
ثةيك ئا:

بانة ضيرؤكي ظيستيظاَلي يةكةمين دامةزراندني سةرةتاي *
؟ كةي بؤ دةطةريَتةوة

دةطةرَيتةوة ظيستيظاَل خولي يةكةمين -
ضيرؤكي  بةشي لةاليةن كة ١٩٩٩ ساَلي بؤ
سةرثةرشتي بة ء بانة شاري ئةدةبي ئةنجومةني
كارطَيري بةرَيوةبةرايةتي و رفاعي حةميد
و فارسي بةشي دوو  لة مةحمودي  شهرام
يةكةمين و ضيرؤكةكاني بةِرَيوةضوو  كورديدا
(ئةزموون١) ناوي بة ثةرتوكَيكدا لة ظيستيظاَل
ناو لة ظيستيظاَلة ئةم جار يةكةم ضاثدرا، لة
لة بوو تَيدا و بانة لة  بوو  دؤستدا كؤمةَلَيك
شارةكاني و ئيسفةهانةوة لة و كرماشانةوة
واي دواتر دةكرد، ضيرؤكيان كاري كة ديكةوة
بةرَيوة دةضوو كورديةكاندا ثارَيزطا لة لَيهات كة
و ئَيراني رؤذئاواي ناوضةي تةواوي دواتر و
هةشتةمين لة كة طرتةوة ئَيراني نيوةي دواتر

ئَيران  رؤذهةآلتي ثارَيزطاي ٣ تةنيا خولدا
بووة بةردةوام ئةو دوواي نةكردبوو، بةشداريان
كؤمةَلَيك ء ظيستيظاَل نؤهةمين طةيشتؤتة تا
باشوري لة ض شارة ئةم  هاتونةتة  كةسايةتي
و شوَينةكانيترةوة و تاران لة ض كوردستانةوة
و كوردي ئةدةبياتي نَيوان لة ثردَيك توانيويانة

بكةن. دورست فارسيدا
ضيرؤكي ظيستيظاَلي نؤهةمين جياوازيةكاني و طوِرانكاري *

ضية؟ رابردودا ساآلني بانة لةطةَل
نؤهةمين كة  جياوازيانة لةو يةكَيك  -
ساآلني كة ئةوةية  هةيةتي  فيستيظاَل 
بةشداري ئَيران ثارَيزطاكاني هةموو رابردوو
هةموو ئةمساَل بةآلم نةبوون، ظيستظاَلة  ئةم
جياوازية لة يةكَيكة كة بةشدارن ثارَيزطاكان
ضيروكي ظيستيظالي بةمةش و بةرضاوةكاني
لة ديكةوة، قوناغَيكي ضؤتة قؤناغَيكةوة لة بانة

زياتر  ضيرؤك   ٢٠٠ ئةمساَل ضيرؤكدا بواري
بةِرَيوةضوني لة ظيستيظاَل،  بؤ نَيردراوة  ثار لة

منداآلن  ضيرؤكي  ٤ تةنيا ثارساَل ظيستيظاَلدا
ضيروك   ٦ ئةمساَل بةآلم دةخوَيندرايةوة،
فارسي  ضيروكي  ٢١ ثار دةخوَيندرَيتةوة،
ضيرؤك،   ٣٥ ئةمساَل بةآلم دةخوَيندرايةوة
دةخوَيندرايةوة  كوردي ضيرؤكي  ٢١ ثار
طؤِرانكاري  ئةمانة ٣٥ ضيرؤك، ئةمساَل بةآلم
ضيروك رةخنةي بة سةبارةت و بةرضاون
دواي كة ثَيشوو ساآلني لة جياواز  ئةمساَل 
خؤي رةخنةي رةخنةطر ضيرؤكَيك هةر

سةرجةم كة بِريارة ئةمساَل دةخوَيندةوة
بة رةخنةطرانةوة اليةن لة ضيرؤكةكان
لةسةر لَيكؤَلينةوةي تةوةر يةك بةرضاوطرتني

