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  سامان ئاورِةمحان سامان ئاورِةمحان ::ئائا ...  ...  دةزطا ضاثةمةنيةكان دةزطا ضاثةمةنيةكان نووسةرو ثاواين نووسةرو ثاواينييلة نيوان مةرطلة نيوان مةرط

  
 كات دةبيتة ي زؤربةيبةرهةمة  رِؤذ ئاوادا، ئةو بالَودةكاتةوة لة جيهاينينووسةريك كة بةرهةم هةر

 و اين بة خؤش طوزةري داهاتوو، ذيايني بذي بة ئاسوودةطي،بؤ ئةوةسةرضاوةيةك بؤ دةولَةمةند بووين
 ئةم كةلَة نووسةرة تةواو ثيضةوانة بوو لةطةلَ ئةمة، هةرضةندة يبةالَم ئةوة.  بكاتي بةرِيبةختةوةر
 بةرهةمةكانيان دابني ي خؤيان خةرجفاينري لة مةرِ خؤمان طةيشتونةتة هةمان ئةجنام، لة طنووسةراين

 ةطةر هاتوو سةرجنيكمان دا لة ذياين كات ماندوبوونيان بؤ دةزطا ضاث و بالَوكراوةكانة، ئيدةكةن، زؤربة
 كةم دةرامةت دان و دةزطا ي خؤمان، دةبينني زؤربةيان لة دؤخيكي الاين نووسةرو شاعريطةورة يزؤربة

 كة ئيستا  ئةو نووسةراينبةتايبةيت.  دةطوزةرينني ثضاث و ثةخشةكان ئةم هةلَة دةقؤزنةوة و خؤياين
ةمةنيةكان كؤنةو دةطةرِيتةوة  نيوان نووسةرو دةزطا ضاثيضريِؤك لة هةندةران دةذين و هيض شك نابةن،

 زةق دةكةم،ديمة سةر ضاو ي دةزطا ضاثةمةنيةكان، لةم وتارةدا باس لة منوونةيةك سةرهةلَداينبؤ سايت
دةزطا ضاثةمةنيةكان ضلَيسانة   ضريِؤك، كة ضؤن يةكيك لة طةورة نووسةراينثياخشانيك لة ذياين

 ي كة لة ئةجنامي، سةرجةم ئةو داهاتانةي فيدؤر دؤستؤفسكي رِووسينووسةر. ةران دةمذن نووسخويين
مليؤن دؤالر فرؤشراوة، لة ) 000. 5676(ي  بايي دواييا تا ئةو ساالَنة لة ئةوروثضريِؤكةكاين فرؤشتين

م لة ئةفريقياو مليؤن دؤالر، بةالَ) 4970 ( طةيشتةوالَتة يةكطرتوةكان و كةنةدا، ضريِؤكة فرؤشراوةكاين
. يؤن دؤالرمل) 000. 1485 ( طةيشتة فرؤشراوةكاين باشوور و ئوستراليا ضريِؤكةكاينيئاسيا و ئةمريكا

 و دؤالرانةش هةموو دةضووة طريفاين، ئةم هةمو جيهاين زمايني سةر زؤربة وةرطيردراوةضريِؤكةكاين
 وة درايةي هةزار رِؤبل، هةمووش130 نةطةيشتة ي طةيشتة ضنط دؤستؤفسكيةمةنيةكان، ئةوةثدةزطا ضا

  . خاوةن قةرزةكان
 بوو بة ي ئةوةي دةهاتن، دواي يةك بؤ دؤستؤفسكي نةهامةتيةكان يةك لة دوا1865 ي سالَيدوا

نووسيبوو، ي  لة بارةي كة ضةند شتيكي خيزانةكة، بةمرديني رِوسي ضريِؤكئةستيرةيةك لة ئامساين
 ناكا، هةرضؤنيك يقةيد" : وويت مردينينةبوو، بة جؤريك لة دوا نيوانيان خؤش يهةرضةندة ثةيوةند
 رِزطار مب، هةرطيز ي نيوامنان مردبوو ثيش مردنت، ضةند خؤزطةم دةخواست يل بيت خؤشةويسيت

  . " مردمن نةدةكردثيشبيين
كيان دةهاتن  مالَةكةيان دةدا، هةنديي دةذيا، خاوةن قةرزةكان لة دةرطا بضوكةكةي بة تةنيايدؤستؤفسك
ئةوان ناثاك و  :ي وةسف دةكرد بةوةبطرن لة دادطا، خاوةن قةرزةكاين  دةست بةسةردايتا مالَةكة

ن شيتيم، تا ذوورةكةم بثشكنن، طواية ئةوان بة دواالةنطةمذةن، وا ديوةك ينووسةر!  طرانبةها دةطةرِي 
 نةبوو، كة خاوةن  يليتر ي كؤن هيضي لة ضةند كورسيةك جطةيلة ذوورةكة ؟ هةيبي ضمن دةيب

 ي دؤستؤفسكي يه : دادطا دةهاتن دةيانووتيقةرزةكان ضاويان تيربِيبوو، هةنديكيان لةطةلَ نوينةر
 ئةم دةرِؤذة يئةطةر قةرزةكانت نةدةيةوة لة ماوة.  قةرزةكانتي دةدةين بؤ دانةوةي دةرِؤذت ثيماوة

 هةية لةمالَةكةشت ئةوة لةم دةفتةرة يهةرض .!، ئةوا مالَةكةت مةزاد دةكةين ئاطاداربةيبةتةواو
 لة لة  ثيشووت ديب، ئةطينا ضارةنووست هةمان شوييني بفرؤش يلنووسيومانة، نابيت هيضياين

