساايارة كااة وتااي :يلااةدواوة سااةركةوةي ،ئاايي هااةر شااز ليَدةثرساايم ..بردمااي بااؤ
َي خؤياان لةطاةلَ
دوسةنتةر ،وتيان :يوةري ناطريني ،ئيي بوو بةئيَوارة ماين باردةوة بؤماال
خوشكةكاني مين داناو خؤي لةطةلَ باوكةكةي قسةي دةكرد ..ئيي باوكي وتي :يليَرة باة
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َي باوكميااان زؤر ليَكااردم ..سااي كورِيشاايان
تاساابةيين خواطةورةيااةي ،شااةو ثرسااياري مااال
هةبوو بةم زؤربا بوون..
سيَيةم شةو دايكي وتي :يحةمام طةرمة خؤت بشاؤ كةضاي كةها اة دةر كورِةكاةي ترياان
لةبةردةم مة سةلةكة دةسز دةشا كاةمين بايين يةكساةر دوور كةوتاةوة وتاي :يعاةفوو
َيان ليَ نةكردم
َة زؤربا بوون بةم ئةوان فَيل
ئةو مال
ثا بؤ تاسةر لةوي نةمايتةوة:
باوكء دايكي وتيان :يمسوليةتة ،:بااوكي باةخؤمي وت ..وتاي :يمان حةزدةكاةم باةخيَوت
كااةم بااةم باوك ا شااكات بكااات ئيَمااة دةطاارني ،ئاايي بااةيانيان دةي بااردم بااؤ شااويَنةكان
َم كةم وةرينةدةطر  .ئيي دايكي زؤربا باوو ..هاةر نةسايحةتيان
تاتةسليمم بكات ،بةال
َاةكاني تار ناةبوو،
دةكردم هاةموو ساةيري تةلاةفزيؤنيان دةكارد باةم شاز عاادي وةك مال
بةم سةيري فليمي خالعي بكةن ..بةشةرتي سةتةاليتشيان هةبوو ..ئيي ئاخر رِؤذ نةيان
دةزاناااي ضااايم ليَبكاااةن ..كورةكاااة هةردةيساااورِاندمةوةء ثرساااياري دةكااارد زياااا لاااة ()100
َك بااةم يارمااةتي ماان بااةن ..بردمااي بااؤ سااةلي ئة ااةري عيَراقااي
تةلااةفوني كاارد بؤخااةل
ئااةوانيش نااةيان تااواني يارمااةتيم باادةن ئاايي كااةزانيم هي اام بؤناااكري ..خؤشاايان ناااتوانن
َي خؤيان ناعالج بووم برِؤم.
َنةوة لةمال
وـَيل
ثا ضويتة كوي
َي ( ) ديسان ..ضونكة عنوانء تةلةفوني ئةوم هةبوو ،هات بةشويَنما.
خؤم رِؤشتم بؤمال
َيان ..بؤ رِؤشتيتةوة
ثا تؤ زؤر بيَزار بووي لةمال
ئةكيد ..بةم ب وماية بؤكوي لةكوي تةو اية
ثا ئةو ك ةكاني خؤي شز وايان دةكرد
ئي تيادي ..كورِةكانيشي دةزطريانةكةي هةموويان..
ثا كورِةكاني لةطةلَ تؤ هي يان نةدةكرد
َم (دةخاةوت) فيتاةر باوو سايارةي ثيَياة
تةب ةن ضؤن نا هةمو رِؤذ كاورِة طةورةكاةي لةطاةل
نيوةرِوان ئةهات بةحسات بؤنااخنواردن ..باةم لاةما َل نااني ناةدةخوارد ..زيااتر لاةدةرةوة
َم هاااةموو رِؤذ دةطةرِاياااةوة (جاريَاااك سيَكساااي دةكااارد) و دةرِؤي هاااةر لةكاااةلَ منااايش
باااةال
كةسييم نةدةبيين..
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ثا بؤبةم لةطةلَ تؤ
َ نازاةي))
َال
(( ...ثيَكةني وتي :يوةل
َةكان فةرقتان دةكةن لةبةيين ئيَوةو ك ةكاني خؤيان بؤ كرِيارةكان
ثا دةآلل
َةكان قةرار نادةن..
َي لةطةلَ ئةو يان ئةوةي تر دةآلل
نة ثياو خؤي يةت ئةل
ثا لةطةلَ تؤ زؤرتر يان ك ي ( ) زياتر دةيانكرد
هةردووكمان بةم ك ةكاني زؤر نةئةهاتن خانوي تريان هةية.
ثا هةست بة ئيستغالل دةكردلةكاتي سيَكسدا
بةردةوام وابوو.
ثا دةتةوي ثا سجن ضي بكةي
دةضم بؤ ئيَران..
ثا بؤ
لةوي هةموو شي ةن برِواناكةم ئةوشتانة هةبَي تازة ناتوا برِؤم بؤ بة ا.
ثا حةزدةكةي ئةو ئيشانة نةكةي
زؤر من دةترسم سكم ب هةمو رِؤذثيااو ديَانء جانم دةكاةن ئيَساتا هاةر حةزناكاةم ثيااو
ئةبينم بةقورعان رقم لةهةموو ثياوة.
ثا لةوماوةيةي ليَرة ذياي ض شزَ زؤر ناخؤ بوو شتيَكي زؤر ثيم
َي ئةو كورِة نةبَي .
هةمووكاتةكان بةم سيَ رِؤذ لةمال
ثا شتيَكي زؤر قورم ضي بوو
((...ماوة يةكي زؤر بيَدةنت بوو ئنجا)) وتي:
َي (ت) شاااز زؤر ناخؤشااام بااايين هاااةرليَيان ئاااةدام ..ثياويَاااك دةهاااات هاااةموو جاااار
لاااةمال
كةسيَكسااي دةكاارد هااةر دةيكوشااتم ،ضااونكة لَيااي ئااةدام ..زؤر زؤر (ئااازاري طياااني دةدامء
تةنانةت بة شيَوةيةكي نادروس سيَكسي لةطةلَ دةكردم) ،ئيي هةرضةن ئةي كيَشا ثياماا
دةسز ئةوةنادة قاورم باوو ..شاَي باوو ،ضاونكة كةتاةواو دةباوو دةطرياا ماضاي دةكاردم
زؤريش دةهات ،مةطةر بةعزي جار ئيشي هةبواية ،دةنا هةمو رِؤذ دةهات.
َةكةت نةدةوت بؤليَم ئةدات ئةو ثياوة
ثا بة دةآلل
ضااؤن بااةم دةيااوت :يزؤري حااةز لةتؤيااة لةخؤشاايا وادةكااات تةحااةمولي خؤشااي تااؤيي
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ثيَناكريي
ثا كةم هةبوو بةزةيي بةتؤدا بيَتةوة هي لةطةلَ نةكات
َدا كرابوو) عادة بووم ،ئيي ثياويَك هات
ئارِؤذيَك نةخؤ بووم (زؤر زؤرم سيَكم لةطةل
من طريام سكم دةيةشا هةر حةبي ئازارم دةخوارد ..وتي :يبؤ دةطري ي و ئازارم هةياة
وتي :يبؤ ئةم ئيشة دةكةي ي و قسةم لةطةلَ مةكة ،ضونكة (ت) دةياوت :يناابي بؤكاةم
رِاسز بَليَي ئةتدةن بةطرتي ،منيش برِوام كردبوو ئةترسام ئيي وتي :يباؤ قساةناكةيي
َاي بازاة بؤحةزناكاةي قساةبكةي ي
زؤري كردليَم زؤر حاةنون باوو ماضاي كاردمء وتاي :يبل
ئيي (ت) هةر دةيوت :يخيَراكةني ئةويش ضاوة دةر ثاارةي تاري دا باة(ت) وتاي :يباؤ ياةك
َي ي ،هي يشاااي ناااةكرد ..ماااين خساااتة سةركؤشاااي خاااؤي خاااؤي
ساا ات دةماااةوي لةطاااةل
رِووتكردةوة زؤر حماوةلةي كرد تا ثيَموت :ضيم بةسةر هاتوة ..ئايي زؤر قساةي باؤكردمء
فَيااري كااردم كااةناتوانن شااكا ليَبكااةن وتااي :يب ارِؤ تااؤ شااكاتيان ليَبكااةي ،و نااازاة ئاايي
َم رِةقةم تةلةفوني داميء وتي :يوةرة دةر بةفيَلَ و ب ؤ شكات بكاة ئاةو
ئيتفاقي كرد لةطةل
زؤربا بوو.
ثا بةقسةي ئةو شكات كرد
نا بةم كةرِؤش زؤر بريم كردةوة ...ئيي كةرِؤذيَكيان بردمي بؤماَليَك لةوي شورتة خاؤي
هاتن منيش هةموو رِاستيم وت ..نازاة لةوةدةضوو ئةو خربي دابي واتةصةوردةكةم.
َةكان بووي
ثا كي مةصرةت دةكردي كةلة مالة دةآلل
مةسرةفمان نةبوو ،هيؤ بةم لةوي دةخةوتنيء نامنان دةخوارد.
ثا ثارةكةت وةردةطرت
ئةبةدةن هةموي بؤ خؤيان بوو بةم بةعزي جار مةبلة يَكي كةميان ئةدا بةخؤم
ثا ئةي كةنةخؤ دةكةوتي
خؤيان حبيان بؤدةهيَنام.
ثا طةرعادة بوويتاية هةر دةبوو ئامادةيي سيَكم كردن تيابواية
َطرة.
ئي تيادي دةيان وت :يزوو زوو خؤت بسرِة يان ئيسفن هةل
ثا ثياوان كؤندؤميان زؤر ثي بوو
نا بةم حةبيان دةخوارد وابزاة مونةشي بوو..
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ثا كةم هةبوو خؤت حةزكةي سيَكسي لةطةلَ بكةي
ئا لةسرضنار ياةك كاةم هاةبوو زؤر جاوان باوو وةك رِا ا عالماة باوو ..وتاي :يئاةتـيَنمي،
َي باوكم رِازي نابني
بةم دوايي وتي :يمال
َي دةخةوتي
ثا زؤر لةطةل
ئا خؤم حةزم لةو بوو..
ثا شز ناشريين ثي نةدةكردي
زؤرنا بةم ئةويش حةزي دةكرد (سيَكم بةشيَوةيةكي نادرووس بكات)
ثا نةئةترساااااي سااااك
شايةني باسة ثةيوةندميانكرد بة كاك سةركةوتةوة ،بؤ زانيين
بي
رِاستيةكان ،كاك سةكةوت وتي :يمن لةِريَطاي ئةزمرِ
بابااااااااةم ئاااااااااةيان وت:
َداوة ،بةآلم لةبةر
َيَكم لةطةل
دؤزيومةتةوةء هةموو هةول
َك هةياااة
يمةترساااة خاااةل
مةسسووليةت ناتوانني بةخيَوي بكةينيكاك سةركةوت ئامادةيي
تيَدابوو كةثاريَزةري بؤ بطريَ ء رِزطاري بكةن لةكيَشة
لةناوي بباتي
ياساييةكة ،هةروةها ئامادةيي ثارةدانيان هةبوو بؤ طةياندنةوةي
ثا ئةوةناااادي ليَرةبااااوي
َنيا بن ناكوذرَي  ..كاتيَك كة
بؤ دةسز كةمءكاري بةمةرجيَك دل
َك زؤرن
ثيَا ا واياااة خاااةل
(ن) لةاليةن كاك سةركةوتةوة دؤزراوةتةوة هةموو الملء
كةوادةكةن
دةموضاوي شويَين طازء قةثالَ بوة ..هةر بؤية كاك سةركةوت
هااااةموو ذنء ثياوةكااااان
هةموو ئامادةييةكي دةربرِيوة بؤ هاوكاريكردنيء خودي (ن) يش
َي
ئاااةوة دةكاااةن ..لاااةمال
َي كاك سةركةوتء
لةهةموو كةسيَك زياتر ِريَزي بؤ مال
َي كاك سةركةوت
كةسوكارةكةي هةبوو ...شاياني وتنة كة مال
( ءت) رِؤذي 300
يةكيَكن لةدانيشتواني شاري سليَمانيء هةموو خيَزانةكة
كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةم
ِريَزيان هةبوو بؤ ئةم ك ة..
دةهاتنءدةرِؤشااااااااااااز..
وةك طااااةراجي ساااايارات
ئيزدحام بوو ك ي طةن ء ثياو كورِو هةموي دةهاتن..
ثا حةزت لة ض رةنطة
قاوةيي يان برؤنزي ...خةنةيي
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بةسةرهاتةكاني ضوارةم
ناو:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:
سةر شةقامةكان دةبَي

ت.ر.
 19سالَ
شاري هةوليَر
 5سالَ
ثيَنجةمي سةرةتايي
ئااةجنامي زةبروزةنطااي باااوكيء بااةزؤر بةشااووداني ثةرتااةوازةي
.

ئةوطوشارةي دةكةويَتة سةر (ت) سةرةجنامي ثيَن هؤكاري سةرةكية:
َطري بريورِايةكي كؤننء
 .1باوكي(ت) ئيلتزاميَكي زياتري هةية بةباوكء دايكي خؤيةوة كةهةل
ئافرةت وةك طونا  ،تاوان ،شورةي ،دةبيننء بةردةوام هةولَ دةدةن وةدةري نيَن لةخيَزاندا
تةنانةت لةكؤندا ِريَز بؤ ئاذةلَ زياتربوة تائافرةت ،طةر تيَبيين بكةين لةكةلتووري شوانكارةيدا
َم بؤمرؤظ بةثيَ ةوانةوة.
َيان هيَشتؤتةوةء نيَرةكانيان فرؤشتوة بةال
ميَيةي ئاذةل
 .2نةخويَندةواري باوكي (ت) وذينطةي كارةكةي بةتةنـا بريز بوة لةثياوان كةئةمة
كاريطةريةكي خراثي لةسةر نايةكساني جةندةري هةية ،واتا دةرفةتيَكي زياتر بؤ نايةكساني
جيَندةري هةبوة.
 .3كاتيَك باوكي (ت) زؤرسةيري سةتةالي دةكاتء ثؤرنؤطرافيا دةبينيَ زهنيةتي بةتةواوةتي
دةطؤِريَ ء ثيَي واية هةموئافرةتيَك ئةو جؤرة كارة دةكات هةربؤية طوشاريَكي زؤريش
دةخاتةسةر دايكي (ت).
 .4باوكي (ت) لةخؤيدا كةك ي هةية كؤ بوون بةشورةي دةزانيَ ء بةتايبةت كاتيَك (ت) دةطاتة
َةيدا بةدي دةكريَ .
تةمةني هةرزةكاريء طؤرِانكاري لةجةستةءمامةل
 .5شريباي  :كاتيَك باوكي (ت) ضةند جاريَك دةيةوَي ك ةكةي بفرؤشيَ ء بةرامبةر بةوة
دةسكةوتيَكي مادي بةدةس بـيَنَي  ،ئةو كاتانة بةاليةوة طرنت نية بةكيَي دةفرؤشيَ .

ااااا ضاوثيَكةوتين يةكةم ااااا
ثا ضؤن تؤ توشى كيَشة لةشفرؤشى بوو بؤم بام كة
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تةمةة  13ساآلن بوو باا داماى بةشاو كابرايةكاة زؤر لاةخؤم طاةورةتر باوو تةماةنى ()35
سالَ بوو باوكم وتى :يدةبيَا ( ) 35000ديناار(( ،ضااثي سويساري)) بادات لاة بار تاؤ..
َدان بوو زؤر طريام و شو ثيَ ناكةم رِقام ليَاى باوو زؤر رِةزا
ذياة هةموو كوتانء تيَـةل
طاااران بوو..بااااوكم وتاااى :يئاااةو قةنينةياااة دةبيناااى ..ئاااةوة دةكيَشااام بةساااةرتا بَليَاااى شاااو
َمان دةذياان لاةباوكم
ثيَناكةمي ..ئنجا ئةوةندةشى ليَدام ،ئةوسا داثريمء باثرييسشم لةطاةل
خااراثي بااوون دةيااانوت :يكااؤ بااؤ شااووكردن باشااة بازياااتر نااةميَنىَ دةنااا سااةربانء بنبااان
َة باجيَنة بوو
دةكاتي ،باوةرِبكة ئةوةندة مندالَ بووم هيَشتا حةزم لة يار مال
ثا كةدايتى بةشوو خؤت ناسى بوو
نابةخوا هيَشتا عوزرم نةشتبوو.
ثا ضةند مايتةوة ال
َساةدامء ئاة وت :يمان
ضوار مانطيَك ،ضاونكة زؤر ثريباوو ئنجاا زؤر خاراث باوو هاةر تيَيـةل
تؤم كرِياوةي ،منايش زؤر منادا َل باووم هاةر نةمادةزانى شاوو ضاية ..باةيانيان حاةزم دةكارد
َم
ى لةطااةل
َسااةدامء (بااةزؤر سيَكسااي لةطااة َل دةكااردم) ،دةيااوت :يدةب ا َ
تؤزَيااك تااةوم تيَيـةل
َااةوة نااةم
(ساايَكم) بكااة  ،مناايش شااةرمم دةكاارد .بااةخوا يةكااةم جااار دوورِؤذ لةئةوةل
دةهيَشااااااااااااااااا  ..زؤر دةترساااااااااااااااااام..
ئيغتصات بريتية لةناضاركردن يان بةزؤر سيكم
دةمزريكااااان ..كةضااااى شااااةو ساا ايَيةم
لةطةلَ كردن ئةجنامي بةكارهيَناني هيَزيَك .طرنت
دايكى هاتة ذور هةردوو دةستى طر ء
نية لةاليةن كيَوة دةكرَي لةبةسةرهاتي (ت)دا،
ضونكة خةسوويء ميَردةكةي بةشداردةبن
لةثشا سااةرمةوة وةسااتاو كورِةكةشااى
َيَني تائةم
لةيةكةم ثرؤسةي ئيغتصابدا .بؤية دةل
مناااااااى كاااااااردة ذن ..ئةوةنااااااادة طرياااااااام
بةسةرهاتة بؤمان دةردةكةوَي كةئيغتصات
دةمقيااااذان دةنطاااام نوسااااابوو .خةسااااوم
يةكيَكةلةو هاندةرانةي ذنيَك ناضار دةكات
دةياااوت :يئاوهاااات ليَدةكاااةين ،تاااؤ باااة
َطاي ثياو
بةرِووكردنة لةشفرؤشي لةكؤمةل
تااةما حااةيايى كورِةكااةم بااةري بَل ايَن
ساالريدا .ذن بؤخؤشي ثياوةتي لةال دةبيَتة
ثريةو ثيَى ناكر َ ي
شتيَكي موقةدةم بؤية بةالي خةسويةوة طرنطة
حةياي كورِةكةي نةضيَ ء بةشدار دةبَي لةيةكةم
َى دةر
ئاايي هااةر ماوةيااة مامااةوة لةطااةل
عةمةليةتي سيَكسدا بؤئةوةي كةم بةكورِةكةي
َسااااااااةدامء جنيَااااااااو
دةكااااااااردمء تيَيـةل
ََي ثياو نةبوو.
نةل
بةئاذدادو ئابام ئةدا ،رِؤذيَك ضاةقؤ باؤ
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َى مااني ،دةرينااام
َطر مناايش رِامكارد باااوكم وةرينةطر ااةوة ،وتاى :ينااابىَ بيَيااةوة ماال
هاةل
َى بااااثريم ئاااةوان زؤرباااا باااوون ،خزماااةكانى دايكااام هاااةمويان
ئاااةمنيش رِامكااارد باااؤ ماااال
خويَندةواربوون زطيان بةمن دةسوتاو دةشيان زانى با ضةن خراثة لةساةر دايكيشام زؤر
َساااةدا هاااةمووجار
جاااار بووباااوو بةشاااةرِيان ..ضاااةند جاااار دايكااام دةتاااؤرا ئةوةنااادة تيَـةل
َمان بااةم لةطااةلَ
دةيكوشا دةيااوت :يهااةر بةهااةوةمي ،باااوكم زؤر زؤر خااراث بااوو لةطااةل
دووكورِةكة ناهةموو شتى بةقسة ئةوان دةكرد.
ثا دواتر ضي بةسةرهات
َى باثريةم بووم با هات كردية رِؤذ خؤ باثريمء خارم ضاةقؤيان لايَ برناد كارد
من لةمال
وتيااان :يبااؤ لَيااى ئااةدة بااؤ ئةوةناادة بيَويااذدانى ي نااةنكم وتااى :يئيَسااتا دةضاام شااكايةت
دةكةم ليَا تاؤ ك ا فرؤشا باةثارةء
َلَ بةرامبةر
ئةمة ئاماذةيةكي رِوونة ك يَكي مندا
َ
َاا اال
ثارةكةشااااي دابةسااااةتةالي ي ،وةل
برِة ثارةيةك دةفرؤشرَي تائةو ساتة وةكو
رِؤ ئيي من ماوةيةك مامةوة.
ثيَكـاتة سيَكسيةكاني ثيَنةطةشتوة
ثيَويس
َك بااااااةباوكميان دةوت :يعةيبااااااة
خااااااةل
ئةطةرضي لةوانةية بةجةستة طةشةي تةواوي
بيبااااةرةوة ك ااااى خؤتااااة تااااؤ ااااةدرت
َطايةدا لةبةر ئةوةي ئافرةت
كردبيَ  .لةم كؤمةل
ليَيكااردي ،ئنجااا كورِةكااة بااةباوكمى
كاآلية ئيي طرنت نية ضؤن دةفرؤشرَي لة
َةكان بةرامبةر
َل
بةسةرهاتةكاني ثيَشودا دةال
َاااااااة هااااااايؤ
دةوت :يناماااااااةو َ زؤر منال
ثةردةي ك يَين برةثارةيةكي زؤريان وةردةطرت
نااااازانىَي ،دةيااااوت :يئااااةمن سيَكساااام
َم ئةم جارة باوكي لةذيَر ثةردةي شةرعداء
بةال
لةطااةلَ كااردوة ،ئااةو باويَشااكيداوة هااةر
بةهاوكاري ثياويَكي نائايين دةيفرؤشَي كةهي ي
دةخاااةو َي باااةعومر خاااوا ئاااةمن ئاااةو
ََةكان.
َةي دةال
جياواز نية لةمامةل
كاتة ئةوةندةم خاةو دةهاات بارِوات باىَ
شةوءرِؤذ حةزم لةخةوو بوو ئةويش ثيََى قارم دةبوو.
َى خؤماان ئةوةنادة
َحى كرد ( )6000دينار باؤ طيَراياةوة .بردمياةوة ماال
ئيي باوكم سول
ليَدام هةر مةثرسة ئةمنيش و هيؤ نية باةم نياة ال ئاةو ثيااوة ناةمام ..هاةر قةيناكاة..
ى باةدايكميان دةوت :يرؤذ هاةتا ئيَاوار َ
قسةو تةعليقى داثريمء باثرييشم لاةوالوة بوةسات َ
ئةتؤ ك (بيَ ئةخالقة) ،حةز لة ثياويي كردوة داثريم رِؤذ هاةزارجار دةياوت :ي(ضااو
ثرِ لةسيَكم)ي ناوء ناتؤرة ليَدةنام ..نةمدةويَرا سةرم بشؤم جنيَوياان ثيَساةدام دةياوت:
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يباباوك بيَتةوة بةخوا شكايةت ليَدةكةم ..هاةردةبىَ بتكاوذ َ ..دةياوت :يمةضاؤ قااثى..
مةضؤ سةربان ..حةوشة مةشؤ ..ئيي شيَتيان كردبووم.
رِؤذيَكيااان لةطااةلَ باارا ب ااكؤلةكةم بةشااةرِها شااة سااالَ لااةخؤم ب ااوكية ،حاشااا لااةروت
ميااااز بااااةناو جيَطااااا كردبااااوو ،ئااااةمنيش ليَااااى تورِةبااااووم ..بااااوو بةشااااةرِمان ثيَياااادةو :
يبيَساااةخالقي كؤآلنااااني ..ئااايي ناااازاة هةرضاااى بااااثريةمء داثاااريةم دةياااان وت ..ئاااةويش
دةيوتااةوة بااةدوويان ،كااة ئَيااوارة باااوكم هاتااةوة شااكاتيان ليَكااردم زؤريااان لَياادام بااةباوكم..
برايةكاااااةم ..بااااااوكم لةطاااااةلَ
براكةماااادا بااااةينى زؤربااااا
َة كورِةكةي براي بةآلم هيَشتا
هةرضةندة ك ةكة طةورةترة لةمندال
بوو.
دةسةآلتي ئةو زياتر بوة ،ليَرةدا دةسةآلت تةنيا لةنيَو نيَرينةكاندا
ثا باوكااا ا ئيشاااااى ضاااااى دةطويَزريَتةوةء بةئاشكرا دةبينني كة ميَينة ثةراويَز دةكريَ ء
تةنيا وةك ئابرِووي خيَزان سةير دةكرَي نةك مرؤظيَك.
بوو
فيتةر باوو دوكامناان هاةبوو
لةصناعة.
ثا ثاشان ضى رِووي دا
باوكم دةريكردم وتى :يدةبىَ لةبةر ضاوم نةبى ..سةط ببينم تؤ نةبينم.ي
ئيَواران كةدةهاتةوة دةبوو ئاو باؤ طاةرم كاةين خؤيدةشا  ،ئاةو هاةموو جلكاةيان دادةناا
بااةخؤ ء برايةكااةم دةبااوو بيشااؤم كااة بااةيانى لةبااةريان دةكاارد بةهانااة ثَياادةطر دةماىَ
دةياااان وت :يثيساااةي دةما اىَ :يوشاااك
نةبؤتااااةوة جااااوان ..نااااةت طوشاااايوة..ي ئةم ثياوة هةبووني ك ةكةي بةشوورةيي زانيوة
ئنجااا شااةوان تةلةفزيؤنةكااة دةبااوو بااؤ لةسةر شاني خؤيء سةيركردني ئةو كةناآلنة تةواو
خؤيان ب َي  ..ئيَمة هةتا ئاةوان دةهااتن لةبةرضاويان خستوة ،وةك ئةوةي ثيَشييش وةك
َةمان خستة رِوو ،هةروةها بةثيَي
ناااةمان دةتاااوانى ساااةير هااايؤ بكاااةين هؤكاريَك ئةم خال
َيَكي نا
طرميانةكامنان دةبينني دةستطةيشتين كؤمةل
ضااااااااونكة لااااااااة ذور َ كليلااااااااى ئااااااااةدا
هؤشيار بةتةكنؤلؤجيايةكي ثيَشكةوتوو دةبيَتة
كةدةرِؤش .
هؤكار بؤ دةرفةتي زياتري ضةوساندنةوة ،وةك لة
برِواتبا اىَ ئاااةمن ضاااةند لاااةو مال
َاااةبووم ،مةسةلةي ثؤرنؤطرافيادا ثيَشي بامسانكردوة.
ناااااااةمزانى كاااااااو دادةطريسااااا ايَء كاااااااو
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دةكوذيَتااةوة بااةم بااؤ خااؤ ثَيااى دةكااردوء تةماشااا ئيخبااار دةكاارد لااةثيَش ضاااو
ئيَمااة ..دوا ساا ات ( ) 11شااةو دةيااوت :يهةسااز ب اانة ديوةكااةييي ،ئنجااا بااؤ خااؤ
بةتةنيا دةركة دادةخسا باةكليلو هاةتا ماةال بانطادان تةماشاا دةكارد ئيَساتا دةزاة
تةماشا ضى دةكرد ئةوسا ئةوةندة كةر باووم هاةر نة ادةزانى لةساةتةالي شاتى وا
هةيةو فليمى (بيَ ئةدةبي ثيشان دةدات)..
َى ثورم لاةو َ ماوةياةكى زؤر ذيااة بةساةر بارد ..بؤخاؤم
ئيي دةريكردم ..منيش ضومة مال
ى ئاابروو مان
ي ئاةخالقي) با َ
خةنى بووبووم ..حةساابوومةوة ..لاةثِر باا هااتء وتاى :ي(با َ
َم ليَرة لةكن زاوا بي  ،رِةنطة (تةعداش ليَ بكات) ئةمن نةزاةي
عالةم لؤمةم دةكات ناهَيل
ثورم وتى :يضية ديسان ضي ليَى دةو َ ي
َمةدةياااة ،ئاااةمن داومةتاااةوة شاااوو
وتاااى :يئاااةتؤ (قساااةي زيااااد مةكاااة)ء لةساااةر هةل
بةكابرايااةكى ئااةو رِؤء ساابة دَياام دةيبااةمي ،ئااةمنيش بةراسااتى حااةزم نااةدةكرد شااوبكةم،
َى ثوورم زؤربا بوو حةزيشم دةكرد تاويَنم ..لاةثؤىل ثيَان باووم زؤر زيارةك
ضونكة مال
بااووم باااوكم دةريـيَنااام مامؤسااتاكةمان دووجااار هاتااة ال بااا ء وتااى :يزيرةكااة طوناح ا
َن
دةطاتي ،وتى :يطةورة بووة نابىَ تويَينَي ،مامؤستا يةكةم وتى :يهااورِيَى ئاةو لاةكؤال
َى خؤم (بيَ ئةخالي ناكاةم) لةباةر خااتر
َةي ،با وتى :يمن مندال
طةمة دةكات زؤرمندال
تااؤي ..و ماان شااوناكةم جارَيااك سااةرم كااردة قااورِا ئااةو جااارة بااؤ هااةر ئةوةناادةم وت
ى زةماري ليَيادامء و ئةوةنادة بيَبةزةيياناة دةيكوتاام
هات ..طرم ..طرم ..كوتاامى ئةوةنادة با َ
بردمى لةطةلَ خؤ (( ...بؤ ماوةيةك بيَدةنت بوو)).
ئيي داميةوة بةشوو بةكورِيَك بةزؤر ليَى مارة كردم دووجار مةاليان هيَنا مةاليةكان دةياان
وت :يمارة ناكةين طوناحبار دةبنيي ضونكة كورةكة شاَي باوو ..نااو (و) باوو ..ثيَياان
َتةيان ثيَدةكرد ..بةرديان ثيائةدا ..لةطةلَ ئاةويش هاةر دوو
َن طال
دةوت :يء شَي ي ..مناال
مانت ماماةوة ..هي اى ناةدةزانى ،جطاة ليَادان ناةبَي  ..ئنجاا شاةوان نةدةهاتاةوة دايكاىء
َى تةواو نةبوو ..باوكم لةمانيش ()6500
خوشكى لةدوو دةطةرِان ئيَواران ،ضونكة عة قل
هةزار دينار ساتاند باةمنى وت :ي()6000م باؤ داو بةميَردةكاة تارت تااكو دةساتيان
َطرتوو ي ،تةنـا ( )500دينار دابةمن ،ئةمنيش لةطاةلَ دايكاىء (و) شاَي ضاوم باؤ
ليَـةل
بازار ناضار هةندةك وردة وارةم ثيَكِر .
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ثا ضي ثىَ كر
جلااكء بااةرطي ذَياارةوة حاشااالةرِووت نااةعليَك ..رِؤبَيااك ..ماكساايةك ..يااةك سااوراو ..ئاايي
طواستميانةوة ..ال ئةويش هةر ليَدان بوو ..هةر قوتان بوو..
ثا كىَ مارة كرد
دوومةال هيَنا كةسايان ناةيان كارد ..ضاوون لةمزطاةفتى هاةوليَر َ ناازاة مةالكؤرةياةكيان
هيَناااو مارةيااان كااردم ئاايي هااةر لَياادانء ..لَياادان ..ئااةو هااةر لااةخؤرِا لَيااي ئااةدام ،خةسااوم
َك ئاةداتي ..ئةوةنادة دةساتى قاورم باوو
دةيوت :يئاةوة شايَتة ..هاةر بؤخؤشاى لةخاةل
َدةساااا
هاااةر مةثرساااة ،ئنجاااا شاااةوان دة ترسااااندم دةياااوت :يجنؤكاااة لةذورةكاااةني ،هةل
تانيوةشاااةو ثيَدةكاااةنىء دةضاااووة سوضاايَك رِويااادةكردة ديوارةكاااةو قاقاااا ليَساااةداو لاااةثرِ
َتااااة بةميوانااااةكان دةكااااة ي ئااااةمنى هااااةر
دةهاتةسااااةر ماااان ليَيسااااةدام دةيااااوت :يبااااؤ طال
شااايَتكردبوو ..ياااان دةياااوت :يئاااةمن خاااوام ..جنؤكاااةكان دةكاااوذمي ..ضاااةقؤ دةهيَنااااو
َاة كةياناة هاةموو كاون كاون
بةردةبووة نويَنء دةرطااو ثةجناةرةكان ..هةرضاى دياوار مال
كردبوو بةدةمى ضةقؤ ..ئنجا لةكةنتؤرةكة ئةدا ئةيوت :يهاتني.
ثا دواتر
ى بااوو بةتةراقاادان دا ..دايكااى بااة بااامى وت ..وتااى :يك ااةكةت
خااؤم لااةويَش هااةر ضااؤن َ
َم خاراثي باووة ي باا
ى باةال
دةكوذ َي ،وتى :يئيَمة وامانزانيوة ذنى بؤ بـيَنني باشي دةبا َ
وتااى :يوةر ناطرمااةوة خؤتااان بااةخيَو كااةن ،مناايش ناضااار هااةر رِؤذة ضااوومة ماَلَيااك..
بااا داياام هةرِةشااة لَياادةكردم هااةر لةوماَلااةو مااالَ بةسااةرم باارد ..تااااااااااماوةيةك ،ئااةوجا
َى خؤمااان
َى خةسااوم ناااهيَلن ب اامةكن كورِيااان ناضاااربوو ،وتااى :يوةرةوة مااال
كااةزانى مااال
بةم قسةبكة زمان دةبرمي ،ئةيوت :يدةبىَ داريَك لةسةر تاؤبىَ دار َ لةساةر ساةطي..
بةدةس خؤ نةبوو هةندرِقى لةمن بوو...
ئاايي رِؤذيَكيااان هاااوين بااوو ها ااة خااوار لةبانةكااة دةمءضاااو خااؤمم شوشا ء دانيشااتم
خوشااكة ب ااوكةكةم هةرقسااة دةكااردو دةمااة دةمَيااى لةطااة َل داثااريةم دةكاارد مناايش و
َنةساتاوة ،ضاية ئاةو هةماة قساةية دةكاة  ،ناةنكم
دةبةسة بةو بةيانيية هيَشتا شاةيتان هةل
وتاااى :يئاااةتؤ لةطاااةلَ منتاااةء جنيَاااوم ثيَساااةدة  ،رؤذيكاااى د زماناا ليَااادةرهيََناومي ..و
َناادكرد ..و لةطااةلَ تااؤم نااةبوو ،برِوابكااة هةرسااوود نااةبوو..
برِوابكااة بةونانااة  ..ناااة بل

164

َ
َاال
َى ك اةكة باوو وةل
َى ك ةكة  ..لاةمال
َ هةستا عةبا داية سةر خؤ ء رِؤ بؤ مال
َال
وةل
مناايش زؤر دةترسااام زاناايم بااا هااةر دةمكااوذ َ ضااونكة داكااى خااؤ زؤرخؤشاادةو َ رِؤذ
سةد جار دةيوتة داكمء هةمومان :يوةك سة طى بةرثيَى داكم بةخيَوتان دةكةمي.
ثا بوختانيَكي زؤري داثريمء ثيَزانيين باوكم بة عاجزي ئةو ،برا ب وكةكةم وتى :ي(ت)
باااوكم ئااةو شااةو هااةر دةتكااوذ َ ..كيَبَلااى هيَناااوة لةطااةلَ خااؤ  ..ئااةمنيش و بةخوشااكة
َ شاةو
َاال
َىَ بابَي ئةو شةو با ليَمان ناةدات وةل
َى دراوسيَيةكةمان بل
ب وكة كةم برِؤ بؤ مال
دراوسايَكةمان هااات بااةبامى وت :يليَطااةِر َ ئااةو ثرييَذنااة خرةفاااوةي ،ئاايي بااا وتااى :ينانااا
ليَيان نادةمي دراوسيَكةمان رِؤ منيش باوةرِم ثيَينةكرد ..هااوين باوو ..نةضاومة ساةربان
َ زوو باةيانى لةخاةودابووم
َاال
ترسام ..باليفيَكم دابةخؤماء خةو دةرطاكاةم داخسا  ..وةل
لةثرِ يةك ضةكوض هاتة ذور ..رِاثةرِيم و وة بابة ئةوةضى بوو سةيرمكرد باوكماة ،وتاى:
يبيكااةرةوةي ،و نايكةمااةوة ..دةترسااام بةبرايااة ب ااوكةكةمى وت :يبارِؤ ال وةسااتا علااى
ضةكوضى طةورة بـيَنة دةرطاكة دةشكيَنمي ،ئاةويش وتاى يباةو بةيانياة زوة دوكاان كاوا ي
وتى :يخةرك طويَى لةدةنطمان دةبىَ ،خةرك ديَنة سةرماني ..وتى :يبارِؤ موةليادة ثيَكاة
ال دةرطاااا تاخاااةرك طاااويَى ليَماااان ناااةبيَ ي ،ئاااةويش موةليااادة ثيَكااارد ،تاكاااةم طاااويَى
لةسااةو نااةبيَ  ..هاااتن بااؤم هيَناادةيان كيَشااا بااةو دةرطايااة ..داكاام وتااى :يطوناحااة ل َيااى
َ لةداكشميان دا ،ئةوجا براية ب وكةكةم طريا ..وتى :يبابة توخوا ليَى مةدة
َال
مةدةني ،وةل
بةخوا داثريم بوختاانى باؤ كاردووةي ،لةويشاى دا ،ئنجاا لةخوشاكة ب اوكةكةمى دا ،وتاى:
َم بةسااةريداي ،ئييدةرطايةكااةيان شااكاند بةبرايةكااةمء
يئااةو بيَتااة ثايَش ضةكوضاىَ دةمااال
باوكم كوشتميان هيَندةيان ليَدام بة كيَبَليَك كة لةدوكان لةطاةلَ خاؤ ئيَاوار َ هيَناابوو ..
َى باةناو شاامندا زؤر بيَوياذدان باوو باا  ..هيَنادةيان ليَادام هاةمو ساةرو
بةضةكوض دة مال
ى لةقاة ليَميادةداو دة كوتياة
دةمو ضاوم خويَن بوو ..ميازم بةخؤمادا كارد لاةتاو  ..باة ثا َ
ال براياة ط اكةكةم لةترساان ئاةمنى باةو خوَيناةوة
َا َ
ى وار ي ،وةل
زطم ..دةياوت :يهاةر دةبا َ
َ خااةركيَكى زؤر هاااتن
َى دراوس ايَكامنان بااانطى كردبااوون وةَل اال
ديبااوو رِا كردبااوو بااؤ مااال
كةضاويان بةمن كةوت زؤر تورِةبوون هةزار قسةيان بة با وت .وتيان :يخاوا هاةلَ نااطر َ
ئةتؤ والةو حورمة دةكة  ..كوا ويذدان ضى كردووة بةستزمانة دووجاارت فرؤشا
ثارة لة بر وةردةطر ء هيَشتان دةشى كوذ ي ئيي زؤر ثارِانةوة وتيان :يبيكة لاةرِا
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ئااةو خوايااة لااةو حورمةيااة مااةدة طوناحااةي ،بااا دةسااتى دايااة جنَيااودانء وتااى :ييااةك
َى خااؤ ..
طااةواد هااةقى منااى نااةبَي مناادار خؤمااةو دة سااوتيَنم هةركااةم ئيالقااة مااال
َ ئايي عالةمةكاة كشاانة دوواوةو وتياان كاةيفى
َال
ك ةكةم فيَر (بيَ ئةخالقي) دةكةني ،وةل
خؤتااة طوناحةكااةي بااةملى خااؤت ..ئاايي ئااةوانيش زياااتر ليَيااان دةدام باااوكم طرتبااوومى
ى وياذدان ئايي برايةكاةم
ى دووان زؤر با َ
َا َ
َايَن كيَبل
برايةكةم باةكيَب َل ليَماى ئاةدا ،ئايي ناةكا بل
َ ماان ماناادوو بااوومي ..بااا وتااى :يهااابطرة تااؤ ئااةمن لَيااى ئااةدةمي ..برايةكااةم
وتااى :يوةَل اال
دةسااتو ثيَالقااةمى طرتااوو بااا بكوتااة ..وةكااى فااةر ء باااليف هااةر ويااذدانى نااةبوو نااة..
ئةوةندة يان ليَمدا ئةوةندةيان ليَمدا بةكيَبلَ ..هةر لةثشتى ملمةوة تابةر ثيَم شنيء ماؤر
َايَم
بووبوةوة من هيَزم نةمابوو بل
هةموو ئةوانةي لةكوردستاندا لةشفرؤشي دةكةنة ثيشة
بةساااة ..هاواركاااةم هااايؤ ..ئااايي بؤدابيبنكردني بذيَوي ،وةكو (ت) ،بةناضاري ئةم كارةدةكةن
ئااااااازارم ثيَنااااااةدةزانى ..طياااااااة ضونكة دةبينني ناتوانَي بذيَوي خؤي دابني بكات .لةاليةكي
ترةوة طةر بطةِريَينةوة بؤبةسةرهاتةكاني ثيَشوو بؤمان
سااااا ارِبووبوو ..ساااااااةرم طيَاااااااذ
دةخااااااوارد ..برايةكااااااةم وتااااااى :دةردةكةوَي كةكةسيَكي نزيكي خؤيان هاوكاريان بوة
لةلةشفرؤشي ثيَكردن يان طوشاري خستؤتة سةريانء
يبةساااااة باااااةخوا باااااة ملماناااااا
بةناضاري رِوويان كردؤتة لةشفرؤشي ليَرةوة دةطةينة ئةو
سا دةبيَتةوة ،باواز ليَبـيَنني،
َطاي كوردستاندا ئةوانةي دةبنة
رِاستيةي كة لةكؤمةل
برِواناكااااةم بااااذ ئةطااااةر تااااؤثى لةشفرؤشي ثيشةطةر بةبيَ كةسيَكي نزيك دووضاري ئةم
فريَاااااااى ئاااااااةدةينء حةشاااااااار
ثيشةية نابنةوة ،ئينجا ئةو كةسة نزيكة لةتاوانةكةدا
بةشةدارة بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ يان نارِاستةوخؤ
ئةدةيني.
(مةبةستيشمان لةوةية رِاستةوخؤ دةبيَ ئةطةر بازرطاني
ئاايي بةقااذ بردميااان بااؤ ورفااة
ثيَوةبكاتء نارِاستةوخؤ دةبَي طةر ببيَتة هؤكار بؤئةوةي
ساااةر َ هةساااتم دةكااارد ..باااةم
لةشفرؤشةكة بكةويَتة بازارِي لةشفرؤشيةوة.
تاااةواو هؤشااام باااة خاااؤم ناااةبوو..
َ بردميان فريَيان دام بةزةويداو ياةك ثاىَ لةقاةيان ثيَادادام ئايي
َال
نازاة هيَزم نةما بوو ..وةل
ضاوم كردةوة هؤشم بةرة بةرة هات بينيم هةموو طياة خويَنء ميزة ..لو ثاذابوو ..دةمام
َايَم هةرضااةن بااةبريم ديَتااةوة ئااةو
خاويَنى ..لَياادةهات ..دامنيااان شااكاندبوو..ئيي نااازاة ض بل
باوكة بيَويذدانةم حةزدةكةم بةدةستى خؤم باوكء برايةكةم بكوذم تؤ نازانى ئةوانة ضايان
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َكرد من باوكء برا باشم هةبواية بؤ (بايَ
َال
بةسةرم هيَنا لةهيؤء خؤرِايى منيان ئاوا بةرةل
ئةخالقيم) دةكرد.
ئاايي هةسااتام ثةجنةرةكااةم كااردةوة بااانطى خوشااكةكةمم كاارد و ب ارِؤ ضةكوضاام بااؤ بـيَنااة
وتى :يناويَرم بيَناةوة منايش دةكاوذني ..و باة خاوا بيَماةوة بةردةستيشايان باساى تاؤ
َ بااةض حاَليَكااة بااؤ هيَنااام ..ضةكوضاام طريكاارد لةشيشااى ثةجنةرةكااةمان خااؤ
ناكااةم ،وةَلاال
َاى وان
ال و با هةناد َ هاةقى خاؤم بكةماةوة منايش تاؤز َ داخ كةماة دل
كؤنة بوو شكا وةَل َ
(( ...بة ثيَكةنينةوة)).
َآل سى ااا د ء تةلةفزيؤة وردكارد بؤياان بةكاةيفى خاؤم ،و ئااخر باؤ والاةمن دةكاةن
وةل
ضيم كردووة ثياويان بةسةرةوة طرتووم (بيَ ئةخالقيم) كردوة ضومةتة باةردةطا قساةم
َك ك ردوة زطم ثرِباوة ئاوهالاةمن دةكاةن لةساةر بوختاانيَكى ثارية داكاى خاؤ
لةطةلَ خةل
منااى كوش ا  ...وةَلااآل مناايش ضااةند ثةجنااةرةم شااكاند سااى اااا د ء تةلااةفزيؤة لااةداخان
َاآل موةليدةكةشام شاكاند ..و
شكاند هى برا خويَريةكةم بوو باة شااطردانة كرِيباو  ..وةل
ئيَوة ئةوة بةكاردةكةن تاامن باة كاةيفى
خؤتااان بكااوتن وةك ش ايَ  ..هااةر شااتم لةبةسةرهاتةكاني (ن) دا بينيمان طويَ برِينةكةي
دةشكاند ..نةشام دةتاانى بارِؤم القايَكم باوكي ض تراذيديايةكي بؤ (ن) دروس كردوة،
لةكةلتووريَكدا ثرِ بَي لةنةريز تؤتاليتاريةتء
هةر رِادةكيَشا.
وةَلااآل خااؤم طااؤرِيء و  :دةرِؤم ..داكاام
وتى :ينابي برِؤ  ،بؤكويَوة دةضى ي
و  :دةرِؤم ،خوشااكةكةم وتااى :يوةَلااآل
بااابرِوا لااةو ذيانااة خؤشااية فااةقرية
ضى كردباوو ئاوهاياان ليَكارد ..ناةيان
هيَش تاويَنىَ ..دووجاار داباةميَرد
ئاوهاشااى ليَدةكااةن ب ارِوات باشاايةي..
ئاااااايي و وةرن ئيَااااااوة لااااااةثا ماااااان
َنااد
دةرطاكااة داخةنااةوة وةَلااآل شيشاام بل

َتي نيَرينةكانء بنةماكاني مات مرؤظ
دةسةال
سةربازة
طويَي
ئةواسةرؤك
رةضاونةكريَ
َـاتوةكان دةبِريَ ء باوك طويَي ك ةكانء هيؤ
هةل
دةروازةيةكيش بؤذن ناميَنيَتةوة جطة لةشكاندني
كةلوثةلي ناومالَ نةبيَ  .كاتيَك (ت) تةلةفزيؤنء
سةتةالي دةشكيَنيَ خؤشةويسيين كةلوثةلي
مادية كةباوكء براكةي بةثارة كؤكردنةوة كرِيويانة
َم بةشيَوةيةكي الش وريش بةرةنطاريشة بةرامبةر
بةال
بةو ئاميَرةي كةيةكيَكة لةهؤكارةكاني توندوتيذي
َ َي  :يمن دوايي
بؤسةرخودي خؤي ،ئةطةرضي دةل
زانيومة بؤ سةيري سةتةالي دةكاتء دةرطاكان
دادةخات..ي
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َاآل جيَطاة مان كاو َ باوو
َكيَشاا وتاى :يوةل
َى هةل
كردوو رِؤيشتم رؤيشتم(( ...ئاخيَكى قاول
َؤن باووي)) ئايي رِؤيشاتم وةك شاَي ضاومة باخ اة تيَار طرياام ،ئنجاا ضاوم باؤ
امء سال
َؤنء حةمام بوو..
حةمام ئيي سىَ رِؤذ هيؤ جيَطام نةبوو ذياة هةر سال
ثا يةعنى ئةو سىَ رِؤذة لةسةر جادة بوو
ئةو سىَ رِؤذة ضؤن ذيام  ..هةر لةسةر جادةو حةمام ..بةقورعان نةم هيَش كةم دةساتم
لَياادات ..بااةخوا نةمـيَشا كااةم ..هااةر نةماادةزانى ئااةو ئيشااة بااةثارة هةيااة ..هااةر نااةم
دةزانى زيناا هةياة ..يةكاةمني شاةو لةباةردةم حاوياة خاةو  ،زبالاة ،باةخوا باؤني حاوياة
كؤر كردم ،كةشةو دادةهات سةرم ليَدةشيَوا نةمدةزانى رِوو لةكو َ بكةم
هةرسىَ رِؤذةكة بةرِؤذ لةحةمام دةبوومء شةويش بؤ زبالة ..لةحاةمام ك ايَكم ناساى نااو
(د) بوو باسى خؤمم بؤ كرد ،ضونكة لةحةمام دايم دةشطريام ،هةموو قةلبيشم ماؤرو شاني
بااوو بااوو ليَيثرساايم ،ئااةمنيش بةسااةرهاتى خااؤمم بااؤ باسااكرد زؤر بااةزةيى ثيَماادا هاتااةوة
َى خؤيان لةو َ بؤ دايكاى طيَراياةوة منايش خاؤم ثيشاانى دايكاى دا ..ضااو
بردميةوة مال
َاآل وتاي :يئاةمن دةضامة ال
ثةرِية ثشاتى ساةر وتاى :يضاؤن دةتاوانى ِريَبكاة ي ..وةل
باب تكات بؤ دةكةمي ..و ثور َ لةرِيَى ئةو خواية دةمكاوذ َ مةمباةوة مان بااوكى خؤماة
َماادا
باشااى دةناساام ،وتااي :ينااا ..ئااةمن شااةرتى لةطااةلَ دةكااةم ناااتوانىَ ليَتباااتي ،زؤر هةول
َى باوك باشيةي ..ئيي رِؤ بؤ ال
نةضمةوة فايدة نةبوو ..وتي :يسةرجادة خراثة مال
باااوكم زؤر قساااة بااةبا وتباااوو وتباااو  :يتااؤ لاااةخوا ناترساااى بااؤ وات ليَكاااردوة ضاااى
َك لةطااةلَ نااةطرتوةء ةَلااةتى نيااة ..ئاايي بااؤ ي ..زؤر قسااةكردبوو لةسااةر
كااردووة خااةل
َاآل
َناطر َ ئايي وتباو  :يمان ئاةتان دةماةوة باةم باة شاةرتء شاروتي ..وةل
ئةمن خوا هاةل
َماة  ..ئايي
هاتنة دووم منيش دةموت بيكة لةرِا خوا دةم كوذ َ مةمدةوة دةسا ئاةو زال
َاااةمان ثاشاااان هةساااتا رِؤ  ،وتاااى:
َمان هاااات زؤر دانيشا ا لةطةل
ذنةكاااة بؤخؤشاااى لةطاااةل
ينةبيستم لةو ك اةت بادة دةناا مان دةضام ماافى مارؤظ ديَانم شاكات ليَدةكاةمي ..بابيشام
وتى :ينا خةم نةبىَ ئةوةندةم ليَداوة بةشى بةرو دوا ي ..ئيي كة ئةوان رِؤشز جنيَاو
ثيَ ئةدامء دةيوت :يبةخوا (بيَ ئةخالي) هةر دةتكوذم دةبىَ ئةو جارة كةم بة هاناتاا
َك ي ..ئاايي دووس اىَ رِؤذ ث اىَ ضااوو مناايش و بااا
َى خااةل
نااةطا حااةيام دةبااة دةضااية مااال
َةكة خاويَن كةمةوة رِةمةزان بوو لةبةر جةذنىَ ..نزيك جةذنىَ بوو.
مال
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ئااة ارةيان باااثريم لةسااةر كةلءثااةل كؤكردنااةوة بيااانوي ثيَطاار شااةرِي لااةدووم ط َي ارِاي..
وةَلااآل مناايش بااةرِؤذوو بااووم ،ضااونكة نزيااك عارفااة بااوو ..ئَيااوارة بااوو ..ئاايي دانيشااتبووم..
ضاوةريَى بانت بووين تاضيَش ء ش تيَكةمء رِؤذميان بشكيَنني طويَم ليَبوو هةر دةياوت:
يئيَسااتا شااكاتى ليَدةكااةمي ،مناايش زؤر دةترسااام ضااونكة دةمزانااى باااوكم ضاايم ل َياادةكات
َى خاااؤم هاااةر دوعاااام دةكااارد باااةرِؤذيش باااووم هيَنااادم برساااى بوو((...هةناساااةيةكى
لاااةدل
َكيَشاو دةطرياء لة طةرمةي طريانةوة وتى :يئاخ بابةي))
هةل
ىل برجنةكاة
َاآل يةكاةمني جاار هاات مةجناة َ
َآل ئاخر ثيَيوتء شاكاتةكة ليَكاردم ..وةل
وةل
َى طؤشااتاو هةَلاادا ضااابوو بااةر ماان نةكااةوت ..دةنااا دةسااوتام
كاارد بةسااةرما ئنجااا مةجنااةل
ىل باوو هاةمو رِشا ناة هيَشا كاةم ناان
ي بوو قةيساى َ
ىل بوو مةرةطة ل َ
شيو تر َ
تااوات ..هااةمو بااةرِؤذو ب اووين ..وةَلااآل ئنجااا كوتااامى ئةوةناادة لَياادام ..وةَلااآل سااووك
َى بااثريم ،بااوكى دايكام ،ئاةوانيش دوا دووسا ات ثاا
رِامكرد ،بةسةربانا رِاس بؤ مال
َآل زؤر سةيرم ثيَـاات وةكاى هاتيناةوة دةبيانم ((...باة
بانطى هةستان منيان هيَناوة ..وةل
َشاينكؤفيَكى طاةورة لةكناة خاؤ دانااوة ..واهةساتى دةكارد
ثيَكةنينةوة)) ،باا ياةك كال
َااآل ثااار دابااوةوة
كااةمن ثياااويَكى طااةورة  ..كااةم بااةمن ناااويَر َ ..ئيالئااةو نااةبىَ ..وةل
َمان
َاآل داثرييشام لةطاةل
بةكراشنكؤفةكة  ،لةتةنيشاتة خاؤ داناابوو كارةباا ناةبوو ..وةل
هات ..داثريم وتاى :يبيكاة لاةرِا خاوا بةساة واز ليَبيَناة ..طوناحاة رِؤذيَاك لاةبن دةسات
دةماااار َ حورمةيااااةي ..وتااااي:
ليَرةدا سيستةمةكان هيؤ متمانةيةكيان ناميَنيَ  ،مةبةستمان
يهااااةر دة كااااوذمي ،دةسااااتى
َيةتيء ياسا مرؤييةكانة ،كاتيَك دةبينني
سيستةمي كؤمةال
َنااااادكرد باااااة كال
بل
َشااااانكؤفةوة كةسوكاري (ت) هةولَ دةدةن بةزؤر بيطةِريَننةوة ناو خيَزان،
باااثريم دةسااتى داطاارت ،وتااى :بينيمان ضؤن ِريَكخراوةكان ذنيان ناضاركرد بةزؤر
بطةِريَتةوةناو خيَزان لةكاتي طرفتدا ،ثؤليم بةهةمان شيَوة،
يبةسااة ئةوةضااية عةيبااة كااار
ََي  :يبةم ئةوجارة
َناااااةي ،ئااااايي ئاااااةوانيش ليَرةدا كاتيَك (ت)متمانةي ناميَنَي دةل
منداال
رِزطارم ببيَ حاشا نةشكات دةكةم نةهيؤ ي
رِؤيشااااااز .بااااااا ئةوةناااااادة
لةمناادا ئةوةناادة لَياادام بااة قوربااانى مردنااى كااردم ..بااةزؤر لااة دةموضاااومى ئااةدا ديسااان
َاآل ئنجاا قوفالَء زجنرييَكاى
هةمو دةمو ضاومى كردة خويَنء دةمو ضاوم هةمو تاةقى ،وةل
َآل منيان برد بة ستميانةوة وتيان :ينايبةينة ذور شتمان دة شكيَنىَي،
هيَنا وةل
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ثا دوايي ضؤن
دةورة عةساار بااوو رِؤذ سايَـةم دةسااتم كااردةوة ،و كااة هاااتن دةَلايَم دةسااتم شاال بااوو..
وةَلااآل ئنجااا ئاساانيَك لااةذيَر قادرمااة كااةبوو هااةر ليماادا هااةر ليَماادا تازجنريةكااة ثسااا ئااةوجا
قااوف ء زجنريَيااك بةمنااةوة بااوو لااة ملماادا يااةكيَكيش بةحماجةرةكااةوة بااوو ئااةو بااةويَوةما..
َاااآل رِامكااارد باااؤ ساااةر َ ساااةركةو باااؤ
َاااآل ساااةيرم كااارد دةركاااة داخاااراوة باااةكليل ،وةل
وةل
َم ثيَوةنااا
بةيتون ةكااةمان سااةرةكة لااةو بااوو هةنااديَك ز ااو شااتى وا لةسااةر بااوو ثااال
َى دراوس ايَيةكةمان..
تاخسااتم ئنجااا سااةركةو ء ها ااة سااةربانةكة لااةويَوة رِامكااردة مااال
بينياة حةثةسان وتيان :يئةوة ضية بؤ واطيانا هاةمو ثيساو خويَناة ي ،جلكاةكاة باوو
َآل و ديسان بااوكم ليَياداوم ،بيكةناة رِا خاوا لةضاكيَكم دةناىَ ..وتياان:
بوو بة خويَن وةل
َآل بة ساتوميةوة ..ئايي تؤزيَاك دةماو ضااوم شا ء
يئةد ئةو زجنرية ضية لةملتا ي و وةل
زجنريةكااةم هاويشااتة ذَياار جلااةكاةء رِامكاارد ارماادا وتيااان :يبارِؤ شااكاتى ليَبكااةي ،وةَلااآل
رِؤشتم شكات بكةم ،بةآلم و بةم ئةو جارة رِزطاارم باىَ حاشاا نةشاكات دةكاةم ناةهيؤ..
َم كرد ..ضوم باؤ دوكاانىَ لاة
َآل يةكةمني جار هةنديَك سوال
رِؤشتم خواية ثارةشم ثيَنية ،وةل
بااازاِر طااةورة و كاكااة ئااةو زجنااريةم بااؤ بكةنااةوة .وتيااان :يبااؤت ناكةينااةوة تااؤ لةسااجن
رِاتكااردوة ي ،و وةَلااآل لةسااجن نةبوومااة ،بااةخوا ليَيانااداوم ،ئااةها لااو ضااى ثيَـاااتوة..
دةسااتم ..دةماام ..هااةمو جاىَ مس ا بااوو و لااة سااجن بااؤ زجنريدةكةنااة ملاام دةيكةنااة
َآل بة هةزار حاَليَكى تابؤيان كردمةوة بةخوا بة سىَ كةسان خةريك بوون تاا
دةستم ..وةل
كرديانةوة بةض حاليَك هةر مردم .ئيي ئةو رِةمةزانةم لةسةر ئاةو جاداناة بردةساةر ..باةرِؤذ
َؤن ..بةشةويش لة كؤالنء كاةالوةكان ،لاةناو طاويَنى زبالةوشاتى
دةضوومة حةمام يان سال
وادةخةو  ،بةرِؤذ ثيَش ئةوة ئيَواران دابىَ دةطةرِام كونيَكم دةدؤزيةوة.
ثا لةكو َ نان دةخوارد نيوةروان
لةمةت ةم..
ثا بةضى ثارةت لةكويَ بوو
َم دةكرد..
سوال
ى 
ثا كةم ثارة ئةدايت َ
ئاهةند َ كةم دةموت ليَم قةوماوة بيكة لةرِا خوا ..
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ثا كةم سوكايةتى ثيَدةكرد 
َدةكة ي 
ئا ..دةيانوت :يدادة طيان تؤ زؤر جوانى بؤ سوال
دةموت ليَم قةوماوة لةمالَ دةريان كردووم ئيي باةعز َ كاةم ثارةياان ئاةدامىَء دةياانوت:
َوة ديَم بؤ سوالَ 
َةوةي ،وايان دةزانى من لةمالة
يبرِؤخيَرا بؤمال
ثا كةم هةبوو كاتيَك ثارةيةك بداتىَ شتى ناشرين بةرامبةر بكات يان دةسا بـيَناىَ
دةستدريَذ بكات
َم نةمدةهيَش تائةوكاتة من هةر ثاك بووم ..بةرِؤذ هةناد َ كاات بياان هيَشاتاية
ئا ..بةال
دة ضوومة مزطةوتىَ نويَا ذم دةكاردوو دةخاةو باةم زؤرجاار دةرياان دةكاردمء دةياانوت:
يباااااارِؤ ليَاااااارةي ،بةشااااااةو
َكي بيَ دةرةتانء
بةثيَي بنةماكاني ئايين ثريؤز كةثشتيواني لةخةل
ساااااااةدان جاااااااار لاااااااةقاثى كةسامء ليَ قةوماو دةكات بةتايبةت حورمةتيَكي زؤري بؤذنان
مزطااااةو ئااااةدا ،دةريااااان داناوة بة منونة ،بةزةييةكي زؤر بؤ ئةو ذنانة ثيشان دةدات
كةدةكةونة تةهلوكةوة .ليَرةداء لةم برِطةيةدا ثةرستطايةكي وةك
دةكردمء ناةيان دةهيَشا
ب اامة ذورةوة ئاايي شااةوان مزطةوت كاتيَك دةرطاكاني بةرِووي ليَ قةوماويَكدا دادةخات
َتداران توانايان هةيةو ضارةسةري
دةبيَتةهةمان كةرةستة كةدةسةال
هااةر لااةكون دةطااةرِام لَيااى
َيةتيةكاني ثيَ ناكةن ئةمة دةطةِريَتةوة بؤ ئاسز
كيَشة كؤمةال
تااااةوم سااااةرماو طااااةرمام
بريكردنةوةي ئةوكةسانةي كةلةم شويَنةدا كاردةكةن واتا ض
َتدا بيَ يان لةثةرستطاكاندا.
دةبااوو ..دةبااوو تةحااةمول لةدةسةال
بكةم..
اااااا ضاوثيَكةوتين دوةم ااااا 
ثا ئةوة ضية جطةرة دةكيَشي ضؤن فيَر جطةرة كيَشان بووي 
لاااةداخان ..لةساااةر جاااادة فيَرباااووم ..باااة ثاااارة ساااوالَ دةمكا ارِ  ..وةرة باااؤت باساااكةم،
ى باااوو جلااام كرِيباااوو لاااةدوكانيَكى دامناااابوو ناااةم دةدؤزياااةوة
رِؤذيَكياااان ثيَشاااي جيَاااذن َ
ليَيدةطةرِام ،كةضي كورِة مامةكةمم بينى..وتى :يئةوة ضى دةكة ليَرة ي 
َى ثورمم جلم كرِيوة دة بةمةوة .
و لة مال
وتى :يوةرة بؤ مةت ةم باب ني نانى دةخؤيني
و نايةم.
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وتاااى :يوةرة دةضاااينة طلكاااةني ،و ناياااةم ثياساااةو شاااتى واناكاااةم ..ئااايي رِؤ  ..ضاااوو
تةلةفونى بؤ با كرد بابيشم لة مالَ بوونزيك جاة ذناىَ باوو ..وتباو  :ي(ت) لةويَندةريَياة،
َآل ئاةوانيش بةثةلاة طةشاتنة ئاةو َ منايش ئاةوكات
لةشار ئةتيبايةي ،بة موبايلةكة  ،وةل
دوكانةكااةم دؤزيبااؤوة ،ثشااتم لةجادةكااةبوو كااوِر دوكاندارةكااة مناادالَ بااوو ..وتااى :يدادة
(ت) سااةير دواوةتبكااةي ..ئااةمنيش ئاااورِم داوة ..وة بابااة ضااى ببياانم ..بااةم سااةر
برايةكةمم بينى ،ئنجا برايةكةم سةر زؤرزلء ناشرينة وةكى (م) ..40ض (م) ببينى ضربا
ماان هةرئةوةناادةم بينااى قاضاااكانى بااا ء برايةكااةمء مااامء هااةمويان رِايااان دةكاارد بااةرةو
َآل ئةمنيش رِامكردء جلكم فريَداء ارمدا ئاةوانيش بةدواماةوة ارياان ئاةدا..
رِووم ..وةل
َادةن .ثؤليساى
َآل طرتياة ويساتيان بةهاةموو تايَم هةل
ئةوة ناشزاة بةردةمم مةخفةرة ..وةل
مةخفةرةكة هاتنء دةستيان طرتنء وتيان :يئةوة كوو وا ليَدةكةن ي
ى كاااوا ك اام ضااةن شااةوة تااؤ لااةكويَى ..كةضاااى
َاا َ
ئااةو باوكااة ماان زؤر كااةربوو ،لااةبر بل
ثرِجنَيااو كردمااوء وتااى :ي(ب ايَ ئااةخالي هااةي ب ايَ ئااةخالي)ي ،ئاايي ئااةو عالةمااة سااةير
دةكااااردين هااااةموومان طرياياااان..
طرتوءخانةكاني كوردستان بةتايبةت طرتوءخانةكاني ذنان
نةكراون تةنانةت لةرِوءي
دروس
ئااايي باااا شاااكايةتى ليَكاااردمء وةك ثيَويس
َكي طرتين لةشفرؤشةكان نايةت
خؤشاااايان بةكااااةفيل بااااةربوونِ ..ريَكخستنيشةوة بةكةل
باااااا وتاااااى :يدز ليَكاااااردووم ،ضونكة بةثيَي ياسا مانطانة ذمارةيةكي زؤر لةسةرؤك
َو دةكريَن لةطةلَ
َاااآل باندةكان دةس طري دةكريَنء تيَكةال
دوا هاااةتيوان كاااةوتوةي ،وةل
بةندكراوةكاني تردا ،ئةمة طرتوءخانةكان دةكاتة بازاِريَك
لةساااااااجنةكة ماااااااام تاااااااااااااااا دوو
َت
َكي بةدةسةال
بؤلةشفرؤشي ضونكة سةرؤك باندةكان خةل
مانطان ،ئاليَرةوة تووشيانكردم.
دةناسنء بةئاساني دةتوانن بةثيَي ياسا كةفالةت بؤذناني
رِاثيَ يان بكةن
ئاايي ذن َيااك لااةو َ بااوو ناااو (ت) بيَ دةرةتان بكةنء بةرامبةر ئةوة
بوو ،ك ى خؤ بةثارة (كردباوة بؤبازارِةكاني لةشفرؤشي.
ذن).
ثا كىَ ثيَى وتى شتى وايكردوة

َكي وآلتيَكي دياريكراوة ،كة ناكرَي لةم تيَكستةداء لةم تويَذينةوةيةدا ،ئيَمة لةزاري (ت)ةوة
َةدا مةبةسز لة خةل
 40لةم خال
َةكةمانء ئةوانةي بةدووي ضارةسةري ئةم كيَشانةدا دةطةرِيَن.
ئةو سووكايةتية بطويَزينةوة بؤ كؤمةل
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خؤ  ،ضونكة حمامىء شتى وادةهاتن بؤ سجنةكة وةكو ئيَوة شتى ليَيان دةثرساىء ئايي
هةمو طويَمان لة قسةكانيان بوو.
ثا ئىَ ئيي ئةو ذنة لة سجن بوو بة هاورِيَ
ئاا ..بااوو بااةرِةفيقم ،خاؤ بااة كةفالااةت باةربوو ..دةيااوت :يزطاام ثيَا دةسااوتىَ ..كةبااةربوو
ى
ى رِؤذ وتاى :يدةبا َ
َى خؤياان ،دوا سا َ
كةفيلى بؤ منيش هيَناا باةر دام ئايي بردمياة ماال
َاااةت بؤدةكاااةم باااةطولَ هاااةموو خااااويَن
ئيشااام باااؤ بكاااة ي منااايش و بةساااةر ضااااو ئةومال
دةكةمةوة .
َى ماان ئيشااى واناااَليَمي ،و ئااةد ضااى وتااي :يدةباىَ ثياااو بااةِر َ
وتااى :يتااؤ زؤر باىَ ئااةقل
بكة  ،رِاباويَر ي ،ئاةمن بةضااو خاؤم بينايم ميَردةكاة ساةد جاار ثيااو دةهيَناا لةطاة َل
ذنء ك ااةكة دةضااونة ذوور ،مناايش زؤرم لااةال سااةيربوو ،و ماان شااتى واناكااةم زينااام
نةكردوةء شتى وا ناكةم ..من شتى حةرام ناكةم .وتى :يثارةكة بة شدةكةيني
ثا كةسى تر البوو ئافرةت
ئااا ..ك اايَكى البااوو ناااو
َكردن طوناحة يان
َيَ يمن لةثيَشدا وامدةزاني سوال
(م) باااااوو عاااااةرةت باااااوو( ،ت) دةل
َم
َةكان ئةوةندةوشتم بيين ئيي سوال
َل
َي دةال
َم لةمال
ميَردةكااااااةي رِؤذ سااااااةد عةيبة ،بةال
لةالئيحتيادي بووي .لةرِاستيدا سوالَ ثيشة نية هةنديَك جار
ثيااااااااااو دةهيَناااااااااا باااااااااؤ
َم ئةم شيَوازة
َكي بةال
هونةريَكة بؤكؤكردنةوةي ثارة لةخةل
ذنةكااااااااااااة ء ئةوك اااااااااا اة
بؤدابينكردني بذيَوي شيَوازيَكي قيَزةونة لةسةر ئاسز هةموو
عةرةباااااااااااة ..تةلاااااااااااةفونى دونيا تةنانةت لةالي خودي لةشفرؤيش ..لةالي خودي
ثيَبوو ..ذنةكة هةروةكى لةشفرؤ كةدةبينَي لةشفرؤشي كاريَكي قيَزةونةء هةس
َيةتيء
بةدالاااة خاااةريكى تةلاااةفون بةضةوسانةوةيةكي مادديء جةستةيء دةرونيء كؤمةال
َكردنة لةالي
كااردن بااوو ..ميَردةكةشااى مرؤيي.. .تاد دةكات ئةوا سوكيين كار كةسوال
ئاساي دةبيَتةوة.
دةيااااوت :يبيكااااةو باشااااةو
ئةمة ئةوةمان بؤثيَوانةدةكات كةلةشفرؤشي ض طوشاريَكي
خااااااااااؤت دةذيَنااااااااااىء زؤر
َيةتي دةخاتة سةرخودي لةشفرؤ .
دةرونيء كؤمةال
خؤشااااة ..دوايااااى حااااةز
ليَدةكة ي
َكى كو َ زياتر دةهاتن
ثا خةل
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َاااااآل هاااااةموو جيَطةياااااةك لةمةسااااايفةوة ..لةشاااااةقالوةوة ..لةناوشاااااار هاااااةوليَرةوة..
وةل
َةوة ..هى طوندةكان ..هى ديانا (سؤران) ..ئاوا.
لةدهؤكةوة ..لة موسل
ثا رِؤشنبري (موسةقة ) دةهات يان عةشايةر
زيااااتر موساااةقة باااوون ..هاااةموو باااةقاتء ثانيلؤناااةوة دةهااااتن ..مةساااول باااوون ..ياااان
لةئةجنومةنى وةزيرانةوة ،عةشايةريش دةهاتن..
ثا ميَردةكة خؤ نةئةهاتة الت
نةم هيَش (ضاوي زؤر بز) بوو حةزم نةكرد ،ئيي ديسان رِؤيشتم لةو َ و من ئاةو ئيشاة
ناكةم ،ئيي حةثةسابووم..ديساان رِؤشاتم كةو اةوة جاادة 15 ،تاا  20رِؤذ دةساورِامةوةء
َى (ت)
َكردن طوناحااة يااان عةيبااة ،بااةم لااةمال
َم دةكاارد ماان لةثيَشااا واماادةزانى سااوال
سااوال
ئةوةناادة شااتم بينااى ئاا يي سااوا َل لااةالم ئيحتياااد بااوو دةمااوت سااةد شااوكر بااة جااادةو
َكردن
سوال
َاآل جااريَكي تار كةلةساةر شاار
ئةو ذيانة من بردمةسةر ياخوا كاةم نةيباتاة ساةر ..وةل
بااووم طااريامء رِةوانااة مةركااةزيان كااردم لااةو َ طرتياااةء ثرساايارو جااوات وتيااان :يدةب اىَ
بطرييَى تاكةفيليش نةيةت بةرنابىي ،ئةوجا لةسجن ذنيَكى ليَبوو ناو (ت) 41باوو لةساةر
فليمى سيكم طريابوو ك ةكةشي ناو (ض) بوو طريا بوو ..ئةويش لةسةر فيلم.
ثا ئةكتةر (مومةسيل) بوون
نااازاة بااةم دةيااانوت :يلةسااةر فلاايم طاارياوني ،ئنجااا خؤيااان بااؤ طااؤرانى بَيااذةكان كليثيااان
دةكاارد بااؤ طؤرانيةكااة ((..بااام لااةناوي طؤرانيةكااةو طااؤراني بيَذةكااةي دةكااات ،ل َياارةدا
ناكرَي بنووسرَي )) ..لةو َ لةو كليثة هةن وتيان :يئةوة عينوامنانة طةر بةر باوو وةرة
َياان لةساةر جادةكاة
َاآل مال
َمان تةوةي ،لةرِا خوا كةفالةتيان بؤ كردمء بةر باووم وةل
مال
َآل ئةوةنادة ياان لاةبن
 ....بوو ،بردميان هةر ئةو ئيشةم هيَشتا نةدةزانى ..نةم دةكرد ..وةل
طااو َ دام ئةوةناادةيان قسااة بااؤكردم بااةخؤ ء كااورِو مَيااردء كااؤ ..هااةمويان خااةريكى ئااةو
ئيشة بوون.
ثا ضؤن فيَريان كرد
زوو زوو دةيانوت :يدةب ؤ سةر جادة بة شكم بطرييَىي ..ئيي ناضار رِاز بووم.
َيان ماوةتةوة بؤ كاري لةشفرؤشي
 41مةبةسز (ت) يَكي ترة نةك ئةوةي كة لةمال
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ثا باشة ضؤن دةست ثىَ كرد لة كيَوة دةست بةم كارةكرد
يةكةمني كةم كورِةكة خؤ ناردة ذور بؤم ،ئيي بةرة باةرة ثياوياان باؤ دة هيَناام ،ئاةوة
يةكااةمني جااار بااوو زينااا بكااةم كةها ااة دةر زؤر زؤر بيَتااا قااةت بااووم دَلاام وةكااى دوومبااةط
ليَيسااةدا هاايؤ قسااةم نااةدةكرد لةطااةلَ كةساايان ..زؤر ثةشاايمان بوومااةوة بااةم سااود ضااية
تازة
ثا كةم هةبوو حةزكات تؤ ضيَذ لةكارة سيَكسيةكان ببيني
َآل تؤ ثياوان ناناسى هةربؤ خؤيان (طرنطة)ء بةم كة بة خةم ذنةوةن
كورة ناوةل
َيان
ثا ماوة ضةن مايتةوة لةمال
 20تا  25رِؤذ َ هةر ئةوةندة..
ثا لةو ماوةيةدا ضةند كةس بينى
بةخوا رِةنطة  100تاا  150كةسام بيناي َ درؤي ناكاةم ئاةوة هاةر دةيـيَناان ،ناازاة ئاةو
بةشيَوةيةكي طشز بؤئةوةي ئافرةتيَك طوجناوبَي بؤكاري لةشفرؤشي دةبَي لةرِووي جةستةيةوة
اليةني كةم كةميَك ثيَطةيشتو بيَ  . .كةدةكاتة زياتر لةتةمةني  12سالَ .بةدريَذايي تةمةنيَكي 12
َيش طةر زياتر نةبَي مرؤظ لةكةلتووريَكدا دةذي كةبةهةموء شيَووةكاني ثةيوةندي سيَكسي
سال
تيايدا قةدة ةية تاكة ِريَطا بؤ قةدة ةكردني سيَكم بريتية لةطونا  ،بريتية لةعةيبة  ،بريتية
َدا دةكرَي (ئةوبةزؤرة مةبةستمان
لةناموم بؤية كاتيَك ذنان يةكةم جارو بةزؤر سيَكسيان لةطةل
لةثارةء ئيغتصابة) ئةوا هةس بةتاوانيَكي طةورة دةكةنء كاتيَكي زؤريان دةوَي تائةم مةسةلةي
َنيايةوة هةرطيز لةيادي ناكةنء دةزانن بةردةوام تاوان
َم بةدل
تاوانة لةاليان كالَ دةبيَتةوة ..بةال
َةيةك لةخؤيان بكةنةوة يان سزايةكي خؤيان بدةن. .
دةكةن بؤية هةس دةكةن دةبَي بةردةوام تؤل
َم كاتيَك دةزانن هؤكاري تاوانةكةيان كةسيَكي وةك باوكيانة دةبينن (م) يشء (ت)يش يةكةميان
بةال
ََي يحةزناكةم
خوازيارة رِؤذيَك دةرفةتي بَي دوو تف بكاتة طؤرِةكةي باوكي دووهةميشيان دةل
خةونيشي ثيَوة ببينمي وهةردووكيشيان ئاواتةخوازن طةورةترين سزاي باوكيان بدةن ..لةاليةكي
َةتي (م)دا باوةرِي وابوو
َم لةحال
ترةوة (ت) حةزناكات لةبنةرةتةوة باوكي هةبواية بةال
طةرباوكءبراءكةسي خؤي هةبواية ئالوءدةي ئةوكيَشةية نةدةبوو .ئاليَرةوةية هةبوونء نةبوءني
َيةتيء خيَزاني ناهةمواريةكاني
َكو ذينطةي كؤمةال
باوان زؤر كاريطةري ئةوتؤي نية لةسةر مندالَ بةل
َدةي
دةبنة هؤكار كةناضاري دةكةن رِوءبكاتة لةشفرؤشي خؤئةطةر دامةزراوةيةك هةبَي دال
بيَدةرةتانان بدات ئةوا ئةوانةي طرفز ذينطةيان هةية هؤكارةكةي باوان بَي يان نا دةتوانن سودي
ليَ بينن.
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خةركة لةكو َ ثةيدادةكرد ،ئنجا ضةند فيتةر دةهاتن ئةمن زراوم دةضوو دةموت ،خواياة
بااا يااان باارادةر بااا نةيااةن ..ماان ضااى بكااةم بااةخوا ماان ئةوةناادة لااةو بابااةم ترساااوم
حةزناكةم خةويشاى ثيَاوة ببيانم ،طاةر باا مارد دة ضامة ساةر قاةبر دوتفاى ليَدةكاةم كاة
ئاوها منى رِسوا كرد..
ثا بؤ واهةس دةكة رِسوا
ئةد يةكىَ لةجادة تةو َء (بةردةوام تةعداي ليَبكرَي ) رِسوانية ئةد ضى رِساوايية
باجى طيان.
ثا ضةندت دةس كةوت ثارةكةي ضؤن وةردةطرت
ئةمن م امةلاةو شاتى وام ناةدةكرد ..نةمادةزانى ئاةوان باؤ خؤياان دواياى كاةكابرا دةرِؤ ،
بةشى دةكرد وةك يةك
َةكان ةدريان ىلَ نةدةكرد
َة دةآلل
ثا مال
َم لةسليَمانى هةر زؤر زؤر دةبوو ..من (لةشام بفرؤشام) و ئاةوان ثاارة
لةهةوليَر زؤرنا ..بةال
وةرطرن ..وةك سوالَ ..تؤزيَكيان ئةدا بةمن وةك ئةوةي خيَرم ثىَ بكةن.
ااا ضاوثيَكةوتين سيَيةم اا
ثا نةدةترسا سك ببىَ ليَيان
َم دةيان وت :يبارؤ حاةت تاؤي ،ياان دةياانوت :يبيبةساتةي(،ثياوةكان
َآل بةال
ك ىَ بةرةوةل
دةيانوت :يئيَمة مةنع ناكةين ،ضونكة سيَكسةكة هيؤ خؤشي ناميَنَي بؤ ئيَمةي.
ثا ضى بيَزار دةكرد
كةثياوة موسةقةفةكان دةهاتن ئيي شتى سةير سةيريان دةوت.
ثا وةكوو ضي
دةيانوت :يماكسيةكةت هةمو داكةنةي ،دةيانوت :يبة فةرةنسى دةمانةويَ ي
ثا مةبةستيان ضي بوو لة فةرةنسي
يةعنى (سيَكسي نادرووس ) يان كة من وةك كةرويَشك بكةوم ..دةياانوت :ي(باا سيَكساي
دةموضاو بكةين)ي ..ئيي حاشا لةرِووت شتى ثيمءعةي  ..من هةرطيز رِازي نةدةبووم بة

176

(سيَكسااي نادرووسا )(( ...دَلااى تيَكااةلَ دة هاااتء سااةير زةويةكااة دةكاارد ،وةك ئااةوة
وابوو بري لةشزَ بكاتةوة)).
ثا ضيي
مااةمكيان زؤر عااةزَي ئااةدام ..ئييسااتا ئااةوةتا دوو سااتياة بااة سااتوة ئةوةناادة شاال بااووةء
داياام ديَش اىَ ..بااةددان زؤر ئازاريااان داوم ،وةك ئااةوة وابااوو دوذمنيااان بةردةس ا كااةوت َ
طازياااان ليَااادةطرت زؤر توناااد دةيانطوشاااى لاااةذيَر دة ساااتيان دةطرياااام ..دةماااوت :باااؤ وام
ليَدةكااةن خااؤ كافرنيمااة ..خااوا قبااولَ ناكااات ..خااوا قااوِر بةسااةرم كااردوة ،ئَيااوة بااؤ وام
ليَدةكةن يان زؤرترين هةر داوا (سيَكسي نادروستيان) دةكارد مةطاةر عةشاايةر بـاتاياة
بةم ئةوان (بةشيَوةيةكي درووس وةك ذنيَك سيَكسيان لةطةلَ دةكردم) و دةرِؤشز..
ثا ضيي
َاااآل (سيَكساااي نادرووسا ا بةهاااةموو جؤرةكانياااةوة) مؤدةياااةتى هاااةمو لةساااةتةاليتةوة
وةل
فيَربوون.
ثا هيؤ سيَكسي نادرووست كردوة
َآل دووجار سىَ جارم كردوة ..بةزؤر ثيَيان دةكردم ..بؤ سىَ كةسم كردووة ..درؤناكاةم
وةل
َم بةزؤر ليَيان دام وتيشان شكات ليَدةكةين ..ال (ت) ئيي ثارةشيان نةئةدامىَ.
بةال
ثا سودفة كةسى باش كرد
ئا..كورِيَك بوو ثيَموت :ئةزية مةدة ..وتى :يئاة باؤ دة كاة ي ،و ئاةو ذناة بيَازةمرية
َكم باؤ دةنيَريَتاة ذوور مان ناضاارم..
هةر خاةل
لةرِاستيدا ئةم ك ة خؤي لةرِاستيدا
بةثيَوةرة طشتيةكان جوانيةكي تيادابوو حاااالَء مةساااةلةم ئاوهاياااة ..مااان فيَااار ئاااةو
هةروةها دةتوانني بَليَني زؤر سادةو بيَتاوان ئيشة نيم ئةم فيَر كاردمء نااعيالجم ..ئايي
ديار بوو .ئةوةي لةم ك ةدا زؤر طرنت بوو وتااى :ينايكااةمي ..و  :قااورِ بةسااةرم ئيَسااتا
زؤربةي كاتةكان كةشتيَكي بام دةكرد ،دةضيَتةدةر شكا ليَدةكاو (ت) حةيام دةبا،
دةيوت :يعةي نةبيَ  ،يان حاشا لةرِووتي
َك دةكااة ،
َااىَ (بااؤ باسااى خااؤت بااؤ خااةل
دةل
بةتايبةت بة ئةدةبيَكةوة باسي لةوشتانة
تاااااكو بااااةزةييان ثياتااااا بيَتااااةوة) ..دةيااااوت:
دةكرد كةبة ثيَوةري كؤمةآليةتي الي
يلةطةلَ ثياوان قسان مةكة (سيَكسي) خاؤت
ئةويش نادرووس بوون .
َىَي ئااايي ترساااام بةكورِةكاااةم
بكاااةو زؤر ماااةل
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َااآل نايكاااةم ( )100ديناااار ،
وت :نااا باااة قوربانااة وةرة بيكاااةو شاااكا ليَمةكااة .وتاااى :يوةل
ديناري سويسري ئةوسا ،دامىَء بؤ خؤمء وتى :يلاةال (ت) وانااَليَم ئاةو ثارةياة جوداياة
َة مان لاة جاادةو
ي ساال
َطرةي ضاوة دةرو وتاى :يكاردمي  ..ئاةو كاورِة دوو ااا سا َ
بؤ خؤتى هةل
َى (دةآلَلااةكان) ثياااوان بااةِر َ دةكااةم يةكااةم كااةم بااوو بيبياانم بااةزةيى بااةمنا بيَتااةوة
مااال
زؤريش طةن بوو
ثا زياتر لةكام كاتدا كرِيار دةهات
لةثا عةسر ..ئيَواران يان س ات سيَء ئاوها..
ثا بؤ ئةو كاتانة
َكي طشاز لاةرِووي
بةثيَي ئةم وتانة ئةوانةي كرِيارن بةثلةي يةك بريتني لةئاستيَكي بةرزتر لةخاةل
َايَني ،قساةزاننء
َطادا بةرِؤشنبري هةذمار دةكريَن ..كة ئيَمة دةتوانني ثيَياان بل
زانياريةوة كة لةكؤمةل
ي وةرطريناةوة كاتيَاك كاةدان دةنيَانني بةرِاساتيةكدا
بةم ثيَوةراناة دةتاوانني سايفةتي رِؤشانبرييان لا َ
ئااةويش ئةوةيااة كةلةشفرؤشااي ثرؤسااةيةكة بةئاشااكرا توندوتيااذي بةرامبااةر بااةمرؤظ تيااادا ئااةجنام
دةدريَ  .

