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ثيَدةضيَت ثةزةضةندني طةوزة لة ييَصة كازاكاني كازكسدندا و بةغي شؤزي كازامةيي و تيَطةيػنت و
بسِيازداى جا بة يةز ئازاضتةيةكدا بيَت ،ياخود ثساكتيصةكسدني ،لة دةزئةجنامةكاني دابةغكسدني كازى.
دةكسيَت بة غيَوةيةكي ئاضانرت لة كازيطةزييةكاني دابةغكسدني كاز لة ئيػة طػتييةكاني كؤمةلَطادا
تيَبطةيو ئةوةؽ بة بةييَهدوةزطستين ضؤنييةتي كازكسدني لة يةنديَك لة ثيػةضاشيية
ضةزةكييةكاندا .و يةنديَك جازيؼ ئةو زيَباشانة بة غيَواشي ثيَػكةوتوتس ثساكتيصةدةكسيَو لة يةنديَك
لةو ثيػةضاشييانةدا كة بايةخياى كةمرتة .ئةمةؽ ماناي ئةوة نية بةضةز ئةوانةدا ثساكتيصة ناكسيَت
كة بايةخياى شياتسة .بةآلم مةضةلةكة ئةوةية كة لةو ثيػةضاشييانةدا كة بايةخياى كةمرتة و
ثيَداويطتييةكاني ذمازةيةكي كةم لة خةلَك دابيهدةكةى ،كؤذمازةي كسيَكاز كةمرتة.
كسيَكازةكاني يةموو بةغة جياجياكاى لة يةماى غويَو كؤدةبهةوة و دةخسيَهة ذيَسضاوديَسييةوة .بة
ثيَضةوانةغةوة ،لة ثيػةضاشيية طةوزةكاندا كة ثيًََداويطتييةكاني شؤزبةي خةلَك دابيهدةكةى،
ذمازةيةكي شياتس لة كسيكاز لة بةغة جياواشةكاندا كاز دةكةى .ئةمةؽ وادةكات كؤكسدنةوةياى لة يةك
غويَهدا كازيَكي شةمحةت بيَت .يةزوةيا بيهيين ذمازةيةكي شياتس لة كسيَكاز كة شياتسة ،بؤ منونة ،لة
ذمازةي ئةو كسيَكازانةي لة يةماى بةغدا كازدةكةى .ضةزبازي ئةوةي لةو ثيػةضاشييانةدا كة تيَياندا
دابةغكسدني كاز بة كؤمةلَي طةوزةتسة ،كة بةمةؽ وايميَديَت شياتس بيَت لة دابةغكسدني كاز لة
ثيػةضاشيية كةمرت باخةدازةكاى ،كة تياياندا دابةغكسدى دياز نية و كةمرت ضةزنج دةدزيَت.
با بؤ منونة يةكيَك لة ثيػةضاشيية كةمرت باياخدازةكاى وةزبطسيو ،كة تيَياندا زةضاوي دابةغكسدني كاز
دةكسيَت .بؤ منونة ئةو ثياوة كسيَكازة نازاشيية ياى نةخويًََهدةوازة لة بوازي كازةكةيدا كة بسيتيية لة
ثيػةي دزوضتكسدني دةزشي دةمبوع (دابةغكسدني كاز ثيػةيةكي باغي ليَبةزيةم ديَت) .لةطةلَ
ئةوةغدا كة ئةشموني نية لة بةكازييَهاني ئةو ئاميَسانةدا كة لة كازةكةدا بةكازديَو ،بؤية ئةو ثياوة بة
يةموو تواناي بةزيةمًيَهانييةوة ناتوانيَت شياد لة دةزشييةك دزوضتبكات لة زؤذيًًَََكدا ،و بة
دلَهياييػةوة ناتوانيَت  22دانة دزوضتبكات .لةبةز ئةوة ضؤنييةتي زاثةزاندني كازةكة نةبؤتة مايةي
ئةوةي ثيػةضاشييةك و باشزطانييةكي ضةزكةوتوو بيَت ،بةلَكو بة دابةغكسدني كاز بةضةز ضةند
بةغيَكدا .بةغي طةوزةغياى بةغة باغةكةي باشزطانييةكةية.
