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 بشم اهلل الرمحو الرحيم
 

 نتثيَهاسةى خوًكوش

 .واتة ضةزبسِيَ ياُ كوغنت)حنر(  لة زِووي شواٌةواٌيةوة وةزطرياوة لة وغةيخؤكٌشنت )االنتحار( 
ِؤةزكا  تؤا زِاوةي   )تناارر اقواٌ (    تسيَؤت واتة خؤي كوغت ياُ خؤؤ ضؤةزبسِيَو وة وةو  )انتحر(  وة

  . تياضووُ غةزِبكةُ

 خؤكوشنت لة رِوانطةي ئيشالمةوة 
بةَلطةية لة ضةز بووٌي كةً و كوزتيةكي شؤز لة عةقيدةي ئؤةو كةضؤةواو وة   وا ٌا خةثخؤكوغنت 

  بةَلطةي الواشي ئيىاٌة  لة ٌاخيدا.
 ةةزاوؤةو بةَلكؤة لؤة طؤةوزةتسيا تاواٌؤة      لة زِواٌطةي ئيطالوةوة بة كؤي وةٌطي شاٌاياُ خؤكوغؤنت 

 92اقنساا::  [ًَال َتِوُتُلٌا َأِنُفَسُكِم ِإنَّ اقلََّى َكاَن ِبُكِم َرِرَمّا  ] ..: طةوزةكاٌة خواي طةوزة وةفةزويَت

 واتة: ئيَوة ٌةفطى خوَتاُ وةكوذُ ضوٌكة خواى طةوزة بةبةشيةة بةزاوبةزتاُ 
 

 سزاي خؤكوذ لة رِؤذي دوايي
طةوزةيي تؤاواٌي خؤكوغؤنت ٌيػؤاُ وةوا و ِؤةزوةِا ئاوؤاذة بؤةو        زوووةي ثيَغةوبةز شؤز فة
 ضةختةؽ وةكا  كة ضاوةزِواٌي ئةو كةضةية كة بةو كازة ِةهَ وةضتيَت.. ِةزِةغة

)من تردى من جبل فوتل نفساى     فةزووويةتي : لة فةزوووةيةك وا ِاتووة كة ثيَغةوبةزي خوا 
ناار   خاقدّا خملدّا أبدّا   ًمن حتسى مسّا فوتل نفسى فسمى يف ٍدي ٍتحساي يف وافوٌ يف نار جونم ٍرتدى فَ

نار جوانم خاقادّا    خاقدّا خملدّا فَوا أبدا  ًمن قتل نفسى حبدٍدة فحدٍدتى يف ٍدي جيأ بوا يف بطنى يف جونم
 خملدّا فَوا أبدّا ( رًاي اقبخاري

ؤي بكوذيَؤت ئؤةوا لؤة ئؤاطسي وؤشة  وا     واتة ئةوةي خؤي فسِيَ بداتة خوازةوة لة ضؤيايةك و خؤ  
ِةتاِةتايي خؤي فسِيَ وةواتة خوازةوةو وة ئةوةي ذةِس خبواتةوة و خؤي بكوذيَؤت ئؤةوا ذةِسةكؤةي    

 بةوةضتةوة وةبيَت لة ئاطسي وؤشة  وا تا ِةتاِةتايي وةخيواتةوةو ...(
ويػؤةيي لؤة   ئةً فةزوووةية وةزي وةخا  كة ئةو كةضةي بة  ئةٌكةضت خؤؤي وةكوذيَؤت بؤة ِة   

ئاطسي وؤشةخدا وةويٍَيَتةوة ..وة واٌةوةي لة ئاطسي وؤشةخدا  بة ِةويػةيي بؤ ئؤةوة وةطةزِيٍَسيَتؤةوة   
كة وسوٌي بؤ خؤي بة ةةآلَه شاٌيؤوة بؤةوةي خؤؤي بكوذيَؤت.. وة ِةزكةضؤيؼ يؤةكيَا لؤة تاواٌؤة         
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يػؤةيي لؤة ئؤاطسي    بؤ خؤي ةةآلهَ بكا  الي ئةِمي ضوٌٍة و جةواعؤة بؤة ِةو  )اقكبائر( طةوزةكاُ 
 .وؤشةخدا وةبيَت بةو ِؤيةوة غتيَكي ةةآلهَ كسوووة كة خواي طةوزة ةةزاوي كسوووة

