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: م خوصــندةوة لــة ذصــر نــاوي " رؤئيـا تلــوعي "ماوةيـةك لــة مةوبــةر بابةتصــكي خــامن  
  !مينا هةستا   رابة هةستا"  رةزازي ناسري"مزطصين بؤ

ــة بابةتةكـــ  ــا تلـــوعي لـ ــة   رؤئيـ ــكدانةوةي يةكصـــك لـ ــدا دةســـيت داوةتـــة لصـ ةي خؤيـ
بةو مةبةستة كة بزوتنةوةي ذنان     " ميناخامن مينا "طؤرانيةكاين رةزازي لة ذصر ناوي    

لة كوردستان و كةسايةتييةكاين بة هةمووي ئةوشتانةي كة هيض ثةيوةندييةكيان بة 
صـِرانةي كـة     لةو وشة و د    .مايف ذنةوة نيية و زؤريش لة راسيت بة دورن، لصك طرصدا          

ناوبراو لةو طؤرانيية هةلَي بذاردون، طؤيا طؤراين بصذ بانطةوازي راثةرين بؤ ذنـان             
بـؤ وةديهـاتين مافـةكاين خؤيـان        دةكات، بؤ ئةوةي لة كةولَي خؤيـان بصـنة دةرص و            

خامني تلوعي لةو شيكردنةوةو لصكدانةوة هونةريةيدا بة شان وبـالَي          . خةبات بكةن 
ؤرصك كة طؤيا لةم سةبكة هونةرية نوصيةدا، بـة جؤرصـكي تـر             رةزازي هةلَدةلَص بة ج   

 نوسةر لـة كؤتـايي بابةتةكةيـدا بـة          .سةيري ذن و بايةخةكان و تواناييةكاين دةكات      
بروسـكةي  "  بؤ طؤراين بصـذة خؤشةويسـتةكةي     " بؤنةي وةخةبةرهاتين ذناين كورد   

ــة     ــةو وةخةبةرهاتن ــؤ ســةملاندين ئ ــة وةش ب ــجطة ل ــاردوةو بص ــايي ن ــةو ثريؤزب  و ئ
زانياريية كؤمةآليةتيية، لة بةشصك لة بابةتةكةيدا هصندصك وصنةي لـة هةلَسـوِراواين            

ــان و بةشــداربواين كــؤنطرةي  ــاوتوص كــردين هــةل ومــةرج  "ذن ــةكاين ذين  ت  و طرفت
  .كة ماوةيةك لةمةوبةر لة زانكؤي تاران بة رصوةضوو، ضاث كردوة" كورد

" ديبــا عــةليخاين" ســيت خؤشةويســتمكاتصــك لــة نصــو وصــنةكاندا ضــاوم بــة وصــنةي دؤ
لـــة ! مـــان دامةزرانـــد، هةلَبةزميـــةوة" جامعـــة محايـــت زنـــان" كـــةوت كـــة ثصـــكةوة

 ديبا كةسصك نيية لة     . زؤرطةورةية دةغةلَ كارييةكي بةرخؤمةوة ومت كة ئةوة ئيدي      
وة خؤشحالَ بص كة لة طةلًَ وةها بـريو بؤضـوونيكي دواكةوتوانـة بناسرصـتةوة يـان                 

ة شــاهيدي بابةتصــك كــة لــة مــةدحي كةســي وةك ناســري رةزازي دا  ناوةكــةي بكةنــ
نوسراوة و لة وةش خرابتر ئـةوة كـة خـؤي و ضـاآلكيةكاين بـة طـؤراين كةسانصـكي                    

 ئةم كارة يان واباشترة بلَصم ئةم بص حورمةتيية نابص بـص            !وةك رةزازي تةلَقني كةن   
كي شـياوي ثـص     وةآلم مبصنصتةوة كة هيـوادارم ديبـاي خؤشةويسـت بـؤ خـؤي وةآلمصـ              

  .بداتةوة
ئةطـــةر خـــامني تلـــوعي هـــةر ئـــةوجؤرةش كـــة خـــؤي دةيهـــةوص، وةك كةسصـــكي   

ــةين،   ــةيري بك ــةريت و     ناسيؤناليســت س ــاين داب ون ــة طؤِرةث ــة ل ــة ك ــةيريش نيي  س
 بــةآلم تلــوعي نايهــةوص تــةنيا .مؤســيقاي كــورديش دا بــة شوصــن قارةمــان دابطــةِرص 

