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ە
ە دا

دی ەر

دا  ری .ا دەە  ( رید) ا ە ە ، نە و  ە ە  ری

ەە  یو  ە زۆری ەش ڕا  .و رە د یو ە زوو ە  ەڕا  ەەەدە ە و

  ە ە  وە داە وازی مە ، اوە وانوە و ە  دا ەڕا   یو . ااوی وە

دەە وەە و  ە وە دە  ەە ،ە زە ە ،دە  ەدە و و دوا ەەەڕا

ەاە .ەە ەە  و   وی درا. ە  ە ڕادووا، داد رش و ەوە ی اران

.ە دادو  ناارە  ەر دز  ەو ە  ە  ووەە ە ە نا

دروە" ەە ،زادی و ری   "ە ە ە دا ون  ڕاەان ن و، زۆر زوو

ە ،ڕش ەە دوای  .د  یو وریە  نە انە ڕدرا، و ەدوای ڕا ە ە 

دەەەدن، ەە و ەارەاووە و ەە. ە زە وە ەر ە دەە وی ە

ا،وار وەەەەەد ە  ت، ودەا دەا ن ون، ژەەە ە  ە  ی  و رد

ی اران  ەەەی ە راە .ە دەوری ری  (ن ا) ی اران ە ەر ەی

وەە و (د) ۆز یە د ەە  ە  ەە  ە ە ، ە  و ورە  دن

ەت  و و دەە ەوەی  دا  ن دا.

 ن ن ازید  ەن دەەەر  تەدە  اون و ڕ  ە ەە (ادا) نەەرو و

دژی ە ەە  دژاە دەە  وری ەان دەە ،ەر  .ری  ا ە  و ڕ ەر

ە ەە .ەن دە اا  نژ ە ە ە ی وەە و و ەەە ری  دە

دوای رش داد ری   دا ە ە دا وا" و دەە ەد  ە زەی" ن  ە ون

 ناە اویراە ەە ەوو دوا ە نارە   ەە  ،ەەدە ە و  وە  ەدا دە

رۆژ ەەەەن دا و دەدەە.ەە از وو دەە وی.ە دەەەد ، ری

دن  دادە د و  ارەا ەە ەە دەدەە  ە ە دەور و ە  ی داڕەی وە،ەەو

ەوە . ە ە دوا دا ەاەە ە ە ی وە" ەون  دژی ەە " و "وەە دن  دژی

ام"  ە دادەە ەر دەێ. ە ەە  ای دن ەەدا دەە ،ەو ت  راوە و   داری

 و ،وە ە ە .ران دەە ە ویەە ر ە ە ،در ارە  ن داەو

. اە ای ادان، وا ە زار   و ەدر  ە ی  ەە  ەەدە و و

  ڕ  ەدە ە یە ە وە ن وژۆ و  ون ر و  ە ،ەە 

ە ی  . ە  ونەود  ە ون" وە " وە ە  ەە ،نەەە   ەادە

اەە ەە  واوان ە و  ە "  ەون" ی ە ، ن، ان، رۆژەون، ەەان

ر ێ وەادە ەە .ەەەو ووەڕوو اارە  ەە و ەە ،ەە،رەە  و و

،ە ەە و زۆرەدۆ ا دە ە نەەو دەە  ە ە ان  ژیر ودز  درێ ە

.ە نەەە    نە و ەەە ەە ن وا ،نژ ەە

 یو  ەەە ،یو ەەد و  ون ە ە ەەو وەە ن و ،ۆداە ا 

ە ەە ان ە و ەا زا .ەە  ەی  دەەەە ە ە ،  ە ەە ،وری،
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ەوری و ەە ەی ە ون. ەە  ەی  وەە ە ،وی ەە ،()  و

ەەا  وەەەە و ڕە ا و وە ردەد ە .وە نەەە ە  ە () یە

ە نە   انە  ەە ەە ە ەە ،ان ورە ەەدە   ری یو ریە

و ەوە  دان اەن   و ە ۆڤ.

 ڕا دا دەێ  دام و دە ری  وە" ا وەە   " ژ ۆن  ەوە

   . ەەە داڕراو ەە ە ەەەی وە  ە ەەن ڕە و ری

و  وە ە  ،ەا دەەردەد ە  انەە  .ا یوو ەە و ە یو ەەو و

ەن و رە ەەن ور ون.