دابةغكسدني كازيؼ بةم جؤزة دةبيَت :كسيَكازي يةكةم وايةزةكة زادةكيَػيَت و ئةوي تسيؼ
زيَكيدةكاتةوة و ضيًَةم دةيربِيَت و ضوازةميؼ ئازاضتةي دةكات .كسيَكازي ثيَهجةميؼ بة وزدةكازييةوة
ئامادةي دةكات بؤ دازوضتكسدني ضةزةكةي و ئامادةكسدني بؤ دوو ياى شياتس غيت تسي ليَبكسيَت .كة
ئةمةؽ خؤي لةخؤيدا كازيَكي دانطقةية .كةضيَكي ديكة دةزشييةكة ضجيدةكاتةوة ،تةنانةت
ثيَضانةوةغي بة كاغةش خؤي لة خؤيدا ثسؤضةيةكي تايبةتة .بةآلم ثسؤضة يةزة طسنطةكة لةم بازةدا
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دابةغدةبيَت بةضةز  81ثسؤضةي دانطقةدا كة لة يةنديَك ثيػةضاشيدا ضةند كةضيَكي جياواش
ئةجناميدةدةى ،لة كاتيَدا لة يةنديَك غويهكاز يةماى كةع دواى ياى ضياى لةو ئيػانة بة تةنيا دةكات.
يةكيَك لةو ثيػةضاشييانةم بيهيوة كة لةم جؤزةية كة تةنًا  82كسيَكاز كازيتيَدةدةكةى و كة
يةنديَكياى دوو كازي جياواش ياى شياتس ئةجنامدةدةى .ضةزبازي ئةوةي شؤز يةذازى ،بةآلم زاياتووى
لةطةلَ ئةوةي كة مامةلَة لةطةلَ ئاميَسة ثيَويطتةكاندا بكةى كة لة بوازي كازةكةياندا يةية كة
طةياندونيةتة ئةو زادةيةي بتوانو لة زؤذيَكدا شياتس لة غةؽ كيمؤ تةل دزوضتبكةى ئةمةؽ
دةزئةجنامي بةكازييَهاني ئةوثةزِي توانيانة.
لة يةز نيو كيمؤ تةلدا ضواز يةشاز تالَي مامهاوةند يةية ،ئةو  82كةضة توانياى  41يةشاز لةو تةالنة
دزوضتبكةى ،كة يةزيةكةياى يةك لةضةز دةي ئةو ثسؤضةيةياى ئةجنامداوة .كة يةزةيةكةياى يةضتاوة
بة دزوضتكسدني ضواز يةشاز و يةغت ضةد تالَ لة زؤذيَكدا .لةكاتيَكدا ئةطةز يةزةيةكياى بة تةنيا
يةلَبطاية بة ئةجنامداني ئةو كازة و بةبيَ فيَسبووني بهةماكاني ئةو كازة ،ئةوكاتة ييضياى
نةياندةتواني  22تةل دزوضتبكةى لة زؤذيَكدا ،تةنانةت نةياندةتواني يةك دانةؽ دزوضتبكةى.
بيَطومانيؼ ناتوانو  242بةغيؼ لة تةلةكاى دزوضتبكةى ،ياخود ئةو بةغةي يةزيةكةياى كة 4122
كة لة ئيَطتادا دزوضيت دةكةى .يةموو ئةمانة ئةجنامدةدزيَو لة ِزيَطةي دابةغكسدنيَكي باغي كازةوة ،و
تيَكةلَةيةك لة ثسؤضةي جياجيا.