ئةطــةر جــارص .  ذنــيش وةردةداتناسيؤناليستصــكي كــورد بــص، بــةلَكو دةم لــة مــايف 



لةوةي هةوةلَييان طةِرصني و ثصمان وابص كة زؤر ذنصكي بة كؤلَةوةيـة بـؤ ذنـان و لـة                   
كؤمةلَطايةك دا دةذيت كة لةودا هةآلواردين جنسي هةية، ذن وةك نيـوةي ثيـاو بـة                

كــة وابــوو نــابص لــة روانطــةي ذنصــكي  حيســاب دص و هــيض رصــز وحورمةتصــكي نييــة،  
صكراوي ئةم كؤمةلَطايةوة لة جةوهةري داب ونةريت و هونةروموسيقي         سوكايةيت ث 

كةساين وةك رةزازي كة هـةر هـةمان سـوكايةيت و بـص حورمـةيت و بـة كـاآلزانيين              
ذنة، ئاطادار نةيب!  

بةآلم بة روالَةت روحي كوردانةي تينو و هؤطري هونةرومؤسيقاي خصـلَةكي خـامني             
 ثياومــةزين و دذي ذين داب و نــةرييت  ضــاواين ئــةوي لــة ئاســت جةوهــةريتلــوعي،

 بــة داخــةوة لــة .ناسيؤناليســيت كــة موسيقاكةشــي هــةر بةشصــك لــةوة، نوســاندووة
مـةعلوم نييـة كـة      . لصكدانةوة هونةريـةكي جةنابيشـي دا هـةر ئـةوة دوثـات بؤتـةوة             

ئةطةر تلوعي قارةمانـة دةسـكردةكةي و هونةرةكـةي ئـةو بـة راضلَةكصـنةري ذنـاين           
، بؤضي لةوةي كة ئةم قارةمانة ئيجازةي بـة هاوسـةرةكةي داوة            كوردستان دادةنص 

 ئايـا ئـةوة ثيشـاندةري    !كة ثص بنصتة طؤِرةثاين هونةرو موسيقا ئةوةندة خؤشـحالَة    
ئةوة نيية كة ئازادي و بةرابةري ذن و ثياو لة طةلَ داب و نةرييت ثياومةزين خصلَ و                 

  و قارةمانةكاين نامؤية؟... عةشريةت و 
ــة   ســةرةراي ئة ــة ئينتخــايبوانــةش مــن كــارم ب ــةو نيي ــداين  .  شةخســي ئ ــةآلم طرص ب

ثصشــِرةواين بــواري مةســايلي ذنــان لــة كوردســتان، كــة ئالَقــةكاين لصــك بةســتراوي   
ــؤ       ــدان ب ــةيت و هةولَ ــكي نةتةواي ــةيل و بؤضونص ــة م ــةكي سةراســةرين، ب بزوتنةوةي

 ثريؤزبـايي   و" ذنـاين كـورد   " ناسينةوةي ئةوان لة قالبصكي خؤجصي دا لـة ذصـر نـاوي           
وتن بة رةزازي لة درصذةي ئةو هةوآلنةدادةبينم كة مةبةستصكي سياسـي تايبـةيت لـة           

 ثصم وا نيية هيضكام لةو كةسانةي كة خامني تلوعي بـة نوصـنةرايةيت لـة                .ثشتةوة بص 
اليةن ئةوانةوة قسةي كردوة و وصنةكانياين لة سةر نوسراوةكةي خـؤي داون، لـةم              

كة دلَنيام لـةوةي كـة ئـةوان دنيـا زؤر طـةورةتر لـةوة               كارةي ئةو خؤشحالَ بن ضون    
 نة خامني تلوعي و نة هيض ناسيؤناليسـت و نةتةوةثةرةستصـكي ديكـة مـايف           .دةبينن

ئةوةي نيية كة بة ضةسـباندين وصـنةي خـؤي لـة تةنيشـت هةلَسـوِراواين خؤشنصـوي                  
م ذنان و مسصلَي خؤي بـة مسصـلَي ئـةوان هةلَثةسـاردن، جنسـي خـؤي بفرؤشـص و بـة                    