 ليهاتوو ي، كة ثياويكي هاتة الي سيتلؤفسك ئةوان، خاوةن ضاثةمةين رِؤيشتينيدوا.  سيبرييازينداين
 ي، و بةدلَ رِةق لة هةموو مافةكايني دامبالَنووسةر  نووسةران خبوات، ضؤن مايفضلَيس بوو، دةيزاين



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا23:24 25-4-2005

2 

 بةم يض هاتوو  بؤي ي دةزامن ثيم دةلَ داو هاتة ذوورةوة و يةكسةر ويتيبةناوبانط بوو، لة دةرطا
 ان يلي و ئؤقرةي، ديتم كة ضؤن خاوةن قةرزةكان بةرؤكيان طرتبوويناوةختة؟ ئازيزم دؤستؤفسك

   بةزةييم ثيت دا هاتةوة، بؤيةيوبرِيبو
 يقسة بكة بزامن ضيت دةويت، ماوة ، بة ئاشكرايسيتلؤفسك باشة ( دايةوةي وةالَمي بة سارديدؤستؤفسك

  ؟! ئةو خاوةن قةرزانة ضيم بةسةر دينن وانية تابزايني مالَمدا دةطةرِييلة دةور يةوةيهةفتةيةكة بةدز
 شتت بردؤتة يمن بة خاوةن قةرزةكان دةلَيم كة هةند كة ي هيوادارم وا هةست نةكة: ويتيسستيلؤفسك

دؤستؤفسكيش لة بةرة خؤيةوة دةيوت .  ئةمة بةكةس نالَيمي برادةرت، ئازيزم مةترسي فراجنيليمالَ
  . ؟! وانيةي رِازيبم لةسةري هاتووي بؤي تا ئةوةي يدةزامن بة خاوةن قةرزةكامن نالَ

   باشة، قةرزةكانت ضةندة؟ 
 هةزار رِؤبلَ دةبيت، 3 ية هةية؟ دةزامن قةرزةكانت نزيكةو بة تؤي ئةمة ض ثةيوةند:دؤستؤفسكيش ويت
  .  تر ئةو ثارةية لة طريفانت دايةيوابزانة ثاش كةميك

تؤ  (: وتي ثي بة هيمينيفسكؤل؟سيتي ئةو ثارةيةم دةديي ضيلة ثا: دؤستؤفسكيش بة ووريايةوة دةيوت
 ئةو كتيبةكانتم  تؤ لة جيايتيم دةت دةييش بالَوكةرةوة، ئةو ثارةية و مني، تؤ نووسةريلة من زيرةكتر

 تر دينةوة ي ئةوة بزانة كة خاوةن قةرزةكان ثاش دةرِؤذيدؤستؤفسك.  تا بؤت ضاث و بالَو بكةمةوةيةربد
   .)؟!!الت

لة  رِؤبلَة هةزار ي ئةو سئازيزم، ها بطرة ...يدة (: وتي تر ثيي داو جاريك لة شاين دةسيتيسيتلؤفسك
 يئة.. يتؤ دز ( وتي زؤر هةلَساو ثيي رِقيدؤستؤفسك)  وانية؟ي بةرهةمةكانت، رِاز ضاث كردينيبرِ

   .)!!رِازمي(  ويتي لة كؤتاييبة ناضار .)يسيتلؤفسك
 ترت يك وت بؤ هيض مةرجيي وروذاندو ثييفسكؤ دؤستبةهةموو مةرجةكامن وانية، بةمة زياتر هةسيت

 لةطةلَ بيت، ئةطينا ناتوامن ئةو ي كة بالَوت نةكردؤتةوةو ئةويشي ئةو كتابة نويية، دةيبيهةية؟ بةلَ
 40باش ضريِؤكة تازةكةشم كة  ...باش: ( ويتي خةماوي بة ئاوازيكيثاشان دؤستؤفسك.  بدةميثارةيةت ث
   .)الثةرِةية

 بةلَين نامةكة بوو، اين بةندةكي خويندنةوةي خةريكيجا ئةطةر واية بؤم ليرة ئيمزا بكة،دؤستؤفسك
 لة يرِؤبلَ) 176 ( تةايثاش ماوةيةك دؤستؤفسك. دةيووت، درةنطة كات بة فريؤ مةدة يسيتلؤفسك
  .  هةزار رِؤبلَةكة ئةويترت لةالية3 هةر ئةوةندة ماوةتةوة لة ي ئةوةي وةرطرت، بة بيانويسيتلؤفسك
نارد  ي هاوريي بؤ فرِةجنيلي رِؤيشت، نامةيةك كؤكردةوةوي مالَةكة قةرزةكايني دانةوةي دوايدؤستؤفسك

 هاورِيت ي كة دؤستؤفسكي باوةرِ بكةفراجنيل؟ دةتواين.. ئةوة خةونة يان رِاستية: (يكة تيايدا نووسيبوو
  شةرت يبي سيتلؤفسكيبؤ ثةيدابوو بة ناو) شايلؤطيكم (منيش لةو دنيايةدا !ئيستا هيض قةرزار نية؟

 ي دووبارة ضريِؤكةكة سةر1866 يلة سالَ) !!ةطةلَدا مؤر بكةم لة فسيبادن ليئةجمارةيان بؤنديك
 فرؤشراو  يليكة بة مليؤن دانة) تاوان و سزا( (ي لة نيوان نووسةرو بالَوكةرةوة لة ضريِؤك هةلَدايةوة

كياية سةر زؤربةردروةرطيبؤ نووسةري زمانة جيهانيةكان،و هيض سوودي كة  بؤندةي نةبوو ضونكة بة ثي
  . !! بووي سيتلؤفسكي ضاث و بالَوكةرةوةيسةروةتةكة بؤ دةزطا

   


