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 ئةزمون  ثةرلةمانَيك  بةتةمةن ض  فَيركردين؟
 داطريكاران  كوردستانء بةكارهَينان  ئاين  ئيسالم

 دوذمنان لةتاوانبارى خؤياندا كورد سزا دةدةن.
 شؤظينيةت  عةرةبء بَيدةنط  خؤمان لةِرووداوةكان.

 فتةو عةطاىل عةرةب ء دميوكراس جة
 نوَينةر لةنَيوان خةَلكء حيزبدا.

 كؤِرةو و هةَلوَيست  دةوَلةتان  ئيسالم بةرامبةر بةكورد
 كوردو دةست بةردارنةبوون  لةكةركوك.

 …كةركوك  كوردستانء ثيالن  بةردةوام  
 ئةطةر كورد بةشدارى هةَلبذاردنةكان  كةركوك نةكات

 اشت  ثيالنء خةمساردى خؤمانكةركوك لةنَيوان بةرد
 دةوَلةت  كوردان لةنَيوان ثشتيوان  دؤستان ..
 ئةنفال نةذمارةى تةواو و نةشوَينةوارى ديار

 هةَلةجبة ئةو خةمةى بةئاطامان دَينَيتةوة
 ئةو ساتانةى خةم  خَيزانَيك  ئةنفال هةذاندم 

 خةونة بةدى نةهاتووةكان  دميوكراس  لةهةَلبذاردنةكاندا!
 وون  دةرطاكان  دميوكراس واآلب

 تريؤر سةرضاوةكةى شؤظينيزم  عةرةبية
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 ثَيشَيلكردن  ئازادى لةشوَينة طشتيةكاندا.
 راونةكردن مةرجة بؤ ثاراستن  ذينطة.
 طؤِرانةكان ء ئاست  ذيان  كرَيكاران.

 يةكطرتن  رؤذنامةنووسانء ضةند سةرجنَيك
 رَيزلَينان لةرؤذنامةنوسان

 نةكان  دةرةوةى شارو..ثَيشانطاكان  قوتاخبا
 لةخولة ثةروةدةريةيكاندا فرياكةوتنة سةرةتاييةكان ..

 كام هةَلسةنطاندن  مامؤستايان
 طةشةثَيدان  ثرؤسةى ثةروةردة

 باناوةكامنان كوردى بن.
 مةال جةميل رؤذبةيان  خاوةن قةَلةمء هةَلوَيست

 رةسةنايةت  لةهونةردا
 طؤرانىدارؤَل  كةناَلةكان لةزؤرو بؤرى بةرهةم  

 با بةضاوى رةخنة كةناَلةكان ببينني.
 تا ثرسيارى باش نةكرآ، وةآلم  باش نادرَيتةوة.

 حةسةن زيرةك ئةو بةهرةمةندةى نةتةوةيةك خاوةنيةت .
 لةطةَل رةوت  طؤِرانةكاندا هةميشة لةيادمان .

 خوَيندنةوةيةك بؤ سيناريؤو طؤران  كوردى ئةمِرؤ.
 ن  طؤران  كورديدا.فاكتةرى رؤشنبريي  لةثَيشخست

 لةنَيوان لَيدوان  هونةري ء ثياهةَلداندا.
 هونةرو هونةرمةندانء رؤَل  راطةياندن  كوردى

 طؤران  كوردىء ثاراستن  لةتَيكةَلبوون  كولتورى تر.
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 ئاالَى كوردستان هيَماى يةكرِيزميانة
ئىىىىاآل هةميشىىىىة بىىىىة سىىىىةروةرى نةتىىىىةوةو نيشىىىىتمان دادةنرَيىىىىتء لىىىىة     

شىىىىَيوةكةيدا مىىىىةدلولء هَيمىىىىاى جؤراوجىىىىؤرى وةك بىىىىوارى ِرةنطىىىىةكان ء 
سياسىو كؤمةآليةتىو رؤشنبريىو ئابورى بةدةردةكةوَيت, ئةم هَيمايانة 
وايىىان كىىردووة كىىة ِرؤَلىىةكان  ئىىةو طةالنىىة بةضىىاوى ِرَيىىزو خؤشةويسىىتىو     
بةرزى لة ئاآلكانيان بِروانن, بزوتنةوةى رزطارى خوازى طةىل كورد لة هةر 

كىىدا بىىؤ هىىةر شىىؤِرشء بىىةرخؤدانَيك ئىىاآلى ديىىارو تايبىىةت   سىىةردةمء كاتَي
 خؤي هةبووة وةك ئةم ضةند منونةية: 