كارةي هةم بؤ خؤي بايةخ و متمانةيةك بة دةست بصـنص و هـةم ئـةوةي كـة بيهـةوص                  
  .بريوِراي طشيت لة مةِر راستييةكاين ئةمِرؤي كؤمةلَطاي كوردستان بةالِرص دا بةرص

بةآلم سةبارةت  . بة هةرحالَ رةخنةطرتن لة ئاواز و مؤسيقاي كوردي كاري من نيية          
صتةوة سةر هونةرةكةي دةكرص زؤر كةس دةنط       بة رةزازي تا ئةوجصطاية كة دةطةرِ     

 رةزازي .و سةبكةكةيان ثص خؤش بص يان بة ثصضةوانة ضونكة سـةليقةكان جيـاوازن            
   .وةكو هةرطؤراين بصذصكي تري هاوسةبكي خؤي تةنيا طؤراين بصذصكة و هيضي تر



كـة  بةآلم كاتصك   . كؤراين دةلَص بؤ ئةوةي خةلَك ثصي هةلَثةِرن يان خةلَك ثصي بطرين          
ئةم طؤراين وتنة دةيهةوص لة ضوارضصوةي هونةرو بازارو مشـتةري بضصـتة دةرص و              
ثص بنصتة بواري بزوتنةوة كؤمةآليةتييةكان و بة تايبةت بواري مةسايلي ذنان، ئةوة            

ضـونكة ئـةم بـوارة      . ئيدي قسةي زؤر هةلَدةطرص و نابص لة بةرابةري دا بصدةنط بني          
. ارةمانصــكي دةســكردي ديكــة نــةبوةو نييــة جصــطاي كةســاين وةك رةزازي و هــيض ق

ــة كوردســتان دا       ــران دا و ض ل ــة سةرتاســةري ئص ــان ض ل ــةيت ذن ــةوةي كؤمةآلي بزوتن
مصذووي هةية، سوننةيت هةية، ئاسـؤي هةيـة، قارةمـان و كةسـايةيت خـؤي هةيـة و                  

 دروست كردين ثصناسي ثصضـةوانةو خؤجصـيي        .بةردةواميش كةس ثةروةردة دةكات   
ــةوةيي  ــؤ بو نةت ــةك      ب ــةن ذمارةي ــة الي ــان ل ــةوةي سةراســةري ذن ــة بزوتن ــك ل ةشص

نةتةوةثةرةسيت بةجص مـاوةوة كـة خـةريكن تـةواي هةولَـةكانيان دةخةنـة طـةِر تـا                 
بــةلَكو خؤيــان بطةيةننــةوة، نــاتواين ئــةم بزوتنةوةيــة لــة ريشــةكةي جياكاتــةوةو    

  .ناوضةيي بكاتةوة
  ! روحي كوردةضصشيتطؤراين 

ــة باســكردين    ــوعي ب ــةوة كــة طــؤراين  خــامني تل  روحــي كــوردة دةســيت  ضصشــيتئ
ثصكردوةو دواتر بة طلةييةوة وتويـةيت نـازانص كةسانصـك كـة بـة طـؤراين ميناخـامن                  

ئايــــا ســــةرجنيان داوةتــــة ناوةرؤكــــة حةماســــي و مينــــاي رةزازي هةلَدةثــــةِرن، 
ئـةو راسـتييةي    . جوانةكةشي؟  من هةست بة نيطةراين و طلةييةكةي جةنايب دةكـةم          

 . بؤ تلوعي تالَة، بـؤ خـةلَكي كوردسـتان و بـة تايبـةت الوان زؤر سـاناية                  كة ئةوةندة 
 تـةنيا هةلَدةثـةِرن و ضـاوةِرواين ثـةيام          .ئةوان بـة هـةر ئاوازصـكي شـاد هةلًَدةثـةِرن          

راين خؤيانيـان   وةرطرتن لةو طؤرانيية ناكةن ضونكة خةلَك رصـبةران و ثـةيام ئـاوة            
ــدان و ضــاوةِرواين دنــةداين رة   ــو خويان ــة نص ــة .زازي و كةســاين وةك ئــةو نــني ل  ب
  !...شوةكةي دةطصِرص" شان شصلي"تايبةت طؤرانييةك كة لةودا مينا خامن دةوري 