 
 ئةركي دةولَةت بةرامبةر بة ياوآلتياى 

وةوَلة  بةزثسضيازيةتي طةوزةي لة ئةضتؤية ضةبازة  بة ِاوآلتياُ بة وابني كسوٌؤي ذيؤاٌيَكي بؤة    
ثؤاُ كسوٌؤةوة و ثازِاٌؤةوة و طستٍؤة بؤةزي ِؤكؤازي        كةزاوة  بؤياُو وة ووزياُ خاتةوة لة وةضؤت 

ٌابةجيَ لة ثيٍَاو ثةيدا كسوٌي ثيَداويطتيةكاٌياُ بةوةي كازياُ بؤ وابؤني بكؤا  و بؤة ِاٌؤاي ئةواٌؤةوة      
بضيَت كة وةضت كوز  و ِةذازُ وة ثاَلثػيت ثيَداويطتيية  بٍضيٍةييةكاُ بكا  لة خؤزاك و جؤن و  

تةٌدزوضيت...ِتد وتا بةِؤيةوة ِؤكازي ئةوة ٌةيةتة ئؤازاوة كةضؤيَا    بةزط و ئاوساشةكاٌى خويٍَدُ و
بري لةوة بكاتةوة خؤي لة ٌاو بةزيَتو بةآلً ئايا وةضتةالتدازاُ لة ئيَطتاوا  تا ض زِاوةيةك بؤةً ئةزكؤة   
ِةضتاوُ؟! ياُ بةزاغكاوى بثسضني ئايا وةضتةالتدازُ خوَياُ ٌةبوٌةتة ِوَكاز و شةويٍؤة خوَغؤكةز بؤوَ    
ئؤؤةوةى خؤؤةَلا بؤؤري لؤؤة ِوَكازةكؤؤاٌى خوَتيؤؤابسوُ بكاتؤؤةوةو بؤؤةِوَى ئؤؤةو ِؤؤةووو ٌؤؤا عةوالؤؤةتيي و 

 وزوضتكسوٌى ضيٍايةتييةى لة كوَوةَلطاكاٌدا خوَلكاٌدوياٌة ؟!
 

 دياردةي خؤكوشنت لة كوردستاى
ِةزضةٌدة ئاوازيَكى وزوضت لةبةزوةضتدا ٌيية ضةبازة  بةزِيَرةي خؤكوغنت لة كوزوضؤتاُو كؤة   

زِاضتيدا ئةوؤة وةطةزِيَتؤةوة بؤؤ بةكؤةً ٌسخاٌؤدٌي تؤاكي وسؤدؤي كؤوزو لؤة اليؤةُ وةضؤةآلتدازة             لة
عةملاٌيةكاٌي كوزوةوةو بةآلً بة ووتابةعؤةكسوٌي ذيؤاٌي زؤذاٌؤة و ِةواَلؤة ثؤةزؽ و باَلوةكؤاُ وةزي       
وةخؤؤةُ كؤؤة زِيَرةكؤؤة شؤز وةتسضؤؤيدازةو بؤؤةزوةواويؼ لةبسةووايؤؤة وةك لؤؤةشوَزيَا لؤؤةوةشطاكاٌى   

اطةياٌدٌةوة وةبيٍني و وةبيطتني و بة تايبة  لة ضايةي وةضةآلتي عةملاٌيةتي كوزو بؤة زِاوةيؤةك ئؤةو    ز
ويازوةية شياويكسوووة كة ِةزطيص لة ضةزوةوي وةضةآلتة يؤةك لؤة وواي يةكةكاٌؤدا بؤةو ئةٌداشةيؤة      

 ٌةبووة.
ذة بؤة ِؤكازةكؤاٌي ئؤةً    بة وزوبووٌةوةيةك لةو ليَكؤَليٍةواٌةي كة شاٌايؤاُ و ليَكؤَلؤةزةواُ ئاوؤا   

ويازوةية وةكؤةُ وةتؤواٌني ِؤكازةكؤاٌي لؤة كوزوضؤتاٌيؼ لؤة زِواٌطؤةي ِؤةواُ ئؤةو ِؤكازاٌؤةوة           
 بطةزِيٍَيٍةوة بؤ ئةواٌةي خوازةوة:

   ُالواش بووٌي بريوباوةزِي ئيطالوي و ووزكةوتٍةوة لة زِةوغت و بةِا ئيطالويةكاُ كة لة قوزئؤا
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 ئةوةؽ وةطةزِيَتةوة بؤ ضةٌد ِؤكازيَا:و ضوٌٍةتدا ئاواذةياُ ثيَكساوةو 

خةَلكي زِووياُ كسوؤتة ووٌيؤاو قياوؤةتياُ بريضؤؤتةوة و ِةويػؤة وَيَمؤَ بؤة غؤوَيَ تيَسكسوٌؤي          .1
 ئازةشووةكاٌياُ.