بكرَيت.
ضةند و فيستيظاَل بؤ نيَردراوة  ضيروك  ضةند ئةمساَل *

كيَبةركيَوة؟ بةشي ضؤتة بةرهم
دوو  لة ضيرؤك  ٧٩٣ ئةمساَل راستيدا لة -
بةشي  بؤ ١٢٥ بةرهةم كورديداو و فارسي بةشي
نَيردراوة  فارسي و كوردي ٢٦ وتاري و منداآلن
يةكةمي خوَيندنةوةي دواي كة ظيستيظاَل بؤ
يةكةمي هةَلسةنطاندندا لة بةشي ضيرؤكانة ئةم
فارسيدا بةشي لة كراون، دياري ضيرؤكةكان
ناهيد سوزةني، ساَلةحي حةمة دادوةرةكان
مةال قاسم رةحيميانء  محةمةد و  عةرجوني
لة بةشي كورديدا و ئةحمةديء ناسر يةزداني
رةزايي و يونس ئةعزةمي نةهايي، موراد عةتا
لَيذنةي وةك كة بوون يةزداني ناسر و

و  كوردي ضيروكي  ٣٥ ظيستيظاَل زانستي
بةشي  لة و هةَلبذارد فارسيان ضيروكي  ٣٥
بةختيار محةمةدي، شةريف  منداآلنيشدا

 ٦ بةرهةمةكةدا   ١٢٥ لة خؤم و  ئةحمةدي 
وتاريش بةشي و هةَلبذاردوة بةرهةممان

باشزانيوة  بة ٤ بةرهةمي ظيستيظاَل نوسينطةي
بكرَيت. ثَيشكةش كة

ميوانتان بانطهَيشت كردوة باشوري كوردستانةوة ئايا لة *
فَيستيظاَل لة باشور ضيرؤكنوساني ثَيشوازي ظيستيظاَلء بؤ

دةبينن؟ ضؤن
كردوة داوامان ثَيشوو ساآلني وةك ئَيمة -
سَي ثَيرار هةبَيت، ميوانمان باشورةوة لة كة
ثَييان ظيستيظاَل بةرَيوةضوني ثَيش روذ
ميوانةكاندا لةطةَل دةتوانين كة راطةياندين
سَي ماوةي لة بةآلم قسة بكةين بؤ هاتنيان و
تةواو ئيداريةكانيان كارة كة نةياندةتواني رؤذدا
ئَيمة بؤية رَيكنةكةوت بوو ئةوة سةفةر، بؤ بكةن
داوامانكردوة كارةكانمانةوة  لةسةرةتاي  هةر
طشتي ئيدارةي و هةبَيت ميوانمان كة
هةبَيت ميوانمان دةتوانين كة وآلميانداوينةوة
ِرَيكبخةن بؤ كارةكانيان كة داوة ناوةكانمان و
تا ئاشكرابكةين ناوةكانيان ناتوانين ئَيستا كة
ثَيشوازي بة سةبارةت كارةكانيان، تةواوبووني
شةشةمدا باشوور، لة ظيستيظاَلي ضيرءكنوساني
كسَيكي ضةند و حةسةن  شَيرزاد  لةطةَل
بةاليانةوة بةِراستي كرد قسةمان كة ديكة
شاري شَيوةية لة بةو بوو ظيستيظاَلَيكي سةير
لة يةكَيك بة هةروةها بةِرَيوةدةضَيتء بانة
ئةدةبيةكانيان ظيستيظاَلة سةركةوتوترين
كوردستاندا، ثارضةكاني هةموو لة ناودةبرد
طةرمووطوِر بوون ثَيشوازيان بؤ ئةوان هةردةم
دةتوانين باشتر ئَيرة بَينة ئةوان كاتَيك بةآلم