ەەە ارە ەدا   ەە ن، وەەە  ە داوە ە اویە  ەەە ەە  اە

وە دا دەدەەێ، ەرە ری "ە ۆڤ  ان" دەەێ  ە ە ەە  ی ەدوو  ژە

    ازە دەە وا.ان ڕا  ۆڤ ە د  وەە و وە ەە  او، وا

ە  انردە ەەوە   از "ان  ۆڤ ە" ری ،ا ەرەژ ە یو وریە ە

ۆڤ ە  ە وە دراو .دردە ۆدەەی وی وە   د ە ە ان، وان،

ژن و وا داوی ری  دا وەەو دەەێ، ە  دەدەت  دە ە ەار  ە ۆڤ

ە ەە ە دەەەن، داون و ە ەە ری  دا  .وە و ەی ور

   چ  و ە ێاە، دەە ی و  ۆڤ ە   ە  ەن دە ەە رژا و

 و چ   دەە دا درێ.

ە   وەە و ،ری زڕووی داوا    ە ،وروژ ری ز  ەە رە ە  وەە

 ەە ،ەە د ەڕوا   دا  ری ەە یە  ەەە ڕا دە  ەە 

 ڕ ە ەورە وە    دا ە و  و ەە  و ڕ ری ەە ەوە دەن

 ەاە  وە ی زو  وندوور  ەاەو ە ەە یەە وودا  .یو  دوور ەاز 

و وەدا ا وی  تە  ەە ە وە   ە  ادە ڕا ە .وەە نو ەاە

ەرا و  اە ە  ڕا ە  ادە   وەە نەرە .ەدا دە ەو ەە 

ە ۆڤ و ە ەە ن    وەە وە، و و  ری ەە و وە  (ە)

.و و ە ڕا   ەەە

.ا دەەە  نە  ەەا ی  زۆر وە وە دە ە و ری وزا  ەەود رە ە

ەوە دوو ە ەە  ا ە ۆڤ  ەارن ە رەن دەەە دووە.  ەە ۆەر

ەم ەان، ڕ  اری د ە ۆڤ،  ە ر زۆرر   ەر وی ڕوودەە و ن

.ەرە دە ە   ی ەوە ڕووی   ،واوەە نو

ەد ەی-ەدە و ەم ەن  ای  ارەان  ان دەەە و وان وا  ە ا ەەە ەە دەدرێ

ە ە ەەڕ ە و ە ە ویەە اارە  ەر ان ز  ان دەە .ەە و داە وە س 

دوا دا، وا  دوای اە ش ەاردە ،2009   زدون دا.ەاە ڕادە   ەن،

  روە و  ەە رەن  ڕووداوە دار دەەە. ەوە  ای  ارەان وە از  ەی ان

ەە دە ەەن،  وری دەە ەوە.
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ەە  اوو .ڕوو دە ە  ە ە اران و ی ە دەە  نە  وەە زە 

ەدە ە ەژەە  ریر ا  ە  ە انە ن رۆ  ەە وەە ە، وەن دەدووە

ە  ە وریدە   انەە  اوەدوو ڕ ە ڕۆ  وەە وەە.ە ەەدە  و   ان

ا اوو .ەەان دە  نرەەە و ە دە  وەە و ،( ەە دی)

 س و وی ەو ەە ە ە دوو ڕاوەەە ەوە دەن و ە ە  ن و دەری ری

 دا ڕە داوە.

ەز ەاە   ەر وی  ەاە زا   ە ە ،رەە دادن و  دەەە.

واو ەە دە ڕوو  دەەەدن،  وەا ەە و دادی د زا  زۆرر ەە  ان و

ن اردە ەەەە وە دەاە  رەی ، وە زاری  ەی ەە ەەەن و

ن دار دەە ەەەن،  .ەر  وی ەە () و ڕاا  زا  ەەن

.ە نەن دژاەەەە ر ەە ە

ڕاوی "ەاە  ان" ە ری دەی  (ەەە ) دە ڕوو  ەە رەە ەەزی

 ە ە دە  ە  اوو .م دراونە از ژ  ەاە ەەەو ە و  ری

ە ەە    دەی د ە ن  ەە   ەارە در .ە ا ز  ە 1980 دا

ەە اوە. ەوە  دە ە دوا ەە ە ە ەەا،  رن   دەی  ،ن

و ەەن ڕووەووی ەەە روو دەەە.