عةملاٌيةتي كوزوي تواٌيويةتي ِةز جازةي بة وزومشيَكي بسيكةواز ئةو خةَلكة ضةواغؤة بكؤا  و    .2
اوةي ِؤةووو كيَػؤةكاٌياٌة و بؤةويميؼ عةملاٌيؤة  و     واياُ تيَ بطةيؤةٌيَت كؤة ئيطؤالً ضةزضؤ    

بةزكةٌازكسوٌي ئيطالوةو جا وةضةآلتدازي عةملاٌيةتي كوزوي ئةوةي بة زِاطةياٌؤدُ و ئؤةوةبياتي   
ضةواغة بؤي ضوبيَتة ضةز ئةوا كسووويةتي ئةوةغي كة بؤي ٌؤةكسابيَت بؤة ِةزِةغؤةو طؤستَ و     

 تؤقاٌدٌي ئةو خةَلكة كسووويةتي .

تس وةالي ضةز بةوةضةالتدازةكاُ و ئةو اليةٌاٌةية كة ئةوةٌدة خؤياُ لؤة عةملاٌيؤة    ِؤكازيَكي  .3
ٌصيا خطتؤتةوة و ثػتيواٌياُ ليَ وةكةُ ئيطالويَكياُ ِيٍَاوةتة ئازاوة لة عةملاٌية  و وةٌّؤةجي  
ئةواٌةوة شياتس ٌصيكة تا ئؤةوةي لؤة ئيطؤالوةوة ٌصيؤا بيَؤتو بيَطووؤاُ ئيطؤالويَكيؼ وووز لؤة         

وةي خؤيةوة كة قوزئاُ و ضوٌٍةتة ٌةك ِةز كازيطةزي باغؤي ٌابيَؤت بؤةَلكو شيؤاٌي شؤز     ضةزضا
شؤزة و لةوةؽ شياتس ِيٍَؤدةي ئؤةً خؤةَلكي ضةواغؤة وةكؤا  و لؤة بٍضؤيٍةي ئيطؤالً ووزي         

 وةخاتةوة كابساي عةملاٌي ئةوةٌدةي ثيَ ٌاكسيَت.

 

تؤؤةوة يؤؤاُ ووزخسايؤؤةوة و ئؤؤاليَسةوة تؤؤاكي كؤؤوزوي لؤؤة طيَؤؤراووا وةذي و لؤؤة ئيطؤؤالً ووزكةو
بةويمةكةغي لة ئةشووٌي وواي زِاثةزِيَ بة ويازكةو  كة ٌةك ضازةياُ ثيَ ٌيية و ثيَػياُ ٌابيَؤت  

 بةَلكو ِةزخؤياُ ضةزضاوةي شؤزبةي ِةزشؤزي كيَػةكاٌي ئةو خةَلكةُ.

 
    تاكي كوزو ِةضت بة ٌاوؤيي وةكا و وةضةآل  بة خاوةٌي كيَػةكاٌي خؤي ٌاشاٌيَؤت و خؤغؤي

ضازةضةزي ثيَ ٌيية بؤ كيَػةكاٌيو ِةز بؤية ثةٌا وةباتؤة بؤةز ئؤازة  و تميؤاك و وؤاوة ِوَغؤبةزةكاُو       
ئةوةؽ ضازةي كيَػةكةي ٌاكا  ئةطةز قؤوَليي ٌةكسوبيَتؤةوةو بؤة تايبؤة  لؤة طؤةهَ ئؤةو ةاَلؤةتي         