زياتر مؤزة بوون يان تةلةبة زانكؤ بوون يان مةسول.
ثا مةسول زؤر دةهات
زيااااااتر بااااااؤ مةسااااااولةكان لةبةشي تيؤري تويَذينةوةكةماندا بامسان لةوةزيفة بايلؤجيةكةي
سيَكم كرد دةبينني ثياوان ئامادةي ِريَطرتنيان لةمندالَ بوون نية
َكى دةبااااارد خؤياااااان
خاااااةل
َم دةبيَ هةموء
ضونكة لةزةتي سيَكم كةم دةكاتةوة ،بةال
ناااااااااةدةهاتن بةتةلاااااااااةفون
دةرةجنامة قورمء خراثةكاني وةك دووطيانيء ئةركةكاني دوو
َكو هيَشتا دةبينني
َيانبطريَ  ،هةر ئةوةندة نية بةل
ثيَياااااان دةوت :يك ااا ايَكى طياني ذن هةل
ئاوهاو ئاوهامان دةو َي
باوكي (ت) قيَز لةبووني ك ةكةي دةكاتةوة.
ثا زيااااااااتر داوا ك اااااااى
ضؤنيان دةكرد
وةَلااآل مناادالَ ب اىَ يااان (زؤر سيَكسااي نااةكردبَي  ،ضااونكة طياااني تَيااك دةض اَي ) ،ب َي ا ئاايي
جوان بىَ.
ثا كةسى ناوداري بؤ تؤ هيَنا
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ئا ..مالزم ( )...و رائيد ( )...بوون.42
ثا ئةو رائيدة نةدةترسا
بااا زؤر دةيااوت :يماان (ت) دةناساام هااى خؤمانااة بااةم توخااوا ناااوم نةبااة  ،حااةيام دةضاىَي
َاآل
َكى ساليَمانى دةياانوت :يشاةيتانن حاةيامان دةباةني ،وةل
ئينجا زؤر دةترسا من خاةل
َى (ت) ضااوومةدةر بااؤم كااردة دةبااوو دؤرة لااةداخان ال هةموكااةم باساام
مناايش كةلااة مااال
دةكرد.
ى وياذدان باوو ..ضاومةوة
ئيي نةم توانى تةحةمول بكةم قةلبم ذاناى دةكارد ئاةو ذناة زؤر با َ
َآل كةطريام دوو زاب لةو َ باوون .يةكاةمني جاار
سةرجادة ديسان دوا دوو شةو طريام وةل
زابتةكااة بااةمنى وت :يكااوا هةسااتة ئااادة ي ،مناايش ضااوزاة ئااةوان ئةوةناادة (بايَ ئااةدةبن)،
هةستام ئنجا وتى :يكوا بلوسةكةت ناو قةد بطارةي ،منايش طار وام دةزاناى ئااخؤ باؤ
ضية وتى :يبةقوربانى ئةو  .. ....بةساقةتبم ..وة لةو  ......وة لةو ......وة لاةو
...ي منيش و ئيَوة الخؤ دفاعمان ليَبكةن بؤ خؤتان باسى ئةو شتانة دةكةن
ثا هةردووكيان
ئااا ..هااةردووكيان وةَلااآل وتيااان :يدةب اىَ وااان دةيااة دةنااا دةسةينااة ئةحاادام بااؤ سااجني
منيش زؤر دةترسام لةسجن ..زؤر ناخؤ بوو ..كةسم نةبوو ليَم ثرساىَ ،مواجاةم بكاات،
ياااان ثؤليساااةكان هةرشاااتيَكيان باااؤ بكرديتاياااة كاااةدةيان زاناااى تاااؤ لةساااةرجادةوة هااااتو
ئااةوانيش (تةعاادايان دةكاارد) ،خااؤم سااجنم بينيبااوو حااةزم ليَنااةدةكرد ..ئااةو خؤرِيانااة
دةياااان ترسااااندم ،و مةمباااةن باااؤ ساااجن وتياااان :يباشاااة دةت باااةين بةمؤقاااةت باااؤ (،)....
((يةكيَكة لةء رِيَكخراوانةي كةبؤ ئافرةتان كاردةكات)).
وةَلااآل تادووسا ات ،حاشااا لااةرِووت ،ئااةو زابتانااة بااةم باسااى (قسااةي سيَكساايان دةكاارد،
باسي طياني خؤيانء منيان دةكرد) ،بةهةقى ئةو خواية ئنجا ..دةستيان بؤ خؤيان دةبارد
وةختابوو سويَيان بيَتةوة..
ثا ضيان دةوت

 42ئةم دوو تيثي ( )...دوو ناوي جياوازن هةردووكيان دوو ناوي عةرةبنيء بة تيثيَكي دياريكراو دةس ثيَ دةكةن.
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دةيااوت :يئااةر َ حااةزت لااة....ي ،ئنجااا و  :وةَلااآل شااةرمىَ دةكااةم ئااةتؤ طااةورة لااؤ ئااةو
قسانة دةكة عةي لةخؤت ناكة
ثا ضيي
َآل هي اايان
ئ اىَ دةيااانوت :ي(بةش ايَوةي نادروس ا سيَكساامان لةطااةلَ دةكااةي)ي و نااةوةل
ناكةم زؤريش قسان مةكة ..وتيان :يدةباشاة دةوخةيناة ئةحادامي ..و  :يباشاة (هاةموو
َبيَم
شتيَكتان بؤ دةكاةم) ،باةم جيَطةياةك ثةيداكاةن ليَرةناا دةمويسا ب امة شاويَنيَك هاةل
لةدةسااتيان ..ئنجااا دةيااوت :يباشااة ذن بااة ضااى (ئااارةزووي س ايَكم دةكااات ) .......ئاايي
َاااآل وةةاصا الَ دوا ئةواناااة وتاااى :يباشاااة بتكةيناااة
قساااة بيَماااةعنا زؤر دة كااارد ،وةل
جاسوم ي و جاسوسى ضى وتيان :ي..........ي ناازاة ئاةوان ضايان دةويسا ضاونكة
َاااآل
زؤر حماوةلاااةيانكرد رِازيااام كاااةن ..وتاااى :ي......ي ،و ئاااة طاااةر طاااريام وتياااان :يوةل
ئي دام دةكةن لةو َ قة ةريان ثىَ كردم ثيَدةكةنيني وتيان :يوازبيَنة لةوة ئةوشةو لاة
َمان رِابااويَرةي ،و  :باشااة ئَيااوة جاىَ ثةيداكااةن ،وةَلااآل تةلااةفونيان كاارد بااؤ ضااوار ث َياان
طااةل
جيَطااة نااةبوو وتيااان :يجيَااى بااة تااالَ
لةبةكارهيَناني (ت) دا بؤكاري سيخورِي ،وةك يةكيَك
نيياااة باااةو شاااةوةي ،ياااةكيَكيان وتاااى:
لةكاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةر كؤمةلَ ،كيَشةكة
يبابيبةيناااااااااااااااااااة ((( )...نااااااااااااااااااااوي
َكو لة
بةتةنيا لةكاري سيخورِيدا نية ..بةل
رِيَكخراويَكة)) ئةوشةو بةم ئةورايء فةرامؤشكردني مافةكاني مرِءظيَكيشداية كة مانء
شااااتى بؤناكااااةين بااااةيانى جيَطةيااااةك نةماني يةكسانن بةيةك وبةثيَكةنينةوة ثيَي دةَليَن ئةي
دةدؤزينااةوة ،يااةكى سااىَ ضااوار جااار تةب ةن ئي دام دةكريَي .
َال
َ
َدا دةكةين)ء بةرةل
(سيَكسي لةطةل
دةكةيني ..ئةو تريش وتاى :يباشاة ئايي منياان باردة ().....ي باة ياانى موديرةكاة هاات،
ترسناك بوو ..تورِة بوو يةكيَكى هةند قسةرةي بوو ..وتيان :يلةموكافةحاةوة هااتوين زوو
دة بة ينةوة سبةي ثا س ات  ، 3ئيي منايش ئاةو شاةوة لاةو َ ماام دةترساام ..سابة
ئةوانة بةن (تةعداشم ليَبكةن)ء تةسليم بةسجنيشم بكاةن ضاونكة زؤر بيَشاةرة باوون
دةستيان دةرِؤ ..
سبة بةيانى بوو ،بة (موديرةكةم) وت :دةرِؤم ..وتى :ينابىَي ..وتيشاي :يتاؤ موكافةحاة
هيَناوياااانى دةبااىَ بؤخؤشااايان بتبةناااةوةي ،هاااةر و  ,,,هاااةر وتاااى :يناااابىَي ئاااةمنيش و

180

َآل تؤزيَاك وةساتا
دادةطيان موكافةحة ضى ئةوان بؤ خؤيان (سيَكسم لةطةلَ دةكةن) ،وةل
ثيَى سةير بوو ئةمن وام وت ،مات ما ..وتى :يبارِؤ دةر َ جاار َ تاادوايى بانطا دةكاةمي،
وةَلااآل هةسااتام ئاايي نيااوةرِؤ بااوو و ماان دةرِؤم ..وتااى :ينااابىَ دةرِؤ بااؤ ئيشااى خااراثي..
منيش زؤر تورِة بووم و تؤ هة ق ضية (جةستةي خؤمةو ضي ليَدةكةم دةيكةم) ،وتاى:
َم ئةم وةرة قةية لة بؤمن
يبرِؤ ضاوتدةر َ برِؤ ((قسةيةكي زؤر ناشرينة ناطيَرِريَتةوة)) ،بةال
ئيمزا بكة ،كةخؤت دةضيتة دةر َ تامن مةساول ناة ي ،و ساةد جاار ئيمازا دةكاةم ئايي
رِؤيشتم ..وتى :يبرِؤ مل بشكيَنة بيَشةرمي
ثا لةهةوليَر مالَ زؤرة ئةم ئيشة بكات
زؤر زؤرن هةر لةبذاردن نايةن رِةنطة هةزاران.
َةكان زؤرن ذمارةيان
ثا دةآلل
ناَليَم زؤر زؤر..
ثا كيَن زياتر توشى ئةمةدةبن
َآلهاى لةشفرؤشااةكان وةكاى ماانن زؤر بااةيان شاويَنء رِيَطااةيان نياة ..لااةمالَ دةركااراون..
وةل
َياان
َياان هةياةو حال
َةكان)نا ئةوان خؤياان مال
يان عةرةبنء رِايانكردوة ..ئاوها ،بةم (دةآلل
َة.
َةكان) ميَرد يان براكانيان لةطةل
باشة و موسةقةفيشن ..نازاة بؤ وادةكةن هةمو (دةآلل
َك بؤ ئةمة دةكات هةذارية يان ضي تر
ثا بةرِا تؤ زياتر خةل
يةكى وةك من لةناعيالجياية ..كةم سيقةت ثيَناكاات ساوالَ بكاة  ،ئنجاا رِيَطاةو شاويَنى
بؤدابينكردني
كاركردن يةكيَكة لةوِريَطايانةي مرؤظ لةملمالنيَ ئابوريةكاندا بةكاري دةهيَنَي
ثيَداويستيةكاني ذياني هةموء مرؤظيَكيش بةثيَي بازارِي كارء تواناييةكاني خؤي كاريَك
َكردنيش بيَ  .لةباري
دةدؤزيَتةوة بؤئةوةي بذيَوي خؤي ثيَدابني بكات ،تةنانةت طةر سوال
لةشفرؤشيدا ..لةشفرؤ ناضاردةكرَي سيَكم بفرؤشَي بةثارة بةجؤريَكيش رِابَي لةسةر ئةو
كارة كةدواتر ناتوانَي دةس بةرداري ببَي ضونكة ماوةيةك بةسةر تةمةنيدا دةرِواتء
َكاني
لةشفرؤشيش تاكة ِريَطا دةبَي بؤذيان كاتيَك طةشة بةم كارةدةداتء دةبيَتة سةرؤك باند خةل
تر دةضةوسيَنيَتةوة ئةوا ئةو كاتةية كةثيَداويستية هةرة سةرةكيةكاني دابني بوةء هةولَ دةدات
َةمةندي ..هةر بؤية ئةوانةي بةتةنيا لةشفرؤشي دةكةن بؤ ثارة دةيكةن ،بؤذيان دةيكةن،
بطاتة دةول
َم سةرؤك
بؤ فةنتازيايةكي دياري كراو دةيكةن يان بؤ ضةن ثيَويستيةكي دياريكراو  ...تاد بةال
َةمةند بوندا لةشفرؤشي دةكةن.
باندةكان سةرةرِاي ئةمانة هةموي لةثيَناو دةول
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َةكان وةكى ئيَمة نني زياتر بؤ ثارة
َم دةآلل
َى دةآلَليَك بذي  ..بةال
خةوت نية بؤية دةبىَ لةمال
وادةكةن..
ثا فةري ضى بوو لةنيَوان كرِيار سليَمانىء هةوليَردا
َكي موص الَءهةوليَريةكان زياااتر حااةزيان دةكاارد لااة طااةلَ ك ايَكى هااةوليَر رِابااويَرن
خااةل
َكى
َكة عةشايةرةكة طويَى ثيَنةئةدا خةل
بةتايبةت مةسسولء زاب ء شتةكانيان بةم خةل
َكى سااليَمانيش بَيا  ..دةيااانوت:
كااو َ بايَ ..ئااةوان ،عةشااايةرةكان ،نةدةترسااان طااةر خااةل
َكى سااليَمانى
َم وةك اى تاار مةسااولةكان بااة عةكسااةوة دةيااانوت :يباخااةل
يباشااييشي بااةال
نةبيَ بامسان دةكات ،طالتةمان ثىَ دةكةني ،ئاوها بريدةكةنةوة هيَند شةيتانن..
َكى سليَمانى ضؤن بريدةكةنةوة
ثا ئة خةل
َكى كاويَى باةم (بةكاةيفء زةوي بوويناياة و هةرضااؤنيَكيان
َاآل ئاةمان شاتى وانياة خااةل
وةل
َكى كويَي ..
ويس با بؤيان بكةين) ئةوها هةر ناثرسن تؤ خةل
َكى سليَمانى يان هةوليَري داوا سيَكسي نادرووس دةكةن
ثا زياتر خةل
َآل رِاس سليَمانى ..ئةوانيش باساى ئةوشاتانة دةكاةنء داواشاى دةكاةن باةم وةكاى
وةل
ئيَااااااااااارة ناااااااااااا ..ئيَااااااااااارة
بةعةشااايةرو موسااةقة ء
جياوازيةك بةدي دةكةين لةنيَوان تةوزيفكردني تةكنةلؤجيادا
لةنيَوان هةردووشاري سليَمانيء هةوليَردا ،طةر تيَبيين بكةين
مةساااااااااسولء ثاااااااااؤليمء
كاتيًََك تةكنةلؤجياي ئةنتةرنَي ديَتة كوردستانةوة ئةنتةرنيَ
هاااااااااااةمو هاااااااااااةردةَليَن:
كافيَيةكان لةشاري سليَماني دةرفةتي ثرايظتيان دابني كردبوو
ي(سيَكساااي نادروساااتمان
( )Privateواتا هةركةسيَك دةتوانَي ئازادانة بةتةنيا خؤيء
دةويَاااااااااات)ي .بااااااا اةخوا
لةذوريَكي دابرِاودا كةدةبينرا بةشيَوةيةكي
ويبسايدةكان بَي
ئةوةمن زياد لةثيَن مانت
َم لةشاريَكي وةك
بةرضاو سايتة سيَكسيةكان دةكرانةوة ،بةال
لةوشاااااارة باااااووم ئنجاااااا
هةوليَردا خانةكاني ئةنتةر نيَ بةشيَوةيةكي طشز دانرابوءنء
َكي ئةو سايدانة ببينن ..
بةئاسانيء ئازادانة نةدةكرا خةل
َى ساااااا اىَ
طااااااااريام لااااااااةمال
هةربؤية دةبينني تةكنيكي سيَكمء كةلتوءري سيَكم لةشاري
َاااااي) باااااووم مةطاااااةر
(دةآلل
َكي خواستيان لةسةر ئةو
سليَمانيدا بةرةء ئةوة دةضيَ كةخةل
ضؤنـا يةك ثياو بـاتاية
شيَوازانة هةبيَ كةلة ثؤرنؤطرافياكاندا هةية ئةمة بةِريَذةيةكي
بةشاااا ايَوةيةكي دروساااااا
َكي هةوليَر.
زياتر لةخةل
داواي سيَكسااااااااااااااااااااااااايان
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بكرداية) دوايش هةموو ثيسيةكةيان دةكردة ساةر دةموضااومان ..باةخوا ئاةمن باؤ خاؤم
فيَر بووبووم هةر دةهاتناة ذور
باىَ ئااةوة ئااةوان قسااان بكااةن وةك بامسان كرد لةبةشة تيؤريةكةدا يةكيَك لةِريَطاكاني
دةكةو ة ساةر دةم رِؤذيَكياان لةشفرؤشي ،لةشفرؤشي سةرجادةية كةهةرلةكؤنةوة ئةم جؤرة
لةلةشفرؤشي ثيَويسز بةرِيكالم هةبوة ئةو رِيكالمة خؤي
كابرايااةك هااات ثايَش و ساىَ
لةئارايشتيَكي تايبةتء شيَوازيَكي جةستةنواندندا هةبوة
َاااآل هاااااتو
كاااةم هااااتبوون وةل
كةلةشفرؤ ثيايدا بناسريَتةوة ئةمة لةاليةك لةاليةكي ترةوة
َك شةرميان دةشكيَ ء رِةفتاريان سةربةستانة
تؤزيَاااااك وةساااااتا ئاااااةمن رِووت ئةم طرؤية لةخةل
باااووم هاااةر باااةدةما كاااةوتبووم تردةبَي ضونكة هي يان ناميَنيَ ليَي بيسن.
َكو اليةني
َةي سةرةوة بةتةنـا بةم نني بةل
َاااااااااآل ئةم دووخال
حاشاااااااااا لاااااااااةرِوت ..وةل
َيةتي لةشفرؤشةكان كاريطةريةكي طةورةي
كابرايةكااة وتااى :يكااوا بااابزاة دةروونيء كؤمةال
لةسةر رِيَ كردنء رِةفتارء قسةكردنء ثيَكةننيء  ...تاد
دة وةرطةِر َ بااروت ببيانمي،
هةمويان بةكلتوءري رِؤذانةي
ئةمانة
كةدةكرَي
ئاااةمنيش ئاورِمااادا و  :ضاااي
لةشفرؤشةكان بناسينةوة.
َتاني
دةو َ وتاااى :يئاااةوة ضاااية باااؤ شايةني باسة لةبةر ئةوةي هؤكارةكان ضون يةكن لةوال
بةدةماكاااةوتو ي و  :ئاااةد
َمانياء سويدء
لةنةروي ء ئةل
دءنيادا لةشفرؤشةكان
ناااةها تاااو باااؤ  ....دةزووبااااة كوردستاندا قذيان زةرد دةكةن مكياجي زؤر تؤخ دةكةن رِةنطي
قااااةلبم ديَشاا اىَ ،وتااااى :يكااااوا سور زؤر بةكار ديَنن  ...تاد تةنانةت ئةمانة مةرجي سةرةكي
سةرؤك باندةكانيشة بؤ فرؤشيارةكان ،ضونكة باوةرِيان واية
هةساااااتة بااااازاة ي و  :ضاااااية
كرِيار ئارةزوءي ئةو جؤرة لةميَينة دةكات.
ضااااااي دةو َ كااااااابرا وتااااااي:
يئاااةتؤ باااؤ واكاااةوتو و باااؤ
َآل ئاةمن ثاارةم (باؤ ئاةوة ناةداوة)ي،
حةزناكة (بةنادرووس سيَكم بكةي ) وتى :ينااوةل
َكى هااةوليَري زمان ا ديااارة ..وتااى:
وةكااى قسااانى كاارد يةكسااةر زاناايم ..و  :ئااةتؤ خااةل
َآل ..ئةمن تاجرم برادةرةكةم هيَناومى بؤ ئيَرة دةعوةتى كردميةي
يئةر َ وةل
َكى سليَمانى زياتر موسةقة كرِيارن يان عةشايةرةكان
ثا خةل
هةردووكى من بؤ خؤم ليَرة كةم عةشايةرم بةرضاو كاةوتوة ..هاةمو زيااتر مةساسولن ياان
َاةكان) ،ئاةمان باؤ خؤياان ديَان مةساسول ليَارة
َاة (دةآلل
تةلةبةن ،وةكاى هاةوليَر َ ديَان باؤ مال
َم ئاةوانيي طاةر
شةرم ناكةن اية لةدةر َ ضاوةرِيَيان دةكات هيؤ شاةرمىَ ناكاةن .باةال
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موسااةقة نااةبن زياااتر سااايةي تكسااىء فيتااةرو يااان مرورةكااان زؤر لةسااليَمانى ئااةوة
َاىَ :ي(سيَكسام
ى دةل
دةكةن بةم ثرسياريان ليَبكة :كاكة ئةو جادة يةبؤ كويَنادةر َ دةضا َ
لةطةلَ بكة) ئةوسا ثَي دةَليَمي
ثا بؤ ضؤن وادةَليَى
َاااة
ئااااخر مااان بةضااااو خاااؤم بينااايم ساااةدان ذن باااةميَردار باااةدز ميَردياااان دةهاتناااة مال
(دةآلَلااةكان) بااةخوا بةضاااو خااؤم
بينااااااايم ذن ال ميَااااااارد وتباااااااو  :بةثيَي رِاكاني (ت) ِريَذةي لةشفرؤشي لةشاري
يتةعني بومة لاةكؤمثانياء شاتى وا ..سليَمانيدا زؤرترة لةشاري هةوليَر يان شارةكاني تر..
وةك لةشيكردنةوة تيؤريةكةدا بامسان كردوة
َةكاااة)
َى (دةآلل
باااةيانى دةهاااات بؤماااال
لةشفرؤشي رِاستةوانة دةطوجنَي لةطةلَ ثيَشكةوتين
هااااةتا ساااا ات ساا ايَ ئةوسااااا دةرِؤ
يةكيَكة لةكاريطةرية
شارستانيدا ،ضونكة ئةمة

لةطاااااااةلَ خاااااااؤ  2000دووهاااااااةزار
دينار دةبردةوة ..بةم باةرِابواردن
دةشاااى وت :يميَاااردم بزاناااىَ ساااةرم
دةباااار َي ..هااااةمو طيااااانى زيَااارِ بااااوو
دةمااوت :باشااة مَيااردت كويَراييااةتى
نااااازانىَ ئةوهااااةموو زيَاا ارِةت لااااةكو َ
َاا ايَم
بااااوو دةيااااوت :يضااااوزانىَ ..دةل
َا ايَم هاااى هاورِيَماااة ..هاااى
زةردة ..دةل
خوشااكمة..ي وة بابااة ئااةمن بااريم
لااةدايكء ثورةكااانى خااؤم دةكااردةوة
ئةوانة ضاةند بةدباةخز بةوخواياة..
بااةقورعان ..بااا سااةدجار لااةداكمى
َاااااااة باااااااابى
داوة باااااااةم لةساااااااةر مال
كةسااةردانى كااردوة ..يااان ض دةبااوو دايكاام بااويَر َ ب اايَتة بااازارِ ،هااة بابااة هااة  ..يااان
لةهااةوليَر َ مةطااةر ك ايَك وةكااى ماان  ..خااودا سااةر ليَبشايَويَنداية يااان زؤر زؤر هااةموو
خيَزانةكة خةريكى (بيَ ئةخالقي) بووناية.
سلبيةكاني ثيَش كةوتن لةسةر فؤرمي سةرمايةداري،
ليَرةشدا سةرمايةداري بةنؤرم هةذمار دةكةين نةك
بةكؤي سةرمايةطوزاري ..يةكيَك لةثيَويستيةكاني
طةشة سةندني بازارِي كارءسةرماية ئازادي كاركردنء
بازارِي ئازادة ،كةليَرةدا ئاستةنطة بةثيَي ياسايةك رِيَ
لةهيؤ جؤرة كاريَك بطرييَ  .لةاليةكي ترةوة
َطاي ثيَشكةوتوودا زياتر دةرفةتي ما بةذنان
لةكؤمةل
َم لةكاتيَكدا ئاسز هوشياري
رِةوادةبينريَ  ،بةال
َطا كةنزم بيَ ء هيؤ رِيَء رِةمسيَك نةبيَ بؤ
كؤمةل
ِريَكخستين بازارِء تةكنةلؤجياي زانياري ثيَشكةوتوء
بيَ ء هةذاريء جةنت تةواوي ناوضةكةي طرتبيَتةوة
َطايةكي كراوةء ثرٍ خواستدا
ئةوابيَطومان لةكؤمةل
بؤثيَشكةوتن ِريَذةي لةشفرؤشي زياد دةكات.
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ناااازاة ئاااةتؤ قاااةد ضاااويتة كااان دكتاااؤر ذن بينيوتاااة وةكاااى دادةنيشااان ضااااوةِر َ دةكاااةن
َاةكان) ليَارة ئاوهاياة ..باؤ بةباةر دةكاةو َ ضاما
لة ورفة ئينتزار  ..برِوابكة لة ماىل (دةآلل
رِؤذ هااةتا ئَيااوار َ دةتااوانى ئاااو تااؤين بااةقورعان فريااا ميزكردنااى ناكااةوين ..بااةم
لةهاااةوليَر واناااةبوو كاااة ثياويَاااك دةهاااات حاشاااا حاااازر بةكةيفاااة خؤماااان ،لةساااةرة خاااؤي
(سيَكسي) خؤ دةكردوو دةرِؤ  ..بةم لةو شارة ض بةزمة ..خواية ئاةوة دةضاية ذور َ
هيَشتا كابرايةكة (تةواو نةبوة) لةدةركة ئةدةن ..يخيَراكة عالاةم ضااوةرِيَية ..زوو باةني،
َكاة
وةكى مةكينة خةياتي بينادووة ئاةمن هاةر ثيَدةكاةنيم ..دةماوت :وة باباة ئاةو خةل
ضنة سةيرن ئاوهاية بؤية دةَليَن وةكى ئةوروثاية.
ثا ضؤن هاتى بؤ سليَمانى
َى (ت) زؤر بَياازار بااووم حااةزم دةكاارد واارم لةسااةرجادة..
كااة جااار دووهااةم ضااومةوة مااال
َى (دةآلَلااةكان) هااةر ثياويااان بااؤ
هااةرِؤذة لةسوض اىَ بااووم ..لةسااجن ذياااة نااةبوو ..لااةمال
َم وتاى:
َى ..كردية شاةرِ لةطاةل
دةهيَنام ..رِؤذيَكيان (ت) رِؤ بؤ مةسيف ئةمن نةضوم لةطةل
يب ارِؤ لَياارة مةميَنااةي ،خوايااة ضااى بكااةم سااوار تةكساايةكى بااووم و  :كاكااة وبةجيَيااةكى
دةرِؤم بؤ ئيَران ،وتى :يبؤ ي و رِامكاردوة ،وتاى :يجاا باؤ باؤ ئيَاران ..بارِؤ باؤ ساليَمانى
وةكااى ئةوروثايااة لااةو َ سااةنتةر هةيااة ،هااى ذنااان بااةخوا وةكااى طااولَ بااةخيَوت دةكااةني
ئااةمنيش و دةوبااة بااؤ طااراج ..وةَلااآل ئاايي كابرايةكااة هااةتا بردميااة طااةراج نةساايحةتى
دةكردم دةيوت كةضوي ئاوها بكةو ئاوها برِؤ ..ئيي هاا وةكاى هاا ئةوةنادة كاةر باووم
بااة س اىَ كةساام وت :لةطااةراجى سااليَمانى ..وتيااان :يوةرة دةت بةينااة سااةنتةر َي ،وةَلااآل
َاةوة هيشاتا
بةدرؤ لةثيَش ضاوم تةلةفونيان كردوو وتيان :يئةوا ياةكمان ديتاةوة زؤر مندال
فةريكةيااةي ئااةمن نااةمزانى يااةعنى ضااى فةريكااة ..وةَلااآل هةناادةك قسااةيانكرد ..ئااةمن هاايؤ
تيَنةطةشااتم هةناادةك جاااريش دةيااانكردة عربااى ..وةَلااآل سااوار ساايارةيان كااردم بردميااان..
ئةمنيش ضوزاة ئةوة يةكةمني جارة ئةو شارة دةبينم بردميان بةجادةيةك وةك مةسايف
لةشيَستيةوة بردميان ئةوان وايان نةوت ..وتيان :يئةوة جادة ناو بازارِةي ،دوايى زانايم
وةَلااآل ضااومةز ئةوكاتااة كةتةلااةفونيان كااردوة بةدووكةسااى تريااان وتبااوو :يبَي ا هاااورِيَى
َآل لةسةر شاخىَ سةركةوتن جادةكة خاؤلَ باوو اليانادا ..ئايي
خؤياني ،ئةو خؤرِيانة ،وةل
سيارةيةك لةو َ رِاوةستابوو دوانى تيَدابوو ئةمن كةاليدا ..زانايم داباةزينء ئاةمنيش و :
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ى وياذدانن
َة ئةمنكرد عةي ناكاةن خوشاكء داكتاان نياة باؤ ئةوةنادة با َ
ئيَوة درؤتان لةطةل
يااةكيان وتااى :يئااةمن لااةخؤرِا تااؤم نااةهيَناوة بااؤ ئَياارة ماان بااةم سااةير ضاااو كااردووة
زانيومااة تااؤ (ب ايَ ئ اةخالقي) ،خااؤ شااةريف بوويتايااة نااةمان دةهيَنااا ي ئااةوة دةبياانم قااؤتى
بريةشاايان ثيَيااةء دة ااؤن ،و وبةنااةوة كاكااة ئااةمن شااارة زانيمااة خيَرتاناادةطا ..وةَلااآل
يةكيان زؤر ثياو بوو وتى :يئةمن حةز ناكةم لةطةلَ كةسىَ بيكةم خاؤ ثيَاى خاؤ ناةبىَ
ئاةوةوةكى تةعةداوايااةي ،ئااةو د وتاى :يئااةو بااؤ خااؤ (بةرةآلياة) ئيَسااتا خااؤ كردؤتااة
َى ناكاةم
شريفى مةكة ،ئةويش وتى :يبةخوا يةك مليؤن (سيَكسي كردبَي ) ئاةمن لةطاةل
مااادام خااؤ ثَيااى خااؤ نيااة ،وةماان دة ش ارِؤمي ،وتااى :يئةشاايبةم لةطااةلَ خااؤمي وتيااان:
ى سااةرو (يااةكجار سيَكسااي لةطااة َل بكااةين) ئةوسااا دةرِؤيااني
يشااتى وانيااة حة ااةن دةب ا َ
يةكيان دةيوت :يئةمنتان لةئيشءكاركردوة ،هاتووم بةدةستى بةتالَ دةمنيَرنةوة ي
ئاايي ئااةو كابرايااة رِؤييااة ناااو ساايارةو سااةر خااؤ داخس ا ئااةمنيش طااريم خااوارد لااةو َ
ى (سيَكسامان
َني ،زؤر ياش دوور لةشاار ،ياان دةبا َ
َية جيَا دةهاَيل
وتيان :ييان لةو ضؤل
لةطةلَ بكةي) ،ئةطةر جيَشمان هيَشتى شةو سةطءشتيوا ليَرةكانةياة ئاطادارباةي ،ياةكيان
َى (بااام لةكةس ايَتيةكي
دةيااوت :يئاسااايش بتبااا ضاااوت بااةدنيا ناكااةو َ ،ئَياارة نزيااك مااال
َاااآل شاايَتيانكردم و وةرن قةيناكاااة
َاايَن تاااؤ جاسوساااىي ..وةل
سياساااي طاااةورةدةكات) ،دةل
َاااآل يةكاااة يةكاااة هااااتن باااةم ئاااةو دانةياااة ناااةب َي كاااة
لاااةرِيَى خاااوا باااةم ناااةجا دةن ..وةل
بامسكرد ،ئينجا هةمو (سيَكسيان كرد).
َكيَشاو وتى :يرِةبى خيَر نةيةتاة رِيَاى باوكاة ....ةكاةم ئاوهاا ذياانى
(( ...هةناسةيةكى هةل
منى تيَكداي))
ئيي كة تةواو بوون ساةطبابانة ساوار سايارة كاةيان كاردم دةشاطريام زؤر باةزةييم باةخؤما
دةهاتااةوة وتيااان :يبااؤ دةطريا ناااخؤ بااوو بااةدَل نااةبوو هااى هااةوليَريان خؤشااة ي..
َآل زؤريان وت :يبؤ وادةكاة ي ،منايش
هةر طةمةيان دةكردوو قة ةريان ثىَ دةهات ..وةل
بااؤم باسااكردن كةضااى يااةكيان وتااى :يبااةملى شااكاوت بااؤ زووتاار نااةتوت بااةخوا ماان زؤر
ثةشيماةي ،تؤزيَاك ماات باوو ..ئايي كةسايان طةماةيان ناةكرد وتياان :يداباةزةي ،و ئيَارة
كويَية وتيان :يبرِؤ لة ثيَش  200مةتر كاةمية بارِؤ مارور دةبيناى ثرساياربكة بابا بةناة
كن (ناوي كةسيَكي طةورةدةَلَي ) بةشكم شتيَك بؤ بكاتي
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ئاايي خؤيااان بااة سااةري ى رِؤشااز هااةر بااؤ خؤيااان  75000حااة فتاااو ثَياان هااةزاريان ث َياادام
َك باةعام زؤر
ئةمن حةثةسام لةهةوليَر (سيَكم) زؤر هةرزانة مةطةر مةسول بَي دةناا خاةل
كااةم ئااةدةن و  :رِةنطااة بااةزةييان ثيَماادا هاااتبىَ .ئاايي بؤخااؤم ها ااة سااةرجادة دةسااتم لااة
َيان طار هيَنامياان وتياان :يخوشاكم ب اؤ باؤ
سيارةيةك رِاطارت دووئاافرةتء ثياويَاك هاةل
ساااةنتةر (م) 43باااة شاااكم وةرتطااارني ،ئااايي هاااةر دةساااورِامةوة لاااةناو ئاااةو باااازارِة تاااا
َآل حاشا لةرِووت
َى خوشكم ،هةند باشني ،وةل
بووبةشةو ،ثياويَك وتى :يوةرة دةتبةمة مال
َى (دةآلَليَاااك) ،وةك ( ) 44واباااوو شاااةو رِؤذ هاااةر دةياااوت :يباارِؤ ذور مشاااتةر
بردمياااة ماااال
خؤمانةيةي ..هةتا كوشتمى..
ثا بؤ
دةموت بةسة مانديم ..دةيوت :يبؤ ماندي ضما هي كردوة ي ئةو بيَويذدانانة تةناناةت
َطرة باث َي ا
كااة (سااوورِي مانطانةشاام) هةبوايااة نةدةوةسااتان ،دةيااوت :يب ارِؤ ئيساافن هااةل
نةزانني ..بةخوا شتى وامبينى لةماوة ئةو ثيَن مانطاةدا ساةرم ساثى كارد ..وا باباة
بةم بةر يةك دةقة ناميَنم لةو شارة هةر ويذدانيان نية.
َةكااة) هااةر ضااةند َ ثةياكااةم دةيكةينااة دووكوتااةوة قلاىَ بااؤ ئااةو
لةهااةوليَر َ ..لةماَلااة (دةآلل
قلىَ بؤمن ..بةم ليَرة ئةمن رِؤذ  1000هةزار دينارم ثةيدا دةكرد ،بةهى ئةسلَ ،قةسادم
بةخوا هةند َ رِؤذ زيااتر ضاونكة دةطةياة (  ) 250دووساةد هاةزار دينااري برمياةر ..لاةم
ثارةية جابزانة ضةند دةكرد كةضى تةنـا  10هةزاريان ئةدا بة خؤم.
ااااا ضاوثيَكةوتين ضوارةم اااااا
َةكان زوو زوو شو يَن دةطؤرن
َة دةآلل
ثا مال
َياان لاةو حمةلةياة ثاشاى دوومانطاان وةرةوة
َآل ئةوةندة من بازاة ئاضاونكة ئيَساتا مال
وةل
لةو َ نةماون دةترسن كةشف بن.
 43مةبةس لة (م) سةنتةريَكي دياريكراو نية ،ئةوةندةي ناوي سةنتةريَكةء ليَرةدا تويَذةر ناخوازَي باسي ئةو
سةنتةرةبكات.
َةكة) وةك ئاذةَليَك وةسف دةكات ،كةبةرِاسز لةبةر مات ئاذةآلن ئاستةمة بؤ تويَذةر ناوي ئةو
 44ليَرةدا ئةم لةشفرؤشة (دةآلل
َةكان قبوو بكات.
َة بؤ وةسفي دةآلل
ئاذةل
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ثا سةتةاليتيان هةبوو
هااةمويان ئاايالن سااةتةالي ء سااى د  ..ئااةمن تااا دةسااتم نااةكرد بااةو ئيشااة نةماادةزانى
لةسةتةالي ئةو شتة هةية ..ئةوسا تيَطةشتم با بؤ ئيَماة لاةو ذورة دةردةنااو دةركاى
دادةخس .
ثا تائيَستا رِيَنةكةوتوة سك هةبَي
ئةدي با ئةي من لةسةر ض طرياوم ،بةهؤي سكةكةمةوة طرياوم.
ثا لةكىَ سك بوو
ناااازاة مااان ضاااوزاة رِؤذ  100ثيااااو باااؤ ديَناااام (باايَ ئةخالقاااة) وادة زانااان ئاااةتؤ ثاساااى
كؤستةر ئةو دا دةبةز َ يةككى د سةردةكةو َ.
َى (د) ك ى تر ىلَ بوو وةك تؤ
ثا لةمال
ىل باوو كوردةكاان باةرِؤذ دةهااتن تاادرةنت ياان لاةِريَطاي دةوامةكةياناةوة
ئا ضاوار عاةرةبى َ
دةهاتن (جاريَك دوو جار سيَكسيان دةكرد)و دةرِؤشز.
ثا ئةوانة بؤ ثارة سيَكسيان دةكرد يان لةطةلَ كةسىَ كةخؤيان خؤشيان دةويس
زؤريان خؤيان ثياويان لةطةلَ بوو دةيان وت :يئةوة دةنكى خؤمةي ،هةنديَكيش ناا وةكاى
ئيَمة بؤ ثارة لةو َ دةما تا ئيَوارة رِايدةبواردوو ثياوانى بةِر َ دةكرد.
ثا لةهةمو ثياوةكان تؤ خةفةت لةكىَ زؤر خوارد ئةزيةت بدات
َى ( ،م) لةهاةوليَر باةناوبانطن ئةماناةوةختى خاؤ
ئةها ،كورِيَك بوو ناو (ث) بوو لاةمال
جااا بوونااة دوا بوونةتااة ( ،).....كااورِيَكيش بااةناو (ك) ئةمانااة منيااان باارد بةحسااات
َاة شايَخء
َم تاةون كةضاى بردمياان لاة ماَليَاك زؤر طاةورة باوو وةكاى مال
ثارةم دةنيَء لةطاةل
شاااتى واباااوو ..هةناااد طاااةورة باااوو دياااو طاااةورةيان باااوو .ئاااةو دووة باااؤ خؤياااان خؤياااان
ى كاةوة
رِووتكردةوة ..وامدةزانى ئةوانة لةطة َل من (سايَكم دةكاةن) كةضاى باؤ خؤياان ثا َ
َاآل هاةر
(سيَكسيان)كرد تا تيَربوون ،دواتر هاتن ياةكيان ضاةقؤيةكى هيَنااو زؤر ترساام وةل
َاآل خاةريك باوو بقياذيَنم وتاى :يوم
رِاس سةر مةمكمى ثىَ بريندار كردوو رِوشااند وةل
َو كاردةوة بةساةر سانطماو
َآل منيش هي م نةوت خويَنةكاةيان باال
دةنا سةرت دةبرِمي ..وةل
45
َاآل باباة ئاةو رِؤذة تاا
زوو زوو دةستة خويَناويةكةيان دة هيَناا (باة طياانى خؤيانادا)  ..وةل
 45مةبةسز ئةندامي زاوزيَي نيَرينةكان خؤيانة..
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لةويَناادةر رِزطااارم بااوو هااةر مااردم ماااَليَكى هةنااد ترسااناك بااوو ،ئنجااا كااوريَكى ديااش هااات
بةهةرسا ايَكيان ئةوةنااادةيان لاااةمن دا ئةوةنااادةيان لاااةمن دا مةطاااةر باااا وا ليَيااادا هاااةر
لةخوتء خؤرِا نةمدةزاني بؤ ليَم دةدةن.
ثا لةطةلَ تؤ سيَكسيان نةكرد
َىَ دوايى هةرسىَ كيان لةبةر ضاو يةكي دةيان كرد(( ...،ماوة حاةوت دةقاة بيَادةنت
بةل
بوو دواتر زؤر طرياء بةدةم طريانةوة بةردةوام بوو)) ...
ىل طاةِر َ ضايم د
بة خوا حةزدةكةم ئةو بااوكءبرام بدةناة دةساتم بةداناةكاة بياانكوذمَ ،
بااةم بااؤ خااؤم دةزاة مةطااةر دَلاام هةَلاادرن وةكااى ماصااى ئةوسااا دةبينااى ناااو زطاام ض زوو
خاويَكى تيَداية هةموشى سةبةبة ئةو باوكاة وام ليَـاات ..ئاةتؤ ناازانى ضاةنديان اةدر
ىلَ كردووم ئةمن بةم بؤ مردن باشم ..بة خوا سةط ذيانى لةمن خؤشية ..باةم نياة لاة
رِؤذيَكا يةك سةط زياتر سوار نابىَ.
ثائةتواني ثيَم بَليَي ضةند ثياوت بينيوة
بة خوا بة قورعان زياتر لة  2000دووهةزار ثياو ..رِؤذيَك سوار تةكسايةكى باووم وتاى:
يئةوة ضيتة خوشكم ي ثياويَكى ثري بوو هاةر زؤر ثريباوو .ئاةمنيش شايَوابووم ..ئاةمنيش
َدةلااةرزم ..ناااو طياااةء زطاام ذان دةكااات ..دةَلَيااى كوتااةك
لااةئازار خااؤم ئااةوةدةطريمء هةل
َانجم ئاةدا ساةرما ة ..وتاي :يوةرة
َاداة ديَشاا ..هَيل
َدانء ميزة ل
دةخةنة طياة ..بةرمسول
ثيَشىَ سةركةوة خةريكة شَي دة بؤتي (بروابكاة هةناد ثريباوو) ئاةمنيش جنيَاوم ثيَادا،
وتااي :يوةرة مااةر َ ثاارية بااة خااوا سااةد ئةوةناادة جحيَلَيااك بااةكارترم دة وةرة ش اَي
بوومي
ثا ضؤن ثياويَك لةخؤيةوة توانى بلَي
َآل بةخؤشم نازاة ..ئةمن يةك جار تةكسيم نةطرت (تةكليفي سيَكسم لايَ ناةكات) .ئايي
وةل
ي ئاةخالي) هاةر باؤ خاؤ هااوار دةكاات ..باة
َم دياربوو بةخؤيان دةيان طوت (با َ
نازاة شكل
عومر ئاةو خواياة (ئاةو كةساةي ئاةو ئيشاة دةكاات دةَليَاي نيشاانة لةساةر دةمءضااويَز)
ئاايي ئااةو ثياااوة ثاارية هااةر سااورِاندمىء بردمااى بااؤ قلياسااان نااازاة ضااةي ضااةقة كااو َ هااةر
سورِاندمى ،دواتر وتي :يبةخوا جحيَلى ئاةو زةماناة ثيااو ناني دةناا باة نويَاذ نياوةرِؤ
َى ساةيارةكةي رِاطرتاو حاوكمى كارد وتاى :يحوكماة
َآل لة ضؤل
(ثةالماريان دةداي )ي  ..وةل
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َم (سيَكم) بكة ي ،بةم بؤ ئةوةي نةجا بَي  ،ناضار لةطةلَ ئةويش سيَكسم
دةبىَ لةطةل
كرد.
ثاشان ضوومة دوكانيَك ي شاةربةت و كاكاة شاةربةتيَك باةم توخاوا باا هاةمووي ساةهؤ َل
َيشم دةكرمان ،ساحيَ دوكانةكاةي ثيَاي ساةير
بيَ  ..ئةوة وةكي بيش دةلةرزيمء سةهؤل
بوو ،حةثةسابوو ،وتي:يخوشكم بؤ وا دةلةرزي  ،ثيَ دةضَي ناةخؤ بيا  ..بيناة لاؤتي
بطؤرِم ئةو شةربةتة
َستانيَكة ثا ئةو هةموء
يواي بابة ،هةروةك خؤي دةَلَي ئةوةض جةنطةل
ساااااردةي مااااةخؤي،
ضةرمةسةريء ئاوارةبوءنء ضةقؤليَدانء سوكايةتي ثيَكردنء ئيغتصات
و نااااااا ليَمطااااااةر َ
َم ئةم جارةيان لةناو جةرطةي
كردنء فرؤشتنة جاريَكي تر ،بةال
َتةدا لةبيمارستانيَكدا ك يَكي تةمةن
بؤخااؤم ث ايَم خؤشااة خزمةتطوزارييين دامةزراوةي ئةم وال
هاااااةناوم دة كاااااول
َىَ  19سالَ لةبري تيمار هةزاران جار بيمار دةكريَ ..
َةكان زؤر خؤشيبوون ..طةر بةرِاسز
َل
َة دةال
َيَي مال
ئاااايي رِؤيشااااتم بااااؤ بؤية ئاساية طةربل
لةئةنديَشةو زامةكاني (ت) دا بذين بةجؤريَك لةجؤرةكان كةلتووري ناموم
خةساااااااااااااااتةخانة
ََليَكي طةورة ..ضونكة دةبينني لةنةخؤ
َة دةال
َتة دةبيَتة مال
ثةرسز ئةم وال
والدة ضاااااااااااااااااااونكة
َطاكة ناسراون
خانة تةنانةت دكتؤرةكان ،كةبةزيرةكيين تويَذي كؤمةل
دةترساااام زطااام با اىَ
َةي مرؤيي ضؤنة .رِاستة ئةم قسةيةي ئيَمة طشز نيةء
نازانن مرؤظء مامةل
َم كاتيَك دةبينني سستةريَك ئامادة نية دةرزيةك
دوومانطازياااتر بااوو هةموكةم ناطريَتةوة بةال
عااادة نااةبوو بااووم ..بداتة نةخؤشيَك لةسةرةمةرطا ئةوا هيؤ جياواز نية لةطةلَ تاواني كوشز..
َيَني ئة ئةو سويَندةي دكتؤرةكاني ئيَمة بؤ (ئةبيقرات)ي
كااة ضااووم فةحسااى ليَرةدا تةنيا دةل
َكي نووتةكيين شارستانيةتء
ميزيان لة باؤكردمء دةخؤن ثيَدةضَي ئةبيقراتةكةي ئةوان خةل
كةلتوءري ذن كوذي بيَ .
ثرساااااايارو جااااااوات
َطرتبووم
ى هاةل
َاةكان) ئةوةندةشايان ئيسافن ثا َ
َي (دةآلل
ئيي كةشف بووم زطم هةياة ..لاةمال
هااةمو ضااوبووة ناااو رِة اام ،سااؤنةريان لااةبؤمكرد و تااوو بااووم ..ئااةوجا وتيااان :يكااوا
شز تيَدايةو مندالَ لةزط بة سىَ
ميَردت با بَي دةبىَ عةمةليات بكريَى ..ئةتؤ رؤ
مانطان مردووةو هة هووووووو...
َآل هةر لةو َ طاريامء ثؤليسايان
ئيي طريام ،ض ميَردم نية ..با نية ..داكم نية ..زانيان ..وةل
بااؤ كردمااة حااةرةمء عةمااةليان كااردم ..دكتااؤر هااات وتااي :يناتااانن ضاااوةِر َ كااةن تااا بااابى
َن تااؤ نااازانى
د َء ئيماازا دةكااات ئااةوة خةريكااة دةماار َ بااة خااؤ بااائيمزا بكاااتي ..بااةال
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ى ثاشاى ئاةوة
ى حورمةتاناة ض دةرديَكياان داما َ
لةخةستةخانة ئاةو دكتاؤرو سساتةرة با َ
زانيااان ئااةمن كةساام نييااةو زطميااان ثركااردوة ..برِوابكااة ئااةو عالةمااة  ..نةخؤشااى سااةر
قةرةوَيَلااة ..سسااتةر..فةرِا  ..دكتااؤر ..موزةفااةكانء تةنانااةت ثؤليسااى بااةر دةرطاكااة
وةجبة وةجبة دةهاتن تةماشا منيان دةكارد ساةيريان دةكاردمء دةياان وت :يئاةوة ك اة
حيزةكةيةي ..يةكىَ دةهاتء دةيوت :يقةحبة زط لةكام قوندةرة بوو ،بؤ قسةناكة ي...
وا بابااة ماَلااة (دةآلَلااةكان) زؤر خؤشااي بااوو .ئااةمنيش هاااوارم دةكاارد توخااوا دةرزيااةكى
ئااازارم لَياادةن مااردم ..دكتؤرةكااة دوودةرز بااؤم نوسااى كةضااى سسااتةرةكة وتااى :يبياادةم
ى ئاةخالقى مان شا باؤ بَيساةخالي ناكاةمي ،وا
َم كاةن ،تاؤ با َ
لةبةراز نايادةم لاةتؤ ،بافةسال
ضةند قسة ناشرينيان ثيَم وت ..ئيي منيش هاوارم كرد ..هةزار جنيَوم دا ..ساةيردةكةم
زياد لة دةكةم هاتون ئيشارةت دةكةنء ثيَدةكةنن ..فسكة فسك ثياو دكتؤر و هةناديَك
نةخؤ  ،كانيؤاليان لة دةستابوو ..هاتبوون سةير من بكةن ..ئاةمنيش ثرِجنيَاوم كاردن
و ضيتان دةو َ خؤتان (بيَ ئةخالقن) خؤمن سينةمانيم ئيَوة وةهاا ديَان تةماشاام دةكاةن
َاة مان (سيَكساي) ناةكردووة
ي ئاةخالقن) خاؤ ساةط لةطةل
ي ئةخالقم) بةخؤتان (با َ
من بؤ (ب َ
ي ئاةخالي ناني)  ..ئاةوجا زطام
مةطةر ئيَوة خؤتاان ناني ساوارمان دةبان ئاة باؤ خؤتاان (با َ
ئاوسابوو كة ذنةكان قسةيان دةكردوو دةيان وت :يكؤ باؤ ماردن باشاة ،ساةط باىَ ك ا
َآل ي...
َى كة  ..ئةستة فريةل
نةبىَ كةبووت زينة بةضال
َمان ..مةطاةر هاةر ثيااو
ئةو شاةوة هاةموو عالةمةكاة لاةمن بووناة خاواو ثيَغةمباةرو موسال
َمان منيان فيَرة (بيَ ئةخالقي) نةكرد خؤ ثيااو جولةكاةو فةلاة ناةبوون ..ئايي ئاةمن
موسل
لااةداخان هةنااد طريااام شايَ بااووم هااةزار جااويَنم دا بااةو خؤريانااة .يااةك كااورِ نااازاة هاااتبوو
بااؤال ذنةكااة سااةر ىلَ باادات بااةزةيى ثيَماادا هااات ..وتااى :يواز ىلَ بـَياانن خااوادةزانىَ..
ئةوة نةطبةتى نةبَي وا بةسةر نايةت خوا داياكء بااوكى بطار َ كاؤ لاةخؤرِا واناكااتي..
منيش ئةوةندة زطام باةخؤم ساوتا تيَار طرياام هاتاة ثايَش لايَمء وتاى ماةطر خوشاكم خاوا
َآل (  ) 25هةزار لةو ثارة تازة ية ثيَدام لةطةلَ ثاكةتيَك دة سرِو ثةرداخىَ.
طةورةية وةل
برِوابكة لةثا عةمةليات كةبةن بةر دام ضاوم كردةوة بةردةمى دةركة ورفةكة زيااد
لة  100كةم وةساتابوون هاةموو قساةيان باةمن دةوت ..وام دةزاناى خاةوة ..ياةك سا ات
هااااوار قاااومىَ ئااااوم كااارد ياااةك كاااةم ثياااى ناااةدام(( ..ئااااليَرةدا زؤر دةطريااااء هةناساااةي
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َدةكيَشااااء بطااارة زؤري ويسا ا تاااا هاااةموو قساااةكاني طيَرِاياااةوة)) ..طاااويَم ليَياااان باااوو
هةل
َ خؤ ورداية بةسةر زطكةيةوة ..بؤ باذ ئاةوة باىَ ئاة خالقاةي.
دةيانوت :يباور َ ..شاال
ئيي ثاشى ثيَن رِؤذ منيان هيَناية ئةو سجنة هةر رِؤذة (دةآلَليَك) ديَ  ..حاشا لاةرِوت
َى من ئةو ئيشةم لاة
وةكى هةوليَر ،ثيَم دةريَن :يكةفيل بؤ دة هيَنم بةم دةبىَ بيَى لة مال
بؤ بكة ي
َةكان
َة دةآلل
ثا ناوسجن ضؤنة باشي نية لةمال
َي (دةآلَلااةكان) رِاسااتة سااوارم دةباان ،بااةآلم
َآل ،ضااونكة فااةري هةيااة لااة مااال
وةك باشااى ناااوةل
شتيَكم دةس دةكةوَي  ،بةم لةو سجنة سواريشم دةبنء هي يشم نادةنىَ.
ثا كىَ ضؤن
ئىَ بؤ ضؤن دوويَنىَ بة خؤت نةهاتى شةرِبوو.
َم بؤ ليَرة سيَكم دةكةن ،نازانى بؤضي
ثا با بةال
َايَن :يتةحاةمول ناكاةين ساىَ ضاوار
ئةد بؤنا ..هةنديَكيان بةخؤيان دةَليَن فيَربووين ..دةل
مانطان لةو سجنةبىء (سيَكم) نةكاةين ..هةناديَكيان(( ...قساةكةي تاةواو ناةكرد)) ..باة
قورعااان ئااةمن شااَي بااووم لااةناويان ..شااةو نيوةشااةو لااةثِر ديَنااة ذيَاار بةتانيةكااةم لااةثِر
ثةالماري (طياة دةدةن).
ثا كىَ ثؤليم
ناك اىَ ذنااةكان باؤ خؤيااان بةتايباةت ئةوساىَ ضاوار (دةآلَلااة) كاةطرياون .ئاىَ هةنديَكيشاايان
لةبةر ثارةو شتى وا ئيَستا يةكيان من خؤمم رِاسا ثاارةم نياة كةسام نياة وةختاا شاَي
َ بااةرِؤذة ..ئاوهااا ..هةناادةك ثااؤليم هااةن خؤرِينااة طااةر ثااارةت نااةبيَ
بااؤ جغااارة  ..بااؤ طولاة
دَي ء دةَليَني ::يطةر ثارةت نيية وةرة (با سيَكم بكةين) ئةوسا بؤت ديَنمي.
َكى تااريش
ثا لَياارة زؤرتاار دةآلَلااةكان ئاايش لةسااةر ئيَوةدةكااةن يااان حماوةلااة دةكااةن خااةل
لةسجنةكةدا رِابـيَنن
حااة ..ضااؤن بااةر َ وةَلااآل ئااةو ك ااة ئيَسااتا فااةقرية لااة(( ...ناااوي شارؤضااكةيةكي دةرةوةي
سليَماني دةهيَنيَ ))  ...هيَناويانة براذنى شكايةتى ىلَ كردووة لةسةر ملوانكةو شاتى وا،
ئااةو (بايَ ئةخالقانااة) فيَريااان كاارد دةضاان دةيبةنااة حةمامةكااة دةسا بااؤ (طياااني) دةبااةن..
ساانطي دةطاارن ..ثَيااى دةرَياان :يخااؤت دةس ا لااةخؤت باادةي ،ئةوشااةوة خةبااةرم بااوةوة...
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َة ..ياةكىَ
َاة عاومر  15ساال
خ ةريك بوو شاَي دةباووم .هاةر ليَارة فيَرياان كارد ..زؤر مندال
باارؤ بؤدةكااا يااةكىَ قاضااى بؤدةكااا ..فَياارة سااوراويان كاارد .زؤر طوناحااة ..ماان زطاام ث َيااى
دةسوتىَ ..داكى نية ..يان يةك كاةم دةطاري َ يةكساةر ئةواناة وةكاى موختاار تةساكةرة
لااةبؤ دةردَياانن ،ئنجااا ثَياى دةرَياان  500دؤالر وةردةطاار ( ..وةرة لؤخااؤت ئااةوكارةي بكااة)
ى خاةركى تار
بةخوا ئةوةندة خؤشة يةك جار بيكاة لاةهؤ خاؤت دةضاى ،ضاؤن ك ا َ
فيَرناكةن ،بةخواي هةرخةريكن.
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بةسةرهاتةكاني ثيَنجةم

ناو:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

د .ي .م
 24سالَ
شاري رِانية
 7سالَ
نةخويَندةوار
ميَردةكةي فيَري كارةكةي كردوة

ااااا ضاوثيَكةوتين يةكةم ااااا
َكي كويَي
ثا خةل
هةوليَر
ثا لةسةر ضي طرياوي
3و 4ي باااة اْ ومادةياااةكي
تريشم هةية ئةويش دزية.
ثابؤ دوو مادة
ميًَردةكاااااااةم شاااااااكاتي لاااااااي
كردووم
ثالة كي و كي
لة من و دؤستةكةم
ثادؤست هةية
َي
بةل
ثاخؤش دةوي
يةك ثةجنةي بة هةموو دنياا
نادةم
ثا منداَل هةية

ئةم ئافرةتة زؤر سادة بوو هي ي نةدةزاني بةم عة شقي
ئةو ثياوة بوو بوو ،هةموو دنياي لةوةوة دةبيين زؤر سادة
قسةي دةكرد هةنديَ كات درؤي دةكرد بةتايبةت كةدةي
وت :يحةزم لة سيَكم نيةي ،هي ي نةدةخويَندةوة زياتر
سريي فليمي ميصريء هندي دةكرد ،رِةمسي دلَ و تريء
بووكء زاواي لةهةموو شويَنيَك دةكرد تةنانةت لة سةر
َي سةرشاني هةموو طياني خؤي دةكوتا زؤريش
دةسز قؤل
َةكاني ئةويَ بةتايبةت دووانيان
شةرِي دةكرد لةطةلَ دةآلل
َيان بوو بوو.
كةئةم ثيَشي لةمال

شايةني باسة بةثيَي ئةزمووني كاركردمنان لةطرتووخانةو
َةكانيان ساواية
ئةم تويَذةدا ،بؤمان دةركةوتوة ئةوانةي مندال
َةكانيان
يان ب ووكية لة  10ساآلن زؤر هةولَ دةدةن كةمندال
لةخؤيان دوور تريَتةوة بؤ ئةوةي ثاشةرِؤذيان وةك دايكيان
نةفةوتيَ ء فيَري لةشفرؤشي نةبن ،بةآلم ئةوانةي منداَليان
َةو تةمةنيان لةسةرءء  12-11ساآلنةية طرنطي بةو
لةطةل
َدةدةن كةلةطةلَ
َكو بة ثَي ةوانةوة هةول
مةسةلةي نادةنء بةل
خؤياندا رِايان بـيَنن بؤ ئةو كارة.
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ك يَك ..باةم توخاوا تاازوة لايَم بساةنن ..بيباةن ..بالاةم ساجنة ناةبَي  ،تابااوكي ئةويشاي
نةفةوتاندوة.
ثابؤضي ميَردت هةية وحةزت لةم كورة كردوة زؤريش تي ناطةم لةسةر ك ةكةت
ميَردةكااةم ضااؤن خااؤمي (بةدئااةخالي كاارد) ،ثااارةي ثااي ثةيائااةكردم ،دةترساام ك ااةكةميش
والي بكات.
ثاميَردةكةت ئةو ئيشةي ثي ئةكردي
بااةخوا خااوا ئاطااادارة بةءسااةرةوة 8 ،سااالَ زياااترة شااوم ثااي كااردوة وهةرئااةو ئيشااةي ثااي
كردووم.
ثابؤ ئةو ئيشةي ثيَكردوي
َاي دةكاات ،هاةمويان وان،
َي ثارةمان دةس دةكةوي ضوزاة خاؤي (بايَ ئةخالقاة) دةآلل
دةل
براي ..باوكي ..دايكي..
ثاضؤن شوت ثي كرد
باوكم ودايكم خوا لةناودةميان بات ..قةت طةردني با ئازاد ناكةم ،ئةو مين فرؤش .
ثا ضؤن فرؤشتيز
داماااي باااة  12هاااةزار ديناااار خاااؤي قاااةردار باااوو
لااااااةكاتي طرانيةكااااااةدا خوشااااااكةكة ي هااااااةر لةكاتي ضارةسةركردني كيَشةي (د)دا
فرؤشا  .نااازاة ئااةم سااةطبابةي لااةكويَ بااؤ ماان ثةيوةندميان كرد بة باوكيةوة ،لةوةآلمدا
باوكي (د) وتي:يلةرِاستيدا من هي ي
دؤزيةوة هةر هاتوو ..ئيَوارةياةك باوو دوو ثيااو
ليَناكةم باميَردةكةي خؤي ثياو بَي ء
ومةاليااةك مااين لَيااي مااارةكرد تةنانااةت ئةوناادة
بيكوذَي من ئةو طوناحة ناكةمة مل
مناادالَ بااووم عااوزرم نةششااتبوو دووسااالَ بااوو خؤم ،ئةطةر تةآلقيشي بدات من
َي خاناااااة
فاااااؤرمي باياااااةعيمان ناااااةبوو ناااااةقل
وةريناطرمةوةي .ضونكة ئةطةر تةآلقي
بدات لةسةر مةسةلةيةكي ئاوا ،ئةوا
نةكرابووم.
دةبَي باوكي (د) ثارةكة بطةِريَنيَتةوة.
ثا بؤضي
زؤر مناادال بااووم حاااكم مااارةي نااةكردم ،ئينجااا
با  12هةزاري خؤي وةرطرت ..دايةوة بةهةقي قةرداري ومين ئيـمالكرد ..دةناا خؤشاي
دةزيزاني ئةم هةر بة عائلة (بيَ ئةخالقن).
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َكي هةوليَري
ثا تؤ لةئةصلدا خةل
َي باا لاةحاجي ئاااوابوون
َكي رِانياةين باةم لةميَاذة لاةوي ناةماوين تاماوةياةك ماال
ناا خاةل
دواتر ضونة هةوليَر.
ثا باوك لةقةرزاريدا ئيشي لةشفرؤشي ثي نةكردي
َي زؤر ثيم بوو دةيوت:
َآل خوا شاهيدة طوناحة درؤ ناكةم بؤ خؤي نؤيَذي دةكرد دل
نةوةل
َة ميَرد بي طوناحي نةيةتة مل مني
يكؤ زوو برِوات بالةمال
ثا بةم ضؤن رِازي بوو تؤ بفروشي بةيةكيَكي ئاوا
ناَليَم لةبةر قةرزداري ئينجا برِواشاي
بةمن ناةدةكرد كاةدةموت ئاةو حايلاة جاريَكي تر دةيبينني بوءني كؤ دةبَي بةطونا
يااااة (بااايَ ئااااةخالقن) ميَااااردم دةآلل
َااااي لةملي باوك هةروةها هؤكاريَكيشة بؤ ثةيدا كردني
ثارة ئةمانة هي يان بةطونا نازانرَي لةاليةن باوكي
دةكات.
َي خؤيدا دةبيَتة طونا
َم مانةوةي لةمال
ثا نةضاااااااااووي باااااااااةباوك بَليَاااااااااي (د)ةوة ،بةال
ئةو كةلتوءرة فةرزي دةكات كةتا زوة
ئةمة
ميَردةكةت ئةو كارةدةكات
باشةرةت ك ةكامنان لةسةرمان نةميَنيَ ء ب يَتة ملي
ضؤن سةد جار تاؤرام ..باا دةياوت:
يةكيَكي تر وةك ئةوةي ميَينة تاوان بَي ئةمة ئةو
ي(ناماقوَل ا كاارد) ب ااؤرةوة بااؤ الي ،كةلتوءري ثياو ساالرية دروستيكردوة كةهةردةم
ََي هةموء طوناحةكاني ئادةم لةملي داية
من ناتواة لاةبري تاؤ  12000ديناار ثيَمان دةل
حةواداية.
بدةمةوة ،برِؤ شكايةتي ليَبكةي
ثا باشاااة يةكاااةم جاااار ضاااؤن توشاااي
كردي
َمان بوو ..ميَردةكةم ثيَشمةرطة بوو خةفاةر ..باوو  15رِؤذ نةدةهاتاةوة..
شووبرايةكم لةطةل
بينيم شةويَك شووبراكةم ديَتة كنم بةساقةم دةبي منيش زلةيةكم ليَدا تاكة نةعلم لي باةرز
كااردوة و ضااية (ب ايَ ئااةخالقي) دةآللَ ئاايي بةرزلااةي دام بااةزؤر (سيَكسااي لةطااةلَ كااردم)،
منيش زؤر طريام بة خةسوم وت ،ئةويش وتاي :يجاا ضاية خاؤ اةري نياة ي منايش و :
ي
دةضم شكايةت دةكةم وتاي :يزمانا دةبارِمي ،ثاشاان ميَردةكاةم هاتاةوة ساةر شاؤرِي (با َ
ئةخالقة) ثيَم وت كةضي ئةويش هي ي نةوت.
ثا ماوةي ضةند بوو شووت ثي كرد بوو
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كورِة هةر تازة بووم هيَشتا مانطيَ نةبوو.
َتان لة كويَ بوو
ثا ئةو كاتة مال
ي ئةخالقاة)كان 46باوون هاةر
ي ئةخالقاة) لاةوي باوون هاةر لةطاةرةكي (با َ
َي ئةو (با َ
لة ....ما ل
ي جااار رِةدوو كااةوتوة خوشااكي..
هااةمويان وابااوون ...وةنااةبي يااةكو دوانيااان دايكااي س ا َ
هةموو بةئاشكرا وعةلةني (بيَ ئةخالقي دةكةن) وعالةم دةياناسي.
ثالةثا شوو براكةت ضي بوو
لةدواي ئةوةي بةميَردةكاةمم وت ،كةضاي
زؤربةي هةرةزؤري ئةو ذنانةي ميَردةكانيان يان
ديفااااااعي لااااااةوكرد ئينجاااااا سااااااةيرمكرد
باوكيان توشي لةشفرؤشيان دةكةن ،ئةوا زؤر
َاي:
هيَوا هياوا قساةم باؤ دةكاات دةل
موراعاتيان دةكةنء هةموو خؤشةويسزء
َةمةندبوو ..ذناي فال
َك دةول
يخةل
َناة كاةم سؤزيَكيان بؤ دةردةبرِن كة لةكاتي ئاساييدا ئةو
(ئةمااة دةكااات) و فيسااارة كااةم وادةكاااي هةموو ميـرةبانية شك نابةنء ليَي بيَبةشن..
َطاية زؤر هةس
ئااةمنيش هااةر تيَناطااةم ..تاشااةويَك لااةناو لةرِاستيدا ئافرةتي ئةم كؤمةل
جيَطة ثيَاي و  :يسابةي خاؤت حازربكاة بةنةبووني سؤزء ميـرةباني ثياو دةكاتء نامؤية
بةهةموو خؤشةويستيةكي ثياوان ،هةر بؤية كاتيَك
دةت بةم بؤ رِانيةي..منيش و بؤ وتي:
ئةو هةموو خؤشةويستيةيان بةسةردا دةباريَ
يثياويَك هةية رِةئايم حةشارةتة ()300
هةس دةكةن كة ميَردةكانيان يان باوكيان
ديناااااري ثيَااااداوم ( )150ي دةدةمااااة تااااؤ طرنطيةكي بيَشووماريان بيَدةداتء دةكةونة ذيَر
بةم سبةي شةو الي دةبي وةدووسبةي كاريطةريةوةو بة ئاساني تةسليم دةبنء هةر
يةكجاريان ئاستةنطة .لةاليةكي ترةوة نزمي ئاسز
زووديَمةوة بؤ التي
خويَندةواري و هؤشياري ذنانء بيَ ئاطاييان
ئي منيش هةر تي نةطةشتم با  ...و
لةدونياي دةرةوة سةرةرِاي سنوورداري
َم دةما ايَين  ...وتاااي:
ئاااةدي خاااؤت لةطاااةل
تيَكةآلوبوونيان ،زؤر خؤشباوةرِ دةبن كاتيَك
ينااااخؤ حاااةرةم نااايم باااةم شاااةويَكةو
ََي هةموو كةم وا
ثياوةكةي يان باوكي دةل
هؤكارةكةي دةطةِريَتةوة بؤ
تااا اةواوي ..ئاااااةمنيش و ناضااااام ..ئااااايي دةكات ،ئةمة
َطاي
هةرِةشةي ليَمكارد وتاي :يلوتا دةبارِمء رِةطةزي الساييكردنةوة لةكةلتووري كؤمةل
دةَليَم بي ئةخالي باوو حاةيات دةباةم الي كوردستاندا.
َكةكةي جا
 46لةرِاستيدا لة نيَوان وشةكانيدا دواتر ئةم ذنة دةيوت ئةو شارؤضكةية هةموو خةل
ثيَشووي عيَراقدا.
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بوون لةسةردةمي رِذيَمي

باوك ا ي ،وةَلااآل ئاايي بااؤ ساابةي بردمااي بااؤ رِانيااة لااةبازارِ هةنااديَك كااةل وثااةلي بااؤ ك ارِيمء
َاااةم ليَاااووي باااؤكرِيم كاااةبابي باااؤ كا ارِيم و
ساااومخةيةكي ساااوورو دةرثيَياااةكي ساااوورو ،قةل
درؤناكااةم ..و حااةزم لةشااةربةتةء شااةربةتي بااؤ ك ارِيم ودةمباايين هااةر بةساااقةو قورباااة
دةبَي ء (مو ازةلةم دةكاتء دةستم ثيا دةهيَنَي دةَلَي بةساقةء ).
َةوة
ثا ئةمانة لةسةر جادة يان لةمال
نااا لةسااةيارةدا سااةيارةيةكي بااةرازيلي برادةريَكااي وةرطرتبااوو ..جاضااةن دزة مةطااةر هااةر
َي ضةن كةسي برِيبوو.
خؤم بزاة قؤل
ثا دوايي ضيتان كرد
ال
ئاايي بااوو بةسااةعات ( ) 1ي ثااا نيااوةرِؤ بردمااي بااؤ بااةر دةرطاااي ماااَليَكي طااةورة وةَل ا َ
لاااةدةرطاي داو دووااااا ساااي هاااؤرني ليَاااداو دياااتم ثيااااويَكي طاااةورة ..ورطااازل ..هاااةر دةتاااوت
بااةرازة ..ناوقااةد ئةسااتور ..سااوور ناشاارين ..هااةموو دةم و ضاااوي ناشاارين ..ضااالَ ضااالَ..
خااؤي سااورو سااةرو مسيَلااي رِة كردبااوو ..بااة راسااز ئااةمنيش مناادا َل بااووم ئةوسااا..
َم داباةزي ضاوينة ذووري ،ئايي ضاوة كاين كابرايةكاة
ال خاؤي لةطاةل
َا َ
ئةمنيش دةترساام ،وةل
دووسي سوحبةتيان كردو ثارةي دةرهيَنا داي بةميَردةكةم ،ئيي ميَردةكةم هةستا بة مين
وتي :يئاةو جالناةي كاةبؤمكرِي لةباةري بكاةي جاهاةمووي ساووربون  ..ئاةو ميَاردةي مان
َ
ئةوة عادةتيَز هةر سوورم ثي لةبةر دةكات هةرضةندة خاؤم حاةزم لةساةوزة قاةت ناياةل
لة بةري كةم.
ثا ثاشان ضي بوو
ئاايي ضااووم خااؤم طااؤرِي ..ضااوزاة ميَردةكااةم رِؤيشااتوة ،وامزانااي هااةر لةويَيااة ها ااةوة
ديوةكااةي تاار سااةيرم كاارد هااةر ئااةو ثياااوةي ليَيااة ..دةسااز دةهيَنااا بةخؤياادا ،و كااوا
َ ئيي هاتة المةوة ..ترسم لي نيش وتاي :يوةرة
َال
ميَردةكةم وتي :يرِؤش بؤضيتة ي وةل
َكيَشااو وتاي)) ...ك اي وازم ليَبيَناة
َكةوةي((...ماوةيةك بي دةنت بوو هةناساةيةكي هةل
ثال
َي منةوة.
ئةو سةطبابة داخي زؤري كردؤتة دل
ثا ضي تر
كااابرا هااات ودامااي بةعااةرزدا ماكسااي لااة بااةرم داكةناادو ئيشااي خااؤي كاارد ..ئةوشااةوة تااا
بةياني برِوا بكة سةد جار (هاتة كنم) هةر تةواو دةبو دةضو ثاةرداخي ويساكي دةخاواردو
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جاريَكي تر دةهاتةوة ..منيش ثارِامةوة و (توخوا بةسة) سنطم هةموي جيَطةي طاز باوو
َداة ذانااي دةكاارد
خااويَين لااي دةهااات ئةوةناادةبي ويااذدان بااوو وازي نااةدةهيَنا بااةر موسااول
سودي نةبوو.
َساا ضاوو جطاةري بؤهيَناام وضااي ليَناا و ( )100دينااري داماي
بةياني سةعات هةش هةل
َطرةي ،وتاي :يتاؤ زؤر (باشاي ) ذناي مان بويتاياة
َي بؤ خاؤتي هاةل
وتي :يبة ميَردةكةت مةل
دةمثةرسزي .ئايي ساةعات ناؤ و دة دةباوو ئاةو ساةطبابةي ميَاردم هاات ..وتاي :يهاضاؤن
بااوو ي ئاايي ئااةو ثياااوة
طةر برِوانينة ثيَشيَلكاري ميَردي سةرؤكباندي لةشفرؤشةكةي (د) ئةوا
ناااااوي (ك) بااااوو وتااااي:
دةبينني ،ضةوساندنةوةي ئةم دةآلآلنة دةطاتة ئةوثةرِي و لةشفرؤشي
يبةخوا ( ....ضااك باوو)
بيَ رِؤ انة نةك تةنيا جةستةو دةروونء ئةنديَشةكؤمةآليةتيء
َكة دةطاتة ئةو ئاستةي ميزادء
ئةَليَي ماساية جاار جاار كةلتووريةكان ئازار دةدات ،بةل
بااؤم بـيَنااةي وةَل اال
َ ئاايي خؤشةويسزء ئارةزوة مرؤيية سادةكانيش دةخاتة ذيَر ثرسيارةوة،
ََي من لةشفرؤشي ناكةم ،يان
ميَردةكااااةم وتااااي :يبااااا ثاشان دةبينني كة (د) نةك ناتوانَي بل
َة باوان ،يان ب يَتة
َم ،يان بطةِريَتةوة مال
ََي من جيَ دةهيَل
با ارِؤيني ..باااةم ضاااونة بل
دامةزراوةيةكي كؤمةآليةتيء طرفتةكاني بام بكات ،يان دامةزراوة
ديوةكااااةي تاااار هةناااادي
حكوميةكان شويَين بؤ دابني بكةن ئةطةر رِايكرد لةدةس ئةو
قساااااةيان كااااارد ناااااازاة
َكة بؤي نية جلء بةرطي لةشفرؤشيةكةشي
درِندةيةي ميَردي ،بةل
ضااااااااااايان وت ..هاااااااااااةر بةئارةزووي خؤي بَي ء لةبري سوور سةوز بيَ ...
دةيااااااااااوت :يباشااااااااااة..
باشة ..خةم نةبيي .ورِؤشتني وةديسان بةعاةيين رِؤذي ثيَشاوو ماساتاوي باؤ دةكاردم..
منيش طريام و زؤر ئةزيةتي داوم بؤ وام ليَدةكةي طوناحة
َي باوكا
َتون سةيارةت بؤ دةكارِم وماال
وتي :يخةم نةبي بةخوا هةمووطيان دةكةمة ئال
دةحةسا ايَنمةي ..وئااايي هاااةموو رِؤذي باااؤ ياااةكيَكي دةباااردم و  100ديناااار  200دينااااري
َم باردة رِانياة طةرِةكةكاة شاكاتيان ليَكاردين
وةردةطرت ..تالة رِانية ثيَيان زاناي ضاونكة ماال
َكي زؤر برِيبوو.
َي خةل
ولةبازارِ قؤل
رِؤذيَكيااان يااةك ثيكااات تةلااةفزيؤنء تةسااجيلي هيَنااابوو ،وتااي :يدةيبااةم بااؤ ئَيااراني .و
َدزي
ثارةكاااةت لاااةكوي هيَناااا وتاااي :يبةقاااةرز باااؤ قازاجنماااةي ..كةضاااي درؤي كااارد لةقاااةال
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دزيبااووي ئاايي هيَنااامي ب اؤ سااليَماني لااةو كاتااةوة ئيشاام ثااي دةكاااو (ب ايَ ئااةخالقيم) ثااي
(ئةكا) ..داواي تةآلي دةكةم ناضمةوة الي.
ثا ئةي ئةو كورِةت 47ضؤن ناسي
َي برِي بوو ئيي مين بؤ برد ،ئةويش وتي :يبؤ ئةمة دةكاةيي..
ثارةي لي قةرز كردبوو قؤل
َما خاةوتوو وتاي :يوةعاد باي مان ماارةت
زؤر طريام باسي وةزعي خؤمم بؤ كرد ئايي لةطاةل
دةكةمي.
َي رِاس دةكات
ثا كي ئةل
باضؤن ئةوةتا لةسةرةوة ئةويش طرياوة بةخوا ئةوةنة مين خؤ ئةوي بي من ناذي.
ثا ضةنديَكة حةزتان لةيةككردوة
طةر تيَبيين بكةين بروانينة شيَوةروكاري (د)
هةش مانطة.
ئةوادةبينني لةروة باوةكةوة جوانيةكي ئةوتؤي تيادا
ثا ميَردةكاااةت زاناااي ئيَاااوة حاااةزتان
َم لةبةر ئةوةي جةستةي جوان بوة ،مندالَ بوة،
نية بةال
لةيةكة
ئةوةي كريارةكان داوايان كردوة ميَردةكةي ثيَي كردوة
دياااااار باااااوو ضاااااونكة بةميَردةكاااااةمي ئةوا مانطانة بريَكي زؤر ثارةي ثةيدا كردوة هةروةك
دةوت :يمةيباااااااة باااااااؤ خاااااااةل
َي رابردوودا رؤذانة هيَندةي
ََي لةماوةي دووسال
َك مااااااان دةل
ثارةكاااةت ئاااةدةميي ،ئااايي ئااااةويش زياتر لةموضةي مانطانةي هةركاريَكي تري ثةيدا كردوة
بةهانااةي ثاااي دةطاارت هاااةر هةفتاااةي ئةمة يةكيَكةلةو هاندةرانةي كةدةبيَتة هؤكار بؤ
ئةمانةي الي خوارةوة
جاااري دةيااوت :يثااارةم ثااي نيااة ذنااي
َي ضونكة بةرثرمء فةرمان
بةرز بونةوةي ريَذةي طةندةل
َن كةم مانطي ( )15هاةزار ثةيادا
فال
بةرةكان ثةنا دةبةنةبةر ريَطاي طةندةلَ تائةوثارانة ثةيدا
دةكاااتي ..ئييئااةهاتو ئةضااوو داواي بكةنء بتوانن سيَكسي ثيَ بكرن:
ثااااااارةي دةكااااااردوو بةهانااااااةي بااااااةم
 بةرز بونةوةي ريَذةي لةشفرؤشي
 بةرزبونةوةي ريَذةي بازرطاني كردن
دةطرت.
بةك انةوة
ثا بؤ بةرِةمسي داواي نةكردي
 بةرزبونةوةي ريَذةي تاوان
ضؤن دةجار هات بةميَردةكاةمي وت:

 47ئةم ذنة لةطةلَ كورِيَكدا ثةيوةندي هةبوو كة لةهةمان بةند انةدا طريابوو ،ئةمة
كرد بةوشيَوة رِاستةوخؤية .كة ثاشي لةوةآلمةكاندا رِوون دةبيَتةوة.
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بؤ ئيَمة ئاشكرابوو بؤية ثرسيارمان ليَ

َطاارةي ..رِازي نااةدةبوو
َل كااةينء بياادة بااةمنء دةسااز ليَـل
يبةضااةن ليَيدةردةضااي بااا صااول
دةيووت من ( )12هةزار دينارم داوة كاتي خؤي بايي ( )120هةزاري ئيَستاية.
ثا هةساااااااااااااا دةكااااااااااااااةي ()12
َ َي  :يهيؤ بيَ
طةر تيَبيين بكةين لة وتةكاني (د) كاتيَك دةل
هةزارةكةي بةتؤ ثةيدا كردبيَتةوة
َةكان
َل
َيَك خانوي خؤي نيةي لةشفرؤ ء دةال
َل
ئةخالقو دةال
ضي باةخوا باةو قورعاناة درؤناكاةم ناتوانن لةشويَنيَكي جيَطريدا ويَنةوة ضونكة طوشاري
َطا لةسةريان زؤر دةبَي لةطةرةكةكاندا دةريان
َة هااةر شااةويَك كؤمةل
جاااريَ ئااةم دووسااال
دةكةن.
($ )300م بؤ هيَناوة.
ئةمة ثا ثركردنةوةي (مةزبةتة ) شايةني باسة ئةمة
ثا ئةي ضي ليَدةكات
َطاكةدا لةهةمان كاتدا دةبينني
كةلتووريَكي باوة لةكؤمةول
َ ناااازاة ثاااارةي دنياااا بةشاااي
َا اال
وةل
َك كرياري سيَكسن ليَرةدا
زؤر لةخةل
ذمارةيةكي
َك
ناكاااات باااةخوا رِازي ناااابيَ بةكاااةم ،دواليزمةيةكي طةورة هةس ثيَدةكةين كاتييَك خةل
دةَليَااا ا  :يلاااااة ( )50,000هاااااةزار هةربؤخؤيان بةشداري تاوانةكة دةكةن لةريَطاي كريين
َم هةر بؤخؤشيان مةزبةتة ثردةكةنةوة
كااةمي نااابيَ ب ارِؤيي ئينجااا مناايش سيَكسةوة بةال
لةشفرؤشةكان لةطةرةكةكانيان وةدةر دةنيَن ئةمة
ثياو حةزيان ليَمة..
ئةوجوتةكيية لةثيَوانةي كةلتوءريدا كةلةقؤنا ة
ثا بؤ
ئيتنيقاليةكاندا هةسز ثيَدةكرَي  ..ثياوي كورد
تائيَسااااتا سااااي جااااار (عةمااااةلياتي
لةبريكردنةوكةلتووريدا هيَشتا ئيتماي بؤ سةدةكاني
َم لةئارةزوةكانيدا لةئيَستادا دةذي ..
تةمجيلم بؤ ناو طياني خؤم كردوة رابردوهةية بةال
لةبةرخاتري ثياوةكان)
يةكيَك لةمةترسيةكاني تري بريكردنةوةي مةزبةتة
َي خيَزانةكانيان رازي بكةنء لةبةردةمي
ثا ضااااةنديَك لااااةو ثارةيااااة ئااااةدات بؤئةوةية كةدل
َكيَكي رِةوش
يةكيدا بيسةَيَنن كةلةروي رةوشتةوة خةل
بةتؤ
بةرزن هةروةها ثاريَزطاري لةذنءك ةكانيان دةكةن
جاااااران كااااةر بااااووم مناااادالَ بااااووم
كةفيَري هةمان كار نةبن ضونكة بةشيَوةييةكي طشز
َم
هاااةمووي دةبااارد باااؤ خاااؤي باااةال
بؤخؤيان رةواية ب نة طةرةكة دورةكان سيَكسي حةرام
ئيَسااااتا ناااااهَيل
َم بؤذنء ك ةكانيان زانينيشي حةرامة  ..ئةمة
َم بااااؤ خااااؤم ئةياااادةم بكةن بةال
َةكةم.
بةزيَرِو كةل وثةل بؤ مندال
َي سةرةتاي كةزياتر لة
تةواو يةكيَكة لةكةلتوءرةكاني خيَل
َم بةنؤرميَكي ئةخالقي
ثا باااااااؤ حماوةلاااااااةت ناااااااةكردووة هةزار سالَ ثيَش زاين هةبوة بةال
َم ئيَستا سيَكم
تر ،ئةوكات ذنيان لةيةكي دزيوة بةال
ي
خانووتان هةب َ
بةثارة دةكرن لةطةرةكيَكي تر
هااااايؤ (بااا ايَ ئاااااةخالي) و دةآلَليَاااااك
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خانووي خؤي نية.
ثا بؤ
َدةن.
َةكان واية دةبي (طةرِيدة بن) هةر رِؤذةي لةشويَين خيَوةت هةل
عادةتي دةآلل
ثا ئاخر بؤ
عالةمةكة كة فيَربوون وازت ليَناهيَنن ،ئينجا بؤ ئةوةي نةطرييَي.
َة ئةمة دةكةن
ثا كةواتة ضةن سال
َة.
شووم ثي كردووة ئيي ثيَي كردووم ئةوا هةش سال
ثا بؤ حماوةلةت نةكردووة زووتر نةجات ب
َم بوو نةشم دةزاني.
زال
َك دةخةوت
ثا خؤشي لةطةلَ خةل
ئةدي ضؤن حةيف نةكرد بةخوا كام (ك ة ب ووكء ناسك نةبيَ) نايةوي.
ثا ئةو ثارةكان وةردةطري يان خؤت
سةرةتا ئةو بةم ئيَستا زياتر خؤم.
ثا ئةي ضؤن قسة ناكات
حةدي ضية ناتواني من ئيَستا دةزاة ضاوم كراوةتةوة.
َك بؤ ديَين يان تؤ دةبات
ثا زياتر خةل
َ دةيـيَين و دةم باو ئيي بةثيَي مشتةري.
َال
وةل
ثا ك ةكةت ضي لي دةكةي
زياتر دةيبةم لةطةلَ خؤم.
ثا ضؤن
َم
ناضارم لةكوي جيَي بَيل
ثا مشتةريي يةكاني ئيَرة فةرقيان هةبوو لةطةلَ رِانية
ئااةي ضااؤن ئااةوان زياااتر حةشااايةر بااوون ئااةمان موسااةقةفن ئينجااا لااةوي بااةم (طرنطااة
سيَكسااكة بكااةن) خؤنااازانن وةك حيااوان (مامةَلااةمان لةطااة َل دةكااةن) ،بااةم لَياارة باشااية
َكي موسةقة دي.
خةل
ثا زياتر بؤ الي كي دةضي و ضؤن
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( سوور)
ثا ئةمة كيَية
َي دةآلَليَكي ترة من ميَردةكةم زياتر ئيَستا بؤ مودة ((واتة بؤ فةترةيةك)) ئةم با.
ئةوة مال
ثا ضؤن ضؤني
ئةم شيَةوةية جياوازة مةسةلةن ئةم بات بؤ ماَليَكي دةآللَ بؤ ( )10رِؤذ يان يةك هةفتة يان
َي ( سااوور) بااؤ يااةك هةفتااة ( $ )600مااان وةرطاارت
مااانطي ئاايي ثااارة وةردةطااري .لااةمال
َي.
( )300بؤ من و ( )300بؤ ئةو ..ئيي دةم باتة شويَنةكةو جيَم دَيل
ثا بةم لةطةلَ ( سوور) ئةء ئيشةتكرد
َة ..كةدةضاني عةقاديَك دةكاةين ِريَدةكاةوين باؤ هةفتةياةك ئاةو ($ )600
َي دةآلل
نانا ئةو مال
َي تااةوم ،رِةنطااة دة ئةوةناادةي دةم
َي ئااةودا بااوو دةبااوو ك ايَ بَي ا لةطااةل
ئااةدا ئاايي لااةمال
َة.
َةو ثارةكة ئةدةن بةو خاوةن مال
َك ديَن بؤ ئةومال
بكةوي ضونكة ئيي خةل
ثا ذني نةبوو
ضااؤن هةش ا كةساان هااةموويان خااةريكي ئااةو كااارةن .ذن ..بااوك ..كااؤ ..ذنةكااة مامااانيش
َك
َي ((( )....بام لةذنيَكي زؤر ناسراو دةكات كاة خاةل
دةكات ماَليَكي ناسراون .يان بؤ مال
سةرداني دةكةن بؤ مةبةسز دةرمانسازيء ماماني)).
َي ئةو دةآلآلنة ئيَوة زؤرن يان كةسيان تيا بوو وةك تؤ
ثا لةمال
ئااا هااةن ئيَسااتا (د) باااوكي دةيـيَنااا ئااةويش باااوكي ( $ )900وةرطاارت ( $ )100بااؤ (د)
َة و ثياو شيَز ئةوةن بةتايبةت مةسسولةكان ثارةي ضاكي ثي ئةدةن.
ضونكة مندال
َةكة)
َة (دةآلل
ثا بةم ضؤن ( $ )1000ئةدات ئةو خاوةن مال
ئي تؤ وادةزاني زؤرة ئةو بةدوو شةو ئةوة ثةيدا دةكات بؤيان ئينجا ئةو بؤ مانطي باوكي
داينا.
ثا كةدةضن يةكةم جار ضيتان ثي دةَليَن
ضااي دةَل ايَن ((..,ثااي كااةني)) ...فيَرمااان دةكااةن ضااؤن (س ايَكم بكااةين) ضااؤن (طيامنااان)
بشؤين ضؤن خزمةتي ثياو بكةين ..ئيي ئاوا..
48

 48ئةمة نازناوي ثياويَكة كة ناوةكةي بة ( ) دةستثيَدةكاتء ناسراوة ..لةبواري لةشفرؤشيدا.
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ثا زؤر سةيرة برِواناكةم شز وا هةية ،لةوة دةضَي تؤ كةميَك موبالة ة بكةي
ي ئةخالي) ناابي طاةر بااوكء باراء ميَارد فيَاري ناةكات مان
بؤ برِواناكةي بةخوا هيؤ ذني (ب َ
ميَردةكاااةم بةشااااةرة بوايااااة دةي
َااايَم ليَرةدا جاريَكي تر بؤمان دةردةكةوَي كة ئةوانةي دةس
بااااردم بااااؤ شااااويَين وا بااااؤ دةل
َي واتة كاتيَك دةبنة سةرؤك باند ئيي هيؤ
خيَرتاااان دةطاااا ك اااةكةم باااةرن باااؤ دةدةنة دةآلل
َكو ديدطاكانيان بةتةنيا دةوةستيَتة
شتيَكي تر نابينن ،بةل
خؤتاااان بابااااوكي (بااايَ ئاااةخالقي)
سةر سيَكمء ثارةء هي ي تر ،كاتيَكيش شتةكانيان
نةكات
لةدةس دةدةن ئيي طرنت نية ضؤن ئةو ثارةية ثةيدا
دايكيانة،
َةكانيانةوةية،
مندال
لةِريَطةي
ثا تةسةور دةكةي طةورة بي ثيَي دةكةن،
بكات
ذنةكانيانة...تاد.
ئااااااؤ كةفااااااةقريي ماااااان دةرثيَااااااي
َاي ك اةكةم (طيااني لاةبارة) خزماةتي كاة دةم كاتاة مليَاونيَر ..ئاةوة تاؤ
ميزاوي دةطاؤرِم دةل
ضي دةَليَي ئةو من ذني بووم فيَري كردم..
َم ديَشي بةرِاسز عاجز مةبة دةزاة رِاستيةكان بةمن دةَليَي بةم خةريكة بااوةرِت
ثا دل
ثي ناكةم
جا لةجيَي من بي ضي دةكةي
ثا باااااااااةم باااااااااؤ رِازي باااااااااووي،
وابكةي
َيش بةثيَي
ليَرةوة بؤمان دةردةكةوَي كة كاري دةآلل
َةكان بةهؤيةوة
كااااةريَز و خااااوا باااااوكم بطااااريء ذينطةكةي ثسثؤرِي تيَدةكةويَ ء دةآلل
تايبة ةند دةبن لةكارةكانياندا ،بةمنونة هةريةكةيان
خؤشم مندالَ بووم نةمدةزاني.
َطا ثسثؤرِدةبنةوة.
لةسةر ئاسز طرؤيةكي تايبةتي كؤمةل
َاااةكان زيااااتر كاااي
َي دةآلل
ثا لاااةمال
كرِيارة ثياوي طةن يان ثري
طةن وثري هةموو نةوعيَك ديَن تاثريبن خراثي دةبن.
ثا زياتر كيَن ثياوي كاسبة يان هي دائريةكان
49

 49ئةم ثرسيارة بؤية بةم شيَوةية كراوة بؤ ئةوةي زياتر قسةبكاتء بريورِاكاني خؤي زياتر تاتة رِوو.
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دةآلَلااةكان فااةرقيان هةيااة هةيانااة بااةم بااؤ كاساابكاري دةبااات ..هةيااة بااةم بااؤ ئاسااايش..
َاي دةكاةن لةساةر ئاةوة
هةية بؤ مؤزة  ..هةية بؤ تةلةبة ..ئيي هةريةكاةو باؤ ناةوعيَك دةآلل
دةذين.
َي ( سااوور) تااؤ دةَلَيااي هةش ا كةساان زياااتر ثياااوي بااؤ ذنةكااةي و ك ااةكاني
ثا لااةمال
دةهيَنا يان (تؤ و د)
َةمةندي زؤر يان مةسسول (د) ،بؤ بةعزي من ..بؤ كورِي طةن ء
ئةطةر زؤر ضةور بواية دةول
تةلةبةو شز وا ذنةكةي خؤي يان بووكةكةي.
ثا بؤضي بؤ طةن ذنةكةي ئةيذنةكةي ثري نية
با زؤر ..بةم طةجنةكان حاةزيان باةذني ئاوهاا ثارية ئينجاا حاةزي ناةدةكرد ئاةو ثياواناةي
بةتةمةنن و م قولن لةطةلَ ذنةكةي بن نازاة بؤ.
ثا زياتر كرِياري موسةقةفن يان عةشايةر
هةموو موسةقةفن
ثا ضؤن دةزاني
َكي سااليَماني خااؤي ديااارةء مةسااسول كااةي حةشااايةرة يااان تةلةبااةو مامؤسااتاكةي
خااةل
حةشايةرن
َكي سليَماني بوو مووسةقة بيَ
ثا مةرج نية هةرضي خةل
َم الديَي خؤي ديارةو موسةقة ديارة.
نا واناَليَم بةال
َي خؤت
َي ئةو (سةرك باندة بووي) ضةندت ثةيدا كرد بةعةقل
ثا ئةوةندةي لةمال
سةرةك باند ضية
َةكان
ثا دةآلل
َ هةرنةبي ( )10,000هةزار دينار زياتر.
َال
ئا وةم زاني سةرؤك حةشريةتة وةل
ثا ضؤن
ئي شةورِؤذي بةاليةني كةم  25كةسم بةرِي دةكرد ..هةندي جاريش يةكي دةهات دةيوت
بؤ دووسةعات بؤ خؤم ..بةم ئيي ( )1,000ديناري دةدا.
ثايةعين ضي
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َي دةباوم هايؤ ناةبي
دةيوت تا دووسةعات كةسي بؤ ماةهيَنن ئايي تادووساةعات مان لةطاةل
ثيَن شة جار جنسي دةكرد ثارةي دةداء دةرِؤش .
ثا بؤ ئةواني تر ضةنديان ثي دةضوو
قااااةت لةتااااةوالَي بوويااا
َااااااايَن ئةم كارة بةجؤريَكي ليَـاتوة ،جيَطاي عادةي سرِي طرتوةتةوة،
بااااااادةن لاااااااةدةرطا بل
خيَراكة خيَراكة ئاوهايية كةوادةكات بةجؤريَك تةنيا بؤ تيَركردني ثياوان بيَ ء توانا
سيَكسيةكانيان دةربربِن و تةواو هي ي تر..
( )35هااااةزار دينااااار ئااااةدا
فريا ناكةوي (تةواو بيَا )
ئةدةن لة دةرطا.
ثابؤ ضي ضية خؤ مةكينة ني
لةمةكينة خراثي ئيشم كردوة.
ثا كةم هةبووة عةزيَت بدات
ئةي ضؤن زؤربةيان ضونكة ثارة ئةدةن ئيي زؤر خراثن.
ثاهيؤ شتيَك داوادةكةن قورم بَي
هةر زؤر زؤر جا خؤ هةرشز قورم
داوا دةكااااةن خااااؤ بااااةم (ساا ايَكم) ئةمة جؤريَكي ترة لةضةوساندنةوةي رِةطةزي ميَينة
كة دةرهاويشتةي ثيَشكةوتين سيَكسؤلؤجياية،
ناكةن.
لةرِاستيدا مةرج نية هةر كاريَك ضيَذي تيَدا بوو ئيي ئةو
ثا وةك ضي
ئةمة بنةما فةلسةفةيةكةي
بَي
كارة درووس
زؤربااااااااةيان داواي (سيَكسااااااااي نااااااااا دةطة َريَتةوة بؤ ئينديظجواليزميَك كة هيؤ حسابيَك بؤ
درووس ) دةكةن.
كؤمةلَ يان ئةركة سروشتيةكاني مرؤظ ناكات ...هيؤ
َيَك سيَكسي نادروس ناكات ،ئةمة سروشتة...
ئاذةل
ثا زؤر جااااار سيَكسااااي نادروساااات
لةطةلَ كراوة ئازارت زؤر بووة
َ هةزار جار ..لةسةرةتا ئازارم هةبوة ،بةم ئيَستا رِاهاتووم.
ئةري وةال
ثابؤ حةزيان لة سيَكسي نادروستة
(ضيَذ لةوة دةبينن) و السايي فيلمةكان دةكةنةوة.
َي عةزيةتيان مةدة
ثا سةرؤك باندةكان هةقي نية بةسةر كرِيارةوة بل