ەەە  رە  دەوری و ەن  ەوارد ەە ( )ەە ەن و ەە (ەەە) ەە

ەەر و ر   ری وریدە دە  ە  ڕادە ە اوو .ڕوو ان دا دە  نەر

  دەە دا ە .ە ەە واردنە ە ن داەەە ەاە   ەدە دام و دە  ون

 از ن وەز رۆ وەە اوو .ەدە  "ەژی دەە " ن وەە   نەەە 

ڕ  ەاری ەەەن  ژ ەە دا دە ڕوو، ەە    ە ەواردن  ە ن

. ر ندا ز  ەە ە  دا

وە ەدە ەەر ەە ەدە ر  ڕوو دە رداد ە "یو دژی ەەە ەو" اویر

 ەا ە ەە تەە :ەە   ە ەدە  انە .در ە نا ی دژیو یەە

ە اەەر م داە ە ن و  ەە ەوەە  ەا ە اارەە ،ەو  ندا ەە

ەە ەەون، و ەوە  ی ێ  ڕ دەە  ە ەە  وەی اەن دووە، ژ وەن

. ەە

ژ ەواردەە  ەەە دەە وەە ڕوو، و ان دا دە  نژ واردە  نە وری ودە  دری ە

ەەر ڵ و یوەە وان وە اویرد ڕۆ وە   ە دە  او .ە ە ا چەڕۆژا

ە دردە ەە ژ ەە ژن، داوەە (ەق)، وەی اڵ، ە و ە ەار  اس.رو  ەە

واردە ە دە  اوو ەەە .وە ەەر ندژی ژ  یو  انەە  ان ەن دە  ڕوو دە

ەە  ەەژ ە  وان   ون ە ەاە  ا دا، و ە  ارە   نژ 

 ەاە  وەە و ، رەە  ەژ ە رودۆ  ەەاوڕ دە وەە اوو . نران ڕزە ەە  ەە

ە  ری ەۆ و ن ۆدە دەەەن ون.
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،ە اژ ەە 1979   ر دوای ە و   (ب) شە ن  ڕوو ە دەە اە ە

و ەوە ژە  ەە دەت  ن  ەش و  ە  ی زا .1983  ەا ەوە ڕۆ ە و

ە   ەەی د  ەار  ەش   ر،   و ەن دە ڕوو.

 ەەو  ە ڕاە   ەە ەرە ری "ە ۆڤ  ان" دا اوە ڕوو، ە راە ارەە

:ە و 

•اوەاوە ە  ە ەە ا وردەە  ە ز ەدە ەەە ە اردە ێدە

ان، وت ەە ەوەدە دوور  وی

•ەەە ، ەە ،نژ وا ،ە  ە   اە ە ریڕا دە  ری ەەر

و ڕەەەن (ەە  وڕەەە) ەاون

•ە وریە"  ەە ا  ەە  رێە نا ن وژ ە ،ۆڤ ە اوەر  ز ە دە

 ەەد ەەر ە  ن ن و ،ەە ەر   ە تان دە ە  دە وەە .ە "ۆڤ

•ر ەە ن وڕووداوە ڕا   رەدا ەن و داد وەە و ، ڕۆ  رێ ز 

ا ەەەە و  ەە  ە نو ژ  ەر ە ەە ،ەە ۆڤ ە د

•ە ە ەدە   نە و ڕاوەە ەو  ا وا اریە  ێ ری ز ادەە ە 

وو ،ری و اە ەوری دوور  وی

ڕ ۆزرەە  ەە  ی درێ  ەەا ەوری وی   و  دەەە  ە رەەن و•

ە ری ەە

رەە ری  ر  ەە  ە ەەەەن ەج واژۆ ە  ،ەن دا "ەە ی•

ی دەە "ەە  ی ەە" وەە ن" وژ واردە ە وە 

•ە یوەە  ندا  یوری زە و ەۆە ە ەەەە ە  انەە  درێ ری

ۆڤ داوە ەە رەە ری  درێ