 ِ ةٌؤدةزاُ  ِةذازي و بيَكازيةي كة يةخةي خةَلكي طستؤتةوة و ِةشازاُ ِةشازي ٌاضاز كسو زِيَطؤةي 
بطسٌة بةز و وآل  بة جيَ بّيََمَو وة شؤزيَكيؼ ئةوةي بؤ ٌةوةلوا )ِةزضةٌدة ئةواٌةي كة ضوغَ بؤ 
ِةٌدةزاُ ئةطةز كازيَكيؤاُ وةضؤت كؤةوتبيَت و وؤان ثؤةٌا ِةٌدةييػؤياُ وةزطستبيَؤت ئؤةوا كيَػؤة          
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بسِوايةي كة لةو وآلتاٌة وةزوٌيةكاٌياُ  ووز لة ئيطالً بة بيَ ضازةضةز واوةتةوة وةك ئةو خةَلكة بيَ 
ِةُ و لة ِيضياُ كةً ٌية و ئةوضا ثةٌاؽ وةبةٌة بةز ويازوةي خؤكوغنت(.. ئاليَسةوة خؤ لةٌاوبسوٌي 
لةال ئاضاُ وةبيَت و ِةضت وةكا  ِةووو وةزويةكي ليَداخساوةو و لةً ووٌياية جيَطةي ٌابيَتةوة وة 

ئةويؼ بري لة خؤكوغؤنت وةكاتؤةوة    وطةيةواواِةضت وةكا  كةضيَكي قيَصةوٌة لة ويدي ئةو كؤوةَل
 كة ضازةضةزي خؤي تيا وةبيٍيَتةوة. 

    ويازوةي بيَكازي و ِةذازي ِةزوةك ئاواذةواُ ثيَكسو ِؤكازيَكي طسٌطي كيَػؤةكةية.. ئاغؤكساية
كة لة وواي زِاثةزِيٍةوة تةٌّا بوازيَا ِةبووبيَت لة بةزوةً ئؤةو خةَلكؤة ضؤةك ِؤةَلطستَ بؤووة بؤؤ       

يصبي وةضةآلتدازي يةكيَيت و ثازتيو وة ئةو خةَلكةؽ كؤة ئاوؤاوة ٌؤةبووة ويؤرواٌي خؤؤي      ِةزووو ة
بفسؤغيَت بةو ووو اليةٌة ئةوا شؤزكؤا  بيَكؤاز بؤووة ئةطؤةز لؤةوةؽ شيؤاتس وذايؤةتي ٌؤةكسابيَت و         
ووضازي زِاوةووٌاُ ٌةبووبيَتةوة لةاليةُ ئةو ووو ةيصبةوةو وة ئةو خةَلكةؽ كة بؤ وةضةلةي وؤاووة  

ؤتة ٌاو ئةو ووو ةيصبةوة بيَطوواُ زِؤذاٌة ويرواٌي ئاشازي وةوا  بةوةي شؤز غيت ٌالةبازو ٌةغؤياو  ض
وةبيٍيَت بةزثسع و كاويَسو ئةٌداوي ئةو ووو ةيصبة ئةجناوي وةوةُ و ئةويؼ بةو وةبةضتة ٌاٌي ٌؤةبسُِ  

وةكا .. بةآلً زِؤذ لةوواي زِؤذ ٌاخي شيؤاتس ئؤاشازي    ثيَ وةٌيَت بةويرواٌي خؤيدا و خؤي بيَ وةٌط
وةوا  و ضازةضةزيػي ثيَ ٌية.. ئاليَسةوة ثاَلٍةزيَكي تس شياو وةبيَت و بؤؤي وةزوةكؤةويَت كؤة ِؤي      
غتيَا ٌية غايطتةي ئةوةبيَت بؤي بري.. تةٌاٌة  ئةو كوزوايةتيةي كة ضاَلةِاي ضاهَ بؤوو خؤةَلكي   

ؤو وةلةضة بوو.. وة ِةوووي بؤ بةزذةوةٌدي طريفاٌي وةضؤةآلتدازاُ  ثيَ ضةواغة وةكسا ِةوووي وز
 و شوزٌِاذةٌةكاٌي غويٍَياُ بوو.