207

نا ئاةو لاةدةرةوة ثاارة وةردةطاريَ لةثيَشاا وةردةطاري ئينجاا ئةيانكاتاة ذوورةوة ئايي طاةر
َاي
َاي :يمان تاؤم باؤ ثاارة هيَنااوة دل
َةكة تورِة دةبَي دةل
يةكي ب يَتة دةر شكات بكات دةآلل
مشتةري رِازي كةي.
ثا ضؤن شكات دةكةن بؤ شكات دةكةن
َي
ئي ثياو ديَتة ذوورةوة ..ئيي مانادوين ..ياان ثيساة ..ياان شاز زؤري دةوي ..طاةر باةدل
َم نةبوو..شااااكا ان ليَاااادةكات ..دةبااااؤَليَين ..ئينجااااا
َااااي بااااةدل
نةكااااةين كةضااااوة دةري دةل
َي من ثارةم ثي داون.
َةكة دةل
دةآلل
ثا هةس دةكةي بازارِيَكي ضؤنة
كورِة بازارِ باشية ،زؤر ناخؤشة ئةو شويَنة.
ثا زؤرترين ثارةت وةرتطرتبَي ضةند بوو يان كي بوو
َاة مةساسول باوو ..ساةعاتيَك
َي باوو لةباةختياري ( )2,000دينااري داماي مال
جاريَكيان ماال
مامااةوة زؤريااش عةزيااةتي نااةدام (يااةك جااار سيَكسااي كااردء زياااتر حااةزي لةدةس ا بااازي
بوو).
ثا كي بوو
بةخواي ناوي نازاة.
ثاضااؤن دةزانااي مةسااسول
َي درووس دةبيَ
ئائةمة ئةو سةرضاوةيةية كة بةهؤيةوة طةندةل
بوو
ضونكة بةرثرسيَك دةبيَ هةولَ بدات زؤرترين ثارة خرِ بكاتةوة تا
دياااار باااوو زؤر دةول
َتةنةتةدا بذي ،دةنا ناكرَي كاريَكي وة
َمةناااد بةهؤيةوة بتوانَي لةم سةل
بااااوو ئينجااااا بااااةر دةرطااااا سيَكم كة ثيَويستيةكي هةفتانية طةر رِؤذانة نةبَي ئةوا
كةشااااايان هةمووحيماياااااة ناضار ثةنا دةبيَتة بةر ِريَطاي البةال بؤ ثةيداكردني ثارةكةي،
ضونكة ناكريَ هةر جاريَكء نزيكةي دوو هةزار دينار بدات.
بوو.
ثا ضؤن ضوي
ميَردةكةم بردمي بة تاكسي
ثا كةم لةمالَ بوو
بةم خؤي
ثابؤ يةك جار كردي
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نازاة زياتر دةم بازي دةكرد
ثاطةن بوو
ئا با بوو
َكردي
ثاهيؤ قسةي لة طةل
كةضووم يةكسةر وتي :يئةوة حةمامة ب ؤ خاؤت بشاؤي .ئايي باؤني ليَادام تاؤزي باة رِوتاي
سةيري كردم ئةو ثياوة زؤر ةري بوو وتي :يبؤ ئاةم ئيشاة دةكاةي و ميَردةكاةم ثايَم
دةكااات ..وتااي :يمنااداَل هةيااة ي ،و ئااا ..وتااي :يئااةي بااؤ (لةش ا تَيااك نةضااوة) ي لااةم
قسانة.
ثاحيمايةكان ضؤن قسةيان نةكرد
َاي ئااو ناةبوو ذوورةكاان بشاؤم هي اي
وةَال نازاة بةم كةرِؤشتم ..وتاي :يبةحيماياةكان بل
تري
ثا ثارةشي دا بةميَردةكةت
وابزاة ضونكة ميَردةكةم بةمين نةوت كوا ثارة منيش نةموت ثارةي داوة بةمن.
ثا ئةو ثياوانة زياتر خةمي خؤيانة يان ئيَوة لةكاتي سيَكسدا
بةم خؤيان بري لة ئيَمة ناكةنةوة.
ثا لةئيَوة ناثرسن
كةم
ئةمة ئةو رِاستيةية كة ئيي لةشفرؤ هيؤ طرنطيةك بة سيَكم
ثا كةس ا باايين بااةزةي ناداتء لةبةرضاوي دةكةويَ  ،ضونكة بةردةوام ئةو ناوضانةي لةشي
ثيَتااااااا بيَتااااااةوةء هاااااايؤ كة ئارةزووة سيَكسةكان تيَردةكةن ،لة ئاسز شةكةت بووندانء
بةثيؤ دؤريَك ِريَطا نادةن ئةو ميَينةية ،ئارةزووةكاني خؤي لةو
نةكاتء برِوات
سةروبةندةدا بةشيَوةيةكي سروشز تيَر بكات
ئاااااااااا باااااااااةم كاااااااااةم ..
كةدةثرساان بااؤ ئااةم كااارة
َةكة مةَلَ .
دةكةي  ..ئيي بةعزي نايكاو ئةَليَن بة دةآلل
َم خؤت حةزتكردبي
ثا هيؤ ثياوي هةبوة سيَكم نةكات ،بةال
َ من هةر حةزم ليَينية (ئارةزووي سيَكسم) نةماوة.
َال
وةل
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َم تؤحةزت ليَ كردبَي
ثامةبةستم ئةوةية يةكيَ لةوانة بةزةيي بةتؤدا هاتبيَتةوة بةال
َاااي باااووم
َي دةآلل
جاريَكياااان بردمياااان باااؤ مةسااايف ثيااااويكي زؤر جاااوان لةشاااةقالوة لاااةمال
ثيااااويَكي زؤر جاااوان ..رِيشاااي رِة  ..زؤر جاااوان ..ناااازاة ضاااي باااوو ..ئااايي هاااات خاااؤي
رِووتكااردةوة ..هاتااة ث ايَش لااةمنء منيشااي رِووتكااردةوة ،تؤزيااك ل ايَم نزيااك بااوةء ويسااز
ماضاام كااات هةسااتا ضااوة كاان ثةجنةرةكااة جغااارة يااةكي ثااي كاارد ..دةسااز كااردة طريااان..
َخاؤم ضاوم باؤ كاين و ضاية
َايَم وةال
ئةوةندة طريا ..منيش حةثةسام ناةم دةزاناي ضاي بل
...وتااي :يباارؤ خااؤت لةبااةر كااةي ..ئاايي بةرِاسااز ماان طريااام ثايَم ناااخؤ بااوو زطاام بااةخؤم
سوتا ،ضونكة وام زاني بيَزم ليَدةكات ..هاتء وتي :يمن داواي ليَباوردن دةكاةم طاةر حاةز
دةكااةي لااةم كااارة واز بـ ايَين ماان نااةجات دةدةم وةميَردةكةش ا قسااة بكااات دةيكااوذمي..
منيش دةنطم نةكرد.
ي ثاارةت ثيَويسا باوو ئةتادةمي باةم وازبيَناة لاةم
َكي ساليمانيم هاةر كاات َ
وتي :يمن خةل
ئيشااة ..طونااا نيااة تااؤ ئااةوة دةكااةيي ..ئاايي ماضااي كااردم ..وتااي :يبؤدةطريا ي ..قسااةم
بؤنةدةكرا بةزةيم بةخؤمدا هاتةوة ئيي تاؤزي ساةيري كاردم وةباة جغارةكاةي سةردةساز
خؤي سوتاند ئةمن ترسام وتي :يمةترسة بةم دةبي ئاخر جارم بي بؤ جنم وابكةمي
ثاثياوان ثةشيمان نابنةوة
كةسم نةبيين ثةشيمان بيَتةوة تةنـا ئةو كورِة نةبَي نازاة بؤ واي كرد
ثا ئةوانةي لةشفرؤشي دةكةن زؤرن
َا
َي (ت) باووم (دةآللَ) باوو ك اي طاةجني وادةهاات دل
ئةي بؤ نا زؤر زؤرن مؤدةية لاةمال
نةدةهات سةيري كةي .
ثا ئةوانة بؤ وادةكةن
بؤ ثارة يان ش .
ثاباشة دةآلَليَك بةم ئيش بة ئيَوةدةكات يان ئافرةتي تريش تو دةكات
ئةو تائافرةت بناسيَ كةمة (م) هةية سستةرة ئةوة بةم سستةرة وشتةكاني دةهيَناا باؤ
َ ( سووريان) ثي دةوت وئافرةتيشاي
ماَليَك لة((بام لةيةكيَك لةطةرِةكةكان دةكات)) مال
دةبرد بؤ دكتؤرةكان.
ثا تؤ قةت سودفةي دكتؤرت كردوة
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َ (ت) زؤرجوان بوو عةرةت بوو ئةويان دةبرد.
خؤم نا بةم ئافرةتيَكم دةناسي لةمال
ثا زياتر ك ي كوي تو دةبي
َ نازاة هةوليَر ..سليَماني ..رِانية ..هةموو جيَطةيةك.
َال
وةل
ثا ثياو طوي ئةداتة ثاك وخاويَين يان جوان يان ناشرين بي
زؤرنا (تةنيا طرنطي دةدةنة لةشي ذنةكةء طرنطي دةدةنة سيَكسي نادروس )
َي سةرؤك باند زؤرن يان لةشفرؤ
ثا بةراي تؤ مال
جااا دةضااية هااةر جيَيااةك ثارِة كاااني كااوردة ..كاااني سااثيلكة ..ياهااةوارة بااةرزة ..ضااوارباخ..
سةرشةستيةكة ..ثريةمةطرون ..كورِة بازيان ..ضةم ةمالَ ..كورِة تاسلوجة ..هةر مةثرسة
ئةوة من بةم ئةوانة بةدةطدا دَي .
ثاتؤ ضؤن دةزاني لةو شويَنانة هةية
ئةي خؤمان دةضني ئينجا هةر كة فيَري ئيشةكة بووين هةموويان دةناسني.
ثاكرِيار ثياوي طةورةي تياية مةسسول
جا هاةر ئاةوان ثاارةي زؤر ئاةدةن ..هاةموويان ديَناة تاسالوجة ورِاثاةرين ياان كااني كاوردة
وةهةموو مةسسولةكان هةيانة خؤيانء حيمايةكانيان بةسةرة ئةو ئيشة دةيكةن.
ثا ناترسي ئةم ثياوة كةدةَليَي خؤشةويستمة هةمان ئيش ثي بكات
َم كةم دةست تيَوة بدات.
َي بةم بؤ من بي نايةل
نا ئةم زؤر مةردة هةر دةل
ثا تائيستا ضةن ثياوت بينيوة.
رِةنطة هةزار زياتر
ثاضةن مالَ خةريكي ئةوةن وةكومالَ
َيش زياااتر دةكااةن
هااةر ئةوةناادةي ماان بينيومااة زياااتر لااة  300مااالَء بااام لااة 1000مااال
بةتايبةت لةرِانية وبازيان وعةربةت.
ثامن تةنـا لةسليَماني دةَليَم
َم بينياوة خاؤم ضاوم هاةر لةساليَماني حالةمةكاة
َم زيااتر لاة  300ماال
نازاة بةتةواوةتي بةال
هااةمووي ئااةوة دةكااات زؤر سااةيرةو هةمووشاايان باوكيااان يااان برايااان يااان مريديااان يااان
دايكيان (ئةو كارةيان ثيَ دةكات).
ثا ئيَستا باوك نازاني كة ئيشي وادةكةي
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َ ئااةو لةميَردةكااةم خااراثية ،ضااونكة هااةر كااةثارةي ثااي نااابي
كااورة ضااؤن نااازاني بااةرة وةَلاال
َي :ييان ك ةكةم دةوةوة يان ثاارةم دةريي ..دووماانت ثايَش ئيَساتا
جوات دةنيَري ..دةل
ئةو وةختةي ناردي بة دواما داواي ( )5,000ديناري دةكرد.
ثا سةرةرِاي ئيشةكة ميَردةكةت هيؤ تةعليقيَك يان سووكايةتيةك ثيَ دةكات
ئةي بؤ نا هةردةم بَليَم نااتواة
دةل
َاااي مااان ( )12,000ديناااارم لةِريَطاي ئةزموونةكامنانةوة تيَدةطةين كةئةوانةي تووشي
دا لةباااةي ي تاااؤ  ...ئاااةي خاااوا لةشفرؤشي دةبن بةشيَوةيةكي طشز ئةو ذنانةن كة
ماَلا خااراث كااا خااؤ ماان سااةد لةِريَطاي ِريَكةوتةوة هاوسةرطريي ئةجنام دةدةنء بةهيؤ
شيَوةيةك خؤشةويسز ناكةن ...بةآلم ثيَويستة ئةوة لةياد
ئةوةندةم ثةيا كرد بؤت..
نةكةين كة خؤشةويسزء لةشفرؤشي دوو شز جياوازن،
ثا رِؤذيَكي خؤ لة ذيانتدا
لةشفرؤشي وةك كاريَك دةبيننةوة بؤ دابيين ذيان يان بؤ
َا اال
وةل
َي سةرةك باندةكاندا،
َ باااةم ئاااةو رؤذةي ئاااةم بةِريَكردني ثيَويستيةكاني مانةوة لةمال
كاااااورِةم ناساااااي زؤرم خاااااؤ
بةآلم خؤشةويسز ئةو هةستة مرؤييةية كة لةشفرؤشيَك
دةوي باااااؤ ئاااااةو ناااااة خاااااؤم هةسز ثيَ دةكاتء دةخوازَي خؤشةويسز بكات..
َدةستَي بة
ئةمة وةك ئةوة واية رِاستة دارتاشيَك هةل
دةكوذم.
َكي بةآلم
درووستكردني هةموو كةلوثةليَكي ناومالَ بؤ خةل
ثا لااااااةذياني خااااااؤت حااااااةزت
َي جوانء ِريَكءثيَك دةكات،
بؤ خؤيشي ئارةزووي ناومال
لةشةوة يان رِؤذ
لةرِاستيدا ئةم منونةية لةوانةية شياو نةبَي  ..بةآلم
مااااان نةباااااة رِؤذ ئيساااااراحة
طرنطيشة بةهةر نرخيَك بَي ئةوة رِوون بكةينةوة كة هةردوو
كاااااردوة لاااااةذياني خاااااؤم ناااااة هةسز خؤشةويسزء ثيَويسز لةشفرؤشي جياوازنء
ناكرَي وةك يةك بةراورديان بكةينء تةنانةت ثيَويستة ئةوة
بةشةو.
ثا كاميااااااااااان تااااااااااؤ زياااااااااااتر بزانني كة لةشفرؤشةكانيش ثيَويستيان بةخؤشةويسز
هةيةو بةشتيَكي جياوازي دةزانن لة ذياني خؤياندا .
ئيسااااااياحةتي يااااااان حااااااةزت
ليَيةتي
زياتر شةو بةتايبةت ئيَستا ماوةيةكة ثياوان بةشةو نايةن.
ثا كرِيارةكان زياتر حةزيان لة رِؤذة يان لةشةو
َاةكان باةرؤذ زيااتر لاة100كاةم ديَا باةم بةشاةو دوان
َي دةآلل
زياتر باةرؤذ ضاونكة لاةمال
سيان ئاوها..
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ثا بؤ ضي بة شةو كةمي ديَن
َي خؤيان.
ئةضنةوة مال
ثا حةزت لةض رِةنطة
سةوز يان سثي.
ئةم ئافرةتة زؤر هةسز بةنةبووني سؤزء خؤشةويسز دةكرد ،زياتر لةِريَطةي دةربرِيين
سؤزةوة عةشقي ثياوي دوةم بووبوو .مسةلةي ثاراستين ناموم لةاليةن ميَرديَكةوة خاَليَكي
طرنت بوو لةالي  ..بؤ ئةم ذنة طرنت بوو ثياويَك هةبيَ ء بيثاريَزيَ  ،ئةم وةك ذن سةيربكات نةك
وةك كاآليةك ثارةي ثيَ ثةيدا بكات ..خؤشيين ساتي ئةوةبوو كة ثياوي دوةم ريةي ليَ دةكردء
هةنديَ ِريَنمايي دةكرد ،دةيوت نابَي ئةوة بكةي ء دةبَي وابي  ...ئةميش دةيوت دةبَي ميَرد
ئاوابَي ..
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بةسةرهاتةكاني شةشةم
ناو:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

ن .ن .م
 14سالَ
شاري كةركوك
 3سالَ
نةخويَندةوار
باوكي فيَري كارةكةي كردوة

ااااا ضاوثيَكةوتين يةكةم ااااا
َكى كةركوكم مواليدم  1991م
ناوم (ن) خةل
ثا تاثؤىل ضةندت خويَندوة
هةر نةم خويَندوة.
ثابؤ
َالهى دايكى خؤم نةبوة ..بةشا ةر كاةدايكى خاؤ ناة باوو ،ثاشاانيش ناةيان ناردومةتاة
وةل
مةكتةت.
َن
ثاضةن مندال
هةر منم تاقانةم.
َي دراوة داواي ليَباووردن دةكاةم ،باةآلم زؤر حاةز
ثا دايك ضى ليَـاتووة مردوة يان تاةال
دةكةم تيَبطةم ضونكة ذياني تؤ زؤر طرنطة بؤ من..
بةمن دةَليَن مردوة بةم نازاة رِاستى من هةر بةرِةسم دايكى خؤمم ديوة.
ثا باوةذن هةية
َىَ
بةل
َى ضةند لةكركوك بوون هةر لة كركوك بوون
ثاتاسال
نااة ..باااوكم فااريار بااوو رِايكااردوة هاتوينةتااة سااليَمانى لااةكاتى رِاكردنةكااةدا باااوكم بااؤمى
طيَراياااةوة :يضاااوينةتة ئيَاااران ماوةياااةك لةتاااةهران باااووين ئااايي دايكااام زطاااى بااةمن هاااةبوة،
طةرِاونةتةوة بؤ كركوك ثاشان من بوومة لةدايكي
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ثا باوةذنةكةت لةطةلَ با بوو
نة ..زرِداكم زؤر خراث بوو كةشوم كردوو ها ةوة زؤر خراث بوو كةشوشم نةكردبوو هةر
َما
خراث بوو لةطةل
ثا كىَ دايتى بةشوو
َةتاند قساة باؤ كارد وتاى :يكاورِيكى وا باشاة وا باشاةي..
َخةل
مامة طةورةكةم باوكمى هةل
َلاَة ئاةوانيش دامياان باة
َاة دةال
ى رِؤذ تار ئاة دةم باة ميَارد وةَال داماى باةو مال
ئيي دووسا َ
ميَرد..
ثا يةعنى كىَ تؤ دا بةميَرد
دةَاللَ دامى بة ميَرد.
ثا تةمةن ضةند بوو
َة كةخؤم ناسيةوة مةمكم نةكردبوو بة باشى.
َل
بة خوا هيَشتا خؤم نةناسيبوو لةمالَ دةال
َكة ناو ضي بوو
َلة
ثا دةال
َيان.
َك دةضوو بؤ مال
َ نازاة باوكم ناو دةزانىَ ئيي خة ل
َال
وةل
َة
َل
ثا ئافرةتى البوو ئةو دةال
َىَ
بةل
ثا ليَرةبوو يان لةكركوك
َكةرو شتيان ئةهيَنا ياان باةثارة ميَردياان باؤ ياةكيَكي
نا لةهةوليَر ئةضوون لةمزطةوت سوال
وةك من دةدؤزيةوة.
ثا ثياو بؤ تؤ ئةهيَنا
َة منى دابةميَرد.
َل
كؤ بووم ئةوكاتة ئةو دةال
ثا ضؤن
ثياويَكى بؤ هيَنام لة ثيَشا ثري بوو تةمةنى باثريةمى هةبوو ئةيوت :يئيال ئةبىَ تؤ شاوو
َى خاؤم بيَا ئاةيوت :يناا ..ئايال ئاةبيَ
َم بادانيشم باةدل
ثىَ بكة ي ئيي من و ئاخر مندال
ميَرد ثيَبكة ي
ثا ئةو ثياوة خؤي ذني هةبوو
َى هةبوو
بةىلَ ذنء مالَء مندال
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ثا با بوون لةطةَل
ًََى من ميَرد بكة ي
َم ئةيوت :يهةر دةبىَ بةدل
با بوون بةم ثياوةكة خراث بوو لةطةل
َى تةو َ
ثا ذنى ئةو ثياوة قةت ثياو ئةهات لةطةل
من نةم ئةبينى بةم رِؤذ زياد لة ( )200ثياو ئةهاتن
ثا ئة ئةو ثياوانة بؤ دةهاتن
ئةهاتن سةير منيان دةكرد يان سةيري ك ي تريان دةكرد ناَليَم هةر ئةوة ئيشيان باوو..
َاة ناماةوَي ك ام بةقاةد
َاى باةمن دةساوتا دة وت :يزؤر مندال
هى وا هاةبوو طاةورة باوو دل
ئةوةية.
ثا ئيي ضؤنيان دا بة شوو
َ كورِيَك هات تؤز َ وةك نوقسان وابوو ،بةآلم مندالَ كار بوو منيش و باشة..
َال
وةل
َ هااةتا منيااان داثَيااي ( )100مااةاليان ث اىَ كااردم ضااونكة مااةال مااارة نااةدةكردم ئاايي
وةَل اآل
مةاليةكيان هيَنا لةطونديَكةوة هةر ضؤن بوو مارة كردم بةم كةرِؤ وتى :يتوخاوا ك ام
َم بةو شتانةنة ئةشكا
طةردة ئازاكةي منيش و طةردن ئازادبىَ ..زؤر عةقل
ثا بؤ وتى طةردة ئازادكة
َق 50ناةبووة طونااحم ئاةطات ئاةوان وتياان منادا َل نيياة خاؤ
َاة هيَشاتا باال
وتى :يزؤر مندال
َيان رِازانةوة و داميان بةو كورِة.
َلةكة منيان داو مال
باَال نييةي ،ئيي لةمالَ دةال
ثا ناو ضى بوو
ناو (ك) بوو باوكى مردبوو دايكى هةبوو ثيَن برا بوون.
ثا ضؤن طواستيتيةوة
َى مامة طةورةكة شاةو لاةو َ خاةو باؤ باةيانى منياان بارد باؤ
ئيي رِؤذيَك منيان بردة مال
َؤنةكة زؤر
َؤن ئايي نانياان ِريَكخسا  ..بةدلاة باؤمن ناة ئاةبوو زؤر طاةرِاين خااوةن صاال
صال
َيش ئةو شتانةم
ئةطريا .ثيَم وت ..دادة تو خوا بؤضى بؤم ئةطري ئة وت :يمن بة خةيال
نااةديوةي ..ئاايي بااة دلةيااةكيان هيَنااا بااةو خوايااة س اىَ مااةتر لةعااةرز ئةخشااا ئاايي وتيااان:
ينابىَي ..ضوون جلى كوردياان باؤ هيَناام ..باةجلى كاورد منياان طواساتةوة ،منايش هاةر
َيدايةء تةنانةت هيَشتا هةرزةكاريش نية،
 50واتة هيَشتا نةطيشتوةتة تةمةنيَكي طوجناو ،واتة هيَشتا لةقؤنا ي دوا مندال
كةئةمة دةكاتة ثيَنةطةيشتين بايؤلؤجي لةرِووي سيَكسةوة.
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َك خةفاةتيان باؤ ئاةخواردم ..ئايي ثيَياان
ئةطريام ثيَم ناخؤ باوو ميَاردم كارد هاةموو خاةل
ئةو  :يمةطر دوايى بؤمان باسبكة بزانني ضاؤن باوو ي ..كاة ئاةو رِؤذة مان باووك باووم
َاة ياان نوقساانة ضاونكة لياك باة دةمياا
زاواكة لةمن زؤر تورِة بوو بةوةدا زانيم كاة كاةم عةقل
دةهاتة خوار هةموو طياني و سةري هةر دةلةرزي ،شةلةلي هةبوو بةخواريش دةرِؤش ..
ثا بؤلَي تورِة بوو
ي ئينجاا هاةر دةروذووري باوو ،دوو جاار فيَاي لايَ هاات ..دايكايء
شةو هاةر دةياوت رِاكشا َ
ئااامؤذني هااةر ضاااويان دةبةس ا ء دوعايااان لةسااةر دةخويَنااد ماان وةختااا بااوو بتااؤقم ئاايي
بةياني خةوتبووم ،ئةوان عادةتيانة هةديةو شاز وا ديَانن لةبةيانيادا ،منايش و هةساتة
برِؤ لةحةمام خؤت بشؤ شةو هةموو طياني ثيم بوو ،كةضاي كاة خةباةري باوةوة ليَيادامء
ساااةري كيَشاااام بةكةنتؤرةكاااةداو قاااذمي طرتباااوو خؤشاااي وةك ذن دةيقياااذان ..دةماااي كاااةت
كردبوو بةسيَ كةم هةتا منيان دةربازكرد ،ئيي دايكي هةر دةيوت هيؤ نية با دةب َي .
ثا ئةو شةوة لةطةلَ تؤ خةوت بوو
َىَ
بةل
َ تةويَ
ثا توانى لةطةل
ثيَيان دةوت ،فيَريان كرد ،لةثشا دةرطاا وةساتابوون ،هاةر بانطياان دةكاردء ضارثة ضارث
بوو.
ثا كؤ بووي
َىَ
بةل
ثا ئازارت نة بوو
َ س اىَ رِؤذ لااةذيَر جيَطااة كااةو ئاايي بردياااة بااؤ خةسااتةخانة نااةزيف بااووم ئاايي
َال
بااةرةوةل
كورِةكااة هااةتا ضااوار رؤذ نااةهات بااؤالم ..ئاايي هااةر بةرِاسااتى رِة اام دةيةشااا ...ئاايي كااة
ثةرِؤكةيان 51بيين منيان شاردةوة ..عادةتياان واباوو ..منياان بارد لةشاويَنيَك داياان ناام..

 51ثةرِؤ مةبةسز لةو ثةرِؤيةية كة لةكاتي شووكردندا ثيَويستة كؤ دايبخات لةسةر جيَطاي خةوتنةكةي بؤ ئةوةي ئةو
خويَنةي لةثةردةي ك يَنيةوة ديَتة خوار ئةجنامي يةكةم ثرؤسةي سيَكسكردن بكةويَتة سةر ئةو ثةرِؤية ،ثاشان ثيَويستة
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بردياة باؤال ذناةكان مامةكاة هاات ثةرِؤكاة بيناى ئايي مامةكاة رِؤشا مان ها اةوة
خةو  ...ئيي دوا خةسوم هات وتى :يبرؤ خؤت بشؤ منيش زؤر طريامي.
ثا بؤ
ئةم وت من ةريبم كةم نةبوو لةعةشرةتى من ..كةحةفلةم كرد كاةم ناةبوو لةشاايى مان
ئيي ئةطريام هاةموو عةشارةتى كورِةكاة باوو تاضاوار رِؤذ ثيَان رِؤذ دةطرياام ئايي دواياى
رِاها .
ثا تاضةن لةال ئةو ثياوة بوو
ضوار مانت و شتىَ.
ثا ئة بؤ رِؤشتى
َيان لةالد َ باوو ئاةوان باادينى باوون ئاة وت :يتاؤ
ئيي هةمو رِؤذ جويَنى ثيسى ئةدام مال
توركمانى توركمان سةطء سةطبابة52ي
ثا تؤ توركمانى
بااةَل اىَ ..ئااة وت :يتوركمااان سااةطء سااةطبابة( ..لةخؤيااةوة قسااةي بةكةساااني بااةرثرم
داوة)
ثا سك نةبوو
َكي لةشفرؤ سيَكم دةكةم)
نة ...جارجاريش دةيوت ئةضم (لةطةلَ خةل
ثا بؤ وا دةوت
تا من خةفةتى ثىَ تؤم
َ دةخةوت
ثا هةموو شةو لةطةل
َ ذنء ميَردايةتى لةوانةية بزانى ،ذن هةر نةخؤ دةبىَ ،كةضى ئةو ئةرِؤش جيَاى
َال
نةوةل
لةمن جيا ئةكردةوة ئةبواية مان ب اوماية ئاةوم ئاشا بكردايةتاةوة ،ياان لاةثِر دةتاؤرا وةك
مندالَ يان دةيوت وةرة تؤ ببة بةكةر من سوار ثشت دة (( ...ثيَكةنينيَكي دريَذ))...
َنيا با لةوةي كة ك ةكةيان ثيَشي سيَكسي نةكردوة لةطةلَ
كةسوكاري كورِةكةء ك ةكة ئةو ثةرِؤية ببينن بؤ ئةوةي دل
كةسيَكي تر ،ضونكة ئةطةر سيَكسي كردبيَ ئةوا ئةو خويَنةي نابيَ ..
َكي كوردستان لةوجؤرة بريناكةنةوة كة هةركةم
 52ديارة ئةو كورِة خؤي رِاسيس بوة ،ضونكة بةشيَوةيةكي طشز خةل
لةنةتةوةيةكي تر ب َي ئيي دذي بن.
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ثا خؤش دةويس
َم ئااةو كااةوا ئااةكرد ماان رِقاام لَيااى ب اىَ ئاايي دايكااى خااوا
َ خؤشاام دةويس ا بااةال
ئااةرة وةَل اال
َناطر َ بؤ من زؤربا بوو .خوشكيَكى هةبوو بؤ من زؤربا باوو ،ئايي ئااوا ساةيريان
هةل
دةكردم ئة وت :يخؤزطاية ك اى مان بوويتاياةي .مامةكاة هاةموو جاار َ ئاةهات باؤم ئاة
طريا ئة وت :يخؤزطة تاؤم ماارة نةكرداياةي .ئينجاا باساى حاةياتى خاؤمم باؤ دةكارد ئاةم
وت با اىَ داياااك باااووم ياااةعنى باااةرِوتى خاااةو  ..لاااةثاركى ئاااازاد خاااةوتوم لةسةرضااانار
خةوتووين ئنجا دةر بةدةر بووين منء باوكم.
ثا دوايي
َي زرِ داكام ،وتاي :يفائيادةي نياة ،كاورِي
َي ،دايكي بردميةوة بؤ ماال
ئيي نةحةوامةوة لةطةل
من بؤ ذن نابيَ ي.
َى باااوكم
ثا لةكةياةوة باوكا دة سااز كااردوة بااةو ئيشااة ميَاردم كاارد تااؤرام هااا بااؤ مااال
َقى نااةداوم جيابوومةتااةوة لَيااى سااةيردةكةم لةطااةلَ زردايكاام هااةر
ئيَسااتا ثياوةكااةم تااةال
ثسى ثسيانةو هةرقسان دةكةن ئةمنيش و بزانة ض قسة خؤيان دةكةن.
ثا لةكو َ سليَمانى
َيشااةوة كةضااى
َى خؤمااان لةصاامود بااوو ئاايي خااؤم كراسااى كااورديم ئااةكردة بااةرء لةمال
مااال
سةيرم كرد زردايكم دةستى دةهيَنا بةسةرمداو ماضم دةكاو ماستاوم بؤ دةكاو ئيي بااوكم
وتى :يهةستة خؤت بطؤرِةء مكياج بكةو خؤت جاوان بكاةي ئييمنايش مكيااجم ناةدةزانى
َة كردبووم.
َة ثةل
هةموو ثةل
ثا باوك مكياجى بؤ كرِيبو
َى ميَردةكااةم بؤيااان كرِيبااوم ..لةطااة َل خااؤم هيَنااا بااووم ئاايي تةحديااديَكى طَي ارِم
نااةْ لااةمال
كردبوو(( ...بة ثيَكةنينةوة)) هي م نةدةزانى ئيي ثانتؤَليَكى تةساكى لاةثىَ كردباووم ئايي
هااةر تةعااةجوت ئااةمام ئااةم وت خوايااة ضااية باااوكم بااؤ وام ليَاادةكات ...ئاايي هاااتني بااؤ
سليَمانى تؤزيَك طةرِاينء ثياويَك خوا بيطر َ ئةو فيَر باوكمى كرد.
َى ئةو ثياوة
ثا ضونة مال
َآل ك ةكةت جوانةو باشةء ثارة باش دةس دةكةوَي  ،ئةو
نة ئييبة باوكمي وت :يوةل
َم باشاةو
ى بكةي ئيي هةر لاةم قساانة ...ئايي باوكيشام ياةعنى ساةيرم كارد لةطاةل
ئيشة ث َ
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دةس دةهيَنىَ بةسةرمداو هةرضيم دةو َ بؤم دةكاو لةطةلَ ئاةو ثيااوة هاةر قساة دةكاةن..
مناايش و توخااوا باوكااة دايكاام ضااى بةسااةر هاااتوة رِاسااتيم ثاىَ بَلاىَ ..حااةزم ئااةكرد باازاة
دايكم ضى بةسةر هاتووة دةمزانى ئةوان قةت رِاستى بة من ناَليَن
ثا لةو قسانة بةينى ئةوان تيَنةطةشتي
نة ئةو كات من نةم دةزانى ئةوان باسى كام ئيش دةكةن.
ثا كةهاتن بؤ سليَمانى ئةو دوو شةوانة لةكو َ خةوتن
لةفندي .....لةو َ خةوتني
ثا لةو َ كةسى بؤ هيَنا
َةكاة
نةْ ناَليَم ئةوكاتة ئيي ئةو ثياوة فيَار دةكارد ..ئايي باؤ باةيانى برديناى باؤ ماَليَاك مال
ناسراوة بة ( سوور) ئيي ضوم سةير ئةكةم ئافرةتةكة عايلةيةو منيش و بةشكم باوكم
َة من دانىَء ئيي رِزطارم بىَ لةزرِدايكم ضونكة زؤر خراث بوو ..باةو خواياة ئةوةنادة
لةو مال
َم ضااةند جااار بوراومةتااةوة لااةذيَر دةسااتيدا بةلَياادان ئاايي بةماساايحة ل َيااى
خااراث بااوو لةطااةل
ى
ى باةرد با َ
ئةدام بةصاؤندة هةرضاى بةدةساتى بـاتاياة دةساتى ليَماى ئاةدا ئايي ئةماة داربا َ
َة ماام كةذنةكاة نااو
َى بةوة ناشكىَ سةرم ئة شكىَ يان شتىَ ئيي لةمالَ ئةو مال
خةيال
(ت خااان) بااوو ئاايي وتااى :يبارِؤ بااؤ ااام خااؤت بشااؤء خااؤت جااوان بكااةي( .ئاايي طااويَزانء
هةموو ثيَويستيةكي حةمامي بؤ هيَنام) وتى :ي(لةش ثاكةرةوة)ي ،ئيي منايش باا ناةم
ئااةزانى ..بااةو خوايااة هااةموو لةشااي خااؤمم بارِي بااوو ..ئاايي خااؤ هاتااة ااام بااؤ كااردمء
خاااةريكم باااوو ،زوو زوو ئاااةيوت:يتؤ ذناااي ضاااي بوويا ا باااؤ نازانيا ا  ..ئااايي ساااةيرئةكةم
رِازامنيةوةو تةسرحيةيةكى بؤ كردمء باؤنى ليَادامء ئايي جليَكاى لةباةركردم ئاوهاا زةوقاى
بوو ..كةميَك تةنك باوو ..قااتى ناوماا َل باوو ..ئايي ثيااويَكى تار ليَباوو ( ساوور) خاؤ
لةو َ بوو ئيي منيش شةرمم دةكرد ناو جسمم باةدةرةوة باوو ئايي ثياوةكاة خاؤ كاردة
ذورةوة..
ئيي وتيان :يبرِؤ ذورةوة هةرضى ثىَ وتى ئةو ثياوة بةقساة بكاةي ..ئايي منايش ضاوومة
ذوورو ..يةكةم جار وتى :يخؤت رِووت كةرةوةي ،و خؤم رِووت ناكةمةوة ..وتاى :يئاقالَ
طيان بةقسةم بكة زةرةر ناكة شتيَكى خؤش فيَر دةكةم دواياى زؤر حاةز ليَدةكاة ي..
وتى :يشتيَك ليَدةكةم بزانة ضاةن خؤشاة هاةر واز نااهيَنىي ..دواياى منايش خاؤم رِووت
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كردةوة ،ئيي هاتةالم ئيشى خؤ كرد ..دووجار لاة ساةر ياةك سيَكساي لةطاةلَ كاردم ،زؤر
ئااةزيَتى نااةدام ..ئاايي رِؤشااتة دةرةوة ..ماان زؤربااا شااتم نااةدةزانى ويسااتم خااؤم لةبااةر
كةمااةوة كةضااى خااؤ كااردةوة ب اة ذوردا وتااى :يخااؤت مااةطؤرة ها ااةوة بااؤالت جاااريَكى
ى (بةشا ايَوةي
تريشااام دةو َي ،منااايش و باااؤ طةرِايتاااةوة وتاااى :تاااةماحم تيَتداياااة دةبا ا َ
نادروسااتيش سايَكم بكااةين بةيةكااةوة) ،و باىَ ئااة خالقااى ئااةدةت سااز بارِؤ ..ئاايي وتااى:
َة من ئيَستا (سيَكسم لةطةلَ نةكردي) ئييئة خالقى ضى ي ...ئايي منايش زؤر باةزةيم
يرِؤل
بةخؤما هاتةوة خةفة خوارد طريام ..بةآلم ئةو هةر هات (ئةوةي ويسز كردي).
ثا يةكةم جارت بوو سيَكسي نادرووس بكةي
بةىلَ
ليَرةدا دةردةكةوَي كاتيَك كةسيَكي وةك باوكي (ن) هةموو
ثا ئازارت هةبوو
حورمةتء كةرامةتي خؤي لةدةس دةدات ،هةروةها ئاسانيين
َيَ ئااةي ضااؤن زؤريااش
بااةل
َةمةند بوون بريتية لةم كارة بؤية بةاليةوة ئاسايية
ِريَطا بؤ دةول
ئةوةناادة زةخا ليَكااردم
كةكار بةك ةكةي بكاتء زؤر بةاليةوة خؤشية لةكاركردن
توند توند طرتبوومى هيؤ لةبواريَكي تردا.
بااةزة ثيامااا نةدةهاتااةوة
َة تؤ بؤ ئةو ئيشة هااتو باوكا باؤ
ئيي دوايى ئةو ذنة (ت خان) هاتة المء ثيَى و  :يرِؤل
َك رِاز بكااة ثياااو هةرضااى وت بااؤ بكااة خااؤ
ئااةوة تااؤ هيَناوةتااة المااان دةباىَ دَلااى خااةل
َبةي ..ئنجا مان ضاةند
قةي يَكة باوك ثارةت ثىَ ثةيادةكات بؤية هيَناويتى بؤ ال من ئاقل
جاار لاةباوكم تاورِة دةباووم ئااةم وت باوكاة تاؤ باؤ ناضاى كاربكااة كريَكاار بكاة باؤ ماان وا
ليَدةكة عةيبة ك ى خؤت واليَدةكة ئة وت :يقةرزارمي ،جا باوكم قةرزار بوو كااريَكى
نةدةكرد..
ثا باوك لة طةلَ خؤت هي ي كرد
نة خؤ نا.
َكي تر بدؤزينةوة
ثا شةرم مةكة ،باوكم من دةموَي تيَبطةم تا ضارةسةريَك بؤ خةل
ماان شااةرم لااةتؤ ناكااةم وةك دايكمااى خااؤ نااةهاتوة بااةم ( سااوور) هاااتووة رِةفيقااةكانى
َة بووم ئيي تو نةخؤشى بووم.
هاتوون ..ئيي ماوةيةك لةو مال
َم بةزةيى ثياتا بيَتةوة
َى سوور توشى كةم بوو بيَتةالتء بةال
ثا لةمال
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َى ئةوان بووم كورِيَكى طاةن هاات نااو (ض) باوو (ض) ضاى
َيَ هةر يةكةمني جار كة لةمال
بةل
َ مان نااتواة..
َاال
(ض) شةِر لةطةلَ ئةو خؤرة دةكرد ..ئيي ئاوها هاتة ذوور وتى :يوا وةل
قااةت جاانم لةطااةلَ تااؤ ناكااةم ..ثايَم ناااكر َ كااةميَك خااؤم تااة ئخااري دةكااةم ..بائااةوان نااةزانن
ى
َى ناساكى نااب َ
هي م نةكردوةي ..منيش ثايَم خاؤ باوو ناةيكات ..ئايي وتاى :يتاؤ منادال
ئيَستا جسم تيَك دةضاىَي ..ئايي وتاى :يتاؤ ياةكيَك ثيَويساتة ِريَطاةت ثيشاان باداتي..
ئيي منيش زؤر باسى خؤمم بؤ كرد خؤمان تاخري دةكارد ئايي زؤر جاار تار ئاةهات باؤالم
بااةم بةقةزيااة جنسااى نااا ال ئااةوان وا نةئااةوت بةحسااات جاانم دةكااةين بااةم خااؤ
تااةئخري دةكاارد ئنجااا ئااةو هااةموو شااتة دةهيَنااا هااةر بااة صااندوي دة هيَنااا ئااةيوت :يماان
َى ( ساوور) زؤرياش يارماةتى بااوكمى
لةبةر خاتر تؤ ئةم شتانة دةهيَانمي ..ئايي لاةمال
ئةدا رِةقةمةكاة الم باوو هاةمووكات تةلاةفوة باؤ دةكارد ئايي ئةضاوو باؤال بااوكم ثاارة
ئةدايااة ( $ 100يااان  200يااان  )$ 500ئااةيوت :يبااةم ئاايش بااةو ك ااةت مةكااةي ،بااةآلم
َوانة تؤ زةمري هةبوو باوكم نة باوو ..ئايي ساىَ ماانت باوو ضاوار
باوكمى ضى ئةو ثيَال
مانت بوو كار ثىَ نةئةكردم كورِةكة بةدز مراقةبة ئاةكردين ئاةيوت :يمان ثاارة ئاةدةم
بةمةرجىَ ئيشى ثىَ نةكة ي ..بةم باوكم درؤ كرد.
ثا باوك ضةنديَك ئةو ئيشة ثىَ ئةكرد
سىَ سالَ زياتر
َة بوو
ثا هةر لةو مال
نااا ..باااوكم كابرايااةكى ناسااى ناااو (ئااة) بااوو بردمااى بااؤ ئااةويَش لااةئوتيَل لةطااةَلى خااةو
َى ذنيَك ناو ميمي بوو.
دوايى ضوين بؤ مال
َى سوور رِؤشتى
ثا بؤ لةمال
خاااؤم زؤر ثارِاماااةوة نةخؤشااايش كاااةو ئااايي باااة ( ساااوور)م وت توخاااوا خيَااارت دةطاااات
َك نايااة وام ئااةزانى ئاايي كةلااةو َ نااةمام باااوكم ئيشاام ثاىَ
بااةباوكم بَلاىَ بيبااة نامااةو َ بةكااةل
ناكات نةشم دةزانى باوكم بةثارة بؤ ماوةيةك داومى
َكيان بؤ تؤ ئةهيَنا يان بؤ كؤء ذنةكةي سووريش
ثا تةنـا خةل
َم دواياى حاميلاة باوو .باةآلم
َكى باةِر َ دةكارد باةال
نا بؤ ئةوانيش يةكاةم جاار ذنةكاة خاةل
َكى باةِر َ دةكارد
ى دايكاى لاةما َل نةبواياة ،خاؤ خاةل
ك ةكة تةلة باة باوو باةم هاةر كاات َ
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رب َ لةطاااةراج كوِريَكماااان بيناااى ال
هاااةمووي ان وا باااوون ..ئااايي ضاااوو بويناااةوة خاااوا بيااا ِ
َغةكة دائةنيشن .ضاخانةيةك هةية ئيَمة ئةمان ويس ب اني
سينةماكان ال شويَنة قةرة بال
بؤ ما َل نةناةم ئايي ئاةو برديناى باؤال (ئاة)( ،ئاة) دوا خاؤ )كاة سيَكساي لةطاةلَ كاردم(
َيان ال مزطةوتى طةورة بوو.
دوا سىَ رِؤذ بردينى بؤمالَ ميمى مال
ثا ناوي ميمي بوو
نا بةم ذنيَكي ثري بوو من هةر ثيَم دةوت ميمي..
ئةوةي لةم بةسةرهاتةدا باسكراوة ،زؤر لةوة كةمية كة (ن) بؤي باسكردووين ،ضونكة لةكاتي
َي لةشفرؤشي (ن) بوة .شايةني باسة بةهؤي زؤري
ضاوثيَكةوتنةكةدا لةطرتووخانة ضوارةم سال
باسةكةو هاوشيَوةيي لةطةلَ باسةكاني ثيَشوودا برِيارماندا كة تةنيا سةرةتاي ئالوودةبووني تةينة
َدا كراوة.
رِوو .باوكي (ن) يةكيَكة لةوانةي لةم تويَذينةوةيةدا ضاوثيَكةوتين لةطةل
َيَكي درووس
ئةوةي لة كةسيَز (ن)دا جيَي تيَبيين بوو( :ن) هةميشة لةطرتووخانة ويَنةي مال
دةكردء خؤي لةدةرةوةي خانوةكةدا درووس دةكرد ،هةروةها بة قورِي صةناعيش هةمان كاري
دووبارة دةكردةوة.
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بةسةرهاتةكاني حةوتةم
ذ.53ت.
ناو:
 14سالَ
تةمةن:
شااااااااااااااااااااري
دانيشتوي:
سليَماني
تةمةني لةشفرؤشي 3 :سالَ
ئاسز خويَندةواري :سااااااااااااااااااااايَي
ناوةندي
لاااااااااااااةرِيَطاي
رِيَطاي فيَربوون:
رِاكردناااااةوة لاااااةخيَزان فيَاااااري كااااااري
لةشفرؤشي بووبوو.
ثا لةكةيةوة كةوتويتة سةرجادة
ماان دووسااالَ زياااترة لااةمالَ دةرضااووم
ناتواة لةطةلَ دايكو باوكم بذيم.
ثا ئيش ضية
كاتيباااااة مةكتاااااة لاااااة( ).....خاااااؤم
ثيَشي لاةرِةوزة باووم لاةرِةوزة ()54..
َيان كردم بؤ ئةو مةكتةبة.
ئيي نة قل
ثا بؤ نةقلَ كراي
َاااآل(( ...باااة ثيَكةنيناااةوة)) ...ئااايي،
وةل
لةسةر نويَذء رِؤذوو..

يةكيَك لةسزاكان لةسةربازطةكاني حوكومةتي عيَراقي
ثيَشوو بريز بوو لةسةر سفركردن هةر سةربازيَك
َةيةك يان
لةكاتي مةشقدا يان لةكاتي ئةركةكةيدا هةل
سةرثيَ يةكي بكرداية رِاستةوخؤ سةريان سفر دةكرد
َطاي كورديدا ضةن شتيَك بؤ
وةك سزايةك ..لةكؤمةل
ثياو عةي بوون لةنزيكةي ( 50بؤ  )70سالَ ثيَش
ئيَستادا ،سةر رِووتكردن ،دةم رِووتكردن (مسيَلَ
تاشني) ضونكة ئةمانة هيَماي ثياوةتي بوون بةهةمان
شيَوة لةسةرانسةري عيَراقدا وابوو ..طةر ب ينة
هةنديَك لةناوضة طوند نشينةكانيش يان عةطال يان
جامانةيان بةسةرةوةية  ...كاتيَك باوكي (ن) سةري
َنياييةوة بةو رِةهةندانةي
(ن) سفر دةكات بة دل
سةرةوة طريَ دراوةتةوة .دةنا يةكيَك لةو ئةتةكيَتة
نويَيانةي سيَكم بةتايبةت لة()Rocksexدا
َم
رِؤذئاوادا بريتية لةسةر سفر كردني ك ان بةال
لةكوردستاندا بيَطومان نةك هةر سةر سفركردن
شورةيية لة كؤنةوة سةر سفركردني ئافرةت هةبوة و
لةو ثيَناوةدا بوة كة بؤ ماوةيةكي زؤر نةضيَتة دةرو
َك نةبينيَ .
خةل

هةش مانت لةم ضاوثيَكةوتنة لةاليةن كةمءكاريةوة تريؤركراو تةرمةكةي فرِيَ دراية
 53شايةني باسة ئةم ك ة ثا
يةكيَك لة طةرِةكةكاني شاري سليَماني .هةروةها بةثيَي وتةكاني خؤي ،زؤر ئارةزووي لةم كارةبوةء كةم بةوكارة ناضاري
نةكردوة ،تةنانةت لةناو خيَزانيشدا توندوتيذي زؤريشي بةرامبةر كراوة ،ثيَش دةستكردن بةم كارة.
 54ناتوانني كورتكراوةي ناوي رِةوزةكان ،واتة باخ ةكاني ساوايان بدركيَنني ،ضونكة ذمارةيان كةمةء دياريكراوة ئةطةري
ئةوةي هةية بزانريَ .
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ثا بؤ لةطةلَ دايكء باوك ناذي
ناذيم ..حماوةلة مةكاةن وبةناةوة ..رِقام لةباوكماة ئاةو وا ليَكاردم خاؤ رِؤذ تاائيَوارة
َآلياةء بايَ ئاةخالقي دةكاات)،
َىَ ك اةكةم (بةرةل
َك ئةل
خةريكى هةتيو بازيية كةضى ال خةل
َى ناساياويَكمان كةضاى
ناضمةوة ال وكا وذن ناضام ،لةثيَشاا رِامكارد لةدةساتى ضاومة ماال
دايكم هات بردميةوة وتى :يهي ا ليَناكاةيني ..منايش و باشاة بارِوام كارد .رِؤشاتمةوة
َيان ..ئةو ئافرةتة رِةنطة بزانَي ((...ئاماذة بؤ يةكيَك لة ئافرةتاةكان دةكاات)) ...قاذم
لةطةل
ئا ليَرا بوو ((دةستى برد بؤ خوار ئة ذنؤ  ..بةمةرجيَك قذي خاؤي تاةواو كورتكراباوةوة))
رب َ هةر تاشى ئيي من
طر يان سةريان ثاك ثاك تاشيم .باوكم سةر تاشيم نةك قذم بؤ ب ِ
زؤر خةفة خوارد زؤر طريام ضونكة ئةيان وت :يتؤ لة دةرةوة لةوة ئةضىَ كرابى بةذني..
باوكم زؤر خراث بوو.
َيان
ثا بؤ نةئةطوجنا لةطةل
من هةر رِقم لةباوكم بوو لةطة َل دايكيشما زؤر خاراث ..باوو مان مناا َل باووم دامياة شاةرِيان
بوو شةو نةبوو لةسةر شتى (بيَ مانا) شةر نةكةن ..ئيي خؤمنيش ضى بَليَم ياان خوشاكء
براكااااة هاااةموو طويَماااان لةدةنطاااة دةنطاااةكانيان ئاااةبوو ..لةساااةر شاااتى (باايَ ماناااا) ئاااةبوو
ب ةشةرِيان من ميَشكم تيَك وو ئةوةنادة ناوباذيم كارد ساةيرم ئاةكرد شاةو خةباةرم ئاةبوةوة
لةثرِباوكم لةطةلَ دايكما بةم باسى (وشةي ناشارينء بااوكم جنيَاوي ثايم ثايم دةداتاة
َىَ ئااةبىَ وابكااة وابكااة ضااوزاة ئاايي ..ئنجااا
دايكاام لااةثيَناو سيَكسااكردندا) شااةرِة و ئااةل
باوكم هةر با نةبوو خؤ دايكم فةقرية بةم باوكم ضةندجار لة بازارِ شةِر باوة لةساةر
منالَء شتى وا جاريَكيان تيَريشيان ليَيا.
َى ضى بؤ شةرِيان بووبوو
ثا منال
خؤي هةتيو بازة.
ثا ضوزانى باوك وا دةكات
ضؤن نازاة ..كةم هةية نةزانيَ دايكي براكةي و باوكي ضؤنن
ثا ئة بؤ ضى بؤ ئيَوة خراث بوو
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َى هةر زؤر ثيم بووضونكة خؤ خةريكى شتى ئاوا بوو دامياة ئاة وت :يمةضانة دةر
دل
باياةكىَ لاةدواوة (شااتيَكتان ليَناةكات) ..توخااوا ئةطاةر باااوكىَ خاؤ شااةريف باىَ ك ااةكة
ئةَلَي
ثا باوك لةكو َ ئيش ئةكات
لة......
ثا هيؤ لةباوكتةوة فيَربوو يان تةئسري هةبوو لةسةرت
َى ثيم بوو خؤ ئةو نة ئةزانى من ئةزاة شتى وا ئاةكات باةم دايكام ئاة
نا ئةو زؤر دل
زانى ضونكة كةشةرِيان بواية دايكم تورِة ئةبوو قسة ئةكرد.
ثا ئةو قسانة ئةوان كار دةكردة تؤ
َسةساااا كاااةطويَم لاااةو
رِقااام هةل
الواز ثةروةردة سيَكسى لةطةلَ طرنطى نةدان بةتةمةنى مندالَ
شاااتانة ئاااةبوو ..باااةخوا مااان
َة لةطةلَ ثةروةردة كردنيدا بةطشتى و
َةكردنيَكى هةل
و مامةل
منالَ بووم ئيَستا هاةموومان ثةروةردة سيَكسى بةتايبةتى كاريطةر خراث دةخاتة سةر
ََي لةتةمةنى هةرزةكاريدا كة
ئافرةتني بةرِاساتى مان مناالَ ك ان بةتايبةتى وةك (م) دةل
َة لة ثةيوةنديية
َةكانى ئةو مال
بووم ..طويَم لةباوكمء دايكم دةبينن طو َ ىلًََ بوونى مندال
ئااةبوو كةهااةموو لةيااةك ذورا سيَكسيةكانى دايكء باوكيان هاندةريَكى سةرةكي بووة بؤ (ذ)
ئارةزو سيَكم بكات تةنانةت هانى داوة بؤ ئةوة دةس لة
ئةخاااااااةوتني ،نياااااااوة شاااااااةو
َنيش بدات ئةمة لة كاتيَكداية كة ئازاد سيَكسى لة
منداال
لةدةنطى ئةوان هةلَ ئةساين
َطادا نيةو تةنانةت ثةروةردة كردنيش نية بة ثيَى ئةو
كؤمةل
َطادا هةية .
ئنجااااا طااااةورة بووبااااووين ِريَطريانةي لةكؤمةل
بةدايكمان ئةوت هةستة برِؤ
َى تةوة ئيَمة حاةز ناكاةين ..شاةوان طويَماان ليَباوو ضاى نااَليَن ..شاةو
ذوريَكى ت ر لةطةل
وابوو خةريك بوو ميَشكم ئةتةقى ئيي هةمووشتم طو َ ليَبوو .ئةو ذنء ميَردة ضى ناكاةن.
ئيي كة كؤ ..ئيَستا تؤ ك ي واية يان ناا كةئةوةنادة طويَا لاةو شاتانة بيَا و موراهياق
ى دةكات((...ماوةياةك بيَادةط باوو ئنجاا بةطرياناةوة
بى هةر حاةز ليَسةكا ة ياان كاارت تا َ
َة ئةد حةزم ئةكرد دةستيان بؤ بةرم بةدةس خاؤم ناةبوو شاةوان كاة
وتى)) :من كةمناال
َيش
َاةباوك شاةريف بان مناال
َ ..ئاةزانى ضاى مال
َاال
طويَم لةوان ئاةبوو ئايي منايش ناازاة وةل
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شةريف دةردةضن ..ئاخر من داخى ئةوةم ليَدَي ئائةوة تةسةروفى باوكةكاةم باوو كةضاى
َىَ ئة كوذم.
لؤمة منيش ئةكات يان ئةل
ثا تةسةور ئةكة باوك سةبةبة كة توشي لةشفرؤشي بوو
ئااا ،ئااة ئةطااةر ئااةو نةبوايااة يااان ماان هااةمو شااةو َ طااويَم لةشااتى ئااةوان نةبةوايااة ..ئيَسااتا
هةركةس ايَ ب ايَ سااةير فليمَيااك بكااات كةحةزيشااي لااةو شااتة هااةر نااةبىَ ،بااةم واي
ليَد ًَيَ خؤي بؤ ناطرييَ  .خوا لةناو دةمى باوكم دات من بةم ئةو خةفةتاةم هةياة خاؤ
باةرِؤذ خااةريكي هااةتيو مااةتيو ئااةبوو ..شااةوانيش بةرئااةبووة دايكاام ..ئنجااا داخااى دايكاامء
داويَن ثيسى خؤ بة ئيَمة ئةرِش .
ثا ثَي ناخؤشة توشى ئةم طرفتة بوو
َكى
خااااااؤمن ضاااااايم كااااااردوة خااااااةل
هاااةموو لاااةدةرةوة خاااةريكى با اىَ ئةطةر ضي (ذ) بة شيَوةيةكي تةواو زانسز ناتوانيَ
َيَك
َة مندال
ئااااااااةدةبني كاااااا اىَ هةيةخااااااااةريكى طوزارش لةو بارودؤخة بكات كةئةمان كؤمةل
َم
بوون و لةطةلَ باوكيدا كيَشةيان هةبوة ،بةال
(سيَكساااااي ناشاااااةرعي) ناااااةبَي ..
لةقسةكانيةوة بؤمان دةردةكةوَي بةسارد و سرِي دايكي
((م)ي ب ايَ ئااةخالي) بااؤمن رِةفيقااى
(ذ) لةرِووي سيَكسةوة ِريَخؤشكةر بوة بؤ ئةوةي باوكي
ئااااةوم .كاااااتىَ باسااااى (م) دةكاااارد (ذ) خةريكي هةتيوبازي بَي و لةرِووي دةرووني
دةنطاااى هاااةل
َربِ ء ئاااةويش كةوتاااة سيَكسةوة كةسيَكي نائاسايي ناجيَطري بيَ ء سةرةجنامي
جااااوات دانااااةوة  ..وتااااى :يهيَااااى ئةوة رِي و كينةكاني خؤي بة مندالَ و بةتايبةت
وستبة بانةيةم بؤت ((..جنيَاويَكي بةك ةكاني رِشتوة.
زؤر ناشاااارين)) ...تااااؤ رِؤذ 100
((جنيَويَكي زؤر ناشرين)) ،بؤمن ناتناسم بيَشةرة باسى من نةكةي برِؤ با ((جنيَاويَكي
َى ( ( ) ي دةآللَ سيَكس لةطةلَ بكةن)ي( .ذ) :يقياذانىء رِا كارد باؤ
زؤر ناشرين)) مال
َى تؤ ئيَساتا
(م) وتى :يبيَ ئةخالقي الديَى ..منونة ثيسى رِةزاطران ..زؤر جوانى لةمال
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ئةَليَى زةماانى باةردة (سايَكم) هيَشاتا باة  15000ثاانزة هاةزار ديناارة ..هاةموو الديَاى
َكنن ،هةي سةرسوالَ كةري .ويستيان ثةالمار يةك بدةن بةم طرتبوومانن.55
ضل
باشية برِؤين لةدةرةوة قسةم بؤبكةي :
كااورِة ئااةو ب ايَ ئةخالقااة وازم ليَناهيَنَي ا هااةر تااةعليقم ليَسااةدات بااةزؤر خااؤ ياااوة بةسااةر
َاىَ شاةرم ناات طاار َ
(ت) 56فاةقرية باةكورِ ئةشاىَ ئةماةزؤر حةشاةريية ..57ئاااخر ثرييَاذن بل
َ (ت) يشء باوكيشي مةمنونى قؤنةرةكاة نةبن شو ثىَ ناكةم ( (( ....ت)
َال
دانارِزيَى وةل
ميَرد (م)ي لةشفرؤ بوو و سةرؤك بانديش بوو طريابوون ثيَكةوة...شايةني باساة (ت،
) دوو سةرؤك باناد باوون كاة بةئةندازةياةك شاوهرةتيان لةكارةكاةدا هاةبوو هاةموو كاةم
دةيناسني)).
ثا بيَدةنت بة باشية قسة بؤمن بكة ي  ..تؤ ثةيوةندي ضية بةسةر ئةمانةوة
ى مان
ى تاؤ شاو باة (ت) بكاة ئا َ
ى نااب َ
من هةقم نية ..بةم ئةو شَي بوة واز نااهيَنىَ ..ئاةَل َ
خؤ نةضووم بة زؤر شو ثيَبكةم.
ثا (ت) ئيشى ضية
َى (م) ة كةثيَكةوة ئةوكاسبية ئةكةن.
من نازاة ئيشى ضية بةم لةمال
ثا تؤ ضوزانى ئةو كارة دةكةن
ئة من لةو َ بووم (م) ئةو ئيشاة ثيَساةكردم رِؤذ تاائيَوارة ثيااو باؤ ئاةهيَنام ئيَسااتا
نويَذ ئةكاتء قورعان ئةخويَنىَ وةكء زؤر شاةريف بيَا برِوابكاة شاةو و رِؤذ  100ثيااو
هاتبىَ كةمة ئاخر حةيا نويَذ بؤ ئةبة من نويَاذ ناكاةم كاكاة ئايي ئاةم درؤو دةلةساةية
بؤ ضية
ثا بؤ ماوةي ضةند لةو َ بووي

 55يةكيَك لةكيَشةكاني ضاوثيَكةوتن لةو ماوةيةدا لةناو طرتووخانة رِيَطة نةدةدرا كة ضاوثيَكةوتن لةدةرةوةي قاعةكان بكةين،
ئةمة هةنديَ كات كيَشةي بةم جؤرةي بؤ درووس دةكردين ،بةآلم هةنديَكي تريش بةبيَ دةنت ضاوثيَكةوتين خؤي
دةكردء طرفتمان نةبوو.
( 56ت) ،ميَردي (م) لةشفرؤ بوو ،بؤ خؤيشي سةرؤك بانديش بوو طريابوو لة طرتووخانةكةدا بوو بةشي ثياوان.
 57لةزماني ناو بازارِي سيَكسدا حةشةري وشةيةكة بؤ ئةو كةسانة بةكاردَي كة ئارةزووة سيَكسيةكانيان لة ئةندازة
َي خؤيان دةردةضيَ .
بةدةرةو بةشيَوةيةكي نا ئاسايي ثةراوةي ئارةزووةكانيان دةكةن ،تا دةطاتة ئةندازةيةك لة كؤنيؤل
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 10تا  15رِؤذ هةر بةثةلة رِامكرد و ئةمة ضية بابة طياان خاؤمن كاةرنيم رِؤذ  20ثيااو
(بةِريَ بكةم) تةحةمو نةئةكرد رِؤشتم ئنجا بىَ شةرةفة هةرضاى سةرساوالَ كاةرو الديَاىء
َكى كةشااخة دَي ا  ،سااةيردةكةم ()3000
َى خااؤي لةئيَمااة وايااة خااةل
التةكانااة يااةن بااؤ مااال
َىَ هانةكا شتىَ بكِر منيش و ضى ضى
دينار بؤ رِاطرتووم ئةل
ثا  3000سى هةزار سويسر
َ منيش حةيام برد وا ئةزانىَ من سوالَ كةرم خؤمن ب مة هةر شاويَنىَ
َال
ك ىَ لةم تةب ة وةل
مةمنومنن.
ثا ضؤن كةوتيتة سةرجادة
ثاااا ئاااةوةي ساااةري تاشااايم ئةوةنااادةي تااار رِقااام هةساااتا ،لاااةداخا و شاااةرتبَي ساااةرت
َة دةآللَ.
شؤرِبكةم .وةآل رِؤشتم :ئيي لةبيَجيَطةييدا تو بووم ،ناضار بووم ب مة مال
َى تربوو
َى (م) لةمال
ثا جطة لةمال
ئةم ( ) كةليَرة يةئيي هى تريش تؤ نايان ناسى.
ثا ةدريان ليَدةكردي
كااورة تةعزيبةكااةي ماَلااةوةء شااةقي  .....فااةني ،باااوكم ،خؤشااي بااوو بااةم ضااي دةَليَي ا
دادةطيان.
َةوة باشي نية
ثا بؤ ناطةرِيَيتةوة بؤ مال
َآل ئةمكوذن.
َآل نةوةل
وةل
ثا ئةي بةرببي ضي ئةكةي
ئةرِؤم بؤ ئيَران لةطةلَ (ت)
ثا يةكةم جار ضؤن توشى ئةم كارة بووي كىَ فيَر كرد
َ ضااوزاة ئاايي كةسااةريان تاشاايم لااةداخا رِامكاارد ناضااار
((...بااة ثيَكةنينااةوة وتااى)) :يوةال
َة دةآللَ ي.
برديامنة مال
ثا كيَ برديز كورِ بوون يان كؤ ئةوانة
كورِ بوون.
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ثاناويان ضى بوو
َ ئيَساااتا
َاااال
جاااا ...ضاااوزاة وةل
ناوياة لةكو َ بريماوة
ثا ضؤن بينيز
لةخؤماااةوة هاااةر ئةخوالماااةوة،
هاورِيَيااةكم باايين لةطااةلَ خااؤي
بردمااااي بااااؤ حةفلةيااااةك ،و :
بةشكم يةكيَك بناسم يارمةتيم
َي  ....وةَلااآل ئاايي
باادات ،لااةهؤل
َم دانا.
بؤ رِيش ضوم مسَيل
ثا ضؤن
ثااا تااةواو بااووني حةفلةكااة،
َاآل ئايي ئاةزانى ضاؤن باوو
َكةكة رِؤشز منايش نةمادةزاني رِوو كةماة كاويَ ..وةل
هةم وو خةل
َي ثورماةي ،باةآلم
َى دةآلَليَاك وتي:يماال
كورِيَكيان لةوانةي لةويَ كاريان دةكرد بردمى بؤمال
َي ( ) بااوو ،كااة ئيَسااتة طاارياوة ...ئااا ئااةو ذنااة يةكااةم جااار مااين فيَركاارد،
ئااةوة درؤبااوو ،مااال
َةتاندم ،وتي:يمانطيَ ئايش بكاة و  50وةرةقاةت دةسا دةكاةوَي  ،براكاةم قاضااخ
َيخةل
هةل
ضية ثيَي دةَليَم بتبات بؤ خاري .
ثا ئةوكورِةي برديز خؤي هي ي لةطةلَ كردي
يةكااة ار كااةداوا كاارد زؤر حااةزكرد ..ئاايي كةهاتااة الم نااةيويَرا ..كااةزانى ك اام وتااى:
يناويَرم نةكا ببى بةذني ..يةعنى زؤرنةيكرد بةتةواو كة وابَي ببمة ذن ئيي ()30,000
سى هةزاري دامىَ.
ثا دوايى
َى ( بااووم ئااةو باارا دةر زؤر بااوو) هااةر بةتااةماي خاااري بااووم،
ئاايي ماااوة يااةكيش لااة مااال
كةضي كاتيَك بةخؤم زاني خارجيي ضيء بووشم بةذن ،جاوةرة بويَري برِؤيتةوة.
ثا نةت دةتواني بة م اشةكةت بذي
َآل ..بةآلم كاكة طيان كة تؤ نةويَري لةترسي باوك دةوام بكةي  ،م اشي ضي
بةرةوةل
ئةم ك ة بةبةردةوامي ثيَدةكةنيء بةهيؤ جؤريَك بةخةمباري
نةدةبينراو زؤر ئارةزووي سةماو طؤراني بوو زؤر لةطةلَ
سةرؤك باندةكان شةرِي دةكرد ،زؤر ئاشكرا دةدوا لةسةر
ذياني خؤي و سةرؤك باندةكان ..ئةو كورِةي ئةم ئارةزووي
دةكرد شووي ثيَ بكات ،دةيزاني كة بؤ ئةم كارةي دةويَ ،
بةآلم دةيوت قةيدي نية ..ئةم ك ة بةبةردةوامي لةطةلَ
َي دةدا رِيكةويَ  ..هةميشة
ثؤليسةكاني طرتووخانة هةول
قذي دريَذ خةميَكي طةورةي ئةم ك ةبوو ،بةآلم بةردةواميش
ثرضي خؤي كورت دةكردةوة ،كة ليَمان دةثرسي بؤ ئةوا
دةيوت :يخؤ هةطيز وةك ئةو كاتةي ليَنايةتةوة كة باوكم
برِيي ،ليَرةوة هةس دةكةين كة ئةم ك ة خؤي ئةشكةجنةي
خؤي بةم جؤرة دةدايةوة.

233

234

بةسةرهاتةكاني هةشتةم
ناو:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

ر . .ك
 32سالَ
سليَماني
 6مانت
سيَيةمي ناوةندي
لةرِيَطاي طرتووخانةوة تووشي ئةم طرفتة بوة( ،لةشفرؤشي)
شايةني باسة ئةم ذنة بارودؤخيَكي زؤر ناخؤ ء نالةباري
هةبوو لةزينداندا ،هةروةها ئةوةي طرنطة باسي بكةين ،خؤي
ئارةزووي دةكرد بَي قسة بؤ ئيَمة بكات بةبيَ ئةوةي ئيَمة
َدا بدةين ،ئةم
َيَكي زؤري لةطةل
داواي ليَبكةين يان هةول
ليَدوانانةي (ر)يش ثاشي زيندان بوو ،بةشيَوةيةكي
ئازادانةء بؤ باري ذياني خؤي قسةي دةكرد.

ثا حةزئةكاااااةم تؤزيَاااااك باساااااى
ذياااااانى خاااااؤ باااااؤ بكاااااة زؤر
بةورد ..
مواليااااااادم  1974نزيكاااااااة 33
َكى ساااليَمانيم بااااوكم
َم خاااةل
ساااال
زوو ناناااااةوا باااااوو لاااااة طاااااةرةكى
( ).....زؤر منااااااااالَ بااااااااووم
تقريباااااةن  17ساااااالَ باااااووم يةكيَك لةو طرفتانةي رِةطةزي ميَينةي تيا دةذي مةسةلةي
ضاااااااااااوين بااااااااااااؤ ئيَااااااااااااران شوكردنة ضونكة شوكردن ضارةسةري بةشيَكي زؤري كيَشةو
لةكؤرةوةكةدا دايكم خزماى طرفتةكاني ميَينة دةكات لة كوردستاندا .شوكردن ثلةو ثاية
زؤرباااااوو لةباناااااةو مرياااااوان بةرزدةكاتةوة شوكردن حةيا و ناموم دةثاريَزييَ  ،شوكردن
دةبيَتة هؤكار بؤ بةرزكردنةوةي ِريَزي خؤت لةالي خؤت ئةمانة
تةلةبااااااااة بااااااااووم لةسااااااايَي
هةموو هؤكارن بؤ ئةوةي ذنان ئوميَديَكي طةورة لةسةر شوكردن
ناوةندي ئيي خؤت دةزاناي
َي باوانياندا بةئاسودةي نةذين
دابنيَن بة تايبةت ئةطةري لةمال
رِاكردنةكااة ض وةزع َيااك بااوو ،ضونكة شوكردن دةبيَتة ئةو دةروازةيةي ذنان رِزطار دةكات لة
لااااااااةويَ داوايااااااااان كااااااااردم قةيرانيَكي زؤر لةوانة (تةنيايي  ،سيَكم ،قةيرةيي  ....هتد)
ََي خؤشم ثيَم خؤ بوو
ئاااااييدايكمء خوشاااااكوكاة بؤية دةبينني كةسيَكي وةك (ر) دةل
زؤرياااااااان وت :يباشاااااااية ..هةرضةندة باوةرِي ثيَي نةبووة ،كةزؤر ئاسايية لة بارودؤخيَكي
ئاوارةيدا ئارةزووةكاني بؤ شوكردن زياد بكات .
َنني ..بيكااة
ئيَمااة لةسااةرماال
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باشاااية ..وةزعماااان شاارِة ..ناااةبووينيء ئالاااةم قساااانة تاااا قةناعاااةتيان ثيَكردم((...بؤشاااوو
ثيَكردن)) ..رِاسز خؤشام ناةموت ناا تارادةياةك ثايَم خاؤ باوو طاةن باوومء وام ئاةزاني
َكيَشااااااءتي :ي
َى هةل
ئةحةساااايَمةوة ،ئاااايي كاااااردم بااااؤ نةطبااااةتى ((...هةناساااااةيةكى قااااول
كةبةشةرنةطبةت بوهةرناحةسيَتةوة ضيم نةديي))
َى بااووم دايكاام و خوشااكةكاة طةرِانااةوة بااؤ ساالَيمانى باااوكم مااابوو
ئاايي ماوةيااةك لةطااةل
ئاااااةوزؤر وت :يذنةكاااااة (ر)
َاااة باشاااونةكات ئاااةوكورة طةر تيَبيين بكةين لة هةموو بةسةر هاتةكاني ثيَشوودا باوك
منال
َم دايكااام هؤكاريَكي سةرةكي بوو لةضةوساندنةوةي ك ةكان و هةر
باااا ناااابينمي .باااةال
خؤشي بةشيَوةي رِاستة و خؤ يان نارِاستةوخؤ هاندةر بوو بؤ
ضونكة خزماى خاؤ بووهاةر
َم لةم بارةدا دايك هؤكارة ،ئةويش
بازرطاني كردن ثيَيانةوة بةال
َاااة
دةياااوت :يكورِةكاااة منال
بةدةاللةتي بةشوداني ك ةكةي بةخزمي خؤي .بةشيَوةيةكي
َطاي كوردةواريدا ئارةزووي ئةوة دةكات
ضاك دةبان بؤخؤيااني .بااوكم طشز دايك لةكؤمةل
َة باوان هةرضؤن وتةيةكي باوة كةثياوان ثا
زؤر دنياديااادة باااوو ئاااةيزاني بطةِريَتةوة مال
ضااايم بةساااةرديَ باااةم رِووي ماوةيةك لةهاوسةرطريي ثةشيمانن لةثرِؤسةكة بةهةمان شيَوة
َم ئةوة
نااااةبوني رِة باا ايَء ياااااخوا ذنان ئارةزوءي طةرِانةوة دةكةن بؤ باوان ،بةال
َةكانيدا بةرجةستة دةكةن بؤية دايك زياتر ئارةزوو دةكات
لةمنال
دايكاام خيَاار نةيةتااة رِيَطااة .
ك ةكاني بداتة برازاو خوشكة زاو كةسةكاني خؤي .كاتيَكيش
وةكااو وا لااةمن كاارد .بااةخوا
كةسوكاري دايك لةرِووي داراييةوة بةتوانا بن ئةوةندةي تر ئةم
دايااااااكء باااااااوكء كةسااااااوكار دةرفةتة طرنت دةبَي بؤية لةرِةوشي (ر)دا دةبينني دايكي
ت ارٍؤت نةكااةن كااةم ناااتوانىَ دةبيَتة هؤكارو لةضوار ضيَوةي بةزؤر بةشودانيَكي نارِةمسيدا.
ئيَسااتا دايكاام ب ارٍؤ قسااة
ي كاردم دايكام ماين كاردة
َياة مان طونااحم ضاى باوو واياان لا َ
ى خاؤ بةٍرةَلال
لةطة َل بكة ئةَل َ
قورباني فةردة ئارد وماكسي قةيفة بؤبةري خؤي
ثاثااااااا ئااااااةوةي شااااااوت
َؤقةي ئابووري دةبينني ،ليَرةدا ئةم
بة ئاشكرا كاريطةرييةكاني ئابل
ثيَكرد ضي بوو
بةسةرهاتة ئةوةمان نيشان دةدات كةبارودؤخي ئابوري ضؤن
َثاااااااااااااا ماوةياااااااااااااةك
وةال
دايكي (ر) ناضار دةكات ك ةكةي بكاتة قورباني لةثيَناو ذياني
سااااااااااةيردةكةم هااااااااااةر رِؤذ ئةواني تردا.
نااارِؤذ َ لةماَلااةوة وةك كااةر
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دةكاااةوت دايكاااىء خوشاااكةكانى بةساااؤندةو ناااةعل تيَيدةكاااةوتنء دةياااان وت :يباااةقوزةلَ
قورت بىَ ديساني ،يان ئاو زؤر سارديان لةسةالجةكة دةرئةهيَنا دةياانكرد بةساةريدا..
منيش نةم دةزانى بؤ دايم بؤطاةنى ىلَ دةهاات ضااو ساور زماانى طاؤ ناةدةكرد لاةكاتى
سيكسدا هةموطيانى برينار دةكردم هةرسيَ شةو جاريَك نةدةهاتةوة نةمادةزاني خاةريكي
َي عيَاراقيم ناويَا ..
ضية ضي ئةكات قسةشم بكرداية ئةي وت برِؤرةوة بؤ عيَراي من بةرةال
ئنجا دةمزانى شةوان شتى دةهيَناو دة وارد بةم وامدةزاني مةشروبة مان ضاوزاة هايؤ
تةجروبااةم نااةبوو ..خااؤت دةزانااي ك ااي ئةوسااا ثيَشااي ئينتيفازةكااة ضااي دةزانااي ئاايي
بةخةسااوومم وت كةضااى وتااى :يقااةينا رِؤَلااة ذن دةبَيا باسااى شااتى بااةينى خؤيااان نااةكات
عةيبة ،هةموثياويَك كةلةطةلَ ذنةكة دةخةو َ وادةكات دةشخواتةوةي..
منيش ئةوةنادة كاةربووم د ور لاةرِوو تاؤ بااوةرِم كردباوو تاازؤرم بؤهاات .ئنجاا رِؤذيَكياان
َؤن لاااة((...بام لةياااةكيَك لةشاااارةكاني كوردساااتاني ئيَاااران دةكاااات))...
ضاااووم باااؤ ساااال
َكى طةرةك دةيان ناسيم هةرسةيريان دةكردمء ضرثةضارثيان دةكارد ذناى خااوةن
لةو َخةل
َؤنةكة هةرباسى ذياانى خاؤمء ميَردةكاةمى دةثرساى ،ضاومةز مان ناا زاة ئةمةباةناو
سال
َم ئيسااثات نااةبووة
َك دةيناساانء دووجااار لةسااةر تلياااكء شااتى وا طاارياوة بااةال
بانطااةو خااةل
لةسةر
َ هاةموو باؤ باام
َاال
َؤنةكة بووبة برادةرم زووزوو دةضوم نزيك بوو ليَمان وةل
ئيي ذنى سال
َم بةتةلاةفون قساة لةطاةلَ كاردم
كردم منيش نامةيةكم نووسى باؤدايكم كاةبَي باؤالم باةال
ي ئااةدام ئةوسااا تةلااةفون كااردن بااؤ ئَيااران زؤر زة ااةت بااوو طاارانيش بااوو
هااةرجنيَو ث ا َ
هةردةيوت :يضاوت دةرديَانم بتاؤريَى دانيشاة ليَارة ئيَماة لةبرسااوا دةمارين باوكا ئيشاى
َك هةمووي وادَي بؤئيَران ليَرة برسيَتيةي  ...هةزار شز وت.
نيية نانةواكة داخراوة خةل
َةمةنااد بااوون جااار جااار ئاااردو ساااوةرو يااان قومااا ء
َى خااةزورم دةول
ئنجااا بؤنةطبااةتى مااال
َطةرِايةوة
ََي لةرِويدا هةل
َيَكي طرنطمان بؤ دةردةخات ئةويش ثا ئةوةي دةل
ئةم قسانةي (ر) خال
دةبينني سةرةرِاي ئةو هةموو ناهةقي و توندوتيذية كةميَردةكةي دةيكات هيَشتا (ر) وةك تةجاوزيَك
َطةرِامةوة لةكاتيَكيشدا كةمات خؤيةتي لةسةر داخوازيةكاني خؤي بيَتة جوات و
ََي من ليَي هةل
دةل
داكؤكيان ليَ بكات.

237

ال بةرة باةرة ئاييمن ساكم ليَاى باوو دايكاىء براكاانى زؤر
َى دايكم ،وةَل َ
شتيان ئةنارد بؤمال
َكى دراوس اىَء خاازم زؤر لةسااةرمنيان دةكااردةوة ئاايي خؤشاام
سااةريان دةكااردة سااةرو خااةل
زاناايم شااتةكان ضاانيء بةرةبااةرة تيَطةشااتم كةوتومةتااة ض طَيااذاويَك .ضاااوم كرايااةوة كااةليَى
َسةطةرامةوة رِؤذيَكيان وتاى :يمان ئةضام باؤ
ئةدام رِام ئةكردو قسةم ثىَ دةوتء لةرِويدا هةل
َااىَ
مةشاااـةد باااؤ ئااايش كاااردني ،منااايش هااايؤ ناااازاة شاااارةزانيم بااىَ كةسااام لاااةو َ ضاااى بل
هةرئةوةية لةمن واية مةشـةد بةهةشتة ،وا بؤ بام كردم ،ئنجا دةيوت ئيي واز ديَانم لاة
َماان دةبيَا باروام كارد وتيشام لةوانةياة ئةطاةر ضااوي لةدةساز
تلياك كاسبى دةكاةم منال
دايكء براكاني نةبَي ئي تماد بكاتة سةرخؤي.
(( ...هةناسةيةكى قولَ  ...ضاو ثرِبوو لةئاوء تؤزيَك بىَ دةنت بوو))
َؤنى هااةبوو ك ايَكى زؤر
بةهااةرحالَ رِؤشااتني ضااوم خواحااافيز بكااةم لةهاوريَكااةم كةسااال
َمانء باااا باااوو طريااااو ثيَاااى و نةطباااةت جاخواناااةبىَ كااىَ دةساااتى باااةتؤ دةطاااات
مساااول
زؤردوورة .من هةرنةمزانى تائةو رِادةياة دوورة ..رِؤشاتني هةرنةطةشاتني ..ئاةو رِيَطةياة
هةرنةبرِايااةوة ..تااةموزيش بااوو ،مااانطى حااةوت ،كااة طةشااتني خااةريك بوودةخنكااام ..يااةك
بردمااى بااؤ ئوتَياال نااةيان هيَشا ب ااينة ذور ضااونكة
تااةثو تااؤزو طااةرماو وشااك ..ناااخؤ
َطااةمان ثيَنااةبوو كااة ذنء مَيااردين ماان بااةرِةمسى مااارة نااةكرابووم عيَراقااى بااووم ,ئاايي
بةل
ماينااةوة لةسااةر ئااةو جااادة طةرم اة ،هااةر تةلااةفونى دةكاارد ،لةسااةرجادةوة ،تادووساا ات
زياااتر ..ئاايي ثياااويَكى رِةزاطااران هااات بااةماتؤريَك هااةردووكمانى سااةر خس ا ماان خااةريك
َم ئةوةسااتا ئةترسااام قااةت سااوار نااةبووبوم ئااةم زريكااان ئااةويش جنَيااو ث اىَ ئااةدام
بااوودل
َ ...
ئةيوت وسبة ئةمان طرن ..ئيي ضوينة ذوريَك ماينةوة تؤز َ كةلوثةىل كر ء يةلال
ي كةئااة واردةوة لااةمين ئااةدا دايكااو
ال خااراثي بااوو باشااي نااةبوو ئةوسااا هاايؤ نااةب َ
َاا َ
وةل
خوشكةكة ئةهاتن دةستيان دةطرت ..ئةوة نةما ..سكم هةبوو رِؤذ تا ئيَوارة لاةباخيَك
ئيشاام دةكاارد دوايااى ضااومة مةعمااةليَك ئةها ااةوة ثارةكااة بةشااةي ىلَ دةسااةندمء دةيااوت
ي باوو..
ى دةكِر  ..دؤساز عيَراقيا هةياة ،ضاونكة لةباخةكاة عيَراقاي لا َ
ب ؤضيتة ثياو ث َ
َي ئااةوان بااوون ،ضااانةبوو ئااةوان ثياويااان كاااري بااؤدةكردن (( ...زؤر طريااا ...
لااةمن كَلااؤل
ثاشان بةدةم طريانةوة وتي)):
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َي ئيَستام ئةوسابواية كةك ةكةم بوو يةكسةر دةساتم
َؤلَ بوو هةر نةبى عةقل
ياخوا كة كل
َي دردةضَي تائيستا باةخوا
َؤل
خستايةتة سةردةمي وكوشتاية زؤر باشيبوو ئةو لةمن كل
دووجار دةرماة كرِيوة هةردوكمان ورين هةر ئةشي كةم(( ..لة دوا طريان وتى)):
ى ئنجاا نةشاى ئاةتوانى وباات باؤ خةساتة خاناة هايؤ
مانطى خؤم بوو دةترسام ضؤن وبا َ
َيَن ئيَمة ذمنان بؤ هيَناي تاكةميَك ئاقلَ بي
كةسوكاري ( ) بةتايبةت خوشكةكةي دايكي ثيَي دةل
َي كوردةواريية كة
َم ئةوةندةي تر بووي بةسةط ئةمة يةكيَكة لةداتءنةريتةكاني كؤمةل
بةال
توندو تيذي كورِ لةسةر دايك و خوشكيانةوة وةك نيَرينةيةك دةطويَزيَتةوة بؤ هاوسةر واتة بةهؤي
َل
َل بوون دَي  ..صال
ذنـيَنانةوة ناكرَي ئاقلَ بَي ضونكة ئاقلَ بوون لة كوردةواريدا بة واتاي صال
بوونيش واتاي ئةجنام نةداني كاريَكي زيان بةخش بةخؤي يان بة ضواردةورةكةي ليَرةدا (ر) دةبيَتة
َي باوكيدا  ...طةر
قورباني تلياك خوتردن و سةر خؤشيةكاني ( ) كةلةوةوثيَش فيَري بوو بوو لةمال
َي ( )
َم مال
َةمةندي ك ةكةي دةداتة ( ) كةخزمي خؤيةتي بةال
تيَبيين بكةي دايكي (ر) لةبةر دةول
َل بَي (ر)ي بؤ دةخوازن كةواتة لةهةردوو خيَزانةكةدا كؤ سةنتةر نية بؤ
بؤ ئةوةي كورِةكةيان صال
َي كورِةكةدا كورِةكةيان بةشيَوةيةك لة
بريكردنةوة لةثرؤسةي هاوسةرطرييدا ئةطةر ضي لةمال
شيَوةكان سةنتةري بريكردنةوةية لةثرؤسةي هاوسةرطرييدا.
ئةطةرئةمة دابونةريز هاوسةرطريي بَي ئةوائةطةريَك هةية بؤئةوةي هةموذنيَك لةخيَزاندا
َم كاتيَك توندوتيذي دةطاتة
ثةرتةوازة ببَي ئةجنامي ئةو توندوتيذيانةي بةرامبةري دةكريَ  ،بةال
َةكاني
َ دةكاتةوة يةكيَكيش لةتؤل
ئاستيَكي دياريكراو رِةطةزميَ بري لةضارةسةر دةكاتةوةء بري لةتؤلة
َةكةي
خؤكوشتنة يائابروبردني خيَزانة لةم بارةيةوة دةبينني (ر) بةردةوام دةيةوَي خؤيء مندال
دةرمان خوارد بكات.