هيض درومشصكي بص ناوةرؤكي لة ضةشين ئةم طؤرانييةي كة تلوعي شةيداي بـووة و              
ــةي  داب         ــةوتوويي و دواكةوتويي ــاو ك ــة ب ــةم ل ــاتوانص ئ ــكةوة ن ــيض سةرثؤشص ــة ه ب

  .ونةرييت نةتةوةيي قةرةبوو بكاتةوة
بــا لــةوة طــةِريني كــة موســيقاي ناوضــةيي و بــازاِري لــة بةرابــةر موســيقا و طــؤراين 

مؤدصــِرن لــة نصــو طةجنةكانــدا ئيــدي جصــطاو بايةخصــكي نييــة و غــةزاي   ثصشــكةوتو و 
     لـة روانطـةي مةسـايلي ذنانيشـةوة نةتـةنيا         .روحي ئةم نةسلة لة كوردةكانيش نايب 

 بة تاميش بـؤ     ضصشتيكٍيئةم هونةرة ثصشِرةو نيية ، بةلَكو دذي ذن و ثياومةزنيشةو           
  .روحي ذين كورد نيية
  !ةك سةير دةكرصتذن لة كوردستان وةك كاآل و مش

ــة ذن       ــِروانيين كــاآليي ب ــة تص ــةت ل ــدا بــة روالَ ــة نوســراوةكةي خؤي خــامني تلــوعي ل
وةي كــة ذن لــة داب ونــةرييت ثياومــةزين و دواكــةوتوي ســوننةيت دا لــةدةنالَصــنص و 



شةرةف و ناموسـي ثيـاو بـة حيسـاب دص و لـة جةرطـةي كؤمـةلَطاش دا بـة شصـوازي                       
   ...جؤراوجؤر مامةلَةي ثص دةكرص

بةآلم بؤ ئاطاداري خامني تلوعي تا ئةوجصطاية كة دةطةِرصتةوة سةر طؤراين كـوردي             
ــةبك  ــة سـ ــة وانـ ــت( و لـ ــة  ) رةوشـ ــِرن لـ ــاين وةك رةزازي، ثِراوثـ ــةري كةسـ  و هونـ

 تا ئةو جصطاية كـة      .سوكايةيت و بة هيض زانيين ذن و بة ضاوي كاآل سةيري ذن كردن            
ي شةرقي و لة وانة فارسي و عةرةيب        تةنانةت دةسيت موسيقاي بازاري و لؤمثةنانة     

 ذن و كةسايةيت ذن لـةم هونـةرةدا نـةك وةكـو             .و توركيشي لة ثشتةوة بةستؤتةوة    
ئينسانصك، بةلَكو تا ئاسيت ئةو شتومةكانة دابةزيوة كـة دةكـرص لـة طـةلَ زؤر شـيت                  

شـيعر ثصـوة    بص بايـةخ هةلَيسةنطصـين و هـةر جـؤرة قسةوقسةلَؤكصـكي لـة ذصـرناوي                 
ــ.بنوسصـــين ة باســـكردين ضـــريؤكي عاشـــقانةي ذن و ثيـــاو و ناكاميـــةكاين، لـــةو   لـ

قوِربةسةريانةي كة لةم رصطايةدا ذن بة سةر ثياوي دصنص، لة باسـكردين بـص وةفـايي                
و خةيانةتكاري و بص ئابِرويي ذن، لة نـازو ئـةداكردن و ضـاوخوماركردن بؤئـةوةي                

ون ، هــةتا دةطاتــة دلَــي ثيــاو بــة دةســت بصــنص، لــة خــؤ لةبةرمرانــدن و بــة ســاقة بــ   
 بــة هــةموو جــؤرة ميــوةو  ســينط و بةلــةكيشــواندين قــةد و بــاآل و ضــاووبرؤ و  

ســةوزي و ئاذةلَصــكي وةحشــي و رام كــراو و تةنانــةت نــرخ دانــان و ديــاري كــردين   
  !نرخةكةشي

نازامن ئةطةر سوذةي ذن لة طـؤراين كـوردي دةراويـذرص،طؤراين كـوردي ضـي لـص        
  !دةمصنصتةوة؟

هؤي ذن بوونةكـةي كـة هـيض، بـؤ بـةرطري لـة فيمينيزمةكةشـي كـة بـوة،                 ناوبراو بة   
دةبواية نةك شصت و شةيداي ئةم فةرهـةنط و كةسـايةتييةكاين  بـةلَكو رةخنـةطري           