           بازي كؤوةآليؤةتي و ٌاويؤازي ضؤازةٌوع و وةضؤتكوزتي و وزةٌؤط ذُ ِيٍَؤاُ و غؤووكسوُ و
وةتسضي طوشةزاُ ِةووو ئةواٌةؽ فػازيَكي وةزوٌي شؤز شؤزي خطتؤتة ضةز طةجني كوزو بة تايبة  
لة تةوةٌي بيطتةكاُ وة شؤز جاز واوةبيَت ئؤةو الوة بةزطؤةي ئؤةو بؤازة وةزوٌيؤة ضؤةختةي خؤؤي        
ٌاطسيَت و ئاضؤي زِووُ ٌابيٍيَتةوة و بري لة خؤزِشطازكسوُ وةكاتةوة لةو واقيعة بةوةي خؤؤي لؤةٌاو   

 ببا . 

 وميوكساضؤي و   ضاَلةِاي ضاَلة عةملاٌيةتي كوزوي ويَػكي ئةو خةَلكةي بسوووة بة باضي ئاشاوي و
وان زِاوةزبسِيَو بةآلً ِةوووؽ وةبيٍني ئةو وزومشاٌة ِةوووي ضةواغة كسوُ بووُ و بةَلكو خؤةَلا  
بؤ خؤثيػاٌداٌي ئاغتياٌةؽ كة واواي ضاوةتسيَ وان خؤي وةكا  لة وابني كسوٌي ئاوو كازةبا ئةوةتا 

ئؤاوزِ لةتةوؤةٌي خؤؤي وةواتؤةوة كؤة       بة فيػةك وةآلً وةوزيَتةوة زِاثيَضي شيٍداُ وةكسيَت! ئؤاليَسةوة 
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ضاَلةِاي ضاَلة ِةزضي ِةوَليَكي وا بة فريِؤ ضوو وة ضؤاَلةِاي ضؤاَلة بؤة وزومشؤي وزؤ ضةواغؤةياُ      
كسوووة )وة وووز ٌية خؤغي بة ٌيةتي باؽ زِةواجي بةو وزومشاٌة وابيَت كةوا تؤاشة ضةواغؤةييةكةي   

لة وهَ و وةزوٌي تاكي كوزوا كؤة ِؤي  ثريؤشيؤةك     بؤوةزكةوتووة(و ئاليَسةوة ِؤكازي تس شياو وةبيَت
ٌةواوة بيبةضؤتيَتةوة بؤةً ذياٌؤةوةو وة تةٌاٌؤة  ئؤةو كةضؤةؽ لؤة ِاوغؤيَوةي جؤةاله و وةضؤعوو و           
وةضةآلتدازاٌي ئةو ووو ةيصبة كة ئةً كسوبووٌية ثيَػةٌطي خؤي ئةوا بيٍسا كة طةيػتٍة ضةز كوزضي 

س..جا ئةطؤةز جؤازاُ لؤة وذي ضؤةواويَا ئؤةو ِؤةووو       وةضةآل  ئةواٌيؼ بووٌة ضةٌديَ ضةوواوي ت
قوزباٌيةي وابيَت ئايا تؤ بَميَيت ضةٌدي تسي وةويَت بؤ لة ٌؤاوبسوٌي ئؤةً ِؤةووو ضؤةواوةي تؤس كؤة       

 لةبةزطي كوزويدا خويَا ئةو خةَلكة وةورُ .

        ا ضصاواٌي تاكي كوزو لة اليةُ ئةو ووو ةيصبةوة بؤة ِؤكؤازو بؤة بؤَي ِؤكؤازو لؤة بةزاوبةزيػؤد
بةزثسضاُ و وةضةآلتدازاٌي ِةزوووالياُ ووزُ لة ِةووو جؤزة ليَ ثسضيٍةوةيةك و بؤةزوةواً ليَؤسةو   
لةويَ وةضت وزيَري وةكةٌة ضةز ئةً و ئةو بةغيَوةيةك ووو ضني وزوضت بووةو ضؤيا وةضؤةآلتداز   

شايػؤياُ لؤيَ   كة ِةووو ئاشاويةكي ثيَدزاوة و ضيا وووةً كؤة شؤزيٍةيؤة و وؤان خؤثيػؤاٌداُ و ٌازِة    
 شةو  كساوة و بةَلكو بة وةضيت تيَكدةزو ئاذاوةطيَسِو ٌاةةش لةقةَلةً وةوزيَت. 