َطةمان نةبوو ديسان سوار سيارة كردم و بردميةوة بؤ  ....لةو َ وتى زمانا دةبارِم
بةل
قسااة بكااة نااةَليَى ماان ئيشاام كااردوة ئااةطينا دةتطاارن درؤشااى كاارد سااةطبابة بااةم منااى
كةركردبوو هةرضيم دةوت دةيوت دةتطرن.
كةطةرِاينااةوة خةساااوم دياااربوو زؤر باااةزة ثياماهاتااةوة باااة ثةلااة امياااان بؤداخساااتمء
َاةوة وتياان :يقاذ باؤبربةو دةمء ضااو باؤ
نارديان بةشويَن ك ةكة هااور يَم هيَناياناة مال
ضاكةي ،باوةربكة ئةوحةوت هةش مانطة ئاويَنةم ناةديبوو وةك وةحشايم ىلَ هااتبوو خاؤم
دةترسام لةخؤم هةتاو سوتانبومى كةم خويَنيش بووم هةر دةبورامةوة .منيش بةخةساوم
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َؤنةكة ،وتااااى :ينااااا باكااااةم نااااةوبينىَ ئاااااواي ..ئااااةو رِؤذة زؤر
وت :باااااخؤم ب اااام بؤسااااال
َبى كةضاى
لةكورِةكةيان تورِة بوون جنيَويان زؤر ثيَدا وتيان :يئيَماة ذمناان باؤ هيَناا ئااقل
ئةوةندة تر بوو بةسةطي ..دايكى وتى :يوازنة هيَنى خةباةرت ىلَ ئاةدةين بةساة تليااك
باااوو بةضاااى ي خؤشاااي لةدةموضااااونينؤكةكاني ئةترسااااي وةك لاااةناو قاااةبر دةرتـيَنابيَا ا
َ ..خوشاكيَكى ب ااوكى هاةبوو تةلةباة بااوومنى
ثيَساز دايام زةرد زةرد ضاااوي ضاوبووبةقوال
َى ئاةو ك اة
َخؤشى ئةدامةوة زؤر لةدايكى تورِة بوو وتى :يقؤل
زؤر خؤشدةويس دامية دل
داماوةتان بِر بؤ ئةو خويَرِييةي.
َآل من هةستم بةشتىَ كردبوو بةم نةمدةزانى ضاية هاةر هااتو ضاؤ باوو زؤر
رِؤذيَكيان وةل
دةترسا دةرو ذور زؤر كرد و ( ) ئةوة ضيتة منيش خاؤم ذاة هاةبوو مامانةكاة دةياوت
ئةمرِؤ هةردة بىَ وتى :ي(ر) بة قوربان ئةوجانتايةهي خؤم نية بالةذور سةرت بىَ ،ئةطاةر
ى هاى مامانةكةياةو شاتى ذنانةياةي منايش و ضاى تياياة وتاى :يشاز
هةركةم هات بَل َ
َكةءعةيبةي .منيش و  :تانةزاة ضية رِاز نا  ..بووبةشاةرِمان ياةك
(دميوكرات) هي خةل
شااةقى تيَـةَلاادام زريكاااة مامانةكااةو خةسااوم هاااتن بؤذورةكااةو ماان تاسااابووم قسااةم بااؤ
نةدةكرا قورئانيَكيشيان لاةالوةدانابووم مامانةكاة رِو كاردة خةساوم وتاى :يئةترسام باةد
بةختة ك يشى ببَي ي .تا دةس يةكيَكى ئاوا بكةو َ زؤر طريام قورئانةكةم بةرز كاردةوة
و بؤخاااتر ئااةم قورئانااة خااوا ثَي ا بنااويَنىَ نةطةريَيتااةوة خةسااوم وتااى :يدةم ا شااكىَ
ميَردتة قسةمةكةي ئيي كةو ة هيالكةت مامانةكة وتى :يب ؤدةرةوة لاةبر ب اى نةفاةر َ
طؤشااتى بااؤ بـيَنااى كااةرةو رِؤن بيَنااى وائااةمريَ تااؤ كااوا ويااذدان خواكةسااوكاري بطااريَ
َاااةم باااوو باااؤ
كةناياااةن ليَاا بساااةندنةوةي ...ئااايي رِؤ منااايش دوا ياااةك دووساااةعات منال
دةردةسةر ء نةطباةتى مامانةكاة وتاي :يباةد باةخ ك ا باووي ،زؤر طرياام و  :توخاوا
بيكااوذة ثةرؤيااةك تااة سااةر دةمااى باااوةك منااى ىلَ نةيااةت ...بووبةشااةو نةهات اةوة ماان زؤر
طريااام زؤر باىَ تاقااةت بااووم بااةزةيم بااةخؤما ئةهاتااةوة كةسايَكى خااؤم نااةبوو لااةالم ئااةوة
ميَردةكااةو باىَ خواخااوام بااوو ثارويااةك ناااة تةنةبةردةسا وةختااا بااو سااويَم ئااةبوةوة بااؤ
َايَم(( .باةدةم طرياناةوة وتاى :ييااخوا داياة
ي ميوة رِووم نةئةهات بةشووبراو خةساو بل
قاش َ
حةوت سالَ ثيسي بكةيتة ذيَر خؤتي))...
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سااةعات دوو شااةو دةبااوو لااةدةرطا درا زرمااة زرم ...كةكرديانااةوة ئااةو بااوو هااةموطيانىء
َ بااةدوايا دووس اىَ ثاساادار بااوو نااازاة ضااني ئةوانااة ئااةو َ
سةروضاااو خااويَن بااوو وةَل اال
َى بةمناةوة ناا منايش
خؤيان كرد بةذورا ئيي قيذو هوورِ خؤ خستة ناوجيَطاكة منءثال
َةذاو مناى باةرز كاردةوةء باةمنيان وت:
ى ناطةم سةر خؤ داثؤشاىء خةساوم شال
هيؤ ت َ
يهاايؤ نااةَليَىي .ئاايي خةسااوم ضااوو بااةرةورِويان و وتااى :يفااةرمون ي ..وتيااان :يكااوا ( ) ي
َى باوة مةييسايَنن زةيساتانة خاةوتوةي..
خةسوم وتى :ينازاة باةقوربان مان ك اةكةم مناال
َةكة لةسةر سةبةتةيةك دياربوو خةوتبوو برِوايان كرد ذورةكاان تؤزيَاك طاةرِانء زؤر
منال
ىل باوو ئاةويش ساةر خاؤ داثؤشاى باوو هاةر قساةيان
َةكةمى َ
نةضونة ئةو ذورة كةمنال
دةكردو منيش حةثةسابووم لةثرِ كوريَكيان كرد بةذورا ئةويش هةموطيانى خويَن بوو.
ى لاااة
ى ياااةك َ
َاااةوةدا كاااوان َ
بةخةساااومى وت :يكاااوا ( ئا اااا) مااان دةزاة خاااؤ كااارد بةمال
َى ( نازاة ئا ا كيَى وت ) طرتومانن كورةكة تؤو ئةمء
عةسكةرةكاني وتى :يئيَستا لةمال
( ).......كابرايااااةك بااااوو
َةكةي دةبَي مامانةكة ثيَي دةل ًَ
كاتيَك (ر) مندال
َي  :يئةترسم بةد ناااااااااازاة كااااااااىَ وتاااااااااى:
بةختة ك يش بَي ي ئةمة ئاماذةيةكي ترة لةسةر دوو دياردة.
يهةرسااااااااااااااااااااااااااااااايَكيان
َطادا ضونكة دوضاري
يةكةميان رِةطةزي ميَ قيَزةون دةكات لةكؤمةل
ضةوسانةوةدةبَي لةاليةكي تريش خودي (ر) ثيَي خؤ نية هااااااةتيوبازيان كااااااردووة
ضاااااااااااوين بةساااااااااااةريانا
َيَكي دةبيَ
كةسيَكي تر وةك ئةو بذي ضونكة هةمومرؤظيَك كةمندال
بري لةوةدةكاتةوة كةضؤن خةليفةيةك بؤخؤي جيَبيَلََي لةثاشةرؤذدا تلياكيشيان خاواردوةي..
َم كاتيَك (ر) بةهيؤ جؤريَك لةذياني خؤي رِازي نية داوا
بةال
خةسااااوم وتااااى :يشااااتى
لةمامانةكة دةكات ك ةكةي بكوذيَ .
وانابىَي كورِةكة ديااربوو
زؤر ىلَ دان خواردبااااوو،
وتاى :يبااا ئااةو لةطااةلَ ماان دةيكااات بااةثوليَكى كااةم دةباىَ ئااةويش بطااري َ بااؤ هااةرمن كاكااةي
كةوا وت ،من شَي بووم نازاة بؤ وام ىلَ هات كةو ة جنيَاو بةخةساوم و دايكام و ئيَاران
َدايةوة و ئاةوةتا كاكاةطيان باوو بةفةرتةناة هةرمةثرساة
َك و ئنجا قيذاة سةريم هةل
و خةل
َةم هاةمو ثيَرِشا ناازاة
َيان داخى ئاةو ساال
ئيي بة كيَبلَ نيوة مردويان كرد منيش لةطةل
بؤ وام ىلَ هاتبوو بةعز َ جار بريم دةكةويَتةوة خؤشم نازاة بؤ وام كرد شاَي بووباووم
َيان ليَسةدا..ئيي بووبةرؤذ حةشر(( ...تؤزيَك وةستا))
برِوات بيَ و تازة مرد واكيَبل
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َكى طةرةك بةو شاةوة هااتن و باوو بةفةرتةناةو خةساوم خاؤ شاَي كاردوو بووراياةوة
خةل
ى رؤذ ماان
َكيش هااةمو تفااو نةحلااةتيان دةكاارد دووا ساا َ
برديااان بااؤ خةسااتةخانة خااةل
َاااة خؤشاااةمةوة خةساااوم ناااارد بةشاااويَن براكاااة خؤياااداء
زةيساااتاة هيَااازم نيياااة باااةو دل
َاااة هاااةر ئاااةطر ماااةمكم
كؤبووناااةوة لاااةذورة طةورةكاااة منااايش بااىَ تاقاااةت وائاااةمرم منال
ئاوساوةشري ىلَ نايةت ك ة نةطبةتيش مةمكمى نة دة طرت
َة طويَم بؤ بطرةي ...
براكة خةسوم بانطى كردمو وتى :يرِؤل
َىَ كورِةكااةمى دا
زؤر ترسااام زاناايم شااتيَك دةبَيا ئااةوة خةسوشاام قسااةم لةطااةلَ ناكااات ئااةل
بةطرتن ،براكةي وتى :يشتة كان كؤبكةرةوة سبة ئيَوارة دةتبةماةوة باؤ عيَاراي خاؤتء
َةكةتي و بؤ وتاى :يتاازة ئاةو باةر نابيَا رةنطاة  25ساالَ حاوكم تاوات دووشاتى
منال
ى تاؤ
ى بةرِةسام بيبينا َ
قورسى لةسةرةو شايةتى زؤرة تازة ئةو تاةواو ..دايكاى هاةر ئاةب َ
طوناحى دانيشي طةجنى برِؤرةوة بؤ عيَاراي لاةو َ دةتاوانى شاو بكةيتاةوة ذيانا خاؤ
َ تااى هةيااة وةرت دة طاارنء رِةنطااة بشااتنيَرن بااؤ
بَي ا  ،ئيَسااتا ئااةو َ زؤر باشااةو ذن دةسااةال
َكى وةك تؤدةكااةن رِةنطااة تائيَسااتا  1000ذنيااان ناااردبىَ بااؤ
خاااري  ..بااةم ئاايش بااؤ خااةل
َةوة بؤ ةدرم ىلَ دةكةن كوا ويذدانتان باةمنالَ يَكاةوة
خاري و من نارؤم بؤ كو َ بةم منال
َيدايةوة وتى بؤال ئةو كةسة تةكبري بؤكرد  ,مان كاورِم رِؤ
ب م بؤ كو َ خةسوم هةل
خؤ تؤ بةخيَوناكةم تؤم بؤ ضية تؤ سةر كورِةكةم خوارد ضييت دةو َ ئيي منايش و
خااؤ ئةمانااة بةشااةر نااني ضاايم بةكورِةكااة كاارد ئاواشاام بااةوان كاارد هااةزار جنَيااوم دا و
هةموتان دزن ..بىَ ئةخالقن ..حيزن طةوادن كاكة ئةوة ئةموت نةمدةوتاةوة ،ضاؤن شايَ
نا كيَ ئةتوانيَ ئةوةي بةسةربَي شَي نةبَي خؤ من بةردو دار نيم.
َى دايكام،
باسةرت نةيةشيَنم وةك سوا َل كةر هيَنامياناةوة باؤ ساليَمانى برديامناةوة باؤ ماال
َيَكاةوة
باوةرِبكة باوكم هةر لةزووخاو من مرد ئةوةندة خةفاةت خاوارد ئايي وةرة بةمنال
َكااة تةسااكةرة نيااة هي ااى نيااة ثَياان كااؤ ماااوة
طرانيااة دوا ضااوارمانت باااوكم ماارد منال
لةسةرما َل برايةكى ب اوكم هةياة الياةكى خانوةكاةمان فرؤشاراوة لاة ئحتياجياا خاؤم شاريم
نااةبوو قتوةيااةك شااري بااة  35ديناااربوو دايكاام ئااةهاتو ئةضااو قسااة ث اىَ ئااةو ئااةو مناَلااة
بطريايااة بةهااةموو تااورِة دةبااوون دة يااان وت :يبةسااة سةرشااوم ضااي ئااةو َ سااةر ك اىَ
دةخؤ ي ،بة منداَليَكةوةو كةسيش نةبَي ثاارةي شاريةكةي ثةيادابكات .ئاةوة ميَاذوي
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شوكردة بوبَي نامةو َ زياتر باسى نةطبةتى بكةم بةم خاؤم دةزاة ضايم بةساةر ناةهات
لةئيحتياجيا قاضاي ساةد كةسام مااض كاردوة ..مان دةساتم كارد باةئيش و ئةضاوم باؤ ال :
َاااةتي
باااام لاااةدوو دةزطاااا دةكاااات :ياااةكيَكي حيزبااايء ئاااةوي ترياااان ِريَكخاااراويَز دةول
َن دةكارد
مةركةزي .بؤ ئةم ال ئةوال ئيشم دةسكةو َ كةم جوابى نةئةدامةوة نامنان بؤماال
بةم شيَوةية تا دووساا َل  ،مااَليَكى دراوسايَمان كابراياةكى باؤ دؤزمياةوة ذناى تاةَالي داباوو
لةساااةر سياساااةت و شاااتى وا كابراكاااةخؤ  ...ئااايي ِر َ نةكاااةوتبوون جياااابوو بووناااةوة
َى هااااةبوو هاتااااة داوام زؤر دةترسااااام و
نةطبةتييةكااااة منااااى طرتااااةوة ئااااةويش دوو منااااال
َم ضااوار ثَياان مااانت دا وا كااردمء هاااتو ضااو فكاار زؤر بااا بااوو هااةر
حاشااالةثياء بااةال
دةيوت كيَشة نيية تؤ بيَوة ذنى من طرنطة لةالم تيَم بطة
َكيَشاو))
َى هةل
(( ...هةناسةيةكى قول
َم
ناضاااربووم طااةر راساات دةو َ ماان لةسااةر ئااةوة خااؤم ثياااوم لةبااةر ضاااو كااةوتبوو بااةال
دايااك ثيَااى دة كردمااو خوشااكو برساايَتىء نااةبونىء ضااى دةَليَااى كااة نااةها تااى يااوو بااوو
بةسةطيش بىَ رازي ياخوا ئةو ذيانة من ذيام كةم نةذ
ئيي با لةكورتى ثَي بَليَم شوم بةميش كرد
َة ذناى ئةماةياة ساةرةتا زؤر باا باوو ئيَساتا خاراث
شوم ثىَ كرد ئةوا ئيَساتا  11ساال
َم من بيَزار بووم لةشيَوة ذيانى خؤم من راستى باام دةكاةم ئاةزاة ضاةند خاةتا
نيية بةال
َم هةياة زؤر باا
بارم بؤ ئةمةيان حةزناكةم درؤ بكةم تازة رو دا لاةم ميَردةيااة دوومناال
َم ياةك كيَشاة هاةبوو هاةر خاةريكى سياساةت
بوو بؤم ك ةكة ى خستةساةر خاؤ باةال
بوو منى بري نة بوو دايم ئةموت بؤ درةنت ديَيتةوة بؤ دةرؤ بؤ ناماان بةيتاة دةرةوة باؤ
بؤ هةر دةيوت ئاخر جار َ ئيشم هةية دامية لة مقةر بوو يان دامية كتيَباى دةخويَنادةوة
َناطريَ قاةت
هةرضيم بوتاية دةيوت خؤتان ئازادن برؤن ثياسةبكةن بارؤن وابكاةن خاوا هاةل
َةكاني راسز
ريَي ليَ نةدةطرتني منيش با بوم بؤ منال
َكيَشاو وتى :يتازة رِؤ ي))
(( ...هةناسيةيةكى هةل
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ئيي ذيان هاتو رِؤ من هةند َ جار طلةيم دةكرد ليَى تا منيشى تةعينكرد لةثرسطةي....
ئياادارةي ئااةو شااويَنة كاريَكيااان ث ايَ سااثاردم ..كةلااة كةس ايَك نزيكااة ببمااةوة ،بةمةبةسااز
زاناااااااايين هةنااااااااديَك
ثا سةرداني ِريَكخراوةكة بؤ ئةو شويَنةي كاري ليَكربوو ،سةرجةم
زانياري ،ئيي منيش
َطةي ياسايي ثيَبوو.
وتةكاني (ر) رِاس بوون ،هةروةها ضةندين بةل
وةمزانى خؤيان وةك
.......ثشاااااااااطرييم ىلَ
دةكةنء ئاطايان ليَم دةبىَ ضوزاة بةم ئيشةكةم ثيَدةكةن بةخوا ضاونكة ثشاتيان تيَكاردم
دةبىَ حةيا باةرم .ضاوزاة
ََي يحوكمةتء قانون منيان فيَري لةشفرؤشي كردي
(ر) دةل
ئاايي ذنةكااة زانااى شااكاتى
ضونكة هيؤ دةروازةيةك نةبوو بؤدةربازبوون لةطرتوءخانة حةوت
َم
لةمنيشو ميَردةكةشاى كارد مانت بةتةنيا كةفيليَكي دةويس كةفيلةكة دةبوو ثياءبَي بةال
بروابكااة تااؤ ضااةن دةساات
وةك لةضريؤكةكةدا ديارة (ر) كةسي نية باوك بوء مرد  ..دايك
َةكاني ببينيَتةوة  ..بؤماوةي ضوارمانطي
باااااااةر كاااااااةوتوة منااااااايش نايةوَي هيؤ كام لةمندال
ئةوةنااادة مااان راساا دةرؤم تر لةطرتوخانة ضاوةرِيَ دةكاتء تةسليم بةخواستةكاني ( ) نابيَ
طرتوخانةي ضي هةر وةك بينيمان لةطرتوخانةدا تاواني
تائاااااااةو كاتاااااااة هي ااااااام
لةشفرؤشيء تاوةنةكاني سيَكم بةردةوامن لةنيَوان طرياوةكاندا،
نةكردبوو.
َي ( ) لةثيَناو ئةوةداية
كاتيَك (ر) ناضاردةبَي ك ةكةي بنيَريَتة مال
َم نازانيَ
ئاااايي طااااريام خرامااااة سااااجن كةك كةي بثاريَزَي لةخوارءخيَ يةكاني طرتوخانة بةال
ميَردةكةشااااااااااام كاااااااااااةزانى بازارِةكاني سيَكمء تاجرةكاني ئةم بازارِة ثيشةء كارةكةيان زؤر
ويستومة ئيشيَكى وا بكاةم ريَكخراوترء ثالن ِريَذترة لةتواناكاني ذنيَكي هةذارء
وةك جتسااااااوم زؤر تااااااورِة بيَسةرثةرش ء بيَ ثةنا كة تةنانةت ياسا داكؤكي ليَ ناكات.
هؤكاري بةهيَزيء بةتواناي سةرؤك باندةكاني ئةم بازارِة
بوو ثشتى تىَ كردمو وتى:
َكي
دةطةرِيتةوة بؤ كةمء كورتيةكاني ياسا كةثشتيواني خةل
يك ةكة خؤت باؤ خاؤتء
َتةء هةروةها سيستةمي بةثارةكردني هةمو بةهايةك.
بةدةسةال
َةكاااااة خاااااؤم باااااؤ
دوومندال
خؤم دةرِؤم بؤ خاري ي.
َة دايك كةسوكار ئةوان هةر زوو ثشتيان تىَ كردبووم .
ئيي ض ميَرد مال
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ى كردم ناةم دةزاناى ضاى بكاةم ضاؤن رزطاارم بيَا ئايي تاؤ تةساةور
هةرهةموو ثشتى ت َ
بكااة لةسااجني كااةم نايااةت بااةالتا نةئااةو شااويَنةي ئيشاام بااؤكردن نااةخزم نااةميَرد كااةم
َايَم
كةم نابينم تةنيا دَليَكم باةئيَوة خاؤ باوو بؤياة حاةزم كارد بايَمء هةرضاى رِاساتية بيل
َى ( )
طةر ئيَوة نةبوناية رِزطارم نةدةبوو لةمال
ثا ماان نااا مااةو َ باسااى شااتةكانى سااجنم بؤبكااة خااؤم ئةوانااة دةزاة ،ثااا ئااةوة كااة تااؤ
دةست داية ئةم كارة ضؤن توشى ئةم كيَشةيةبوو
من هي م نةدةزانى لةسةر كيَشةيةكى ئاواتايبةت طريابووم لةسجنةكة ذنيَكاى ىلَ باوو ( )
خؤتان بينيبوتان سةرؤك باند بوو من دايم دةطريام خةمى ك اةكةمم باوو ميَردةكاةم دةر
كرد بؤ نااردم بؤساجن ئاةويش طاةورة باوو تةماةنى ناساكة لةئيَساتادا وةدايكيشام وةر
نااةدةطرت ئاايي ضااارةم نااةمابوو نةماادةزانى ضااى بكااةم دايكاام شااويكردؤتةوة بااةء تةمةنااةوة
َي بةهةموومانةوة نا بؤئةوةي شووبكاتةوة ئيَستادةَليَ  :يميَاردي بيَطاناةم
دواي باوكم ثال
هةية هةرنامةويَ بَليَم تؤ ك ي مني ي.
َمة من دةبوو كةسيَك ببيَتة كةفيلم ئنجا بةر دةبووم وةدةبيَ
خؤش دةزاني قانون زؤر زال
ى باشاة منايش ثيااو لاةكو َ بيَانم ئيَاوة ضاةند جاار ضاونةالي حااكم باةطويَي
ثياو بَي  ..ئ َ
كردن مةعقولة مان  11ماانت لةساةر كاةفيليَك باةرم ناةدةن توخاوا ئاةوة قانوناة مان دايكام
َم حوكمااةتء قااانون منيااان كاارد بةلةشاافرؤ  ،ئةطااةر ئ َيااوة جلايَ
سااةري كااردم بااةقورِا بااةال
شتيَكتان بؤنةهيَنا تةنانةت مواجةشم نةبوة ئيي ضؤن تو نا
َكى ثةيادا
ناضار طويَم باؤ ( ) طارت ئاةو باةردةوام لاةناو ساجندا ئيشاى هاةر ئاةوة باوو خاةل
ى دةضاوة ال ءخاؤ دةكارد
ي و كاةم ليَاى ناثرسا َ
دةكر د ..ئينجا بيزانياية كةسيَك دةطاري َ
بةدؤستى طيانى بةطيانى ئنجا ئينسان زةعيفاة وةثيَويساتى بةشاتة رِؤذاناة برِوابكاة باةم
ى باوو لةساجنةكةدا ئنجاا هاةموو ثاؤليمء زابا ء تةناناةت رِائيادةكانيش
( ) تةلةفونى ثا َ
لَيااى دةترسااان ماان خااؤم ضااةند ج اار ئاطااام ىلَ بااوو داوا شااتى دةكاارد زؤر بااةلوت بااةرز
َن شتم بؤ بـيَنة(( ...ناوي ئةفسةريَك دةبات))
دةيوت خيَرا فال
ثا وةك ضى
كةرة ،دؤندرمة ،حةلةويات ،ميوة ئائةو شتانة ،ضونكة سِر هةموو يانى البوو ئاةيوت:
يدة خَياارا بااا س ارِت كةشااف نةكااةمي ( ) سااةرؤك بانااديَكى طةورةيااة باوةرِبكااة تانةضاايتة
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َكى واهااتو ضاؤ دةكاات كةقاةت باوةرِناكاة هاةر لاة زابا ء ثاؤليمء
َى ناازانى ..خاةل
مال
َكااة واوا دَياان لااةرِووت نايااة سااةير بكااة يااان مةسااسوىل وايااةن ( ) ثيَيااان
شااورتةو خةل
رِادةبويَرَي يان كوِر واياةن طاةن طاةن هاةموويان بةتايباةت تةلةباة دوكانادار ،طاؤراني
بَيااذ ،هونةرمةنااد ،كارمةناادي تةلةفزيؤنااةكان ،فةرمانبااةرةكان ،ثاااريَزةرء دكتااؤرء تةنانااةت
مامؤستاكانيش ..هةر مةثرسة سةرت دةئاوسيَ  ..ئيي زؤر لةطاةلَ مان وت ،وتاى :يمان
َى من تابةر دةبى باا لاةو َ بيَا خانوةكاةمان
سىَ ك م هةية خةم مةخؤ ك ةكةت بنيَرة مال
زؤر طةورةية و ك ةكانى هةموو رِؤذ ئةهاتن باؤال خواردنياان باؤ دةهيَناا .ئنجاا نااو ساجن
زؤر خراثة باوةرِبكة شةوان لةثرِ دةيان زريكان ثةالمار يةكييان ئاةدا خاةريك باوو شايَ
َم بيَ لةسجن
دةبووم دةستيان بؤ يةك دةبردوو شتى ناخؤ حةزم نةدةكرد ك ةكةم لةطةل
كةسيش نةبوو بيطريَتة خؤي.
ث ابؤحةزت نةدةكرد
َاىَ ((...جنيَاويَكي
شتى وام بينيوة بةخةو يان فليم تةسةور ناكرَي  ،كاورِة ساجنى ضاى بل
َكى ئاااةم شاااارةية خاااةريكن
زؤر ناشااارين دةدات)) ...كاااةم بةكةساااة ،باااةخوا ضاااى خاااةل
َى ( ) ناضااربووم تااكو باةردة ماماةوة
مةسسوولةكان خراثين ئيي من ك ةكةم نارد بؤمال
لةسجن بةو وةزعة ناخؤشة ناضار رِاز بووم ( ) خؤشم بةربات لةثيَشاا وتاى :يباكاةفيل
بؤ بدؤزمةوة بةربىي ..و  :نا مةويَ  ..وتى :يدوايى بة مةمنونى داوام ىلَ دةكةي تةئكياد
بةي.
ئيي دوا حةوت مانت خؤ بةربووسيَ ماادةي لةساةربوو رِةقاةم تةلاةفونى داماىَء وتاى:
َىَ وة(  ) 30000سي هةزار دينار دامىَ لةم ثارةية كةرِؤ  ..مان
يهةرضي ويس ثيَم بل
مامةوة تا سيَ مانطي تر زؤر بيَزار بووم خةريك بوو دةمردم لاةو ساجنةدا نةمادةزانى ضاى
ى
بكةم تةنـا ( ) سةر ئةدامء ئاةهات باؤالم ئاةيوت :يمان حةزدةكاةم تاؤ باةربى ئيشا ثا َ
َى ماان بااذ خااؤتء ك اةكةت ،خؤتااان ئاايش بكااةن دوايااى كااريَم باادةنىَي..
ناكااةم وةرة مااال
َاةتى دةكاردم ئاة وت:
دةموت :من ئيشى لةشفرؤشيم ثىَ ناكر َ نايةمةال تؤ هةرخةجال
َة طيان من خؤ بةهةموو كةسى ناكةم دةبىَ كةسىَ خؤ رِاز بىَ
يتؤ لةو كةسانة ني رِؤل
َك د َ
َةكةم بةكاردةهيَنم خؤخؤشام نايكاةم خاةل
و ئةو ئيشة هى منء تؤ نية ..من تةنيا مال
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شااااويَنى دةكةمااااةوة ثارةيااااان ىلَ دةسااااةةي .دةمااااوت ئاااااخر ئااااةوة حةرامااااة دةيااااوت ئااااة
مةسسولةكان دز دنيا دةكةن بؤ حةرام نية ،ئنجا دةيوت :يكةيفى خؤتاة مةياة مان زؤرت
ىلَ ناكةم من دةَليَم طوناحى كةس نية وةرة ال من بذ خؤ ناَليَم وةرة ئيشى وابكةي
بةهااةر حااالَ سااةرةتا ملاام يااا ناضاااربووم لااةتاو ك ااةكةم خااؤت ئااةزاني ضااي بةسااةر نااةهات
َم نااةمرد ،ئيَمااة سةرثةرشااز نةخؤشااخانةمان
((ك ااةكةي خااؤي دةرمااان خااوارد كاارد بااةال
دةكرد بؤي)).
كةفيلى بؤ دؤزميةوةء بةرةَال كردم منيش ناضار ضومة ال  ..خؤمء ك ةكةم لةو َ ذياين
تااةنـا  20تااا  25رِؤذ هاااربووم شايَ بااووم ياااخوا ئااةوة ماان بيناايم كااةم نااةيبينىَ رِؤذ
 150تا  200ثياو بؤ دةهيَناين بةسىَ كةم فريانةدةكةوتني.
ثا دةمةو َ كاتىَ ضويتة ئةو َ ضؤن دةست ثىَ كرد بؤم بام بكة بةورد
َكيَشاء وتي :ي دوورِؤذ بوو لاةو َ باووم دووكةساى تار
بةسةر ضاو  ...هةناسةيةكي هةل
البوو خؤشى ئةوة سايان دووك ةكةشاى ئاةوة ثيَان براذنةكةشاى دوورِؤذ جاريَاك ئاةهات،
برِوابكااة لااةماوة دوورؤذدا زياااتر لااة  300ثياااوم بينااى بااة تاااجء نةمجااةوة ،بةحيمايااةوة،
بةجلى عسكر  ..مدنى ..عةشايةر ..موسقة  ،بيس ئةهات سى ئةرِؤش  ..شان شاانى
ئةساو  ..حةثةساابووم ..رِؤذ عارفااان باازارِت بينيااوة ضاؤنة خاوا ك ااةكةم ىلَ ساةنىَ ئاااوا
بوو ئيَوارةكة زؤر بيَتاقةت بووم نةمدةتوانى ناان تاؤم ئااوتؤم هاةردةرطام دةكاردةوةء
َ كااااةدا وةك عيااااادة ضاااااوةريَيان دةكاااارد تاقميَااااك دانرابااااوو
دةرطااااام دادةخسااا لااااة هؤَلاااة
َكى لةسةربوو ئيي لةعةرزةكةيا ..بةثيَوة ..ضونكة ساىَ ذور
كورسيةكانى دوو ..دوو خةل
هةية بؤ نوسز ئيي ضوارضوار ئة كردنة ذوورو ضوار تر ئةهاتنة دةرةوة
ثاضؤن ئةو ثياوانة وا بةئاسا يةكي دةبينن و شةرم ناكةن لةيةك مالَ هةمو ضاوةرِيَن
رِؤذيَكيان من لةطةلَ ثياويَك لةذوورةوة بووم تةواو بوو ياةكيَكى تار هاات لاةناو دةرطاكاةدا
بةر يةك كاةوتن ئاةوة ناة كردباوو هيَشاتا وتاى :يئةوةضاى دةكاة ي باةوة ترئاةويش
ى عياادة
زؤر ئاسا وتى :يتؤ ضى ئةكاة منايش ئاةوةي .بااوةِر بكاة رِةنطاة بارِوات ناةب َ
َى سةرؤك باندةكان نية.
وةك مال
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َكة ضية يةن وتى :يضونكة رِةمةزان باوة ئاةم ماوةياة
ئيي من تورِة بووم و ئةو هةمو خةل
َك كةمي يةن لةرِةمةزانادا ئيَساتا عارفاة ياةو باةيانى جةذناة هاةر ئاةم دوورؤذة
عادةتةن خةل
َب نابَي ا ي ،هيَشااتاخؤ بااة مة اادوور دةزانااى ئااةيوت
وادةبَي ا باشااية ئةوةناادة قااةرة بااال
َآل دوا ئةو دوو رِؤذةي جةذن بوو باةرِؤذ حةشار
دوومانطة هي ى وام ثةيا نةكردوة .وةل
بةرنةئةكةوت رِةنطة  40تا  50سيارة رِيز بووبوو دةماوت رِةنطاة ئيَساتا براكاةم ميَردةكاةم
خاازمم يااةكىَ باىَ بيبياانم ضااونكة م قااول نيااة طااةر لااةو َ بااى بارِوات بةكااةم ناااميًََنىَ دةَلَيااى
دايكاااى خاااؤم خةريكاااة ئيَساااتا وام ىلَ
هاااتووة باااوةرِم نيااة كااةم هااةبىَ لااةم طةرسةيري سيستةمةكاني ذيان بكةين لةكوردستاندا
شارة ثياوان ئةوة نةكةن باشة من لة دةبينني سيستةميَكي ئابوري تيَكةلَ هةية هةر
ةك
َةي
َوطؤرِي دراوة جيـانيةكانةوة تامامةل
تااؤ دةثرساام رِؤذ  100ثياااو يااةن و لةئال
بة ةك .طةرسةيري سيستةمي سياسي بكةين
َاىَ
زياتر لة  200ثول ثيَوة دةناىَ دةل
َةء ثيَكـاتةكاني سيستةمي
سيستةميَكي تيَكةل
جا اىَ نياااة ئااايي ضاااؤن با ارِوا بةكاااةم ليربالَء ئةنتى ليربالَ وسؤشيالدميكراتء تةنانةت
دةكااة وايااة يااان نااا ماان كةخااةل
َةكيشي تيَداية .ليَرةدا لةم تويَذينةوةيةدا ئةركي
َكم خيَل
َم
بااةو ليَشاااوة دةبينااى دةهاااتن سااةرم ئيَمة نية قسة لةسةر ئةو دووبابةتة بكةين بةال
لةبةشي يةكةمي تويَذينةوةكةماندا بامسان لةجؤرةها
سورِمابوو.
َم
جؤري لةشفرؤشي كرد كةلةدنيادا هةية ،بةال
َي ( ) بكةينء سةرطوزشتةكاني (ر)
طةرسةيري مال
بةهةند وةربطرين دةبينني بازارِي لةشفرؤشيش
َة كؤياليةتي سيَكمء ئيَسكؤرتء
بازاِريَكي تيَكةل
طةشز طوزاري سيَكمء  ....تاد هةموويان لةنيَوان
َي ( ) بةرقةرارة.
طرتووخانةو مال

( ) ميَشاااااكى ساااااةر بردباااااووم
َن كاكة خؤمن دابةساتةم
هةردة بؤال
رِاناااةطرتوة باااؤ رِاز ناااابى خاااؤ ليَاا
َن
كااااةم نابيَتااااةوة باشااااينية لااااةكؤال
تااةو ضااى دةكااة بةتااةما ضااي
ى منةتاة هاةمو دنياا لاةذيَر
خؤ ت ازة كةم تاؤ نااو َ ئاةم كاسابية بكاة باؤ خاؤت باشاية با َ
دةساااتى تاااؤدا دةبيَا ا كاااام مةساااسول كاااام ماااودير هاااةمو ياااار ثيَبكاااة مااان لةساااجن باااؤ
نةياندةويَرا قسة بكةن ..ئيي زؤر دةوت تا وا ىلَ هات وتى :يياان دةباىَ رِاز بيا ياان
برِؤ وةكة كرياريش ئاةهاتن زؤر جاار ئاةيان وت ( ) ئاةوة ماان دةويَا دة وت ئاةوة ك اة
مةليكة رِاز نابيَ  ..زؤر موهيمة ئيي ئةوانيش ثىَ دةكةنني ثايَم ..دوةم رِؤذ جاةذن باوو
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ثياوَيااك هااات يةكسااةر ال منااةوة دانيش ا كةوتااة دةس ا باااز كااردن هةردةسااتى هيَناااو
َم ثَيااوة نااا وتااى :يئااةر َ ئةمااة ضااية هيَناوتااة ئةوةناادة عةبووسااة ئااةَليَي جةندرمااةي
هااةرثال
توركيةي ..منيش و طوتؤ.
َكى كويَن
ثاباشة كرِيارةكان زياتر خةل
َاايَن :يلاااةو َ زؤرة باااةم وةك ذناااي ئيَااارةنني
َكى ساااليَمانىء رِانياااةن ،رِانياااة كاااان دةل
خاااةل
كةسيش ليَرة نامان ناسني
ثا ئة شةو دة ميَننةوة
َىَ زؤر جااار دةميَنةوةلةطاةلَ يااةكىَ لةئافرةتااةكان دةباان دوا ثااارة زياااتر ئااةدةن يااان
بااةل
لااةويَوة ذنَيااك دَياانن لةطااةلَ خؤيااان شااتى وادةبينيا ء شااتى وادةبيسااتى كةلااةهيؤ كونيَكااا
نةت بيستووة.
َى سةرؤك باندةكان زوو زوو دةطويَزنةوة لاة شاار َ باؤ شااريَكى تار تاؤ
ثامن بيستومة مال
ئةمةت بيس يان بيني
َىَ ،بؤئاااةوة كةشاااف ناااةبن ياااان حاااةز ناكاااةن زؤر ئيزعاجياااان بكاااةن جاااار واهةياااة
باااةل
َةمةند دةس رؤشتوو ثيَيان فيَر دةبىَ ئايي دووا زؤرياان ىلَ
مةسووليَك يان ثياويَكة دةول
دةكااات هااةموكات شااتى تااازة دةو َ ك ااى تااازة دةو َ ئااةمانيش ئيزعاااج دةباان شااويَنو
رةقةم تةلة فون دةطؤرن ياان لةباةر طاةرةك مةزبةتاةيان ىلَ نةكاةن دامياة ( ) ) باساي دةكارد
ََلااةكاني تااري ئنجااا لةطااةلَ يااةك خااانو دةطؤرنااةوة كااورة سااةواو م امةلااةي
يااان رةفيقااة دةال
واهةية (( ...بةثيَكةنينةوة))...
ى لةسجن نةبَي ئاةمان ضاؤن دةتاوانن ئاةو ئافرةتاة رِابـيَانن كةثيَشاي شاتى
ثائةطةر كةس َ
وا نةكردبىَ ضؤن كةسيَك تو دةكةن تؤ دةَليَى هةية
َىَ ،كيَيان بوَي توشى دةكةن زؤر ئاسان
بةل
ثاضؤن
َؤن لة مسبل ئيي هةر شويَنيَك ذناى
بؤمنونة ئةضنة مةت ةميَك لةبازارِ لةدوكانيَك يان لةسال
ىلَ بَيا رِو تاىَ دةكااةن ئةضاانة ثايَش لااة ك ااةكةو بااةدرؤ خؤيااان نزيااك دةكةنااةوةء ،وو
َنى ك ى ئةوني
ضةن ناسكى ضةن خويَن طةرمى وابزاة تؤدةناسم تؤ ك ى فال
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َساةطرن ثاارة
يان لةدووكانةكان بؤ كاوِر طاةن ئةضان باا  200تاا  300دؤالر شا هةل
َايَن :يباشاة
نادةن بةس ات لةو دوكانانةدا سوعبةت دةكاةن ئنجاا باةخاوةن دووكانةكاة دةل
َايَن :يباا بؤناا
تؤ كاوِر باشاىء طاةجنىء جاوانى تاؤ حةزناكاة رِاباويَر ي ..ئاةوانيش دةل
جاكااةم هةيااة حااةزي ىلَ نااةبيَ ي ..ئنجااا ئااةَلَي  :يدةباشااة هااى ضااؤن دةو َ سااثى رِة
َةو...تادي ..زؤر بيَ شةرمانة ئةكةونة م امةلة وةك ضؤن لةدوكاني بازرطان كاام
زةعيف قةل
قوماشةت بويَ.
َاايَن باااؤ ئةوةنااادة زؤرة
ئاااةوانيش دةل
(راستة دةَليَن ئاطات لةخؤت بَي هاوِريَي خراث
دةَلَي تؤ هةق ضية بةم بل
َةتا نةبات) خانةكاني لةشفرؤشي دةروازةيةكي
َىَ باابىَ بةهةل
من بؤت ديَانم ئايي باةم شايَوةية كاورِ ترة بؤئةوةي طةجنةكان لةزانكؤكانةوة .رِوويان
رِادةكيَشااا َي  ..ئنجاااا زؤر جاااار ئاااةو تيَبكةنء لةسةر ئةم جؤرة بةسيَكم ئالودةبني واتا
طةجنيَكي زانكؤ كةسةرةتا شةرم دةكات بةهؤي
كااااورة طةجنانااااة كةيااااةن رِةقااااةمى
هاوِريَيةكيةوة ئةم شويَنانة دةناسَي دواتر بةردةوام
ك ااااة داماااااو ئااااةدةنىَ كةبااااةدرؤ
دةبيَ ئاماذةية بؤدوودياردة.
خؤيااااااان دةكةنااااااة هاااااااوريَى ئااااااةل
بةئةندازةيةك
َىَ يةكةميان طةن تاديَتة زانكؤ
تةلاااةفونى باااؤ بكاااة بل
َا اىَ مااان خؤشااام سةركوتكراوة لةرِوي سيَكسيةوة كة هوشياريةكي
َة زؤر الوازي بةرامبةر بةم مةسةلةية هةية .هةروةها
دةوياااا ا حااااااةزم ليَتااااااة دووسااااااال
بةدوواتااااةوةم خؤشاااام دةوي بااااةخوا لةالي دوةمةوة ئةوة تيَدةطةين كةخانةكاني
لةشفرؤشي ياريدةدةرن بؤ تيَكداني رِةو ء ئةو
دانيشااااتوم ( ) كااااورِيَكي فيَردةكاااارد
شيَوازةي ذياني طةن بةتايبةت لةتةمةنيَكي
َت واية قاذت واياة
َي باال
ئةي وت :يبل
َيَني لةرِووي
هةستياردا .ئيَمة مةبةستمان ئةوة نية بل
َم بازرطانةكاني
كاااورِةي فاااةقري هاااةر نةياااديبوو دواي سيَكسةوة سةركوت كريَن ،بةال
( ) ئااااااااااااةي وت :يتؤرِايبـيَنااااااااااااة و سيَكشيش بؤئةم طرؤية دياريدةيةكي زؤر
بيـيَنااةدةر بَلااي ئةضااني قسااة دةكااةين مةترسيدارن.
َي ثورم يان خوشاكم ....بيـيَناة
لةمال
ب نة ذور ضوار ماضي بكة رِادَي ذن كةرة زوتةسليم دةبي زوو زةوقي بؤ ثةيدادةب َي .
ئةويش دةيوت :يمن بةمةرجي دةيكةم خؤم بيكةم بةذني ،باوةرِبكة من طرياة دةهات كة
َكي تارا تاةوي) ( .
ضؤن تةكبرييان دةكرد ودواي ثالنيان ضي بيَ رِازي بكةن لةطةلَ خةل
دةيوت بةخوا ئائةوة يةك مؤنيكاي بةناو ضاوانةوةية بةم بتواة رِازي كةم.
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َي لةكويَيااة باااوةِر بكااة هااةر
ئاايي بةهااةزار وةساايلة تادةضاانة باان ء بنااةواني ناااوي ضااية مااال
سةرؤك بانديَك بةقةدةر موختاريَك مالَ دةناسي طاةرِةكي وادةزانان ثيااو نااتواني ب اي مان
لةدواي ئةو ئيشةوة باوةرِم نةبةخؤم نةبةذن نةبةكؤ نةبة كورِ نةباة ثيااو نةماوة..ئةوةنادةم
شااز سااةيرم باايين ...بااةخؤراي واخااؤم دةرمااان خااوارد كاارد تةمااةنام دةكاارد وردمايااة
ي بااوةرِم باة كاةم
ي جاار َ
ئيَستا كاةبريم دةكةويَتاةوة ضايان لاةمن كارد موضاورِكةم ثيااد َ
َكي فةقرييش دةهات هةموو طياني نةوت بوو نةوت فارؤ باوو ياان
نةماوة ..تةنانةت خةل
كريَكار بوو جل لةبةريانةبوو( ،بةثةلة يةكجار سيَكسي دةكردء دةرِؤشا ) ئاةيوت باةخوا
َكةرم نيااة
هااةر ئااةوةم ثيَيااة ضااةندجار ( ) يااش دةري دةكااردن دةيااوت ماان تاقااةتي سااوال
(رِابااااواردن) يااااةعين ثااااارةي
َطاي جيـاني هاوكارن
سيستةمةكاني بةريَوةبردني ئةمرِؤي كؤمةل
با .
لةثرٍِكردنةوةي زامةكاني لةشفرؤشي ..ئةوسيستةمانةي كؤتء
ثا باشاااة ناترساااي ثياويَاااك
سةركوتي سيَكم دةكةن دةبنة هاندةر بؤ طةرمكردني بازارِةكاني
تورِةب
َك
لةشفرؤشي ضونكة هةموو قةدة ةكردنيَك بؤئازادي خةل
َ ضااااااونكة دةَليَاااا ا
َال
نااااااةوةل
َي سةرؤك باندةكان .لةاليةكي
ناضاردةكات زؤرتر رِوءبكةنة مال
َودة بوني
ثيَغةمااةريش بيَنااة ث َيااي بَلااي ترةوة ئازادي ئةم بازارِانة بةهةمان شيَوة هاندةرة بؤ ئال
َي نا .منيش ئيَستا دةَليَم زياتري ك ان بةم كارةوة ضونكة كاتيَك كةسيَك دوضاري
نال
رِاساااا ئااااةكات ثياااااو نيااااة لةشفرؤشي دةبَي ئيي هةموو كةرامةتء نامومء هةموء ئةو
َةكةيةوة،
بةها كؤمةآليةتيانة لةدةس دةدات كةلةاليةن كؤمةل
نةيااااةوَي ئنجااااا هااااةر يااااةك
كةجاريَكي تر ناتوانَي بةدةس بةرداربووني لةشفرؤشي بؤي
جاريشااااااااة ئاااااااايي بؤثياااااااااو
بطةريَتةوة ،ضونكة كؤمةلَ هةر بةسوءك سةيريان دةكات كاتيَك
ََي هةر كةفيَري ئةم كارةبووم ئيي بيَ ثارة ئيدارة ناكةم يان
زؤرساااااةيرة نااااااتوانن وازةي دةل
لاااي بـيَااانن .كاااورِي طاااةجني بازارِةكاني كاركردن بؤرٍةطةزي ميَ ئةوةندة ئاسانء كراوةنية
زانكااؤ ئااةهات يةكااةم جاااري كةبتوانَي لةكاتي تةنطانةدا رِءوي تيَ بكةنء سةربةرزانة بذين
بااوو شااةرميان دةكاارد سااور لةاليةكي تريش ئةو ثارةية لةلةشفرؤشي دةستيان دةكةويَ
َية بةجؤريَك ثيَداويسزء ئارةزوةكانيان
ثارةيةكي خةيال
دةبوونةوة ( ) دةسا باازي
بطةيَتةوة بؤذيانيَكي
تيَردةكات كةجاريَكي تر ناتوانَي
لةطااااةلَ دةكااااردن بؤئااااةوةي
كولةمةرطي .كةواتة كةلتوءريَكي كؤنزيَرظاتك بازارِي كارو
بكريَنةوة ..جاريَكيان يةكي سةرماية بةثيَكةوةيي لةطةلَ رٍوداوةكاندا تاوانة سيَكسيةكان
تاضااااوة ذور سااااةري هةل
َنااااة بةرهةم ديَنن.

251

ئاااةبرِي هاااةر باااة رِةفيقةكاااةي دةوت باااابرِؤين ناضااامة ذور باوةرِبكاااة كةضاااوةذوورو هاتاااةدةر
م امةلااة كرابااوو بااة بيس ا ء ثَياان هااةزار  25000كةضااي  750000ديناااري داناااو وتااي:
يونيَرنةوة ذوري ..ئيي ئةو نةرِؤ شاتةوة شاةو تاباةياني كردياان بةماةزة ثيَاي ثيَدةكاةنني..
هةر دوودةقة جاري ئةضوة ذور رِةنطة تابةياني  50جار ضووبيَتة ذوور ..سةرخؤشيشايان
كرد شةو درةنت يةكي لةوك انةي ئةوي هاتاةدةر ميزبكاات وتاي :ي( ) خاان زؤر طوناحاة
ئااةوكورِة( ،سااثيَرمةكةي) بااوة بااةخويَن ثةكيااةتيي ) ( ..يااش وتااي :يجاضاااوي دةري بااؤ
وادةكاااات ،ئةوناااةي دةكااارد ئيَساااتا باااةزؤريش دةرناضااايي ئااايي باااةياني ناااةيتواني با ارِوا
َياان و هاةر بةردةواماة رِةنطاة ساةدكورِي
تاكسيمان بؤ طرت .تائيَستا هةر دةضاَي بؤمال
تريشي تو كردبي بةخؤيةوة.
ئنجااا ساايفةتيَكي تااري سااةرؤك باناادةكان ،ئةضاان شااز كارةباااييء ناومااالَ بةقيس ا ش ا
َاةوةي رِاياان دةكيَشان ..كةضاي كاة ديَان ئاةوان،
َايَن :يوةرن بؤمال
ديَنن ثارةناادةن ثيَياان دةل
َكي تار ) ( .ثيَاي
سةرؤك باندةكان ثارةي خؤيان هةر دةسيَنن .فاةرقيان ناكاةن لةطاةلَ خاةل
دةوتن :يثيَش ئةوةي ب نة ذوور ثارةكةتان دابنيَنني ..ئيَستا ثياويَك هةية لة (( ..ياةكيَك
لةبازارِة ناساراوةكاني شاار باام دةكاات)) ..شاز كارةبااي دةفرؤشاَي  .نااوي ( )....زؤر
َكي يةكيَكاة لةشارؤضاكة
َكي (( ..بام لةكةسيَكي ناساراو دةكاات كاة خاةل
َةمةندة خةل
دةول
ناسااراوةكاني سااليَماني)) ..باااي  12وةرةقااة(( ،مةبةسااز  1200دؤالري ئةمريكاييااة))..
َيا نوسا  $ 100لايَ وةرطارت ..ئايي 12
شز ب ةقاةرز الهيَنااوة ياةك جاار ئافرةتيَاك لةطاةل
وةرةقةكة نابينيَتةوة جطة لةوةي بيس مشتةري تري بؤثةيداكردوة.
يااان دةضايَتة دوكاااني مااو باياال بةهةوةسااي خااؤي وةحاادة و شااتيان لااي دةسايَينء ثااارة
نادات بؤ ئيَمة فيَر بوو بوون كة دةضوين دةيان وت :يثارة دامةنيَن خؤمان ديَنيي
ثاباشة ئةو هةموو ك ة طةجنة بؤ توو دةبيَ هةمووي هةر لةبةر نةبوونية
نةخيَرمةطةر لةهةزارادا داماويَكي وةك من دةنا زياتر حةزيان لةمؤديَلء ثارةو شز جوان
و موبايل و سيارةو ...ئائةوشتانة فيَريان دةكات ،ئيي كاةفيَريش باوون ياةك رِؤذ بايَ ثاارة
ئيدارة ناكاةن .ئيَساتا ساةرؤك باندةكاةي ئيَماة بيزانياياة ثاارةي كاةم ثيَياة خيَارا تةلاةفوني
َكيش بـَياانني ،و بةئيَمااةي دةوت:
دةكاارد بااؤ دووس ايَ كااةم ئااةي وت :يخَياارا وةرن خااةل
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َاةو باانت
َاةو قةل
يخؤتان حازر بكةن نازو مةكر مةكةن خيَرا برِؤن خؤتاان ثاكةناةوة هاي قةل
دةكةم بابةشي نانيَكي ضاك ثةيدا بكةمي
ئاايي ك ةكانيشااي لةسااةر ئاااخر مؤدَياال دةرِؤن هااةر رِؤذةو موبايلَيااك هااةر رِؤذةو دةسااتيَك
جلي طران ياري بةثارة دةكةن ،قذيان هةر رِؤذةي نةوعيَكة.
َةكاني مسرة زؤر مةكةن
ثا باشة نةي دةوت بةمندال
نااا بةعةكسااةوة ئااةيوت:
ثةردةي ك يَين ئةو ثةردة ئةوفسوناويةية كةثةيوةنادي بةشاةرة ءبيَ
يماااااان خااااااؤم بؤئااااااةمان
شةرةفيةوة نية ئةوثةردةيةي كةكةلتوءريَكاةء دواجاار طارنت نياة طاةر
َي خؤياان
رِةجنان باباةدل
َؤثاة
لةشفرؤشيش بي باةآلم لةشاةوي يةكاةمي هاوساةرطرييدا ضاةند دل
بيكااااةن و بيخااااؤن .خااااؤ خويَنَيااك بااووني هااةبيَ ئااةوا هااةموثيَوةرةكاني ئااةخالي قااابيلي ئةوةيااة
ئةطةر وا نةبواية هةر باشا  ..ئةمة ئةو رٍوءكنةية كةبةهؤيةوة كةلتوءري خةتةنةء ثةردة
بةقساااااااةيان ناااااااةدةكرد دةبناااااة كاااااةلتوءري ذن كاااااوذي … لاااااةم منونةياااااةدا زؤر باااااةجوانيء
ئةوان لةدةس دةرضوو ئاشااكرادةردةكةويَ كاتَيااك كورٍِةكااة ئااةم ماَلااة دةناس اَي ء طاارنت نيااة
كةلةشفرؤشاان بااةآلم لةرِوانطااةي قسااةكاني ك ااي( ) ةوة دةردةكااةويَ
باااوون كةمنااادالَ طاااةورة
َاااااةدا
كةكورٍةكاااااة بةخشاااااندةية لةئاساااااز هاااااةموو كردةوةكااااااني ئةومال
باااوو نااااتواني ساااةيتةرة
بةمااةرجيَك ثااةردةي هااةبَي  ،ئاايي طاارنت نيااة ثةردةكااة دةسااتكرد يااان
بكاااااااةي ..زؤر قساااااااةي سروشز بيَ .
بكردايااااااااااة دايكيااااااااااان
َي لاةل حاةياي دايكاي دةبارد ..ك اةكةي كارا باوو
دةخوارد بؤ ئةيويَرا بةك ة طةورةكةي بل
َيشاايدا نااةدةهات ..ئااةي وت :ي( ) يااةكيَكم بااؤ باادؤزةرةوة وكاتااةوة
بااةذن ..هااةر بةخةيال
َة مةناد باوو كاورة مةساسوول باوو كورِةكاة
َكي ...بوو زؤر دةول
بةكؤي حةزي لةكوريَكي خةل
نةي دةزاني كة كؤ نية دايم دةهات بؤالي ئةي وت :يهةموو دنياا هةساز هاةردةتـيَنمي..
ئةشي زاناي دايكياان خاةريكي ضاية ..ئاةيوت لاة وانةياة بااوكم رِازي ناةبَي باةآلم بةقساةم
نةكات ئةيكةم بةفةرتةناة .شاةويَكيان( ) بةك اةكةي دةوت :يبابيَناة داوات تاؤزيَ ثارةياان
ث ايَ سااةر دةكااةين ب ارِؤ طااةر زانااي ذنااي وةرةوة،خااؤ دنيااا تااةواو نابَي ا ي .بةوخوايااة ماان
حةثةسابووم ضةن بةئاساني لةوانةية وةبزاني درؤدةكةم
َيم كاتيَك دةرِؤم عادة خؤكةري وانازانيَ  ..جاري وابوو
ك ةكةشي ئةيوت :يمن لةو زؤل
تا نيوة شةو ئةو ك انةي دةرِؤشز بؤ ثياسة لةطةلَ ئةمء ئةو ،جاريَاك ك اةكةي منيشايان
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باارد ) ( ..وتااي :يبااابرِوات تااؤزيَ ثياسااة دةكااةني ...كةطةرِانااةوة ك ااةكةم هااةزار جن َيااوي
بةمندا وتي :يجاريَكة تارمن
َيان عالاااااةم طةر تيَبيين بكةين لةمانطيَكدا ( 10جووت ثيَآلء هةفتةي سيَجار
ناااااةنيَري لةطاااااةل
دةيان ناس َي لةو ساةيارةيا بؤبازارِ ،بؤنيَك بة  70تا  )$ 100ئةمة طةر بةراوردي بكةين
بةبازارٍِي ئازاد لةاليةكء بريي ليربٍالَ لةالي دوةمةوة بؤ
لةطااةلَ كورِةكااان سيَكساايان
ئازادكردنء بةياساييكردني لةشفرؤشي ئةوا بيَطومان قازاجني
كردبااوو ،بةك ااةكةي منيااان
خاوةن كارطةء سةرمايةطوزاريةكاني تياداية ضونكة كةلتوءريَكي
وتباااوو :يتاااؤ ضااااوت بطااارة بةكارهيَن دروس دةكات بةتةنـا بؤجوانكاري ...هةر ئةوةشة
َبدات جوانكاري بةتةنيا لةرِةطةزي
ئةطةر ناويَري  ،ترسنؤكي ..وادةكات ثؤرنؤطرافيا هةول
ئااااااايي هااااااااتبوةوة ئاااااااةطريا ميَينةدا نةهيََليَتةوةء لةشفرؤشي بباتةناو رِةطةزي نيَرينةشةوة
ئااااااةيوت :يتوخااااااوا دايكااااااة ئةمانة هةموءي فراوانكردني بازارِي سةرمايةطوزاريةكاني
جوانكارين.
بابرِؤين ليَرة من مةنيَرة دةر
لةطااةلَ كااةم ( ،)10دةهةزاريشاايان دابووبااةو ..بااؤي فريَدابوونااةوة ..ئااةوان يااةك كااؤ
ثارةيان ثيَ بوو.
ثائاااةو ثاراناااةيان زيااااتر بةضاااي
لةم ضريؤكةوة بؤمان دةركةوت ( )يش ثةشيمانة ) ( ،يَك
سةر دةكرد
كةئةو هةموء دةسةآلتء ثارةء ئيقبالةي هةبَي تةنانةت
هةرنةبوايااااااااة لااااااااة مانطيَكاااااااادا
َكاني بةرثرم كةضي هيَشتا ثةشيمانة بةآلم
لةالي خةل
10جااااااااوت ثااااااايَال
ََي ناتواة ببينم
َوي دةكااااااااري ئةميش وةك شيكردنةوةكاني ثيَشو دةل
بؤخؤيء ك ةكاني جاري واباوو جانتاكةم ثارةي تيا نةبَي  ..كةواتة ئةو هةموء ثارةء
هةرفريانةدةكةوت لة ثيَاي بكاات ِريَزةي كة ( ) باسي دةكاتء (ر) دةيانطيَِريَتةوة بةسنني
ئةي بةخشاي هةفتاةي ساي جاار بؤئةوةي هةموء ثيَداويسنيةكاني لةشفرؤشيَك دابني بكةن ..
( ) ياخيبوة لةكةلتوءريَكةوة بةشيَوةيةكي نيَطةتيك
دةضااوة بااازار بااؤني واي دةكااري
َةكاني ئةم ثيشةية دةدات ئةمة ئةو
هةربؤية باجي هةل
بة  70تا  100دؤالر.
ثيَطةيةية كةبؤمان دةسةَيَنَي لةشفرؤشةكان بةبةختياري
ثاباااااةرِاي تاااااؤ قاااااةت هةسااااات
ناذين.
كاااااردوة ئاااااةو ذناااااة مانااااادووبيَ
لةذيان يان بيَ تاقةت بَي  ،لةرِووي نةفسيةوة يان خةفةت باربَي هةس بة تاوان بكات
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َي زؤرجاردةطريااا خااؤي دةيااوت :ي(خويااةك بيطااري بةشااريي تااةركي نايااةي بااةثريي)ي
بااةل
ئةمةقسااةي خااؤي بااوو سااةدان جااار ئااةموت :جااا باشااة ( ) خااان بااؤ وادةكااةي  ..دةيااوت:
َاااة تاااازة
ينااااتواة ..ئاااةزاة زؤر ةل
فيَاااري باااووم ،جانتاكاااةم ثاااارةي تياااا طةر تيَبيين بكةين كرِيارةكان هةمووكات ئامادةن
نةبَي ئيدارة ناكةمي
ب نء ( ) ئاسودةبكةن نةبا خةمؤكي دايطرتبيَ .
وئةشااطريا ئااةيوت :يخوايااة ماان بااؤ كةفالةتي بؤدةكةن لةطرتووخانة ..بةنزينء نةوتء
ازي بؤدابني دةكةن ..ئةوة بيَطومان ناكريَ قسة
َكي ذيااان و
وانةطبااة  ..بااؤ وةك خااةل
لةسةر هةمووش بكرَي لةتويَذينةوةيةكي ئاوادا،
مااا ء ميَرديَكا نااةداميي ..ئااةيوت:
كاتيَك ِريَذةيةكي كةمي ئةم خزمةتطوزاريانة
يماااااان تااااااازة رِاهاااااااتووم ي ،سااااااةير
بؤخيَزانةكاني خؤيان ناكةن ،لةثةروةردةكردني
َطةدا بةردةوام
لةوةشاااااادا بااااااوو شااااااةو نيوةشااااااةو مندالَ هاوكارننيء لةئةركي مالَء كؤمةل
تةلةفوني دةكرد بؤ ثياوي بةرز باةرز دةيان ةوسيَننةوة ،هؤكاري سةرةكي لةم جؤرة
َةمةناادي ئااةم شااارة ..دةيااوت :لةئيزدواجيةت دةطةِريَتةوة بؤ طريَي كةب ء تيَربوني
و دةول
َطاي ئيَمةدا
َتيدا .لةكؤمةل
يوةرن وبااةن بااؤ دكتااؤري ..سااةعات خيَرا لةذياني سيَك وال
ثةروةردةي سيَكم ثةروةردةيةكي ناتةواوة مرؤظ
 12ي شاااااةو دايااااام حاااااةزي دةكااااارد
تائةوساتة يةكة ار كةسيَكم دةكات ِريَذةيةكي
ثياويَاااك ئيـتماااامي ثيَبااادات جااااري
زؤركةمي ليَ دةزانَي  ..كاتيَك سةركوت دةكريَ
واباااوو كاااة ئاااةبوو بةشاااةو ئااايي ماااالَ هةس بةضيَذةكاني ناكات ئةوالةكاتي هاوسةرطرييدا
ضااؤلَ دةبااوو زؤر دل
َااي تااةنت دةبااوو طوجناندني سيَكسي هيؤ طرنطي ثيَ نادريَ ئةمة
هةر حةزي دةكرد ئةواناة بايَن كاةزؤر جطةلةوةي سيَكم ثرؤسةيةكة لةنيَوان دووكةسدا
بةآلم هاوسةرطريي
ََي
َدةطرن ياان كةهيؤ سنوريَك ناهيَل
لة طةلَ خؤينء نازي هةل
َطاي كورديدا سةرةرِاي نةفامي دةربارةي
لةكؤمةل
شاااةو درةنااات دةياااوت :ي باااةن باااؤ
سيَكمء ضؤنيَز ثراكتيكردني ثرِيشة لةسنور،
ثياساااة نااااني لاااةدةرةوة دةخاااواردوو
بةمنونة ذنيَك بؤهاوسةرةكةي بةئةندازةي
هةموشتيان باؤدةكردي ..مان دةماوت لةشفرؤشيَك بؤ كرٍيارةكةي ضيَذ نابةخشَي
خواية ئةو ثياوانة بؤ ئةوةنادة كاةرن لةكاتيَكدا كة بؤلةشفرؤشةكان ئةم ثرؤسةية
خؤ ذن هةر ذنة باؤ بؤئاةم وادةكاةن و ثرؤسةيةكي زؤربيَ ضيَذو تةنيا بةرامبةر ثارةدةكريَ
(بةشيَوةيةكي طشز)
بؤ هي خؤيان واناكةن.
ثا ئااةو ثياوانااة زؤرن كااةداوا دةكااةن
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لةطةلَ دووذندا بن لةذورةوة لةيةك كاتدا
نة زياتر ئةوانة زؤرن كةدةَليَن بةدوو ثياو لةطةلَ ذنيَك دةبني ..ثاارةي زيااتر ئاةدةين باةم
دوو ثياو دةضينة ذور زؤريش دةميَنينةوة هةشيانة دةَليَن بةسيان ذنيَكمان دةوَي .
ثا ضي تر
َم ( ) قةت ناةدة ترساا دةيزاناي دةتاواني
من دايم دةترسام ئاسايش بَي ء وانطرَي  ،بةال
هةمويان رِازي بكات ،خؤي دةنطاي بطةيشاتايةتة هاةر كاةم كيَشاةي ناةدةما ..نياوة شاةو
َكيَك دةكاارد مةسااسوول بااوون ،ئةمااة جطااة لااةوةي داواي وةرةقااةي اااز..
تةلااةفوني بااؤ خااةل
نةوت ..بنزين ..هيؤ شتيَك ناكرَِي بةئيَمةشي دةوت مةترسن.
ثا باشة كيََناَليَ درؤ ناكات
باوةرِناكااةم خااؤم دةمباايين سااةدجار
لةبةردةطااادا تةلاااةفوني كاااردووة باااؤ
َ
( )...ئااااةيوت :يوةرة خااااؤم لةطااااةل
دةخااااةومي باااااوةرِ بكااااة دةفتااااةريَكي
هةيااة ناااوي زياااد لااة ( )150ثياااوي
َةمةندء ئيي ئاوا..
طةورةو دةول
َي سااةرؤك باناادةكان هااةمووي
ثامااال
وةك يةكة
َي سااةرؤك بانااد دووسااي ئيشااة..
مااال
تانةضاي تيَناطاةي ئيشايَكي ئةوةياة
ئاااااافرةت رِادةطريَااا ا لاااااةالي خاااااؤي
َك دَي باؤي ..ئيشايَكي تاري،
وةخةل
َاااة كاااة ئةداتاااة كاااريَ باااة ساااةعات
مال
مةسااةلةن دووان يااةن كااؤء كااورِ بااؤ
سااااااااةعاتيَك  85تااااااااا  100هااااااااةزار
وةردةطرَي ا  ..جاااري واهةيااة ك ايَك

كاتيَك دةبينني دوو ثياو لةطةلَ ذنيَكدا سيَكم دةكةن
يان سيَكم بةطروث دةبينن لةخانةكاني
لةشفرؤشيدا ئةوا طةواهيةكي طرنطة بؤ
تويَذينةوةكةمان كة ثؤرنؤطرافيا كاريطةري طةورةي
هةبوة
زيادكردني
لةشفرؤشيء
لةسةر
َيَكدا ئةم دياردةية
لةكوردستاندا ..لةنيَوهيؤ ئاذةل
بةدي ناكرَي كةبةمةرجيَك لةنيَوئاذةآلندا سيَكم
بةشيَوةيةكي هةرةمةكي دةكريَ ء بة تةنيا ثش
بة ةريزة دةبةستَي  ..سيَكم لةخؤيدا كرداريَكي
ةريزية وةزيفةكةي زؤربوونة هةر هؤكارة
ةريزيةكان بايلؤجيةكان هاندةرن بؤئةوةي مرؤظ
هةس بةخؤشةويسز بكات بةآلم ليًََرةداسيَكم
تةنيا كرداريَكي بايلؤجية بؤضيَذيَك بيَ خؤشةويسز
لةضوارضيَوةي فةنتازيايةكدا كةهؤشي مرؤظ بةرهةمي
هيَناوةء سةرةجنامي ضيَذيَك بؤهةنديَكي ترتيايدا
كاريطةري نيَطةتيظي
دةضةوسيَتةوة ئةمة
طةشةكردني ثؤرنؤطرافياية.
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َاااة باااؤ ساااةعاتيَك ذوورةكاااة دةطااارن ،ئااايي دةبيَاا ثاااارةي زيااااتر
ديَاا شاااة كةساااي لةطةل
بدةن..تؤ (ه)ت بينيبوو لة سجن
َي بؤ
 +بةل
دةئااةوة كةبااةربوو بااوو رِؤذَيااك هااات ضااواركورِي لةطااةلَ بااوو بةسااةيارةيةكي مؤنيكااا هاااتن
سةعاتيَك كةمييش ماناةوة  300هاةزاريان دا ..ئايي بزاناة ئااخؤخؤي ضاةني تاري دةسا
َم
كةوتبَي  .ئيشيَكي تري ئةوان ئافرةت دةدؤزناةوة باؤ كرِياار ،شاتيَكي تاريش هةياة باةال
َي كاوِر ياان دةدؤزياةوة باؤ ثيااو ..ئةماة ساةرؤك باناديَك
ي باوو مناال
( ) نةي دةكارد رِقاي لا َ
َي ( )
دةيكاارد زوو زوو ئةهاتااة مااال
خؤي باسي دةكرد و دةيوت بة( ) (ر) دةخوازَي بةزوترين كات شويَنيَكي دةستبكةوَي ء
زؤر زؤر ثااااارةي تيايااااة بةتايبااااةت دةستبةرداري ئةوذينطةية ببَي كةتيَيدا دةذي بؤية
ََي ” :طةرشويَنيَك هةبَي ناخؤشيين شويَنيش بيَ
دةل
كااااةركوكي ثااااارة زؤر ئااااةدةن .زؤر
تيايدا بذيم ئةم كارةناكةم” جاريَكي تر مزطةوتةكان دةرطا
ساااةيرة ثيااااواني ساااليَماني كاااةمي
لةقوربانيةكي تر ناكةنةوة ئةزموني ئةم قوربانية تةنيا
داواي كورِدةكاااااةن داواي كاااااؤ زؤر شة مانطة ئةمة ئةوةمان بؤدةردةخات كةلةشفرؤشي
دةكااةن كةضااي كركااوكيء عااةرةت وةك خوةكاني تر نية (ياريةكي دياريكراو ،جطةرةكيَشان
،قومار...…،تاد) كةلةسةرةتاوة كةسةكة حةزي ليَ بكاتء
زؤر زؤر..
َكو ئةمة
دواتر ئارةزوءبكات دةس بةرداري بَي  ..بةل
ثائةي هةوليَري
َكيَكي
َودة بونيَكة كةسيستةمء بازاِريَكي دياريكراوخةل
ئال
ئةوان فةقرين باوةرِبكة ضاةن لاةويَ
ثيَدةكاتة قورباني بؤ ضارةسةركردنيشي وةك هةموء
باااووم هاااةوليَريم ناااةدي شاااز زؤر
َودةبونيَكي تر لةذيَر دةسز لةشفرؤشةكةداية .ئةمة
ئال
بوَي ا هةرضااؤنيَك ب َي ا قسااةناكةن وةك بابةتيَكي مةوزوعي هةروةها هةركةم بيةوَي كؤمةك
باااةم بَليَاااي خاااةل
َكي ساااليَمانية ..بةلةشفرؤشيَك بكاتء رِزطاري بكات ئةوادةبَي كار لةسةر
َة هيَزيَكي طةورةي لةثش بَي
َة دامةزراوةء كؤمةل
دةيااااان وت :يئيَااااوة ئافرةتااااان زؤر كؤمةل
زيرةكاااااااة ،ئاااااااةواني ئيَماااااااة لاااااااةو بؤئةوةي بازارٍِةكان سنوردار بكاتء بةثيَ ةوانةوة هةموء
ئةو ذنانة ذيانيان دةكةويَتة مةترسيةوة طةر بةهةر
مةسااااااةالنة هاااااايؤ نااااااازانن دةبااااااي
هؤكاريَكةوة توشي بة توشي ئةم كارةوة بووبَي
ثياوةكانتان بتان ثةرسزي..
بشيَويةكي كؤمةآليةتيء دةرطاكانيان ليَ داتريَ .
ثا ئاااةوةي تاااؤ بزانااايء بيساااتوتة
ضةن مالَ لةسليَماني خةريكي ئةو كارةن
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وةك خؤيان باسي ليَ دةكةن دةطاتة  1000مالَ.
ثا ةدرناكات لةفرؤشيارةكان يانابيَتةشةرِ لةسةر ثارة
لةسةرةتاوة كةدةمانباتاة الي خاؤي ثيَماان دةَليَا  :ي مان  ..100 ،80 ،70تااد ،هةرضاةند
وةرطرم هةر  10000دةهةزار ئةدةم بة ئيَوةي ،ئيَمة هةقمان نية قسة بكةين.
ثا بؤ ئةي ضؤن رِازي دةبن
لةبةر ئاةوةي ناضاارين شاويَنمان
نيااة كااةم نيااة ،خااؤ ك ايَ لااةالي ئةم ذنة وة زعيَكي زؤر نا خؤشي هةبوو لةزيندان كةسي
دةميَنيَتااةوة يااةكيَكي وةك ماان ..نةبوو زؤر بيَدةرةتان بوو نةفسيَتيشي زؤر بةرز بوو زياتر
كااااة ناااااتواة ب اااامة ئااااوتيَليش ..بةتةنـا دادةنيش ء ذياني خؤي دةنوسيةوة هةردةم رةمسي
َ وةريين دةكرد.
كيَلي قةبرو تاريكيء طةال
دةي فاااةرموو مااان شاااويَنيَكم باااؤ
لةكاتيَ جلمان دةبرد بؤيان يةكسةر دةسز بؤرةنطي رة
باااادؤزةرةوة ،هؤدةيااااةكي قااااورِ..
َم ثيَيان دةزانيء
دةبردء حماوةلةي خؤكوذي زؤر دةكرد بةال
باساااةرةكةي تةنةكاااةبيَ  ..طاااةر ِريَطريان دةكرد ثا ئةوةي بةربوو يةكيَ لةسةرؤك باندةكان
شاااااز ئااااااوام كااااارد رِووم رِة
َت
كةفالةتي بؤكرد ،برديةالي خؤي ثاشان خؤي هةال
بيَ  ..تاؤ وةرة ساةد تفام ليَكاة ..لةدةسز.
ئةواناااااااااةي كاااااااااةخؤيان ياااااااااةن بيَزارة وةك كةسيَك كة هيؤ سةرضاوةيةكي ذيان نابينَي ء
نيشيةتي زؤر بيَ ئوميَدة جطة لةوةي هةس بة تاوان زؤر
بؤساااااةعاتيَك ياااااان دووان هااااايؤ
دةكات بة تايبةت بةرامبةر ميَردةكةي ،نازانَي ضؤن
سااااااااةرؤك بانااااااااديَك بؤئةوانااااااااة
بطةِريَتةوة ذياني ئاسايي خؤي هةمووطياني خؤي بة
ناتوانيَااا زةباااارو زةناااات بااااةكار جطةرةو كةوضك سوتاندبوو دةيوت بؤئةوةي سزاي خؤم
بـيَن َي  ،ياان اةدريان لايَ بكاةن بدةم كةرِازي بووم ئةوكارة بكةم.
بةم من ياان ئةواناةي وةك مانن
ي رِازي بابم ،ئاةَلَي  :يتااؤ ليَارة دةخاةوي  ..ليَارة ناان دةخؤيا ..
ناضاارطةر ئةوةشام ناةدات َ
ي باة مان رِؤذي ساةد جااري دةوت خاؤتء ك اةكةت ناان دةخاؤن تاا
خؤ ت دةشؤي  ..جاار َ
رِازيبووم.
ثا باشة ئيش بكةي باشي نية
من نةعلةكاني هةركةسيَك ماض دةكةم ئيشيَكم بؤ بدؤزيَتاةوة باا هةرضايةك بيَا فةرِاشاية..
َهااي ،طؤش ا
َال
َم كرَيااي ذوريَكاام بااؤ دةر بـيَنَي ا  ،وةل
نانكردنااة هةرضااي بَي ا  ..باشااة بااةال
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ناااخؤم ..ميااوة ناااخؤم ..كاكااة بااةم ناااني وشااك ..تااةنيا كريَكااةم بؤبااةن ديناااريَكم مةيااةنيَ
ئينساااان لةبرساااا وريَاا باااةم ئاااةو وةزعةناااةبيينَ .دةي باااؤم بااادؤزةرةوة ئيَساااتا دويَااينَ
َي ( )م جيَـيَشاااتوة ئاااةم شاااةو ضاااوومةبةر مزطاااةوتي طاااةورة
كةبةشاااةرِ هاتومةتاااةدةر ماااال
خؤمءك ةكةم تابةياني هةلَ لةرزيوين دةرطايان لايَ نةكرديناةوة ياةك ساةنتةريش وةرماان
َكيَشاااا هااةر دوعااااي لاااةدايكي
ناطريَاا ئاااةَليَن خااؤ ئوتيَااال نيااة((... .زؤر طريااااو ئاااخي هةل
دةكرد))...
ثا رؤذيَكي خؤ لة ذيان
برواناكةم هةبووبي باةم كاة باري دةكةماةوة هيَشاتا نةهامةتياةكاني زوو بةساةرم هاات زؤر
باشي بوو لةو ماوةيةي بردمة سةر بةم كارةوة.
ثاحةزت لةكام رةنطة
شينو سثي و قاوةي
هةر دةيوت من تاوانبارم دةبيَ ورم بؤضي رِازي نةبوم لةسجن دارِزيَم تةنازو بؤ ( ) كرد
َي وةك
َطرَي هةر بؤية دةتوانَي رِاستيةكان بل
وزؤر ئاسايي دةتوانَي دةس لةم كارة هةل
كاريَكي قيَزةون دةيبينيَ .
خورِةوشز لةهةموء زيندانيةكان باشيبوو بؤية وةك موراقي دانرابوو هةرطيز شةري
َاي لة سةر نةبوو زؤر نة سيحةتي منالةكاني دةكرد موتابةعةي ئيخباري
نةدةبوو هيؤ سكال
زؤر دةكرد بةردةوام خةريك بوو لةطةلَ ِريَكخستين رِؤذنامةو طؤظارةكان هيؤ ميكياجي
نةدةكرد زماني عربيء كورديء فارسي زؤربا دةزاني.

َم بيَسود بوو وةري نةطرتةوة دايكي بةهيؤ جؤريَك
َيَكي زؤر لةطةلَ ميَردةكةي بةال
ثا هةول
ئامادةنةبوو هاوكاري بكات دةي وت :يحةزناكةم بيَنةوة ئيَوة خؤتان ريَكخراوي ضني برِؤن
ضارةسةري بؤبكةني.
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باسي دوةم:

رِاسيت وةك دةلَيَن-
لةشفرؤشي لةزاري سةرؤك باندةكانةوة (دةآللَةكانةوة)

لةضوارضا ايَوةي ئاااةم تويَذينةوةياااةدا ،ئاااةو ضااااوثيَكةوتنانةي كاااة كاااراون لةطاااةلَ ساااةرؤك
باندةكاناادا بااريتني لااة زياااتر لااة  55سااةرؤك بانااد ،بااةآلم لَياارةدا ئيَمااة تااةنيا طاارنطيين ئااةو
منونانااة وةردةطاارين كااة ذمارةيااان شااة كةسااةء ناااوي فرؤشااطامان ليَناااون ،بةتايبااةت
ئةماناة لةسااةر بنااةماي باةناوبانطيان دةستنيشااان كااراون .شاايةني باسااة ذينطااةي سااةرؤك
بانااد وةك ذينطااةي لةشفرؤشااةكانة بةشايَوة طشااتيةكةي ،ضااونكة هااةمان كاردةكااةن ..بااةآلم
لةوردةكاريدا تةواو جياوازن ،بةمنونة سةرؤك باندةكان كاة لةطرتووخاناة ضااوثيَكةوتنيان
َي ثارةيان ثيَويستة بؤ كةفالةتةكانيان تاا
لةطةلَ كرابَي يان لةدةرةوة ،برِيَكي زؤرء خةيال
بةربا ،ضونكة زؤربةي هةرة زؤريان زيااتر لاة دوو ماادةي ياسااييان لةساةرةو باة ئاسااني
كاااةفيليان دةساا ناكاااةويَ لاااة رِووي ياسااااييةوة ..ئاااةوةي سةيريشاااة كااااتيَكي زؤر كاااةم
لةطرتووخانةدا دةميَننةوة.
ساااةرؤك بانااادةكان كاتيَاااك طفتوطؤياااان لةطاااةلَ دةكاااةينء باااام لةمةترسااايء طرفتاااةكانيان
دةكاااةين ،ئاااةوا زؤر بيَمنةتاناااة وةآلم دةدةنا اةوةء ئاااةو ترساااةي لةضااااوي لةشفرؤشاااةكاندا
هةسز ثيَدةكةين ،بةهيؤ جؤريَك لة سةرؤك باندةكاندا نابينريَتةوة ،ئةمة بةثلاةي ياةك
دةطةرِيَتاااةوة باااؤ ئاااةو ثشا ا ء ثةناياااةي ساااةرؤك بانااادةكان هاااةيان ،باااةهؤي ثةياااداكردني
لةشفرؤشةوة بؤ ئةوانةي دةسةآلتيان هةيةء ثاريَزطاريان ليَ دةكةن..
هةر يااةك لااةء فرؤشااطايانةي باساايان دةكااةين لااةم باسااةدا ،فرؤشااطاي نااا رِةمسااني ،بااةآلم
شااويَنةكانيان بةطشااز ناسااراوةء ذمااارةي تةلةفؤنااةكانيان لةزؤربااةي شااويَنةكاندا دةسا
دةكةويَ  ..هةنديَكيان خؤيان سةردانيان كردوينء دةستيانكردوة بةليَادوان لةساةر بااري
ذيااانء طرفتااةكاني بااازارِي لةشفرؤشاايء هؤكاااري ئااالوودة بااوونء تةنانااةت بةش ايَك لااةم
سةرؤك باندانة ضارةسةريشيان ثيَشنيار كاردوة ،ئاةوةي جيَاي ساةرجنة لاةرِيَطاي كيَشاةي
كؤمةآليةتيةوة ئيَمة ثيَمان زانيونء كةوتووينةتة ضارةسةر بؤ كيَشةكانيان..
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فرؤشطاي يةكةم
خاوةني:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
وةك سةرؤك باند كاريكردوة:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

. .م
 27سالَ
َةجبة
شاري هةل
 10سالَ
 4سالَ
ثيَنجةمي ئامادةيي
لةرِيَطاي ميَردةكةيةوة فيَري كارةكة بوة.

ضاوثيَكةوتين اا يةكةم ااا
ضةند رِاستيةك لةزماني خؤيةوة.
َكى
َؤن كاردةكات ..ئةم ئافرةتة خةل
لةصال
َةجبةية ..لةدوا كيميابارانةكة هاتونةتة
هةل
َى
سليَمانى ..شوو كردوة بةثياويَك دوو منال
ليَى هةية ..ثياوةكة قاضيَكى نية ..تاكو قولةثيَى
ثياويَكى زؤر قؤزة كاتى خؤ حةز ليَكردوة.
براو باوكى رِاز نةبوون وتويانة :يكورِةكة
َيَن هةتيووبازةي ..كةشو
قسة لةسةرةء دةل
َى 1990
ثيَكردوة تةمةنى  17سالَ بووة( .سال
شو ثيَكردووة) ...ئةم ذنة تاثؤىل ثيَنجى
ئامادةيى خويَندوة دواتر لةئيَران بوون ( )6سالَ
ذنى بوة.

َمء ف َيااري
((دةَلَيا  :يزؤر خااراث بااوة لةطااةل
لةشفرؤشااي كااردووم هاايؤ كاروكاساابيةك
نازانيي))..
دواتر بوونةتة هاورِيَى خيَزانيَكى تر كة ()4
َى هةبوة ضةندين جار ميَردةكة
مندال
بةدزيةوة بؤ ئةو ثياوة بردوة ..يان كة
َى تاهيَوا هيَوا
تؤراوة لةئيَران ضؤتة مال
هيَوا حةزيان لةيةك كردوة.

رِؤذيَك ثياوةكة ثيَي وتاوة :يلاةو شاويَنةي
َيَاا :
ئااااو هةياااة زةوي نياااةي ..ئاااةميش دةل
يتيَطةيشتم قةصدي ضية ثيَم وت فاةرموو
ئةوة عةرزو ئةوة طةز طاةر رِاسا دةكاةي مان بةكراساي بةرماةوة شاووت ثيَبكاةمء واز لاةو
َيا ديَناااةوة باااؤ
دةهيَااانمي(( ،ئااايي لاااةئيَران بةعةقااادي سااايغة ماااارةي دةكاااات ،ثاشاااان لةطاااةل
سليماني خيَزاني ئةو ثياوة نازانَي ء ليَرة بةجيا خانوو بؤ هةردووكيان دةطريَا  .ميَاردو
َيَا  ..كا اةزيَك دةنووساي و دةرِوات ..ثاشاان ثياوةكاة ديَتاةوة باؤ
َكةي جاي دةهَيل
منال
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َيَ )).
سليماني و دةيان دؤزيَتةوة دةضَي رِاستيةكة بةذني كابرا دةل
ثاشاااان دوو ساااالَ باااةم جاااؤرة دةبيَا ا وةك شاااةريك كاردةكاااةن تالاااة لةساااةر ثاااارة دةبيَتاااة
َيَا  :يياان ( )40,000ضال هاةزار
شةرِيانء ميَردي يةكاةم باؤ ئاةوي زةختياان ليَبكاات دةل
ديناري سويسريم بدةني دةضم بؤ خاري يان شكات دةكةمي .ثا ئةوةي لةساةر ثارةكاة
رِيَك ناكةون ..شكاتيان ليَدةكاتء لةمةحكةمة دةَلَي  :يئةم ثياوة ذنةكةمي داطري كاردوةء
َي ئااةوان بااوة كةضااي بردوويااةتي بااؤ
َقم ن اةداوةي ..يذنةكااةم تااؤراوة لااةمال
ماان هيَشااتا تااةال
خؤيي.
ثا ميَردة كؤنةكةت ئةم كارةي ثي نةدةكردي
َةوة.
لةئيَران با ..زياتر ثياوي بؤ خؤم ئةهيَنا خؤشي ئافرةتي ئةهيَناية مال
ثا كيَشاااااااةتان ضاااااااي باااااااوو لاااااااة
بةثيَي ئةوئةزمونةي كةهةمانة هةموو ئةو ذنانةي كة
سيَكسدا ،ئارةزووي لةتؤ نةبوو
لةاليةن ثياوةوة ئيستغالل دةكريَن لةريَطةي سؤزةوةية
بااا ضااؤن ..لةطااةلَ ماان شااةو رِؤذي
ضونكة ذنان هةس بةكةموكورِيةكي زؤردةكةن لةبواري
( )10جار سيَكساي دةكارد ،خاؤي
سؤزداريدا ..طةر تيَبيين بكةين طرنت نية بةالي ذنانةوة
َكو
حةشةري باوو ،قاضيَكيشاي ناةبوو رِاستةوخؤ ضةنديَك سيَكسيان لةطةلَ دةكرَي بةل
بةم هةر تيَري نةدة خوارد.
طرنطة ضةنديَك سؤزيان ثيَدةبةخشرَي ضةنديَك بةباشة
ثا ثيااااوة تازةكاااة هاااةر هاااةمان بام دةكريَن ضةنديَك ثلةوثايةيان ثيَدةبةخشرَي لةاليةن
رِةطةزي بةرامبةرةوة (طرنطة ئةوةبزانني لةمرِوانةوة
بابةت بوو
هةميشة رِطةزي ميَينة فةرامؤ كراوة) تةنانةت لةناو
ئي هاورِيَي يةك بوون.
خيَزانيشدا وةك كاآل سةيردةكريَ .
ثا باااةرِاي تااااؤ ئينسااااان دةتااااواني
لةماوةيةكي كةمدا دووجار خؤشةويسز بكات
َة).
زرو دةزاني بةتايبةت من يةكةم جار بة جوانيةكةي تي كةو كةضي نةمزاني (دةآلل
ثا فةرقيان ضية ئةو دوو ثياوة خؤ ئةميش هةر ئةوة كاردةكات
مااوهيم مااين خااؤ دةوَيا رِةنطااة بااؤ كاسا بَيا دةنااا هيَشااتا لةسااةر ماان لةطااةلَ كااةم
نةخااةوتوة ..ك ااةتيوةيةك بااةزؤر خؤياادا بةسااةريدا ئااةيزاني ضاااكةو باشااةو دةس ا ء دَلااي
باشة( ..ئةو بيَ ئةخالقة).
َك تةوي
ثا ئةي بؤ دةيةَلَي تؤ لةطةلَ خةل
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ئاخر بؤ ثارةية ئنجا خؤي دةَليَ  :يهةزارم بؤ رِيزبكةن تامي تؤ ناداتي.
ثا ئيَستا لةسةر ضي طرياوي
لةساااةر ماااادةي 3ء  4لةشفرؤشاااي ،ومادةياااةكي تريشااام لةساااةرة ميَردةكؤنةكاااةم شاااكاتي
ليَكردوين داواي ثارة دةكات.
ثا دةَليَن ميَردةكؤنةكةت موخةدةراتيش دةخوات
َم دايام وةك دةساتة
َآل (شز ثيسييش) دةخوات ..بةرِاسز نازاة تلياكة يان ناا ..باةال
وةل
كاااااةر واباااااوو خةريكاااااة ئاااااةميش فيَااااار
طةر تيَبيين هةردوو ثياوةكة بكةين ئةوا رِاستةوخؤ
دةكات.
بؤمان دةردةكةوَي هةردووكيان مةبةستيان بازرطاني
ثا ذنااااي ئااااةو ثياااااوة كةشااااووت ثااااي
كردنة بة ( ) ةوة بةآلم ( ) يةكيَكياني ثيَ باشية
كردوة ضي دةَلَي
لةويييان هؤكاري ئةوة دةطةِريَتةوة بؤ شيَوةي
زؤري رِي لةمناااة هاتاااة ساااةرم حاااةياي قسةكردنء سةروزماني هةريةكةيان  ..قسةكردنء
بردم.
تةروي ثيَدان (بازارِطةرمكردن) بةشيَوةيةكي زارةكي
زؤركاريطةري هةيةلةسةرئةم ئيشة ئةوة شتيَكي
ثا لااااةو دوو ثياااااوة كاميانااا خااااؤ
سةير نية كةدةبينني ( )دةَلَي  :يمين زؤرخؤ
دةويَ
دةوَي زؤر ثياوة رِؤذي دةجار نةعلةكاة ماض
ئاااةم تازةياااة ضاااونكة ماااين زؤر خاااؤ
دةكاتء رِؤذي سةدجار هةموكةسي خؤي دةكاتة
دةويَااااا ا زؤر ثيااااااااوة رِؤذي دة جاااااااار
قورباةي كةضي دواجاريش بةهةمان شيَوة
نةعلةكاة ماض دةكات رِؤذي ساةد جاار لةشفرؤشي ثيَوة دةكات .طةر تيَبيين ميَذوي ( )
هةموو كةسي دةكات بةقوورباة.
َة
َةء 10سال
بكةين دةبينني تةمةني  27سال
َيشة سةرؤك باندة ثا ئةو هةموء
ثا ذنةكاااااااةي تريشاااااااي لةشفرؤشاااااااي لةشفرؤشةء 4سال
ئةزمونةء ويَرِاي زؤرزاني خؤي كةضي هيَشتا
دةكرد
ثيَويسز بةو قسانة هةية ثياويَك بؤي بكات ئةمة
ثياااو رِاس ا ب ارِوات شااز وام ليَنااةدي
دةاللةتي ئةوةية كةرِةطةزي ميَ تةواو بيَبةشة
بااااوو ..كااااةمنيش ئةضااااومة الي ئااااةو،
لةهةموء هةس ء سؤزيَكء بةدةيان جؤر سةركويَر
ذنةكةي لةمالَ نةبوو .دايام ئاةو كاتاناة دةكرَي لةم رٍوةوة كةلةخؤيدا دةرفةتيَكي باشة
ئااةيربدم كةذنةكااةي ئةضااوو بااؤ ئاايش ،بؤفراوانبوني بازارٍي لةشفرؤشي .
َي
ياااااان كةساااااةفةري دةكااااارد باااااؤ ماااااال
َي هااةبوو ئااةتوت
َكي سااليَماني بااوون ..ذنةكااةي ثااري بااوو ضااوار منااال
باااوكي ..خؤيااان خااةل
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َة كان باوو ..بارؤي
ثرييَذنة ..ئنجا بيَ خزمةت ..ئةو ثياوة داماوة هةر خؤي خةريكي مندال
َ وو ..ئي ثياويش زةوقي هةية حةزي لةذناة
ذنةكةي لةطسك دةضوو ..دايم سةرو قذي هةل
ثاااكو خاااويَن بَي ا  ..تااؤ ئيَسااتا ماان دةباايين سجنيشاام ..واي ..دةبااةخوا لةئيَسااتا زياااتر
خةريكي خؤم دةبووم ..من دايم ئاوام خؤم زةوقم جوانة حاةزم لاة مكيااجء شاز واياة ئاي
ثياويش ئةوةي دةوَي خؤت ميَردت نية نازاني..
ثا ذنةكةي ئةو ئيشي ضي دةكرد
لةئيَران دة ضوو بؤ باخو شز وا.
ثا كةشوت بةم كرد يةكسةر ثيَي وتي :يئةبَي ئةم ئيشة بكةيي ..يان خؤتان ئيتفاقتان
هةبوو
َن
َن مةسااول يااان فاال
َن كااةم يااان فاال
َك بيَنااة باؤ فاال
ناا ئاايي كةشااوم ثيَكاارد ئااةي وت :يخااةل
َؤة دانااو باة تاةواوي خاةريكي
سةرتي ء سةر لةشكري و ئيي ئاوا ..تابةرة بةرة ئيي ساال
ئيشةكةبووم.
ثا ضؤن دةيان دؤزيتةوة
َؤنةوة ك ان يان ذنان ثةيدا دةكةم ..زؤر قورم نية ..باةم دةبيَا
من زياتر لةرِيَطةي صال
زؤر وريا  ..نةشَليَم بةدةمي خؤمة من سةرو زماة شريينة.
ثا ضؤن وادةتواني بةئاساني بيان هيَنيتة سةر ئةو رِيَطةية
َؤنةكاني تاار ..ماان هااةر ماوةيااة و
َؤنةكةم يااان كااة خااؤم دةضاامة صااال
كاااتي يااةن بااؤ صااال
َؤنةكةم ئةبةمة شاويَنيَك
صال
ماوةيااةك لةقااةال
ََي هةرماوةيةء لةشويَنيَكم باسي  10 - 9شاردةكات
َدزي بااووم ) ( ..دةل
دوايي ضوومة رِانية ..ضومة ئةمة دةاللةتيَكي رِوونة كةلةجيَطايةكدا ئؤقرة ناطريَ ء بةم
َطا يةك
َطا دةدزنةوة بةتايبةت كؤمةل
سةنطةسااااااااااةر ..ضااااااااااوومة جؤرة خؤيان لةدذايةتي كؤمةل
خةلااااااااااةكان ..لةزةرطةتااااااااااة كةلةسةرجةم كةلتووروداتءنةريتةكةيدا ٍريَطا نادرَي لةيةكيَك
لةطةرِةكةكانيدا كةسيَك هةبَي ء بةئاشكرا لةشفرؤشي بكات.
بووم ..لةكاريَزةوشك بووم..
لةكاني كورِدة ..بووم لةعةربةت ..لةبرايم ثاشا ..لةبازيان ..لةسةيد صادي..
ثا ضؤن وابةئاساني ئةم هةموو شويَنةت كردووة
َي تةواوم نياة تاةنـا دوو ذوور دةطارم و هةنادَي كاةل و ثاةل ثاشاان زؤر
ئاسانة خؤمن مال
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َة.
ناميَنمةوة ضونكة نامةويَ هةر لةجيَطةيةك  ..ثاشان من ميَردةكةمم لةطةل
ثا ميَردةكةت زياتر ئةم كارة دةكات يان تؤ
هةردووكمان وةك يةك.
لةقسةكاني ( )ةوة وةك هةموو
ثا شااااااةرِناكةن يااااااان خااااااراث نيااااااة دةبيني
لةشفرؤشةكاني تر سةرةتا بارودؤخيَكي ئابوري يان
لةطةَل
كؤمةآليةتي يان سياسي ناضاريان كردوة دةس باتة
َم
ناتواني بةعةكسةوة وةمن زياتر زال
ئةم كارة بةآلم ئةزمونء شارةزايةكةي لةئيَراندا
زؤر قسة بكات شكاتي ليَدةكةم
َطةيةكمان دةداتيَ كةثشيَويء
وةرطرتوة .ئةمة بةل
َوطؤريَك
ثا لااةثيَناوي ضااي دةيكااةن حااةزتان ئاوارةي دياردةي لةشفرؤشي زياد دةكةنء ئال
ليَيةتي يان بؤ ثارةكةية
دروس دةكةن لةنيَوان كةلتوءرة جياوازةكاندا بةم
لةثيَشاااا لاااةئيحتياجيا كاااردم دوايا اي جؤرة بةهؤي ئاوارةيء ثشيَويةوة هةروةها بةهؤي
هاتوضؤء تةكنةلؤجياي نويَوة دياردةي لةشفرؤشي
ضوومة ئيَران لةوي زياتر فيَر بووم.
جيـاني دةبينيَتةوةء كةلتوءرةكانيان يةك دةطرنةوة.
ثا لاااااااةكاتيَكا بةك ااااا ايَك دةَليَيااااا ا
ناترسي شكات لي بكات
َم شكاتيش بكات دةليلاي نياة،
هةني جار ئةترسم بةال
َة ياسا لةطةلَ
لةبةرئةوةي مامةل
بةردة يان بةكةفالةت بةردة و لاةو شاارة دةرِؤم تاا
هةردوو مادةي (3ء )4دا بة
قةزيةكااة كااؤن دةب َي ا و تائيَسااتا صاادفةي شااز وام ئةندازةيةكي زؤر ثش دةبةستَي
َك دَي و كي نا.
نةكردووة ضوونكة دةزاة كي بةكةل
ئةوا
شةري ةت
بةبنةماكاني
شكات
ناتوانرَي
بةئاساني
ثا ضؤن
ئافرةت خؤي دياارة كةدةياناةويَ ..يااخوود لةرِيَطاةي لةسةرؤك باندةكان بكرَي ضونكة
َطةيةكيان لةسةر ناطرييَ
هيؤ بةل
تصرت ..يان ذياني ..جاري واية ك ايَك دةبايين هايؤ
بؤية ئةمانيش ناترسنء زياتر ثش
مةكاني نية ..ئةوا ئيَمة جيَطاةي باؤ دةكةيناةوة ..ياان
ئةستوءرن لةكارةكةيان ،طةر
ئةو ك انةي زؤريان حةز لةمصاريفة لةمال
َة وة بؤياان بشطرييَن زؤر بةسادةييء سانايي
ناكاااةن ..ياااان ياااةت باااؤ ساااال
َؤن ..رِؤذي شا ازَ لةقاااذي بةهؤي كةفيليَكةوة ئازاد دةكريَن.
دةكات و ثارةشي نية..
ثا قاااةد صاااودفةي ك اااي رِؤشااانبريت كاااردووة وةك تةلةباااةي زانكاااؤ ياااان مامؤساااتا ياااان
كارمةند
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ئةي ضؤن بةعةكسةوة ئةوانة زياتر خةريكن مان مشاتةريةكاة زؤرباةي مامؤساتاو ماوزةفن
َؤن و ئيي ِريَ دةكةون.
يةنة سال
ثا ضؤن بةكام دةليل
ئااةوان زؤريااان حااةز لااةمؤديَل و خااؤ جااوانكردن وكااةل و ثةلااة جاااري وا هةيااة يااةن قذبؤيااة
دةكةن بةقةرز يان ش دةكارِن
لة ( )90ةكاني سةدةي رٍابردوودا ئةم كارة لةبةربرسيَزء
بةقاااااةرز دوايااا اي ثارةكاااااة زؤر
نةداري هةنديَك كةسي ناضاردةكرد كةتوءشيان ببيَ
دةبيَااااا ا لةساااااااةري ناضاااااااارة
بةتوشيةوة ..بةآلمرئةمرِؤ هؤكارة سةرةكيةكة جياوازة ..
وابكااااات يااااان هةيانااااة حااااةزي فةنتازياي جلءبةرطء كاآلكاني جوانكاري لةطةلَ ثيشةي
ليَية..
لةشفرؤشي خؤيدا هؤكارو دةرئةجنامن بؤ بةهيَزكردني
يةكيي ،واتا بةرهةمـيَناني كاآلي جوانكاري دةبيَتة هؤكار بؤ
ثا بةم ئةمة دةليل نية
جاااا حةزئةكاااةي كةباااةر باااووم هانداني لةشفرؤشي ..بةتايبةت كاتيَك كةكؤمثانياكاني
هةروةها
لةسةردةكةن..
كاري
ثؤرنؤطرافيا
َؤن
وةرة يةكاااااة يةكاااااة لةساااااال
لةقسةكاني( )ةوة بؤمان دةردةكةوَي كة ئةم تيَرِوانية ثرِة
دةيان بيين
َ َي  :ي ٍريَطايةكي زؤرئاسانة
كاتيَك دةل
لةرِاستني ئةوة
ثا زيااااااااااتر كاااااااااؤ ياااااااااان ذن بؤهيَناني ك ي نويَ بؤئةم بازارِةي واتا بازارِي لةشفرؤشي
ََي  :يحةزيان لةمؤديَلء خؤجوانكردنء كةلوثةلي
لةهةذاريا ئاةم كارةدةكاةن ياان ضونكة دةل
نويَية بةردةوام بةهؤي ئةمةشةوة قةرزار دةبنء ناضاريان
وةك حةز
ئةوانةي لة ناضاريا كاردةكاةن دةكةن ب نة بازارِي لةشفرؤشيةوةي
كةمن وحةز دةكةم بزاني ذناان
كااةميان بايَ ثاَلثشا واناكااةن ..يااان مَياارد يااان بااراو باااوك ثيَيااان دةكااات ،ماان مَياارد ف َيااري
كردم.
ثا كرِيارةكان لةشةوا ديَن يان لةرِؤذا
بةم بةرِؤذ عةسران كةم بةشةو نايةت مةطةر ضؤنـا.
ثا بؤ
َومناليان هةية.
ئةترسنء مال
ثا فرؤشيارةكان خؤيان برِيار ئةدةن كي بكةنةاليان بؤ ذوورةوة
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نةخيَر ئاةوان خاوا خواياناة جيَطةياةك هاةبَي كارةكاةي تياا بكاةن مان خاؤم ئيَساتا نايكاةم
ي رِؤذ يةتاة الم ئايي لاةو
َك دةكةماةوة و فرؤشاياريَك جااري واياة باؤ سا َ
بةم جيَطة باؤ خاةل
سيَ رِؤذةيا كيَ دَي يان نا ئةو هةقي نية.
ثا كيَ ثارةكة وةردةطري
من يا ميَردةكةم.
َدةطرن و ضةندي دةدةن بةفرؤشيار
ثا ضةندي بؤ خؤتان هةل
ئةيكةم بةدوو بةشي وةك يةك.
ثا طاااةر فرؤشااايارةكة رِازي ناااةبوو لةساااةر ثياويَاااك و ئيَاااوة قاااةولتان دابيَاا ياااان ثارةتاااان
وةرطرتبَي ضي دةكةن
زؤريان ليَناكةين بةكرِيارةكة دةَليَني ك ةكة رِازي نية.
َتان
ثا نايكات بةشةرِ لةطةل
نةخيَر ناتواني.
َي خؤشا
َي ،دةَليَا  :يثارةكاة زيااتري باؤ خؤياناةو باةدل
ثا ئةوةي لةطة َل تؤ طرياوة واناال
نية كةتاقةت نةبووي تؤ دةَليَي ضي
َم بااةكري طاارتء خااواردنء ئاااو وكارةبااا ومةساااريف ..ئاايي جاالء
ئااةزاني ضااي ماان كااة مااال
بةرطيان ..هاةموو شا لةساةر خؤماةو ..هةنديَكيشايان ناازانن دةسا بةثارةكاةوة بطارن..
بيةيز بةرِؤذي هةمووي خةرج دةكات.
َي تؤ بيَ
ثا ئةو بةضي خةرجي دةكات بةمةرجيَ لة مال
َي هااةر رِؤذةي قااذي بااؤ يةيااةك ليَسااةدات رِؤذيَ ميَشااي دةكااات
َهااي بيااةل
َال
ب ايَ قااةزابي وةل
َم ناةبوو الي باة باؤم ئايي بةكاةريَز خاةرجي
ال باةدل
َا َ
ي وةل
ي دةي رِةشي دةكاتاةوة رِؤذ َ
رِؤذ َ
دةكةن..
ثا الي خؤت ئةي كةن
َؤنةكةي خؤم..
َي لة سال
بةل
ثا جا ضؤن ثارة ئةدةن
ئةي خاؤمنيش ثاارة ئاةدةم باةو د ةرماناة خاؤ خاؤرِايي نياة برِوابكاة ياةك تياوت بلؤنادةر باة
َي ثارةية.
كؤل
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ثا كرِيارةكان زياتر كيَن ثياوي كاسبة يان موزة يان عةشايةرن يان رِؤشنبري
َم زياتر موسةقةفةكة.
هةموو نةوعيَك ديَن بةال
ثا ضؤن بةضيا دةليَي موسةقةفن
خااؤي ديااارة ضااونكة ليَيااان دةثرسااني ،ض كارةي ا  ،ئااةوانيش دةَل ايَن(( ... :هةنااديَك ناااوي
ناسراوي وت كاة ثيشاةكانيان ناساراوة)) ...هاةروةها جالء باةرطء شايَوةي قساةكردنيان
ديارة.
ثا ئةي كاس ضؤن
ئةوان كةمن يان فيتةرةكان يان زةرِةنطةر يان سايةي تكسي...تاد و زةرةنطةرةكان خؤياان
َةكان).
َي (دةآلل
م ميليان هةية نايةنة مال
ثا ضؤن
من ئافرةتيَك دةناسم بة ناوي (ز) ئةو بةم ئافرةت دةبات باؤ زةرِةنطاةرةكان هاةموو شاز
َتوونة.
شازو بةطران خؤي دامية هةموو طياني ئال
ثا ذن زياتر تووشي ئةمة دةبن يان كؤ يان هةردووكيان يان كاميان ئاسانية
جاران بةم ذن يان بيَوةذن ئةمةيان دةكرد ئيَستا ك انيش زؤرن.
ثا بؤ ئيَستا زؤر بوون
َم ئيَستا هةزار فيَلَ هةية.
جاران كؤ دةترسا نةك ببيَ بةذن بةال
ثا وةك ضي
ضووزاة ئيَوة لةمن باشي دةزانن.
ثا كرِيارةكان مةرجيان هةية كة كؤ بيَ يان ذن
ئةءان بةم ئةثرسن ك ة يان ذن.
ثا بؤضي ئةثرسن
َيَ  :يمن مةسسول نيم كة سكي ثرِبيَ ي.
طةر كؤ بيَ ئةوا نايان كةن بة ذن يان دةل
ثا ئةي ضؤن سكيان نابَي
َ
حةت دةخؤن ..يان ئةي بةسز ئيَستا (ن) شة سالَ زياترة ئةوة دةكات ئةوان لة ئةساال
دؤماان ثيَيااان ئي تياديااة بااراو باااوكء هااةموو خااةريكن( .ن) ((لةشفرؤش ايَك بااوو ،ئااةويش
طريابوو( ،ن)يش ثا ماوةيةك لة بةربووني لةاليةن مودةعيةكانيةوة كوذرا ،ضاونكة نااوي
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زؤر كةسي هيَنابوو لةكاتي ئيفادةداندا))...
ثا طةر كةسي سكي ثرِ بوو
كةيفي خؤيةتي خؤ كةم بةزؤر ثيَي نةكردووة.
َي تؤ سكي ثربوو.
ثا ئةي ئةطةر لة مال
َة ئاةوة
َي من بووبَي خؤئةو بةم لاةالي مان واي ناةكردوة ..هةياة دةساال
دةليلي كوا لةمال
ثيشةيةتي.
ثا كرِيارةكان مةرجي ضيان هةية زياتر كةبةئيَوة دةَليَن
دةَل ايَن بااا تااؤزي طااةن ب ايَ مةر وبااة ..ذنااي ثرييااان ناااوي ..يااان (بااةزؤري داواي سيَكسااي
نادرووس دةكةن)
ثا بؤ
خؤيااان ذنااي ثرييااان هةيااة ئاايي بااؤ
َك نايةن خؤ ثياو ذني
ََي  :يديارة ذنةكانيان بةكةل
( ) دةل
ضاااايانة ..وذنااااي كااااةم ئااااةوة بااااؤ
بؤضية ي لةالي سةرؤك بانيَكي وةك ( ) جيَطري بوة
ميَردةكةي ناكات كة ئةيةوَي .
َطايةدا تةنـا ذني بؤسيَكم دةويَ  ،هةر
كةثياو لةم كؤمةل
ثا زياتر كرِيارةكان كورِي طاةجنن بةثيَي ئةم ثيَوةرة ذنةكان ناضارن طرنطي هةرةزؤري
خؤيان بةخؤجوانكردن بدةن  ..هةروةها ئةطةر ذن ضةند
يان ثري
جاران بةم ثيااوي بةتةماةن باوون زيرةك و ضةند بةتواناء ضةند ليَـاتوبَي بؤ ثياء هيَندة
طرنت نية ئةوةندةي جوانبيًََ ء لةرِوي سيَكسةوة لةبار
ياااان مةساااولةكان ..ئيَساااتا هاااةموو
بَي ئةمة وادةكات لةبازارِي سيَكسدا ذن ببيَتة ئةو
نةو ديَن ماوةيةكة كورِوكالَ ديَن.
كاآليةي كةثياو دةيةوَي بؤيةسةرؤك بانديَكي وةك ( )
ثا كةساا ا بينيااااوة تةمااااةني زؤر ئةم ليَدوانانةدةدات.
طةورة بَي
َة
ئا ..جاري وا هةية ثياو دَي تةمةني ( ،60 ،55يان  )65سال
ََي بؤ وادةكةين
ثا نال
َك قااةت بيسااتوتة بَلااي بااؤ (جاانم) دةكااةم ،شااتيَكي خؤشااةو ثياااو
ضااي بااؤ وا دةكااةن خااةل
َك نايااةن خااؤ
ناااتواني بساارةوي ثياااو زؤر حةشااةرين ئنجااا هةشااة ..ديااارة ذنااةكانيان بةكااةل
ثياويش ذني بؤ ضية
ثا ناترسن ذنةكانيان بيان بيين
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َتي هةية كوا
نا ..نا ..ضؤن دةيان بينن ،وا بينيشيان ذن دةسةال
ثا باشة لةو طةرِةكةدا كةم هةستان ثي ناكات
ال ..بؤيااة زوو زوو دةرِؤياان ئنجااا ئةطااةر ثياااوي طااةرةك تيَربكااةي ئااةوا شااكات لااي
بااةروةَل َ
َم كة ثياوةكانيان تيَر نةكرد ئيي لَي دةبنة شةريفي شار.
ناكةن بةال
ثا وشةي نـيَين هةية لةنيَوان ئيَوةو ثياوةكان
نة..زؤر نا ..ومن زياتر لةريَطةي ثياوة كةمةوة كرِيارةكان ديَن.
ثا ئااةي بااؤ فرؤشاايار وشااةيةك هةيااة نـ ايَين بَي ا ء بااةكاري بـَياانن بؤمنونااة كةس ايَكي تاار
تيَنةطات
مةسةلةن ئةو ئافرةتانة خؤيان ديارن هاوار دةكةن هةر لةدورةوة.
ثا ضؤن
َكا تيَثةريوين وتويةتي :يئةو ذنة (باباةتي
بةخوا منء ثياوةكةم لةسةيارا بووين بةالي خةل
ئيَمةية)ي بةم بةرِؤشتنةكةي يان ثيَكةنينةكةي ..ئايي ضاوزاة هةشايانة قاذي خاؤي زةرد
زةرد ئةكا مكياجيَكي الديَي دةكا تؤخ((... .ثيَكةني))...
ثا بؤ زؤر بةيان قذيان زةرد دةكةن ئيَستا تؤ زةردة
َ (دةكريَتااةوة) حااةزي لةشااز سااورو زةردو ئائةوانةيااة..
َو واال
ئااي ثياااو زةوقااي بةشااز ئااال
َي ثياااو بكااةين كاساابيةكة ئةوةيااة بااةزمي زؤرة هااةر تيَناطااةي كااورِة
ئيَمااة دةبَي ا بااةدل
منيش كةكؤ بووم باسي شز وايان بكرداية ئةحةثةسام..
ثا كةسوكارت دةزانن
تازة حاشايان ليَم كردوة هةر نايان ناسم.
ثا ناترسي رِؤذي سودفةي يةكي بكةي كةخؤت بيناسي.
َ ئةشيسم.
َال
بةرةوةل
َم
َااااةتيَكي سااااةيربَي وةك ئااااةوةي خااااؤي بيَااا و بااااةال
َل
ثا كةسااا نااااةبينيوة تووشااااي حا
ئافرةتةكة كةلة ذوورةوةية بي ناسيَ
َشاي
َي لةباةردابوو ..كال
َي ( )98ثياويَك هات ..قااتي شاال
با ..جاريَكيان لةرِانية بووين سال
تااازة ..بااةرازيلي ث ايَ بااوو ..سااةري بؤياااذ كردبااوو ..بااة ( )150دينااار م امةلااةمان بااوو..
كةهات من ئافرةتيَكم البوو ..زؤر جوان باوو ..تةماةني ( )26ساالَ باوو ..لةدةسا كةساوو
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َة ئاةو كاارة دةكاةم ..كاة ثياوةكاة ضاوة ذووري ..مان
كاري رِاي كردبوو ..دةياووت ( )4ساال
لةطااةلَ ميَردةكااةم سااةتةاليتم دةبةسا ضاااكمان دةكاارد ..كاااتيَكم زانااي هااةردووكيان هاتنااة
دةرو و ثياوةكاة ئااطري لاي دةبااري ئافرةتةكاة وةك باي دةلاةرزي و دةطرياا ساثي سااثي
بووبوو من زؤر ترسام ميَردةكةم وتي :يضية ي
َي نا بةميَردةكةمةوة دةمان ةي دةرهيَناا ئيَماة زريكامناان ،وتاي :يهاةر ئاةم
ثياوةكة ثال
شااةو بااار دةكااةن لَياارةي ئافرةتةكااةي بااردو سااواري بةرازيليةكااةي كاارد ئينجااا لةجامةكااةوة
وتااي :يهااةر ئااةم شااةو باردةكااةن دةنااا هااةال هااةال تااان دةكااةمي ..ئيَمااة حةثةسااابووين
كةضوينة ذوور سةيرمان كرد جيَطة و شتةكة هةمووي تيَك ضووبوو ئيي ئيَماة هاةر زوو
خؤمان كؤكردةوة و تاضوار شةو نةطةرِاينةوة دواتر ضووينة ماَليَكي برادةري ميَردةكاةم و
ئةوانيش هةر ئةوة كاريان بوو  ..ئيي ئةو بةميَردةكاةمي وت :يبطاويَزةرةوة خةباةرم هةياة
كةئااةو ثياااوة ك ااةكةي كووشااتوة فرَِيااي داوةتااة ئاوةكااةي دووكااان مةيتةكااةي جةماعااةتي
قةيا ةكة دؤزيويانةتةوة دةَليَن برازاي خؤي بوةي ..ئيي ئيَمة رِؤيشتني لةوي.
ثا تؤ هةست تاوان نةكرد لةو مةوزوعةدا
من ضي بَليَم طوناهم ضية بة خوا ك ةكة خؤشي بةزؤر جايَم كردباوةوة ..ضاونكة مان زؤر
حةز ناكةم ئافرة البَي ناَليَم من زوو زوو باردةكةم.
ثا هةس ناكةي خؤتء ميَردةكةت تاوان بةرامبةر ئةو ئافرةتانة دةكةن
نةْ ..ئيَستا دوور نةرِؤين دووربَي لاةتؤ مان دةتاواة باةزؤر تاؤ باةرم هةمووشا حساابي
ي بثرساي واياة مان خاؤم رِازي ناة تاؤ دةتاواني
خؤي هةياة ..تاؤ نااتواني باةزؤر قساةم لا َ
بةزؤر قسةكاة تةسجيل بكةي .ضوونكة من بةزؤر نايان هيَنم خؤيان دةثارِيَنةوة جيَطايان
َم بَيا يااةك ..زوو زوو
بكةمااةوة طونا اااني تيانيااة بةتايبااةت ماان حةزناكااةم ئااافرةت لااةمال
باردةكةم ئةو بؤ كوي بةرم دوو ..خؤم دةستم داخ كرد لةسةر ئةو ضاةتيوة(..بيَ ئةخالقاة)
َي
خااؤي سااةثان بةسااةر ميَردةكااةماو مااارةي كاارد (باايَ ئااةخالقي) وا تااا ئيَسااتا (دةمناادال
ناشةرعي) فريَدابوو ..وتي :يلةو سكم هةية ئةبَي مارةم بكاتي
ثا جا ميَردةكةت هيَناي
ئااااةي ضااااي ساااااَليَك ذنااااي بااااوو ئااااةبوو هةرضاااايش ثةيادةكااااةم ئااااةو شااااةريكة بةشاااام بيَااا
شةوءرِؤذيش ئةي وت :يمن شةريفم مان خااوةن عةشارة ي( ..ناازاة ئاةو ضاي هاةبوو مان
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نةم بَي هةردووكمان هةمان ئيشمان دةكرد)..
ثا ئةويش لةشفرؤشي دةكرد
ك ي خؤي (بيَ ئةخالقيَكي) موحتةريف بوو كةضي كةميَردةكةمي تو كرد ئاةي ساجين
كرد وتي :يسكي ثرِكردوومي ..ئايي خاؤي كاردة ك اة ماةليك ئاةي وت :يمان (لةشافرؤ )
نيم ثياوم بؤ نةهيَنني.
ثا ئةي ضي بةسةر هات
َقيدا وتي :يتؤم ناوي دةضم بؤ ئيَراني ..كورِة زوو زوو ئاةي وت:
ميَردةكةم دةري كرد تةال
َت بؤ بنيَري ئةوةية.
يشكاتان لي دةكةم ئةَليَم ئةمانة خةريكي ئةو ئيشةني ..كةخوا بةال
ثا بةتةماي وازهيَنان ني لةدواي سجن
َآل تؤزيَك وةزعمان با ببَي با.
ئيشةل
َتوون يان ضي
ثا تؤ ثارةي ئةم ئيشة ضي ليَدةكةي بؤ ضيتة زياتر بؤ ئال
َتووة زؤرة.
ئةم بازنانة هي خؤم نية لةدةستماية هي رِةفيقيَكمة وامةزانة ئال
ثا مةبةسااتم بازنااةكان نيااة بةتااةماي خااانووت هااةبَي و جيَطريبياا لةطااةرِةكي ذياناا
بطؤري يان هةر ئةمة ذيان دةبَي
طةر ميَردةكةم وازم ليَبيـينَي ئا ..بةم ئةو زؤر ئةخواتةوة ثارة بةشي ناكات.
ثا تؤ لةثيَناو مةشرووبي ئةودا ئةمة دةكةي
من تازة فةوتاوم دادةطيان ..تؤ بةتةماي من حبةسيَمةوة لةدوو شوو خيَرم نةدي هةر (ئةم
كارةيان ثيَ كردم).
ثا هةس ناكةي خؤش خةتا باربووي
َي بكااا
ئةتااةوي درؤ بكااةم مريشااك خااؤي خااؤلَ نااةكات بةسااةر خؤيااا كااةم ناتوانَيا خااؤل
َيء موحتاجيء ...تاد.
َي منال
بةسةردا ..بةم عةقل
َةكان
ثا ئةي مةصريي منال
منيش خةمي ئةوامنة.
ثا بةرببي ضي دةكةي
دةرِؤم بؤ ئيَران.
ثا ئةوي باشية
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تةقريبةن.
ثا كرِيار زياتر ضي دةوي
(سيَكسي نادروس )ء ئةو شتانةي لة سةتةاليتةوة فيَري دةبن
ثا لة ذياني خؤت حةزت لة رِؤذة يان شةو
رِاستيةكةي شةو ..بةم نية بيَ دةنت لةطةلَ مالَء ميَردي خؤت دادةنيشي.
ثا قةت هةبووة بريكةيتةوةو خة فةت بارببي
هةر زؤر زؤر ..ئيَستا فارسي با دةزاة دايم طوي لة شريز هايدة دةطرمء دة طريم.
ثا بؤ دة طري
ئةي طريان بةم بؤ ئيَمة باشة ذيامنا فةوتا لةم دنيا ء ئةو دنيا بووين.
ئةم ذنة زؤر ئاسايي بوو ،خيَرا خيَرا قسة ئةكرد ،دةمى هةر بةثيَكةنني بوو ..كةميين
َكيَشا ..تارِادةيةكى زؤر بةشيَوةيةكي ئاسايى ئةم كارة
هةناسة ثرِ حةسرةتء خةمى هةل
دةبينىء زؤر بةرِوونى ثيَوة دياربوو ..خؤ حةز لةكارةكةية.
هةر لة ناو سجنةكةدا خةريكى ريَكخستنى طرياوةكان بوو ضةندجار سزا درا بوو ..بةردةوام
َخؤ
مكياجى دةكردو خةريكى جوان كردنى ئةوانى تر بوو ..زؤربةي كاتيش زؤريش دل
بوو ..هةرطيز طؤظارو رِؤذنامة نةدةخويَندةوة زياتر سةير  CDدةكرد و داوا طؤرانى
عربىء توركى دة كرد يان فليمى هند .