ثرسيارة ئةو ،وةآلمي ة و ينة بد
لة دةكةن  ضيرؤك كاري كة كةسانةي ئةو 
ئَيمة كة ديارن و  تايبةتن كةسانَيكي  باشور
دةتوانرَيت كردوة،  بانطهَيشت زؤربةيانمان 
ئةطةرضي بطؤِردرَيتةوة ئةزمونةكان كة
ضيروكةكانيان باشوردا طؤظارةكاني لة ئةواني
ئةو و رؤذهةآلتن خةَلكي بآلودةبَيتةوة
كة دةمانةوَيت و بوة  درووست  ثةيوةندية

ببَيت. ثتةوتر و نزيكةوة لة ثةيوةنديةكة
بةشداري ضيرؤكَيك هيض كوردستانةوة باشوري لة *

كردوة؟ ظيستيظاَلي
لة نةكردوة، بةشداري ضيرؤكَيك هيض نا، -
بطةَينينة ظيستيظاَل نةمانتوانيوة ئَيمة راستيدا
دةوروبةريش وآلتاني بتوانَيت ئاستةي كة ئةو
دوستَيكةوة ضةند لة سةرةتا بطرَيتةوة،
كة ناوضةيي ظيستيظاَلَيكي بؤ طوازرايةوة
تَييدا بةشدارن  ئَيرانةوة هةموو لة ئةمِرؤش 
دةتوانين بين بةردةوام ئةمة لةسةر ئةطةر
رؤذهةآلتي وآلتاني هةموو بؤ بيطوازينةوة
جديترة. هةوَلي و كار بة ثَيويستي كة ناوين،

وةك ئيَوة ئايا دةستكردة، سياسية لةوجوطرافيا جياواز *
لة كوردي ضيرؤكي لةطةَل هةَلسوكةوت جياواز وآلتيَكي

دةكةن؟ باشور
دةبَيت دةكةين ئةدةبيات باسي كاتَيك *
دةكةين، كة باس لة كام قؤناغ بكةين دياري
ئوروثاوة لة بنةِرةتةوة لة كة ذانِرَيكة ضيروك
ئَيمةدا ناو لة ئَيستاش ئَيمةو ناوو هاتؤتة
و ضيرؤكة حةقايةت كؤمةَلة لةو ساواية، جياواز
هةريةك هةية، ناوئَيمةدا لة كة ئةفسانةييةكي
جياواز خؤيانن، ئةزمووني خاوةن بةشةكان لة
يةكَيك دانراوة كة فةِرزية سياسية جوطرافيا لةو
زمانة،لة ئَيمة ضيرؤكي ثةيوةنديةكاني لة
خؤي كاريطةري دةسةآلتيش هةمانكاتدا
ثَيويستة لَيرة ضاثيكتَيبَيك بؤ وَينة بؤ هةية،
بةشي شوَين بيخوَيننةوة كومةَلَيك كؤمةَلَيك
لَيرة سانسور بكرَيت، ضاث دواجار و وةالبنرَيت
ئةو جياوازة، نوسينةكةش شَيوازي بةرضاوة،
بةدي دةكرَيت لةوَي نوسيندا لة ئازاديةي كة
يةكن، بابةتةكة كة بَلين ئةتوانين كة نية، لَيرة

دةكرَيت. بةدي جياوازيانة ئةو بةآلم
سانسؤر ئايا بوونةتةوة، روبةروتان كة ضين كَيشانة ئةو *

بانة هةية؟  ضيرؤكي لةسةر ظيستيظاَلي
كَيشةي طةورة كاري كة دةَلَين هةروةك -
طةورةبؤتةوة بانة ظيستيظاَلي هةية، طةورةشي
و كوِرةكان كة هةية طةورةي كَيشةي و
لَيبوردةيي و ماندووبون و هةوَل بة كضةكان
لةطةَلياندا، بونةوة  ِروبةِرو بؤ  هةوَلدةدةن
و نية دةستنيشانكراوو كَيشةيةكي ئةطةرضي