كاتيَا تاكي كوزو ئةو كةليٍَة طةوزة وةبيٍيَت لؤة ٌيَؤواُ خواضؤت و ةؤةشةكاٌي وة ئؤةوةي كؤة          
زِاثةزِيٍؤةوة  لةواقيعدا ِةيةتي لة بةزاوبةزيػدا كاويَسو بةزثسضاٌي ئةو ووو ةيصبة وةبيٍيَؤت لؤة وواي   

شةزوو ئاضا ِةووو ضةزوة  و ضاواٌي ئةو كوزوضتاٌةياُ بؤ خؤياُ قؤز  كسوووة بة ئةٌداشةيةك كة 
ٌةك ِةز بةزثسضاُ بةَلكو خصوي ووزيػياُ وةوَلةوةٌد بووُو ئالةو واقيعةوا كةضؤيَا كؤة ضؤةزجني    

و لةوالغةوة وةبيٍيَت تواٌاي خؤي وةوا  و لة طةهَ ئاضيت ةةشو ئازةشووةكاٌيدا بةزاوزوي وةكا  
زِؤذ لة وواي زِؤذ تةكٍةلؤجيا لة بةزةو ثيَؼ ضوٌدايةو ئةويؼ ليَ ي بيَ بةغة ئةوة ووضازي ٌؤاوؤيي  

 (.كآبةو وَلةزِاوكيَي وةكا  و بؤي وةبيَتة ِؤكازيَا بؤ توؽ بووُ بة وهَ توٌدي )
 

 شيَواندني رِاستيةكاى
تواٌيوياٌة ضاالكي ئيطتػّاوي ووجاِيداُ لة خؤةَلكي  زِاطةياٌدٌي كافسو ووزتةواُ تا زِاوةيةكي شؤز 

لؤة فؤةزوووةي خؤيؤدا     بػيَويٍََ و بة ضاالكي خؤكوذي لة قةَلةً بدةُو ئاغكساية ثيَغةوبؤةزواُ  
 ئاواذة بةوة وةكا  كة بةز لة ِاتا زِؤذي ووايي واوةبيَت غتةكاُ بة غةيسي خؤي ٌاووةٌسيََ.

ػّاوى( ٌةك ٌاضيَتة ذيَؤس ثيٍَاضؤةي ئؤةو خؤؤ كوغؤتٍةي كؤة لؤة        ئةً ضاالكية غةِاوةختواشياٌة) ئيطتي
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ضةزةتاوا ئاواذةواُ ثيَكسوو بةَلكو ئةو كازة لة اليةُ شاٌاياٌي بسِواثيَكساوي ئيطالوةوة لة كؤُ و ٌويَ 
شؤز ضتايؼ كساوة وة ٌيػاٌةى بةِيَصي ئيىاٌى خاوةٌةكةغيةتى كة تا ئةو زِاوةية ئاواوةية قوزباٌي بؤة  

 لة ثيٍَاو طيَساٌةوةى عيصة ء كياُ بوَ ويٍةكةي.خؤي بدا  

ئةوةيػي كة شياتس بؤتة ِؤي ضةزطستا ئةً تةَلةكةباشية ئةوةية كة لةِةزووو ةاَلة  وا ئةو وسؤدؤة  
بة ويطيت خؤي بةزةو وةزط وةضيَتو بةاَلً ئةً ثيَواٌةية زاضت ٌيةو بؤ منووٌة طةز كابسايةكي زيَطؤس  

ا بة كالغيٍكؤف بة وةبةضيت بسوٌي واَلةكةي ئايؤا وةك ئؤةو ضؤةزباشة    و وش ِةضتا بة كوغتا يةكيَ
واية كة بة ِةواُ ضةكي كالغيٍكؤف لة طؤزِةثاٌي جؤةٌط وا بؤةزطسي لؤة والتةكؤةي وةكؤا  و      
ووذوٍيَا وةكوذيَؤت؟ خؤ لة ِةزوووبازوا كسوازةكة بسيتية لة كوغتا يةكيَا بة ضةكو جؤا وؤةز    

بيَتة ئةوةي كؤة ةوكىيؤاُ وةك يؤةك بيَؤتو بؤةَلكو وةبيَؤت ضؤةيسي        ٌية ليَا ضووٌي ِؤي غتةكة ب
 ئةجناوةكةي بكسيَت.