ثا رِؤذيَكي خؤشم ثي دةَليَي لةذيان
مةطةر ك يَنيم كةهيَشتا ثاك بووم.
ثا بؤخؤت بةثيم دةزاني
َي ) ثي بكةن ئةي ثيم ني
تؤ دة سالَ (دةآلل
ثا قةت مةسول وةعدي شز طةورةي ثي داوي
ئةي ضؤن حةزناكةم ناوي بَليَم  .......خانويةكي بؤ ثة يداكردين لةخانوي ئةمنءشاز وا
َكي تري تيابوو دةري كردن ئيَمةي خستةناو.
بوو زوو خةل
ثا مقابلي ضي
دووسالَ من ئا فرة بؤ دةبارد ..ضاؤن لاةثاي ضاي ساةد جاار لةطاة َل خاؤم باوة ..دةي وت:
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يذة نةديوة وةك تؤ با
ثا حةزت لةكام رةنطة
سوور

بةرطة بطرَي ي..
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فرؤشطاي دوةم
خاوةني:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
وةك سةرؤك باند كاريكردوة:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

 .ل .ن
 35سالَ
شاري سليَماني
 10سالَ
 6سالَ
ئامادةيي بازرطاني
ناااةبوونيء دايكاااي هانااادةري باااوة باااؤ ئاااةمكارة ،ثاشاااان
كورِةكاني كارئاساني بؤ دةكةن.

ضاوثيَكةوتين اا يةكةم ااا

َة
ئةم ذنة طرياوة لةسةر ك يَكى عةرةت بةناو (ن) تةمةنى ( )14سال
لةبة داوة هيَناويانة بة ( )11وةرةقة فرؤشتويانة ..سىَ دةستى كردوة..
ماوة ضةند مانطيَك ئةم كارة ثيَكردوة  ..ثاشان فرؤشتوويةتى
بةسةرؤك بانديَكى تر كةئةويش طرياوة بة ناو ( ) ةوة ..ثيَشييش ال
ذنيَكى تربوة..

بااؤ ئااةوة هةنااد َ
رِاسااااااتيم دةساااا ا
كااااااةوَي ضااااااوومة
طةرةكةكااااةيان بااااؤ
هةند َ ثرسيار.

ثا بؤم بام كة بةوردي ضؤن دةستتكرد بةم كارة
َةكاة دوايي توو بووم.
من لة ثيَشا لةبرسان و نةبووني وام كرد لةبةر منال
ثا خؤت حةزت ليَيةتي
َكي
َ كةم هةية حةزي لةو بةزمة بَي من لةطةلَ مريدةكةم تاقاة ناةبوو ئينجاا خاةل
نةوةَلال
تر.
ثا ئةي ضؤن فيَر بووي كة حةزت لةكردةوةكة نية
َم هااةبوو ..ميَااردة (( ...جنيَااويَكي ناشاارين دةدات)) ...جيَااي هيَشااتني
نااةبووني ( )4منااال
َم ..دايكاام لةبة اداد دادةنيش ايَ  ..هةسااتام ضااوومة
مناايش ك ااي شااارم ..ئةص الَء فةص ال
َةكاة ورد بوون ئيي لةوي لةبرسا دةستم داية ئةم ئيشة.
بة داد ،منال
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َقي داي
ثا ميَردةكةت كةي تةال
َ
َم لاة  1992تاةال
َي  1992بوو هةركة هاتيناةوة لةرِاكردنةكاة ئايي هاةرالمان ناةبوو باةال
سال
قيدام
ثا لة سةر ضي
َكى طةرِةكةكاااااةيان دةياااااانوت :يكاااااؤ وكورِةكانيشاااااى لاااااةو
خاااااةل
لةسااةر برسايَزء نااةبوونيا كارةدةكةن ..مةزبةتةمان كردوة برِؤن لةم طةرِةكةي ..خاؤ شاوو
بوو ..نازاة هاةر خاؤي زؤر كاااردووة باااةكوِريَك ( )9ساااالَ لاااةخؤ ب اااووكية ..ثاااا ئاااةوة
كورِةكةشاااام لةسااااجن بينااااى قسااااةكانى زؤر جياااااواز بااااوو لةطااااةلَ
عةسةبي بوو..
قسةكاني ئةم ( )ة ،ئةو بةئاشكرا دةيوت :يحكومةت حاةقى ضاية
ثا ضةن جار طرياوي
ذنااى ماان ضااى دةكااات باب اان بااةال ذنااةكانى خؤيانااةوة ،خؤيااان
ئةمة يةك ئيي تؤبة دةسز
مشتةرين ئيي ضؤن لةرِوويان يةت ئيَمة بطرني.
خاااااااااااااااؤم داخ دةكاااااااااااااااةم.
((جطةرةكة نا بة دةسز خؤيةوة 58وتي :يئةها باااا بيبييني))
ثا جا ئيي وازدةهيَني لةم ئيشة
َم ،قةصدم ئةوةية ئةضمةوة بة ا.
ئيي خوا دةزانَي  ،دةوةرة ذيَنة بةال
َة ليَرةي
ثا ضةند سال
َة.
( )3سال
ثا ضةند سالَ لةوي بووي
َةكان ورد بوون ..ئيَستا طةورةن ..ك يَكم دةساتطرياندارة خاةمي
َي(94و  )95دا منال
لةسال
ئةومة.
ثا دةزطريانةكةي دةزاني تؤ طرياوي
َم بزاني.
نةْ هةر نا يةل
ثا ضؤن
كورِةكاة ثيَيان نةوتوة.
 58جطةرةنان بةدةسز خؤوةء خؤ داخكردن بة جطةرة يةكيَكة لة هيَما هةرةبةهيَزةكاني ثةشيمانيء ثةميان دان بؤ ئةوةي
نةطةرِيَيتةوة سةر كرداريَك كة ثيَشي كردوتة ،ئةمة لةناو كوردةكاندا يةكيَكة لةتراديسيؤنء تةقسة كةلتووريةكان بؤ
ئةوةي لةيةك كاتدا لةرِيَطةي ئازارداني جةستةي خودةوة كةسي ثةشيمان سزاي خؤي بدات ،هةروةها لةبةر ناخؤشي
ئازارةكة هةميشة لةبريي بيَ تا جاريَكي تر نةطةرِيَتةوة سةر هةمان كردةوة.
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ثا كورِةكان طةورةن
شاطرد فيتةرن.
ثا دةزانن ئةم كارة دةكةي
نةْ ..نازانن
ثا ضؤن نازانن
ئي من شويَنم هةبوو لةبة ا شوقةم بةجيا طرتبوو.
َك دةبرد
ثا خةل
ئيي خؤيان دة هاتنء من دةمربدنء ئاوا ..حس زروفةكةو مةتلةبةكة.
ثا ضؤن
بةتةلةفؤن يان لةرِيَطةي كةسي ترةوة ثيَياان دةو  ،منايش باةئافرةتيَكم دةوت ..خاؤ خاؤم
نةم دةكرد.
ثا خؤت سةرةتا لةشيخؤت زؤرفرؤشتوة
ئا ..بةم ئيَستا نا ..خؤم رِقم لةجنسة.
ااااااا ضاوثيَكةوتين دوةم اااااا
َقةية ضية لةدةستدا
ثا ئةو ئةل
َم لةسةر ك اةكةم وةساتاوم بارِوات
خؤشم دةزطرياندارم شووم بةكورِيَكي فيتةر كردوة ،بةال
دواي ئةو ثيَم وتوة طويَزيَتةوة.
ثا دةزطريانةكةي خؤت دةزان َي ئةمة كارةكةتة
نا..نا ..بةم ئةويش طرياوة.
ثا ضؤن نازاني
من بةتةمابووم خانوو بكرِم و ئيي واز بـيَنم بةم تازة بةر ئةضمة بة داد.
ثا تؤ بةرِاسز حيجابي يان تةنيا كارت بةم جؤرة ثؤشاكة هةية
دايم جلةكاة واية سةرم دةرناخةم..
ثا بؤ
واباشية كةم شك لي ناكات.
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ثا كةس بؤ ك ةكان نةبردووة
َي..
َآل وامةل
ئةستة فريةل
ثا ببااورة مبةسااتم نيااة ،بااةم ضااؤن ئةمااة بةسااوكايةتي ناااَليَم ضااونكة ماان زؤر رَِياازم بااؤ
خؤيشاا هةيااة ،دةزاة هةميشااة هؤكاريَااك هةيااة لةثشاا هااةر كيَشااةيةكةوة ،ئااةطينا بااؤ
كةسيَكي تر وةك تؤي ليَنايةت شةرت نية ئةمةي دةيثرسم سوكايةتي بَي
جا من بؤ ئةوان وام لةخؤم كرد..
ثا بؤ
َة شووبرا.
لةداخي ميَرد و خةزوورء مال
ثا بؤ لة داخي ئةوان
ئةي هةموو منيان ئيـمال كردبوو ..ئينجا ك ةكةم لةمةكتاةت لةطاةلَ ك اي مامةكاةي باوو،
كةدةهاتةوة ئةطريا ئةي وت :يمن خؤم ئاةكوذم ناضامة مةكتاةت ،ئاةوان ت لايقم ليَادةدةن..
جلي جوان لةبةردةكةن منيش خةفةت دةخؤمي.
َي شاااووبرا ((...جنيَاااويَكي زؤر نااااخؤ بةشاااووبراكةي
باااة خاااوا رِؤذيَكياااان ضاااوم باااؤ ماااال
دةَلَي )) ...كةم برسيء ئيحتيااج ضاوم باؤ ( )100ديناار بيادةم باةئارد ..هاةموو ورد باوون
ئااااةو كاتااااة ..يااااةك طاااارانيش بااااوو ..ميَاااارديش وازي ليَمانـيَنااااابوو ئااااةي وت :يماااان ثاا ايَم
بااةخيَوناكريَن باااوةرِو قةناعااةت هااةبيَ شااووبراكةم كةوتااة كرِووزانةوةيااةك هااةر مةثرسااة
ي ئةخالقةكاةي) هاات لةباةردةمي منادا وتاي :يباوكاة مامؤساتاكان وتوياناة
كةضي ك اة (با َ
َي 300دينارمان بؤ بنيَرَي شوشةي مةكتةبة ضاك دةكةينةوة))ي شو براكةم
((بة باوك بل
َةمةند بوو منيش بؤ ديناري بةئامسانا ئةضووم ها ةوة ئةوةنة طريام زستانيش باوو
دةول
َيانا ئينجا
دةستم نابةسةري عةالدينةكادا ..و شةرت بَي هةتا من ما سةر نةكةم بةمال
بة (بيَ ئةخالي) يَتيش بَي ئةبيَ كاري بكةم ئةوان بايَن باؤالم ..ئاةبَي ئاةوان ئيحتيااجي
َم بن ..تؤ نازاني ض زووخاويَكم ضةش ضةند نةبوونيم ضةش ..
خؤمء منال
رِؤذ ئةبؤوة ئةضووم بؤ ئةم مالَء ئةو مالَ جليان بؤ بشؤم نان بكةم ساةرم ئاةكرد بةكؤشاي
هااةزار كةساادا بااؤ كيلؤيااةك ئااارد ...خةسااوم كةئةضااووم ضاااوي ئةثةرِييااة ثشااز سااةري..
َمان نابيتااةوة مانطااا مااردوو دؤب ارِاي ..ئينجااا كورِةكاااة
جاريَكيااان وتااي :يب ارِؤ ..بااؤ لااةكؤل
َكا
َن ئاةموت ،بالاةناو خاةل
لةداخا وازيان لةمةكتةت هيَنا كورِة ضووزاة قاورِ بةساةري ،مناال
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رِةفيااق كااةم نااةبن ..يااان مةسااولة (بايَ ئااةخاليء دزةكااان) ،ئةضااوم ئةثارِامااةوة بااؤ ئيشااي..
كاري ..ئةيان وت :يئةي تؤ ضيمان باؤ دةكاةي ي باةخوا نارديااة باؤ  ....ياةك وةرة قاةيان
بااؤكردم فةردةيااةك ئاااردم باادةنيَ ،ب ارِواو قةناعااةت هااةبَي تاسااوارم نااةبوون ئاردةكااةيان
نةداثيَم.
ليَرةدا دوو عونصور يةكدةطرن عونصوري يةكةميان
ثا كيَ بوو
سةيركردني ثياو بؤ ذنيَكي بيَ دةرةتان كةرِاستةءخؤ
هةر مةسسولة دزةكاني ئاةم شاارة
دةبينيَ ثيَويسز بةيارمةتي ئةو هةيةء ناضارة ليَي
كيَ قابيلة خؤ باوكم نةبوو.
بثاِريَتةوة ،ئةوا هةستدةكات لةبةرامبةر ئةويارمةتيةدا
ثا خاااااااااؤت كاااااااااردة قوربااااااااااني دةتوانَي ةريزةكاني خؤي لةذنةكةدا بةتالَ بكاتةوة مادام
ذنة ،عونصوري دوةم ئةوةية ،كةمةرج نية هةموو ثياويَكي
َااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةكان
منال
َم وةك ثيَشي
مةسسوءل ئةم داواية لةهةموذنيَك بكات بةال
ئةي ضي.
بامسانكردوة ئةوانةي كاري لةشفرؤشي دةكةن لةسيماو
َاااةكان ضاااي باااؤ
ثا دوايا اي منال
ئاكاراندا ديارة ..
دةكةن
هيَشتا تاوانةكة تاواني لةشفرؤشةكان نية ..بةتةنـا
ضؤن كورِةكاة زؤر باشن..
كيَشةكة لةثرِؤسةي ئيستغالل كردنةكةداية ..كةناعةدالةتي
ثا طاااةر زانياااان تاااؤ باااةم ثارةياااة زياد دةكاتء بازارِي لةشفرؤشيش بةهةموو خراثيةكانيةوة
ََي هةر
طةرم دةكات ...لةبرِطةيةكي تردا كاتيَك دةل
بةخيَوت كردوون ضي دةَليَن
جااا ضااااويان دةريَاا ساااةرو ذناااي مةسسوولة دزةكاني ئةم شارة ،بيَطومان كةسيَك ئةم
دياردةية دةقؤزيَتةوة كةئيستغاللي ئةركء وةزيفةكةي
جوانيان بؤئةهيَنم بادانيشن.
َتيَك
دةكات ئائةمة كيَشةي متمانة بةخشينة بةدةسةال
َاااااةكان ثيَااا ا
ثا ناترساااااي منال
كةدواجار بةهؤي بةرفراوانيء قةدة ة نةكردني
بزانن
َيش بةرفراوان دةكات.
لةشفرؤشيةوة طةندةل
جااااا بااااابزانن خااااؤ بااااؤ باااااوكم وام
لةخؤم نةكردووة يَر بؤ ئةوانة .
ااااا ضاوثيَكةوتين سيَيةم ااااا
ثا باشة تؤ ثَي نةو ضؤن ئافرةت دةس دةكةوَي
لةرِيَطةي مةكتةت ..حةفلةكان ..بازارِ ..جا ئةم شارة ثرِة ..ئةوة كةي ثرسيارة ..ضي زؤرة
لةشفرؤ ..
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ثا ضؤن ثيَيان دةَليَي
بةتةلةفؤن
ثا ضةند تةلةفؤن هةية
( )12مؤبايل هةمووشيم بؤ كرِرِاوة حةز دةكةي ناوكانيان بَليَم.
ثا تؤ لةوة دةضي هيؤ نةترسي
لةضي بيسم هةرباةر دة خاؤ باةرم نةياةن خاؤم ئاةزاة ضاؤن مةساسولء ماوديرء زابتاةكان
رِسوادةكةم ..تؤرِاوةستة.
ثا خانووت هةية بؤ ئةم كارة
خؤم لةخانووي كريَدام شوقةيةكيشم بةكري طرتووة لة......
ثا ثيَدةضي ئيَستا وةزعي ماددي با بي
ال ..درؤي ضي بكةم هةر زؤر باشم..
ئةروةَل َ
ثا كةم لة ثياوةطةورةكان تو بوة وةعدي شز باش ثيَ بدةن
حةيف نةكرد جا ئةطةر شات باؤ نةكاةن تاؤ ض ماةجبوري ك ايان باؤ باةري باة خاوا باةخوا
َي شااااااوبراكةم
لااااااةداخي مااااااال
تااااااااثؤي ئةرزةكاااااااةم عاااااااةي
َةية
َي وةرضةرخانة لةذياني ( )دا ئةم تؤل
َة خال
تؤل
َيةتي خيَزانيَكة كةكورِةكةيان
نةبوواياااااة ئاااااةكردة ملااااام باااااؤ سةرةجنامي كيَشةوطرفز كؤمةال
ذنيَكي هةبوةو تةآلقي داوة ،دواتر لةباري ناضاريا كة( ) تيَي
ئةوةي بتةقن.
كةوتوة سوكايةتيان ثيَكردوة (سوكايةتيةكانيش لةرِوي
ثا خويَندةواريي هةية
ماديةوةبوة) ) ( ..هةرطيز دةستبةرداري ئةو هيَزة ئةفسوناوية
تيجارةم تةواو كردوة.
كةبةتوانايكردوةء بةشيَوةيةكي نارِستةوخؤشبيَ
نابَي
ثا دةوام ناكةي
ََي  :يبابتةقني ئةمة دةرهاويشتةكاني
بةدوذمنةكاني دةل
َطاي سةرمةيادارية كةشةرِةكان شةِريَكي ئابورينء
بةيااااةك رِؤذ تااااةعينيان كااااردم كؤمةل
َتةء ئةوةي نةيبيَ وةك
َةومالَ دةكرَي ئةوةي هةيبيَ دةول
َم ضا ايم لاااة ( )200ديناااار مال
باااةال
بكرداياااااة بةشاااااي كريَكاااااةمي ( ) نةطبةتة.
نااةدةكرد ئااةم حوكمةتااة خااؤي
َكي فاةقرييان بكرداياة
َتة واي لاي بيَا ئاةطينا حاةلي كرَي ايء خاةل
حةزي كرد ذني ئةم وال
كةم (بيَ ئةخالي) نةدةبوو.
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ثا ئةم ك ة عةرةبة خؤي هات بؤ سليماني
رِايكردبوو لةدةسز كةسووكاري
ثا خؤي رِازي بوو بيخةيتة سةر ئةم كارة
خاااؤ خاااؤي لةمزطةوتاااةوة ناااةهاتبوو ئاااةوة دوو رِؤذ باااةبيَ ثيااااو نااااذي ..وامةزاناااة ساااةري
َية..
كزكردوة خؤي يةك بةرةال
ثا بةثيَي تةجروبةي تؤكرِيارةكان بةزؤري كيَن
َيَ كةسوكاري تؤشي تيانية
هةموو نةوعن كيَ ئةل
ثا مةبةستم ئةوةية زياتر كيَن ض كارةن
َكي
َةمةنااادةكان ..نوساااةر ..موساااةقةفني ..شااااعري ..خاااةل
مةسااسوولني ..ثيااااوة طاااةورة دةول
مونةزةمةكان ..هةي هوووووو...
َكي مونةزةمة
ثا ضؤن خةل
بؤ خؤ ئةوان ثشتيَين مةكةو مةدينةيان نةبة ستوة ،ئةطةر عاجز نابي ثارة الي ئةوانة.
ثا كرِيارةكان مةرجيان ضية
بةم منالَ بيَ ئيي وةكو سةط بَي قةينا كة.
ثا بؤ حةز دةكةن مندالَ بَي
َدا كرابَي  ،ضونكة كاريطةري
(بؤ ثياو طرنطة ئةو ك ة يان ئةو ذنة كةميين سيَكسي لةطةل
لةسةر لةشي ئافرةتةكة هةية).
ثا لاااةناو كرِيارةكانااادا هاااةر طروثيَاااك ضاااي داوا دةكاااات بةمنوناااة ،طروثاااي كاسااابكاران..
طروثي موسةقة  ..مةرجء داواكارييةكانيان ضية
موسةقة  :هةرضؤنيَك بيَا باةم مناالَ بيَا ء ئامادةبيَا (سيَكساي نادروساتيان لةطاةلَ
بكات).
َي وا بايَ يةكاة يةكاة هاةموو سايفاتيَكي
عةشايةرةكان :نا ..دةَليَن :يباشاني وابَي ( ..بال
َيان
لةشيان دةَليَن كون بةكوني لةشيان داواكاريان هةية) ...ئةو كةرة عةشايةرانة سثيَشةل
َةو بيَ  ..بةم موساةقةفةكان ،ناازاة باؤ ئةوةنادة كاةرن بااوةرِ بكاة رِؤذيَاك
دةوي يان قةل
مامؤستايةكي جام ة تةكليفي يةكيَكي كرد هةر حةثةسام ئةوت قالؤن ةية ..تةنانةت مان
بةم ذنيةتيةي خؤم بيَزم نة ئةهاو سةيري بكةم.
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ك ةكةت البوو يان ضي

ثا ضؤن ئةوةي ويس
رِةمسةكاني سةير كرد
ثا بؤ رِةمسي فرؤشيارةكانتان الية
ئةي تةب ةن ئةطينا ضؤن ماسي لةبةحرا دةكرِرَي
ثا يةعين كرِيار ثيَش ئةوةي بَي سةير دةكاو برِيار ئةدات
َةكان ،جاااري وا هةيااة تةلااةفؤن دةكاةن دةَلايَن :يبااةم (ماارؤظ
هااةموو كرِياااريَ نااا سثيَشال
َي ئةو بَي .
بَي ء ميَ بَي ) ئيي ضؤنة هةقي نية موهيم ئةوةية بةدل
َي نةبوو
ثا طةر صودفةي كرِياريَك هات و فرؤشيارةكة بةدل
ئااةي جااا خااؤ ئةمااة
طاااااؤراني داواكاااااراو لةالي سةرؤك بانديَك ئابةو جؤرة تةعبري دةكريَ  ،هةي ئةداتة كرِيار
َم
َي خؤي بيَ  ،بةال
ََي  :يخؤ ماسي لة بةحرا ناكِرَي ي واتا دةبَي بةدل
نياااااااااااااة ..ئةماااااااااااااة دةل
ََي  :يخؤ طؤراني داواكراو نيةي ..ئةمة بؤمان
هةي ناداتة فرؤشيارء دةل
كاسااا ابية ..جااااااري
دةردةخات تةنانةت لةوكارة سووكةشدا ذن كةمي لةثياوان سةير
وايااااااااة بازرطاااااااااني
دةكريَن ..هةروةها ئةم بازارِة بازاِريَكة خواس دروسز كردوة
َطاي ئيَمةدا بةثلة يةك اليةني خواس بريتية لةثياوان ،بةآلم
مشااتةريةك ئةض ايَتة كةلةكؤمةل
دووكانةكااااااااةي زؤر طةشةكردنةكةي لةِريَطاي خستنةرِويةكة كةلةريَطاي تةلةفزيؤنء سةتةيي ء
َم لةجيـاني دةرةوةدةكريَ ء لةناوخؤدا جيَبةجيَدةكريَ .
ئيزعاجااااااااة بااااااااةال
ناضاااااااااااارة ثيَاااااااااااي
َي خؤي كةسيَكي دةوَي بابرِوات شووبكات باة
بفرؤشي ..ئةي نان لةوةداية جائةطةر بةدل
ثارة (سيَكم نةكات).
ثا فرؤشيار لةبةيين ئيَرةو بة دادا جياوازي ضية
ب ايَ قااةزابي ئااةرزو ئامسانيااان فةرقااة لااةوي ئااافرةت لةبرسااا تووشااي دةبَي ا لةنااةبوونيا
َم هي ئيَرة لةتيَريا.
وادةكةن بةال
ثا ئةي خؤت لةنةبوونيا وات ليَنةهاتوة ليَرة
زروت من جيا بوو ك ي ئيَستا ذني ميَرداري واديَن ئةم كارة دةكةن سةرم سثي دةكةم مان
ميَرد بة خيَوم كا بؤ ناني (بايَ ئاةخالقي) دةخاؤم ياان ك اان ئااخر باؤ مؤديَال طوناا نياة
وائةكةن ..شتم بةدةس بواية دةمكوشز.
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ثا بؤ دةتكوشز
ئةي لةخؤشيا هاربوون ك ي واجوان و طةن  ..بةم بؤ عاةترو كةمالياةتء حاةزي خؤياان
سةتةالي ء مؤبايل ..ذن بة هةرحالَ ناترسيَ يان بيَاوة ذن ..باةم كاؤ هاةموويان هااربوون
بؤ (سيَكم).
ثا ئافرةت ليَرة مةر وت ترة يان لةبة دا
ئافرةتي بة دا ،زؤر طةرمن بؤ ثياو هي الي خؤمان ساردن.
ثا كرِيارةكان جياوازيان ضية
َةمةنادو رِاقيةكاةي
َكة دةول
َن ..خةل
هي جنوت زؤر نايةن ..رِةزيلن جطة لةوةي ثيمء ثؤخل
َكو لةويَ ئةضن بؤ سوريا بؤ ئوردن بؤ شويَنيَكي تار ،باةآلم
زؤر حةزيان لةو بةزمة نية ..بةل
َكة عةشايةرةكةي ئةيكات.
خةل
ثا كرِياري ئيَرة بؤضي ثارة زؤر ئةدةن
ثارة بةالشة ،من ناَليَم هي منةزةمة يان دزية يان مةسسوولة.
ثا ضؤن بةك يَك دةَليَي بؤ ئةم ئيشة زة ةت نية تا ئةو ديوارة دةشكيَني
َك خااؤي ديااارة ..خااؤمنيش هااةر
خااةل
لةخؤمااااةوة ناضاااامة بااااةردةمي ك ااااي دةستةواذةي ثارة بةالشة كةلةزاري ( ) ةوة دةردةضيَ
َايَم ..جااري واهةياة لاةدوكاني ئاماذةيةكي تةواوة بؤثةيوةندي نيَوان لةشفرؤشيء
ثيَي بل
َي هةروةك لةبةشي يةكةمي تويَذينةوةكةدا
طةندةل
زةرةنطاااةرم مشاااتةري ديَا ا  ..خاااؤي
بامسانكردوة يةكيَك لةكاريطةريةكاني لةشفرؤشي
َؤني
هاااااااوار دةكااااااات ،يااااااان لةصااااااال
َي سياسيءئيداري.
لةسةر كؤمةلَ بريتية لةطةندةل
دانيشة بةنيو سةعات دةزاني كيَ بؤ
ئةو ئيشة دةبيَ  ..باوةرِم ثي بكة ..لةبازارِ بةرِيَطا برِؤم دةزاة كي ئةربابي ئةو كارةية.
َي بؤ منوونة
ثا ضؤن ثيَم بل
مةسةلةن ئةو ذنانة دايم سوراوي سور دةكةن يان مكياجي زؤر تاؤخ دةكاةن ..جلاي رِووت
لةبةر دةكةن ..قذيان زؤر زةرد دةكةن ..يان بنيَش زؤر ئةجوون ..يان حيلكة حيلك ..يان
َاا ئااااوا بيَاا ئةوةنااادة ثرسااايار دةكاااةي ..
قساااةي اااري مباشااار ،كاااورة ضاااوزاة تاااؤ مال
((شااايةني باسااة ثااا سااةرداني ئااةوروثاو قسااةكردن لةطااةلَ هةنااديَك لااة لةشفرؤشااةكاني
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وآلتي نةروي ء سويد ،بؤمان دةركةوت كةئةم سيفاتانة لاةالي ئاةوانيش هاةمان شايَوةيةء
تةنانااةت بةهااةمان جااؤرء سااتايلَ ميكياااجي تااؤخء جلااةكانيان لةبةردةكااةنء رِةنطااي قااذيان
زةرةددةكةن)).59
َيَن ك يَكي موسةقةفم بؤ بيَنن
ثا طةر بؤ منوونة ثيَ بَل
َةطيان ..خؤمشتةري هةقي شـادةي نية( ..ئةو موهيمة سيَكسايَكي دةسا
شز وانية رِؤل
َة ،خؤ تةعيين ناكات ئايي شاـادة
بكةويَ  ..ئيسراحةتي باتيَ ..طرنت نية بايي ضةند ئاقل
َاةكان زؤر شاارةزان ياةكي
ضية  ...نةخويَنةوارة يان دكتؤر هةقيان نية) .ئنجاا ثيااوة دةآلل
بةقاااةد ساااةد ذن دةزانااان
هةربؤية زاناياني بواري سيَكسؤلؤجيءثؤرنؤطرافيا ذمارةيةكي
هةيانااااااااة لةهااااااااةزار ذن زؤريان لةشفرؤشي بةثيشةيةكي طرنت وديَرين وةسف دةكةن
يااااةكي جيادةكاتةوةكااااة ليَرةشدا دةبينني قوتاتانةيةكي تايبةتي هةية.
(جاااااؤري سيَكساااااةكةي
َكي كيَ ديَ ).
ضؤنةء بؤضي باشةء بةكةل
َآلمة نية ،هةس ناكةي ئةمة تةنيا فةنتازيايةكة بؤ بازارِ طاةرمي
ثا ضؤن ،باوةرِم بةو وةل
خؤتان بةكاري دةهيَنن
(نةخيَر ئةوة بةتاقيكردنةوة سةَيَنراوة ئيشي رِؤذء دوو رِؤذ نية).
ثا باشة ئةو ك ة خويَندةوارانة ضؤن دةكةونة ئةم بازارِةوة
دادة طيان حةزيان ليَيةتي ..ةريزةية لةئينسانا ناتواني بيطري ..ثايَم وتاي :ساةتةالي و
َكي تار بةساةتةالي ساي
سي دي و شز تر من حةزئةكةم زؤر بةرِاسز بَليَم الديَي و خةل
َكي زانكاااؤ و موساااةقةفةكان بةئةنتاااةرنَي  ..باااةخوا
َم خاااةل
دي (باايَ ئاااةخالي) باااوون ..باااةال
َم سااةرم سااورِمابوو هةرضااي ئااةهات
رِؤذيَكيااان ك ايَك ناااوي ناااَليَم زؤر ناشاارين بااوو ..بااةال
داواي ئةوي دةكرد ..سيان بوون لةالم كةمشتةري ئةهات يةكساةر ئاةيووت ئاةوةم باؤ بكاة
َيشااي قاضاايء بديايااة ئااةتؤقاي ..مناايش رِؤذَيااك ل ايَم
ذوور ئاايي ناشاارينء ثيساايش بااوو قل
ثرسي و  :ئةوة ((...جنيَويَكي ناشريين بةك اةكة دا)) ...باؤ هاةر تؤياان دةوي ضايان باؤ
دةكةي كةضاي وتاي :يعةسار ئةتباةم لةطاةلَ خاؤم باؤ شاويَين شاتيَك ثيشاان ئاةدةم ئاةو
 59سةبارةت بةم بابةتة بةتايبةت سةرداني ضةند رِيَكخراويَكي تايبةت بةلةشفرؤشةكامنان كرد لة وآلتاني ئةوروثا بةتايبةت
لة نةروي ء سويد.
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َيا
كورِةي رِةفيقم فيَري كاردووم ..ب امة ساةر ئةنتاةر نيَا بزاناة ضاي ئاةبييني..ئايي لةطاةل
َآل ضوومة سةر ئةنتةرنيَتةكةو كاتيَكم زاني ضووةسةر
رِؤشتم ضووين بؤ نووسينطةيةك وةل
ََ حاااةز
َاااال
رِةمساااي رِووت وةل
ئةكااةم بزانااي ماان خااؤم زؤرم لةقسةكاني ( ) ةوة بةرِوءني دةبينني ئاسز رِؤشنبريي ض
رِي لةسيَكسة كةضي خةريك كاريطةريةكي هةية لةسةر شيَوةي ليَدوانء ئاخافتنةكاني
َااام ئةوةساااتا ..هةربؤية طرنطة بزانني كةئةطةر لةشفرؤشةكان ئاسز رِؤشنبرييان
باااوو لاااةويا دل
َةشيان لةطةلَ كارةكةدا جياواز دةبيَ .
ناضااااار بااااةو ضااااةتيوةم وت :جياوازبيَ شيَوةي مامةل
تةواليَتةكان لةكوياية ..رِامكرد عادة سرِيةكم كرد ،هيؤ خؤم بؤ نةطريا.
تومةم ئةم ضةتيوة هةرضي حاةرةكات و ئاةتواري نااو كؤمثيوتةرةكةياة باؤ مشاتةرييةكان
َاة ئايي
دةكاات ..ئاةوانيش لةخؤشايا هاار دةبان ..ئايي زانايم مشاتةريةك كاةدَي ئاةوي بةدل
بةوة كاسبيةكةي زياد دةكات ئينجا خؤشي حةشةري بوو زؤر جنسي بوو..
ثا بؤ مشتةري طرنطة خةريكي خؤت بي ء طرنطيةكي تايبةت بةخؤت بدةي
َم ئاةوة تةئساري
زؤر نا ..ضوونكة ئةوان بةثةلة ديَن ..خوا خوايانة زوو بيكةن و برِؤن ..بةال
َة) زياتر دةبيَا و مةساةلةن طاةر دوو ااا ساي كةساي
َة (دةآلل
َةكة رِةواجي ئةو مال
دةكاتة مال
َيان بيَ عةتروو صاابووني باا باةكار
لةال بَي زؤر خةريكي خؤيان بن و ثيم نةبن و دل
بـيَنن ئةوا مشتةري زياتر دةضَي ء ثارةي باشيش دةدةن.
َنةي ئيَوة مصاريفي جل و شاامثؤ و صاابوون و
َةكان ياخود ئةو ماال
َي دةآلل
ثا باشة لةمال
عةترء ئةو شتانة كيَ دةيكات
هةركةم بؤ خؤي.
َتانن
ثا بؤ ئةي بؤضي ئيَوة بؤ ئةو ك ة فرؤشيارانةي ناكرِن كة لةمال
نااة خَياار ،ضااونكة ماان ضاايم دةم دةكااةوي ئةوةشاايان بااؤ بك ارِم ثارةكااة زياااتر بااؤ خؤيانااة
كةميي بؤ ئيَمة ية ..جا ئاةم كاسابية هاي ئاةوة نياة ..خاؤتي باؤ ثااك رِاطاريء عاةترو باؤن
بةكار بـيَين خؤ لةطةلَ ميَردةكةيا نية س اتي  20كةم دةبينيَا بةقساةي تؤبيَا ئاةبيَ
هةر لة ام بني ئيمة ،ئةمة ناكرَي .
َكي زؤر تيا بوو يان ئيَستا
ثا بازارِةكة ئةوسا خةل
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َآل ئي تيادي ئيَستا هةم فرؤشايار زؤر زؤرباوة ..هاةم كرِياار ..جااري كرِياار لةباساكردن
وةل
نايةت ئةوانةي نايكةن بة ثةجنةي دةس دةبذيَردريَن.
ثا زةرةنطةرو بازرطان ديَن
زؤر ناا ،ضاونكة ئةواناةي خؤياان شاز ذناان دةفرؤشان ئاساان دةساتيان دةكاةوَي لةئيَماة
َم ئااةواني تاار نااا ..مةسااةلةن يااةكيَ خااؤي دوكاااني
باشااي ،ثيَويسااتيان بةئيَمااة نيااة ..بااةال
َاي) خؤشايان
كمالياتي هةبَي يان زةرةنطةر ئةوانة ذناي زؤر سثيَشاةل دةضانة الياان (دةآلل
جياوازة.
َكي فاااااةقري ياااااةت ياااااان
ثا خاااااةل
ثيَويستة ئةوةمان لةبةرضاوبَي كةضارةسةركردني طرف ء
َةمةند
دةول
هؤكارةكاني لةشفرؤشي طرنطة نةك قةدة ةكردني ..طةر
كورِة فةقري ثاارة ئاةيا باةنان ناةك
تيَبيين سةردةمي رِذيَمي بةعم بكةين قورسيين سزاي
بة (سيَكم).
َم هيَشتا هةر ريَطايةكيان
لةشفرؤشةكاني داوة بةال
َدا بكةن  ..ليَرةوةبؤمان
ثا ئاااااااااةو كرِياراناااااااااة خاااااااااةمي دؤزيوةتةوة بؤئةوةي ئةوكارةي لةثال
تيَربااااااااااااااااااووني سيَكسااااااااااااااااااي دةردةكةوَي هةرضؤن ئازاد كردني كيَشةي ليَ دةكةويَتةوة
َم كيَشةكان جياواز
قةدة ةكردنيشي بةهةمان شيَوة بةال
ئيَوةيشيانة
بيانويةكي هةية بؤئةم مةسةلةية
َتة
دةبن ،هةروال
َآل شااز وا كااوا ئااةو خااوا
نااةوةل
َتي نةروي حوكمةت نايكاتة ثيشةيةكي
بةمنونة لةوال
خواياااةتي بيكااااتء فرياكاااةويَ
َةت دةبيَتة سةرؤك باند
رِةمسي ضونكة دةَليَن ئةوكاتة دةول
هيؤ ناكات خةمي ئيَمةيةتي.
لةسويديش قورسيين سزادةدرَي بةسةر كريارةكاندا،
لةجا انةدا دانراونء بةرِةمسيش الي
ثا تؤ لةبة ادا ضاؤن ئاةم كاارةت لةبةايكا
حوكمةت قةدة ةية.
دةكرد
لااةويَش شااوقةم هااةبوو بااةجيا..
ناَليَم ئنجا لةشار ئةتبابووم ناو جةرطةي عيادةكان و هةنديَك جـازو شز وامان داناابوو
هي عالج تةبي ي كةم نةي دةزاني.
ثا هةموو رِؤذ دةضوي بؤ ئةو كارة
َةكان وةيان دةزاني ئيشي عالج تةبي ي دةكةم كةم هةسز ثيَ نةدة كردم.
ئا ..منال
ثا لةويَ ترس نة بوو لةحوكمةت
با ضؤن بيزانياية ئي دامي ئةكردي..
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ثا كرِياري ئةويَ نةدةهات خؤي لةناو حيزبي بةعسدا دةسز هةبَي
َم هاةر
نا نا ..ئةزاني ضي من ثيَم وتي :تةب ةن فاسدترين ش ء جايش هاي عيَراقاة ،باةال
60
نوخبااةو (دةآلَلااي) خااؤي جياااوازة بااؤ ئااةوةي كةشااف نااةبي  ..ئيَسااتا ئةكيدبااة ....كاااني
ئيَرة بةدةطمةن هةيانة خةريكي ئةو بةزمة نةبَي  ،بةم من بؤي بةرم شيَتم ئةكات ..ئةشم
دات بااةطرت ،ماان (دةآللَ) دةناساام ناااوي (رِ) بااةم ئاايش بااؤ ....كااان دةكااات ..كااؤ دةباااو
َي) خؤيان هةبوو.
دةهيَين ئاواية لةجةيشيشا زؤر هةبوون بةم (دةآلل
ثا تؤ كام نوخبةت طرتبوو
زياتر كوردةكاني ئةوي موستةشارو كؤنة بةعسايةكان ئاةهاتن سايقةمان بةياةكي باوو ياان
هةنديَك عةربي سونة ئةهاتن.
ثا ئةي شي ةكان
لااةناو شااي ةدا فرؤشااياريان زؤرة ،بااةآلم كرِياريااان زؤر كةمااة ،ضااونكة ثياوةكانيااان هةيانااة
لةساَليَكدا ضوار ذن مارة دةكات بةسيغة ،ثاشان تةآلقي دةدات.
ثا بؤ هاتيتةوة ئيَرة
بة اادا زؤر طرانيااة ،ئينجااا دوواااا سااي جااار خااؤم سااةرم ئااةيا لَياارة بيناايم ثااارة بةالشااة بااؤ
(خااةوتنيَك) $ 100ئااةدري برِوابكااة ئااةوةي لَياارة بااةرِؤذي ثةيااداي دةكااةم لااةويَ بااةمانطيَك
ثةيدا ناكرَي .
ثا بؤضي
كاكة موزةت ئةوي برسية ..موحتاجة ..بيَ زةوقة ..سةتةالي نية ..موبايل نية ..ساي دي
َك هااةر صاادامء صااةدام ..لَياارة خاااري ء سااةتةالي ء ئةنتااةرنَي ء ئائااةم شااتانة
نيااة ..خااةل
تةئسريي هةية.
ثا ئافرةتي ئةوي كامانةن كةتووشيان بوة بة تووشي بازارِةكةوة
َم ليَارة
لةوي زؤر دةطمةن كؤ ببايين تاوو بووبيَا  ..زيااتر بيَاوةذن ياان ذن لةبرساان باةال
هةمووي ،بةتايبةتيش بؤ مؤديَلة.
ثا لةرِوي دينةوة هةس بة طونا دةكةن

 60بام لةثيشةيةكي زؤر ئينساني دةكات..
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َي
دة ((.. .هةناسااااةيةكي قااااول

تةب ااااةن ماااان ئيَسااااتا نويَااااذ دةكااااةم بااااةخوا بااااةرِؤذوو
َكيَشا))...
هةل
َكي كويَن
ثا ئيَستا زياتر ليَرة كرِيار خةل
ئةو شارة لةخةريتةدا بووني نية ،كة كرِياري تيانةبيَ ...
َةكةي خؤت بةكار دةهيَين
ثا ليَرة مال
َي خؤم ..ثيسن زؤر ..ئينجاا
نةْ ..من ليَرة و لةبة دا نةم هيَشتوة يةك كةم بيَتة مال
َم كةم ثيَم بزاني ئةي بؤ شوقةم طرتوة من دوو كريَ خانوو ئةياةم شاةوان ئةرِؤماةوة
نايةل
َي خؤم.
مال
َة
ثا شو قةكة ضؤل
نةخيَر ..ماَليَكي تياية ثيَكةوة كريَ ئةدةين.
ثا ئةوانيش ئةو ئيشة دةكةن
ئةي خؤ ثةشتةمالَ ناطرن بة دةموضاويانةوة قابيلة..
ثا ذنء ميَردن
ثياوةكة خؤي بؤ ذنةكةي دةهيَنَي .
َك بؤ ذنةكانيان ديَنن
ثا ئةو ثياوانا ريةناكةن كةخؤيان خةل
َ بةعةكسةوة كةثياويَك ديَنن س اتي وةسفي دةكةن بؤ ذنةكانيان.
َال
كورِة نةوةل
ثا خؤشيان لة طةلَ ذنةكاني خؤيان دةخةونةوة
ئةي بؤ نا.
ثا ضؤن رِازي دةبن بةقسةي ميَردةكانيان دةكةن
ناااةت بيساااتوة مةجناااةلَ ئةطاااةري ساااةرقاثي خاااؤي دةدؤزيَتاااةوة ماااةرد ماااةردي دةويَا ا ء
َيش بةدواي لةشفرؤشدا دةطةرَِي ) وانةبَي ئاشيان ناطةرَِي .
(دةآلل
ثا قةت بريت كردؤتةوة رِؤذيَك واز بيَني
َة شوبراكاة
ئا ..زؤر زؤر بةم زؤرم نةبووني ضةش  ..حةزناكةم دووبارة بيبينمةوة ..مال
و خةسوم رِةبي (زةليال بان) ،ئةضاوم ئاةم وت :هااتوم باؤ تاؤزي شاةكر ياان ئاارد ئاةطريان..
ي ئةخالقةكاةيان) ليَاي نةثرساينةوة هايؤ ناةبَي ئاةوان دةساتمان
ئاخر ئةبوو كاة باوكاة (با َ
بطرن ئاطايان ليَمان بواية.
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ثا ئيستا ئةوان نازانن تؤ ئةم ئيشة دةكةي
نانا ..خوا نةكات.
ثا هيؤ نايان بيني
َة كاة برد بؤ بازار ك ةكان بةرة جةذنان بوو هيَوةرةكةم بيين ئالاةم
با ضؤن رِؤذيَكيان منال
َ لةداخي ئةوان ضي لةو دوكانا بوو بؤ ك ةكاة كرِي ..ئيي بؤ حةفلةو شز
َال
ماوةيةدا وةل
َ كةي بة ك ة طةورة كةمي وتباوو :يدايكا ئيشاي
وا ب م ئةيان بينم جاريَكيان ك ة بةرةال
ضااايةي ..ئاااةويش وتباااووي :يلةمنةزةمةياااةي ..كةضاااي وتباااووي :يباااؤ ئنطليزيةكاااةي زؤر
باشةي ..ئيي خةريك بوو ب مة سةريان دةزطريانةكةم نةي هيَش .
ثا لة منةزةمة ئيشتكردوة
شة مانت
ثا بؤ وازت هيَنا
َي ئةجنااااة بيةكااااة
لااااةمال
دةبينني لةبةرئةوة ( ) خويَندةوارةء تائاستيَكي با خويَندويةتي
بووم ئيي رِؤشتةوة.
رِازي نابَي بةبيَ خؤثاراسز سيَكسي لةطةلَ بكةن ضونكة هوشياري
ثا تااااااااؤ نةئةترساااااااااي
هةية بةرامبةر مةترسيةكاني سيَكم لةرِوءي مةترسيةوة ،لةاليةكي تر
سك بيَ
َكو لةرِوءي تاكة
كرِيارةكان نةك لةرِوءي ئةمين قةوميةوة بةل
مااان ناياااةل
َفامانة
َم با ايَن باااةالما كةسيشةوة هؤشياريان نية بةرامبةر ئةم مةسةلةيةو زؤر كال
َدا دةكةن ،جاباهةزار ئةوةندة بةرثرمء كاربةدةس
َةي لةطةل
ئةطاااةر كؤنااادؤم باااة كاااار مامةل
نااااةهيَنن خااااوا ئااااةزاني بن ..ئةمة مةترسيةكي طةورة دةخاتة سةر باري تةندروسزء ثاشة
َطاية.
ضاااااةن ثيسااااان ..لةباااااةر رؤذي ئةم كؤمةل
نةخؤشيء شز وا .
ثا كرِيار رِازي ئةبن كؤندؤم ببةسز
َهي زؤرنا ضونكة ئةوان ئةَليَن ئيَمة بؤية ثاارةي ثاي ئاةدةين كاة باة ئاارةزووي خؤماان
وةَلال
َنة زؤر ناخؤشة بؤ ثياو.
بَي  ..ئينجا ئةو ميزةال
ثا بؤ ضي زؤر لةسةرؤك باندةكان خؤيان دوايي نايكةن
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ئةي زة ةتة رِؤذي  100ثياو بَي بةالمانادا ..ئةكياد ناخؤشاة لةباةر ئاةوة باشايين شا
َةكاة باةكاردةهيَننيء باةكريَي دةدةيان ..ئينجاا طوناا
ئةوةية خؤمان ئةوة نةكاةين ،باةم مال
حةكة نايةتة سةرمان.
ثا ضؤن طونا نية
ئااااخر باااؤ طوناحاااة بةعةكساااةوة هاااةزار كاااةم حاااةزيان لةيةكاااة ئةماااة ساااونةتي حةياتاااة
َبةتة داينةدةنا ..تاؤ دوودلَ لاة ياةك نةكاةي
خوادايناوة جا خراث بواية يان طونا خوا هةل
زؤر خيَرة.
ثا خؤتان كةيةكيَك يةت ئةضنة ذوور
با جاري وا هةبوة دةنطيان زؤر هاتوة منيش بةشةرم حةزمكردوة.
ثا ئةي ضي دةكةي
من زؤر زؤر ئارةزوو بكةم دةضم عادة سرِي دةكةم(( ....ثيَكةني))...
ضي زؤرة ئيَستا هي دةستكرد ..ئةوسا هةنديَك جار ميوةبةكاردةهات علم ثيَشكةوتوة.
ثا ئافرةت زؤرة كةعادةسرِي بكات
جا ذن هةية نةي كات.
ثا بؤ ثيَش ئةوةي دةس بةيتة ئةم ئيشة عادةي سرِي دةكرد
ماان ئةوسااا لااة نااةبوونيا شاَي بووبااووم ..وةك ثريَيااذة ليَـاااتبوو ..بااريي جاانمء شااز وام
نةمابوو حةز ئةكةم بزاني ناةبووني اةريزة ئاةكوذَي ثاارة زينادوي دةكاتاةوة ..ثايَم
َةمةند نايكات
َي كام دةول
بل
ثا بؤ ثارة ئةو ةريزةية زياد دةكات
َاة
كةموشكيلة نةما ئيي هةموو خاةيا َل دةرِوات باةآلي (سيَكسادا) .تاؤ ساةيري ئاافرةتي مال
َةمةندةكان بكة خؤشيان ثارةي ثي دةدةن.
دةول
ثا ضؤن
َيشاان ..بااةم خؤيااان ثااارة ئااةدةن بااةم
َةمةناادنء ئةس الَء فةسل
ئااافرةت دةناساام زؤر دةول
َيان سيَكم بكات ..ضاونكة ئةوةنادة دةميَنناةوةو شاوو ناكاةن ياان ميَارد
ثياوي ب ي لةطةل
ئيـماليااان دةكاااو هااةر خااةريكي جتااارةتء ثااارة ثةيااداكردنن لةدةريشااةوة خؤيااان بايَ دَلااي
َةكاةيان ثارةياان ثاي باوو سايارةيان هاةبوو تاةواو ..خاؤ
ناكةن ..ئيي وا ئةزانن كاة ذنء مال
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ريزةكااة بااةثارة تيَرنابَي ا ئااةوة شااتيَكي تاارة دةبَي ا تَي اري بكااةي  ..ثياااو دةتااواني ذن
تيَربكاااتء ذناايش ثياااو ..تااةواو كااةري يااةكن ..بااةخوا يااةك مليااؤن (شااز) سااةناعي وةك
رِاسز نية.
َم ئاااةو وتاااي :يساااوورِي
ثا ئةطاااةر كرِياريَاااك هااااتء وتاااي :يئاااةو ئافرةتاااةم دةويَاا ي ،باااةال
مانطانةم هةيةء ناتواةي
َاة طياان تاؤ زؤر دامااوي( ..ثيااو طاويَ نااداتيَ ذن ثايم
جا عادة باوون كاةي مةوزوعاة رِؤل
َة دةبوو موهيم ئةوةية سيَكسي
َآلي دةكرد وةك زبال
بَي خويَناوي بَي هةر شتيَك بَي يال
خؤي بكات).
ثا حةزت لةض رِةنطة
مارؤني ..مؤري تؤخ ..سوري تيَر ..مةيلةو مارؤني بَي ..
زؤر سوثام ماندووم كردي ..
نانا موهيم نية ثرسيارت نةما(( ...بةتواجنةوة ئةم قسةيةي كرد)) ...
ئااااةم ذنااااة زؤر تااااورِة بااااوو ..بااااةردةوام بةخةبااااةر بااااوو ..خااااةو زؤر كااااةم بااااوو ..هي ااااى
نةدةخويَندةوة ..بةردةوام بة هةرِةشةوة قساة دةكارد..هيؤ كةساى باة ثااك ناةدةبينى زؤر
برِوا بةئيَمة نةبوو ..سةير سى د نةدةكرد بةم جطةرة دةخواردو باةعربى لةباةر
خؤيةوة لةسةر هةموو مةوزوعىَ مةسةىل دةوت ..زؤر لوت بةرز بوو ..كةسيَكى سادة نةبوو
جلةكانى زؤر موحتةشةم بوو ..باةم خاؤ دة وت :يجباةو لةضاك تةساكةرة تزويارن..
َكةكة بوو باةردةوام بةقاتلاةكانى
مةسيحيةك بةتةسكةرة ئةبيَتة ئيسالمي..رِقى لةهةموو خةل
َى.
َك بؤ ئةوة ب نة مال
دةوت خائينن لةذيَرةوة رِةقةم تةلةفونى ئةدا بةخةل
لةرِووي دةروونيةوة زؤر ماندوو بوو ،ئازاري خاؤي زؤر دةداء بةباةردةوام جةساتةي خاؤي
ئازار دةداو لةطةلَ سةرؤك بانديَكي تردا لةشةرِدا بوو.
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فرؤشطاي سيَيةم
خاوةني:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
وةك سةرؤك باند كاريكردوة:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

ت. .
 51سالَ
شاري كةركوك
 12سالَ
 9سالَ
دووي ناوةندي
نااااةبوونيء لااااةرِيَطاي بازطااااةكاني ئةوساااااي سااااةردةمي
رِذيَمااي بااةعم لااة نَيااوان شاااري ضةم ااةمالَء كااةكركوك.
َةكاني ثشتطريي دةكةن.
مندال

ضاوثيَكةوتين اا يةكةم ااا
َكي كويَي
ثاخةل
َم ئيَستا هاتوم بؤ سليَماني.
خؤم بة ئةسلَ كةركوكيم بةال
ثا دةميَكة
َي سابتم نية.
َ من بةردةوام دةطةرِيَم يةك مال
َال
نةوةل
ثا بؤ
تؤ دةزاني بؤ..
ثا من نازاة رِةنطة تةسةورم هةبيَ
ئةوة قانونة هةموو (دةآلَليَك) ئيشيةتي و دةبَي وا بيَا  ..ئاةي تاؤ لةساجن (ن)ء (ط)ء
َااة كااةيان ..ثشااز كااةريَك بيَاا ء هااةررِؤذةي
ئةمانااةت نااةبيين هااةموويان وان دةبيَاا مال
لةكوضةيةك بي  ..دةنا نان نارِوا.
ثا ئاااخر بااؤ طرنطااي ئااةوة لةضاايداية ئَيااوة طااةر لةجيَطةيااةك باان باشااي نيااة بااؤ خؤتااانء
مشاتةريةكانتان رِةنطااة زؤري بااوي تامشااتةري ثةياادا دةكااةن لةطااةرة كااي تااازة يااان شاااري
تازة
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َ بي  ..لةتؤ واية كارمان دةوةسز ،وانياة بةعةكساةوة مشاتةري خاؤي كونااو كاون
بيَ بةال
دةطةرَِي لةشويَنمان باوةرِبكة شةوان بؤئاةوةي تاؤزي ميَشاكم ئيساراحةت بكاات تةلاةفون
قوفلَ دةكةم تا وازم ليَبـيَنن من ناتواة ئيزعاج دة .
ثا ض وةختيَك بيَ مشتةرين كام سةعات
َايَم رِةنطاة بَليَيا درؤدةكاات سا ات ( )5باةياني مشاتةري هااتون ..منايش
برِوابكة شز بل
دةكةمة هةرا دةَليَم ها لةمالَ دةركران نان نةبوو بيدةن ثيَتان .خؤ برِوا بكة ثيااو ناانء ئااو
لةالي موهيم نية بةم (سيَكم) موهيماة(..ذن دةتوانيَا بَليَا  :يهاا سايَكم ،باةآلم وةك
كةر بةكارتان دةهيَنم ،ئةوا ثياو دةَلَي با زؤر باشةي)
ثا دةميَكة خةريكي ئةم ئيشةي
َ ..بؤ درؤبكةم.
َ زياد لة  10سالة
َال
ئةرةوةل
ثا ئةي هةس بة بيَزاري ناكةي ضؤن ماوي
(( ...بة ثيَكةنينةوة))...جا خؤ ذني واهةية  50سالَ لةالي ميَردة ..بؤ بيَازار نابيَا ئينجاا
َيي) دةكةم.
بةقوربان من خؤم ئيَستا سيَكم ناكةم ،بةم (دةآلل
ثا دةتواني بةتةواوي ثيَم بَليَي ئيشي (دةآللَ) ضية
خؤزطة دةمزاني ..تؤ بؤ حةز دةكةي بيزاني
ثا ئةمةويَ بزاة سةرؤك باندي كيَيةو ض كارةية
سةرؤك باند ضية بسميال.
ثا يةعين ئةو (دةآللَ)ييةي كة خؤت دةيَليَي بةزمانيَكي موسقة
(ثف) موسةقة خؤ هةر موسةقة ئيَمةي فيَركردء كؤ هةمووماني (بيَ ئةخاليَ) كرد
ثا ضؤن
َم لةكةركوك بوو زةمان صةدام ..ئةوسا ئةم ئيشة هةر هاةبوو
ئيَ ضؤن ضية من لةثيَشا مال
َم زؤر باااوو ميَردةكاااةم
يَااار تاااؤ دةزاناااي عالاااةم لاااة برساااان (باايَ ئاااةخاليَ) باااوون مااان منااادال
بااةخيَوماني نااةدةكرد خااؤي نااةدةكردة خاوةمنااان ئيَمااة خااؤم و كورِةكاااة لااة مةعبااةين
َكيان دةطارتء ئاةزيَتيان ئاةدا ئةوساا
سليَمانيء كةركوك قاضاخ ضيَتيمان دةكرد يَر خةل
ئيي ناضار بةقو ربان فيَربووم لةسةيتةرة م بني كةركوكء سليَماني ضةم ة مالَ.
ثا ضؤن
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ئي ثَي ناَليَم لةسيتةرة كارمان دةكرد خاؤمء كاورِم باةرة باةرة وانةبوواياة ئيشامان ماشاي
نااةدةبوو لةثيَشااا خؤمااان لةطااةلَ زابا ء مالزمةكاناادا بااةرة بااةرة ئاايي تاااواي ليَـااات ك اامان
َياي)
ي (دةآلل
بؤيان دةبرد ..حةز دةكةم بزاني مان زؤر صارحيم ك اي حمماد لةساةيتةرة باةب َ
ئيشي نةدة رِؤش دةبوو كؤ بةري ئةوسا دةيان وت :يبرِؤي
ثا ئةو ك انةت ضؤن دةس دةكةوت
ال بياا  ..تااؤ وادةزانااي كااؤ مااووروة يااان زةنطيانااة بااةخوا ئيَسااتا لاايَم طااةِريَي
ي بااةَل َ
با َ
دووساةعات دةرضاامء ديَماةوةالت ساايان باؤت دَياانم ضاي زؤرة كااؤ ضاي زؤرة ثياااو تاا ئااةو
كارة نةكةي نازاني لةهةمووش زؤر ترة.
ثا ئاخر ضؤن مةسةلةن ك يًََك كةخؤي سةرةتا خةريكي ئةو كارة ناةبووبَي ضاؤن تاوو
دةبَي
َؤن ..لااة دوكانااةكان ..لةمةساابة  ..ضااي
ئايَ لااةدويان دةطااةرِيَني ..بؤمنونااة لااة ام ..لةسااال
زؤرة ااا شويَن ..دةيان دؤزينةوة ..دةضمة ثيَش ليَيان مةسةلةن لة ام دةَليَم :تؤدةناسام
يااان بةطااةرمي ضااؤنء ضاااكي دةكااةم ليَيااان مةسااةلةن( :حاشااا لااةرِووي تااؤ هَيااوا ه َيااوا
كةمة كةمة دةضمة ثيَش يان طةر زانيم تةمةني زؤر طةورة نياةو مراهقاة لةرِيَطاةي كاورِيَكي
طةن رِةقةم موبايلةكةي ئةدةمي تاارِاي دةهيَنيَا ياان ئاةو دوكانداراناةي كاؤ زؤر دةضانء
قةرز دةكةن ئيي قةرزةكةيان بؤ ئةدةينةوةء خؤيان رِازي دةبان) ..رِيَطاة زؤرة ماالَ ئااوةدان
هةي هووو هةي هووو..
َكي شةريف زؤر ماوة باةخوا بارِوام واياة لاة%90ي خاةريكي ئةوبةزماةن..
تؤ وادةزاني خةل
َك زةنطينااة دةزاناان ضااي بكااةنء ضااؤن وا
بااةم مااةرج نيااة هااةمووي بطريَياان ،وئيَسااتا خااةل
َكي وا ديَنء مشتةرين هةزار سويَند تؤ كةئةوانة شةريفي مةكةن.
دةكةن برِوابكة خةل
ثا باشة بة رِاي تؤ ئيَستا كاسبيةكة زؤرة يان زةماني صةدام
ئةكيد ئيَستا مالَ خراث ئيَستا ناكري مقارةنةي بكةي بة زةماني صةدام.
ثا بؤ
َم بةئاشاكرا ناةبوو ..باةقورئان مان ئةوساا لةطاةلَ ماالَ
ئةوساعالةمةكة دةترسا هةبوون باةال
(م) ئيشااااام دةكااااارد ماااااالزمء زاباااااز وادةهااااااتن رِائياااااد هاااااةموو ثيااااااوي طاااااةورة ياااااان
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موستةشااارةكاني سااليَماني بااةخوا رِؤذي ساايانء دوان ئااةهاتن بؤمااالَ (م) رِةنطيااان زةرد
َم ئيَستا بؤتة مؤدة عالةمةكة هةمووي.
دةبوو تادةردةضوون لةمالَ بةال
َي (م) كيَن
ثا مال
َطاي ئيَماةدا
دةبينني لةلةشفرؤشيشدا وةك هةمو ثيشةيةكي تر ثلة بةندي هةية كةلةكؤماةل
بةئيغتصااات دةساا ثيَاادةكاتء ثاشااان بةخواسااز خااؤي لةشفرؤشااي دةكاااتء ثاشااان
لةلةشفرؤشااايدا ثساااثؤردةبيَتةوةء ثاشاااان دةبيَتاااة ساااةرؤك بانااادو دواجااااريش وةك (ت)
بااةجؤريَك لااةجؤرةكان يااان بازرطاااني دةكااات يااان خانااة نشااني دةبَي ا  ..هةربؤيااةدةبينني
َت تيادايةءجاريَكي تر ناطةريَتةوةبؤئاسز لةشفرؤ ،
ثلةبةنديةكي لةدةسةال
(دةآلَليَكااااااااي) بةناوبانطااااااااة
تائيَستاء لةماوةي رِابردوي تويَذينةوةكةماندا توانيمان زؤربةي
َطاكةمان بةثيَي
لةكاااةركوك دايكياااان ك ااايان زؤري كاريطةريةكاني لةشفرؤشي لةسةركؤمةل
ميَردياااااان كورِياااااان هاااااةموو بنةما تيؤريةكان تةينة رِوء و بيسةَيَنني ،ئيَستا دةبينني
َكي كوردستانء لةسةردةمي رذيَمي بةعسدا
خاااااااااااااااةريكن كورِةكاااااااااااااااان لةسةر خةل
مشاااااااتةريان باااااااؤ دةهيَااااااانن لةشفرؤشةكانيان بةكار هيَناوة بؤ كاري سيخورِي..
ثيَويستيةكاني رِذيَميَكي تؤتاليتاري وةك بةعم بةسيخورِي،
باوةرِبكاااة لاااةزةمان صاااةدام
هةروةها ئةو حوكمةي كةهةي بوة بؤئي دام كردني لةشفرؤشةكان
ضاوار كااورِي هاةبوو هي اايان
دووديوي يةك ثارةن ضونكة:
عةسكةريان نةدةكرد هةموو  .1سيستةمي بةعم سزاي لةشفرؤشةكاني داوة بةئي دام
وةرةقااااااااةي ئيسااااااااتخبارات
بؤئةوةي كاريطةريةخراثةكاني لةخؤي دورتاتةوة.
َيء كاااااري خؤيااااان  .2لةرِءوي ثراكتيكيةوة لةشفرؤشي وةك كةرةسةيةك
لةباخااااةل
بةكارهيَناوة بؤكاري سيخوريء هاني داون بؤ ئةوكارة.
دةكرد ئةوان زؤر زةنطينن.
َوكردنةوةي لةشفرؤشيء
ئةمة دةبيَتة هؤكار بؤ بةنـيَين بال
بااة خااوا بااؤ كورِةكااةم سااي
َي
فةراهةمكردني وةك كةرةسةيةك بؤ بةدةس خستين هةوال
جاااااار تاااااةكليفم كااااارد ياااااةك
سةربازيء خستنةرِءوي ثالنة سياسيةكانء ...تاد ،كةواتة
وةرةقاااةي بااادةني ئيَساااتا
يةكيَكي تر لةكاريطةريةكان ..كاريطةريي لةشفرؤشية لةسةر
نااااااااةيانكرد هااااااااةر وتااااااااي :ذياني لةشفرؤشي لةكوردستاندا.
يرِاوةسااااااااتة ..رِاوةسااااااااتة..
بااةياني ئايَ ساابةيي ..ئايَ صااةداميش رِوخااا ئااةوان هااةروتيان :يبةسةرضاااوي ...بةشااةرتي
َكم بةرِيَدةكرد.
َم بؤيان ثاك دةكردةوة ك م بؤ ثةيدا دةكردن خؤم هةموو رِؤذ خة ل
مال
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َة ماي
ثا تاضةنيَك لةومال
َي
َيان دةرِؤش ا  ،ئاايي ماان طااريام لةسااال
ماان زؤر لااةوي بااووم ثياااو رِاس ا ب ارِوا ،كااارم لةطااةل
 1998خؤم و كورِةكةم حوكم بووين نةبوو تاؤ هاتيتاةالمان لةم ساكر ساةالم ..ئاةي خاؤت
نةتربدم بؤ دكتؤري سليَماني لةطةلَ ثؤليسةكان بريت ناية..
ثا با ضؤن دةزاة لةسةر جتسوم طريابووي وانةبوو
بااا برِوابكااة توهمااةتيان بااؤ دروس ا كااردم بااؤ خااؤمء كااورِم ماان هاايؤ ئاطااادار نااةبووم نااا
مةيااةكيان ثَياادام بيدةمااة دةس ا ئااةو ثياااوة لةضةم ااةمالَ كااةها لةساايتةرةكة خةبااةريان
َآل تفتيشكراين نامةكاةيان
دابوو (بيَ ئةخاليَ) ةكان يةكسةر خؤمء كورِميان داطرت ئي وةل
طرت ئيي برديانني بؤ ئاسايشي سليَماني ثيَن مانت تاةحقيقيان ليَكاردين دواياش حاوكم
دراين..
ثا ئة ارة بؤ طرياي
ئة ارة برِوابكة بيَ طونا طريام من ناَليَم ثَي برِوابكة درؤناكةم من خؤم دةَليَم كاة ئيشام
(دةآللَ) يااة بااا مةسااوءلةكان وانةكااةن ئيَمااة واناكااةين دةي فااةرموو خؤيااان يااةك سااةعات
ئياادارة ناكااةن بااةبيَ (س ايَكم) ئاايي بااؤ ئيَمااة دةطاارن ماان لةطااةلَ ئةوك ااة فااةقرية هااا بااؤ
سااليَماني كةضااي رِاسا لااة ساايتةرةكة ئيَمااةيان طاارت .بااةخوا لااةكاتي تااةحقيق ثايَم دةَلايَن
يةكيَكمان بؤ بيَنة ئةوراقتان ون دةكةين.
ثا رِةنطة درؤيان كردبَي بةم ويستبيَتيان تؤ تاقيبكاتةوة
درؤدةكةن ئةطةر ئيَستا لةثيَش ضاوت تةلةفوة كردو مةوعيدم دانا ضي دةَليَي
ثا نازاة رِةنطة وا بيَ
بةقوربان من بوختان بؤ كةم ناكةم بةخوا سةد جاريشم بطارن هاةر باةردة ومان ناترسام
َكة داماوةكةين بةردةستيان دةكةوين ئةي ئةو هةموو
كاس خؤم دةكةم ..بةم ئيَمة خةل
َكةي تر كةخةريكن بؤ نااطرييَن  ..هاا ئاةوةي (سيَكسامان) لةطاة َل دةكاات باؤ ناطرييَا
خةل
مةطةر من كؤ بؤ كةر دةبةم يان بؤ مانطا يَر بؤ خؤيانة.
ثا باشة موهيم ئيَستا بةربووي بؤ نارِؤيتةوة كةركوك
ي بةَال بي  ..نااَليَم ..ثيَاتم ناةوت ..ئةوك اة فاةقرية بةرئاةدةم (ئاي) فاةقرية عةرةباة مان
ئي ب َ
هيَناومة.
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ثا ئةي لةسةر ضي بةرناب َي
َايَن باةري ناادةين تاكةسايَك نةبيَتاة كاةفيلي و دةبيَا م اا
حاكمة (بيَ ئةخاليَ) ةكان دةل
زؤربَي  ..ئي باشاة ..مان ئاةو كةساة لاةكوي بيَانم راتا لةشاة ساةد هاةزار 600,000
ااا ت :ئةهلةن كاك حاكم()..
+حاكم ( :)..سةحةت (ت)
ااا ت :ئااا(ت)م ..هااا تةب اةن زةنطينااى دةمناساايتةوة ...كاكاة ماان دويَنايَش ضاووم بااؤال كاااك ()..
ََي برِؤ كةفيل بـيَنة..
دةل
+حاكم ( :)..ئيَ كاكة واية ئةبيَ كةفيل بـيَني .
َاآل سايان دةهيَانم
اا  :كاكةمن لةكو َ بيـيَنم ئيَوة طةر كاةفيلتان دةو َ لاةكركوك بةساةر ضااو وةل
بةم رِاز بن.
+حاكم ( :)..ئةي تؤ وةعدي دةعوةت نةدا
َاآل دةعاوةتى خؤشا ء كااك ( )...دةكاةم.
ى باشة كاكةطيان تؤ ئاةو ئيشاةم باؤ بكاة وةل
اا ت :ئ َ
هةمووتان بة بان ضاو.
+حاكم ( :)..ئةترسم خؤميان بؤ بـيَني
َآل بةدىلَ خؤت بَي .
َآل يةكيَك بؤ دةهيَنم لةثاكةتا باشة ..ئةه برام وةل
اا ت :نا وةل
+حاكم ( :)..ئةوة لةكويَوة قسةدةكةي ئيشم هةية دوايي بيكةرةوة.
اا ت :دة با با  ..سةرضاو كورِة هةمووتان بةرتيل ناةبَي كاريَاك ناكاةن هاةردةبيَ دةمتاان
ضةوركةن دةبرِؤدة باشة خواحافيز سةالمةت بي خؤشبي مةمنون.

كةمي نةبَي من لةسليَماني كي دةناسم
ثا ضؤن تؤ ناَليَي مشتةرميان ليَرة زؤرة
بااا ..بااةقوربان .رِةنطااة باااوةرِ نةكااةي  ..بااةخوا طااةر حااةز دةكااةي ئيَسااتا لااةثيَش ضاااوت
بؤكااةم نااا ..حاااكم ((...ناااوي حاااكميَكي باارد)) ...ي دةكااةم وةرة طااوي بطاارة بزانااة ضااي
دةَلَي دويَاين ئاةم عاناناة مان دووساةعات لاة حمكةماة ضااوةرِي باووم دةوةرة طاوي بطارة
بزانة ئيَستا ضي دةَليَ  ..ئيتيسالَ دةكةم.
ثا باشة ضي دةَلَي
ك اااي لا ايَم دةويَا ا دةَليَا ا تاااؤ ك ا ايَكي ناساااكم باااؤ بـيَناااة ئةوساااا كيَشاااة نابيَا ا كاااةفيل
ئةدؤزينةوة.
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ثا ئادةي تةلة فون بكة بزاة واية
رِاوةستة وةرة تةنيشتم طوي بطرة ..وةرة تةماشا ئةو دةفتةرة بكة ..ضةن ذمارة تةلاةفوني
تيَداية
((...ثا ثيَن جار لةزةنطي مؤبايلةكة ئةم طفتوطؤية بةرِيَوة ضوو)):
باشة ..باوةرِت ثيَم نياة ..حةزدةكاةي ئيَساتا لاةثيَش ضااوتا تةلاةفون بكاةم باؤ سةدكةساي
تر.
َاة) ..دةَليَا  :يجااري كااك ( )...ئاةوة هاةر ناةيكردبَي  ،برِوابكاة
ذنيَك ناوي (خ خااني دةآلل
لةرِؤذيَكدا بةشة ناَلَي بةم هةردةَلَي بيَنةي((...ثيَكةنينيَكي زؤر ثيَكةني))...
برِوابكة ..بةضاوي عةزيزي هةردووكمان ..رِؤذيَك تةلةفونيَك ليَيدا وتاي :يواشايَ دة باؤ
ك يَكي عةرةت ..بؤم بنيَرة بةم ئةمسةرو توندوتؤلَ بيَ  ..بابةرطةم بطريي ..ئاي منايش
هااا يااةكيَكم بااؤي هيَنااا وةك ئةس ا  ..ماان لااة فناادي ( )...ضاااوةِريَم دةكاارد كةضااي دواي
دووسةعات ك ة فةقريةكة وةك مشكي تؤ ثياوي ليَـااتبوو باوةرِبكاة قاضاي ناةبوو لةساةري
برِوات بةسةيارةيةكدا ناردبويانةوة ..لةبان شارعةكة دايان بةزاندبوو ..كةهات ضااوم ثيَاي
كةوت ئةوةندة ثيَكةنيم ذان طر ي ..ئةويش سةري ئاوسابوو دةي قيذان جنيَوي ئاةدا باة
عااةرةبي ،ضااةندم ث ايَ وت :ك ااة زمان ا بطاارة فياازا مةكااة حااةيامان دةض اَي هااةردةيوت:
َاةي
يمردم سةطبابة كوشتميي (فاةقرية ناةي دةتاواني جبووَليَتاةوة هاةر وةك حاةيوان مامةل
َكردبوو).
لةطةل
ثا زؤرن ئةو ثياوانةي حةزدةكةن سيَكسي نا درووس بكةن
جااا كااام ثياااو (سيَكسااي نادرووسااتيان ناوَيا ) ماان سااةرم سااثي كاارد ..عااةرةت ..كااورد..
توركمان ..فارم ..هةموويم دي ..ئةشةمبيال ثيااوة مةسايحيةكان كاةمي ..دةناا كاام ثيااو
تؤ زؤر شاةريف دةيبينيا ( ،سيَكساي نادرووساتيان) دةياةوَي  ..ئاةويش ئيَساتا مااوةي
َة فةزيل ..تؤ نازاني ئةوسا زةمان صدامء وانةبوو ئيَستا هةموو شاتةكان طاؤرِاون
سي سال
وةك سي ديء سةتةالي ..
ثا ضؤن ك ةكان يان ذنةكان رِازي دةبن
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َم هةياناة بةوياذ داناة مةساةلةن تاةكليف دةكاات باةَال م كاةزاني
ئي فةقريانة ضي بكةن باةال
ئافرةتةكة رِازي نية ئيي زؤر تةكليف ناكةن ..يان هةياناة تاةكليفي شاز تار دةكاةن شاز
ثيم وةكء سةتةالي ..
ثا وةك كةسيَكي بةئةزموون بةرِاي تؤ ئيَستا سيَكم زؤر طؤرِاوة
ئي تيادي  ..ئةوسا ناَليَم ثيَا  ..كاابرا ئاةهات ي اين (جاريَاك دوو جاار سيَكساي دةكارد)ء
دةرِؤش ا ئيَسااتا س ايَكم تةتااةوري كااردوة ..ئةوسااا ك ايَ دةي وَياارا يااان كااي دةي زانااي
(سيَكسي نادرووس بكات).
ثا من بيستم هةنديَ كات ئافرةت هةية دزراوة ئيَوة بةكاري دةهيَنن بؤ ئةو ئيشة
َم رِةنطااة دزرابَيا و فرؤشاارابيَ ماان ضااوزاة دةسااتاو دةسااز كردب َيا و
نااا ..وانيااة ..بااةال
خؤشي ئامادةنية بطةرِيَتةوة بؤ شويَين خؤي دةَلَي دةمكوذن.
ثا ناترسن رِاكات شكاتتان ليَبكات
خؤ من نايدزم ئيي شكاتي ضيم ليَبكاات و كةئاةو ساةرةتا دزراوة طةياندويانةتاة ئاةم نااوة
ئيي خاؤي ناياةوَي برِواتاةوة مان ياةكيَك هاةبوو لاةما َل ( ) زانيشام ئاةوة لاةو ك اانة نياةو
َي
دزراوة زؤر بةزةيم ثيادةهات ويستم مسااعدةي بكاةم خؤشاي زؤر دةترساا ،كةضاي قباول
َي باوكا ..
نةكرد ..ثيَيم وت وةرة من دةتبةم ليَرة ناةجات ئاةدةم ثاشاان ئةتنيَرماةوة ماال
كةضي رِازي نةبوو ..نازاة بؤ بةشةرتي لةوي ئيختتا كراباوو ..هاي عايلاةي موحتاةرةم
بوو.
هااااةبوو ماااان موساااااعةدةم كااااردوة مةعلوماتةكااااةم داوة بةكةسااااوكاري وكةسااااو كاااااري
هةديةشاايان داثايَم ..ئينسااان خَياارة هةنااديَك شا بكااات ..بااؤ خااوا ..ماان حةزناكااةم كااةم
بةزؤر ئةو ئيشةي ثيَ بكريَ  ..خؤي قةناعةتي كرد باشة دةنا طوناحة.
ثا باشة ئيَستا كةليَرةي و ماوةيةكة لةسجن رِزطارت بوة لةكويَ ذيان دةبةيتة سةر
ي رِؤذ
َاي) رِةمسيياة .هةناد َ
َآل تاماوةيةك لاة ماا َل ( ) ئاةوةي لةساجن باوو ئاةويش (دةآلل
وةل
دةضمة ما َل (د) ماا َل (ت) ماا َل (ن) ئاو هاووووو ..ماا َل ئةوةنادة زؤرة بةرناكاةوَي منيشايان
خؤ دةوَي بةخوا كةدةضم هةر حةز دةكةن لةويَ بةم تةمةنةشةوة..
ثا باشة بؤ خؤ تؤ بة تةمةني ء دةَليَي خؤم ئةوة ناكةم ئيي تؤيان بؤ ضية
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َيان ئيَسااتا تالااةمالَ ( ) بااووم ماان
َك زؤر دةناساام ئااةوان حااةز دةكااةن ماان لااةمال
ماان خااةل
َكي تار
تةلةفوة دةكرد بؤ ( )..ئي طةورةياةو دةساز دةرِوات وةئاةويش لةطاة َل خاؤي خاةل
َةو بناسن.
دةهيَنن ئةوا بؤ ئةوان باشية مشتةري قةل
ثا بؤ لةويَ رِؤشتي
َمان دانيشة هةتا (ئي) بة ردةدةي  ..كةضي كةمة كةمة دةبينم
ئةو بةمين وت :يوةرة لةمال
دةَلَي ا ئاايش بكااةو ثيَكااةوة ثااارةي خانوةكااة دةدةياان هااةموو رِؤذ باسااي كااريَ بااوو ..و :
َآل دادةطياان مان ئااوا ئايش ناكاةم مان ئيحتياا
بابرِؤم باشية ..ضي زؤرة مالَ ..ئيي و وةل
َياي) كارد هاةموو شا قباولَ
جم نية الي تؤ  .دةزاني ضي ..يةكي طةر فيَربوو خؤي (دةآلل
َك بةرِي كةم.
ناكات ..ئةو دةيويس من بة ئةمري ئةو خةل
َي (دةآلَليَك) زؤر كةساام دةبيَا ء
ثا تؤ هةس دةكةي ئافرةتيَك كةفرؤشيار بَي لةمال
نامرتا دةبيَ
ئةكيد ضونكة من ثيَم وتي حورِنابي ناتواني بةكةيفي خؤي برِيار بدات.
ثا تؤ ضةند ئافرةت البوة لةماوةي كار كردن
َآل ناتواة حتديد بَليَم ضةند ،بةم زؤر زؤر..
زؤر وةل
ثا مةساااااةلةن كاااااةيء ضاااااةند
دةبينني لةلةشفرؤشيشدا وةك هةموء ثيشةيةكي تر ثلة بةندي
بوون يان منونة
َطاي ئيَمةدا بةئيغتصات دةس ثيَدةكاتء
هةية كةلةكؤمةل
ئيَستا سيَ مانت لةماةو ثايَش
ثاشان بةخواسز خؤي لةشفرؤشي دةكاتء ثاشان
مال
َةكةم لةكةركوك بوو ..ضوار لةلةشفرؤشيدا ثسثؤردةبيَتةوةء ثاشان دةبيَتة سةرؤك باندو
ئافرة البوو سيانيان عاةرةت دواجاريش وةك (ت) بةجؤريَك لةجؤرةكان يان بازرطاني دةكات
بااااااوون يااااااةكيَكيان كوردبااااااوو يان خانةنشني دةبيَ  ..هةر بؤية دةبينني ثلةبةنديةكي
َت تيادايةء جاريَكي تر ناطةِريَتةوة بؤئاسز
َكي  ...رِايكردبااااااااااااوو لةدةسةال
خااااااااااااةل
لةشفرؤ .
لةدةسا ا كةساااوكارةكةي مااان
بردمااااة الي خااااؤمء بااااؤ خااااؤي
ثارةي ثةيدا دةكرد.
ثا ثارةكة بؤ تؤ بوو يان ئةوان
نا نيوة بة نيوة.
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ثا بة يةكساني تةوزي ي دةكةن
نا ..هةنديَك زياتر بؤمنة ضونكة من ثاارةي كاريء كارةبااو ئااو هاةقي تةلاةفون ئاةدةم ياان
مساريف دةكةم.
َةوة سي دي هةبوو يان سةتةالي
ثا لة مال
َم فرؤشتم.
َم سي دي نا ئةويشم بوو بةال
سةتةاليم هةية بةال
ثا ئافرةتةكان سةيري دةكةن
َآل دايم بؤ ئةوان مةدرةسةية.
ئةرةوةل
ثا هةية حةز نةكات سةيري بكات
ئةكيد هةية ..ئيَستا من ئةوك ةي لةمالَ ( ) بوو كاةدةمزاني دزراوة هاةموو كاات كةئاةوان
سةيريان دةكرد دةمبيين سةري خاؤي دادةخسا ساور دةباوةوة شاةرمي دةكارد هةناديَك
كةسيش هةر خؤي بيَزي ليَدةكاتةوة.
َي تؤ رِازي دةبي
ثا باشة طةر يةكيَك لةو ئافرةتانة ويسز دةرب يَ لةمال
َم بؤ كوي دةضن ئاةوان خاوا خاوا ياناة مان دةرياان نةكاةم
ئي خؤ من نايان بةستمةوة ،بةال
َيان نية بؤي ب ن
ضونكة جيَطةيان نية مال
ثا كةواتة ئيَوة هةر ئةو ك انة دةبةنة الي خؤتان كةبيَالنةن
َم ئةوانة بيَكةسن يان ناياناةوَي بطةرِيَناةوة ماالَ .ئينجاا خاؤمن باةم
نةْ ..نا ..وانية بةال
كااارم بااةوان نااارِوات ئااةي رِؤذي  20كااةم دَيا ماان هااةر شااويَين بااؤ بكةمااةوة دَيا لةطااةلَ
َةكةمداء دوايي دةرِوات.
كةسي ثارة ئةداتء سةعاتيَك دةميَنيَتةوة لة مال
ثا ئةوانة لة شفرؤشن
شةرت نية هةيانة لةشفرؤشة ..وهةيانة بةم لةطةلَ كةسي كةخؤشةويسز خؤيةتي ياان
حةزي ليَكردوة ..ئيي هةركةسةو بةجؤري ..زؤر مؤديَلي زواج نةماوة بةشر تةتةوري كارد
بةسة ..عالةمةكة فيَربوون وةكي ةرت.
ثا ئةطةر كةسيَك هاتة ئةويَء سودفة خزمي تؤ دةر ضوو ناترسي
نة بؤ دةترسم ئةو بؤ هااتوة ضاي دةكاات منايش وةك ئاةو ..شاكات لاةمن دةكاات منايش
لةو.
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َيا نةياةت تاؤ شاكاتي
ثا رِةنطة ثياويَك بَي تاؤ بناساي شاةرت نياة كاؤ لةوانةشاة بةخاةيال
ليَبكةي
وانية برِوابكة كام ثياو شةريفةء زؤر موهيمة لةيةك موقيفي وادا لة من زياتر دةترسا َي ..
َي
َمان بينايم ناسايمةوة ..بارادةر (م) بارام باوو هاةر لةمنادال
من جاريَك كابرايةك هات بؤ مال
َمان بوو هاوسايَمان باوو مان حةثةساام ثيااوي وا باةرز ..دايام لةساةر ئاةخالي قساةي
لةطةل
َآل هةموو جار دةموت( :بزانة ..برِؤ ثياويش وةك ئاةو هةياة ..لاةبان ثااي نويَاذ
دةكرد ..وةل
بكااة ،ضااةند شااةريفة ) ئااي كةضااي هااات مااين باايين وتااي :يهااا( ..ئااوم  )....تااؤ ليَرةي ا
َم بااوون،
دةوةرة خااؤت وةرة ماان لةزوةكااةوة تااؤم نااةديوةي ..برِوابكااة س ايَ كااؤ جااوان لااةمال
وتي :يخؤت هةر خؤت ..ئيالن لةطةلَ خؤت ي
ثا كرِيارةكان زياتر حةزيان لةطةجنة يان ثري
َايَن :يئاةوان باشان
كورِة طةجنةكان حةز دةكاةن لاة ذن ياان بيَاوة ذن وةك مان ..بةتةماةن دةل
َك ثاارةدار هاةر هااوار كاؤ طةجنياناة ،هاةر
َم ثياوة بةتةمةنةكانء خةل
خربة يان هةيةي ..بةال
دةَليَن :يبا مندَالَ بيَ  14سالَ  17سالَ.
ثا بؤ
ئي ضاوزاة ..هاةموو ساةتةالي وا هااري كاردوون ..ديوتاة ئةواناة دةبيانن وا لةطاة َل طاةن
خاااةريكن و شاااز وا ساااةير دةكاااةن ئاااةمانيش حاااةزي ليَدةكاااةن ،ئينجاااا هةناااديَك لاااةثياوة
ثريةكان هي يان ثي نةماوة (سيَكسيان ثيَ ناكريَ ) ،هةموو لةعومر باوكمن ..ضي بكةن..
َيان
َال
هةرتؤزي ئةيانطرنة باوةشيانء برِي ياري بةسنطيان دةكةنء ماضيان دةكاةنء باةرةل
دةكةن خؤ لةتؤ واية ضي دةكةن
ثا هيؤ كات بيَزار نابي
سااااةيرة خااااؤي مقارِةنااااة دةكااااات بااااة
ضؤن هةموو ئينسان بيَزار دةبيَ ماةهماكان كاارت
دكتاااؤرة ،كةواتاااة ئاااةم ذناااة بةوثاااةرِي
هةرضي بيَ  ..رِةنطاة دكتاؤريَكيش بيَازار ببيَا لاة
قةناعةتاااةوة ئاااةم كاااارة دةكااااتء زؤر
شاااااااانازي ثيَوةدةكاااااااات ،تةناناااااااةت
َم ناضاااريية ..كااة فَيااريش دةبااني،
كاساابيةكةي بااةال
ََيا مان دةآلَلاامء هاايؤ
لةساةرةتادا دةل
ئينجا عالةمةكة وازماان ليَنااهيَنن ..دكتؤرةياةك
ناترسَي لةكارةكةي.
متقاعديش بيَ هةر واز ي لي ناهيَنن...
ثا ئيَستا تؤ بؤ ناضاري

307

ي خاانو بادةم باة ضاي ذياان بكاةم ومان ثايَم وتاي
ضؤن دةي فةرموو وذيَناة مان بةضاي كار َ
حاةيا  ..ئينساان يااةك جاار فيَار دزي بَيا ساةدجار دةساز خااؤي داذ بكاات هاةر تااةركي
نادات.
ثا من بزاة تؤ لةهةوليَر خانوت هةية بة كريَ
َوةكانا مااض
َاآل بارِؤ دةريكاة مان ماةمنونتم ثَيال
ئيَ كاكة كريَ ي دةرناضايَ  ..كرَي اي وةل
دةكةم ..بةم كاكة ئةو داواي ( )70وةرةقة دةكات لةمن بةقوربان.
ثا بةتةماي واز لةم ئيشة بـيَني رِؤذيَ لةرِؤذان
َم بةتةلةفون شيَتم دةكةن.
رِاست دةوي زؤر جار ماندوودة دةَليَم واز دةهيَنم ،بةال
ثا بةتةماي لةكوي بذي
من ئيَستا خانو دةطرم بةكري بةنوسينطةم وتوة
ثا بؤ زؤربةي (دةآللَ)ةكان لةطةلَ ثياويَك ئيش دةكةن
باشااية كااارت ئاسااانية ئااةو زوو نااا ناساارَي  ..ئينجااا لةماَليَكاادا كااة ثياومااان لةطااةلَ ب َي ا
َك وا
َك هاموشااؤمان بكااات ناترسااني ،ضااونكة شااوبـةمان ليَناكااةن خااةل
ضااةند ساايارة خااةل
دةزانَي ثياوي خؤمانة وئةواناةيش كاةديَن وا دةزانان مياواني ثياوةكةماناة ،ئينجاا كاةم
خانو ناداتة كري بزاني ئافرةتيَكي تةنياين.
ثا ضؤن نازانن كةئةوة ثياوي تؤ نية
َة خؤ فندي نية.
ضوزانن ..خؤ داواي عالم ليَناكةن ئةوة مال
َي بي
ثا باشة ميَردةكةي خؤت باشي نية لةطةل
نا ئةو زؤر تةماعة ..رِؤذي يةك مليؤن ثةيداكةم هةردةَلَي كةمة ..بابيَ  ..ئينجا مان رِةنا
َكة رِايي بكةم ،كؤ عالةمم (بيَ ئةخالي كرد) ئةو بيخوات باشية مان
بدةم ،ئةو هةموو خةل
بؤ خؤم ئةو بؤ خؤي.
َي تؤ سكي بوو ضي ليَدةكةي
ثا باشة طةر ئافرةتيَك لةمال
َك هةياااة ئيَساااتا لةكاااةركوك زؤرن باااةم ئاااةوة
ئاااي ئي تياااادي زؤر رِوو ئاااةدات ئاساااانة خاااةل
ئيشاايانة ..هااةقيان نيااة سااكمان لااةكي يااة ناثرسايَ  ..ثااارةي خااؤي وةردةطرَيا ء لااةناوي
دةبات.
ثا ضؤن
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بااةدةرزي يااان كورِتاااجي بااؤ دةكااات دةزطاااي هةيااة لااةما َل وةك موستةشاافا ..هاايؤ فااةري
نا كات ..هةموو ش مةزبووت جوان ثاكء تاةميز بؤماان الدةباات ياان ذمناان باؤ دةكةناةوة
كؤ..
ثا ضؤن
َاة ئةيادةم ليَاي و ثياوةكاان
دةَلَي دوورِؤذ ثيَش ئةوةي برِؤات بةبوكي بؤم بـيَانن دووتةقةل
نازانن((...ثيَكةنينيَكي زؤر ثيَكةني))...
برِوابكة ثيَن شةم بؤي ئةدوري و جوم ة دةرِوات بة بوكي هةروا ئاسان ..برِوابكاة بةضااو
عةزيزت.
ثا مةرجة ئيَوة وةك سةرؤك باند ئةو كةسانة بناسن
َآل تؤ ناويَك زؤر سةيرت بؤناوين ...ثي كةني))...
((وةل
ئةكيد دةبَي كة (دةآللَ) ميان كردهةموو كونيَك شارةزابني ..دةنا كارمان نارِوات
ثا كةم هةية بةدزي ميَردةكةيةوة شز وابكات
َي
ئا هاةن موحتااجن ياان برساني ئايي هةشاة خاؤي حاةزي ليَادةكات ميَردةكاةي ثارية لةطاةل
َي ئةو جنم ناكات..
نانويَ يان بة دل
ثا باشة ئةمانة لة نةبوونيدا ئةم كارةدةكةن يان ضي
ناا نااا ..فةرقااة ئيَسااتا (ن) كااوا ئحتياجاة( ..م) ( ،ط)( ،) ( ،ت) كااوا موحتااجن بااةم بااؤ
َؤنيَك خؤياان جاوان
َتونء زيَرو مالَء مؤبيلةو سيارةو مؤديَال ..ئاةوان هاةررِؤذةي لةساال
ئال
َيان ا بينيااوة وةكااي فلاام ميسااريةكانة ..برِوابكااة بااةعزيَكيان كااة دةضاايتة
دةكااةن تااؤ مال
ماَلااةكانيان نااازاني تةماشاااي ضااي بكااةي  ..كااوا ئاايي ئااةوة ئيحتاجااة مناَلااةكانيان هااةموو
سيارةي كةشخة لةذيَريان.
ئنجا يةك حةقيقةت هةية بيزانة كرِيار ثياوان لةكاةركوك ياان موسالَ زؤر رِةزيلان ثاارة كاةم
دةدةن مااان جاريَاااك ديَماااة ساااليَماني ئةوةنااادةي دووهةفتاااة لةكاااةركوك زيااااتريش دةساااتم
دةكةويَ  ..ضؤن فةري نية ..لة كرِياريش و فرؤشياريش فةرقة.
ثا تؤ بؤية دةتةوي ليَرة مالَ دا بنيَي
َم كااةم نابةمااة الي خااؤم خؤشاام ناااتواة دووجااار
ماان درؤ ناكااةم حااةيا  ..و ثَيا  ..بااةال
َك
َادادةنيَني جيَطاةي خاةل
َم لةطةلَ ئةو ثياوة ئيتفاقم كردوة باةم مال
عةمةليا كردوة ..بةال
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ماانت وةك ئاةوان سايارة دةكاِرم ياان

دةكةينةوة هادةهوة تؤ ساةبركةليَم منايش باة شاة
نا ..دة بزانة.
ثا ئةو ثارانة خيَري هةية
َك خاؤي ديَا ماةمونن  ...زؤر لةكاةم
َكي نااخؤم خاةل
بؤ ناا ..خاؤمن دزي ناكاةم ماا َل خاةل
ناكةم ئةي ئةو ثياوانةي دزي لةوميللةتة دةكةنء (بيَسةخالقيش دةكةن) طونا نية.
ثا تؤ بؤ ئةوةنة رِق لة  ...ناترسي توش كةن
َاااة))...
َي خاااؤي باااوو ،دياااار باااوو داذ لةدل
((...جنيَاااويَكي زؤر ناشاااريين دا ثيَياااان ثرِباااةدل
هةموويان سرِيان لةذيَر دةستمة خاؤ بوختانياان باؤ ناكاةم ..هاا ئاةوة دةفتاةر تةلةفونةكاةم
ناااوي  150زياااتر لااةو ثياوانااةي تيَدايااة ..باشااة تااؤ بااؤ تةلةفؤنااةكانيان نيااة  ..ئةمانااة
رِةقةميان ضي دةكات الي من
ثا من بيستومة ئيَستا ئةو ثياوانةي تؤ وا رق ليَيانة وانةماونء وةزعةكة باشية
َةمةنادةكان ..تةلاةفون ناكاةن،
ي بة قوربان ..بؤ هةمووي ضاوار ثيَان مانطاة ..ئةواناة دةول
ئَ
خؤيااان دةضاان بااؤ مصاار ..لوبنااان ..بااريوت ..بااؤ ئَيااران ..بااؤ ئااةوروثا..جاران تةلااةفونيان
َكي بة دا بيَ يان باتوركمان بيَ يان بافارم بَي .
دةكرد (ئوم  )..يةكيَكمان دةوَي خةل
ثا بؤ
تا نةناسريَن.
ثا هيؤ كات كرِيار خؤي دةويَرَي بةذنيَك بلَي ناترسن ذنيَك حةيايان بةرَي
َآل ..ناترسن زؤر زؤر ذنةكة وانةبوو يان ئيشي بؤ ناكةن يان توشي دةكةن ،من ذنيَكم
ناوةل
دةناسي ئةبةدةن حةزي بةو شتانة ناةدةكرد كورِةكاةي ئةمريكياةكان بردياان طواياة ناازاة
َاآل لاةوي
ئيخباري لةسةر كرابوو ئيَ ضوو بؤ شورتة بؤكورِي بطةرَي لةطةلَ بووكةكةي وةل
زؤر دةسااز دةسااتيان ثيَيااان كردبااوو تااادوايي وتبويااان دةعوة ااان دةوي ئااي ئااةويش
َآل ئيي بووكةكةي فةقرية هةتا بة ياني بةسيَ كةم بردبوويان ..باة يااني هاتاة
ضوزاني وةل
مالَ سةعات  8خؤي كوش يةك فيشةكي نا بةسةري خؤيةوة من با با دةمزاني ئاةو
زابتااة هااةمووي بااؤ بااام كااردم دواياايش خةسااويم باايين هااةمان شااز وت كااورِة كةشاايان
نةبوو ..ئنجا هةزار لةوة خراثي قةزيةم الية.
ثا كةليمةيةكي سرِي هةية لة نيَوان ئيَوةو كرِيار يان فرؤشيار
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ئا ئا ..مةسةلةن ناَليَن يةك ش ئاوها موباشر دةَليَن دةعوة ان بكة.
ثا كرِيار شةرتي هةية فرؤشيار ثاكء خاويَن بَي
َآل بةم (ميَينة) بَي هةقيان نياة ثاكاة ثيساة ،ماا َل خاراث ئاةوان لةطاة َل كاةر سايَكم
نةوةل
دةكةن..
ثا بةرِاي تؤ وةك يةكيَك لة(دةآللَ)ةكان حةزتان لةرِؤذة يان لةشةء بؤذياني خؤتان
من حةزم لةشةوة نازاة ئةواني تر ئافرة تةكانيش كةالم بوون هةر حةزيان بةشةو بوو.
ثا بؤ
َك زؤر
ي ئيسراحةت دةكاةين باةرِؤذ طيامناان وةك مةكينةياة ..ئينجاا هةناديَك جاار خاةل
تؤز َ
ديَن((....بةثيَكةنينااةوة)) ...باوةرِبكااة وةك عيادةكااان بةبااةر ناكااةوين ،هةنااديَكيش ثيَمااان
دةَلَي ثاصي كؤستةر.
ثا سودفةي كةس كرد زؤر سةير بَي لةالت لةماوةي كارةكةتدا
َمانة ياةعين نويَاذ دةكاات زؤر حمتةشاةم موحةجةبااة ..
ئاا جاريَاك كاؤ ميمزاياةكم موسااول
َم لةهةوليَربوو هاةر حةثةساام ئاةويش عةيناةن ..ئايي
هات داي لةقاثي لةطةلَ دوو ثياو مال
َاآل كةدةرضاوونة
من هيؤ خؤم تيَك نةدا فةرموم كرد ليَيان ضونة رفة كار خؤيان كرد ..وةل
َيان بااةم رةنطااي زةرد بااوو بااوةوةء
دةر ..ضاااويَكم داطاارت ليَااي ئااةو مااا نةرِؤشاا لةطااةل
دةترسااا ..كااةميَك نااازاة شااةرم طرتبااووي ..ضااي ئاايي ماااو لايَم ثرسااي بااؤ وادةكااةي وتااي:
يئيحتاااجم براكاااة بااةم خااةم ذنااةكان خؤيانااةو دةربةسا ئيَمااة نايااةني ..و بااا ضااؤن
َة ئةمة ئيشمةو هاتو ضؤ دةكةم لاة باني كاةركوكء هاةوليَري ئايي
هاتويتة وتي :يضوار سال
َيطرة باا ثيَا بيَا  ..وتيشام ثيَاي وةرة لةطاة َل خاؤم باذيء
ثارةكةم داوة بةخؤي ..و هةل
لةالم بة وتي :ينا دةرِؤم ئةواني تر لةمالَ نازانن ئةمة دةكةم ،وتومة ت اني باووم لةمنةزةماة
لةهةوليَر ..ئةطةر هةنديَك شةويش نةطةرِام بؤ ما َل قسة ناكةن وادةزانان هاام لةمنةزةمةكاة
كارم هةمي.
ثا رِؤذيَكي ناخؤشي خؤت
ئاه ((...ماوةيةك بيَدةنطي دايطرت ...هي ي نةوت))
رِؤذي خاااؤ كاااوا ثا ايَم دةَليَيا ا باااؤ رِؤذيَاااك هاااةبوو خاااؤ بيَا ا تاااابتواة حتدياااد رِؤذة
ناخؤشةكان بكةم.
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َقاة باؤ طويَا هايؤ (دةآلَليَاك) مورتاا ناخاةوَي هايؤ
من ياةك م لوماات ئةدةماةتؤ بيكاة ئةل
َم هااةموو ثياااوي دنيااا كرِيااار
ئااافرةتيَكي لةشاافرؤ بااة ئيسااراحةت ناخااةويَ ء ناااذي بااةال
بَي يان كرِيار نةبيَ بةبيَ خةم دةخةون.
ثا بؤ
َيانااة
َياناة خااوا لةطةل
َبااةت خاوا واي كااردوة ..ئااةوان ناترسان بيَشااةرمن قااانون لةطةل
ئايي هةل
َحي ئةوانة ..تةنـا رِؤذي خؤ بؤمن رِؤذي مردمنة ..رِؤذي ناخؤشايش
هةموو ش لةصال
رِؤذي ذيامنة.
ثا ئةطةر ئةوةندة بيَزاري بؤ واز ناهيَين
حةيا ئينسان كة فيَر ناني (بيَ ئةخالي)ي بوو ناتوانَي بةمةردي بذي ئةوة قانونة.
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فرؤشطاي ضوارةم
خاوةني:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
وةك سةرؤك باند كاريكردوة:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

 .ر .ج
 46سالَ
شاري سليَماني
 13سالَ
 6سالَ
شةشةمي ئامادةيي
ميَردةكااااةي وازي ليَـيَناااااوةو ،خااااؤي دةسااااز داوةتااااة
كارةكة.