ئةم بازة بؤ يةموو يونةز و ثيػةضاشييةكي ديكةؽ زاضتة .كة تيَيدا كازيطةزييةكاني دابةغكسدني كاز
ياوغيَوةية لةطةلَ ئةوةي كة كازيطةزة لة ثيػةضاشيية كةمرت بايةخدازةكاى ضةزبازي ئةوةي كازكسدى
تيَياندا ناكسيَت دابةغبكسيَت ياى كوزتبكسيَتةوة بؤ كسدةي ئاضانرت.
دابةغكسدني كاز لة اليةكي ديكةوة بسيتيية لة شيادكسدني يةلَكػاوي ييَصي كازاوة لة كازدا ،كة لةم
بازةدا دةطوجنيَت و لة يةموو بوازةكاني يونةزيػدا ثيادةكسيَت .ثيَدةضيَت جياكسدنةوةي ئيؼ و
ئةزكة جياواشةكاى غويَين خؤياى يةية و دزيَركساوةي ئةم خالَة ثؤشةتيظةى .جياكسدنةوة بة غيَوةيةكي
بةزفساواى لةو وآلتانةدا ثةيسِةو كساوة كة باآلتسيو ئاضيت ثيػةضاشي ثيَػكةوتهياى يةية .ئةمةؽ كازي
تاكة كةضيَكة لة كؤمةلَطادا كة يةكيَكة لة ضةنداني تس.
طةغةي طةوزة لة كازدا كة بةيؤي دابةغبووني كازةوة دزوضتبوة كة ذمازةيةكي شؤز لة خةلَك دةتوانو
ئةجناميبدةى دةطةزيَتةوة بؤ ضيَ بازودؤخي جياواش :يةكةم بة شيادبووني كازامةيي كسيَكازةكاى .دووةم
بةفريِؤ نةداني ئةو كاتةي كة شؤزجاز بةفريِؤ دةضيَت لة كاتي طواضتهةوةدا لة كازيَكي ديازيكساوةوة بؤ
دانةيةكي ديكة .و دوايةميهيػياى دةطة ِزيَتةوة بؤ ييَهانة كايةوةي ذمازي بيَػومازي ئاميَس كة كازكسدى
ئاضانرت دةكات و زيَطةخؤغدةكات تةنًا كسيَكازيَك يةلَبطتيَت بة ئةجنامداني ضةندكازيَك.
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ئةوة ضةند ييَهدةكسدني بةزيةمًيَهاني يةموو جؤزة ثيػةجياجياكانة،كة دةزئةجنامي دابةغبووني
كازة،كة ئةويؼ ،لة كؤمةلَطايةيكي باغي ئيدازةكساو بةزِيَوةبساودا،دةبيَتة مايةي ئةوةي ئةو ضامانة
طػتيية ثةلبًاويَت و بطاتة ئةو خةلَكانةغي كة لة ئاضتةكاني خوازةوةي ضيهةكاني كؤمةلَطاداى.
يةزوةيا يةز كازطةزيَك بسِيَكي شؤز بةزيةمي كازي خؤي دةبيَت كة لةخوي شيادة ،لةيةماى كاتدا
يةموو كازطةزةكاني ديكةؽ لة يةماى ثيَطةي ئةوداى،كة وا دةكات كازطةزي يةكةم بتوانيَت ب ِسيَكي
شؤزي بةزيةكاني بطؤ ِزيَتةوة بة ب ِسيَكي شؤز ،ياخود ،ئةطةز يةماى غتيؼ بوو ،ئةوا بة نسخي ب ِسيَكي
شؤزي ئةوانةي ئةواى.
كازطةزي يةكةم دةتوانيَت ئةو ثيَداوضتيانةي طازطةزاني ديكة بة شيادةوة دابني بكات ،و ئةوانيؼ
ئةوانةي بؤ دابني دةكةى كة ثيَويطتيةتي ،و شيادةييةكي طػيت بةناو يةموو ئاضتةكاني (ضيهةكاني)
كؤمةلََطادا بآلودةبيَتةوة.
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