ثاغاُ وةَليَني ِةزكةع فميىي ئةو بساياٌة ببيٍيَت كة بةز لة ئةجناوداٌي ئةو ضاالكية تؤوؤازي وةكؤةُ   
ِؤةبيَت و  بة ئاغكسا ئةوة وةبيٍيَت كة ئةواٌة كة ضاٌيَا ٌني لة ذياُ بيَصازبووبَ و ٌةخؤغي وةزوٌياُ 

ياُ لة ٌةبووٌيدا ئةوة بكؤةُو بؤةَلكو لؤة ضؤاتة وةخؤيت ِؤةٌطاو ٌؤاُ بؤؤ ئؤةو ئاواجنؤة لؤةو ثؤةزِي             
خؤغحاَليداُ و وةوياُ بة ثيَكةٌيٍةو وة ِةزطيص ٌاضيَت بة عةقَمي ِي  كةضؤيَكدا يؤةكيَا تؤةٌّا لؤة     

يت لؤؤة ووٌيؤؤا ثيٍَؤؤاوي زِةشاوةٌؤؤدي خؤؤواي طؤؤةوزةوا زِيَطؤؤةي ضؤؤةخيت جيّؤؤاوي ِةَلبؤؤرازوبيَت و ثػؤؤ
ِةَلكسوبيَت لة ثيٍَاو بة وةضت ِيٍَاٌي ووازِؤذ و بضيَت بؤ ئةو ضاالكية ئيطتػّاوية ئيٍجا ئةوؤة ثيَؤي   

 بوتسيَ خؤكوغنت..

 
 دةرئةجنام

ئةو كةضةي كة وووز لة ضةزضؤاوةي ئيطؤالً وةضؤةلةكاُ ِةَلبطؤةٌطيٍَيَت بيَطووؤاُ زِووبؤةزِووي       
ع ٌاكسيَتو ئةويؼ ئةوةية ضؤُ ِةزووو ةيصبي وةضؤةآلتداز كؤة   ةةقيكةتيَكي تاهَ وةبيَتةوة ثيَ ي ِةز

طواية كوزوُ بة غيَوةيةك زِةفتازو واوةَلة وةكةُ لة طةهَ ئةو ويممةتة كة ئةو ِةووو قوزباٌيةي واوة 
و ئيَطتا ئةواُ بةو زِاوةية بيَ وةفاُ بةزاوبةزي و بةَلكو شوَلي شؤزي ئةواُ بةكةوي ٌابيٍيَت لة شوَلي و 

 ةيصبي بةعظ. شؤزي 

لةو الغةوة ئةو خةَلكة وا تسضيٍَساوة طواية ِؤةز ِةَلويَطؤتيَا وةزبطسيَؤت ئؤةوا شيؤاُ بؤة ِزةوغؤي        
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كوزوضتاُ وةطةيةٌيَت وة وةضةآلتدازاٌيؼ ئةو وةضةلةياُ كسوؤتؤة كوتؤةكيَا و وةيؤدةُ بةضؤةزي     
 ِةز كةضيَكدا كة بيةويَت لةو قاَلبة ون كةض و شةليمية وةزبضيَت.

اً وا ئةو خةَلكة كيَػةكةي قوهَ وةبيَتةوة و ويَػكي واٌدو وةبيَت و لة كةوييَ بوازيَكؤدا  لةضةزةجن
وةبةضتيَيت ئةوةي لة ٌاخيدا قةتيطىاوة وةزي بسِيَؤت بؤةآلً ِؤةزوةك لؤة خؤثيػؤاٌداٌةكاٌدا بيٍيىؤاُ       

 عةملاٌيةتي كوزوي ئةوةغياُ بةو خةَلكة زِةوا ٌةبيا.

بوٌةتة ثػتيواٌي غؤزِغي ضةواغةي عةملاٌيؤة  وا ئؤةوسِؤ بؤةزي ئؤةو     وة ئةو خةَلكةؽ كة ضاالٌيَكة 
وزِكة وةووزٌةوة كة ضاآلٌيَا بة خويَا خؤياُ ئاوياُ وةوا..بؤية ِةضؤت وةكؤةُ ووٌيايةكؤةياُ لؤة     
وةضت واوة.. بةَلكو لةبةز بيَ باوةزِي و ٌةبووٌي تيَطةيػتٍيَكي زِاضت خةزيكة واذياٌيؼ لة وةضؤت  

 ة خؤكوغنت. بدةُ و زِوو بكةٌ
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