ضاوثيَكةوتين اا يةكةم ااا
ثا لةسةر ضي طرياوي
61
لةسةر مادةي سيَء ضوار .
ثا دةميَكة ئةو ئيشة دةكةي
َك دةكةمةوة.
من خؤم نايكةم بةم جيَطةي خةل
ثا بؤ ئةو كارة دةكةي
باحكومةت وان ذيَنَي تاوانةكةم.
ثا ئةتواني باسيكةي بؤم ضؤن كةوتيتة سةر ئةم كارة
َقي دام لةناضاريةوة دةستم كرد بةم كارة.
َم هةبوو وتةال
من ميَردةكةم ودوومندال
ثا ضةند شووتكردوة
َم بةكورِيَكةوة بوو زؤر با بوو دوايي ضوو بؤ
َقي دام دوايي دل
دووان ناَليَم ميَردةكةم تةال
خاري .
ثا ئةو فيَري كارةكةي كردي
َآل ئةو زؤربا بوو بةم دايكة (بيَ ئةخالقةكةي) نةيـيَش وـيَنَي .
نة وةل
 61مادةي سيَء ضوار بةثيَي ياساي عيَراقي مادةيةكي تايبةتة بؤ ئةوانةي سيَكسي ناشةرعي دةكةن بةرامبةر بة ثارةيةكي
دياريكراوء دةبنة هؤكار بؤ فرؤشتنيشي ،واتة بازرطاني سيَكسي.
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ثا بؤ
َةوة نةمزاني ضاي بكاةم ئيحتيااج
وتي :ينابَي بيَوةذن بـيَني ي ..ئيي منيش بةدوو مندال
بااوم بيَكااةم بااووم وشااووم كااردةوة بااة ((...جنَيااويَكي زؤر ناشاارين دةدات)) ...زؤر خااراث
َقي خؤمم لي وةرطرت.
بوو لةويش منداَليَكم بوو ئيي تةال
َوودة بووي
َة لةطةلَ ئةم كارة ئال
ثا ضةند سال
َي 1996بوو.
لةو كاتةوة ئةو كورِة جيَي هيَشتم سال
ثا دواي ئةو كورِة شوت كرد بةثياوي دوةم
َقم وةرطرت زؤر لةطةلَ دوةم نةمامةوة.
َقي دام لةهي دوةم خؤم تةال
نا يةكةم تةال
َة
َكي ترت لةطةل
ثا هةر خؤت خةريكي ئةم ئيشةي يان خةل
َك خةريكن بةم ئةوان بؤ ناطرييَن.
جا هةمووخةل
َك خةريكن كةم دةناسي
ثا ضؤن هةموو خةل
َيانكرد.
من لةطةلَ (د) طريام ضونكة ئةو جوان بوو( ..يةكسةر كةفيلي هةبوو) بةرةال
َة كيَ لةطةَل بوة
ثا جطة لةخؤت ئةم ضةندسال
َطايةدا يان ثةيوةنديةكي شةريفة يان ثيَي دةوتريَ بيَ
ثةيوةندي نيَوان ذنء ثياو لةم كؤمةل
ئةخالقي ،بةشيَكي زؤري ئةخالي لةسيَكسدا تةواو دةبَي  ..لةكاتيَكدا ِريَكخسز لةبواري ئةخالقدا
َطاكاندا بةشيَكي كةمي بريتية لةريَكخستين ثةيوةندي نيَوان ذنء ثياو.
لةهةموكؤمةل
َطاي ئيَستاي كوردستاندا تةنيا دوو ثةيوةندي شةريفانة هةية (بةئةخالقانة هةية
ئنجا لةكؤمةل
لةنيَوان هةردوو رةطةزدا) يان دةبَي بةهيؤ شيَوةيةك سيَكم نةبَي وةك حةرامكراوةكان (دايكء
َدا بكرَي يان ئةوةتا دةبَي هاوسةرطرييةك هةبَي كةلة
َةيان لةطةل
كورِ خوشكو برا  ...تاد) مامةل
بنةرةتةوة تامردن ئةو دووهاوسةرة ثيَكةوةبن بةمةرجيَك نابَي ثةردةي ك يَين لةيادبكةين..
َية  ..كةذن وةك نامومء ثةردة وةك
َطاي كشتوكال
ئةمة كةلتوءري خيَلَء كةلتوءري كؤمةل
َطةء ثياو وةك جوتيارء دواتر خاك لةبةر ئةوةي سةرضاوةي طوورِءتيين
َطةء ..كةذن وةك كيَل
بةل
ئابووريةكةيةتي دةبيَتةكةرامةتي ئةو كةسةء نابَي كةسيَكي تر هةبَي بةاليدا ضوءبيَ ..
َيةء
بيَوةذنيش سةرةتا ثةردةي لةدةس داوةء دواجاريش يةكيَكي تر ضيَذي ليَ بينيوة ،ذنيش كاال
كةبيَوةذن كةوت نرخةكةي دادةبةزَي (دةسز دوو) ة ئائةمةية فةلسةفةي هاوسةرطرييء ئائةمةية
هؤكاري سةرةكي كةيةكيَكي وةك ( ) دةكاتة يةكيَك لةتاوانبارة ترسناكء بيَ ئاطاكان كةضةندين
ك يان توشي لةشفرؤشي كردوة .
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َك ثةيادا
من ماوةيةك لةكؤمثانياي( )...بووم لةويَ ئافرةتيَكي لي بوو ئةوة ئافرةتي بؤ خةل
دةكرد ناوي (( ...بام لةئافرةتيَكي زؤر بةناوبانت دةكات لةبواري لةشفرؤشيدا))...
َي تؤدا بذيء ئةو كارة بكات
ثا كةم هةية لةمال
َيَ لةرِاي خوا هةنديَك كةم دةهيَنمة الي خؤم شويَنيان نية.
بةل
ثا يةعين جيَي ئةوانة دةكةيتةوة كة بيَ شويَنن
َك جيَ دةكةمةوة ..ذن وثياو بيَ رِؤذي 10تا 20كةم ياةت مان ثاارةي
من هةقم نية ..خةل
خؤم وةردةطرم.
ثا خؤت لةشفرؤشي ناكةي
نةْ وازم هيَناوة هيالك بووم.
ثا يةعين ثيَشي ئةو ئيشةت دةكرد
ئا ..خؤم سةرةتا دةستم ثيَكرد.
ثا كيَ فيَري كردي
من دةس كورِ ت باووم ..ئحتيااج باووم ..ئةضاووم ئاةم ويسا تاةعني بابم بؤئاةوةي م اشام
هاااةبَي  ..باااةدواي خاااانودا دةطاااةرام رِووم دةكاااردة هاااةر شاااويَنك با ايَ مقابااال هي ااايان باااؤ
نةدةكردم ئاوا تو بووم.
ثا سةرةتا كةس نةئةناسي فيَرت بكات ،بةمنونة ،ذنيَك
با ..لةو كؤمثانياية ثيَش ئةويش فةرِاشي دائرةيةك بردمي باؤ الي ثياويَاك وتاي :يئيشا
بؤ دةكاتي
ثا فةرِاشي كويَ بوو
ثيَويس ناكات ناوي بَليَم ..زؤر زووبوو ثيَن شة ساَليَك ثيَش ئيَستا بوو.
َةكاني  96تا  1999لةطةلَ ئيَستاكةدا جياوازي ضية
ثا لةسال
َي ئةوسااا سااةرةتا ثارةيااان زؤر نةئااةدا بااةم وةعاادي شااتيان ئااةدا ..بااةتاني ..زؤثااا..
بااةل
ئةشياي مونةزةمةيان ئةدا ..يان خاواردن ..زةخريةياان دةدا باةم ئيَساتا ثاارة دةدةن ياان
َيان بؤ بةرينء ب وك بيَ  ..بةخوا سةيارةت ئاةدةني ئاةرزة ياان
ئةطةر ك يَكي ضواردة سال
تةلااةفون ..ماان ئيَسااتا  20هاناادم هةيااة هااةر بااةوة دةسااتم كااةوتوة ..ئةطااةر ئااةوان ثيَيااان
َايَني طاةر ئاةوان ئةمشاتانة ناةدةن بةئيَماة طاةر ئاةوان كرِياار ناةبن ئاةي
ناخؤشة رِاساز بل
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َون داواي نيطرؤ وميَش نةكاةي
ئيَمة هار بووين ئةيبةين ئةيبةين بؤ كيَ ...تؤ ب ؤ بؤ سال
بؤت ئةكات
َةمةند
ثا باشة ئةوانةي كرِيارن فةقرين يان دةول
َاةكاني ئةطريَتاةوة باؤ (كارِيين سايَكم) ..ذن
ي بينيوماة لاةدةمي منال
َآل ثياو ئةوة ناازان َ
وةل
َاةكاة ناةبَي باؤ
َاةكاني بكاات مان ئيَساتا باؤ مندال
َاي ناياةت اةدر لةمندال
وةكو ثياو نية دل
واخؤم توشي ئةم كارة دةكرد خؤم لةم دنيا بووم ولةدونيا بووم.
ثا رةنطة نيوةشي دي اية بَي
باشااة ئةطااةر دي ايةيااة ئيَمااة بااؤ دةطريَيااني .ئااةي باشااة ئيَمااة طونا ااان نيااة ..ئةوئيشااةمان
نااةكردوة ماان بااؤكيَم بااردوة لااةخؤت بثرسااة بااؤكيَ ئيَسااتا لةبااةردةمتا تةلااةفون بكااةم بااؤ
( ،)....بزانة هي ضؤني دةوَي يان كاك ()...ي ...
َاي بازاة طةجناةكان ضايان دةويء ثريةكاان
ثا بةسةناوم ناوي كيَشةم نياة ...باةم ثايَم بل
ضيان دةوي
َك دَياانن ..بااةخوا ث ارِة
َمااان خؤيااان خااةل
طااةن حااةز ناكااات لااة ك ااي مناادا َل كااةديَن بااؤ مال
َة هةر برِوا ناكةي.
لةسةرسورِمان ..ئةو كورِة طةجنة جوانانة ثرية ذني وايان لة طةل
ثا ثريةذن
َة
ئيي لة تةماةني مان وساةروتر ..ئاي زؤرة باؤ كاورِيَكي طاةن  ..مان ئيَساتا تةماةة  46ساال
َة زؤرة.
لةطةلَ كورِيَكي تةمةن 20سال
ثا ئةي ثريةكان
ئةوان تاطةن بَي و ب وك بَي بةاليانةوة ضاكة وثارةي ضاكي ثيَدةدةن.
ثا كاسبكار زؤر خةريكي ئةمةن
َك لةهةموو نةوعيَك ،لةوةدةضَي برِوانةكةي يان تيَناطةي
من ئةَليَم هةموو خةل
ضاوثيَكةوتين ااا دوةم اااا
ثا قةت بوة كرِياري زؤر سوكايةتيتان ثي بكات
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َم ئيَساتا (نااتوانن) ئاةوان ماةجبوري
جاران ئا ..ضونكة ئيَمة مةجبوري ئةوان باووين ..باةال
ئيَمةن ..وئةوان سرِي هةموويان لةذيَر دةستمانداية وناتوانن.
ثا بةرِاي تؤ ئافرةتةكان رِازي ئةبن لةسةر سيَكسي نادروس
هةرئافرةتيَدةسز دا بةو ئيشاة ناضاار رِازي ببيَا  ،خاؤ كاابرا  50دؤالر ئاةدا باؤ ياةكجار
َي خؤي بَي .
سيَكم ،ئةيةوَي بةدل
62
ثا بةرِاستتة  50دؤالر ،نرخيَكي زؤر طران نية
َآل طةر عاجز نابي  600دؤالرييش هةية.
وةل
ثا ئةي ثياوان ثةشيمان نابنةوة
قةت نةمبيستوةتةوة ،ثةشيمان ببنةوة.
ثا بؤ
ئةي ئةَليَن خؤشاةء خؤشاي ذياان لةوةداياة...ثياويَكم دةناساي ذنةكاةي زؤر ناةخؤ باوو
خااازم وكاااةم وكااااري ثارةياااان باااؤ كاااؤ كاااردةوة بيباااات باااؤ بة ااادا هاااةموو ثارةكاااةي داباااة
(سيَكم)و دوايي وتي :يلةبازار ثارةكةيان لاي دزياومي ..بارِوام باةثياو ناةماوة لةبةرضااوم
كةوتوون ..ضاكيان نية.
َنياام باةو
ثا شةرت نية ضونكة من ثيااوي زؤر بةشةخصايةتء خااوةن مةبادْ دةناسامء دل
َنيام تؤ تةجروبةي زؤر ناخؤش بينيوة بؤية وا دةَليَي  ،وانية
جؤرة نني ،بةآلم دل
وةَلااآل بااةقوربان زؤر ةَلااةتي ..ثياااو نيااة نااةيكات..ئيي ماان دةَل ايَم ثياااو نيااة نااةيكات ئيَمااة
سةرمان سثي كرد لةم ئيشةدا ،تؤ كةيفي خؤتة.
ثا باوةرِت هةية براكةي خؤت كرِيار بيَ
َآل.
ئةرةوةل
َي تؤدا
ثا بةدزي تؤة يان سودفةي كردوة لةمال
َك
َآل ..بةحسابي خؤي بزانَي من شز وادةكاةم ساةرم ئاةبِرَي  ..ئاةو ناازاني مان خاةل
نةول
َم من زؤربا دةزاة ئةو ضؤتة الي ئافرةت.
َي خؤم بةال
ئةبةمة مال
 62لةرِاستيدا لة ضاوثيَكةوتنةكاني ترةوة بؤمان دةركةوتبوو كة نرخةكاني لةشفرؤشي لةض ئاستيَكداية ،بةآلم ئةم ثرسيارة
بؤية كراوة تا ( ) بوروذيَنني بؤ قسةي زياتر ،ضونكة لةهةنديَ باردا ليَتويَذراوة ..هةس دةكات باوةرِي تةواوي ثيَكراوة
ئةطةر ثرسياري سةرسورِهيَنةري ليَ بكةين ،هةوةها ئةمة دةبيَتة هاندةر بؤ طفتوطؤي زياترء بةخشيين زانياري زياتر.
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ثا لةء ئافرةتانة كيَ زؤر ئالوودة دةبَي ك ي طةن يان ثري نةخويَندةوار يان رِؤشنبري
َآلهي ..تيايةتي ..ئةويش هةموو نةوعي ..جاران بةم ئاةو ك اانةي وةكاو مان ئحتيااج
وةل
َم
بوون ،يان ئةواناةي لاةمالَ دةرياانكردبوون ،ياان لةساةنتةرةكان وةرياان نةئاةطرتن ..باةال
ئيَستاكة وانية(( ..بام لاةئافرةتيَك دةكاات باةناوي تاةواوء هاةموو ناونيشاانيَكيةوة))...
َةمةنديشة ..هةر مةثرسة تاقة ضوو.
حةز ئةكةي بةم سةيري كةي ..بةخوا دةول
َي ئيَوةسةتةالي هةية
ثا لةمال
َي.
بةل
ثا بةكاري دةهيَنن
َةكان سةيري دةكةن ..بةم بؤ شز خراث نا.
َي مندال
بةل
ثا ك ةكان ئةزانن تؤ ئةو كارةدةكةي
َك دةكةماةوة وثارةكاةي خاؤم
َاةكان طاةورة باوون باةم جيَطااي خاةل
ناَليَم مان لاةوةتي مندال
وةردةطرم.
ثا ضةند وةردةطري
حةس كةسةكانة بابَليَني  30,000بوَ نيو سةعات  40دةقة ئاوها..
ثا ئةي شةو ويَنيَتةوة
 100,000سةد هةزار..
ثا سااةرؤك بانااديَك وةكااو تااؤ ك ايَك دةباتااة الي خااؤي مااةرجتان ضااية دةبَيا جااوان ب َيا
ئيَستا من بينيم تؤ كةفالةت بؤدووكةم كردةوة لةسجن بةزةيي ثياياندا دةهاتاةوةيان
لةبةر ضي بوو
جااا خااؤ ثياااو حااةقي بةسااةر جااوانء ناشاارينةوة نيااة ماان جاريَكيااان دوو ئااافرة البااوو
يةكيَكيان كةركوكي باوو ساكي هاةبوو بارِوا بكاة زؤر رِة ء باؤرء ناشارين باوو ،قاذي وةك
ثووشااي موبةرياادة بااوو ..ب ارِوا بكااة س ايَ كااةم هاااتن بااؤ الم خؤيااان ئافرةتيااان ث ايَ بااوو..
ياااةكيَكيان طاااةجنيش باااوو تةماااةني 40ساااالَ باااوو ،وتاااي :يئاااةتواة لةطاااةلَ ئاااةو ئافرةتاااة
َاآل
تةوم ي ..من حةثةسام ..ئيي ورِكي طرت ..وتي :يهةر ضةنديَك دةَليَي دةيدةمي ..وةل
َي خةوت .ئةوانة كة من كةفالة بؤ كردن بةزةييم ثياياندا هاتةوة.
ئيي لةطةل
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َي سااةرؤك بانااديَك هاايؤ طؤرِانكاااري تَياادا دةكااةن وةكااو
ثا كاتَيااك ئافرةتَيااك دةض ايَتة مااال
رِوكة
ئةي هي وا هةية زؤر الديَيية (( ..ليَرةدا باام لةهةناديَ ناوضاة دةكااتء وةك ساووكايةتي
ثيَكردن ناويان دةبات ،بؤية ئيَمة باسيان ناكةين)) ...قابيلاة ثيَاي ناةَليَي ب اؤ خاؤت ضااك
بكة.
ثا ضي تر
َآل دةبي خؤي جوان بكات مةساةلةن قاذي زةرد بكاات ياان زؤر رةشاي بكاات ياان تااتؤ
وةل
بكات ،ئيي ئةو شتانةي ثياوان زياتر داواي دةكةنء حةزيان ليَيةتي.
ثا قذي زةرد مةرجة
هةموو زةرديَاك ناا ئاةويش دةناساريَتةوة ،حاةز ئةكاةي ئيَساتا ئةضاينة باازاِر باةم ساةير
كااةم ئااةزاة كااام ئااافرةت خااةريكي ئااةو ئيشااةية ..ئاايي خواياادةكرد كراسااي قورئاااني لةبااةر
دابيَ ..
َكي كويَن
ثا ئةوةندة تؤ بزاني ئافرةتةكان خةل
َآل هةموو شاريَكي تياية.
وةل
ثا ك ان يان ذنان لةبةرضي ئالوودة دةبن
َتونة وةسةيارةية.
َآل بةم بؤ موديَلة وةئال
وةل
ثا ئيَوة قةت بيَتاقةت نابن لةسةر ذياني خؤتان
ئةي ضؤن مةرطي خؤم بةئاوات دةخوازم.
ثا بؤ واز ناهيَني
ئةي بةضي بذيم
ثا بةم تؤ فةقري ني
نامةوَي فةقريي ببينمةوة زؤرم ضةش .
ثا رِؤذيَكي خؤشم ثي دةَليَي لةذيانتدا
َك بَليَن لةشفرؤ خؤ دةذين.
َآل رِؤذي خؤ هةر نية ..كوا ئةترسم خةل
وةل
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ئةم ذنة بةثيَوةرة طشتيةكان زؤر جوان بوو ،بيَ
ئةندازة مواجةهةي دةكرا لةناو طرتووخانةدا..
ثارةيةكي زؤري سةر دةكرد كة ديار بوو توانايي
مادي باشة ..بةردةوام لةطرتووخانةدا مؤبايلي ثيَ
َكيَكي زؤر
بوو بةمةرجيَك قةدة ة بوو ..خةل
َي دةدا بةريبدةن .ئةم سةرؤك باندة ئةو
هةول
كةسةية كة لةِريَطةي كةفالةتكردنةوة (رِ)ي
ئيستيغاللي كردء تووشي لةشفرؤشي كرد.
شايةني باسة طف ءطؤء زانياريةكاني كة لةسةر
( ) هةمانة زؤر زياترة لةوةي ليَرةدا بآلومان
كردونةتةوة ،بةآلم لةبةر ئةوةي زؤربةيان
دووبارةنء هاوشيَوةي ضاوثيَكةوتنةكاني ترةء
زانياريةكي نويَي تيادا نية بة ثيَويستمان نةزاني
كةضةند بارةيان بكةينةوة ..ئةو زانياريانةي
دووبارة كراونةتةوة تةنـا بؤ دةرخستين قةبارةي
طرفتةكةء هاوشيَوةيي كيَشةكةية لةهةموو
شويَنةكاندا ..هةروةها لةطفتوطؤكانيدا بةبيَ ترم
ناوي سةدان كةسي دةوت كة بةرثرسياريَتيةكي
طةورةيةء ئيَمة ليَرةدا ئةركةكةمان تةحقيق كردنء
َكة ئاماجنمانة
دادطايي كردني ئةو كةسانة نية ،بةل
قةبارةي طرفتةكة تةينة رِوو.
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فرؤشطاي ثيَنجةم
خاوةني:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
وةك سةرؤك باند كاريكردوة:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

م .إ.
 50سالَ
شاري كةركوك
 15سالَ
 6سالَ
ثةميانطاي تةكنيكي
َثشاااااااز ناااااااةبوةء خؤشةويساااااااز لةطاااااااةلَ
كاااااااةم ثال
ئةفساااااةريَكي ئيسااااااتخباراتدا كاااااردوةء كااااااةمءكاري
َاديَ
حاشايان ليَكردوة ،ثاا كاوذراني ميَردةكاةي ،هةل
بؤ رِانيةء دةس دةكات بةم كارة.

ضاوثيَكةوتين اا يةكةم ااا
َة
ثا تةمن ضةند سال
َة
تةمةة ثةجنا سال
ثا سةرةتا ضؤن كةوتيتة سةر ئةم كاركردنة
َي  1991لةكةركوكاةوة رِامكارد ..
من هي م نةدةزاني طةن بووم  15سالَ لةمةو بةر لةسال
َي هةبوو ..حةزليَكردووي
ميَردةكةم كوذرا رِةفيق حزبي بوو ..ذني تري هةبوو هةش منال
خااؤم بااوو ،بااةآلم كةسااوكارم رِازي نااةبوون شااووي ثيَبكااةم ..لااةكاتي ئينتيفازةكااةدا سااكم
َك داخ
َك هاتناااة ساااةر ميَردةكاااةمء كوشاااتيان ،ضاااونكة ديااااربوو خاااةل
َاااآل خاااةل
هاااةبوو ..وةل
َي طةجني.
َةتي خؤم دةنيَم ..ئيي عةقل
َبوون لةسةري ..من كةر بووم ثي لة ةل
لةدل
َم ئايي زرو واي لاةمن كارد..
ئيَمة خيَزانيَكي ناوداربووين ئةشرا بووين لةكاةركوك باةال
هةموو خوشكةكاة خري كوليةن ..مان خؤشام خاري م ـادم ..ماوزة باووم لةكاةركوك..
ي دَلااي ئااةوان شااووم ثااي
َي باااوكم ضااونكة بااةب َ
ئااي كةئااةو كااوذرا ،ماان ترسااام ب اامةوة مااال
كردبوو.
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َي
ثا ضةنديَك عالقةت هةبوو لةطةل
َم ئيي كردمي باةذن ،دواياي وازيشام لاي هيَناابوو تـديادي دةكاردم و دةياوت:
دووسا َل بةال
يمن رِةمس ئةدةم بة براكان ي ..زؤر هةرِةشةي ليَ دةكردم هةر بؤية ناضاار حاشاام كارد
لة براء دايك بؤ ئةو ..لةدوايادا خؤشام نةدةويسا باةم ئايي لةترساا شاووم ثيَكارد ،هاةر
َي
خااؤم ضااومة اليء ئااةويش بااةزةبري مةكانةكااةي كااة ئيسااتغبارات بااوو ئيسااتغاللي مااال
باوكمي كرد ..ئيي هةر ئةو كاوذرا ساكم ساي ماانت باوو نةوةساتام باؤ تاةعزيء شاز وا،
َةكةي مين دانابوو ذنةكةي
برِوابكة زؤري ليَدام ..زؤر ئةزيَتيدام ..لةطةلَ ذنء هةش مندال
عاةرةت بااوو شاي ة بااوو ..زوخااوي دنيايااان ئااةدامي ..منايش ثايَش عةسار بااوو و خوايااة
هةقي من ليَ سةندَي لةخويَين خؤتا بطةوزيَي ..برِوابكة نيو سةعاتي نةبرد ضوة دةري
لةبااةرقاثي خؤمااان يااةك دةسا رَيااذكرا هةويَكااةم يةكسااةر زريكااانيء زانااي ..وتااي كااوذرا،
َاة
رِامكردة دةرةوة دةهةنطاو لةقاثي لاةخويَين خؤياا كاةوتبوو .ئايي فيزاحياان كاردو مندال
َم كاةمن ثالناي كوشاتنيم دانابيَا ..
َويان بؤ هيَنام ،ترسام و رِةنطة بيخةناة ثاال
كاني شاال
َي باوك ..نةئةمال ..نةئةوال ..ناضار رِامكرد ،بةبيَ ئةوةي ديناريَكم
هةي بؤ كوي برِؤم نةمال
َكةكاة
ثيَ بَي ء بزاة بؤ كوي دةضم ..يةكسةر ضومة طةراج بؤ ضةم اةمالَ ساةركةو خةل
هةنديَك بةليَشاو دةرِؤشز وردة وردة كةركوك بةتةواوي نةطريابوو هيَشتا شةرِي تياابوو..
َكةكااة رِاياناادةكرد
وةَلااآل رِامكااردو سااواري ساايارة بااووم ها ااة ضةم ااةمالَ لةويَشااةوة خةل
َيان بةبيَ ئةوةي بزاة بؤ كوي دةضم ..سوار ساةيارةيةك باووم دةضاوو
منيش رِامكرد لةطةل
بؤ بازيان لةوي هةموو دابةزين ثارةيان دا من ثارةم ثي نةبوو ..سايةقةكة وتي :يخوشكم
تؤ ضي ضي دةوَي باؤ ثارةنادةيا ي ئينجاا مان طرياام و هي ام ثاي نياة رِام كاردووة
لةكااةركوك وكةسااوكارم نااازاة ..نااةم وت حااالَ مةسااةلة وابااوة ..ئاايي ئااةويش وتااي :يجااا
َكي رِانياةم دةت باةم باؤ ئاةوي ،وكاو خوشاكي خاؤم ..هايؤ
مةطري دادةطياان مان خاؤم خاةل
َي
خااةم نااةبَي ي ئاايي بردمااي وةَلااآل شةوطةشااتني ..لااةوي وتااي :يناااتواة بتبااةم بااؤ مااال
َي باارادةريي ..ئاايي
َم هةيااة ل ايَم قبااولَ ناكااةن ئااةت بااةم بااؤ مااال
خؤمااان ضااونكة ماان ذن ومااال
وةةاصاال فليم اي زؤرم باايين ..دةسااز دةسااز دنيااام كاارد ..ضااوم بااؤ ئَيااران ،ئااةو ماَلااة
كةرِايان كرد منيشيان برد لةطةلَ خؤيان ..تاهاتينةوة سليَماني ..ئيي ناضار طةرِاينةوة.
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دواي كؤرِةوةكة سةرم ليَشيَوا بوو ..نةم دةويَارا ب امةوة كاةركوك ..ناضاار ئاةو كاورِةي كاة
َي (ض) ماوةيةك لةوي باووم ..
يةكةم جار بردمي بؤ رِانية هيَنامي بؤ سليَماني ..بردمية مال
َنةوةبَي ئةبَي ضؤن بَي ئافرةتيَكي مندالَ طةن سكم هةبوو ئيي
ئيي بةشةر بةسةر ماال
زابتيَكي ئاسايش ناوي ( )...بوو ئةويش يةكاةم كاةم باوو فيَاري كاردم ..تائيَساتا رِةنطاة
لةطةلَ  1000ثياودا خةوتبم هي يان بةقةدةر ئةو ناشرين وقيَزةون ناةبوون لةبةضااوم زؤر
َي ليَ كردم ..و وبة بؤ ماَليَك كة ثياوي لايَ ناةبيَ باةم ذن بيَا ضاي
رِقم ليَ يةتي ،فَيل
َياان لاة .....باوو مةشاـور
َي (م) مال
ئيشيان بوَي بؤيان دةكةم ..ضاوزاة منياان بارد باؤ ماال
بااوو مَيااردو كااورِي سااجن بااوون ضااوار كااورِي تااري هااةبوو هااةموويان خااةريكي (ئااةو كاااري
لةشفرؤشية) بوون.
ثا تائةوكاتة هي نةكردبوو ،واتة لةشفرؤشي ،يان سيَكسي حةرام
َم هااةر خااؤم دةثاراساا  ..نويَااذم
َي تاارم كردبااوو جطةلااةوةي ئيَااران ..بااةال
ي ضااوار مااال
ساا َ
َةكاة زؤر تاةعليقي ئاةدا زؤر قساةي ثاي
دةكرد ..رِؤذوم دةطرد ..لةرِانياة ثيااوي سااح مال
ئااةو  ..ضااةن حااةرةكاتيَكي ئااةكرد ..ئااةي وت :يبةلااةزةتي ،لااةباري ،سااةيري جةسااتةي
ئةكردمي ئيي خةريك بووئةمردم فيَر نةبوم .ئيي منيش بةو كورِةم دةوت نةجا باة ..ئاةو
َةكاة ،ذنء ميَردةكاة ،خاةريك باوو
َك نايةن خؤي زووزوو سةري ئةدام ..ئينجا مال
َة بةكةل
مال
لةسةر من ئةبوو بةشةرِيان .منايش خاؤم باةناخي عاةرزا ئةضاوومة خاوار ..ئايي وةةاصا َل
ئةو بيَ ئةخالقة (زابز ئاسايشةكة ( ))...بردمي( .م) ي بيَ ئاةخالي خاوا لاةوة خراثيياان
َك ديَ
بكات ..شكور خوا ئينتقامي مين ليَكردنةوة ..دواي سيَ اا ضوار رِؤذ ئةم بيين خةل
َي  1991ئايي وردة وردة دةساز ثاي
َك دةرِوات ذني الباوو ياان دةهااتن ..ئةماة ساال
و خةل
كرد تااااااااااااا قةناعةتيان بةمن كرد .ئةيان وت :يقةي يَكة خاؤ عاةي نياةو خاؤ حاةرام نياةو
باشية لةسوالَ و خوا خؤي دايناوةيو ئائةم شتانة.
َي ئةوان مايتةوة
ثا ضةن لةما ل
َي .1994
تةقريبةن هةتاكو سال
ثا هةر ئةو ئيشةشي ثي دةكردي
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ئةي ناضار بووم ك ةكةشم لةوي بوو ..ب ووماية بؤ كوي من ثيَشي هاةر خاؤم باووم جايَم
نةدةبوةوة جاوةرة باة ك ايَكةوة ئايي هاةر رِؤذةو ساي ضاوار كةسايان دةهيَناا باؤم ..وةكاو
حةيوان دةبوو (ضي دةَليَن بيكةم).
ثا بؤ زوو نةرِؤشز
لةرِةوشي ئةم ذنةشدا جاريَكي تر دةبينني
َةكةي ك ةكةي دةبيَتةوة بةكؤس لةبةردةم
بااؤ كااوي ب ااوماية هاايؤ شااويَنيَك لااةوة مندال
ضارةسةردا وةك هةموو ئةوةكاني تر
باشي نةبوو.
َةكانيان ناضاريان دةكات ثةنا بةرنة بةر
كةمندال
ثا ئةوسا كرِيار زؤر بوون يان ئيَستا
لةشفرؤشي .ثا ضةندبارة بوءنةوةي كةيسي
ئةوسااا طرانااي بااوو بيَااوةذنء ذن زياااتر
لةخؤيدا
كةمندالَ
دةردةكةوَي
مندالَ
فيَاااار دةبااااوون بااااةزؤريش لةنااااةبوونيا..
ثةراويَزكةوتوة و دايكيش ثةراويَزكةوتوة
َطايةكدا
ثيااااوة كاااانيش زؤر زؤر  200دينارياااان دووكةسي ثةراويزكةوتوء لةبةردةم كؤمةل
دةدا ،باااةآلم ئيَساااتا وانياااة ،ئيَساااتا هاااةر كةدامةزراوةكاني طوجناونةبن ئاساني دةبنة
لةباسااكردن نايااةت ..رِؤذانااة هااةزار كااؤ قورباني بؤدياردةيةكي وةك لةشفرؤشيء بةردةوام
بةثوليَ ،ثياويش لةسةدا ناةوةتء ناؤي جيَكةوتي ثةراويَزي يةكي ئاستةنطي دةكةنةوة.
خةريكن.
ثا ئيَستا كرِيار ثارة زؤر دةدةن
ئا..زؤر زؤر ..بؤشةويَك ( )500دؤالر ئةدةن.
ثا برِواناكةم ضؤن ئةو ثارة زؤرة
ئي بؤ برِوا ناكةي ثارةي بةالشيان دةستدةكةويَ  ..بؤ نايدةن خؤ بةئارةي رِشز ثةيداي
ناكةن.
ثا ئةي فرؤشياري ئيَستاو ئةوسا فةرقيان ضية
َي جاوان ..بةتايباةت
َتونء ماال
ئةوس ا ناَليَم لةبةر نةبووني بوو ئيَساتا هاةر باؤ مؤديَال و ئاال
َكي سليَماني شيَز ئةسامء شز جوانن.
خةل
َي  90كانء ئيَستا
ثا ض فةرقيَكي تر دةبيين لة بةيين سال
ئةوسااا تةنانااةت (جاانم) وانااةبوو ثياوةكااة دةهااات )جارَيااك ئةوثااةرِي دووجااار سيَكسااي
َم ئيَساتا )ماةتالي ء زؤر شاز ساةير ساةير داوا دةكاةن(..
دةكرد( و بةثةلة دةرِؤش باةال
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َم جااااران قاااةت
ئينجاااا ئيَساااتا لةساااةتةالي ء ساااي دي ضاااي دةردةضا ايَ ئةياناااةويَ  .باااةال
وانةبوو.
ثا ضي زؤر سةيرة لةالت يان زؤر طؤرِاوة لةكرِيارةكان
مةسةلةن )هةموو جؤرةكان سيَكسي نادرووس ( .ئيي شز وادةَليَن سةرت دةسورِمي.
ثا خؤت ضند شووت كردووة
َم هاةر ناةبوو،
لةرِاستيدا زؤر زؤر لةبذاردن نايةت ..ضاونكة مان هاةر ويساتم داماةزريَم ،باةال
َمدا بؤ ثياويَك سيم كات هةر نةبوو..
هةر هةول
ثا ضةند
زياد لة  13دانةجار شووم كردوة.
ثا ضؤن برِوا ناكةم ،63باسي لةشفرؤشيةكان ناكةم شووي رِةمسي دةَليَم
ئي شووي رِةمسي بة (مةال) يان مةحكةمة قةصدت كاميانة
ثا باوةرِ ناكةم ،بةهةركاميَكيان بووبَي
هةقتة شانسي خؤم وابوو.
ثا باشة ضؤن
ي ياةكيَك دةيـيَناام دواي سااي ماانت ناةدةطوجناين ..ياةكيَك ساااَليَك ..ياةكيَك ناؤ مااانت..
ئا َ
يةكيَك دوو سالَ ..يةكيَك شة مانت ..ئيي ئاوا تا  13ثياوم ناسي ،بطرة زياتريش
ثا ئةي ئةو ثياوانةي لةشفرؤشي
رِةنطاااة  500تاااا  1000م بينيبيَا ا ئااااخرمن كةشاااووم دةكااارد حاااةزم ناااةدةكرد خياناااةت
لااةميَردةكاة بكااةم بةسااةر ئااةو ثياااوةوة نةئةضااوومة الي كةسااي تاار ،دةنااا لااةوة زياااترم
دةبيين ،تؤ هةر بزانة  15سالَ كةمة
َكي كوي بوون
ثا ئةو شووانةت خةل
ضةم اااةمالَ ..كاااةركوك ..سااايان لاااة بازياااان ..دوان رِانياااة ..ئيَاااران ..توركياااا ..سااااَليَكيش
َي ليَكردم ..ثياويَاك ئاةويش باةم باؤ ئاةو ئيشاة
لةتوركيا بووم ويستم دةرضم ئةو يش فَيل

َتة وتراوة بؤ ئةوةي كاليةنتةكة زياتر بيَتة
 63لةكاتي طفتوطؤدا ئةم برِطةي ثرسيارة ينا برِوا ناكةمي بةشيَوةي نيوة طال
قسةكردن ،كة بةهةمان شيَوة جؤريَكة لة جؤرةكاني وروذاندنء وةرطرتين زانياري و لةم تويَذينةوةيةدا بةكارهيَنراوة.
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بردميء درؤي لةطةلَ كردم ..ئيي لةزاخؤ دووجار شووم كرد ..كاورِة ضاوزاة ..ليَارة ئااخر
َ قي داومء مارةي كردومةتةوة.
ميَردم سليَماني بوو ..64كةسيَ جار شووم ثيَكردوةء تةال
ثا ضةند شوويان بةمةحكةمة بوو
ثيَنجيان.
ثا باقيةكاني تر
هةمووي الي مةال.
ثا ضةند مناَل لةهةموويان هةية
دووان ك يَكء كورِي تةقريبةن ضواريشم لةناو بردوة.
ثا كام ميَردت زؤر خؤشي دةويسز
(د) دووساااالَ ذناااي باااووم ..الي ماااةال ماااارةي كاااردمء دوكااااني  ....هاااةبوو الي )مزطاااةوتي
طةورة(.
ثا ئااةي بااؤ لةمةحكةمااة
َطا ثياو ساالريدا
َطايةكى ثياوساالرية لةكؤمةل
َيَن كؤمةل
رِاستة دةل
مارةي نةكردي
َطادا رِةط دائةكوتيَ
كاتيَك سونةت و كةلتوءرةكانى لةناو كؤمةل
نةي دةويَرا لةبةر داياكء ئازاد تاكة كةم دةبَي بةذيَر ثيَوة ..سيستةمى سياسى
كةسااااااااوكاريء ئينجااااااااا تؤتاليتار عيَراقيش لةم كةلتوءرةدا بةشداريةكى طةورة كردوة..
خااؤي ذنيَااكء منااداَليَكي دةبينني ميَرد ئةم ذنة (م) كة ميَرديَكى نارِةمسى رِةمسية (ئةم
قسةية لةخؤيدا درؤكردنة لةطةلَ خؤدا ،درؤكردنة لةطةلَ ئايني
هةياااةء مااان نزيكاااةي 20
وشةري ةتدا) ئا ئةمة سةرئةجنامى هةبوونى ضةند شيَوازيَكة بؤ
سالَ طةورةتر بووم.
هاوسةرطري لةهةموو شيان مةترسيدارتر ثةمياننامة هاوسةريةتية
ثا سك ليَي نةبوو
لةاليةن مةالكانةوة.
باااااا ..ساااايَ ماااااانت باااااوو
فةوتاة.
ثا من هةر برِواناكةم كةدةَليَي سيانزة شووم كردوة
َدا هةروا دةبَي من ساةر لاي شايَو او باووم طاةر ذيااني خاؤم باام بكاةم باةوردي
لة  15سال
دةحةثةسايَي بااةخوا شاة كتَيا بةشام ناكااات ..دةساز نوسااينم هةياة خااؤم زؤر شااز
ذياني خؤمم نوسيوة.
 64لةرِاستيدا ناوي هةموو ميَردةكاني دةبات ،بةآلم ئيَمة شارةكان بةكاردةهيَنني بؤ دةربرِيين ناوةكانيان.
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ثا باشااة باااواز لااةميَردةكان بـَياانني تااؤ خااؤت حااةزيَكي تايبااةتي هةيااة بااؤ ثياااو يااان
َي خؤتدا
ثياويَكي دياريكراو هةية لةخةيال
َاآل
َي وةل
حةزم لةثي اوي وةساةتة ..مان زؤر جنسايم درؤ ناكاةم ..رِقيشام لاةو ذنانةياة كاةدةل
هةسااز ثيَناكااةم ..ماان واناايم خااؤم بةميَردةكااةم وتااوة با(س ايَكم بكااةين) ..حااةزم ليَيااةتي
مةسةلةن شةوان خؤم تةكليفم دةكارد لاة ميَردةكاةم ..كةئةماة زؤركةماة ..بؤياة شوشام زؤر
كرد ..هةر نةم دةويسا ثاةنا بة رماة باةر شاز ناشاةرعي ..ئاةموت خاوا باارِة م ثيَبكاات
َما بَي  .حةرام نية وة خؤشام نةفساي خاؤمم دةناساي ئاةم وت
ميَرد هةر ضؤنيَك بَي لةطةل
َةت نة .
باتوشي ةل
ثا شز ناشرين ليَ داواكراوة لةكاتي سيَكسدا
هااااااااااااااااةر زؤر زؤر ..بااااااااااااااااةم
نةمـيَشتوة.
َطايةدا رِيشةي داكوتاوة
كةلتوءري فرةذني لةناخي ئةم كؤمةل
ثا وةكو ضي
ئةمة لةرِووي زانستةوة بنةماكةي دةطةِريَتةوة بؤ هةمة
بةتايبااااااااااااااااةتي (سيَكسااااااااااااااااي جؤري لةسيَكسدا و لةبةر ئةوةي كةلتوءر و ئايني
َطاي ثياوساالري فرةذني حةرام
بةشيَوةيةكي طشتيش كؤمةل
نادرووس )..
نةكردووة ،ئةوا هةر لةكؤنةوة ئةطةرضي ذنان نارِازي
ثا بااااااااؤ ئةوةناااااااادة حااااااااةزيان
َم هةر ذني دوةم و سيَيةمي
بووبيَزء بةشةرِيش بووبَي بةال
لةسيَكسي نادرووستة
هيَناوة .بةآلم وةك يةكيَك لةدةرةجنامةكاني ثيَشكةوتين
لااااةخؤيان بثرسااااة شاا ايَز ئااااةو رِؤشنبريي لةكوردستاندا داكؤكي و داواكاري لةمافةكاني
َكاني رِؤشنبري
(جاااؤرةن لاااة سا ايَكم) ..ناااازاة ذنانيش ضؤتة ثيَشةوة هةر بؤية خةل
َة قسةيةكي ناباةجيَي رِوبةرِووي شةرميَك ،رِووبةرِووي قسةي خؤيان دةبنةوة و
((...كؤمةل
كااارد)) ...باااةخوا بينيوماااة قاااذي ناضن ذني دوةم و سيَـةم بـيَننء ثةنا دةبةنة بةر سيَكسي
كةلةخؤيدا هةرزانية ،كةم كيَشةترة
نامةشرو
ئافرةتةكااةيان تونااد طرتااوة وةك
مةسسوءليةتيشيان ناكةويَتة سةر ..تةنانةت وةكو رِوويةكي
لةفليمةكانااااااادا ضااااااااؤن سااااااااوار
َةمي دةدات كاتيَك
ثيَشكةوتنيش بةئازادي سيَكسي لةقةل
َم وةك
َةمة دةبن ،بةال
ئةسااا ء شااااز وادةباااان ..يااااان كةدةطرييَ ء تووشي تةنتء ضةل
َكي عةشايةر) تائيَستا
بينيوماااة باااةزجنري لاااةذنيان داوة لةشفرؤشةكان دةَليَن:ي(خةل
لةكاتي سيَكسادا تاةنيا بةتاةنت ثابةندن بةبنةما كةلتوءري و ئايينيةكانةوةن داكؤكي دةكةن
حااااااااااااااااااةزو ئارةزوةكاااااااااااااااااااني لةسةر فةراهةمكردني فرة ذني بؤيان.
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خؤيانةوةن..
ثا كيَ زؤر ئالوودة بوة كرِياري موسةقة يان عةشايةر
َآل هةموو رِؤشنبرين بةدةطماةن عةشاايار هةياة وابكاات ،عةشاايةر حاةزي لةياةكيَكي تار
وةل
بَي ئةضَي دةيـيَنَي دةربةس نايةت.
ثا ئةي ئةوسا
بةخوا ئةوسا بةثيَي ئةو وةختة هةر موسة قة بوون.
ثا ضااؤن ئالوودةيااان دةكةن بةمنونااة سااةرؤك بانااديَك ضااؤن ئااافرةتيَكي ب ايَ ئاطااا ئااالوودة
دةكات
َي (ض) دةكاارد ئااةو بااةم
َؤن ..حااةمام ..ئيَسااتا ذنَيااك هااةبوو هاااتو ضااؤي مااال
لةريَطااةي سااال
َؤن ياان مةسابة ياان حةفلاة..
رِؤذانة هةموو رِؤذ ئةضوو باؤ حاةمام خاؤي دةشا ياان ساال
بةم بؤ ئةوةي دةستنيشاني كؤء ذن بكاتء هةنديَ جار بةمؤبايل رِةمسيشي دةطرتن.
ثا زؤرة ئةوانةي قةرز دةكةنء ئالوودةي ئةم كارة بوون
َآل هي هةر زؤر زؤرة ..كؤ زؤر ئالوودة بوة ،ئيَستا مؤدةيةتي..
وةل
ثا كرِيارةكان زياتر ضييان دةوَي
َي (م) باووم زؤر ناةيان دةثرساي طةجناة ياان ناا..
جاران ثيااوان ناةي دةثرساي كاةمن لاةمال
ئيَستا عةكسة و ك ي طةن مةر وباة( ..ضاونكة موت اةي زؤر لايَ دةبيانن ،ئاةوة باةهؤي
ئةوةوةية كة دةزانن ضؤن ثياو ئيغرا دةكةن)..
َةكان دةكةن
ثا كرِيارةكان شةو يان رِؤذ زياتر سةرداني مال
رِؤذ زياتر.
ثا بؤ
َي خؤيااانء دةبنااةوة بااةثياو ،بااةرِؤذيش ديَنااة طياااني
بةشااةو دةطةرِيَنااةوة ناااو مااالَء مناادال
ئيَمةء دةثارِيَنةوة.
َي (م) ةدريان زؤر ليَدةكردي
ثا لة مال
نااةك هااةر لااةمن هااةر كااةم ب ااي ااةدري لايَ دةكااةن بؤمااان نااةبوو حااورِبني يااان بيانزانيايااة
ثياويَك دةيةوَي قسةمان لةطةلَ بكات حةيايان دةبردين..
ثا بةرِاي تؤ ثياوان بؤضي ئةوةندة كرِياري ئةو شتةن
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جنم وةك هةيةجان واية ..زؤريش خؤشة ..تةحةمول ناكةن ..وةكو ذنيش نني..
ثا ثياوت بيستوة ثة شيمان بَي
زؤر كةم ..بينيومة تؤزي دواي تةواو بوون وتويةتي :يبةخوا ثياويش كةرةي
َنة
ثا بةتةصةوري تؤ زؤرن ئةو ماال
بةهةزاران مالَ هةية لةم سليَمانية جطة لةئةترافةكان كاة ئاياا ك اي خاؤي بيَا  ..ياان ذناي
خؤي بَي  ..ئةو ئيشةيان ثيَدةكةن ..ئينجا هةموويان شةبةكةن.
ثا ضؤن ئاوا ئةو ذمارة زؤرة ئالوودةدةبن تي ناطةم بؤ
ئاسانة ليَيان دةضنة ثيَش ..ئيغرايان دةكةن بة قةزيةي جنسي ،مادةو شز تر.
ثا قةت نةتبيستوة وةعدي شز طةوةرة بدةن بةرامبةر ئةوةي ك يَك بكةنة ذن
زؤر زؤر ..بااةخوا ئااةرزة ..خااانو ..هةمووشااز ..بااةم ك ايَكي طااةن بااةرين بؤيااان ..لااةم
َنااة
رِؤذانااةدا يااةكيَك تةلااةفوني كاارد ئااةيوت :يلةكااةركوك ئااةرزة ئااةدةن ،يااةكيَك بااةرة بااؤ فال
كةم ،وةعدي داوة بؤت ئةكات طةر كةسايش نةباةي خاؤتي  ..ياان لةعاةيادةكان فةرِاشاي
َك ئةبات لةدةرطاي ئةو دياوة..
عةيادةكان ..ذنيَك هةية فةرِاشي مةكتةبي ( )...ثياو بؤ خةل
َكي شارةزوورة زؤر قامية ناوي (ك) ة.
خةل
ثا ئةو ئافرةتانة لةجنوت ئةدزريَن دةس سةرؤك باند ناكةون
َي دةسالَ تا يانزة سالَ دةبن ..ئةماناة شاةبةكةن لاة...و ...و(( ...نااوي ضاةند شاويَنيَك
بةل
دةبات لةهةريةك لة شارةكاني سليَمانيء هةوليَرء كةركوك ،بةآلم دةَلَي :ي كةركوكاة ئاةو
شارةية كة ليَوة تةوزي يان دةكةن ،ضونكة لةبة داو موصلَء خوارو دةيانـيَنن.ي))...
َك بردوة بؤ كةم
ثا تؤ خةل
نااا ..خااؤم ضااووم نااةمويَراوة بيبااةم بةم جؤرة دةبينني كةلةشفرؤشى دةبيَتة بةردةبازيَك بؤ
َوطؤرِ
ئااااافرةتيش هااااةبوة بيبااااةم ،بااااةآلم طةيشز بةبازرطانى مرؤظ ضونكة بةهؤ ئال
لةشفرؤشةكان لةنيَوان شارةكاندا دةكرَي ئةمة لةبةر
نةمويَراوة.
َةتى و كةلتوءر سيَكم
ثا لااااااااةكاتي عااااااااادة (سااااااااوورِي ئةوة كةلتوءر سيَك وةل
كردنيان جياوازة.
مانطانةدا) ئةو ئيشةيان ثيَدةكةن
َطرن.
با با ..ثيَيان ئةوتني جوان خؤتان بسرِن يان ئيسفن هةل
ثا كرِيار هةن داواي سيَكسي جةماعي بكةن
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زؤر زؤر ..ناَليَم لةدواي ثرؤسةي ئازادي دنيا زؤر خراث بوة.
َي سةرؤك باندةكان
ثا كات وناكاتي هةية لةمال
َك بةرِي بكةين ..ئيي ئةطةر دةستمان لةناندا بيَ ئةبَي برِؤين.
نادةبَي خيَرا خيَرا خةل
ثا بةراي تؤ زياتر فرؤشيارةكان لةكام ضينن
َاااة كةسا ايَكي ناساااراو دةدات كاااة بةرثرساااياريَتيان هةياااةء لاااةم باااوارةدا
(( ...نااااوي كؤمةل
كاردةكةن))...
((ناوي كةسيَكم ليَثرسي ،ضونكة ئةو ناوة زؤر دووباارة دةباوةوة لاةنيَو ئاةو كةساانةدا كاة
ضاوثيَكةوتنم لةطةلَ دةكردن ،ئةويش بةم شيَوةية وةآلمي دامةوة)):
يثيَءدةَليَم بةم توخوا ضي تؤية ي
برِوابكة هي ي من نية بةم ئةو ناوة زؤر دووبارة دةبيَتةوة.
َكي خؤي دةويَ ئيَستا (رِ) 65هي ئةوةء كار باؤ ئاةو
َم ئةويش خةل
َآل زؤر زؤر بةال
ئةريَ وةل
دةكات بة تايبةت.
ثا ك ةكةت ئةزانَي ئةم كارةدةكةي
بةخوا هةسز كردبوو.
ثا سةرؤك باند دةس دةخاتة رِيَي لةشفرؤشةكان ئةطةر شووبكةن
َن ئاايش بدؤزيَتاةوة ..كااتي خااؤي مان ئيشاام
هاةر زؤر زؤر ..حةزناكاةن شااوو بكاةين ..ناياةل
َي (م) هاااتون مةلاااةفيان
َكي موحتاااةرةم بااؤ ئاااةوةي واز بـيَاانم ماااال
دؤزيوةتااةوة لاااةالي خااةل
َداومةتةوة يان كة شووم كرد هاتن بةكةسوكاري ميَردةكةميان وتوة كةمن ضي بوم..
هةل
ثا يةكيَك دوور بكةويَتةوة سةروك باندةكان حماوةلةي دةكةن
ئااا زؤر زؤر تةلااةفوني بااؤ دةكااةن ئيزعاااجي دةكااةن بااةدواي عنااواني دةطااةرِيَن ثياااوي بااؤ
دةنيَرن.
ثا بؤ
بؤ ئةوةي بةم خؤيان نةبن وشتيان لةسةر نةَليَ  ..من ناَليَم شةبةكةن.

َكي ناوضةي بادينانةو لة هةموو ناوضةكاني كوردستاندا ئةم كارة دةكاتء زؤر ثسثؤرِة تيايدا،
 65لةبنةرِةتدا كةسيَكة خةل
بةئةندازةيةك لةسةر هةموو ئاستيَك لةشفرؤ بؤ ثياوان ثةيدا دةكات.
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ثا هايؤ رِؤذيَ رِوبااةروي كةسايَك بويتااةوة لااةبازارِ يااان لةحةفلةيااةك لةشااويَين زؤر ئيحااراج
بي
زؤر زؤر ضونكة ثياو بيَ شاةرةفة شاانازي ثيَاوة دةكاات وكاتيَاك بةالمانادا دةرِوات دةَليَا :
يسااةد جااار سيَكساام لةطااةلَ ئااةوةدا كااردوةي ..بةالماناادا دةرِؤنء دةَلايَن :يكااةي بيَمااةوةي..
ئيي شز ناشرين دةَليَنء لةرِووم نايةت.
((لَياارةوة طفتوطؤكامنااان دةمانباتااة قؤنااا يَكي تاار لااةذياني كااة ئااةويش بريتيااة لااة قؤنااا ي
دووركةوتنةوة لة لةشفرؤشيء دةضيَتة ماَليَكي ناودار لة ناوضةي))...
ثا كة ضويتة ئةوي هيؤ ئةو ئيشةت دةكرد
نااااةْ ماااااوةيكي زؤر وةك ئيشااااكةر لااااةويَ مامااااةوة رِؤذي 100كااااةم ناااااني ليَاااادةخوارد..
ثةناطايااةكي زؤر بااا بااوو ،ضااةندةها
َطةيةكى ترة لةسةر سيستةمى
ميوان بةِريَكردنيش بةل
ذناااااي ليَقاااااةوماوي وةك مااااان رِووياااااان
ثياوساالر كةتيايدا بةجؤريَكى تر رِةطةز مىَ
ضةوسانةوةوة
لةرِوو
ت َياادةكرد ،تااةنيا ناخؤشااي لااةم ماَلااةدا دةضةوسيَنيَتةوة
زؤري كااركردن بااوو ئةمااة سااةرةرِاي جياوازييةكى ئةوتؤ نية لةطةلَ لةشفرؤشيدا
ئااةوةي وةك سااجنيَك دةذياااين ،ئااةركي (ضونكة لة لةشفرؤشيدا جةستة ذنيَك بةكار
ئيَماااة مياااوان باااةرِيَكردنء رِاثةرِانااادني دةهيَنرَي بؤ ئةوة ثياويَك ةريزةكانى خؤ تيَر
َة ثاشـاتيَكى ديار كراو هةية وةك
كات و كؤمةل
َةكااةبوو ،ب ارِوا بكااة سااةعات
ئااةركي مال
َم (لةم بارةدا
ئةوة لةبةشى يةكةمدا بامسانكرد بةال
دووي شاااااةو هيَشاااااتا لاااااة قااااااث شاااااز
توانا و وزة ذنيَك ،كة هةر دةكاتة جةستة بةكار
نةدةبووينااةوة ،بااةآلم تااا خااوا حااةزكات دةهيَنرَي لةثيَناو ئاماجنيَكى تردا كةئةويش بةرز
َيةتى ثياويَكى
موحتةرةم باوون ..باةم لةطاةلَ ياةكيَك رِاطرتنى سوم ة جيَكةوتى كؤمةال
ناودارة)  ..لةم دوو جؤرة ضةوسانةوةيةكى قيَزةونة
لاااةكار بةدةساااتةكاني ئاااةوي رِيَكاااةو
َطايةو
شووي ثيَبكةم حةزمان لةيةك كرد ئيي بة ثيَوةرة ئاينى و كةلتوءرييةكان ئةم كؤمةل
َم ضةوساندنةوة
َطاكانى تريش بةال
زؤربة كؤمةل
رِؤشتني.
َطايةدا هيَندة يةكةم قيَزةون
جةستةيي لةم كؤمةل
ثا لةطةلَ ئةو هي كرد
نية ئةطةر ضى لةرِوة مرؤييةكةوة هةردوو جؤرةكة
ئااااا ناااااَليَم حااااةزمان لةيااااةك كاااارد ئاااايي قيَزةونن لةال ئةوانة ويذدانيَكى مرؤيى زيندويان
ماوةيااااةك لاااااةذيَرةوة ثيَكااااةوة باااااووين هةية بةبىَ جياواز سةيريان دةكات.
دوايااااي رِؤشااااتني بااااةم درؤي لةطااااةلَ
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كردم وتي :يدةوبةم بؤ خاري ي ..كةضي لةتوركيا مين جيَـيَش و خؤي رِؤيش .
ثا ضةن مانةوة ضيشتان دةكرد
سيَ اا ضوار مانت ماينةوة ..ئيي شوقةيةكمان طرت ئافرةتء شز وا دةهاتنة ئةوي..
ثا بؤ ضي دةهاتن
ي كابرا خاؤي (دةآللَ) باوو ئايي باؤ ئاةوة ماين بردباوو هةرضاةنة لةثيَشاا وايناةوت ،وتاي:
ئَ
يئةت هيَنمي
ثا ثاشان ضيتان كرد
ي ياةك ثاوول ..ئايي مااوةي ئااوا
ئةو جيَ ي هيَشتم هةرضي ثارة باوو باردي ..منايش باةب َ
مانطيَك مامةوة بة تةنيا تؤزيَك ثارةم ثةيداكردوو طةرِامةوة لةزاخؤ دانيشتم ذوورم طارتء
َكي سليَماني بوو زؤر يارمةتي دام ئايشء شاز باؤ
دانيشتم ئيي يةكيَكم ناسي لةويَ خةل
َآل داوايكردم شوم ثيَكرد.
دؤزميةوة تا ماوةيةك ..وةل
ثا ئةي ك ةكةت
ئةويشم هةر ثيَ بوو.
َي
ثا ضةن مايتةوة لةطةل
هةشا مااانت ئاايي وتااي :يناااتواة بااةرِةمسي مااارةت بكااةم بااةم هااةر يارمااةتي ئااةدةمي..
دووان باااوون هااااورِي باااوون ..ئااايي مااان شاااووم بةياااةكيَكيان كااارد دواي وتاااي :يهاورِيَكاااةم
ئةطةرِيَتةوة بؤ هةوليَر ئيشةكةمان دةرِوات بؤ ئةويي ...ئيي ئةويش جيَي هيَشتم.
ثا كةواتة شووكردنةكاني تؤ ماوةكانيان كورت كورت بوة
ئا تةنانةت يةكيَك بـاتاية بؤ دوشةويش حةزم ئةكرد مارةم بكات ئةوة لاةئيَران و ميصارو
بة داو ئةم شويَنانة زؤر زؤرة ..باشية توشي هيؤ نابي تةناناةت قاانونيش رِيَطاةت ثايَ
ئةدات ناشبَي بةزينا.
ثا رِؤذيَكي خؤشي خؤ بؤ بام ئةكةي
َكيَشااا)) ...ئااةو
َي هةل
ئاااي ئااةيام زمااان رِاسااتيةكةي رِؤذي خؤشااي (( ...هةناسااةيةكي قااول
رِؤذانةبوون كةلة طةلَ ئةو سطبابة دةخةو (د) ،ئةوة خؤشيين رِؤذاني مانن ..باةم ئاةوة
ئةي زاني ضؤن سيَكسم لةطةلَ بكات.
َكيَشا))...
((...هةناسة يةكي هةل
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وتااي قااةت (قوبلااة) كااانيم بااريم ناضايَ بااؤ ماان لةسيَكساادا خؤشاايين شااز قوبلةيااة دوايااي
شتةكاني تري.
ثا رِؤذي ناخؤ
هةمووي ناخؤ بوو ذيانيَكي ئاوا خؤشي كوا
ثا حةزت لةض رِةنطة
َي ،زةرد  ،رِةنطة فاحتةكان زؤرم رِي لةرةنطي تشائومة..
سور ،ثرتة قال
ثا حةزت لة ثياوي ضؤنة
ثياااوي زؤر قااؤز زؤر طااةرمءطورِ لةسيَكساادا رِقاام لةثياويَكااة بيَتااوك بَيا يااة  ..ثياااو ببياانم
َم يةتة دةر ..ئيي بةرز نةبَي ء كورِتيش نةبيَ  ..كةسيَكسيشي
قؤلَء شاني بيَتوك بَي دل
كرد يةكسةر تةوَي زؤر ناخؤشة..
َم زؤر وريا بوو ..ئةميش جلة كانى موحتة شةم بوو
ئةم ئافرةتة زؤر لةوة زياتر شتى ثىَ بوو بةال
َى زؤر تةرِ
وةكو زؤر بة سةرؤك باندةكانى تر لةضكيشى ئةدا بة سةرا ئينجا زؤر مةكرباز بوو دل
بوو وةزؤر م لومات هةبوو ئةمة سجن نةكرابوو بةسودفة هاتة المانء كيَشةي هةبوو دةركةوت
سةرؤك باندة.
ئةمة تةنـا سةرؤك باند بوو كةثالني تةواوي بؤ داهاتوو هةبوو ،وةك خؤي دةيوت :يرِةنطة تا
ئةوةندةي لةبار بؤ ثياو ،خؤشم تاقةتي سيَكسم ويَنيَ  ،حةز ئةكةم ثياوم لةطةلَ بيَ  ،لةبةر
ئةوةي دةزاة ،ئاسان نية شوو بكةم وةك عاداتء تةقاليد ،يةك بةحوكمي تةمةنةكةم ،دوو
ِرابردووم ،لةبةر ئةوة ناضارم هةر بةو شيَوةيةي خؤم شوو بكةم ..ئيي رِةنطة زةواج بكةم وةك بة
سيغة ،دوو سالَ ئاوا سيَ سالَ ..تاد ..دواتر بةتةمام خوا بيكات بةنسي حةج ئةكةمء تؤبة
دةكةم ،ئةطةر نةشبوو %100 ،حةجي عةمرة دةكةمي دةيوت :يثالنيَكي ترم هةية ،نازاة
سةردةطرَي يان نا ..لةخانوي كريَدام داواي بِريَكي زؤرم كردوة ،ئةطةر وةرمطرت دةضم بؤ
ئةمريكا ،خوشكيَكم لةويَية ،ئةطةر نةبوو دةضمة س ودية باقي عومرم بةسةر دةبةم ،هةموو شتم
حازرة.ي
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فرؤشطاي شةشةم
خاوةني:
تةمةن:
دانيشتوي:
تةمةني لةشفرؤشي:
وةك سةرؤك باند كاريكردوة:
ئاسز خويَندةواري:
رِيَطاي فيَربوون:

 .سوور . ( .ج) .
 62سالَ
شاري سليَماني
َيدا لةشفرؤشي كردوة
لةمندال
 18سالَ
نةخويَندةوارة
َيةوة خولياي ئةم كارةبوةء بة ئارةزووي خؤي.
لةمندال

ضاوثيَكةوتين اا يةكةم ااا
ثا كةي طرياوي
نزيكةي ساَليَكة
ثا لة سةر ضي
خؤيان ئةزانن لةسةر مناَليَكي (بيَ ئةخالي) و باوكة خويَرِيةكةي دوور لة رِووي تؤ.
ثا لةسةر مةسةلةكةي (ن)
َيَ
بةل
َكو مةبةستمة تؤزي طاويَ لاةخؤت
ثا لة رِاستيدا من زؤر قسةلةسةر ئةو كيَشةية ناكةم بةل
بطرم ،دةكرَي
بةسةرضاو.
ثا تؤ لةكةيةوة خةريكي ئةم كارةي
َي  2000ةوة ،ئاايي بةيااةكجاري ئاااوا
بةنيساابةت ئااافرةتء شااز وا بةرِاسااتييةكةي لةسااال
نااةك البااة ال حااةزم لااة رِابااواردن كااردوة لةطااة َل ئافرةتاادا ..ضااونكة خيَزانةكااةم نةخؤشااةء
ناتوانَي سةر جيَيم بكات.
ثا ضةن مناَل هةية
ثيَن
ثا ئةزانن تؤ ئةوة دةكةي
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نا ..كورِو ك ةكاة طةورةن.
ثا ئةي خيَزانةكةت
نةْ ..نازانيء نةشيزانيوة
َك بؤ دةهيَنا
َتان بوو خةل
ثا ئةي ضؤن (ن) لة مال
َمان خيَزانةكةم بردي بؤ نةخؤشخانة.
َكم بؤ نةهيَناوة باوكي داينابوو لةمال
من خةل
َم كااتي تار ئيَاوة ئاافرة تاي ترتاان هاةبوو ياان ضاؤن ثاةياتان
ثا باشة واز لة (ن) بـيَنة باةال
دةكرد
َي ياااان برادةرماااان هةياااة ..باااؤ منوناااة بةبؤناااةي برادةريَكاااي خؤماااةوة نااااوي (م) ئاااةو
باااةل
ك ةكةي خؤي بؤ هيَنام ،ئائةم (ن) ئيَستا سجنة ئةوة باوكي بؤي هيَنام.
َةو تةحةمولي ئةو كارة ناكات
ثا كةهيَناي هةست نةكرد زؤر منال
َي ..كاتيَك بؤ ماين هيَناا
تةحةمولي ئةكات بؤ ناي كات ..خؤ من يةكةم كةم نةبووم لةطةل
زياتر لة دووسالَ بوو ئةوة ئيشي بوو ،ئينجا كةشز بة زؤريش نةبَي من هةقم ضية.
ثا لةطةلَ (ن) زؤر خةوتوي
َي.
بةل
ثاضةند
يةكةم جار ضوار شةو ضوار رِؤذ دوايش ناو بةناو.
ثا لة كويَ
َةوة.
لة مال
َةكةت لةكويَ بوون وانةيان زاني
ثا ئةي كةواتة مالَءو مندال
لةسةفةر بوون.
ثا هةموويان
َي.
بةل
ثا خؤي رِازي بوو
زؤر نا ،باوكي ثيَي دةكرد.
َي تةويَ
ثا ئةي ضؤن كةسيَك زؤر رِازي نةبيَ ثياويَك ئةتوانَي لةطةل
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َم بااةم كااةليَم ئةثرسااي بااؤ
رِازي نةبوونةكااةي ضااؤن بااووة خؤوانااةبوو بَلااي مةخااةوة لةطااةل
وائةكةي ئةي وت :يباوكم ثيَم دةكاتي
ثا ئةي تؤ جطة لةخؤت كةس بؤ نةهيَنا
َكي بؤ ئةهيَنا
نةخيَر بةم كابرايةك ئةناسم ناوي (خ) لةهةوليَر ئةو خةل
ثا كيَ ئةناسي جطة لة (خ) خةريكي ئةو ئيشة بَي
َاااايَم شااااارةكة كااااةمء زؤري خااااةريكي رِابواردنااااة هااااةر
َك زؤرن جائااااةتواة بل
َااااآل خااااةل
وةل
لةمةسسولةوةو تا دةطاتة حةماَليَك.
ثا وةكو
 (...خرِة)( ..ت)يَك هةية ذنةكةي نااوي (ج)ياة مااَليَكي ترهاةن (رِ) ئايي ضاي بلايَم ساليَماني
َي دةس ا داوةتااي كااورِيَكي كااةركوكي ترهةيااة لةفليمةكااةي ( )...تةمساايل
عامةتااةن بااةرةال
َي
ئةكات ناوي ( ) ة ئةمانة هةموويان يان (رِ) هةوليَري ذنةكةي ئاةويش نااوي (ج)ياة ،ماال
َي (ك) و (ئة)ء (ط)ء (م) يةك هةية مان ناةم بينياوة ئاةوة باةم باؤ ثيااوة طاةورة
(ر) و مال
كان ئافرةت ئةبات ناليَم زؤرن سليَماني عامةتةن خةريكن.
َكي كاسبكار زؤرن كةخةريكي ئةم ئيشةبن
ثا جطة لةئيَوة خةل
َيا نايةت ..ئنجا
ئةوةي م اشي هةبَي ء موةزة بَي ء لةحوكمةتا بَي ئةيكات ..بةخةيال
لةدايرةياااةكا هاااةر ئةوةنااادة شاااةرتة دووكاااةم كاااردي ..ئااايي باساااي ئةكاااةن ئاااةو باااةو ئاااةو
بةيةكيَكي تر ..تا واي ليَديَ هةموو فيَردةبن.
لةناو كاسبكارانيشا هةمان شتة دوكانداري كردي ئايي طوزةرةكاة ئاةيكات ،مةطاةر ضاؤنـا
َةكة بةيةكي ئةناسيَنن.
َل
كةسي نةيكات ئيي دةال
ثا باشة كرِياروو دةَاللَ ضؤن يةكي ئةدؤزنةوة
زياتر لةبةر سةراء ئةو كوزةرةي الي ساينةماو ضااخانةكان كاؤ دةبناةوة ،ضاونكة تاا شاةو
َغة.
درةنت دووكان هةيةء زؤريش قةرةبال
َك ضؤن يةكي دةناسنةوة
ثا ئةو ناوة ثرِة لةخةل
َااااةكان بااايَ شااااةرمنء
َل
َك بااااؤ ئةدؤزنااااةوة يااااةعين دةال
خااااؤي ديااااارةء ئةوانااااة كةخااااةل
َ ناياااةت ..ليَاا ديَناااة ثاايَش..
ناسراويشاان هي ااايان ثاايَ عااةي نياااة ..هي ااايان بااة خاااةياال
بةتايبةت ئةطةر ةري بي  ..ئةوايةكسةر دياارة دةموضااوي هااوار ئاةكات ..ئيَراناي بيا
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عةرةت ئيي ديارة ئةوةي حةز لةو شتة بكات دةمءضاوي ديارة لة ذنايشء لاة ثياويشادا..
َايَن ،ئاةويش ياان دةَليَا  :يئاا
حةزدةكةم بزاني هةر لةدوورةوة هاوار دةكاات ئايي ثيَاي دةل
يان ناي
ثا ضؤن يةكةم جار ئةزانن تؤ بةدواي شز وادا دةطةريَي تا بويَرن ليَ بيَنة ثيَش
لااةو ضاااخانانة دائةنيشااني ،كااة يااةكيَك دا ئةنيشااي ئاايي لَيااي ئةضاانة ث ايَشء موجامةلااةو
دةعااوةتي بااؤ ئةكااةن لااةناديء خواردنااةوةو سااوعبةتء ئاايي ثَيااي ئااةَليَني :شااز واهةيااة
ناتةوَي زؤر بةشيان يةكةم جار تا دووااا سيَ جار ذني خؤيان ياان ك اي خؤياان دةهيَانن
بااؤ ئااةو ئيشااة ..دواي هااايييش دةهيَاانن ..مشااتةري ضااي بويَاا ئااةوة دةهيَاانني ،هاااةموو
نةوعيَك..
َةبيةي ئيَوة ضية
ثا ئيَوة كة ئا فرةتتان بؤ دةهيَنن خؤتان داواي ضي دةكةن تةل
َآلهي ثيَي ئةَليَني :ضؤنة ئيي ئةو ثيَمان دةَليَ  :يئاوايةو ئاواية و مةسةلةن قةيرةياةء
وةل
َةوة ئيي بةو نةوعةي
َةو ياقةل
منال
ثا ئةوانااةي مشااتةريتان بااؤ دةهَياانن ئَيااوة ضاايان لااي داوا دةكااةن ثيَيااان دةَل ايَن طااةن يااان
منالَ
َآلهي ..بةتةمةنةكان داواي منالَ ئةكةنء طةجنيش داواي بةتةمةن دةكةن.
وةل
ثا بؤ
َاة ..باةم طاةن
بؤ بةتةمةن منالَ خؤشية ضونكة خؤي ذني بةتةمةني هةيةو حةزي لةمنال
ئةترسي لةك ي منالَ.
ثا ئةوةندةي تؤ خةريكي ئةم ئيشاةي دياارة زؤرت بينياوة هاةر لاةمنالَء طاةن ء قاةيرةو
ثري كاميان باشية بؤتان بةعام
ماان منااالَ ..بااةم ئااةم ك ااةم بينيااوة بااةم ئةطااةر رِاساات دةوي نااةزؤر منااالَ بَي ا نااةزؤر
بةتةمةن ..ئاوا لة  20سالَ بةرةو ذور باشة خوارترنا.
ثا بؤ
َةكااة حااةز بةئينساااني بةتةمااةن ناكااات زوو بَياازار ئااةبَي  ..حةزئااةكا لةطااة َل
َآلهااي منال
وةل
كورِيَكي طةجنا بيكات ثريةكة هةر رِاهيمان دةكات بؤثارةكةيةتي..
ثاطةن ء بةتةمةنةكان كاميان زياتر بؤ ثارة ئةوكارة دةكةن
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طةن بؤ ثارة ..بةتةمةن بؤ رِة بةت ..هةية هةر لةزوةكةوة كردوياةتي فيَرباووة لةثيَشاا باؤ
ثارة بوة ،ئيي دواي  12 – 10سالَ ثةكي دةكاةوَي  ،وةك ثيااو نياة ،ئايي كاةم ناياةويَ
َي تةويَ  ..ضونكة ئيي جنسي خؤ نية ..بةم تازة ئةو فيَر بووة و حةزيشي لي
لةطةل
ئةكات ..ناضار خؤي بة زؤر ثارة ئةدات بةم كةسيَك هةبيَ جنسي لةطةلَ بكات.
َكي موسةقةفن يان عامن
َكان خةل
َلة
ثا باشة دةال
َآل هةردووكي.
وةل
ثا ناترسن
َآل جاري وا هةية توشي ئينسااني خاراث ئاةبني ..تةب اةن ئةترساني جااري واياش هةياة
وةل
َكي با دةبني.
توشي خةل
ثا مالَ زؤرة خةريكي ئةم كارةبن وةك مالَ
َآل رِةنطااة  1000مااالَ زياااتر باان ،جااا باارا باشااةكةم رِووي دةماام لااةتؤ نااةبيَ طااةرِةك
ئااةرةوةل
َي واي تيانةبَي
هةية سيَ ااا ضوار مال
ثا زياتر لةض طةريَكن لة ض شاريَكن..
لةهةموو شاريَك مةساةلةن قاةآلدزيَ ،ساليَماني ،كاةركوك ،رِانياة ،عةرباةت ،بازياان هاةوليَر،
بةزؤري دةضنة طةرِةكة فةقريوو عةشايةرةكان
ثا بؤ
لةوي زؤر كةشف نابن ئةطةر كةشفيش بن ناترسن شكاتيان ليَ بكرَي .
ثا بؤ
َكة فةقريةكاة دانيشاتوة باةدةردي خؤياةوة خانوياةكي هةياة بايَ تاثؤياة ياان موخاليفاة
خةل
َك ناضاَي
خاوا خواياةتي ثاؤلييم بةساودفة بةوشاويَنةدا ناةرِوات ئايي ضاي يااوة لةخاةل
شكات لةم بكات
ثا كرِيين ئةم جؤرة لة سيَكم طرانة:
َآل ،بةآلم ئةويش نةوعي هةية ،لة  15000دينارةوة هةية تا  600دؤالر.
ئةرةوةل
ثا سةب ئاوا طرانن
َساةكةوت ئةكاةنء
َي ثياو هةل
فةرقيان هةية ئارايش ئةكةنء خؤيان ئةرِازيَنةوةو ئيي بةدل
جلي تةنك لةبةر ئةكةن ..تؤ وةك برامي..
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ثا هةبوة كةبؤت بيَنن ئةو نةيةويَ لةطةلتا ب َي
َاي
هةية تةب ةن بةتايبةت منالَ كة دَي سةيردةكات ..تؤ لة تةمةني ئةودا ني ء يان باة دل
ئةو نابي زؤر حةز ناكات
ثا طةر ببيسز ك ةكةت شز وا ئةكات
ئةي كوذم نا بيَا شاز وا ضاؤن
ثا ئةوة كة لةكؤتايى ئةم ضاو ثيَكةتنةدا بؤمان
ئةبَي
َم
دةردةكةوَي ك ةكة و ذنةكةشى ئةم كارة دةكةن ،بةال
ثا ئةي ذنةكةت
هيَشتا دةبينني كوشز ئةطةر بةدرؤشى بَي لةناو بري و
نا ئةوان شز واناكةن....
بؤضون و دةماخى ئةم ثياوةدا بةبةرد بوة بةهةموو جؤريَك
َطر شةرة و كةرامةت و
َى لةوة دةكات ئةوانة هةل
ثا باااااااااةم ئةوك اااااااااة نااااااااااوي نكول
ناموسى ئةون كار لةشفرؤشى ناكةن و ئةطةر بيكةن
خيَزانةكةي تؤي هةموو داوة
َة زؤر با بؤ سةَاندوين ثياو
دةيانكوذَي و ئةم خال
َي ماااان
درؤ دةكااااةن مااااالَء منااااال
لةرِووي ثةيوةندية
بيَ
ضةند بىَ ئابرِو
شااااز واناكااااةن ذنةكااااةم نويَااااذ
َم هيَشتا كةرامةتى خؤ لة سيَكسى
سيَكسيةكانيةوة ،بةال
كةرة...
ذن و ك ةكة خؤيدا دةبينيَتةوة ،ئةمة كرؤكي ناموم
ثا كرِياري طةجني زؤر تياية
ثةرستية..
جااااا كااااام طااااةجنم ثااااي ئااااةليَيي
خةريك نةبَي
ثا تؤ ئافرةت بؤ كةم نادؤزيتةوة
دؤزينااةوة ضااية ماان كةلةطااةلَ (ن) خااةو ئاايي باارا دةرَيااك تااةكليف ئااةكات رِةقااةمي (م)
ئاااةدةم ..ياااان ذن هةياااة
ََي  :يجا خؤمن شتيَكي زؤر ناشرينم نةكردوة..
رِةقةمةكاااااااااااااااةي دةدات كاتيَك ( سور) دةل
ًََمي ئةم ثرسيارة ِريَكخستين
هةية ثياو دةكوذَي ي ،بة ثيَي وةال
ئااااااااااااةَلَي  :يئةطااااااااااااةر
ثةيوةندي سيَكسي نيَوان نيَرو ميَيةك كاريَكي ئاسيية ئةطةر بةراورد
كةساايَكي رِيَااكء ثيَكاا
بكةين بةثياو كوشز كةلةرِاستيدا لةرِووي مرؤييةوة ئةمة رِاستة
شك برد بينيَرة بؤالمي
َم ئةوةي نامرؤيية لةم ِريَكخستنةدا بةبازارِكردني ثرؤسةكةية
بةال
ثا يااااة عااااين يااااةك بااااؤ ضونكة لةثرؤسةي بةبازارِكردندا لةِريَطاي ثارةوة نارِازي بوون
دةكةينة رِازيبونيَكي ناضاري ،ئةمة بيَشك ئيغتيصابة.
يةك
تةب ااةن ..ئينجااا ياااخوا
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كةسيَكيش ناوي نةزرَِي عالةمةكة هةمووي ئةي ناسَي .
ثا منال
َيَني رِؤذيَكي خؤ يةكةم
َمي ئةو ثرسيارةوة كةدةل
َاااااااااة كاناااااااا ياااااااااةن باااااااااؤ لةوةال
مواجةهةت
َميَكي ئيجابي بَي (هةزار رِؤذي خؤشم
جارة طويَمان لةوةال
بينيوة) ئةمة لةزاري ثياويَكةوة دةردةضَي كةسةرؤك
َي.
بةل
باندة ...ئةمة سةَاندنيَكي رِوونة كةناخؤشي و
ثا شةرم ئةكةي .
ئازارةكاني لةشفرؤشي لةالي رِةطةزي ميَ كؤدةبيَتةوة و
جااااا خااااؤمن شااااكور شااااتيَكي زؤر
بةشي هةرة زؤري ضةوساندنةوة بؤ ئةوانةية لةثرؤسةي
ناشااارينم ناااةكردووة ..هةياااة ثيااااو
لةشفرؤشيدا لةشفرؤشن ،يان لةشفرؤشي دةكةن.
ئااااااةكوذَي  ..ئيَسااااااتا وةرة ب ااااااؤ ئةم سةرؤك باندة شارةزاييةكي بةرفراوان و طةورةي لةو
سااةيري ئااةو قاعةيةبكااة مااين تيااام كارةدا هةية كةكردويةتي ضونكة دةتوانيَ وةصفي
 20ثياوي تياية هاةر لةساةر زةالم هةموو ناوضةكان بكات كة ذنيان ضؤنة بازارِي سيَكم
تةواو ثةيوةندي بةهؤشياري
كةلةرِاستيدا ئةمة
كوشز يان هةتيو بازي طرياون.
سيَكسيةوة هةية نةك بة سروشز ذنةكانةوة بؤية
ثا جااا هااةتيو باااز لااة طااةلَ ئااةوةي
ئةزموءن و شارةزايي سةرؤك بانديَكي ئاوا لةرِووي
تؤ ض جياوازة تؤ ميَ بازي
عةمةليةوة لة ثيَناو ثةيدا كردني ثارةدا لةسةر بنةماي
َي
رِاساااتة باااةم مااان شاااةر ء قاااانون لةشفرؤشي جياوازي تةكنيكي و ناوضةطةري قول
ريَطةي ياوم خؤ ئةو نا..
دةكةنةوة و زيادي دةكةن .
ثا باشة تؤ حةزت لة ض رِةنطة
وةك ضي
ثا رةنت
َآلهي سورء مؤر.
وةل
ثا رِؤذيَكي ناخؤ لة ذيان
كة طريام
ثا رِؤذي خؤ
َآلهي هةزار رِؤذي خؤشم بينيوة.
وةل
ثا بةتةجروبةي تؤ ئةم ئيشة لةناو ئافرةتي شارةكان جياوازي هةية
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تةب ةن ئافرةتي الي خؤمان سليَماني بابَليَن ساردن ..هةورامي طةرمن بةم شا ناازانن..
ئافرةتي كاةركوكي مكرباازو شاةيتانن ..هاةوليَري هايؤ دوور لاةرِوي تاؤ حاشاا وةك ضاي
عةينةن ....وان .عةرةبيش باشن زؤر بة حةمام و ئةوةن.
((ثاشان سةرداني طةرِةكةكةيامنان كرد بؤ ئاةوةي زيااتر لةنزيكاةوة لاةم ثيااوة تيَبطاةين..
لةاليةن ثياويَكةوة))
َة ماان ئااةم ثياااوة دةناساام هااةر
َم زياااتر لااة  20سااال
وتااي :يماان حةزناكااةم ناااوم بـَياانن بااةال
لةطوزةري مةياني كريَكارانء وةستاكان دةوةستَي ئيشءكاري بةم ئةوةبوة ،مةبةسز
لةشفرؤشية ..مةشاوءرة ،هاةتيوباز باوة كاة طاةن باوة مناالَء ماةزني باردوة ،ئنجاا كاةذني
َيشي فيَركرد.
هيَنا هةر وازي نةهيَنا مالَء منال
ئةمة وةخز خؤي زؤر ئحتياج باوو ئيَساتا باةهؤي ئاةو ئيشاةوة شاة حاةوت خاانوي باة
كريَي هةية ئنجا ك ي ذني كورِي هةمو تو بوون
ث ا ضؤن منالَ لةسةر شز وارِازي دةبَي
ئةي جا براكةم تؤ سةيري باوكء دايكي خؤت دةكةي مان كاة ساةتةالي ء ظيادؤم ناةبوو
ئةوانيش سةيري ناكةن واية يان نا ئنجا من كةك اةكةم ضاووة دةر بةباةردةم مناو دايكياا
ي بؤ مةكتةت خؤ ئةبي بزاة كاةي ئاةرِوا كاةي ديَتاةوة ...نااَليَم ساجين بكاة ياان دوور
ئةض َ
مةرِؤ من كة بةبةرضاوي ئةوان ذة هيَناية مالَ ئةويش ثياويَك ديَنَي .
ثا يةعين ذنةكةي وانةبوو لة سةرةتادا
َة لاةم طةرةكاةم
َ خؤمن ضؤن دةيان ناسم لةطوزةرةكاو مةنتيقةكا من زياتر لاة  45ساال
َال
وةل
َ بااووم واكااورِم ذنااي هيَناااوة ئاايي ئااةم ثياااوة
َي باااوكم بااوة ئاايي ذة هيَناااوة هااةر لااةم ماااال
مااال
َي هةر ليَارة باوة لاة ثيَشاا كرَي اي باوو زةمااني حوكماةت زؤر
كورِي طةرِةك بوو ئةويش مال
َك هااامو شااؤي نااةدةكردن وةزياااتر منااالَء مااةزني ئااةبرد بؤسااةر حااةمامء سااةرباني
خااةل
َي خاؤمم هةياة وة جااران
َم ضاية مان هاةقي ماال
َك دةزانَي باةال
مزطةوتةكةو ئاوا هةموو خةل
َي زؤر تيابوو ئيَستا تؤ ئةبيني هةمووي بؤتة دوكانء بازارِ بؤياة
طةرةكةكة باشي بوو مال
زؤر ناترسايَ كااةم نيااة مةزبةتااةي لايَ بكااات دووذوري ياااوة بااةكريَ وةك مااة زةن بااةدرؤ
َك هاموشؤت دةكات.
بؤئةوةي كةم نةَلَي بؤ ئةوةنة خةل
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َم هةياة طاةجنن دايام ئاةَليَم خواياة نااني شاةوم
َم لةمستمداية من مناال
برِوابكة شةوو رِؤذ دل
َةكاة دووربن ئةطةر ئةم زروفة نةبيَ خانوم شك بربداية دةميَ بوو رِؤشتبووم.
ناوَي منال
قسةي خيَزانةكةي:
َكردين و بة تورِةيي وةآلمي داينةوة)).
َةي لةطةل
((زؤر بةبيَ رِيَز مامةل
ي بكاةن ميَاردي مان ثاكاةو باةريش دةبيَا ئاةوة بووختاناةو ئاةو
ثيَم خؤ نية ثرسيارم لا َ
كةربابة سوالَ كةرة كةركوكية الخؤي شويَنمان كردةوة ك يم بارد باؤ خةساتةخانة باةزةيم
َي
ثيدا هاتةوة كةضي خةريكة ك ةكةميان بةسةردا ساذ دةكاتةوة ،66ئنجاا دووشاةو لاةمال
من بوة
ث ا ئةي ئةو ك انة ك ي خؤتن ليَرة
َيش نني بؤ ئةثرسي
ئةي جا خؤ نةم دزيون زؤل
لةرِاستيا سيَ ئافرةتي ليَ بوو لة ذوريَ هةر سةيري منيان دةكرد
تارادةيةك وةك دةركردن ثيَي وتني ئيَوة نةثؤليسنء نةحاكم جوابي خاؤم الي ئاةوان ئاةَليَم
من زؤر برِوام بةم سةنتةرو مةنتةرة نية هةموءي فشية
َي خزميَكمان تةعزيَمانة.
ئةطةر ئيشيَك نية دةمةوَي برِؤم بؤمال