ظيستيظاَلَيكي كة واية هيوامان
٩ ظيستيظاَلة  لةخؤطري بانة بةرين، بةِرَيوة باش
خؤيدا لة ضيرؤك دةيةيةك توانيويةتي و
طرنطةو شتَيكي راستيدا ئةمةش لة جَيبكاتةوة
تا بة سانسؤر، سةبارةت خوي هةية، قورسايي
ظيستيظاَلي نةبووة، سانسؤرَيك هيض ئَيستا
بة جياوازيشي و ئازادة ظيستيظاَلَيكي بانة
ئةوةية هةر ديكةوة ظيستيظاَلةكاني نيسبةت
بابةتةكان و ناكات، تايبةت بابةتَيكي لة باس و
ناطرَيتة بابةت يةك فَيستيظاَل و سةربةخؤن
وةكو سيستةمَيكي لة ئَيمة ئةطةرضي خؤ،
ئةدةبي ئةنجومةني دةكةين و و كار ئيرشاددا
شت كؤمةَلَيك كة مةجبورة سةربةخؤية كة

بطرَيت. لةبةرضاو
كاتي و ضية ظيستيظاَل بةِريَوةضووني دواكةوتني هؤكاري *

كةية؟ بةِريَوةضووني دياريكراوي
ئاماذةم ثَيشتر هةروةك  من  راستيدا لة -
كَيشة لة دوور بة بةوشَيوةية كارَيكي ثَيدا
دوابخةين، ظيستيظاَل  نةبوو يِريار ئَيمة  نية،
درةنط كة ئةوةي لةبةر لةسةرةتاوة بةآلم
درنط ظيستيظاَل كاري بة كرد دةستمان
كةميشمان بآلوكردةوةوكاتَيكي بانطةوازمان
كؤمةَلَيك كة ئةوةي ثاش و كرد دياري
كة طةيشت بةدةست تةلةفؤنمان و ئيمةيل

كاتةكةمان  رؤذ دياريكةين،١٥  زياتر كاتَيكي
راستيدا  لة  رؤذة  ١٥ ئةو كة كرد، زياتر
دواتر شَيواند، ئَيمةي بنةِرةتيةكاني بةرنامة
بؤ نَيردران بةرهةمةكان كؤكردنةوةي دواي
خوَيندنةوةكةيان ئةوانيش كة دادوةرةكان
توانيمان خةزةَلوةردا لة١٠ي و خاياند  زؤري 
ناو دةضَيتة بةرهةمانة كام كة بكةين دياري
كة وايكرد كاتة بووني كةم ئةم كة ظيستيظاَل
كردني دابين هةروةها لة ثةلةثةل و بكةوينة
هةبوو، كَيشةمان هةندَيك ثَيداويستيةكانماندا
بةِرَيوة باشي بة كارةكانمان بتوانين ئةوةي بؤ

وادةي  لة ١٥ رؤذ لة زياتر كة بِريارماندا بةرين
هاوكات بةآلم تَينةثةِرَيت، خؤي دياريكراوي
نةدةكرا كة هةبوو تر فَيستيظاَلَيكي ضةند
لة واية كة بِريار بَيت، ئةوان لةطةَل هاوكات 
كة بضَيت، بةرَيوة خةزةَلوةردا مانطي كوتايي
دواتر كاتةكة و دانةناوة كاتَيكي دياريكراومان

ِرادةطةَينين.
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دةوري لة كورد فارسء رؤشنبيراني نوسةرانء ضيرؤكنوسانء زؤر لة بةشيَكي ساالَنة كورديء ضيرؤكي ديارةكاني فَيستيظالَة يةكيَكة لة بانة ضيروكي ظيستيظاَلي
بوارة. ئةم ئةزموني خاوةن نةوةي ضيروكء نوَيى نةوةي رءناكبيريةكاني و ئةدةبي ثةيوةندية ئالَوطؤري بؤ شويَنَيك دةبيَتة كؤدةكاتةوةو خؤي
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