  .ئةجمؤرة موسيقا دواكةوتوة بوايةراستةقينةي 
تصِروانيين كاآليي بة ذن شتصك نيية كة لة سروشيت ئينسانةكاندا بص و تةنيا تايبـةت               

لؤمثةنيزم و سوكايةيت و بص حورمةيت كردن بة ذن لة هةمو       . ردستانيش نيية بة كو 
ــي هــةل ومةرجةكــة ضــؤنيةيت و كــزي و       ــة ثص ــة و ب ــان وجــودي هةي ــكي جيه شوصنص

 تــا ئــةو جصــطاية كـة دةطةرٍِصــتةوة ســةر كؤمــةلَطاي ئصــران و  .الوازيةكةشـي جيــاوازة 
سـا لـة هؤكارةكـاين      كوردستان، سـوننةتة دواكـةوتوةكان بـة ثشـتيواين شـةرع و يا            

 موســيقاي .ثةرةثصــدان و مانــةوةي ئــةم لؤمثةنيزمــةو تصــِروانيين كــاآليي ذن بــوون  
 هةربؤيــة طــؤراين .ســوننةتيش لــة نــاخي ئــةم داب و نةريتــة ســوننةتيية هــةلَقوآلوة

كـــوردي يةكصـــك لـــة هؤكـــارة ســـةرةكيةكاين ثةرةثصـــداين بـــص حورمـــةيت بـــةذن،   
 بة وتةي خـامني تلـوعي تصـروانيين كـاآليي           دواكةوتويي و فةرهةنطي لومثةنيزم يان    

 ئاشكراية كة ئةم دةورو نةقشة وصرانطةرة لة اليـةن شـاعريان            .نيسبةت بة ذن بووة   
  .شيعر و ثصداهةلَطوتنة بةرصوة ضوةو طؤراين بصذاين نةتةوةيي و ناوضةيي ئةم 



بؤ وةآلمدانةوة بةم بةشـة لـة لصـكدانةوةكاين خـامني تلـوعي دةمهةويسـت هـةر لـة                    
رةتاي طؤراين مينا خامن ميناي طؤراين بصـذة خؤشةويسـت و قارةمانـة رزطـاري               سة

دةرةكةي دةست ثص بكةم و بة سةبكي ئةو بةند بة بةند و وشة بـة وشـةي بصـنمةوة،                   
! ضونكة ثصويسـيت بـة لصـكدانةوة نييـة        . هةلَبةتة تةنيا بة فارسي تةرجةمةي كةمةوة     

نـةمتواين وشـةي فارسـي طوجنـاو        بةآلم راستييةكةي ئةوةيـة كـة هةرضـي هـةومل دا            
وماقوآلنــة كــة لــة ســةر كاغــةز بنوســري بــؤي بدؤزمــةوة، يــان لــة وانةيــة ســةوادي   

  .فارسييةكةي من باش نةكولَيبص_ كوردي
بةهــةرحالَ خــراب نييــة كةسانصــك كــة بــة تصــِروانيين كــاآليي بــة ذن لــة كوردســتان    

ؤرة ئــاواز و نــارازين خؤيــان دةســت بدةنــة لصــكدانةوة و تــاوتوص كــردين ئــةجم       
  !رزطاري بةخشةي طؤراين بصذة جؤراوجؤرةكانطؤرانيية 

  !مزطصين بؤ ناسري رةزازي       مينا هةستا     رابة هةستا

بــة داخــةوة لــةوة دةضــص هــةوالَي لــة خــةو هةســتان و راثــةِريين ذنــاين كوردســتان 
 هةربؤية دةبص بةيانيت باشصـكي ثـص      .  خامني تلوعي   طوصي كةمصك درةنط طةيشتبصتة  

  !بوترص
ــةر نيزامــي ثاشــايةيت و       ــة بةراب ــمة ل ــة كــة ذنــاين ئص ــاوبراو ئةوكات ــؤ ئاطــاداري ن ب
ضةوسصنةر، توندوتيذي ساواك، ئةشـكةجنة، ئيعـدام، سـتةم وثيـاو مـةزين راثـةِرين،            