 66خؤ ساذ كردنةوة لةكةلتووري كوردستاندا ،بؤ بةزؤر شووكردن بةكاردةهيَنريَ  ،لةرِاستيدا رِةطةزي ميَ وةك رِةطةزي نيَر
َدا بكات ،بؤية بةرِيَطاي كارئاسانية كةلتووريةكان كة لة
نية بة ئاساني بتوانَي يةكيَك ناضار بكاتء هاوسةرطريي لةطةل
بنةرِةتةوة دذ بةئازاديةكاني خؤشي بن ،بةآلم دةتوانَي ثياويَك تاتة ذيَر طوشاريَكي ئةخالقيةوةء ناضاري بكات ب يَتة
داواي ،هةروةها ئةم رِيَطاية كاتيَك دةطرييَتة بةر ئةطةر ك ةكة ئارةزوو بكات بةو شووكردنة يان ناضار بَي ثةناي بؤ بةريَ .
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باسي سيَيةم:

سيَيةم رِاسيت وةك خؤي
لةشفرؤشي لة زاري كرِيارةكانةوة

موشتةري يةكةم
ئا . .أ
ناو:
 38سالَ
تةمةن:
خويَندةواري :دةرضووي ثةميانطاية
ثا لةكةيةوة ئةم رِيَطاية بةكار دةهيَني بؤ تيَركردني ئارةزوةكان
دةميَكااة ماان هااةر كاااتيَ تاقااة هااةبوو
تةلةفون دةكةم باؤ ذنيَاك كةدةيناسام و واتة لةناو رِةطةزي نيَردا زؤر هاوكاري يةكي دةكةن
وةختيَك دادةنيَني.
بؤ ناسينةوةء دؤزينةوةي ئةو كةناآلنةي كة
دةستيان بطاتة لةشفرؤشةكان،
دةيانةوَي
ثا يةكةم جار ئةم ذنةت ضؤن ناسي
َيَن لةشفرؤ
َة رِاستة كةدةل
هةروةها ئةوخال
لةرِيَطةي برادةريَكةوة.
خؤي ديارة ..بةثيَي بنةما تيؤريةكانيش تيَدةطةين
ثا ثياوان ضؤن ئةوذنانة دةدؤزنةوة
كةهةموو جؤرةكاني لةشفرؤشي دةكرَي بةكار
هةناااادي كااااات لةرِيَطااااةي سااااودفةوة..
بَي لةاليةن ثياوانةوة ،بةمنونة لةشفرؤشي سةر
َيةوةء  ...تاد .بةثيَي ئةم
لةسةر جادة ..يان لةدوكانيَك ..لةسةر شةقامء لةِريَطاي دةآلل
ئاااايش ..يااااان هةنااااديَ ئااااافرةت هةيااااة زانياريانة ئةطةر ثياويَك لةيةكيَك لةلةشفرؤشةكان
دةموضاويان هاوار دةكات ..يان وةكاو بيَتاقةت دةبَي هةولَ دةدات يةكيَكي تري بؤ ثةيدا
و  :برادةرَي اك دةَل َي ا ماان لةطااةلَ ئااةو بكات ،كةواتة دوو سةرضاوةي سةرةكي هةية بؤ
ثةيداكردني لةشفرؤ  ..لةاليةك لةِريَطاي
ئافرةتااااة خااااةوتوم مناااايش داواي لااااي
هاوشيَوةكاني خؤي لةكرِيار لةالي دوةمةوة
دةكةم ..ئةوةنادة حساابة جاريَاك رِازي
لةِريَطاي فرؤشيارةكان خؤيانةوة ..بةم ثيَية
بااوو ئاايي دوبااارةو سااي بااارة دةبيَتااةوة بازارِي سيَكم بازاِريَكي دياريكراوة بؤ خواس ء
وةهةنااديَك كااات ئةطااةر لااةو بايَ تاقااةت خستنةرِوو ،واتة نرخي ئةم بازارِة لةطؤرِاندايةء تا
َا ايَم كةسا ايَكي تااارم باااؤ بةرز بيَتةوة ئاماذةية بؤ كةم بوونةوةي
باااووم ثيَاااي دةل
بـيَن َيا ئاايي ئااةو كةسااة خزمااي خااؤي لةشفرؤشي.
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بَي يان ك ي بَي يان رِةفيقي بيَ لةئيش يان دراوسي بَي ...تاد.
ثا باشة هةمووجار ثارةي دةدةيز وضةند دةدةي
شةرت نية ضونكة ئةو ذنةي كةدةيناسم هةندي كات دةَليَم دوايي ثارةت دةدةمي ..ياخود
هةناادي كااات لااةدائرةكان ئيش ايَكي بااؤجي بااةجي دةكااةم و بااةم ..ئةطااةر ذنيَكااي تاارم بااؤ
بـيَنيَااااا ا ئاااااااةوا ثاااااااارة دةدةم باااااااة
كاتيَك كاروباري دائريةكان لةثيَناو سيَكسدا جيَبةجيَ
هةردووكيان.
َي كارطيَرِي كةدواتر دةبيَتة
دةكريَ  ،ئةوا جطة لةطةندةل
ثا باشة ئةو كةسة ئةوذناناة لاةكويَ
َكانةي رِوو دةكةنة
هؤكار بؤ نايةكساني نيَوان ئةو خةل
دةدؤزيَتةوة
فةرمانطةكان ،يةكيَكيشة لةو هؤكارانةي كةدةبيَتة
ديارة هةموو كةسيَ ثةيوةندي خؤي مايةي ئيستغاللكردنء ضةوساندنةوةي رِةطةزي ميَينة.
هةياااااة لةطاااااةلَ كؤماااااةَليَك ًَكااااااةم و
كةسااةكانيش بااا دةناسايَ رِةنطااة هةنااديَك لةوانااة خؤيااان ئامااادةي ئااةو كااارةن ئااةميش
ثيَيان دةَلَي وخؤشيان حةز دةكةن وثارة وةردةطرن وةرِازي دةبن.
ثا باشاااة هااايؤ جاريَاااك باااوة باااةو
ََي  :يئةوةندة حسابة يةكجار كردي ئيي ناضار
ذنااةي كةدةيناسااي ث َيااي بَليَيا بااؤ كاتيَك دةل
ئافرةتيَااااك خااااؤت بيناسااااي بااااةم دةبَي ي ،ئةمة ئاماذةية كةثياوان بةوةوة ناوةسز كة باري
ناضاري ئافرةت دةقؤزنةوةء بةوهؤكارةوة ناضاريان دةكةن
ذنةكة ئةو ئافرةتة نةناسي
َكو دةبنة هةرِةشةيةكي بةردةوام
بةسيَكم فرؤشز ،بةل
َي زؤر كااااات بااااوة ماااان ذناا ايَكم
بااااةل
لةسةر ئةو ذنانة لةترسي ئةوةي نةبادا سيَكسي بةثارة
بينيااااوة زؤرم حااااةز لااايَ بااااوة ثااايَم
بةكاربـيَنن بؤ ناوزرِاندنيان ،ضونكة وةك بامسانكرد لة
وتوة :حةزم لاةو كةساةية ئاةتواني ضريؤكي سةرؤك باندةكاندا هةنديَكيان بةدزي
َدةسز بةم كارة ..لةاليةكي تر ئةمة
باااؤم بـيَنيا ا ئاااةويش وتوياااةتي :كةمءكاريانةوة هةل
يثيَاااااي ئاااااةَليَم ئةطاااااةر رِازي باااااوو ئاماذةية بؤ ئةوةي كةثياوان هةموو ِريَطايةك دةطرنة بةر
بةسةرضاااااوي ..ئةطااااةر رِازي بااااوو بؤ ئةوةي يةكة ار ناضاريان بكةن ،بةآلم ئيي دواتر
هةموو سووكايةتيةكيان ثيَدةكةن ..ثياوان ئالةم يةكةم
خااؤي دَي ا ئةطااةر نااا هةوَلاادةدات
َنةواييةكي
جارةدا ،هةموو قسةيةكي خؤ ء هةموو دل
لةرِيَطةيةكي ترةوة ..هةناديَك جاار
ذنةكان دةكةنء هةموو تةنازوليَك دةكةن ،بةآلم دواتر كة
رِوياااااداوة ذنةكاااااة ديَنيَااا ا  ،باااااةآلم تيَربوون دةيطؤرِنء بطرة ئافرةتةكانيش ناضار دةكةن.
ذنةكة ناازاني باؤ سايَكم كردناة..
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دوايااي كااةدَي بااؤ ماَلااةوة يااان ئااةو شااويَنة خااؤم لةطااة َل ذنةكااة قسااةدةكةم ورِازي دةكااةم
َم س ايَكم بكااات هااةر ئةوةناادة حسااابة يااةك جااار كااردي ئاايي ناضااار دةبَي ا كااة
كةلةطااةل
تةلةفوة بؤ كرد هةموو كات بيَتةوة.
ثا ئةطةر نةهاتةوة
َك باس دةكةم ناوت دةخةمة ناوانةوة.
َيم الي خةل
ثيَيدةل
ثا باشة تؤ خؤت ذن نية
جاباشاااة ئاااةوةي كةدةيكاااةن كامياااان
ثياو بةر لةذن هيَنان نازانَي ضيَذي سيَكم لةكويَداية
َكو تةنيا ئارةزوويةكي
ذنااي نيااة بااةرِاي ماان ثياااو هااةتا ذنااي بةشيَوةيةكي كرداري ،بةل
نااااةبَي كااااةمي فكاااار لااااةو مةسااااةلةية
ةريزيةء بةضةندين بيانوو سةركوتكراوة ،واتة
دةكاتااةوة ..بااةم كااةذني هيَنااا زياااتر تاقيكردنةوة ناكات لةم بوارةي ذياندا ..ئةمة
ََي ثياو تيَبطات لة
حااااااااااااااةزدةكات .وةك خواردنيَااااااااااااااك يةكيَكي ترة لةهؤكارةكان كة ناهيَل
سيَكم بةبيَ هاوسةرطريي ،لةرِاستيدا بؤ ذنيش
هةمووجار بيخؤي ليَي بيَزار دةبي و
بةهةمان شيَوةية ،بةآلم بؤ ثياوسيَكم دةبيَتة
سا ايَكم زؤر مشاااكلةية شاااتيَك هةياااة
َيَسي ،ضونكة دةيةوَي هةموو جؤرة
طةورةترين ضل
دةَليَن :يهةموو ذني دنيا هاي ثياويَاك ئافرةتيَك تاقي بكاتةوة ،ئةمة بةتةواوي لةوتةكاني
ََي هةموو ذنيَك
بيَاا ا دانةيااااةك مابيَاا ا  ،حااااةزدةكات ئةم كرِيارةدا ديارة ..بيَطومان دةل
لةطااةلَ ئااةو دانةيااة س ايَكم بكاااتي ..سيَكسيَكي جياوازي هةية ئةوة بةدوو دةاللةت
ثياااو زؤر ضَليَسااة بااؤ سايَكم ،وكاكااة يةكةميان دةَلَي هةنديَكيان ضيَذيان زؤر لةرِووي
َ َي  :يهةموو ذني دنيا هي
سيَكسةوة ،دوةميان دةل
ذنااي وا هةيااة زؤر بةتامااة ،قااةت تَيااري
ثياويَك بَي دانةيةك مابيَ حةزدةكات لةطةلَ
لااااااااي ناااااااااخوات ،وذنااااااااي وا هةيااااااااة
ئةودانةية سيَكم بكاتي.
َيااااادا زؤر خؤشاااااة
سيَكساااااكردن لةطةل
ئةوةنااادةي تااار ثيااااو
ََي جلء بةرط دةاللةتة بؤ ئةوةي خؤيان حةز
هااااار دةكااااات ..وماااان بيَطومان كاتيَك دةل
َيَني كةواتة ئةو شيكردنةوانةي ثيَشوو لةسةر
دةكةن ،ئةوا ئيَمة دةل
بااااوةرِم واياااة ذنااايش
بةكاآلكردني جلء بةرطء سيَكمء طةرمكردني بازارِي لةشفرؤشيء
خؤياااان حاااةزيان زؤر
بازارِي كؤمثانياكاني ميكياج مةسةلةيةكي زيندوةء لة سايكؤلؤجياي
لاااة سيَكساااة ضاااونكة كرِياريَكدا بؤمان دةردةكةويَ .
جااااري واهةياااة جلاااي
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وا لةبةر دةكةن ثياو شَي دةكةن ..ياني خؤيان نازانن ئةوة با نية ثياو شَي دةكات
َاي ئةطاةر خؤياان حاةز ناكاةن باؤ ئةوجالناة لةباةر دةكاةن ياان هةناديَك
ناضار ثياو شاز بل
تةصروفات دةكةن خؤيان دةزانن ئةوة جوان نية ..ئةي بؤ دةيكةن
ثا ئةطةر ذنةكةت زاني
َي بااااوكي ياااان
ئةطااةر ذنةكاااةم زاناااي ياااان زؤر تاااورِة دةبيَاا ء دةيكاتاااة شاااةرِ دةرِوا باااؤ ماااال
جيائةبيَتةوة.
َي
كةواتة هيؤ بةاليةوة طرنت نية ئةطةر ذنةكةي دةرِواتةوة مال
ثا ئاااااااةو ذناناااااااةي كاااااااة
باوكي يان جيا ئةبيَتةوة ،ضونكة لةبنةرِةتدا ئةو هيؤ طرنطيةكي نية
َيان خااااااااااةوتوي
لةطاااااااااةل
بؤ ذنةكةيء طرنت ئةوةية كة ئةو دةتوانَي بيانذيَنَي ء هي ي تر.
تةمةنيان جياواز بوو
َي ،باةآلم هاةتا منادا َل بيَا ضايَذي
َةوة تاثاةجنا ساال
َي هةمووتةمةنيَكيان تيا بوو لةمندال
بةل
زياترة بؤ من.
ثا بؤضي طةن لةطةلَ ذني بة تةمةن حةز دةكات وثري حةزي لة طةجنة
من ثيَم وابَي لةبةر هةنديَك ئةسبابة:
 .1طااةجني وا هةيااة قااةت سيَكسااي نااةكردوة تةجروبااةي نيااة باشااية لةطااةل ذنيَكااي
بةتةمةن بيكا تا فيَر ئةبَي .
 .2طااةن يةكااةم جااار زؤر ئةترس اَي هااةم وةكااو طونااا و هااةم وةكااو عةمةليةتةكااة
وهةموومان ئةو مرحةلةيةمان بينيوة.
َي ببَي ا  ،ضااونكة ئةطااةر هااةردوكيان طااةن باان
 .3يااان لااةوة ئةترس اَي ك ااةكة مناادال
َي
رِةنطة خؤيان كونيؤل نةكةن ،بةآلم ذنةكة خاوةن تةجروبة بَي بة طةجنةكة ئاةل
َي ببيَتة مندالَ .بةآلم ثرييش حةزي لة طةجنة ضاونكة ثيااو هاةتا
وا بيكة يان ناهَيل
ثري بَي زياتر حةزي لةسيَكسة بةآلم وةكو تواناي سيَكسكردني كاةم دةبيَتاةوة و
بةئاساااني ناطاتااة ض ايَذي تااةواو ،بااةآلم طةجنااةكان بااةهيَزء بااةطورِن لااةم بااوارةداء
بةئاساني دةيانطةيةننة ئةم ئاستة.
ثا بؤ تؤ طرنطة ذنكة ضيَذ ببينيَ لةكارة سيَكسيةكةدا
ئةطةر ضيَذ ببينَي باشية وئةطةر نة بوو زؤر مشكلةم نية.
ثالةطةلَهةموو ذنيَك ئةو كارة دةكةي
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َآل ثياو نية نةيكات ضونكة بةرِاساز
ئةمة جياوازة ضونكة ئةطةر زؤر موحتاج بي ئةريوةل
دةَليَم ثياو كةحمتاجي سيَكم بوو لةطةلَ (ئاذةلَ) دةيكاات وئةطاةر زؤر حمتااج ناةبي ئاةوا
َي خؤت بَي .
حةز دةكةي ذنيَك بة دل
ثا ئةطةر ذنكة بةدَل نةبوو
لة دوو ثرسياري ثيَشوةوة دةردةكةوَي كةهيَشتا
سااااةير كااااة ثياااااو ئةطااااةر بااااؤ مةبةسااااز
َي
ةريزةي سيَكسي لةالي مرؤظ بةتةواوي مال
حسابي بةها
سيَكم خؤي ئامادة كرد ضوو بؤ مةوعد نةكراوة ،ضونكة ناتوانريَ
مرؤييةكاني تيادا بكريَ  ..ئةمة يةكيَكي ترة
َي دةخاااةويَ هاااةر ضاااؤنيَك بيَا ا
لاااة طاااةل
لةو هؤكارانةي كةبةئاساني ناتوانرَي ضارةسةري
َي ناخةوَي .
رِةنطة بؤ جاريَكي تر لةطةل
لةشفرؤشي تيادا بكريَ ء بةشيَوةيةك لةشيَوةكان
ثا حةزدةكةن كؤندؤم بةكاربـيَنن
قةالضؤ بكريَ  ..تيَبيين دةكةين (ن) بةهةموو
من خؤم نةْ ضيَذي سيَكسةكة ئةكوذَي
قةناعةتةوة دةَلَي  :يطةر ذنةكة ضيَذيش نةبينيَ
ثائةطةر ذنةكة سكي بوو
ئةوا طرنت نيةي ،هةروةها :يئةطةر ثياو موحتاجي
نااازاة و ئااةوة مشااكلةي ماان نيااة ضااونكة سيَكم بوو لةطةلَ ئاذةلَ دةيكاتي ،هةروةها
ذن خؤي ئاةزانيَ ئاةو ئيشاة ئةبيَتاة هاؤي ئةوة ان بؤ رِوون دةبيَتةوة ئةوانةي دةبنة كرِيار
بةشيَوةيةك لةشيَوةكان ئالوودةدةبن بة سيَكسةوة.
سك بوون خؤي شتةكان تةرتي ئةكات
ثا بةرِاي تؤ طونا نية تؤ ذن هةية يان ئةو ثارةية سةر دةكةي بؤ ئةو كارة
نااا ..طونااا نيااة ،ضااونكة ثيَداويسااز ئينسااانة ..ضااؤن ثيَويسااتي دةبَي ا بااة زؤر ش ا
ئااةويش يةكيَكااة لةشااتة هااةرة طرنطااةكان و شااتيَكي رِؤحااي ئينسااانة ناااتواتي بااة ئاساااني
فةرامؤشي بكات.
َدا يان لةشويَنيَكي تردا)
ثا زياتر لة كويَ ئةم كارة ئةكةي (لةمال
َآل لةماآلن هةية و لةدةش و دةريش هةية يان لةسةيارةدا.
وةل
ثا ئةي ناترسي بتطرن
با..هةنااديَك كااات بريدةكةمااةوة ئةطااةر وطاارن حااةيام دةضاَي  ،بااةالم هةنااديَك كااات دةَلايَم:
هةرضي مةسسولة دةيكات هةرضي كارمةندة وعةشايةرة دةيكات ئةي من باؤ نةيكاةم ئاةي
َكيَك بةئاشاكرا لةشاويَنة
ئةوانة بؤ ناطرن يان لة هةنديَك شاويَن لاةم شاارة بةئاشاكرا خاةل
طشتيةكانة وةستاون بؤهةموو كةسيَكي ثةيدا دةكةن ئةي ئة وانة بؤ ناطرن من لةشويَين
خؤم دةيكةم و بةزؤر لةطةلَ كةم نايكةم بؤ من دةطرن

353

ثا تؤ ئيش ضية
من دوكاة هةية.
ثا قةت رِيَكةوتوة لةرِيَطاةي ئيشاةكةتةوة
ئافرةتاااااا دةساااااا بكاااااااةويَ يااااااااخود
كارةكةت بةكار بكةي بؤ ئةو مةبةستة
َك هةبَي شويَين ئيش باةكار
رِةنطة ..خةل
بكةن بؤ ئةو مةبةستة ،بةآلم باوةرِبكاة مان
خااؤم واناايم زؤر كااات ئااافرةتي بااةرِيَز دَياان
شز خؤيان دةكرن و ثارةدةدةن و ئةطاةر
مااان بةرِاساااز يارماااةتيان دةم خاترياااان
بطااارم هااايؤ قباااولَ ناكاااةن و بةئاااةخالقن.
بةآلم ئافرةتي وا هةية داواي شزَ دةكات ئةو ثارةيةي ثيَ نياة وةشاتكة دةباات دواياي
دةس دةكات بة املة ..بةخوا طرانةو نابي ..خاترمان نية..و ..تؤ بةهةرزان بيدة ثيَماان
دواي هةق بؤ دةكةينةوة ..و ..ئيَمة دةبينة مةعميلي تؤ ..و ..هةموو كاتي ئايي ديَاني باؤ
ئيَرة ..و ..تؤ خزمي خؤماني ..ئةمة وات ليَدةكات بكريَيتةوة لةطةلَ ئةو ئافرةتة ..دوايي
ئةتواني بةئاساني امةلةي لةطةلَ بكةين و دوايي ئيستغاللي بكةين ..حاةز دةكاةم ثيَا
َي سيَكم بكةي ...
بَليَم ..ئافرةت خؤي حةز نةكات ئيمكانات نية بتواني لةطةل
لةم بةشةدا دةردةكةويَ  ،كة ثيَرِةوكردني ئةم
كارة لةاليةن مةسسوولةكانةوة رِةنت دةداتةوة
َك ،ضونكة ئةطةرضي (ئا)
لةالي هةموو خةل
دةترسَي لةحةيا ضوون ،ئةمة واتاي ئةوةية
كةلة رِِووي كؤمةآليةتيةوة خودي كارةكة قبوولَ
نية ،بةآلم ضونكة مةسسوول دةيكات كةواتة
ئةميش بؤ خؤي بةرِةوا دةبينَي  ..لةاليةكي
َك ئريادةي
ترةوة دةردةكةوَي كةئةم جؤرة لةخةل
ََي رِاستة
ئازادانةي خؤيان نية ،بؤ ئةوةي بل
مةسسوولني دةيكةن بةآلم من ئةم كارة ناكةم
ضوكة ثيَشيَلكاري تياداية بؤ مات يةكيَكي تر.

َي سيَكم بكةي ي ..ئةم
كاتيَك (ن) دةَلَي  :يئافرةت خؤي حةز نةكات ئيمكانات نية بتواني لةطةل
وتةية لةهةنديَ رِوةوة رِاستة ،بةآلم لةرِوويةكي ترةوةء بةثيَي تويَذينةوةكةمان رِاس نية ،دةبينني
لة الي فرؤشيارةكان هةموويان بةجؤريَك لةجؤرةكان ناضار كراونء ئةم كارةيان ثيَ دةكريَ  ،واتة
َةتيَنن ،يان بارودؤخي كؤمةآليةتي ناضاريان دةكات ،بةآلم
َيان دةخةل
يان سةرؤك باندةكان هةل
هةنديَكيش هةية كةخؤي ئةم ِريَطاية بطريَتة بةر بؤ دابينكردني ثيَداويستيةكان (ليَرةدا
ثيَداويستيةكان دوو جؤرن ،بذيَويء ثيَداويسز كةمالي) ..رِاستة رِةطةزي ميَش خؤي ئارةزووي
َة ياساء داتء نةريتيَكي رِةوشز هةية كة
سيَكسي تياداية وةك هةر مرؤظيَكي ميَ ،بةآلم كؤمةل
ثةيوةندي ذنء ثياو ِريَكدةخات ،كاتيَكيش ئةو سنوورة رِةوشتية شكا جاريَكي تر ناتوانريَ
دابنريَتةوة بؤية طةر ذنيَك يةكة ار ئةم كارةيكرد زؤر قورسة بةآلم دواتر ئةويش ئالوودة دةبَي .
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ثا تؤ رِات ضية بؤ ئةم دياريدةية ،لةزيادبونداية يان لةكةم بووندا
َكي لةبةر برسيَز دةيكرد بةبؤنةي شةرِي ناوخؤو نةبووني نان
َآلهي نازاة جاران خةل
وةل
َكي وا هااةبوو هي ااي نااةبوو بيخااوات..
َك نةياادةتواني بااذي ..خااةل
وكااةمي مااةعا ء خااةل
َي وا هااةبوون يااةك ذةم نااان خواردنيااان دةخااوارد ..ياااخود دايكااي وا هااةبوو
تةنانااةت مااال
َةكاني برسي بوون تة ولي نةدةكرد بةناضاري ثةناي دةبردة بةر ئةم كارة ..طوناا
مندال
بوون ،بةآلم ئيَستاكة نازاة بؤ نان نية ..بؤ فةنتازية بؤ منونة مؤبايل ..سةيارة ..ثارضاةية
َي جوان ئيي وحاتي ئينسان كؤتاي ثي نايةت.
ئةرزة ..مال
ثا لةكاتي سيَكسدا لةضي شتيَكي ذن بيَزاري
نااازاة مااة طااةر ذنيَااك زؤر ثاايم بيَاا يااان بااؤني بيَاا ئااةويش دواي كااة تااةواو ئااة لااة
عةمةليةتة سيَكسيةكة هةسز ثيَدةكةم.
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موشتةري دوةم
ناو:
تةمةن:
ثيشة:
خويَندةواري:

 .رِ .ث
 46سالَ
شوفيَر
خويَندةوار

ثا كارت ضية
َكي كوردستاني ئيَراة.
شؤفيَرمء خةل
ثا دياريدةي لةشفرؤشي لة ئيَراندا هةية
َآل كاكااة زؤر زؤرة رِاسااتة الي ئيَمااة مجـااوري ئيسااالميني بااةآلم باوةرِبكااة زؤربااةي
ئااةرةوةل
َن بوةتة شويَين لةشفرؤشي.
ماال
ثا باشة تؤ خؤت ضؤن ئةو ذنانةت دةست دةكةوَي
من جاريَكيان لةسنة ذنيَكي دراوسيَمان هةبوو زؤر جوان بوو ماَليَكي دةسا كاورت باوون
ثياوةكاااةي هاااةم ثاااري باااوو ،هاااةم كااااري ناااةبوو منااايش كااااريَكم باااؤ دؤزياااةوة نطاهبااااني
َيان ئايي لةطاةلَ
((ثاسةواني)) بوو بةشةو لةرِيَطةي ئةو كارةوة يةك دوو جار رِؤشتم بؤ مال
َي دةخاةو ..
ذنةكة رِيَكةو  ..ئيي هةركات ثياوةكةي لةمالَ نةبواية دةضووم بؤ الي لةطةل
وثو ثي دةدا ..ذنةكاة ثيَاي نااخؤ ناةبوو ..ضاونكة هةناديَك كاات خاؤي دةياوت :يكاةي
دَيا بااؤ الم ي  ..ويااان جاريَكيااان رِؤشااتم بااؤ تاااران مسااافرم هااةبوو ئيااوارة الي دؤسااتيَكم
مامةوة و ئيَوارة ثيَي و  :يكاك ( ) حةز دةكةي ئةمشةو خاؤ رِابويَريا ي منايش و
بؤ نا ئيي شةو زةنطي بؤ كةسيَك داو وتي :يبا برِؤيني ..رِؤشتني بؤ ماَليَاك تاةنيا ذنيَكاي
ي بااوو ئاايي دواي تؤزَيااك خواردمانااةوةء هااةر يةكااةمان لةطااة َل ك ايَكدا
ثااريو دووك ااي ل ا َ
رِؤشااتينة ئوتاقيَكااةوة بةكااةيفي خؤمااان رِامااانبوارد ..دوايااي كااة (هاتينااة دةر) ويسااتمان
بارِؤين ذنااة ثريةكااة وتااي :يئةطااةر حااةز ئةكااةن ك ااتان بااؤ دةهَياانم خؤتااان بيكةنااة ذن بااةآلم
َيةي.
ئةمةيان ثولةكةي طرانةي و وتي :يبةدوو طال
ثا ئايا لةالي ئيَوة لةبةر برسيَتية ،كة ئةوكارة دةكةن
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نازاة بَليَم لةبةر ضية ..واية هةنديَكي لةبةر برسيَتية و زؤريش هةية بؤ نان نياة ..ضاونكة
ئااةو دؤسااتةم لااة تاااران موخااازةي ((كااةماليات)) هةيااة هةنااديَ كااات دةضاام بااؤ الي دةسااتة
دةستة ك ان ديَن لباسيان ((جلءبةرط)) دةبرد ثوليان نةئةدا و  :بؤ ثول ناادةن ئاةويش
َيان دةخاةومي و
وتي :يزؤريان دةناسم يان دوايي ثول ديَنن يان دواي لةجياتي ثول لةطةل
وتااي :يهةنااديَك كااات رِةفيقةكانيشاايان دَياانن لةطااة َل خؤيااان بااؤ ئااةوةي ئااةوانيش فَيااربن
ياخود بؤ ئةوةي ضاويان شؤرِ بَي ئةوانيش الي كةم قسة نةكةني.
ثا باشة تؤ ذن هةية بؤ وادةكةي
َي ذنيَكم هةية ئيي بةسة ..سيَكم شتيَكي ةريزةية هاةموو
كاكة سيَكم شتيَك نية تؤ بل
َدةدات ئةتواني خؤت بةتالَ بكةي  ..سيَكم ماشيَن نية بَليَا دانةياةكم
دةقةيةك سةر هةل
هةية دواة ناويَ  ..ئةمة كاريَكي ضةند دةقةيةكي دةوَي ء تةواو ..وكاكاة طياان خؤشاة..
شااتيَكة بااؤ ئينسااان زةرورة وهةنااديَك لااةثياوان ذنااةكانيان ثاارية ..ياااخود ذنااةكاني خؤيااان
بةد َل نية ياان هةناديَكيان بةطاةجني ذنياان هيَنااوة لاة ذناةكاني خؤياان بيَازارن حاةز ئةكاةن
يةكيَكي تار تااقي بكةناةوة ..نابيَتاة
مالَ بةسةريانةوة مةساةلةكة باةثول ليَرةوة بةتةواوي دةردةكةويَ كةلةالي نيَرينة بةتايبةت
دةكريَااا ا وةثاااااوليش هاااااةر ثةيااااادا ئةطةر ئاسز توانا سيَكسيةكاني بةهيَز بن ،ئةوا بة
ئاستةنت خؤي ثيَ كؤنيؤلَ دةكرَي لةضوارضيَوةي بةها
دةبيَا ا دواياااي ثيااااو تاااا ثاااري بيَا ا
َةكةيدا ،بةتايبةت كة ديَتة سةر
كاني رِةوشز كؤمةل
زياتر حةز لةسيَكم دةكات ..ئةماة
مةسةلةي ثارة ..بةئاساني ( ) ئةم باسة وةك كاآل
شاااااتيكي زؤر ساااااةيرة لاااااةثياوداء
َيَ  ،لةبةر ئةوةي ثارة ثةيدا دةكرَي ،
دةبنيَتةوةء دةل
زياتر حةزي لةك ي طةجنة .ئاةزاني ئةوا سيَكسيش ثةيدا دةبيَ  ،هةروةها بة هيؤ كلؤجيَك
ضاااي سا ايَكم وةكاااو تةما اةن واياااة بري لةوة ناكاتةوة كة ثارةدان لةبري سيَكم تاوانة،
رِاستةوخؤ دةَلَي  :ئيَ ثياو حةزدةكاتء ةريزةية ،واتة
ئينساااان هاااةتا تةماااةني دريَاااذ بيَا ا
َة لةطةلَ سيَكم دةكاتء بري لةوة
وائااااةزان َي نااااةذياوة ..سيَكساااايش وةك خواردن مامةل
ناكاتةوة سيَكم لةطةلَ مرؤظيَكي تر دةكريَ ء بؤ
واية ثيااو لةطاةلَ هاةموو ذن بيكاات
َطاي ثياوساالري وةك
ئةويش ثيَويستية ..ئائةمةية كؤمةل
َي
وا ئاااةزانيَ ياااةكيَك مااااوة لةطاااةل
لؤجيكي خؤي بةكاريدةهيَنيَ ء هةرطيز بري
نااةيكردب َي  .ماان بااؤ خااؤم سااةد ذة لةثاشـاتةكاني ناكاتةوة لةسةر رِةطةزي بةرامبةر.
هااااةبي ئةكااااةر ك اا ايَكي تاااارم دةم
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كةوَي سيَكسي لةطةلَ دةكةم بؤ نا
َني
َتور ياخود بل
ثا باشة بالةسةر سيَكم وةكو حةز دةرضني ئةي وةكو ئينسان وةكو كةل
طونا نية
َآل ..وةكاااااو كاااااةلتور بؤعاااااور و عااااااداتي ئيَماااااة زؤر ناخؤشاااااة ..زؤر عةيباااااة..
باااااةرةوةل
وةكودينةكةمان زؤر طوناحة ،باةَال م وةكاو و بةرِاساز ثيااو لاةو كاتاةدا خواشاي لاةفكر
ناميَنَي .
ثا ئةطةر بتطرن لة ئيَران سزاكةي ضية
َم حكومااةت لااةالي ئيَمااة ..ثياااو بااةم ئيشااي
ي دةدةن شااةالقم لَياادةدةن ..بااةال
جةلاادةم ل ا َ
سياسي نةكات هةرضي تر دةكات با بيكات ..موخةدةرات دةخوات لةطاةلَ ذن دةخاةويَ ..
َم ئةوةية الي ئيَمة مةشاكلي عةشايةري ليَدةكةويَتاةوة  ..باةآلم ئةماة لاةتاران و االي
بةال
َغة و كةم كاةم ناناسايَ ..شاي ة بؤخوشايان
تاران دياردةكة زؤرترة ضونكة لةويَ قةرةبال
زواجي سيغةيان هةية وئةمة بؤ خؤي لةشفرؤشيةكي شاةرعية لةباةر ئاةم هؤياناة لاةويَ
ذنان كةمي دةكوذريَن ومشاكلي عةشايةري كةمي ليَدةكةويَتةوة.
ثا ئايا لةئيَران وةكو تؤ بزاني ذنان هةن خؤيان وةكو طروث ئيش بكةن لةوبوارةدا
َي كاكة طيان ئةوة لةهةموو شاويَن واياة لاةئريان بةتايباةت لةشاارة طاةورةكان ثيااو وذن
بةل
هةيااة بااةم خااةريكي ئااةو ئيشااةن بااةكورتي لةسااةر ئااةوة ئااةذين ..ئااافرةتي زؤر دةناساان
بةكاريان دةكةن بؤ سيَكم بؤ منونة ئةطةر من ب م بو تاران زةنت دةكةم بؤ يةكيَك لةواناة
َي دةخةوم ثولةكةي دةدةمي ..ئايي
َي من ئافرةتيَكم بؤ دةهيَنن لةطةل
ئةوانيش بةكةيفي دل
َي واي زؤر ليَيااة
ماان نااازاة ضااةندي دةدةن بااةو ك ااة خااؤي ولااةتاران كااة ماان شااارةزام مااال
كةبوةتة شويَين رِابواردن ..ئةنوا ك ي ليَية.
َنة ضؤن دةناسي
ثا تؤ ئةو ذنانة ياخود ئةو ماال
وةكو ثيَم وتي من لةرِيَطةي ئةو دؤستةمةوة شارةزا بووم ئةطةر يةكيَكيش ياةكجار بيكاات
َي
ياااخود بارِوات ئاايي فَياار دةبَيا يااان ذمااارةي تةلااةفون وةردةطرَيا ء ئااةو ك ااةي كةلةطااةل
دةخةوَي ثيَي دةَلَي  :يجاريَكي بؤ خؤم تةلةفون بكةرةوة ولةشويَنيَك يةكي دةبيننيي.
ثا باشة تؤذن هةية ئةطةر ذنةكةي خؤت وابكات رِازي دةبي
َآل ..حةدي ضية ..وادةكات دةيكوذم.
نةوةل
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ثا بةم بؤ تؤ حةق هةية بةآلم ذنةكةت بيكات دةيكوذي
َطاياة دةذي ئيَماة عاور وعادا اان واياة ثيااو حاةقي هةياة
بةم واية تاؤ خاؤت لاةم كؤمةل
َة واية ئيَستا ئةمة بةمن ناطؤرِريَ ..
هةموو ش بكات بةم ذنان نةْ...وهةزاران سال

ئاليَرةدا ضيي هةية زياتر لةوتةكاني ( ) بتوانَي طوزارش لةناخي ثياوي ساالر مةزةت بكات لةم
َطايةدا باوةء خؤيان واتةني مةعمولية ،ئةوةية كة
َطايةدا ،بةَليَ زؤر رِاستة ئةوةي لةم كؤمةل
كؤمةل
ثياو مات هةمووش بكاتء بةتةواوي بةئارةزوةكاني خؤي ئازادء شادبيَ ء ذنيش هيؤ مافيَكي
نية.
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موشتةري سيَيةم
خ .ر .ن
ناو:
 29سالَ
تةمةن:
شوَفيَر
ثيشة:
دةرضووي ثيشةسازي
خويَندةواري:
ثا ئيش ضية
من سايةي تاكسيم
ثا تؤ دةَليَي هةنديَ كات من طارةسةي سيَكم دةكةم ،دةتواني ثيَم بَليَيا ضاؤن ئاةم
رِيَطايةت دةس ثيَكرد
بةرِاسز سيَكم وةكو هةموو شتيَكي تر باؤ يةكاةمني جاار ئةترساي بيكاةي وةئينساان
لةمةوزوعي سيَكسدا تاطةن بَي باشية بةآلم كاة ذناي هيَناا خاراثي دةبيَا  ..و يةكاةمني
من لةرِيَطةي برادةريَكةوة بوو كةرِؤشتني بؤ ماَليَك ..لةويَ دياربوو شويَين ئةو شتانة باوو
ئيي لةدواي ئةوجارة ئايي حماوةلاةم دةكارد خاؤم بةتاةنيا ب ام ..ضاونكة بةرِاساز شاةرمم
دةكرد ياخود ثيَم عةي باوو كاةم ثايَم بزانيَا وخاؤم بةدوايادا دةطاةرِام هةناديَك كااتيش
َكو مين خؤشويساتوة ياان دراوسايَمان باوة ياان لاةرِيَطاي
بوو ئةو ذنة لةشفرؤ نةبوة بةل
َي خةوتوم بةرامبةر بةمة هةنديَك ثارةم داوةتي..
سودفةوة ناسيومة لةطةل
ثا زياتر لةكويَ سيَكم دةكةن لة ماآلن يان لةشويًَين تر
لةماآلن لةدةرةوة لاةناو ساةيارة كاورة لاة
ليَرةوة دةردةكةوَي كة تةنانةت لةثرؤسةي
دايرةكانيش.
هاوسةرطرييشدا ثياو سةيري ذن دةكات وةك
ثا ئةي بؤ ذن ناهيَني
كاآليةك بؤ تيَركردني ئارةزوةكاني خؤي ،خؤ
ئةطةر تواني طرفتةكاني ضارةسةر بكات ئةوا
َي ئااةويَ
ذن هيَنااان مةشاااكلي زؤرة مااال
َدا هيالك بكاتء ئةو
ئةوة دةهيَنَي خؤي لةطةل
وثارةي ئةويَ  ..مةسسولياتي زؤرة.
هةموو مةسرة ء هيالكية ب يَذَي  ..بةآلم ئةطةر
ثا ثةشيمان ني لةدواي ئةو كارة
نا ئةوا بةم ِريَطاية طرفتة بايؤلؤجيةكاني
هةنااديَ كااات كااة تااةواو ئااة لةس ايَكم
تةواودةكاتء ئيي تةواو.
ثةشيماة ،بةآلم لةدواي يةك سةعاتي تر
حةزم ليَيةتي.
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ثا لةطةل هةمووذنيَك دةيكةي
ماان لة سااةرةتادا لةطااة َل هااةمووذنيَك دةمكاارد ،ضااونكة تةجروبااةم نااةبوو ..بااةم قااذي بااة
سةرةوة بواية بؤ من بةم بوو ..بةآلم كة ثياو تةجروبة ثةيدا ئةكا ئةطؤرَي .
َ بووبَي
َي خةووتوي بةدل
ثا كةم هةبوو لةو ذنانةي كة لةطةل
َي هةناادي كااات لااة طااةلَ ذنااي وا خااةتووم ئةطااةر خااؤم سيَكساام نةكردايااة قااةت باااوةرِم
بااةل
نةدةكرد ئةو شتانة بكات وةبةخؤيشم وتاوة.. :ئةطاةر ذة بويتاياة وةكاو خاوا ئةمثةرساز
حةزيشم كردوة ذة بواية..
ثا خؤت حةز ئةكةي ئةويش ضيَذي تةواو وةربطرَي لةسيَكسةكة
سةرتا هةر خؤم( ،دةطةيشتمة ترؤثكي ضيَذ) ،نةم ئاةزاني و بةال اةوة طارنت ناةبوو ئاةو
ضي ،وئيَستاكة هةنديَ كات ذنةكة خؤي دةَلَي بةم تؤ تةواوبة هةقي من نةبيَ ..
ثا ئايا قةت وابوة بةزؤر سيَكس كردبَي لةطةلَ ذنيَكدا
َيان خااةوتوم بةحااةزي خؤيااان بااوة ..بةكااةيفي خؤيااان
باوةرِبكااة نااةْ ..ئةوانااةي كااةمن لةطااةل
َاةوة دواياي ئاةو
َةوة ،ضونكة مان ذنيَكاي تار ك اي باؤ ناةهيَناوم تابيـيَنيَتاة مال
هاتونةتة مال
َي س ايَكم بكااةم رِةنطااة لااةالي كةساااني تاار ئةمااة
ك ااة مااين بااةدلَ نااةبيَ وماان بااةزؤر لةطااةل
بووبَي
كاتيَك ثياويَك لةرِووي نايةت ب َي كؤندؤم
ثا ئةطةر ذنيَك سكي بوو لةتؤ
بكِريَ ء لةو ئاستة خويَندةواريةدا بيَ  ،ئةوا
ئةوةي ميَردي هاةبَي بةميَردةكاةي دةَليَا
َكانيَكي تر كةئاستيان نزمية
هةرطيز خةل
هي تؤية ئةوةي ميَردي ناةبَي دةري دةكاا
بةكاريناهيَنن ،هةر بؤية ئةطةريَكي طةورة هةية
يان لةناو سكي دا الي كةسيَكي شارةزا باة بؤ بآلوبوونةوةي نةخؤشية سيَكسية باوء
ثاااارة دةيكوذيَاا باااةم ئةواناااةي وادةكاااةن بآلوبوةوةكان ،كة ئةمة كاريطةريةكي خراث
ثااايَش هاااةموو شااا خؤياااان ئاااةزانن ضاااي دةخاتة سةر بآلوبوونةوةي هةنديَك نةخؤشي
وةك  .VHI/ AIDSكة ئةمانة مةترسي
دةكةن.
طةورةي ئةمين قةومي درووس دةكةن.
ث_ كؤندؤم بةكاردةهيَنن
َآل نية يان هةشبَي لةرِووم نايةت ب م بيكرِم
نة وةل
ثا لةض شتيَكي ذن لةكاتي سيَكم بيَزاري
َي فزة لة خؤي ئةبرَِي
َسةكةويَ هيؤ نال
هةندي ذن وا ئةزانَي ئيشي ثيَ دةكةي ثال
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ثا ئايا بةرِاي تؤ هؤي ئةم دياريدةية ضية
بةرِاساااااز هؤكااااااري زؤرة ...طاااااةورةترين هؤكاريشاااااي ..طاااااةورة بوومناناااااة ..كةئيَماااااة
َطاياااةك طاااةورة دةباااني كاااةلتورو عاااور وعاااادات كوشاااتويةتي ..ضاااونكة هةرضاااي
لةكؤمةل
دةكاااةين عةيباااة ..ئيَماااة زؤر بةساااةقةتي طاااةورة دةباااني هةمووشاااتيَك قةدة ةياااة وكةبتاااة
َيادا كااةم باسااي سيَكساامان بؤناكااات لةقوتاتانااة ،هاايؤ فرينااابني كةطااةورة دةبااني
ولةمندال
قةت ناتوانني تةعويزي ئةو رِابووردوة بدةينةوة بؤية ثياوي الي خؤماان باؤي بكريَا هاةر
ساااةعاتةي لةطاااةلَ ذنيَكااادا دةخاااةوَي وتيَاااريش نااااخوات  ..هةناااديَك كاااات خيَااازان خاااؤي
وادةكات ..باوك با نية ..ياخود برا ..يااخود داياك ..ناضاار ئاةو كةساة رِادةكاات توشاي
َكاني خراثااةوة وتااو دةبَيا  ..وياااخود لااةم وآلتااةي ئيَمااة ضااةندين جااار بااوة
دةبيَتااة خااةل
ئيَستاكة هةية كةك ي طةن دةدةنة ثياويَكي ثري بةئةكيدي دواي ضةندساَليَك ئةو ك ة
ثةيوةناادي ئةبةسااز لةطااةلَ كورَِيااك ..وكورِةكااة تااةنيا بااؤ دةسااتطةرم كردنةويااةتي خااؤ
ناض ايَ بيخوازَي ا ئاايي ئااةو ئافرةتااة هَيااوا هَيااوا بااةرةو خااراث بااوون دةرِوات ئةطااةر
َي خؤي هةياة ..جااران وةز باا ناةبوو
شانسي هةبَي نايكوذن ..وهوَكاري ئابووري رِؤل
َكي وا هةياة مشاكلةي ثاارةي نياة،
َك لةثيَناو ناان ثةيداكردنادا دةيكارد ..باةآلم خاةل
خةل
َكو حةزي لةطؤرِانكارية واتة حةزي لةتةنوعة و ثارةيةكشي دةستدةكةوَي .
بةل
ثا باشة تؤ وةك ثياويَك ضؤن ئافرةت دةس دةكةوَي
َكي جياواز ساةردةكةوَي وئاافرةتي جيااواز ساةردةكةويَ
من سائق تاكسيم ضةندين خةل
هةنديَك ئافرةت خؤي ديارة بةبيَ ئةوةي بيناساي دةسا دةكاتاة امةلاة كاردن ..يااخود
َاايَم :ئةضااي بااؤ كااوي لةوةآلماادا دةَليَاا  :يبةكااةيفي
هةن ا ديَكيان سااةردةكةوَي ثيَااي دةل
لةم طفتوطؤيةوة بؤمان بةديار دةكةوَي كة ئةطةر بيَ ء هةردوو ال خوازياري ئةو كردةوةية نةبن
هةرطيز ئةو لةشفرؤشية رِوو نادات ،بةآلم ليَرةداء لةم تويَذينةوةيةدا هةرطيز ضارةسةريَكي
دياريكراومان ثيَنابةخشريَتة ئةوانةي ئالوودة بوون بةم كارةوة ..لةاليةكي ترةوة طةر برِوانينة
َطاية ئةوا سةير دةكةين كة تةكنةلؤذيايةكي وةك مؤبايل هاوكاريَكي زياترة بؤ
ثاشةرِؤذي ئةم كؤمةل
بةرقةراربووني ضةوساندنةوة لةسةر رِةطةزي ميَينة ،كة بةثيَ ةوانةوة دةبَي ئازاديةكي زياتري ثيَ
ببةخشيَ  ،ضونكة بةهؤي مؤبايلةوة ،كورِيَك بة ئاساني دةتوانَي ك يَكي هةذار زياتر
َةتيَنيَ ء بةكاري بـيَنَي بؤ مةرامةكاني خؤي.
َخةل
هةل
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خااؤتي ...ئاايي ئةمااة ديااارة ضااي دةوَي ا وئيسااتا بااةهؤي موبايلااةوة دةس ا كااةوتين زؤر
َكم دةس كةوَي .
ئاسانة وةكو جاران نية بةنوكةيةك ئةتواة خةل
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موشتةري ضوارةم
ناو:
تةمةن:
خويَندةواري:

ئا .م .ر
 26سالَ
زانكؤ

ثا تؤ بؤ بةم رِيَطاية ئارةزوة سيَكسيةكان تيَردةكةي هؤكارةكةي ضية ,
َكااة
مناايش وةكااو هااةموو كةسايَك حااةزم لةجنسااة ..لةرِابواردنااة ..مناايش بااةدةر ناايم لةوخةل
ثيَويستة هةمووكةسيَك تاكيَكي هةبي يان رِةفيقيَكي هةبَي .
َكو بة ثارةية واتة بؤ خؤ بةتالَ كردنةوةن ..وانية
ثا بةآلم ئةمة رِةفيقايةتي نية بةل
خؤي بةرِاسز دووجؤرن هةنديَك دةيكات بؤ خؤ بةتالَ كردنةوة ..جؤرةكةي تريش وةكاو
َةطةل تاكةكةي خؤيدا دةيكات لةطةلَ ياةك
رِةفيقايةتي واية ،ضونكة زؤر كةم هةية تةنيا ل
كةساي كاة نايكاات ..باةآلم ئااةوةي وةكاو رِةفيقاة ثاارة نااادات ،باةم خاؤ باةتالَ كردنةوةكااة
دةيكرِين ثارةي ثي دةدةين.
ثا تؤضؤن دةست دةكةوَي
َيااان هةيااة ،ياااخود لةسااةر جااادةن بةتايبااةت
بةرِاسااز زؤرة ...ئةوانااة شااويَنيان هةيااة ..مال
َن) هةر ئافرةتيَكمان بوَي بؤمان دةهيَنن.
َيان هةية (دةآلل
لةخواروي عيَراي بةئاشكرا مال
ثابؤضي طةن لةطةلَ ذني بة تةمةن سيَكم دةكاتء ثرييش لةطةل طةن
َة ضونكة جةسةديان جياوازة.
بؤطةجنيَك تةجروبةي نية ثريةكانيش حةزيان لةك ي منال
ثائةطةر حةزت لةسيَكسة بؤ ذن ناهيَني
َآل ،نازاة ثارةم نية ..خانووم نية ..ئةبيَ بطةريَي تاك يَكي با بدؤزيتةوة
وةل
َةوة يان لة دةرةوة
ثا زياتر لةكويَ ئةيكةي لةمال
َي
َي خومااان هااةر نابَي ا جاااري وا هةيااة لااةناو سااةيارةدا هةناادي كاااتيش ئةطااةر مااال
لااةمال
برادةريَك هةبَي .
ثا لةكةيةوة دةست ثيَ كردوة
من بةرِاسز دةميَكة ئيي دووسيَ ساليَك ئةبي
ث_لةطةل هةموو كةم سيَكم دةكةي
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ي ياان هاي وا هةياة
من ناةْ ضاونكة ئةترسام ذناي وا هةياة ميَاردي هةياة توشاي مشاكلة ئاةب َ
لةطةل هةمووكةم دةيكا رةنطة توشي نةخؤشي ئةبي .
َي تةوي زؤر حةزت ليَكردبَي يان حةزت كردبَي ذني تؤ بيَ
ثا هيؤ ذنيَك هةبووة لةطةل
َي:
َي ذني وا جوان ئةبيين ئاةو كاارة دةكاات هاةر حةزئةكاةي ذنا بيَا باةآلم ئايي ئاةل
بةل
ضي.
ثا بةضةند بؤت ئةهيَنن ياخود يةك جار بةضةندة
َنة بة  20,000دينارة.
ئةطةر خؤت ب ي بؤ ئةو ماال
ثا جياواز دةكات طةن بيَ يان ثري بَي
نااا ..ماَليَكااة كااابرا بااؤ ئااةوةي داناااوة 10يااان  12ئااافرةتي ليَيااة دةضاايتة ذوورةوة بةكااةيفي
َةكة).
َدةبذيَرين لةدواي تةواو بووني سيَكسةكة ثارةكة دةدةينة (دةآلل
خؤمان دانةيةك هةل
ثابؤ تؤ هيؤ موت ةيةكي تيادا هةية كة ئاوا بة ثارة بَي
نا باوةرِ بكة هيؤ خؤشيةكي تيا نية ..دوايي ثةشيمان دةوةوة.
ثا زؤر كةم بةو رِيَطاية ئارةزووي خؤي تيَر دةكات وكام تويذ زياترة
َآل ال هةبَي لةبةر عةي وعار ناةبيَ  %90دةيكاات ،ضاونكة ئةوةشاتيَكة هاةموو
ئةروةل
كااةم كااةم تااازؤر حااةزي ليَيااةتي وبةنساابةت تويَذةكانااةوة زة ةتااة بَل ايَم كاميااان زياااتر
دةيكاااات ضاااونكة سااايكم شاااتيَكة ةريزةياااة لةهةمووكةساايَكدا هةياااة باااةجياوازي نياااوان
َ ةمةناادو فااةقري ..فااةقريةكان دةضاان بااؤ ئةوماآلنااة ورِةنطااة توشااي مشااكلة بااا ،بااةآلم
دةول
َةمةنادةكان ناضانة
َةوة وشةو الي خؤيان دةميَنيَتةوة ودةول
َةمةند بؤيان دةهيَنن بؤ مال
دةول
شويَنة عامةكان.
ثا كؤندؤم بةكار دةهيَني
َيَ.
من خؤم هةركاتيَ ثيَم بي يان ذنةكة هةيبَي بةل
ثا كةم ترسي ئةوةي نية توشي نةخؤشي ببَي
بةرِاسز نةْ وكةم ئاطادارنية وهيؤ ثاراستنيَك نية وئةوانةي كةلةشسةفرؤشن وئةواناةي
كة دةيكرِن هيؤ زةمانيَكي تةندروستيان نية.
ثا تؤ ناترسي رِؤذيَك لة رِؤذان توشي مشكلة ببي بؤمنونة باوك ثَي بزانَي
َي تو بووم بةم هةر دةيكةم.
بةل
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َنيايةوة ذنيَك دةناسي و ضةند
ثا ئيَستا تؤضةند جاريَك رِؤيشتوي بؤئةوشويَنانة وبةدل
َي خةوتوي  ..قةت وا نةبوة كةلةو ذنة بيَزار بي وداوا بكةي كةسيَكي تاري
جاريَك لةطةل
لي بكةي
َي هةندي كات ئةطةر بيَزار ببم كةسيَكي ترم بؤ ثةيادا دةكاات ..ئايي ئاةو كةساة خزماي
بةل
خؤيةتي يان خوشكيَز يان ثوريةتي يان رِةفيقيَز هةر كةسيَكي تر بَي .
ثا لةضي بيَزار ئةبي
هةندي ذن زؤر ساردن يان هي بؤ ناكات.
ثا ئةطةر توشي مشكلة بوي لةطةلَ ثؤليم ضي ئةكةي
بةصةراحةت ثؤليم نابَي حاةقي هاةبَي  ،ئةطاةر مان باةزؤر تةعادا بكةماة ساةر ئافرةتيَاك
يان بةزؤر لةطةلَ ئافرةتيَك تةوم ..ئةمة جياوازة و ثؤليم حةقي هةية هةموو ئيجرائااتي
َم ئةطةر ئافرةتيَك بةحوسن ورِةزاي خؤي بَي ء بيكات خاؤي رِازي بيَا ثاؤليم
بكةن ،بةال
حةقيان ضية بةآلم بؤ قةدة ةية كورِو ك ايَك ب انة هوتيَال داواي عةقادي زةواج ئةكاةن ..
حكومةت هةقي ضية من لةطةلَ ذنيَكدا لةهوتيَل ضي دةكةم
ثا الي ثياوان لة كرِين حةزة ئةي بةرِاي تؤ الي ئافرةتان ضية
الي ئااافرةت دوو شااتة :يةكااةميان بااؤ مادةيااة ،واتااا ثااارة يااان هااةر مادةيااةكي ترب َي ا  ،كااة
ئيشااي ئااةو ئااةجنام دةدات .دوةميااان خااوة ،خويااان ثَيااوة طرتااوة ماان ئااافرةت دةناساام باااي
َتوني ثيَوةيااة بااةآلم هااةر دةيكااات ..ئةمانااة شايَوةي ثااةروةردةيان
 10,000دؤالر بااةم ئااال
َاااةكاني خؤشااايان وافيَردةكاااةن ..مااان خاااؤم لةطاااةلَ ذنااادابووم
واي فيَركاااردون ئةماناااة مندال
َةكةيااةوة سيَكساام لةطااةلَ كااردوة ،وث ايَم وت :ئااةو منداَلااة طوناااحي ضااية
بةبةرضاااوي مندال
وتااي :ينااا بااا فَياار ببَي ا  ،نااةوةك بااةياني رِةدف لااي بااؤم هااةبي باهااةر لةئيَسااتاوة فيَربب َي ا
َةمةناااديش باااوون هةمووشاااتيَكيان هاااةبوو ،ئةماناااة
وئاساااايي وةريبطريَ ي..وئةماناااة دةول
َيةوة دةدةنة شوو بةم بؤ ئةوةي ببنة ذن ئيي ئةم كارةيان
ك ةكانيان هةر لة 15و 16سال
ثي بكةن.
ثا بؤ ثياويَك جياوازة ئةطةر كؤ بَي يان ذن
َي زؤر جياااوازة ،ضااونكة لةطااةلَ كااؤ تااؤزي زة ةتااة ناااتوانني بااة ئيسااراحةت رِابااويَرين
بااةل
يان ثارةيةكي زؤرتريان دةوَي .
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ثا بؤمنونة شةرةت ك يَك بةضةند دةفرؤشرَي ياخود بةضةند ك يَك دةكةن بةذن
هي وا هةية بة  200دؤالر يان  300دؤالر وةهي وا
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هةية زؤر طرانة بة  500دؤالرة.

بةشي سيَيةم:

تيؤرء واقعي لةشفرؤشي لةكؤمةلَطاي تويَذينةوةكةدا.

باسي يةكةم :دةروازةي ليَكدانةوةء سةملاندني طرميانةكا

 رِةوتي ليَكدانةوةكانء بريوبؤضووني تويَذينةوةكةمان.
 دراوء طرميانةكان.

باسي دوةم :طؤرِاني كةلتووري و مامةلَةكرد لةطةلَ كيَشةي لةشفرؤشيدا
(باري منونةيي)

َطاي تويَذينةوةكةدا.
 سروشز كةلتووري سيَكم لةكؤمةل
َةكاني الوازي بؤ بةرزكردنةوةي ئاسز لةشفرؤشي.
 خال
َيتيةوة.
 باري منونةييء درووسز كؤمةآليةتي لةرِووي سيَك وال

باسي سيَيةم :كورتةي تويَذينةوةكة
 دةرئةجنامء ثيَش بينييةكا .
 رِاسثاردةء ثيَشنيارةكا .
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بةشي سيَيةم:

تيؤرء واقعي لةشفرؤشي لةكؤمةلَطاي تويَذينةوةكةدا.

َااادةدةين زؤرباااةي ئاااةو كاااارةي ئةجناطاناااداوة كاااؤي
لاااةم بةشاااةي تويَذينةوةكةمانااادا هةول
بكةينةوةء تيَكرِاي بةرهةمةكةء ثاشـاتةكاني تةينة بةردةم خويَنةرء زانس دؤساتانيَك
كاااة دةياناااةوَي دريَاااذة بةتويَذيناااةوة لاااةم باااوارةدا بااادةن ،ياااان دةخاااوازن بةشاااداري بكاااةن
لةضارةسةركردني ئةم طرفتة كؤمةآليةتيةدا.
بةشايَوةيةكي طشااز سااةرةتا دةتااوانني بَلايَني كااة ئيَمااة لةضوارضايَوةي ئااةم تويَذينةوةياادا،
َياناة
َيمان ضةش  ،ئةطةرضي هةنديَك لةو تال
نـيَين طةورةمان بؤدةركةوتوةو زؤر ئازارء تال
هااةر لةسااةرةتاي تويَذينةوةكااةوةء لةسااةر بنااةما تيؤريااةكاني هةسااتمان ثَياادةكرد ،بااةآلم
ئااااةوةي لةضوارضاا ايَوةي تويَذينةوةكااااةدا بؤمااااان دةركااااةوت زؤر زياااااتر بااااوو ..بةرِاسااااز
نةماندةزاني كاركردن لةكيَشةيةكي وةك لةشفرؤشيدا هيَندة ترسناكء ثرِزامة.
َة زانستيةية كة بةوثةرِي خاكةرِايياةوة
َخؤ ان بكات ،ئةو هةول
تاكة ئوميَد كة بتوانَي دل
َاة
خستومانةتة باةردةمي خويَناةرء ئاواتاةخوازين كةئاةويش بتوانيَا هاوكااري ئاةم كؤمةل
بكات لةكيَشةيةكي ئاوادا ،طةر تةنانةت بةخويَندنةوةء هؤشياري تاكةكةسيش ب َي .
َطاي ئيَمة بيَبةري نية لةنةخؤشايةكي طاةورةي وةك
ئيَمة هةر لةسةرةتاوة دةمانزاني كؤمةل
َدا
َنياين ئةم نةخؤشية لةكؤمةل
لةشفرؤشي يان بازرطاني بةجةستةي مرؤظةوة ،هةرضؤن دل
َة
تاسةر ئيَسقان ضارةسةر ناكرَي ء رِةطء رِيشةي هةردةميَنَي  ،ضونكة وابةستةي كؤمةل
طااريَء طااؤَليَكي دةروونيااةو ناااتوانني بةتااةواوي رِزطارمااان ببَي ا لااةم دةردة كوشااندةية..
َايَني
هةرضةند دةكرَي تةواو كةمبكريَتةوةء بةئةندازةيةكي دياريكراوي رِيَذةيي بتاوانني بل
نةمانـيَشتوة ،هةربؤية لةرِوانطةي ئةزمووني خؤمانةوة هةستاوين بةخستنة رِووي باواري
منونااةييء شاايكردنةوةء ئاماذةمااان بااؤ نيشااانةكاني داوة ،كااةباوةرِمان وايااة ضااةند نزيااك
بينااااةوة لااااةو نيشااااانانة ئةوةناااادة زياااااتر نزيااااك دةبينااااةوة لااااةكؤتايي ثيَـيَناااااني طاااارفز
لةشفرؤشي.
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باسي يةكةم :دةروازةي ليَكدانةوةء سةملاندني طرميانةكا

لااةم باسااةدا بةثلااةي يااةك جااةخ لةسااةر دراوء طرميانااةكان دةكةينااةوةء هااةولَ دةدةياان
لاااةرِيَطاي ليَكداناااةوةي كورتاااةوةء باااة دةاللاااةتي ئةجناماااة بةرايياااةكاني تويَذينةوةكاااةمانء
ضااريؤكة واق يااةكان ئااةم بابةتااة يااةكاليي بكةينااةوةء ئةوةناادةي ثيَمااان بسااةَابيَ دراوء
طرميانةكاني ثيشان بدةين.
 رِةوتي ليَكدانةوةكانء بريوبؤضووني تويَذينةوةكةمان.

َاة لةطاةلَ ئةجنامةكانادا
ثيَويستة دان بةرِاستيةكدا بنيَني ،بؤئةوةي خويَناةر زؤر باة ئاطاياناة مامةل
بكااات ..رِاسااتة تويَذينةوةكااةمانء ليَكدانااةوةكاني لااةرِووي زانساازء كؤكردنااةوةي داتاكانيااةوة
بةتااةواوي بيَاليةنااةء هةوَلاادراوة تااا ئةوثااةرِي ئةناادازة واق بينانااة بَيا ء رِاسااز ضااريؤكةكان وةك
خؤي بطَيِريَتاةوة ..باةآلم لةالياةكي تارةوة تويَذينةوةكاةمان تويَذينةوةياةكي بيَالياةن نياة لاةرِووي
َطو زياااتر طرنطااي دةدةينااة بريوبؤضااوونيَكي دياااريكراو ..كةئااةوة
فكاارء بريوبؤضااوونةوة ،ب اةل
دذايااةتي كردنااي لةشفرؤشااية نااةك ثشااتيواني لةلةشفرؤشااي يااان تةنانااةت بيَاليااةن بااوونيش بااؤ
دياردةي لةشفرؤشي ،ئةوة لةبةر ئةم هؤكارانةي خوارةوة:
 .1بةبريورِاي ئيَمة ئةوةيةكيَكة لاةو هؤكاراناةي بةهؤياةوة دةتوانريَا زؤرتارين توندوتياذي
لة رِةطةزي ميَينة بكريَ .
 .2رِاسااتة بةثلااةي يااةك رِةطااةزي م ايَ دةبيَتااة قورباااني ئااةم بااازارِة ،بااةآلم لةهااةمان كاتيشاادا
سةرجةم مرؤظايةتي زةرةرمةندة لةكؤي ثرؤسةكةدا.
 .3ئةوباااةها مرؤيياااةي لاااةئازادي باااةكارهيَناني جةساااتةدا هةياااة لةالياااةن خاوةنةكةياااةوة
دةشيَويَ .
 .4لة بةهاي ئازاديية سيَكسيةكاني مرؤظ كةمدةكاتةوة.
 .5كوانوويةكاااة باااؤ هاااةموو ئاااةو زياناااة ئاااابووريء دةروونااايء كؤمةآلياااةيزء سياسااايء
ئةمنيانة لةسةرةتاي تويَذينةوةكةوة بامسانكردوة.
َويَساز دياريكراويشامان
واتة لةرِووي فةلسةفةي كؤمةآلياةتي تويَذينةوةكاةوة بيَالياةن نانيء هةل
َدةساااز باااة ئيساااتغاللكردن
هةياااة بةرامباااةر طرفاا ء كيَشاااةي لةشفرؤشااايء هاااةموو ئةواناااةي هةل
لااةثيَناو طااةرمي ئااةم بااازارِةدا .ئةمااة ئااةوة ناطةيااةنَي كااة ئيَمااة ِريَزمااان نااةبَي بااؤ كةساايَك
َكو
ي رِةواناةبينني ،باةل
كةلةشفرؤشةو وةك مرؤظ سةيري نةكاةين ،ياان باةهاء مافاة مرؤيياةكاني ثا َ
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دةَليَني ثيَوي ساتة كاربكاةين باؤ رِزطاار كردناي ئاةو مرؤظاةء هاةموو داكؤكياةكامنان لةبةرذةوةنادي
َنيا بووين كة ئةو لةشفرؤشانة ناتوانن خؤيان خؤياان رِزطاار بكاةن لاةو
ئةوانداية بةثلةي يةكء دل
طرفتة بةتايبةت ثا ئةوةي بؤمان دةركةوت كة سةرجةميان بيَزارنء طلةيي لةو رِؤذة دةكةن كة
تيايدا لةدايك بوون.
ئااةكريَ خويَنااةر بثرسايَ ء بَلَيا ئةمااة بابااةتي ثيَشااةكيةكةيةء دةبااوو زووتاارء هااةر لةسااةرةتاي
نووسينةكةوة بام بكراية ،باةآلم لةرِاساتيدا ئاةو بريوءبؤضاوونةي ئيَساتا ليَارةدا باساي دةكاةين،
لاااةم بةشاااةوة دةساا ثيَااادةكات ناااةك ثيَشاااي ،ضاااونكة ئةطاااةر باااام لةبيَالياااةني زانساااز بكاااةين
َمان داوة واق اة وةك خاؤي تةيناة
لةسةرةتاوة تويَذينةوةكاةمان بةتاةواوي بيَاليةناناة باوةء هاةول
بةردةم خويَنةرء ليَرة بةدواوة شيكردنةوةء رِاء ثيَشنيارةكاني ئيَمة بيَاليةنانة نيةء دةماناةويَ
كؤمةك بكةين بؤ ضارةسةركردني طرفتةكة.

 دراوء طرميانةكان.
دراوي يةكةم:
هةموئةوانةي كاري لةشفرؤشي دةكةن رِؤذانة ئيغتصات دةكريَن.
باااةثيَي ثيَناساااةكامنان لةبةشاااي يةكةمااادا ئيغتيصاااات بريتياااة لةسااايَكم كاااردن باااةزؤر
بةشايَوةيةك ئااةوةي زؤري لَياادةكريَ بااؤ كاااري سيَكسااي هاايؤ ضايَذ لةكردارةكااة نابين َي ا .
بةواتايةكي تر ناضار دةكريَا ياةكيَكي تار تيَار بكاات ..ئةماة ئاةو رِاسازء واق ةياة كاة
بامسانكرد لةضوارضيَوةي ضريؤكةكانداء بينيمان بةسةرهاتةكاني هةر لةشفرؤشايَك ضاؤن
َدةساتَي باةم
َاة فةنتازياياةك هةل
رِؤذانة لةباةر بارِة ثارةياةك ،شاويَين حةواناةوة ،ياان كؤمةل
كارةء لةبةرامبةريدا باةم جاؤرة دةذي ..ئاةوةي كةلةشفرؤشايَك ثيشااني كرِيااريَكي دةدات
ضيَذيَكي وةهمية بؤ ئةوةي كرِيارةكة رِازيي بكاتء ثارةيةكي باشي بداتة لةشفرؤشةكة.
طاااةر باساااي خاناااةكاني لةشفرؤشااايش بكاااةين باااؤ ئاااةوةي ساااةرؤك بانااادةكان رِازي بااااء
لةشفرؤشة بيَدةرةتانةكان دةرنةكةن.
ئااةو ش ايَوازانةي كااة لَياارةدا بااةدي دةكااةينء دةتااوانني بَل ايَني رِؤذانااة ئيغتيصااات دةكااريَن
بريتني لة:
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بةهؤي ثاارةوة :هاةروةك ثيَشاي رِوومناان كاردةوة لةشفرؤشاي بريتياة لةثرؤساةي
.1
سيَكم كردن لةنيَوان يةك كةم يان زياتردا ،باةآلم داباة دةبان باؤ دوو طارؤ ،ياةكيَكيان
ضا ايَذ وةردةطريَا ا ء ئاااةويييان ثاااارة .واتاااة لاااةذيَر طوشااااري زينااادةطيء ذيانااادا ،باااةزؤرء
بةشيَوةيةكي نارِاستةوخؤ لةشفرؤ ناضار دةكريَ سيَكم بكات.
بةهؤي شويَين ذيانةوة :ئاشكرابوو بؤمان زؤرباةي لةشفرؤشاةكان كةلةخانةكانادا
.2
دةميَننةوة شويَين ذيانياان نياة ،بؤياة ناضاارن كةلاةو خاناناةدا باذينء تةناناةت ثارةياةكي
َكو كولةمةرطي لةبةرامبةر سيَكسدا لةو خانانةدا دةذيانء
ئةوتؤشيان دةس ناكةوَي  ،بةل
رِؤذانة ئيغتيصات دةكريَنء ئةمانيش ناتوانن دةربازيان ببَي  ،هةرضاةند خؤياان واتاةني،
يدة تؤ شويَنيَكم بؤ ثةيدا بكة وةعد بَي ئيي واز لةو ئيشة دةهيَنمي ،يئةطةر يةك خانووم
هةبَي هةرضي ك ي قورِبةسةرة دةيبةمة ناويي ،يان كاتيَك يسواري ماسايحةكة دةبيَا ء
دةَلَي دةفرِين ئيَمة ئةو ك انة هةموومان دةفرِيني ...تاد.
َةكان دةكاةنء
بةهؤي فةنتازياوة :بةشيَك لةو لةشفرؤشانةي كةتةنيا سةرداني مال
.3
يااةكيَك دةبااةن لةطااةلَ خؤيااانء كااريَ خانوةكااان دةدةنء خؤشاايان ثااارة وةردةطاارن ،ئااةوا
ئةمانااة رِؤذانااة رِوويااان دةبيَتااةوة بااة رِووي ئيغتيصااابةوة ،ضااونكة لةوانةيااة بااؤ ك ارِيين
ثارضة خشَليَك يان جلءبةرطيَك كة مؤدةيةتي لةشفرؤ ئةم كارةبكات ..طةر بطةرِيَيناةوة
َطايااةكي ثياوساااالري سااةرماية
سااةر بنةرِةتةكةشااي دةبياانني ثلااةو ثايااةي ئااةو ذنااة لةكؤمةل
سةرداردا بةو خشلَء مؤديالنةوةية كة لةبةريان دةكاات ،بةتايباةت كاة ئاساز رِؤشانبريي
َةدا كةم بَي وةك ئةوةي لةكوردساتاندا دةطوزةريًََا  ..بؤياة ئاة ارةيان لةالياةن
لةو كؤمةل
َطاوة ناضاردةكرَي  ،ئةو فةنتازياياةي هاةبَي  ،كاةناتوانَي بةدةساز بـيَنيَا  ،ئاةوا
كؤمةل
َطايااةك كااة دةسااتكةوتين ثااارة سيسااتةميَكي طرنطااي
َطايااةكي دواكااةوتوو ،كؤمةل
لةكؤمةل
َطايااةك كةثياوساااالري يةكيَكااة لةبنااةماء ثايااةكاني كةلتوورةكااةي ،بةناضاااري
ذيانااة ،كؤمةل
ةريزة سيَكسيةكةي خؤي كة تاكة رِيَطاية بؤ بةدةس هيَناني ئةو فةنتازياية.
ناضاااركردن :طااةر تيَباايين بكااةين يااةكيَك لااةكرِيارةكان دةَليَاا  :هااةر ئةوةناادةي
.4
زة ةتة يةكجار ثةيوةندي سيَكسي ببةستم ،ئةطةر نةهاتاةوة باؤ جااري دوةم ئاةوا لاةالي
َك باسااي دةكااةم ،يااان ثَيااي دةَلايَم طااةر خؤشا نايةيااةت يااةكيَكي تاارم بااؤ ثةياادا بكااة.
خااةل
ئةمة جؤريَكي ترة لةئيغتيصابكردن.
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توندءتيااذي سيَكسااي :زؤربااةي ئةوانااةي ضاااوثيَكةوتنمان لةطةَلاادا كااردن شااويَين
.5
ئازارء ئةشكةجنةدان لةسةر جةستةيان ديار بوو ،كاة لاةكاتي سيَكسادا برينادار كراباوون،
ي طريابااوو ...تاااد ،ئةمااة ئاماذةيااةكي تاارة كااة ئااةو ذنانااة ناضااارن ساايَكم
َيان لاا َ
قااةثال
بفرؤشن بؤية بةاليانةوة ئاساية كة لةكاتي سيَكسدا ئةو ئةشكةجنةدانة قبوولَ بكةن.
ئةمانااةي سااةرةوة واق ااي هااةموو لةشفرؤشاايةكة ،لااةرِووي زانستيشااةوة ،بااايؤلؤجي ،هاايؤ
مرؤظيَاااك ناتوانيَا ا لاااةماوةي  24كاتاااذميَردا لةضاااةند جااااريَكي ديااااريكراو زيااااتر بطاتاااة
َايَني هاةموو ئاةو جاراناةي
ثيَويسز سيَكسيء تيَركردني ئةو ثيَويستية .بؤية دةتاوانني بل
كة يةكيَك لةلةشفرؤشةكان سيَكسي تيادا دةكةن بةئارةزووي خؤيان نيةء لةذيَر طوشااري
ثيَويستيةك داية.
دراوي دوةم:
هةموئةوانةي ئيغتصات دةكريَن ضيَذي سيَكسي لةاليان دةشيَوَي ء كاريطةري
َةي رِؤذانةيان رِةنت دةداتةوة.
دةرووني لةسةر كةسيَز و مامةل
كاتَيااك طويَبيسااز هةريااةك لةلةشاافرؤ ء سااةرؤك باناادء تةنانااةت كرِيارةكااانيش دةبااني،
بؤمااان دةردةكااةوَي ياااةكيَك لااةرِيَطاكاني ثةيااداكردني ساايَكم بااةثارة بريتيااة لةسااايماء
رِووخسااااري لةشفرؤشاااةكان خؤياااان ،تةناناااةت لةشفرؤشاااةكان لاااةم دياردةياااة بيَااازارن،
ضااونكة دةَل ايَن :يزؤر سااةيرة بةعااةمري خااوا يةكسااةر دةناسااريَينةوةء لةشاافرؤ خااؤي
َةزطةية رِزطاريان ببيَ كةئةوانة لةشفرؤشن.
هاواردةكاتي ،واتة ناتوانن لةم تةل
رِاستة بةشيَك لةم ناسينةوةية دةطةرِيَتةوة بؤ شيَوةي ثؤشاكء خؤ ئارايشا كاردن ،باةآلم
لةبةشيَكي تريشدا كاتيَك كةسيَك ثيشةكةي ببيَتة لةشفرؤ ئاةوا كااري رِؤذاناةي دةبيَتاة
َساوكةوتيةوة دةناساريَتةوة..
َساوكةوتيء دواجااريش لةشافرؤ باةهؤي هةل
بةشيَك لةهةل
َا ايَني
َطاشااادا لةشفرؤشاااي ناااةفرةت ليَكاااراو دةبيَا ا  ،ئاااةوا جااااريَكي تااار دةل
كاتيَاااك لةكؤمةل
َنياياة
َكاةوة ،ضاونكة دل
لةشفرؤ باريَكي دةرووني ناجيَطريي هةية كاتيَك دةضيَتة ناوخةل
َكو زؤريَاك
لةوةي دةناساريَتةوةء بةساووكي ساةير دةك ريَا  ..ناةك ئةوةنادة باةم بيَا باةل
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لاااااةثياوان كاااااة بةتايباااااةت كرِيااااااري سيَكسااااان ،بةئاسااااااني دةيانناسااااانةوةء لةرِوانطاااااةي
َةدا وةك مرؤظيَكي ئاسايي نايانبيننةوة.
ناموسثةرستيةوة لةم كؤمةل
كاااتيَكيش دةبياانني هااةموو لةشفرؤشااةكان رِقيااان لااةرِؤذة ،يااان كااةليَيان دةثرسااني رِؤذيَكاي
َايَن :يباةم نياة بةشاةو
خؤ لةذيانتدا زؤر ئاستةنطة ياةكيَكيان رِؤذيَكاي لاةبري بيَا ء دةل
كةم نايةتة طيان ي ،يرِؤذي خاؤ كاوا نةطباةت ،ياةكيَك ئاةم هاةموو ناخؤشايةي بةساةر
هاتبَي ا رِؤذي خؤشااي كااواي ،يثياااوان بااةرِؤذ ديَنااة طياااني ئيَمااةو بةشااةويش بااؤ طياااني
ذناااةكانياني ..تااااد .باااةم جاااؤرة دةردةكاااةوَي كاااة بااااري ذيااااني دةرووناااي لةشفرؤشاااةكان
لةئاستةنطدايةو ناتوانن هةس بةخؤشيةكاني نيوةي كاتةكاةيان بكاةن كاة باةئاطان ،ئةماة
جطة لة ئازاري جةستةييء بيَ هيوايي لةضارةسةركردني كيَشةكانياندا ..لةاليةكي ترةوة
هيواكاااني لةشفرؤشايَك دةبيَتااة هيااواي سااادةء ساااكار كةهااةموو كااةم مااات خؤيااةتي ئااةو
َةكااةيان توشااي
ذياناة ثيادةبكااات ،بةمنونااة هيواكااةيان ديَتااة سااةر هااةبووني ذوورَيااك ،مندال
هةمان طرف نةبيَتةوة ..تاد كة ئةمانة هيواي سادةو ساكارنء هةموو كةم مات خؤياةتي
وةك مرؤظيَك ثةراوةي ئةم ذيانة سادةية بكات ..بةآلم كاتيَك ئةوان لةساادةترين ثيَويساز
َنيايةوة لةرِووي دةروونيةوة ناجيَطرين.
ذيان بيَبةشن ئةوا بةدل
هةروةك لةدراوي يةكةمادا بامساانكرد لةشفرؤشاةكان جةساتةيان دةشايَوَي و دةرئاةجنام
ئاااةم شا ايَواندنة نااااتوانن وةك ثيَويسا ا ياااان بةشا ايَوةيةكي ئاساااايي ضا ايَذ لةثرؤساااةي
سيَكسااي ئاسااايي ببياانن .طااةر بطةرِيَين اةوة بااؤ اليااةني تيااؤري تويَذينةوةكااةمان لةبةشااي
يةكةماادا( ،هاناادةري سااةرةكي لةلةشفرؤشاايدا ئااةو دةسا كةوتةيااة كةدةسا لةشاافرؤ
دةكةوَي بؤية ثرِؤسةكة ،ثرِؤسةي سيَكم دةبيَتة ثرِؤسةيةكي باياةلؤجي ئاالي كةتيايادا
هةستة دةروونيةكان ثيَويستة وةال تريَا ئةماة كاريطةرياةكي نيَطاةتيك دةكاتاة ساةر
ثيَكـاتةي دةرووني لةشفرؤ ) .هةروةها كاتيَك لةشفرؤشةكان ضةند جاريَاك باةم ثرؤساة
سيَكسيةدا تيَدةثةرن لةرِووي جةستةييةوة بةركةوتنيَكي زؤر هةياة لةطاةلَ رِةطاةزي نيَاردا
(بةمنوناااة كؤئةنااادامي زاوزيَ سااانتء بةشاااةكاني تاااري جةساااتةي رِةطاااةزي ما ايَ تووشاااي
ليَخشاندن وبةر كةوتنيَكي بةردةوام دةبَي بة بيَ ئةوةي لةرِووي بايؤلؤجيء دةروونياةوة
بةقؤنا ةكاني تيَركردناي سيَكسايدا تيَثاةرِن ،بؤياة لةدريَاذ مااوةدا توشاي شكساز ضايَذي
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سيَكسي دةبان ،كةئةطاةر بيَتاو ياةكيَكيش لاةجارةكان لاةثيَناو ضايَذي سيَكسايدا بةكارةكاة
هةستَي ئةوا كؤسثيَكي طةورة هةية لةبةردةم يادةوةريةكانيادا كةريَطاةي ثيَناادات بطاتاة
هاةمان ضايَذ ..كةكةسايَكي ئاساايي ثَيااي دةطاات ئةمااة طاريَء طااؤَليَكي دةرووناي طااةورة
لةالي لةشفرؤ درووس دةكات ضاونكة ياةكيَك لاةطرنطيين رِيَطاةكان كةبةهؤياةوة مارؤظ
هةس بةخؤشةويسز بؤ ذيانء حاةزي باة باةردةوامي بؤذياان دةكاات ضايَذي سيَكساية).
َةيااااة كااااة دةتااااوانني بةهؤيااااةوة دراوةكااااةمان ثشيِاساااا بكااااةين لةبنااااةما
ئااااةم ئااااةو خال
زانسااتيةكانةوة بااةبيَ ئااةوةي ثيَويسااتيمان بةتويَذينةوةيااةك هااةبَي لةمةيداناادا ،هةربؤيااة
ذمارةياااةك لةطرمياناااةكامنان وةك دراو خساااتوةتة رِوو هةرضاااةند بةطرنطيشااايان دةزاناااني
شيكردنةوةيان بؤ بكةين.
هةميشة لةشفرؤ بةضاويَكي سووكةوة دةرِوانيَتة ثيااو ،بةتايباةت ئةواناةي ئاةزموونيان
زؤرة ،هةرطيز باوةرِناكةن ثياويَك هاةبَي ئاةو كاارة ناةكاتء كاةميان هةياة بتوانيَا بااوةِر
بااةخؤي بـيَنَي ا لةسااةر ئااةو رِاسااتية ،ضااونكة زؤربااةيان ذمارةيااةكي زؤر لةدةموضاااوةكان
َطايااةك زؤر لةيااةك
دةبيننااةوةء لااةرِووي ئةنيؤثؤلؤجيشااةوة جو ومااةء ساايماكاني كؤمةل
دةضا اَي  ،هاااةروةها ضاااةند هيَنااادة باااووني دةموضااااوةكان كاريطةرياااةك لا اةالي لةشااافرؤ
درووس دةكات ،كة هاةرثياويَك ببينيَا وةك سايَكم دةيبينيَا ء ثرساياريَكي سيَكساي
الش وري بؤ درووس دةبيَ  ..ئةمة وادةكات كة ئةو وةك رِةطةزيَكء ثا ئةو هاةموو
َطا ببيَتاةوة ،ئةماة دذ بةهاةموو ثرانسايثةكاني
ئيغتيصاتء توندوتيذية رِقي نيوة كؤمةل
مافااةكاني مرؤظااة ،ضااونكة رِطااةزيَك بةرامبااةر رِةطااةزيَكي تاار رِي ئةسااتوورء تااورِة دةكاااتء
َاااةي لاااةال درووساا دةكاااات ،هةربؤياااة كةساايَز لةشااافرؤ ثاااا ئيغتيصاااات
تاااؤوي تؤل
جاريَكي تر ناتوانَي ثياو وةك مرؤظيَكاي ئاساايي قباوولَ بكاتاةوة كةئةماة ئاماذةياةكي
دةروون نادرووسز ترة لةالي لةشفرؤ يان ئةوانةي ئةو كارة دةكةن.
دراوي سيَيةم:
ئةوانةي ناضاردةكريَن بؤئةوةي ب نة بازاري سيَكمء لةشفرؤشيةوة لةسةرةتاوة
بةريَطاي ئيغتصات ناضاردةكريَن.
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طاااةر بطةِريَيناااةوة باااؤ ساااةرةتاو سةرطوزشاااتةي هةرياااةك لةفرؤشااايارةكان ،ياااان ساااةرؤك
باناادةكان ،دةبياانني لةسااةرةتاي دةسااتثيَكردنيانةوة بةلةشفرؤشااي لااةرِيَطاي جارَيااك يااان
ضةند جاريَك ئيغتيصابكردنةوة دةستيان كردوةتة كارةكة ،هاةروةها هةناديَكيان هةياة كاة
سةرةتاي سيَكسكردني بةئيغتيصات دةستثيَكردوة وةك بةسةرهاتةكاني يةكةم ،ياان ئاةو
بةسةرهاتةي كة تةنانةت خةسوةكةشي بةشدار دةبَي لةئيغتيصابكردندا..
َااايَني كااااة ئيغتيصااااات لااااةذياني هاوسةرطرييشاااادا يةكيَكااااة
َطايااااةدا دةتااااوانني بل
لااااةم كؤمةل
لااااةرِيَطاكان بااااؤ يةكاا اةم ساا ايَكم ،ئةمااااة وةك دراويَااااك سااااةيردةكةين ،ضااااونكة لااااةبري
ثةروةردةي سيَكسي بؤمنداآلنء نةوةي نويَ ،ثةروةردةيةكمان لةجيَطايدا هةية كة بريتياة
لةثااااةروةردةي تااااابووكردني سااايَكم ،ئةمااااة وادةكااااات كااااة ك ااايَك هااااةر لةسااااةرةتاوة
ثاريَزطاااري لااةخؤيء ثااةردةي ك ايَين بكاااتء دواجااار بؤماااوةي ضااةند ساااَليَك ثاريَزطاااري
دةبَيا لةساااتيَكدا لةدةسااز باادات ئااةو وةهمااةي ثاريَزطاااري لَياادةكرد ،كةئةمااة دةكاتااة
لةدةسااتداني ميَذوويااةك ،بؤيااة ئةوانااةي لةشفرؤشااي دةكااةن بااةجؤريَك لااةجؤرةكان يةكااةم
ئةزمووني سيَكسيان بةئيغتيصات دةس ثيَدةكةنء هةرطيزيش ئةو ساتة لةياد ناكةن,.
طرميانةي يةكةم:
ئةوتيَز و بؤضونانةي داوادةكةن لةشفرؤشي وةك ثيشةيةكي ئازادو سةربةخؤ
ثيادةبكرَي ء لةرِيَطاي ياساوة ريَكبخرَي يان لةشفرؤشيء بازرطاني سيًََكسي
بةكاريَكي ئاسايي دةبينن ،ئةوا تيَزيَكن كؤمةك بةثيَشيَلكاريةكي بةردةوامي
مافةكاني مرؤظ دةكةنء بةشداريكردن تيايدا تاوانة.
هةميشة ثيَويستة ئةم تاوانة جودا بكةينةوة لةبريوبؤضووني ئازادي سيَكسي ياان ئاازادي
بةكارهيَناني جةستة ..لةماوةي رِابردوو تويَذينةوةكةماندا توانيمان ئاةوة رِوون بكةيناةوة
َطاياااةدا دةطوزةريَاا  ،هاااةروةها لةميَاااذووي ئاااةم كاااارة
كاااة ضاااؤن لةشفرؤشاااي لاااةم كؤمةل
تيَطةيشااتنيء ضااةند منونةيااةكي ب ااووكي وآلتااة ثيَشكةوتوةكانيشاامان باسااكرد ..ئااةوي
خاااوةني بااريورِاي ئااازادكردني لةشفرؤشاايء بازرطانيكردنااة بةجةسااتةوة ،واتااا ثشااتيواني
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لةكؤياليااااةتي سيَكسااااي دةكااااات ،ئةمااااة بةتااااةواوي دذ بااااة مافااااةكاني مرؤظااااة ،ضااااونكة
لةبةسةرهاتء ئةزموونةكاني ئةم تويَذينةوةيةوة بؤماان دةركاةوت ،كةلةشفرؤشاي بةشايَك
َكو بةناضااري ثةنادةبةناة باةر ئاةم كاارة ،ياان
نية لةخواس بؤ ثةراوةكردني ئةم كاارة ،باةل
هاايؤ خويَندةواريااةكيان نيااة ،يااان سااةرمايةيةكيان نيااة بااؤ كاااركردن ،يااان بةتاكااة رِيَطاااي
ئاساااني دةبيننااةوة ،يااان لااةرِيَطاي ثؤرنؤطرافياااوة كراوةتااة بااازرِ ،ئةمانااة هااةموويان بااة
ثاسااااوي ئاااازادي باااةكارهيَناني جةساااتة .ئيَماااة لةساااةرةتاوة ئاااةوةمان ساااةَاند ،لةبةشاااة
َي باوون مارؤظ دةتوانيَا
تيؤريةكةماندا ،كةسيَكم ثرؤسةيةكي مرؤييةء دةرئةجنامي ماال
تواناااي بريكردنااةوةء بريكةوتنااةوةي خااؤي بااؤ بااةمرؤييكردني سايَكم بااةكار بكااات ..خااؤ
َيةكااة ئااةوا دةكرَي ا سروش ا رِيَكااي تااات نااةك
ئةطااةر بطةرِيَينااةوة سااةر رِةوشااة ئاذةل
بازارِي ثارةء سةرمايةء دةساةآلت ..ليَارةوة دةردةكاةوَي كاة ساةرجةم ئةواناةي بانطةشاة
بااؤ ئااازادكردني كاااري لةشفرؤشااي دةكااةن دةكةونااة خانااةي ئااةو تاوانانااةوة كااة دةبيَاا
ئيغتيصات ئازاد بكةن.
َايَني ،بانطةشاة
كةواتة طةر بطةرِيَينةوة بؤ هةرسيَ دراوةكةي ثيَشوو ،بةئاساني دةتوانني بل
بؤ ئازادكردني لةشفرؤشي لة ئاازادي سيَكساي دةبيَا جيابكريَتاةوة ..هاةروةها بانطةشاة
بؤ ئازادكردني لةشفرؤشي دةبَي وةك تاوان ساةيربكرَي ئةطاةر ئيغتيصاات تااوان بيَا ،
خااؤ ئةطااةر ئيغتيصااات تاااوان نيااة ،ئااةوا دةبَيا بطةرِيَينااةوة بااؤ سااةردةماني بةربةريااةت..
ئةمااة ئااةوة ناطااةينيَ كااة ئةوان اةي لةشفرؤشااي دةكااةن ماارؤظ نااني ،بااةآلم بازرطانااةكانء
ئةوانةي لةرِووي تيؤرء فكرةوة بانطةشة بؤ ئةم كارة دةكةن ئةوا تاوانبار دةبن.
طرميانةي دوةم:
توندوو تيذي سيَكسي دةضيَتة يادةوةري دريَذ خايةنةوة و بةم جؤرة ئةو
ترؤمايانةي ئةجنامي توندوتيذي سيَكسي درووس دةبَي وةك نةخؤشيةكي
هةميشةي بةبةردةوامي دةبَي ضارةسةر بكرَي .
طااةر برِوانينااة كاردانااةوةكاني بةسااةر هاااتي يةكااةمء بةسااةر هاااتي ضااوارةم ،هةريةكااةيان
َة بكةنةوة ،ضونكة لةباري يةكةمدا توندوتيذي بااوك
بةشيَويةك لةشيَوةكان دةيانةوَي تؤل
بوة هؤي بةزؤر بةشوودانء ثاشان توندوتيذي ميَرد ،دواتار لاة الي ضاوارةم ئاةم دياردةياة
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دووبااارة دةبيَتااةوة ،هااةروةها دةبياانني لةشفرؤشااةكة خوازيااارة جارَيااك لااةجاران كةس ايَك
بااةريَ بااؤ ئااةوةي بااةزؤر س ايَكم لةطااةلَ باوكياادا بكااات ..يااان دةيااةويَ باااوكي ورَي ا ء
ب َي تفيَكي ليَبكاات ،هاةروةها لاةباري ضاوارةمدا دةبيانني لةشفرؤشاةكة باةزؤر سيَكساي
لةطااةلَ دةكرَي ا ء تةنانااةت هةس ا دةكااات هااةموو جةسااتةي وَيااران بااوةء ناتوان َي ا وةك
ثيَويس رِيَبكات ،ئةمة وايكردوة كة ناضار دةبَي بةردةوام ئاطاداري خؤي بكات.
لةاليةكي ترةوة لةشافرؤ هةميشاة ويَنااي يةكاةم ئيغتيصااتء ئيغتصاابةكاني رِؤذاناةي
لةبةرضااااودايةء هةسا ا دةكاااات جةساااتةي بةشا ايَوةيةك لةشا ايَوةكان داطريكاااراوة و داطاااري
َاةكاة
دةكريَتةوة ..ياان لةرِةوشاي ذيااني ئاةو ساةرؤك بانادةي دةَليَا  :يمان خاؤم باؤ مندال
ئاواليَكرد ئةوان ناتوانن قسةم ثيَ بَليَن ،طة رمن نةبووماية ئةوان دةمردن لةبرسانداي.
لةرِوانطاااةي باااةردةوامي ئاااازارة دةروونااايء جةساااتةييةكاني لةشفرؤشااايدا ،كةسا ايَك نياااة
َكردون لااااةكاتي ضاااااوثيَكةوتنةكةدا نااااةطريا بيَاا ا يااااان
لةوانااااةي ضاااااوثيَكةوتنمان لةطااااةل
َايَنء
لةخؤيةوة ثيَنةكةنيين نةهاتبَي  ،هاةروةها زؤربةشاةيان لةباةر خؤياناةوة طاؤراني دةل
َطااةي واق اايء دةروونااني
لةسااةر شايَوةي الواندنااةوة دةناات هةَلاادةبرِن ،ئةمانااة هااةمووي بةل
لةسااةر ترؤماكانيااان ،بةشايَوةيةكي بةرضاااويش خؤيااان قسااة لةسااةر توندوتيااذي سيَكسااي
دةكاةن ،لةوكاتاناةدا باام لاةئازةرةكاني سايَكم فرؤشايء توندوتياذي جةساتةي دةكااةن
هةميشة دةموضااويان دةطؤِريَا ء وةك ئاةوة واياة لاةو سااتةدا توندوتيذيةكاةيان بةرامباةر
كرابَي ئةمة تةنيا لةكاتي طيَرانةوةي ضريؤكةكاندا هةستيان ثيَدةكةين.
كاتَيااك ليَيااان دةثرسااني رِؤذيَكااي خااؤ  ،هااةر وةك ثيَشااي ئاماذةمااان ثَياادا ئاسااتةنطة بااام
لةرِؤذيَكي خؤ بكةن ،كة دةَليَني بؤ ئةوا ئةوانيش دةَليَن ئةو رِؤذة خؤشاة نياة .ئةماة
وادةكات ئيَمة بزانني كة ئةوان بةردةوام لةئازارةكاني خؤياندا دةذين.
َطةيةكي زانسز دةَليَني سايَكم ئوميَادي باةردةوامي ذيااني مرؤظاة ،باةآلم
لةكؤتاييدا بةبةل
كاتيَك كردةوةيةكي توندرِةوانة بةمةبةسز ئازار بةخشني لةكاتي ئةم كردارةدا رِوودةدات
ئةوا ثَي اةوانةي ئامااجني كردارةكاة دةكةويَتاةوة ،هاةر بؤياة هاةموو دذ بةياةك باوونيَكيش
لااةنيَوان كااردارء رِاسااتيدا ،بةرامبااةر تووشااي صااةدمةدةكات ،واتااة ترؤمااا ،كااة لااة زماااني
كوردياادا تائيَسااتا زاراوةيااةكي طوجناومااان بااؤ ئااةم دياردةيااة نيااة ،هةرضااةند دةتااوانني
بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ثيَيبَليَني طةشكة.
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دراوي ضوارةم:
َطاي كوردستاني عيَراقدا البردني ثةردةي ك يَين لةاليةن ثياوانةوة
لةكؤمةل
سةركةوتنيَكة ثرِة لةسةروةريء بةشانازي دةذميَردريَ .
لةساااةروبةندي شااايكردنةوةكامناندا لاااةناو ضوارطؤشاااةكاندا ،بامساااان لةثاااةردةي ك اايَين
َطاااة نةويساااتةو ثيَويسا ا
َاااةم كاااة بةل
كاااردوة ئةماااة ليَااارةدا وةك دراويَاااك داومانةتاااة قةل
بةشااايكردنةوةي زيااااتر ناكاااات ،بةتايباااةت كاااة يةكيَكاااة لةسااايماكاني ئاااةو كؤمةآلناااةي كاااة
كةلتووريَكي ثياوساالرانةيان هةية.
دراوي ثيَنجةم:
َيَز
َطاي ثياو ساالري ،كاريطةري هةية لةسةر هاوزال
بةردةوام بووني كؤمةل
هاندةريَكي بةهيَزة بؤ بازرطاني كردن
ثياولةكرداري سيَكسيدا ،كةئةمة
بةك انةوة.
ي دةبيَتة كةرةساتة باؤ ئاةوةي ئاارةزوو و
لةسةرجةم كةلتوورة ثياوساالرةكاندا ،رِةطةزي م َ
ي ساةرجةم ئاةو خواساتانة
ويستةكاني ثيااو تيَربكااتء دابينياان بكاات ..واتاة رِةطاةزي ما َ
َاااة لةذيانااادا ،بةشاايَكي طاااةورةي ئاااةم
دةهيَنيَتاااة دي ثيااااو داواياااان دةكاااات ،واتاااة ثيااااو زال
زاَليَتيااة وةك دةسااةآلتيَكي رِةهااا وايااة كااة دةيااةوَي دةسااز ثَيااوة بطرَي ا  .كاااتيَكيش
س ايَكم هؤكااارة بااؤ مانااةوةي ماارؤظ ئااةوا ثياااو دةيااةوَي ئااةو هاوزاَليَتيااة لااةو ثرؤسااةيةدا
َطة بؤ ئاةم رِاساتية لةتويَذينةوةكةمانادا ،دةبيانني ،كاة ثياوةكاان
بثاريَزيَ  ..باشيين بةل
َكو تاةنيا خاةمي
طرنت نية بةاليانةوة رِةطةزي بةرامبةر تيَار ببيَا لاةرِووي سيَكساةوة ،باةل
َيز خؤيااان دةكةنااةوة ..بااةم جااؤرة جاااريَكي تاار
خؤيانااةء بااري لةفااةنتازياكاني سيَك ااوال
َطاي ثياوساااالريداء هااةولَ دةدات
ميَينااة دةبيَتااةوة كؤيلةيااةكي سيَكسااي بااؤ ثيااو لةكؤمااةل
َبكاتةوة..
زؤرتريين فةنتازياكاني خؤي لةميَينةدا بةتال
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لةكاتيَكاااادا ثؤرنؤطرافيااااا طةشااااة دةسااااةنيَ ء بانطةشااااة بااااؤ سيَكسااااي مناااادالَء نةتااااةوة
جياوازةكانء جؤرةهاي جؤري ذنان دةكات ،طةر اليةكي تري هاوكيَشةكة بَي  ،لةكاتيَكدا
َيان لةبةردةساااتدا بيَا ا  ،ئاااةوا بةساااانايي
ثيااااوان زؤرباااةي سةرضااااوة دارايياااةكاني كؤماااةل
دةخوازن هةرجارةو جؤرة سيَكسيَك تاقي بكةنةوة ،كاتيَك لةسةر ئاساز لؤكاالَ تيَاردةبن،
َيز جيااواز جيااوز هةياة
هةروةك بامسانكرد ثيَشي شايَوةء قاةبارةء كاةلتووري سيَك اوال
لةجةستةدا ،ئةمانة هةموو دةبنة هؤكار بؤ ئةوةي خواس لةسةر رِةطةزي ترء ميَينةي
تر زياد بكاتء بودجةي زياتري بؤ تةرخان بكرَي لةسةر ئاسز تاكة كةمء ببيَتة هاؤي
بازرطاني سيَكسي بةشيَوةيةكي بةرفراوان.
دراوي شةشةم:
بؤئااةوةي هيَزةكاااني ناااوخؤ ثاااريَزةري مافااةكاني ماارؤظ باان ،بةتايبااةت مرؤظااي م ايَ،
َة
دةبيَ لةرِووي تيؤريء عةمةليء ديسثلينةوة ئاستيَكي بةرزو ثيَشكةوتووي مؤرال
مرؤييةكانيان هةبيَ ء ثابةندبن بةبنةماكاني مات مرؤظةوة.
َطاااةوة نةويساااز متماناااة
َطةنةويساااز متماناااةوة هةياااة ،بةل
ئاااةم دراوة ثةيوةنااادي باااة بةل
وابةستةي برِيارء بكةرة ،واتة كاتيَك برِياردةر داخوازي كردةيةك دةكات ،ثيَويستة يةكاةم
بكةري ئةو كردةية بيَ  ..هةر لةم رِوانطةياةوة كاتيَاك هيَزةكااني نااوخؤ بةرثرساي كاردةي
ثاراسااتين مافااةكاني ماارؤظن يااان عةدالااةتن ،ئااةوا دةبَيا يةكااةم جيَبااةجيَكارء داكؤكيكااار
َطااة نةويسااتةوة ناكرَي ا ثيَش ايَلكاري الي هيَزةكاااني ناااوخؤوة دةس ا
خؤيااان باان ،لااةم بةل
َكو بؤ هةموو ئةلطؤيةكي ناوخؤيي رِاستة ..باةآلم
ثيَبكات ..ئةمة نةك بؤ لةشفرؤشي بةل
ليَرةدا ئيَمة بابةتةكةمان بابةتي لةشفرؤشيةو دةبَي قسة لةسةر ئةو مةسةلةية بكةين.
لااااة ثةرةطرافااااةكاني ثيَشااااوودا رِوومنااااانكردةوة كااااة ثاريَزطاااااري لااااةئازادي سيَكساااايء
قةدة ااةكردني لةشفرؤشاايء سااةيركردني بااةتاوان يةكيَكااة لااة ثيَشاامةرجةكاني بااةمرؤيي
َطاية بؤ باةها
َي بوونء دةستةمؤ بووني ئةو كؤمةل
َطايةك يان رِاسية بَليَن مال
بووني كؤمة ل
مرؤييةكان .ليَرةشدا دةَليَن ،كاتيَك هيَزةكااني نااوخؤ ثيَشايَلكاري بكاةن لاةم بةنادةدا ئاةوا
َكي بتااوانن ثابةنااد باان بةبنااةما كةلتووريةكانااةوة يااان تةنانااةت ياساااييء
ئاسااتةنطة خااةل
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مرؤييةكانيشااةوة كااة رِيَطااا لةلةشفرؤشااي دةطرَيا  .بؤيااة بااةبيَ هؤشااياريء ديسااثلينيَكي
باااةرزي هيَزةكاااااني نااااوخؤ لااااةم باااوارةدا ئاسااااتةنطة بتاااوانني بطةينااااة ئاااةجناميَكي بااااا
لةضارةسةركردني لةشفرؤشيدا.
دراوي حةوتةم:
َيةتيء سياسيء ئابوريدا دةرفةتي لةشفرؤشي
لةطةلَ هةموو وةرضةرخانيَكي كؤمةال
زياد دةكاتء بةثيَ ةوانةوة.
بااةثيَي ئااةم دراوة وةرضااةرخانةكان س ايَ جااؤرن ،يةكااةميان كؤمةآليااةتيء دوةم سياساايء
َطا هةيااة،
دواجاااريش ئااابووري ..ئااةم وةرضااةرخانانة كاريطااةريان لةسااةر ت اةواوي كؤمااةل
ثاشااي رِةنطدانااةوةكاني لةشفرؤشااي وةك يااةكيَك لااةدياردةء طرفتااةكاني ناااو كؤمااةلَ بااةم
وةرضةرخانانةوة كارتيَكراو دةبَي  .طؤرِانكارية ئابووريء سياسايةكان وةك دوو جووتاةك
ياااةكي ديَاااننء دةباااةن ،باااةآلم ئةماناااة هاااةمووي لةساااةر ثشاااز طؤرِاناااة كؤمةآليةتياااةكان
َايَني هاةر طؤرِانيَاك
كوزةركاتء ثةيوةندي بة مرؤظةوة هةية ...بؤياة ليَارداء لاةم دراوةدا دةل
َويَسااااتةو تيَاا ارِوانني لةمااااةرِ هااااةموو بةسااااةرهاتء
لااااةو طؤرِانكاريانااااة دةبيَتااااة مايااااةي هةل
ثيَكـاتةكاني ذينطةي كؤمةآليةتي ،يةكيَكيش لةوانة لةشفرؤشية..
لةكاتي سةقامطرييدا ئاسز كةب  ،يان بةكورديةكةي سةركوتكردني سيَكسي ،كةمة واتة
ئاااةو ئاساااز ساااةركوتكردنة بةرثةرضاااةكةي باااريز دةبيَااا لةئاساااتيَكي ديااااريكراو لاااة
لةشفرؤشي بؤ تيَركردني ئةو سةركوتكردنةي لةئاراداية ..بةآلم لةكاتي ثشيَويدا هاةروةك
َك دةخوازَي لةئاساز بااوء ساةركوتكراو دةرضاَي  ،بؤياة ثاةنا
َيز خةل
بينيمان سيَك وال
دةباتة بةر دامركاندنةوةي خؤي لةرِيَطاي نادرووستةوةء دةرفةتيَكي طوجناو دةكاتوة باؤ
لةشفرؤشي.
باااةم جاااؤرة لةشفرؤشاااي لاااةكاتي وةرضاااةرخانةكاندا رِيَذةكاااةي بةرزدةبيَتاااةوة ،ضاااونكة
طؤرِانكاري ئاابووريء سياساي ياةك ئاةوي تار باةدواي خؤيادا دةهيَنيَا ء هةردووكيشايان
لةساااةر جةساااتةي كؤماااةلَ طاااوزةر دةكاااةنء دةذيااان ،بؤياااة باااةدواي خؤيانااادا طؤرِانكااااري
كؤمةآليةتيش لةبار دةكان خؤ بةثيَ ةوانةشةوة تةواو رِاستة.
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طرميانةي سيَيةم:
َيااةتيء مرؤيااي
هةمووثيَشااكةوتنيَكي تةكنااةلؤجي كااةهاوكات ثيَشااكةوتنيَكي كؤمةال
َدانااةبيَ زيااانيَكي طااةورة دةطةي ا ةنيَ بةرِةوشااي مافااةكاني ماارؤظ ((لةرِوانطااةي
لةطةل
دياردةي بازرطاني سيَكمءكؤياليةتي سيَكسيةوة))
َاا ايَن ،ثيَشااااكةوتين تةكنااااةلؤجي
َطةنةويسااااتة ميَذوويااااةكان دةتااااوانني بل
وةك يااااةكيَك لةبةل
هةميشااة خيَراتاار بااوة لةثيَشااكةوتين كؤمةآليااةتيء مرؤيااي ،هؤكاااري سااةرةكي ئةمااة
دةطةرِيَتةوة بؤ قازان  ،ضاونكة قاازاجني ماادي خاَليَاكء باباةتيَكي بةرجةساتةيةء نااتوانني
َي ليَبكةين .قازان لاةرِووي مادياةوة هةميشاة مةَوسايء باة بةرجةساتةيي دةتاوانني
نكؤل
بةرهةمةكاااةي ب ااانينةوة .باااةآلم ثيَشاااكةوتين كؤمةآلياااةتيء مرؤياااي هةميشاااة ساااةرجةمي
رِةفتارةكامناااان دةخاتاااة ذيَااار ثرسااايارةوةء دةبيَتاااة كؤسا ا لةباااةردةم ثيَرِةوكردناااي ئاااةو
فةنتازيايانةدا كة دةمانةوَي ضيَذيان ليَ ببينني.
بااةم جااؤرة هااةموو ثيَشااكةوتنيَكي تةكنااةلؤجي زيااان دةطةيةنيَتااة رِةوشااةكاني مااات ماارؤظ،
ئةطااةر بَي ا بةتااةري لااةرِووي كؤمةآليااةيزء مرؤييااةوة طةشااة بااة تيَطةيشاازء ئاسااز
َطااة دةتوانَي ا ئااةم طرميانةيااة بسااةَيَنَي بريتيااة
هؤشااياري ماارؤظ نةكااةين ..باشاايين بةل
لةثيَشكةوتين ويَناةء دةنطاي دجييتاا َل كاةم بازارِةكااني ثؤرنؤطرافياا زؤر ساووديان لاةم
َطايةكي دواكةوتووي وةك كوردستاندا
تةكنيكة بينيوة .هةر ئةوةندة بةم نية ،لةكؤمةل
دةبينني كة ئةوةندةي طرنطي بة ثؤرنؤطرافيا دةدرَي  ،بةهةمان ئاس طارنت نادريَتاة ئاةو
َيزمااةوة ئااةمرِؤ دةكرَي ا سااوودي ل ايَ ببينرَي ا ئةمااة
بوارانااةي لااةرِيَطا دونياااي طؤلؤبال
ئاماذةيةكي وردة ،باؤ ثيَويساز طةشةساةندني ئاازادي سيَكسايء باةرفراواني رِؤشانبريي
سيَكسي نةك طةشةسةندني ثؤرنؤطرافياء بةرفراوان باووني باازارِي لةشفرؤشاي ..ضاونكة
َني لةمرِؤدا.
َطاي طلؤبال
سةرجةم ئةمانةي دوايي دةرهاويشتةي سل كؤمةل
لةم رِوانطةيةوة بةكورتي دةتةوانني بَليَني :باةبيَ ثيَشاكةوتين كؤمةآلياةتيء مرؤياي لةهاةر
َطايةكااادا بيَااا طةشةساااةندني تاااةكنيكيء ا ياااان ماااادي دةبيَتاااةوة باااة هؤكاااار باااؤ
كؤمةل
زيادكردني نةخؤشية كؤمةآليةتيةكانء بةشيَوةيةكي سةراثاطري زيانةكاني لة سوودةكاني
زياتر دةبَي .