مارســــة هــــةرطيز لــــة يــــاد نةضــــوةكانيان خولَقانــــد، كاتصــــك  8ئــــةو كاتــــة كــــة 
ةم هاوِرصـيةتيية سةرتاسـةريية     هاوضارةنوسةكانيان لة سنةولة كوردستان بصجطة لـ      

لة بوارةكاين تريشدا بؤ بةرامبـةركص لـة طـةلَ طوشـارة نوصـيةكان ضـونة طؤِرةثـاين                 
ــةري        ــرةيةي ئامســاين هون ــةو ئةستص ــاي رةزازي ئ ــةردةمةدا ئاغ ــةو س ــةِرةوة، ل ش
كوردســـتان و هاوكارةكـــاين خـــةريكي ثصـــدا هـــةلًَطوتين دلَبـــةري و بـــص وةفـــايي و  

ئةجمارةش بـؤ   . ةيان سالَ بة سةر ئةو رؤذانة دا تصثةِريوة        د .يار بوون عيشوةطةري  
لة سةرتاسةري ئةم مصذوة ثـِر لـة        : وةبري هصنانةوةي ئةم جؤرةوتةبصذانة دةبص بلًَصم     

ــةلَكو زؤر      ــةبوون، بـ ــةودا نـ ــة خـ ــةنيا لـ ــة تـ ــمة نـ ــاين ئصـ ــوةدا ، ذنـ ــةوراز و نشصـ هـ
ةي ة بــؤ ئــةوةي مــايف ذن ثــص شصــل نــةكرص، بــؤ ئــةو       ضةرمةسةريشــيان ضةشــتو 

نابةرابةري و ستةم لة كؤمةلَطا بسِرصتةوة، بـؤ ئـةوةي نابةرابـةري و دذي ذن بـوون                  
هـةتا سـوننةتة داِرزيـو و دواكـةوتوةكان جصـطاي خؤيـان بـة               ذنان نةكاتة قوربـاين،     

مؤدصرٍٍِنيزم و ئينساندوسيت بـدةن، هـةتا مـايف ذن و منـالَ بـة رةمسييـةت بناسـرص،                   
كؤنة ثةرست وةخةبةر بصن و كـةش و هةوايـةك          هةتا بريوبؤضووين دواكةوتوانةو    

  ! خبولَقص كة تصيدا بتوانرص شت بنوسرص و قسة بكرص
وة عةكسي لة طـةلَ طرتـوون و        ئةو تصكؤشةرانةي كة خامني رؤئيا تلوعي بة شانازية       

هــةزاران ئينســاين تصكؤشــةري تــر كــة ثصشــِرةوي بزوتنــةوةي ذنــان و ســةرجةم         
ئـةوان ئالَقـةكاين لصـك طرصـدراوي هـةر      ! ثـةريون بوارةكاين ترن، زؤر لة مصذة كة را   



ئةوان بؤ ئةو كةنـدو كؤسـثانةي كـة لـة سـةر رصـطايانة               ! ئةو بزوتنةوة بة ئةزمونةن   
ئؤلطوي خؤيان لة كةسـاين بةِرصـز و ئينساندؤسـت و لـة ثصشـِرةواين مصـذووي يـةك                   

ئةطــةر شــيعر و   .ســةدةو نيــوي ئــةم دواييانــةي دونيــاي ثصشــكةوتوو وةردةطــرن      
ك بتوانص وةسفي بصداري و طةورةييان بكات ئـةوة ئاهـةنطي هـةرطيز لـة يـاد                 ئاوازص

  .ة" جان لنون" " Imagine"نةضووي 
 هةلَبةتة ئةوةش هةست ثصدةكرص بؤضونصك كة لةمصذووي بزوتنـةوةي سةراسـةري           
و بةرابةري خوازانةي ذنان بة قةدةر نوكة دةرزييةكيش نةقشي نةبوةو جصطايةكي           

بــة ثشــت بةســنت بــة ةرخســنت هــةموو دةرطايــةك بكوتصــت و ، دةبــص بــؤ خــؤ دنييــة
دواكــةوتوترين شصــوازةكان بــؤ خــؤي بيــوطرايف و مصــذوو لــة ســةريةك هةلَضــين و  

  .قارةماين خؤكرد داتاشص
كاتصك شتصك بـةناوي فمصـنيزمي كـوردي دادص، مةعلومـة كـة دةبـص قارةمانةكةشـي                 

    .رةزازي بص
  