383

طرميانةي ضوارةم :
زياترلةنيوةي ئةوانةي لةشفرؤشي دةكةن هةميشة ثيَويستيان بةفرياد رِةسيَك هةياة
َةوانء دةربازيان بكاات لةوذياناةي تيايادا دةذيان ،ضاونكة خؤياان نااتوانن
كةببيَتةثال
َةوانة بؤ خؤيانء خؤيان رِزطار بكةن.
ببنة ئةو ثال
ئاااةلبيَرت ئةنشاااتاين دةَليَا ا  :يهاااةرطيز ناكريَا ا ئةواناااةي دةبناااة هاااؤي درووساااتكردني
كيَشةيةك خؤيان بتوانن ئةو كيَشاةية ضارةساةر بكاةني ..ئيَماة لاةماوةي رِاباردوودا بؤماان
دةركااةوت ئةواناااةي دةبناااة قوربااااني بازارِةكاااني ساايَكم ساااةرئةجنامي ثيَويساااتيةك ئاااةو
كارةدةكااةن ..هااةروةها بؤ ااان دةركااةوت ئةوانااةي ئااةم كارةدةكااةن خؤيااان نااة دةتااوانن
كاااريَكي تاار بكااةن نااةدةزانن ضااؤن لااةم طرفتااة رِزطاريااان ببَي ا  ،زؤربااةيان نةخويَناادةوارنء
َطاء دةسااةآلت لةدةس ا ئااةو كةسااانةداية كااة ناااتوانن
ناااتوانن ئيش ايَك بدؤزنااةوة ،كؤمااةل
دةربازيااان ببَي ا لةطرفتااة سيَساايةكاني خؤيااانء ئيش ايَك بااؤ ذنَيااك ناكااةن طااةر بةرامبااةر
سيَكسااااايان ليَاااااي دةسااا ا نةكاااااةوَي  .هاااااةموو دةرطاكاااااان داخاااااراو دةبيَااا ا لةباااااةردةم
َةوانيَك هةية رِزطاري بكات..
ئالوودةبوويةكي لةشفرؤشيدا ،بؤية هةميشة ثيَويسز بة ثال
اليةني كةم لةجيَكةوتي ئةودا ناةبَي ضاونكة كيَشاةكاني خاؤي باةخؤي هاةرطيز ضارةساةر
ناكرَي بةبةردةوام دةطةرَِي بةدواي كةسيَكدا كة رِزطاري بكات.
طرميانةي ثيَنجةم:

ئةوانةي كرِياري سيَكسن جؤريَاك لاةجؤرةكاني سيَكساي نائاسااييان تيَداياة (شة
اجلنسةةي ) يااان ئااةجنامي ئااالوودة بااون بااةكرِيين سيَكسااةوة ئااةو جااؤرة لةسيَكسااي
نائاساييان تيادا درووس دةبيَ .
َادا كاردن باسايان لةسيَكساي نادرووسا
هةموو ئةو لةشفرؤشانةي ضااوثيَكةوتنمان لةطةل
كاارد واتااة بااةكار هيَناااني بةشااةكاني تااري جةسااتةي ماارؤظ بااؤ كاااري سيَكساايء بةتايةبااةت
كاااااؤم ،ئةماااااة ئةوةدةطةياااااةنيَ كاااااة مااااارؤظ لاااااةذيَر كاريطاااااةري ضاااايَذء تةكنيكاااااةكاني
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َيتيةوة نائاساايي ناةبَي ئاةوا لاة
ثؤرنؤطرافيادا طةر لةخودي خؤيشايدا لاةرِووي سيَك اوال
ئةجنامي كاري لةشفرؤشي نائاسايي دةبيَتةوة.
وةك دةركةوت بؤمان ذمارةيةكي كةم لاةو ثياواناة هةساز مرؤيياناةيان جاوآلو سيَكسايان
َكو زؤربااااةيان ثاااةنايان بااااردة بااااةر ئااااازاردانء
لةطااااةلَ لةشفرؤشااايَكدا نااااةكرد بااااةزؤر ،بااااةل
توندوتيذيي سيَكسي لةكاتي سيَكم كرِيندا ،طةر تيَبايين بكاةين لاة هاةر لةشفرؤشايَكدا
َة
بةدرَيااذايي ضااةندين سااالَ لةلةشفرؤشااي بااة منونااة هةيانااة  10سااالَ  7سااالَ يااان  8سااال
َادا ناةكات كاتيَاك
لةشفرؤشن ،بةآلم كاتيَك ليَيان دةثرسني ئايا كةم هةبوو سيَكس لةطةل
دةزانَي تؤ زؤرت طرف هةية ،هةر يةكةيان بةدريَذايي تةمةني يان كةسيَكي ناسايوة ياان
َكي نائاسااااينيء لااااةرِووي
ناااةبوة ،واتاااة هااااةموو ئةواناااةي ثااااةنا دةبةناااة بااااةر كااارِين خااااةل
َيتيةوة نادرووساااز ،بةثلاااةي يةكاااةميش هؤكااااري ئاااةم طرفتاااة دةطةرِيَتاااةوة باااؤ
سيَك اااوال
نةبووني ثةروةردةيةكي سيَكسي تةندرووس .
طرميانةي شةشةم:
َكي خويَناةوارء رؤشانبري،
كرِيارةكاني لةشفرؤشي لةكوردستاندا زيااتر بريتيةلةخاةل
َكي نةخويَندةوار.
ئةوة بةرِيَذةيةكي زؤر بةرزتر لةخةل
َكي كوردساااتانء بةتايباااةت رِيَكخراوةكااااني ذناااانء
َي رِاباااردوودا خاااةل
لاااةماوةي  16ساااال
ئافرةتااان بةش ايَوةيةكي بااةردةوام تيَكؤشااني لااةثيَناو رِسااواكردني فرةذناايء قةدة ااةكردني
ثؤليطااااامي ..هااااةروةها بانطةشااااةيةكي بااااةرفرةء هةمااااةجؤريش كااااراوة بااااؤ بااااةرةنطاري
توندوتيذيء رِيَطرتن لةضةوساندنةوةي رِةطةزيَ ميَ هةرجارةء بةجؤريَك هةر ماوةياةء باة
تيشااك خستنةسااةر بابااةتيَك ..نابَي ا ئااةوة لااةياد بكااةين كااة دةسااةآلتيش طوشاااريَكي
طةورةي خراوةتةسةر تابةشيَوةيةكي ضاالكانةتر ِريَطا لةثيَشيَلكاريةكان بطرَي .
َكيَكي رِؤشاانبري دووضاااري وتااةء داكؤكيااةكاني خؤيااان دةبنااةوةء ناااتوانن
بااةم جااؤرة خااةل
دةربازيااان ببَي ا لةقسااةكاني خؤيااان ..هااةر بؤيااة ناااتوانن بةش ايَوة باوةكااةي ذنااي
دوةمء سيَيةمء بةو جؤرة مارة بكةن ..بةآلم لةهةمان كاتادا رِةطاةزء ثيَكـاتاةكاني
َطاي ثياوساااالريش لةنيَوياناادا نةثووكاوةتااةوةء هااةموو ئااارةزووي فرةذنااي
كؤمااةل
دةكااةن لااةثيَناو هةمااةجؤري سيَكساادا بااةبيَ ئااةوةي بتااوانن ئارةزوةكانيااان لةطااةلَ
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هاوسةرةكانياندا تيَربكةن ،ضونكة لةبنةرِةتةوة ثرؤسةي هاوسةرطريي هيؤ جؤرة
حسابيَك بؤ طوجناوي واتة تةوافقي سيَكسي ناكات ..ئةماة طرفتيَكاي طاةورةي
هةردوو الية ..ضونكة طرفتةكة لة ثرؤسةي هاوسةرطرييةوة دةس ثيَادةكات ،لاةو
كيَشااةيةوة دةس ا ثَياادةكات كاتَيااك ثةروةردةيااةكي سيَكسااي درووس ا نيااة بااةر
لةهاوساااااةرطريي ياااااان ئاااااازادي سااا ايَكم بةتاااااةواوي ساااااةركوتكراوة ..ليَااااارةوة
رِؤشنبريةكان خؤيان دةثاريَزن لاةتوان ء تةشاةري فرةذنايء بةبةرثرساياريَتيةكي
كةميةوة لة هاوسةرطريي ثةراوةي هةمةجؤري سيَكم دةكةنء باازارِي بازرطااني
سيَكسي زياد دةكات.
طرميانةي حةوتةم:
لةرِابردوو دا لةشفرؤشي لةكوردستاندا لةثيَناو دابيين بذيَويء ضارةسةركدني بااري
َم ئاةمرؤ لاةثيَناو جوانكاريءئاةء ثيَداءيساتيانة دايااة
ناهاةمواري طوزةرانادا باوة باةال
كةدةستكردةي بازارِنء سيستةمي سةرمايةداري هيَناونيةتة ناو بازارِةكانةوة.
بةثيَي وتةي هةرسيَ طرؤكةي تويَذينةوةكةمان ،لةشفرؤ  ،سةرؤك باندء كرِيارةكاانيش،
ئيَستا لةشفرؤشي زياتر لةساآلني رِابردوو بةتايبةت طةر بةراوردي بكةين باة نةوةتاةكاني
سةدةي رِابردوو ..زؤربةي هةرةزؤري ليَتويَذراوةكان دةَليَن :يثيَشي لةثيَناوي مةعيشةتدا
َك دةضاااوو لةشفرؤشاااي دةكااارد ،ئاااةمرِؤ باااؤ مؤديَااال دةيكااااتي ...كةواتاااة طرمياناااةي
خاااةل
تويَذينةوةكااةمان بااة ئاقاريَكاادا دةسااةَيَ كااة ئةوانااةي ضاااوثيَكةوتنمان لةطااةلَ كااردوون
هاةموو جااةخز لةساةر دةكةنااةوة ،باةآلم طااةر بيَيناة سااةر ليَكدانةوةياةكي زانسااز باؤ ئااةم
واق ة سةَيَنراوة ،ئةوا دةَليَني:
طااةر بااةيادةوةريء مَيااذووي ئااابووريء بااازارِي كوردسااتاندا ب ااينةوة لااةماوةي  1993تااا
َةكانيان دةفرؤش بؤ ئاةوةي بتاوانن
َك شتومةكي ناومال
 2001ئةوا بةشيَكي طةورةي خةل
بااذيَوي رِؤذانااةي خؤياااني ث ايَ دابااني بكااةن ،هااةروةها مؤديَلااةكاني جاالء بااةرطيش ثشااز
دةبةسا بااةبازارِةكاني دةسااز دوو (كؤنةكااة) ..لةاليااةكي تاارةوة كةناَلااةكاني رِاطةياناادنء
تةكنااةلؤجياي دجييتااالَء بةتايبااةت (ثؤرنؤطرافياااء كلي ا ئااارت) بوونااة قوتاتانةيااةكي
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طاااااةورة باااااؤ فيَركاااااردن لاااااةبواري سيَكسااااادا ،زؤرباااااةي هاااااةرة زؤري ساااااةرةك بانااااادةكان
َكةكة لةسةتةالي ء سي ديةوة شز وا فيَربوون هةر مةثرسةي..
دةَليَن:يخةل
طااةر سااةيري ئااةم دوو رِاسااتية بكااةين ،ئااةوا بؤمااان دةردةكااةوَي كةلةئااةجنامي هااةذاريء
طااااااةمارؤجؤراوجؤرةكاني ئااااااابووري سااااااةر كوردسااااااتان بيَطومااااااان يااااااةكيَك لةهاناااااادةرة
سااةرةكيةكاني لةشفرؤشااي بااريز دةبَي ا لااةدابينكردني بااذيَوي ضارةسااةرةكردني باااري
ناهةمواري طوزةران .هةر لةم ماوةيةشدا رِاطةياندن تاواني بانطةشاةيةكي طاةورة باؤ ضايَذة
َكي باادات بااؤ تاقيكردنااةوةيان ،ثااا
سيَكسااية نويَيااةكان لااةم كؤمةَلااةدا بكاااتء هاااني خااةل
َساوساااانيَكي نائاساااايي كةوتاااة
ناااةماني طاااةمارؤء لةطاااةلَ رِزطاااار كردناااي عيَراقيشااادا هةل
بازارِةكاااااني كوردسااااتانةوةء لةسااااةرةتاوة وةك بوذاندنااااةوة دةردةكااااةوت ،بؤيااااة هااااةموو
َي دوو ئامااجني شااراوةدا كاريااانكرد :يةكاةميان طةرِاناةوة باؤ يااادةوةري
َكةكاة لةهاةول
خةل
َةتيدا هاةبوو ،دوةم باؤ
ئةو موت ةء فرةييةي كؤن لةسةردةمي سيستةمي دابينكردني دةول
ثااةراوةكردني ئااةو فااةنتازيا نويَيانااةي لااةرِيَطاي مااام ميدياكانااةوة دةسااتيان دةكااةوتء
َطايةكاادا كااة كااةلتووري
ئةمااة جاااريَكي تاار بااوةوة بااةمؤديَلي سااةردةم ..بيَطومااان لةكؤمةل
ثياوساالري باآلدةس بَي ء ئاسز رِؤشنبريي لةثلةيةكي نزمدا بَي ئةوا مؤديَل جيَطاي
َكي نااةتوانن ثااةراوةي مؤديَلااةكان
طااةورةترين ثايااةطاي كؤمةآليااةتي دةطريَتااةوةء طااةر خااةل
بكةن ،ئةوا بةضاويَكي سووك سةيردةكريَن.
ئةمااة ئااةو بنااةما كةلتووريةيااة كااة بااازارِي سااةرمايةداري توانيويااةتي كاااريَكي طااةورةي
لةساااةر بكااااتء هةميشاااة بةباشاااي دةزانيَاا ضاااؤن كرِيااااري خاااؤي زيااااد دةكاااات ..ئاااةوةي
ثةيوةندي بةلةشفرؤشيةوة هةياة بريتياة لاةكاركردني باازارِي ساةرمايةداري لاةزيادكردني
بةكارهيَنااااااةكاني خؤياااااادا بةمةبةسااااااز بةرزكردنااااااةوةي ئاسااااااز دةرامااااااةتي كؤمثانيااااااا
هةمااةجؤرةكاني ،بااؤ ئااةم مةبةسااتة هةسااتا بةبااةكارهيَناني مااام ميااديا بااؤ بانطةشااةء
َي دةدا بةباشااايين شا ايَوة ئايااادؤلؤذياي ضا ايَذ
رِةواج ثيَاااداني كااااآلي ناااويَ هاااةروةها هاااةول
لاااةِريَطاي ثؤرنؤطرافيااااوة باااآلو بكاتاااةوة ،باااةم جاااؤرة ِريَاااذةي لةشفرؤشاااي لةهاااةردوو
َطايااةكي ثياوساااالريدا تااةنيا
جةمسااةري بازارِةكااةوة كاااري لةسااةر كاارا ،لةاليااةك لةكؤمةل
ثياوةكاني سةيري ثؤرنؤطرافياياان دةكاردء ذناةكانيان دةكاردة دةرةوة لاةثا ()11شاةو
هااةروةك قورباااني ضااوارةم باسااي دةكااات ،هااةروةها بازارِةكاااني رِيكالماايش بااؤ كةرةسااتةو
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ثيَداويساااز ناااويَ كارطةرياااةكي طاااةورةيان لةساااةر ذناااان دادةنااااء بةهاااةر نرخيَاااك بواياااة
دةيانويسا ا كاااةمي ناااةبن لةئاساااز هاوِريَكانياااان ..باااةم جاااؤرة لاااةدوو جةمساااةرةوة
َي رِابااردوودا
خواس ا ء خسااتنةرِوو لااةبازارِي لةشفرؤشاايدا لااةماوةي زياااتر لااةثيَن سااال
بةهيَزتر دةبوون.
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باسي دوةم :طؤرِاني كةلتووري و مامةلَةطرد لةطةلَ كيَشةي لةشفرؤشيدا
(باري منونةيي)

لةضوارضيَوةي ئةم باسةدا هةولَ دةدةيان باةثيَي زانيارياة زانساتيةكامنان ،طفتوطاؤ لةساةر
َطاي تويَذينةوةكةماناداء لاةخاآل الوازةكاان
سروشز سيَكم بكاةين لةضوارضايَوةي كؤماةل
َي رِاباردوودا،
بدويَني كةبوونةتة هاندةر بؤ بةرزكردنةوةي لةشفرؤشي لةماوةي ضاةند ساال
ثاشان لةكؤتايي باسةكةدا هةولَ دةدةين ،باري منونةييء درووسز كؤمةآليةتي لةرِووي
َيتيةوة بااام بكااةين ،ئةطةرضااي ئةمااةي دواييااان لةوانةيااة لةش ايَوةيةكي تيااؤري
سيَك ااوال
يؤتؤبيدا بَي بةآلم دةكرَي وةك ثيَوةر بةكاري بـيَانني ،واتاة ئةواليةناةي تياؤري زانساتية
كة بؤ ثيَوانةكردن بةكاردَي .

َطاي تويَذينةوةكةدا.
 سروشز كةلتووري سيَكم لةكؤمةل

َطايةكي مرؤيي تر لةهةردوو رِةطةز ثيَك دَي ء باةثيَي
َطاي تويَذينةوةكةمان وةك هةر كؤمةل
كؤمةل
َطايانااااةي كااااة بةشاا ايَوةيةكي ِريَااااذةيي
نيَوةناااادي هاوسااااةرطريي بااااؤ تةمااااةن يةكيَكااااة لااااةو كؤمةل
هاوسااةرطريي تياياادا لةتةمااةني طةجنياادا رِوودةدات .هااةروةها بةش ايَوةيةكي شااةرعيء ياسااايي،
سيَكم لةهةموو نيَوةندةكاندا قةدة ةية لةدةرةوةي ثرؤسةي هاوسةرطريي ،تةنانةت بؤ ئةوانةي
َطاياااة ناااةبووني ثاااةروةردةي
َةتةكاني ئاااةم كؤمةل
كاااة هاوسةريشااايان نياااة ..ياااةكيَكي تااار لةخةساال
سيَكسية لةقوتاتانةو خيَزاندا ،بؤياة باشايين ناو ةناد باؤ فيَرباوون لاةم بارةياةوة لةكؤنادا باريز
َي رِابردووشاادا مااام ميااديا
بااوة لةنيَوةناادةكاني هاوِريَيااةتي هااةمان رِةطااةزء لااةماوةي  12سااال
سةرضاااوةيةكي سااةرةكي ثااةروةردةي سيَكسااي ض بااؤ ئةوانااةي تةمااةنيان تيَثااةرِيوة ض بااؤ نااةوةي
نويَ.
تابوو بووني سيَكم بؤ هةردوو رِةطةزة ،باةآلم بيَطوماان سانساؤر لةساةر رِةطاةزي ميَيناة زيااترة،
َةتيَكي ديااري ئاةو
َةكاني رِابردووداء تةنانةت لةم دواييانةشدا سيَكم لةطةلَ ئاذةلَ خةسال
لةسال
كةسانة بوون كةلة شارةكانةوة دووربوون ،تةناناةت شارنشاينةكانيش لاةم دؤخاةدا ئاةم كارةياان
َطاي تويَذينةوةكةماناادا بيَطومااان كاردانةوةيااةكي
كااردوة .ئااةم جااؤرة لةسااةركووتكردن لةكؤمااةل
طةورةي دةب َي ء لةماوةي رِابردوودا بةئاسااني هةساز ثيَدةكاةين ،ئاةوة بةبةرزبوونةوةياةكي
طةورةي ِريَذةي لةشفرؤشي.
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هةريةك لةدوو رِةطةزةكة بةشيَوةيةك سةركوتكراون ،نيَرينةكان لةذيَرطوشااري عةيباةء شاةرمداء
َي ..ئاااليَرةوةء لااةم
بااؤ ميَينااةكانيش طوشاااري كوشااتنيش لةسااةر ناااموم ثةرةسااز هاتوةتااة ثااال
ثيَودانطاااةوة ،هاوساااةرطريي تاااةنيا ئاااةو شاااويَنة باااوة كاااة جيَاااي عادةسا ارِي طرتوةتاااةوة لاااةرِووي
َايَن:
َيتيةوة ،ناةك ئارامطاياةك بيَا باؤ سيَكسايَكي تةندروسا  ..هاةروةك كرِيارةكاان دةل
سيَك وال
يئةوةي لةشفرؤشيَك بؤت دةكات ،هةرطيز خيَزانةكاةت باؤت ناكااتي ،ئةماة ئاماذةياةكي باشاة
َبووني كةلتووري عةيبةء نةخويَندةواري لةبواري سيَكسدا ..ضونكة هيؤ طوماني تيَادا نياة
بؤ زال
كاتيَك ذنيَك زانياري هةبيَ لةسةر ضؤنيَز تيَركردني ميَردةكةي ،ئةوا رِاستةوخؤ دةكةويَتة ذيَر
ثاااةردةي طوماناااةوة كاااة ئاياااا لاااةكويَوة ئاااةو زانيارياناااةي هيَنااااوة ..بةهاااةمان شا ايَوة ثيااااوان
لةضوارضايَوةي خيَزاناادا ثااةراوةي هةناديَ ضاااالكي سيَكسااي ناكاةن ضااونكة ثيَيااان واياة كااة ئااةوان
َنء سيَكم عةيبةيةو لةضوارضيَوةي هاوسةرطرييدا بةتةنيا باؤ ثاةراوةي دةساةآلتء
سةرداري مال
درووستكردني مندالَ دةبيَ بكريَ .
َباااة ميكانيكيةكاااةي دةرنةضاااوةء لةذيَرطوشااااري شاااوورةيي باااوونء
لاااةم ِريَطاياااةوة سا ايَكم لةقال
بااةتاوان ناساايين سيَكساادا ،ثؤرنؤطرافياكااانيش نةبوونااة ئااةو قوتاتانةيااةي كااة قااةرةبووي كااةم
َطاية بداتةوة.
َكي ئةم كؤمةل
هؤشياري سيَكسي بؤ خةل
هةميشة ثياوان رِةطةزي ميَينة وةك سيَكم دةبيننةوةء هاةبووني بةشاوورةيي دةزانانء هاةرطيز
وةك مرؤظَيااك هااةذماري ناكااةن ..طااةرتيَبيين ثياااوان بكااةين لةسااةر شااةقامةكان ضااؤن دةرِواننااة
َطايةدا وةحشيَكي زؤر
رِةطةزي بةرامبةر ،ئةوا بؤمان دةردةكةويَ  ،كةلةناخي نيَرينةي ئةم كؤمةل
طااااةورة خااااؤي حةشااااارداوةء زؤر تينااااوة ئااااةويش سيَكسااااة ،باشاااايين منونااااة تيَرنااااةكردني
لةشفرؤشةكانة لةكاتي سيَكسدا ،ضونكة تةنيا بري لاةخؤيان دةكةناةوة ..بابيَيناة ساةر اليةنةكاةي
تااريش ،بةشايَوةيةكي طشااز سااةركوتكردن بااؤ رِةطااةزي ميَينااة لةئاسااتيَكي بةرزدايااةء ناتوانَيا
باااةهيؤ شا ايَوةيةك طوزارشا ا لةخواساااتة سيَكسااايةكاني خاااؤي بكااااتء تةناناااةت بةشيَكيشااايان
نازانيَ ضونكة لةذيَر طوشاري نةزانيدا بؤ رِةطةزي ميَ ئاساتةنت تارة هةسا باة ثيَويساتيةكاني
خؤي بكات لةرِووي سيَكسةوة ،ضاونكة ثيَكـاتاةي باايؤلؤجي وةك نيَريناة هاةمان ئاساانكاري باؤ
ناكات.
لةم ثيَوةرانةي سةرةوة بؤمان دةردةكةويَ :
 oسيَكم تائةوثةرِي سنوورةكاني شوورةيي بوون شوورةيية.
 oساااايَكم تاوانااااة ضااااونكة نامووسااااي ثيَوةبةناااادة ،بةتايبااااةتيش بااااؤ ميَينااااة،
لةضوارضيَوةي هاوسةرطرييدا طرفتيَكي زؤر طةورةنية ،ضونكة شةر ِريَطايداوة.
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 oرِاسااااااتيةكي زانسااااااتيش هةيااااااة كااااااة ثيوةناااااادي بةثيَكـاتااااااةي بايؤلؤجياااااااء
بايؤكيميساايي لةشااي مرؤظااةوة هةيااة ،كااة سايَكم ثيَويسااتيةء ناتوانرَيا تاسااةر
قةتيم بكريَ .
 oكاتَيااك ماارؤظ بةتااةنيا بااوو ،بةتايبااةت نيَرينااة يةكااةم ش ا كااةبريي ليَدةكاتااةوة
سيَكسة ،هةر بؤياة دةبيَا بازانني ئاةم ثيَويساتية ساةركوتكراوء قاةتيم خاواردوة
بةدواي كةناَليَكي دةربازبووندا دةطةِريَ ء لةشفرؤشي يةكيَكة لةِريَطا ضارةكان.
واتة ئةوانةي لةشفرؤشي دةكةن ،وةك هةموو ئةوانةي تر كاة نايكاةن مارؤظنء بةشايَكي طاةورةي
َاااة لةطاااةلَ
َطايةكاااة كةتاساااةر كؤناااةثاريَزةو نازانساااتيانة مامةل
تاواناااةكان لاااةملي كاااةلتوورء كؤمةل
رِووداوةكااااني نااااوخودي خاااؤي دةكاااات ،لةساااةر ئاساااز داماااةزراوة جؤرباااةجؤرةكانيش ثا االنء
بةرنامةيةك بةدي ناكريَ بؤ رِاستكردنةوةي ئةم طرفتانة.
َةكاني الوازي بؤ بةرزكردنةوةي ئاسز لةشفرؤشي.
 خال
َيكي زؤر زةيء ئاشاكرامان باؤ دةردةكاةويَ  ،كاة
َة خاال
بةثيَي ضريؤكةكانء شيكردنةوةكان كؤمةل
ئةم خاآلنة بوونةتة هؤكار بؤ بةرزكردنةوةي ئاسز لةشفرؤشي ،لةوانة:
 oكةلتووري بةكارهيَينء طةرمي بازارِةكاني ضيَذ تةنيا بؤ ضيَذء فةنتازيا.
 oالوازي ثاااةروةردةي سيَكسااايء ناااةبووني باااةختياري سيَكساااي لةضوارضا ايَوةي
هاوسةرطرييدا.
 oبةشااااااوورةيي زاناااااانيء بااااااةتاوان ناساااااانيء بااااااةثيم سااااااةيركردني سااااايَكم،
لةهةمانكاتدا ئةمانة هي يان ئةوة رِةتناكةنةوة كة سيَكم ثيَويستية.
 oكرانااةوةي بازارِةكاااني كوردسااتان بااؤ هااةموو كاآليااةكء بااةرفرةيي بااةكارهيَناني
ثؤرنؤطرافيا كةيةكيَكي ترة لة دةرهاويشتةكاني ئةو خاآلنةي ثيَشي.
 oهةآلوسااااااني ئاااااابووريء ناااااةبووني ضااااااوديَري ثيَويسااا ا لةساااااةر ضاااااؤنيَز
دابةشكردني داهات.
َي كارطَيرِي.
 oبةرزي ئاسز طةندةل
 oئةو ياسايةي ضارةسةري لةشفرؤشاي ثيَكاراوة ،ياساايةكي الوازةء لةرزؤكاة ض
لااااةرِووي ساااازادانةوة بةيةكساااااني سااااةيري هااااةردوو رِطااااةز ناكااااات ض لاااااةرِووي
تؤمةتباركردنةوة.
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باري منونةييء درووسز كؤمةآليةتي لةرِووي سيَك

َيتيةوة.
وال

َاةدا دةبيَا وةآلم بدريَتاةوة ساةبارةت باةذياني سيَكساي هاةر
زؤرن ئةو ثرسيارانةي كةلةم كؤمةل
مرؤظَيااك ..ئايااا كااة كيَشااةيةكي سيَكسااي هااةبوو رِوو دةكةيتااة كايَ ئايااا سايَكم ثيَويسااتة يااان
ي ضارةسااةري
ثيَويس ا نيااة ئةطااةر كااةمءكورتي سيَكسااي هااةبوو دةبَي ا رِوو بكةينااة ك ايَء ك ا َ
دةكااات ئةطااةرء ئةطااةريَكي تاارء بااةردةوام ئةطااةر لااةم بارةيااةوة هةيااة ..بةشاايَوةيةكي طشااز
َطاي تويَذينةوةكةمانادا
درووسز سيَكسيء درووسز كؤمةآليةتي لةرِووي سيَكسةوة لاة كؤماةل
نا ئامادةية.
لةباري منونةييدا ثيَويستة هةنديَك بنةماي تيؤري تةينة رِوو سةبارةت بة سيَكساي درووسا ،
ضاااونكة سااايَكم وةك هاااةموو هيَزيَكاااي سروشاااز تااار كاريطاااةري هةياااة لةساااةر كردةوةكااااني
رِؤذانااةمانء وةك هيَزيَكااي طااةورة ئاراسااتةي ذياااني رِؤذانااةمان دةكااات ،بااةآلم كاتَيااك ئااةم هَياازة
َيشء بااااؤ
بةئاراسااااتة سااااالبةكةيدا بااااةكارديَ بااااؤي هةيااااة هيَزيَكااااي ويَرانكااااار بيَااا بااااؤ كؤمااااةل
َااادابيَ ،
تاكةكةسااايش .سيَكساااي تةندرووسا ا  ،ئاااةو سيَكساااةدةطريَتةوة كاااة هؤشاااياريي لةطةل
دةربرِينيَكااي ثؤزةتيظمااان هااةبَي بااؤ رِةهةنااادةكاني بااةجؤريَك تواناااء ضاااالكي تاااك باااةرةوثيَش
بةرَي ء لةرِووي تةندرووستيشاةوة ساةالمةت بيَا ء لةكؤتاييشادا ثةيوةندياةكاني ذياان لاةنيَوان
َكاادا بااةهيَزبكات نااةك بةثيَ ااةوانةوة ،بةواتايااةكي تاار سااوودبةخش بَيا بااؤ هااةردوو الء زيااان
خةل
67
بةكةسي تر نةطةيةنيَ .
َطايةكاادا دةذياان بااةردةوام بااة ويَناااي نادرووسااز سيَكسااي بؤردوومااان
بةداخااةوة ئيَمااة لةكؤمةل
َيز درووساتةوةء لاةِريَطاي ثؤشااكء
دةكريَني كة هيؤ ثةيوةنديةكيان نياة باة ذياانيَكي سيَك اوال
جلء بةرطةوة ،لةِريَطاي فيلمء تةلةفزيؤنةكانةوة ،لةِريَطاي نوسراوء سايتةكاني نيَتةوة لةِريَطاي
طؤظاااارء رِؤذناماااةء رِيكالمةكاناااةوة...تاد ..باااةردةوام ئاااةم بؤردوماناااة سيَكساااي خيَاااراء ئااااذة َل
َنياياااةوة ذمارةياااةكي زؤر لةئيَماااةي مااارؤظ تةعاااداي سيَكساااي
ئاميَزماااان ثاايَ نيشاااان دةداتء بةدل
ضةشتوة لةهةر تةمةنيَكي ذيانيدا بيَ  .68لةم منونةيةوة هةنديَ ئاماري ب وك دةدةين:
َيادا
 سيَيةكي هةموو ميَينةكانء شةشيةكي هةموو نيَرينةكان لةسةردةمي مندال
ي دةكريَ .
تةعداي سيَكسيان ل َ
 ضواريةكي ذنان لةماوةي ذيانياندا ئيغتيصات دةكريَن.
67

Heaton, J. P. W. (1998). Androgens, andropause, and erectile function. Journal of sex
Education and Therapy, 232-236
 68هةمان سةرضاوةي ثيَشوو
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 ثيَن يةكي ذنان نةخؤشيان بؤ دةطويَزريَتةوة لةِريَطاي سيَكسةوة.
 دووثيَنجي هةر ذنيَك دووضاري بةراويتةبوون دةبيَ .

 لةكؤي هةر بيس ثياو ثياويَك هةية بةشيَوةيةكي نادرووس سيَكم بكات.

 ثيَنجيةكي ذناانء دةياةكي ثيااوان هةسا بةشاادماني ذيااني سيَكساي خؤياان
ناكةن.69
َبوونء ِريَطاااارتن
كيَشااااةكة لةوةدايااااة كااااة زؤربااااةي ثااااةروةردةكان ئااااةمرِؤ جااااةخ لةسااااةر مناااادال
َبوونء خؤثاراسااز لةنةخؤشااي دةكااةن .هةرضااةند ئةمانااة طاارنطن بااةآلم لااةوة طاارنطي
لةمناادال
ئةوةية ئيَمة فيَرببني كة ضؤن خؤماان لةتوندوتياذي سيَكساي دةثااريَزينِ ،ريَطاري لاةئالوودةبوون
دةكةينء نائاسوودةيي سيَكسي ضؤن ضارةسةر دةكةين.
َطاي تويَذينةوةكااةمان،
ي لةثسااثؤرِ هةيااة ،بةتايبااةت كؤمااةل
َطا ثيَويسااز بةذمارةيااةكي نااو َ
كؤمااةل
بةمنونة ثةيكةري خزماةتطوزاري تةندرووساز سيَكساي دةبيَا ثيَكـاتبيَا لةثزيشاكي تايباةت
بااة طرفتااة تةندرووساازء بايؤلؤجيااةكاني س ايَكم هااةروةها ثزيشااكي تايبااةت بااة دةروونزانااي
سيَكم ،ئةمة سةرةرِاي ثيَويسز كؤمةلَ باة سيَكسؤلؤجيسا لاةبواري دةروونزانياداء سيَكساؤ
تيَراثيس ا لةهااةردوو رِةطااةزء لااةرِووي ثةيكااةري خزمةتطوزاريااة كؤمةآليةتيةكانيشاادا ثيَويسااتة
َنامء ياريااااادةدةري كؤمةآلياااااةتي تايباااااة ان هاااااةبَي باااااؤ ضارةساااااةركردني طااااارفز
كؤماااااةل
خؤشةويساازء س ايَكم ،ثااةروةردةي مناادالَ لااةرِووي س ايَكمء ئامؤذطاااري تايبااةت هااةبيَ بااؤ
َاةي سيَكساي
خؤثاراسز لةنةخؤشية كؤمةآليةتيةكان كةسةرئةجنامي سيَكمء نادروساز مامةل
درووس ا دةباان ،ئةمانااة هااةموو سااةرةرِاي ثيَويسااتيةكي طااةورة بااؤ تويَذينااةوةي ورترلةسااةر
َطاي تويَذينةوةكةداء دؤزينةوةي ضارةسةري باشي.
طرفتةكاني سيَكم لةكؤمةل
َطاي تويَذينةوةكااةمان ناتوانَيا قورتارببَيا لةثاشااـاتة نيَطةتيظااةكاني لةشفرؤشااي بااةدوو
كؤمااةل
ِريَطااااا ،يةكااااةم بااااةئازادكردني تااااةواوي لةشفرؤشاااايء دوةم بةقةدة ااااةكردني تااااةواوي ساا ايَكم
َديَرطااةي طااةورةترمان
َكو ئااةم دوو ِريَطايااة هااةردووكيان بااةرو هةل
لااةدةرةوةي هاوسااةرطريي ،بااةل
َطاي
دةبااااةن ،يةكااااةميان لااااةرِووي ئاسايشااااي نةتةوةييااااةوة مةترساااايدارةو بااااؤي هةيااااة كؤمااااةل
تويَذينةوةكااة بكاتااة مةياادانيَكي بااةرفراواني بازرطاااني بةجةسااتةوة .دوةميشاايان طوشااارةكاني
سااةركوتكردني سيَكسااي زياااد دةكاااتء لةئايناادةدا رِةنطدانااةوةي خراثااي دةبَيا  ،بةتايبااةت طااةر
َطا دووضاري جةنت ،يان كارةساتي سروشز ببيَتةوة.
كؤمةل

Gagnon, J. H. (1999). Sexual conduct: as today’s memory serves sexualities 2(1) 115-126
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بااؤ بةرقااةراركردني ش ايَوازيَكي منونااةيي لااةذياني سروشااز س ايَكم ثيَويسااتمان بااة تيَطةيشااز
هةيااة لةهااةموو ساايمثتؤمةكاني (نيشااانةكان) سيَكسااي نائاسااايي ،طااةر هاااتوو هةركةساايَكيش
هةسز بة نائاسايي سيَكسي خؤي كرد دةبيَ ثةنا بةريَتة بةرياةكيَك لاةو ثساثؤرِانةي لةساةروة
بامسااانكردن تااا ضارةسااةري طوجناويااان بااؤ بدؤزيَتااةوة .لااةم خشااتةيةي خااوارةوةدا نيشااانةكاني
سيَكسي ئاساييء سيَكسي نادرووس دياري دةكةين:70
#

سيَكسي درووس

1
2

َي بكات
وزةيةكة خاوةنةكةي دةتوان َي كؤنيؤل

َي بكات
وزةيةكة خاوةنةكةي ناتوانَي كؤنيؤل

دةتواني خاؤت برِيااري ليَبادةي كاة دةيكاةي ياان
نايكةي

سيَكم ناضارية هةردةبَي بيكةي

بةشيَوةيةكي سروشز رِوودةدات

سيَكم ئالوودةبوونة

دةبيَتة هاندةرء نويَكةرةوةية بؤ ذيان

سيَكم هةستيَكي برينداركارة

ئةجنامي دةربرِين درووس دةبَي بؤ خؤشةويسز

ئةجنامي سيَكسةوة خؤشويسز درووس دةبيَا  ،ياان
بةبيَ خؤشةويسز ئةجنام دةدرَي

لةطةلَ بةرامبةردا بةشدةكرَي

سيَكسيَكة بؤخود يان يةكيَكي تري دةكريَ .

بةبيَ طفتوطؤء خؤشةويسز رِوونادات

سيَكسيَكة هيؤ ثيَويسز بةليَكتيَطةيشز نية

سيَكسيَكي تايبةتة

كرداريَكي نـيَنية

سيَكسيَكة ثرِة لةرِيَزطرتن

َدةسااتيَ ء
كااة بةرامبةرةكااةت رِازي نااةكردبيَ رِق ا هةل
بيَ رِيَزي دةكةي .

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ئالوودةبووني سيَكسي يان نائاسايي

سيَكسيَكي ثرِ شانازية

َةتاندن.
َخةل
ثرِة لةدرؤء هةل

سوودةكاني دوواليةنةن

تةنيا اليةنيَكي كردارةكة سوودي ليَدةبينيَ .

بةبةهاي مرؤيي ثيَوانةبةخشة ،واتة عةقآلنية

َي ثيَوانة بةخشة .واتة ةريزية
بةبةهاي ئاذةل

نزيكمان دةكاتةوة لةبةرامبةر

لةرِووي سؤزةوة دوورمان دةخاتةوة لةبةرامبةر

ثرِة لةبةرثرسياريَز

هيؤ هةس بةبةرثرسياريَز ناكةين تيايدا

سةالمةتة (تةندروسزء كؤمةآليةتي)

ثرِ مةترسية (تةندروسزء كؤمةآليةتي)

سنووردارة ،واتة تيَربوون قبوولَ دةكات

بيَ سنوورة ،واتة تيَربوون قبوولَ ناكات

هةردووال بةهيَزء بةتوانادةكات

َدةكات
سيَكسيَكة اليةنيَك بةسةر ئةوييدا زال

خااااااودي كةسااااااةكة بااااااةرةوثيَش دةبااااااات لااااااةرِووي
كةسيَتيةوة

دةبيَا ا كةساااةكة بكاتاااة كةسا ايَتيةكي جووتاااةك ،واتاااة
ئيزديواجيdouble standard ،

رِةنطدانةوةي بةهاكاني خؤتي تياداية

بةهاكاني خؤتي بؤ دةطوجنيَني

لةرِووي كةسيَتيةوة ثرِ شانازميان دةكات

كةسيَز مرؤظ شةرمنء شةرمؤك دةكات.

Irvine, J.M. (1995) sexualty education across cultures, San Francisco: Jossey- Bass.
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َيتيةوة ثيَناسة بكاةين
بة ؤرة دةتوانني باري منونةيي لةذياني كؤمةآليةتي لةرِووي سيَك وال
َطري ئاةم سايفاتانةي الي خاوارةوة
بةو ذيانةي كةكاةلتووري سيَكساكردن لاةنيَوان تاكةكانادا هاةل
بيَ :
 .1دوواليةناااة ثشيِاساااتكراو بيَاا  :واتاااة بةشاايَوةيةكي ئازاداناااةو باااةبيَ هااايؤ طوشااااريَكي
َبااااذاردبيَ
كؤمةآليااااةتي ،ئااااابووري يااااان سياسااااي يااااان دةروونااااي بةرامبةرةكااااةت هةل
َيدا سيَكم بكةي ء بتواني هةركاتيَك خوازيار بووي بتوانيا بيوةساتيَني .
كةلةطةل
واتة لةنيَوان هةردوو رِةطاةزدا نابيَا هايؤ ثيَكـاتةياةك ويَنيَا باؤ ناضااركردني خيَازان
يان دةساةآلت ياان ياساا ياان بااري دةرووناي ئاةو دووكةساة باؤ ئاةوةي ناضااريان بكاات
بةيةكةوة ويَننةوةء سيَكم بكةن.
 .2دةبيَ بةيةكساني دةستكةوتةكاني ئةو سيَكسة دابةشبكريَ  :مةبةستمان هاةموو ئاةو
خؤشاايء رِةزامةنااديء منداآلنةيااة كااة ئااةجنامي ئااةو سيَكسااكردنة دابااة دةبَيا  ،واتااة
دةبيَا ا هاااةموو هةساااتةكان وةك ياااةك داباااة باااا لاااةنيَوان هاااةردووالداء كةسا ايَكيان
نةتوانَي باةهؤي سيَكساةوة ثاةراوةي دةساةآلت بكاات .واتاة نابيَا هايؤ كاام لةودواناة
زةرةرمةندء ئةويي سوودمةندبيَ لةهيؤ كام لةورِووةكاني دةستكةوتةوة.
 .3ثرِبَي ا لااةِريَزطرتن :واتااة سااةرةتا دةبَي ا ِرَياازت بؤخااؤت هااةبيَ كااة ئةوكارةدةكااةي ء
شانازي ثيَوةبكةي بؤ خؤت ،بةهةمانـةس ء ثيَزانينيشا هاةبيَ باؤ بةرامبةرةكاةت..
ئةمااة واتاااي نابَيا نااةخودي خااؤت نااة بةرامبةرةكااةت بةكااةم سااةيرنةكةي ئااةجنامي
َااااداء يااااةكيَك
َتااااةجارِي لااااةنيَو كؤمةل
َتااااةو طال
سيَكسااااكردنةكة يااااان بيكةيتااااة مايااااةي طال
لةسيفاتةكاني ئةوةية زؤر شوورةيية هيؤ كام لةثاشـاتةكاني سيَكسكردن بؤ كةسايَكي
تر بام بكةي .
 .4متمانة :متماناة ياةكيَكي تارة لاة ثيَويساتيةكاني سيَكساي درووسا ء دةبيَا هاةردووال
َاةكاني تار..
متمانةيان بةيةكي هةب َي ء بةبيَ متمانة ناتوانني هيؤ طرةنتياةك بدةيناة خال
بؤية دةبيَا هةردووالياةني كاردارة سيَكسايةكة لاةرِووي هةس ءساؤزء تةندروساتيةوة
َنيا
َنيابنء هةس بةئاسوودةيي بكةنء طومانيان بةرامبةر يةكي نةب َي ء دل
لةيةكيي دل
بن لةشويَنء كاتء طوجناوي ئةجنامداني كردارة سيَكسيةكةء كةسيان هةس بةطوناه
نةكات تةنانةت بةشيَوةيةكي الش وريش نة بؤ خودي خؤي نة بؤ بةرامبةرةكةي.
 .5سةالطةتي :ثيَويستة هةردوو اليةن لاةرِووي ساةالمةتي كؤمةآلياةتيء تةندرووساتيةوة
َطاوة هايؤ كاام لاةدوو
َنيا بن ،واتة نابَي ئاةجنامي كاردارة سيَكسايةكة لةالياةن كؤماةل
دل
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كةسةكة بكةويَتة مةترسيةوةء نابيَ هيؤ ِريَطريةكي ليَبكرَي  ،بةهةمان شيَوة لاةرِووي
تةندروسزء ئةو نةخؤشيانةي ئةطةري طواستنةوةيان هةية.
 .6ئااااازادي :دةبيَاا ا ساا ايَكم ئااااازاد بيَاا ا ء هةريااااةك لةدوواليةنةكااااة ئازادانااااة برِياااااري
سيَكسااكردني دابَي ا ء هاايؤ جااؤرة مشااتومِريَك يااان ناضاااركردنيَك نااةبيَ لةنيَوانياناادا
تةنانةت لةرِووي دةروونيشةوة يةكيي نةخةنة ذيَر طوشار.
 .7نةبووني بةرذةوةنادي تار جطاة لةسايَكمء خؤشةويساز ثيَكاةوة :ثيَويساتة لاةكرداري
سيَكسااي درووسااتدا جطااة لةبةرذةوةناادي خؤشةويساازء سيَكسااي سااوودبةخش وةك
ياااةك باااة دوواليةنةكاااة ،هااايؤ بةرذةوةندياااةكي تااار ناااةبيَ  ،وةك بةرذةوةنااادي ئاااابووري،
ماددي ،مةعنةوي ،دةسةآلت ،سياسي يان كؤمةآليةتي يان هةر بةرذةوةنديةكي تر .باةم
جؤرة سيَكم بؤ تةواوكردني ئاماجنةكاني خؤشةويسز دةبيَ .
ئةمانةي لةسةروة بامسانكردن باري منونةيني كة دةكريَ بَليَني لةباري تيؤريدا ئةطاةريان هةياة،
بةآلم ثيَويساتة لاةرِووي ثراكتيكايء واق اةوة ضاةند دةكريَا ء ضاةند داماةزراوةي ثيَويساتة باؤي
َطا لااةم ثيَشاامةرجانة نزيااك بكةينااةوة
َيز كؤمااةل
درووسااتبكريَ تااا بتااوانني كااةلتووري سيَك ااوال
ئااةوكات دةتااوانني بَلايَني كااةميين ثيَشايَلكاري سيَكسااي هةيااة لةكؤمةَلاادا بؤمافااةكان ..كةئةمااة
َطايااةكي ثياوساااالري يااان سيسااتةمي كااارء
ئاسااتةمة بااةزؤر يااان بااةئازادكردني تااةواو ،لةكؤمةل
سةرمايةدا بةرقةراربكريَ .
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باسي سيَيةم :كورتةي تويَذينةوةكة
 ضةندرِاستيةكي ثيَويستة دانيا ثيادا بنريَت.
كؤمةَلااة رِاسااتيةك كةلااةم تويَذينةوةيااةوة ثَيااي طةيشااتووينء بةثيَويسااز دةزانااني دانيااان
ثيادا بنايَني ،تاكاة هانادةريش باؤ دان ثيادانانياان ثاريَزطارياة لةضاةمكي مافاةكاني مارؤظء
َبةنااد بكااةين بااةم
باااوةرِبوون بااة بنااةماكان بااؤ ئااةو مافانااة .كااةدةكرَي ئااةو رِاسااتيانة خال
شيَوةيةي الي خوارةوة:
َطاي تويَذينةوةكةمانااادا مااارؤظنء هاااةمان
يةكةم :ئةواناااةي لةشفرؤشاااي دةكاااةن لةكؤماااةل
ئةومافانةيان هةية كة مرؤظيَكي ئاسايي هةياةتيء نابيَا باةهيؤ كلؤجيَاك بةساووك ساةير
بكريَن ،ضونكة ذينطةء بارودؤخ ئةوانةي خستوةتة سةر ئاةو كاارة ،ئةماة باةثيَي هاةلء
َطاي تويَذينةوةكةماندا رِاستة.
مةرجةكاني زيندةطيء ذياني رِةطةزي ميَ لةكؤمةل
دوةم :هااااةر كةسااايَك بةهااااةمان ئاسااااز هؤشااااياريء نالااااةباري ذينطااااةي خيَزانااااي يااااان
كؤمةآليةتي يان سياسي ئةو لةشفرؤشانةدا برِوات ئةطةري ئةوةي هةية هةمان رِيَطةضاارة
بطريَتة بةر.
سيَيةم :كرِيارةكاني سيَكمء بازرطانةكاني جةستة تاوانبارن بةثيَي ئاةو بنةماياناةي لاةم
تويَذينةوةيةدا هاتوةء ثيَويستة سنووريَكي ياساييان بؤ دابنرَي  ،باةجؤريَك ضاكساازيان
تيادا ئةجنام بدات.
ضوارةم :هااةرطيز ئةوانااةي ئااالوودةبوون بااةم كااارةوة ناااتوانن خؤيااان لااةبازارِةكاني سايَكم
رِزطااار بكااةنء ثيَويسااتيان بةكةس ايَك هةيااة دةسااتيان بطرَي ا بااؤ رِزطاااربوون لااةبازرطاني
سيَكسي.
َاة
ثيَنجةم :لةهةر شويَنيَكدا ئازادي يان نيم ة ئازاديةك هةبوو باؤ لةشفرؤشاي ،ئاةوا كؤمةل
طرفتيَكي تريش هةية يان ثا ماوةيةكي كةم ثةيدا دةبَي لةبةناوبانطيينيان ،سيخورِي
َي كاارطيَرِيء سياساي ،بةرزبووناةوةي رِيَاذةي تووشابوون
لةرِيَطاي لةشفرؤشيةوة ،طةندةل
َةتي بةئافرةتانةوة.
بةنةخؤشية طوازراوةكاني سيَكم ،هةروةها بازرطاني نيَودةول
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 دةرئةجنامء ثيَشبينيةكا :
دةتااااوانني دةرئااااةجنامء ثيَشااااابينيةكاني ئااااةم تويَذينةوةيااااة لاااااةم خاآلنااااةي خاااااوارةوةدا
كؤبكةينةوة:
 .1يةكيَك لةهةر هؤكارة سةرةكيةكاني ئالوودة بووني رِةطةزي ميَ بةلةشفرؤشايةوة،
بيَ النةيء بيَ ثشتيوانية ،كة لةاليةن كةلتوورء دامةزراوة حكوميةكانء ئاييينء
ي ناكريَا  ،باؤ زيااتر
كؤمةآليةتيةكانةوة دذايةتي دةكريَا ء هايؤ ثشاتيوانيةكي لا َ
برِوانة بةسةرهاتةكاني بةشي دوةم باسي يةكةم.
 .2لَياادانء ئةشااكةجنةدانء ئااازاري جةسااتةيي ،يةكيَكااة لةوهؤكارانااة كةرِةطااةزي مايَ
ي بـيَلَي ا ء بكةويَتااة سااةر شااةقامةكان ،كااة ثاشااي ي اان
ناضااار دةكااات مااا َل بااةج َ
دةطريَي ا يااان بااة ناضاااري توشااي لةشفرؤشااي دةبَي ا  ،طااةر هاااتوو طااريا ئااةوا لااة
طرتووخانةكاناادا سااةرؤك باناادةكان دةيااان طرنااة خؤيااانء بااةجؤريَك لااةجؤرةكان
دةياخنةنة ذيَر رِكيَفي خؤيانةوةء لةبازارِي لةشفرؤشيدا بةكارياندةهيَنن.
 .3لةشفرؤشي ثةيوةندي بةشارء شارؤضاكةو ناوضاةيةكي ديااريكراوةوة نياة ،باةآلم
ضةند هؤكاريَكي طشز هةن كة دةبنة هؤكار بؤ دةركاةوتين زيااتري لةناوضاةيةك
تا ناوضةيةكي تر ،بؤ ئةو مةبةستة دةبَي لاةدياردةي دةركاةوتين لةشفرؤشاي
وردبينةوة كةبةثيَي ضريؤكةكان بريز بوون لةمانةي الي خوارةوة:
 .aثيَشكةوتين شارستاني ناوضةيةك بؤ ناوضةيةكي تر.
 .bئاسز ثابةند بوون بةبنةما كةلتووريةكانةوةء بةتايبةت ضةمكي ئايني.
 .cزؤري شاااااةرِءجةنطةكانء كاريطةرياااااة كؤمةآليةتياااااةكانيان كاااااة دةبناااااة
هؤكاريَكي ياريدةدةر بؤ زيادكردني لةشفرؤشي.
 .dتيَكةآلويء كرانةوةي ناوضةكة بةرِووي ضواردةورء جيـاني دةرةوةدا.
َااااة لةطااااةلَ قورباااااني كيَشااااةدا ،وةك ئااااةوةي بةرامبااااةر (م) رِووي دا
َااااةي هةل
 .4مامةل
لةبةسةرهاتةكاني يةكةمدا ،كة لةاليةن رِيَكخراويَكي تايباةت باة رِةطاةزي ميَيناةوة
بةرامبةري كراوة ،بةمنونة هةر كةم دَي ء بؤ رِؤذي دوايي لاة (م) دةثرساَي كاة
سةرطوزشتةكةي بؤ بطيَرِيَتةوة ،ئةمة وادةكات (م) تةواو بيَزار ببيَا  .هاةروةها
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َاااة لةطاااةلَ (م) داء تيَنةطةيشاااتين تاااةواو لةكيَشاااةكة
ئاااةجنامي كاااةمءكورتي مامةل
جاريَكي تر دةيبةنةوة بؤ هةمان دؤزةخ.
َطاي تويَذينةوةكةماناادا ،لةهااةمان كاتاادا
 .5خَياازان ثيَكـاتةيااةكي طرنطااة لااةنيَو كؤمااةل
دايك يةكيَكة لةثيَكـيَنةرة طرنطاةكانيء ناتوانريَا باةبيَ داياك هاةمان باةردةوامي
َوةشاندنةوة يان كةمءكورتي ثيَكـاتةي خيَازان دةبيَتاة
خؤي ببينَي  ،هةربؤية هةل
هؤكااار بااؤ بةرزبوونااةوةي ِريَااذةي تاااوانء بةتايبااةت دةبيَتااة هؤكااار بااؤ هانااداني
َوةشاندنةوةية لةذيَر ناونيشاني هةر بيانويةكدا ب َي .
لةشفرؤشي ،جا ئةو هةل
َطادا دةبيَتااة هؤكااار بااؤ زياااتر طةشااةكردني
 .6الوازي ثااةروةردةي سيَكسااي لةكؤمااةل
توندوتيذي سيَكسي لةسةر رِةطةزي ميَينة.
 .7لةيةكةم بةسةرهاتدا ،ئةطةر ئاساز خويَنادةواري (م) بةرزبواياةء ثلةياةكي باشاي
َطادا بةدةساا بـيَنايااة ئااةوا دةيتااواني داكااؤكي لااةخؤي بكاااتء بااةهيؤ
لةكؤمااةل
َةشااي ثيَااوة بكردايااة ،كااة زؤر ئاسااتةنت دةبااوو ،ئااةوا
جؤريَااك باااوكي طااةر مامةل
َياةوة ناتاةواو
نةيدةتواني ناضاري بكات كة شوو بكات بةكةسيَك كاة لاةرِووي عةقل
بَي ا يااان بيخاتااة ماَليَكااةوة كةسااةرجةم ئةندامااةكاني كااةم ئةناادام باانء لااةرِووي
دةروونيةوة ناتةواو بن.
َي خؤكوشااز دةدةنء هةمووشاايان بااري
 .8لةهااةر  10ذنااي لةشاافرؤ  8ذنيااان هااةول
لةخؤكوشز دةكةنةوة.ئةمة ئاماذةيةكي تةواوة باؤ نااجيَطرييء شايَواوي بااري
دةروونيان.
 .9هةموو ذنيَكي لةشفرؤ لةرِووي دةروونيةوة طرفز هةياةء ثيَويساز بةكةسايَك
َي ضاااكبوونةوةي لةطةَلاادا باادات ،كااة
هةيااة كااة ضاااوديَري دةروونااي بكاااتء هااةول
ئةمة بةبيَ وازهيَنان لةلةشفرؤشي ناكرَي .
 .10هةموو ئةواناةي لةشفرؤشاي دةكاةن ،ياان زيااتر لاةجاريَك كرِيااري سيَكسان ،ئاةوا
ئاااااالوودةدةبن بةسيَكساااااةوةء ثيَويساااااتيان باااااة ثساااااثؤرِي سيَكسؤلؤجيسااااازء
سيَكسؤتيَراثيسز هةية تاضارةسةريان بكات.
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 .11هةموو ئةوانةي ئالوودةبن باةطرفز لةشفرؤشايةوة جطاة لةثيشاةي رِؤذاناةيان كاة
تياياااادا ئيغتيصااااات دةكااااريَن ،هااااةر يةكااااة ار لااااةرِيَطاي ئيغتيصااااابةوة فيَااااري
لةشفرؤشي دةكريَن.
 .12كةساايَك نياااة لةشفرؤشاااي بكااااتء بتوانيَاا لةطاااةلَ ياااةكيَكي تاااردا بةشاايَوةيةكي
تةندروس ثةراوةي خؤشةويسزء سيَكم بكات لةرِووي كؤمةآليةتيء لةرِووي
تةندروستيشةوة.
َطاي تويَذينةوةكةماناادا نزمااة
 .13ئاس از هؤشااياري س ايَ دامااةزراوةي طاارنت لةكؤمااةل
بةرامبااااةر مااااا ء رِةوشااااي لةشفرؤشااااةكان يااااان ئااااالوودة بوةكااااان بةسيَكسااااي
َااااةتء
نادرووسااااتةوة ،ئةوانااااة دامااااةزراوة ئايينيااااةكانء دامااااةزراوةكاني دةول
دامةزراوةي خيَزانة.
َطاي تويَذينةوةكةماندا بتوانيَا لةشفرؤشاي بكاات وةك
 .14هيؤ كةسيَك نية لةكؤمةل
ثيشااااةء كةسااايَكي نزيكااااي لةبازنااااةي يةكااااةمي خزمايةتياااادا هاوكاااااري نااااةكات،
جطةلةوانةي كة كةسيان نيةء نيشتةجيَي شويَنةكة بَي .
 .15ثاا طااريؤدة بااوون بةلةشفرؤشايةوةء ئااالوودة بااوون باة سيَكسااي نادرووسااتةوة،
هااةموو لةشفرؤش ايَك بااؤ دةروازةيااةك دةطااةرِيَ كااة دةربااازي ببَي ا لااةو واق ااةي
تيايدا دةذي.

 .16تابااازارِي كااارء سااةرماية بااةبيَ ساانوور سااةيري قااازان بكااات كيَشااةي لةشفرؤشاايء بازرطاااني
بةجةساااتةي مرؤظاااةوة بناااةبرِ ناكريَاا  ،هاااةروةها كاتيَاااك لاااةم سيساااتةمء باااازارِةدا ثياوسااااالري
نةري  ،كةلتوور يان شيَوازي دةسةآلتطةرايي بَي ئةوا رِةطةزي ميَيناة يةكاةم قوربااني دةساز
بازارِةكاني سيَكم دةبيَ .
َطايةكااادا كاااة بةتاااةواوي ئاااارةزووي سيَكساااي كاااةب كرابيَااا ء رِؤشااانبريي سيَكساااي
 .17لةكؤمةل
َيةكااةي باااري لااة ساايَكم دةكاتااةوةء تاااابوة
لةئاسااتيَكي نزماادا بيَاا  ،ئاااةوا ماارؤظ بةشاايَوة ئاذةل
َيتيااة ،واتااة لةطااةلَ
سيَكساايةكانيش وةك س ايَكم لةطااةلَ كةسااة حةرامكراوةكاناادا تااةنيا فؤرمال
َيتيةوة ئةوا ئارةزوةكاة هةياة باؤ سايَكم كاردن ،كةواتاة ئاةم
حةرامكراوةكة نةما لةرِووي فؤرمال
َةكيَكي باةهيَزي نياة طاةر ياساايةك ياان هيَزيَاك باةري
تابوو كردنة لةناو كةلتوورةكةدا رِةضاةل
ثيَنةطرَي  ..ئةمة ئةوة دةطةيةنَي ئةو كةسانةي هؤشياريان بةرامبةر سيَكم نيةء بةشيَوة
َةي لةطةلَ دةكةن ،سنووريَكيشيان ال نية بؤ تابوةكان.
ةريزيةكةي مامةل
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َادةب َي  ،ئيادي ئوميَاد الي ميَيناةكانيش
َطا كاةلتووريَكي ثياوسااالري بةساةريدا زال
 .18كاتيَك كؤمةل
َطايااةك كةتياياادا ماارؤظ ساااالر بَي ا ء ذيرانااة مامةَلااة لةطااةلَ
كااز دةبَي ا بااؤ طةيشااز بااة كؤمةل
سروشااتدا بكااات .بؤيااة لةبةسااةرهاتي ضااوارةمدا ،دةبياانني خةسااووي (ت) بةشاادارة لةثرؤسااةي
َطريَ كااة ثَيااي
ئيغتيصااابدا بااؤ ئااةوةي كورِةكااةي ثياااو بَيا ء بتوانَيا ئااةو ثةردةيااةي (ت) هااةل
َيَن ثةردةي شةرة  .ئةم رِووداوة منونةي ذنيَكي بةثياو بوومان ثيشان دةدات ،كة ئاماذةية
دةل
بؤ تيَك ووني كةلتووريء سرِانةوةي كةسيَز مرؤظيَك كة بةرِةطةز ميَينةية.
َطايااةدا هةيااة ،هؤكااارة سةرةكيةكةشااي
 .19ئيزدواجيااةتيَكي ئيَجطااار طااةورة لةكةس ايَز ئااةم كؤمةل
َطاكااةدا ،ضااونكة بةش ايَوةيةك لةش ايَوةكان بااةزؤر
دةطةِريَتااةوة بااؤ رِةهةناادةكاني س ايَكم لةكؤمةل
بناااةما ئايينياااةكاني لاااةال دةضةساااثيَ ناااةك باااةئارةزوو ياااان بريورِاكااااني خاااؤي بيَا ا  ،ئةماااة
حوكميَكي ميَذوويية .هةروةها اليةنة ةريزياةكانيش ناتوانريَا ساةركوتبكريَ  ،باةثيَي بناةما
رِؤشنبرييء كةلتووريةكانيش دةبَي ئةم هاوكيَشةية بةدوو رِووي جياواز ثيشان بدات :لاةنيؤ
ناوةنااادة رِؤشااانبرييةكاندا دةبيَا ا ئازاداناااة باااام لةثةيوةندياااةكان بكااااتء لاااةنيَو ساااياكتؤرة
َااادا بكاااات ئةماناااة جطاااة لةثيَطاااة
َاااةي لةطةل
َةكانيشااادا دةبيَاا كؤنزيَرظاتيظاناااة مامةل
تراديسيؤنال
َي تاك.
ئةخالقيةكاني خؤي كة لةم هةموو تةنطذيةوة طةشةدةكةنء دةبنة ثيَكـيَنةري مؤرال

 ثيَشنيارء رِاسثاردةكا :

َطا دةرفةت ئاسان بكات بؤ رِةطةزي ميَينة بؤ ئاةوةي بةهاةر
 .1ثيَويستة لةسةر كؤمةل
نرخَيااك بَي ا خويَناادن تااةواوبكاتء ئاسااتيَكي باشااي هااةبيَ لااةرِووي ثلةوثايااةي
كؤمةآليةتيةوة ،ضونكة لةم رِيَطايةوة دةتوانَي داكؤكيةكي زياتر لة خؤي بكات.
 .2طاااااةر حكوماااااةت لاااااةبارودؤخيَكي وةك ئةمرِؤشااااادا ناااااةتوانَي وةك ثيَويسااا ا ء
لةئاساااتيَكي باشااادا كارمةنااادء ثلاااةدارةكاني هيَااازي نااااوخؤ دةستنيشاااان بكااااتء
مةشااقداريان بكااات سااةرةرِاي ئااةركي سااةربازي بااة تواناااء مامةَلااةيي مرؤيااي ئااةوا
َكي طوجناو ثرِبكاتةوة،
دةتوانَي لة ثرؤسةيةكي هيَواشدا ئةم دامةزراوانة بة خةل
َاةتيَكي وةك (م) بةساةر
ضونكة ئةورِةفتارانةي لة هيَزةكاني ناوخؤوة بةرامباةر حال
َك بةرامبااةر هيَاازي
هاااتي يةكااةم ئااةجنام دةدريَاا زؤر كاريطااةرةء متمانااةي خااةل
ناوخؤ كةم دةكاتةوةء دةرفةتي تاوانكاري زياد دةكات.
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.3

.4

.5

.6

ثيَويستة لةسةر دامةزراوة حكوميةكان بةتايبةت ،ثاةروةردة ،دةساتةي تايباةتيان
َينةوة لةرِةوشي ئةو ك انةي واز لةخويَندن دةهيَاننء ضارةساةري
هةبَي بؤ ليَكؤل
طوجنااااوي ثاايَ بيَاا تاااا بتوانيَاا رِيَطاااا بطريَاا لاااةوازهيَنانيان ،ضاااونكة يةكيَكاااة
لاااةهؤكارةكان كاااة بةهؤياااةوة باوكاااان ياااان بااارا طاااةورةكانيان ياااان ئةواناااةي ليَياااان
بةرثرساااان لةخيَزاناااادا دةسااااتيان بةسااااةردا دةطاااارنء ناضاااااريان دةكااااةن لااااةبوارة
جؤراوجؤرةكاااني ذياناادا وةك ذن بةذنااة كااة يةكيَكااة لااة هؤكارةكاااني زيااادكردني
لةشفرؤشي.
َااااة لةطااااةلَ
ثيَويسااااتة لةسااااةر سااااةرجةم رِيَكخااااراو و دامااااةزراوةكان كاتيَااااك مامةل
َكيَكي ثساثؤِر باةم كاارة
َي ضارةساةركردني دةدةن ،خاةل
كيَشةيةكدا دةكاةنء هاةول
َي
هةسااتَي  ،ضااونكة ئةطااةر كةساايَك شااارةزايي نااةبَي بااؤي هةيااة كيَشااةكة قااول
بكاتةوة ،هةروةها مةرج نية كة كةسيَك دةرضووي بةشايَكي تايباةت باوو بتوانيَا
باااةم كاااارة هةساااتَي ئةطاااةر بةتايباااةت باااؤ ضارةساااةري لةشفرؤشاااي مةشاااقيَكي
تيَروتةسةلي بؤ نةكرابَي  .بةمنونة لةيةكةم بةسةرهاتدا (م) رِاستةوخؤ دةكةويَتة
َةزطةيةوة ،كة هاةموو ثشاتيوانيةكي خاؤي دةخاتاة دةسا رِيَكخراوةكاانء
ئةم تةل
ثاشااان دةبينينااةوة ضااؤن بةهةَلااة (م) دةبةنااةوة بااؤ هااةمان دؤزةخ ئااةوة لااةبري
ئةوةي ضارةسةريَكي طوجناوي بؤ بدؤزنةوة.
ثيَويسااتة بااة ثَيااي هااةموو رِيَساااو ياسااايةك ذن بااةذن قةدة ااة بكرَيا  ،بااةهؤي ئااةو
نالةباريانااةوة كااة بااؤ يااةكيَك لةاليةنااةكاني ذن بةذنةكااة درووس ا دةبَي ا يااان بااؤ
هةردوواليةنااةك كااة ئةطااةريَكي زؤري هةيااة ئااةم نابةرابااةريء طوشااارانة لةاليااةن
بازارِةكاني سيَكسةوة ئيستيغالل بكرَي .
َادا هاةبَي كاة ذناي ليَقاةوماو متماناةي ثايَ بكاات،
ثيَويستة دامةزراوةيةك لةكؤمةل
يان هةر كةسيَكي تر كة طرفتيَكاي ديااريكراوي هةياة ،رِاساتة زؤريَاك لةداماةزراوة
َطايةدا ،بةآلم ديارة كارةكانيان لة ئاسز ثيَويسز متماناةدا نياة..
هةن لةم كؤمةل
بؤية لةالياةك دةبيَا كااركردني ئاةو داماةزراوةء ِريَكخراواناة لاةرِووي ضاؤنيَتيةوة
ضاك بكرَي  ،لةاليةكي تريشاةوة دةبيَا داماةزراوةي ناويَء زيااتر داواةزرَي باؤ
داكؤكي كردن لةو ذنانةي دووضاري توندوتيذيء دةستدريَذي سيَكسي دةبنةوة.
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 .7طااةر نةخؤشاايةكي وةك  HIV/ AIDSوةك يااةكيَك لةطرفتااةكان وةربطاارين ،ئااةوا
دةَليَني ساةرئةجنامي باةربآلوي ديااردةي لةشفرؤشاي ئاةم نةخؤشاية ضاةند هةناد
دةبيَتااةوة ..لةوتااةكاني بةسااةرهاتي يةكةمااةوة تيَطةيشااتني كااة بيَالنااةيي يةكيَكااة
لةطرفتةكاني بةربآلوي دياردةكاة ..بؤياة لةساةر داماةزراوةكاني حكوماةتي هاةريَم
ثيَويسااتة النااةي ثيَويس ا بااؤ ئااةو كةسااانة دابااني بكااات كااة بيَالنااةنء دووضاااري
جةستةفرؤشااااااااي بوونةتااااااااةوة ،ضااااااااونكة بااااااااةربآلوي دياردةكااااااااةو مةترسااااااااية
تةندرووساااتيةكاني نةخؤشااايةكي ئااااوا باااة تاااةنيا لةرِؤذيَكااادا ساااةدان ئةوةنااادةي
دابينكردني النة بؤ بيَدةرةتانةكان تيَ ووني هةية.
َطرتناةوةي
 .8ثيَويستة لةسةر دامةزراوةكاني حكومةت كاتيَك رِازي دةبان لةساةر هةل
َطرتنةوةيااة بكااةن بةتايبااةت تااا تةمااةني
منااداَليَك ،ئااةوا بااةوردي ضاااوديَري ئااةو هةل
َي ،ضاااونكة ئةطاااةري ئاااةوةي هةياااة منااادالَ لةخويَنااادن وةدةرنريَا ا ياااان
 18ساااال
َةي لةطةلَ بكرَي كاةدواتر زةميناة خؤشادةكات باؤ
بةشيَوةيةكي نادرووس مامةل
كااااريَكي وةك لةشفرؤشاااي ،بةمنوناااة ثيَويساااتة هةفتاناااة ياااان مانطاناااة ساااةرداني
َةي باوانء طؤرِانكارياةكان ببينريَا  ،هاةر
بكرَي ء ضاوديَري رِةوشي ذيانء مامةل
لةهةمان كاتدا داياك ،بااوك ياان هةرياةكيَك كةسةرثةرشاتياري خيَازان بيَا باةثيَي
َطرياوة
َي هاااةل
ياسااااء لةباااةردةم دادطاااادا بةرثرسااايار بيَا ا لاااةئامادةكردني منااادال
َةكة دةتوانَي ببيَتة خاوةني برِياري خؤي.
تابةتةواوي ،مندال
َكاادا زيندووكةنااةوة،
 .9ثيَويسااتة لةسااةر دامااةزراوةكاني حكومااةت متمانااة لااةنيَوان خؤيااانء خةل
ضااااونكة سااااةرئةجنامي نااااةبووني زانياااااريء شااااارةزايي هةنااااديَك لةدامااااةزراوةكاني حكومااااةت
بةتايبةت دامةزراوة كؤمةآليةتييةكانء دامةزراوةكاني ناوخؤ ..متمانة كةمبوةتةوة لةنيَوان ئةو
ذنانةي دةضةوسيَنةوةء دةستدريَذيان بةرامبةر دةكريَ لةطةلَ دامةزراوةكاني حكومةتدا.
 .10ثؤرنؤطرافياااء بازرطااااني بةبةرهةماااة سيَكساااية بيناااراوء بيساااياوةكانةوة تااااوانيَكي ِريَكخاااراوة
َاةتيَك
لةذيَرسايةي سيستةمي بازارِي كارء سةرماية ،بازارِي ئازاددا ،بؤية هةر حكوماةتء دةول
َةتانااةي لااةرِيزي ثيَشااةوةي
بيااةويَ ثاريَزطاااري لةمافااةكاني ماارؤظ بكاااتء يااةكيَك بَيا لااةو دةول
ثاريَزةراني مافةكاني مرؤظدا بيَ  ،ئةوا ثيَويستة سنووريَك بؤ بةرهةمةكاني ثؤرنؤطرافياا لاةناو
وآلتةكةيدا دابنيَ  ،ضونكة هاندةريَكي بةهيَزة بؤ بازرطاني بةرِةطةزي ميَينةوة.
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 .11ثيَويستة لةسةر ئةو ِريَكخراوانةي ذنان دةثااريَزن لةتوندوتياذي ،زؤر بةئاشاكراو بةشايَوةيةكي
رِوونء ديااااار ناونيشااااان شااااويَنء شاا ايَوةي ئيشااااكردني خؤيااااان لااااةدةرةوةي ثاريَزطاكانيااااان
َكي بَياادةرةتان ،بةتايبااةت ئةوانااة تواناااي دةستطةيشااتنيان بااة ئةنتااةرنيَ نيااة
رِابطااةيننء خااةل
بةئاساني بياندؤزنةوة ،ضونكة بازارِةكاني لةشفرؤشي زؤر شيَلطريانة بةدواي ئةو قوربانياناةدا
دةطااةِريَنء بااة ئاساااني تةجنيااديان دةكااةن بااؤ نَيااو باناادةكاني خؤيااان ..هااةروةها ثيَويسااتة ئااةو
رِاطةياندنانة بةزماني عةرةبيء فارسيء توركيش بكريَ سةرةرِاي زماني كوردي.
 .12ثيَويستة لةسةر حكومةتي هةريَمي كوردستان ساةرجةم طرتووخاناةكاني طارتنء طواساتنةوةء
شويَنةكاني تاةوقيفي ذناان ضااك بكااتء بةئةندازةياةكي زيااتر طرتوةكاان لةياةك دوورتاتاةوة،
ضونكة يةكيَك لةهةرة هؤكارة طةورةكان بؤ بةرزبووناةوةي ِريَاذةي لةشفرؤشايء تةجنيادكردني
ذناني ليَقةوماو بؤ بازارِةكاني سيَكم طرتووخانةكانة كاتيَك سةرؤك باندةكان دةطرييَنء ذناني
تر توو دةكةن لةِريَطاي طرتووخانةوة.
 .13ثيَويسااااتة لةسااااةر دامااااةزراوة تايبة ةناااادةكاني تةندرووسااااز كااااة طرنطيااااةكي زياااااتر باااادةن
بةخؤثاراسازء كؤماةلَ ثاراساز لاةطرفز ظايرؤساي  HIV/ AIDSضاونكة ئاساز هؤشاياري
كؤمااةلَ لةمااةرِ ئااةم مةسااةلةية تااةواو الوازةء كاريطااةري طااةورةي هةيااة لةسااةر ئااةمين قااةومي،
هااةروةها ئااةوةمان نابَيا لااةياد ب اَي بااام كردنااي كيَشااةكة لةاليااةن وةزارةتااي تةندروساازء
هةروةها فةرمانطةكاني تةندرووستيةوة يةكيَكة لةهةر ثيَويستية هةنووكةييةكان كاة بةهؤياةوة
َاااادا بزانريَاا ا  ،جطااااة لااااةوة سةرضاااااوةيةكي باشااااي
دةتوانريَاا ا قااااةبارة طرفتةكااااة لةكؤمةل
هؤشياركردنةوةية بؤ خؤثاريَزي ..ليَرةدا طرنطة ئامااذة باةم مةترساية بادةين ضاونكة جياوازياة
جةندةريةكان باريَكي طراني تر لةسةر رِةوشي ميَينة درووس دةكةن بةبةربآلوي ظايرؤسةكة.
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