سىىةالحةدين  ئىىةيوب  ئاآلكىىةى رةنطىى  زةرد بىىووة, شىىَي  مىىة ودى      
نةمر ئاآلكةى رةنط  سةوز بىووة, قىازى مةمىةد مكؤمىارى كوردسىتان لىة       

بريو ئايىديا   مهاباد( ئةو ئاآليةى ئَيستاية لةثاش ئةو شؤرشانةش هَيماى
زؤرجار لةناو ئاآلى تايبةت  ئةو حىزبء ِرَيكخراوانىةدا ِرةنطى  داوةتىةوة,     
هىىىىةر حيزبىىىىةو بىىىىةطوَيرةى سىىىىةردةمء طؤِرانكىىىىارى سياسىىىى  ئىىىىةواني       

 طؤِرانكاريان لة ئاآلكةياندا كردووة. 
هةروةها هةموو ثارتةكان  كوردستان لىة طشىت بةشىةكاندا خؤيىان وا     

تايبىىةت بىىة خؤيىىان, لةبىىةرزؤرى ثارتىىةكان     بةسىىتة كىىردووة بىىة ئاآليىىةك     
ناكرَى ئاماذة بة هةموويان بدةم, خاَل  وةرضةرخان  ئاآلو هَيمىاى حزبى    

 1992دةطةِرَيتةوة بؤ يةكىةم هةَلبىذاردن  ثةرلىةمان  كوردسىتان لةسىاَل       
كة هةر حزبةو ِرةنطَيك  بؤخؤى قؤرغ كرد, بةراى من كارَيك  خراث بىوو  

دن  ِرةنطةكان لةِرَى  ئايىدياوة لىةم ووآلتىةدا    ضونكة سةرةتاى دابةش كر
سىىةرى هةَلىىداو لةسىىةر ئىىةو ِرةنطانىىة هىىةزاران كىىةت توشىى  ناِرةحىىةتىو        
بَيزارى هاتن كةئةوي  لةناو خةَلكدا بةشةِرة ثةرؤ ناسراوةو تةنانىةت لىة   
ثؤشىىين  جلءبىىةرطي  دا خىىةَلك حسىىاب  بىىؤ جىىؤرى ِرةنطةكىىة دةكىىردو       

ة, لةثاش ثرؤسةى بةناو رزطىارى عَيىراد دا   دةياندايتة ثاَل ِرةنط  حزبةك
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ئةوةى جَي  سةرجن  خةَلك  كوردستان بوو بة هةزاران ئىاآلى ثِرشىكؤى   
كوردستان هَينراية ئةم ووآلتةو بةبريو ضاوو ديىدةى هىةمووان ئاشىناكراو    
لةسةر شىوَينة ِرةييةكانىدا هةَلىدرا كىة بىووة مايىةى دَلخؤشى  ِرؤَلىةكان          

كىىؤِرو كؤبونىىىةوةو دانيشىىتنةكاندا تةنانىىةت لىىىة     ئىىةم طةلىىةو زؤربىىىةمان لىىة   
قاوةخانةكانيشىدا باسىى  ئاينىىدةى كوردمىىان دةكىردو دَلمىىان بىىة ئاآلكىىةمان   
زؤر خىىؤش بىىوو, ثَيمىىان وابىىوو هاوثىىةميانان بةهىىةنطاو مةبةسىىتةكامنان       
دَيننةدىو لةم طؤِرانكاريانةدا وةك موعةمةر قةزاف  طووتةن  مبىةِروخان   

 دادةمةزرَى( دَل  خؤمان خؤش دةكرد.سةدام دةوَلةت  كوردى 
تاواى لَيهات لة دوو ئيدارةكةى كوردستان اليةك ئاآلكةى كوردستان  
لةطىىةَل ئىىاآلى بةعسىى  ِرووخىىاو هىىةَلكردو الكىىةىر لةبةركَيبىىةرَيك  حزبىى    
تىىىةنها ئىىىاآلى كوردسىىىتان  هىىىةَلكرد, بىىىةِراى مىىىن ئىىىةوةش دةطَيِرمىىىةوة بىىىؤ  

كىىىىورد لىىىىة بةرامبىىىىةر حةساسىىىىرين تةبانىىىىةبوون  هةَلوَيسىىىىت  نةتىىىىةوةي  
 هؤكارى يةك ِريزى نيشتمانىو ِرَيزنةطرتن لة سةروةرى ئاآلكةمان.

ئىةوةى الى مىنء هىىةزارانىر بىووة جَيىى  سىةرنيء ئىىةو اليةنىةى ئىىاآلى      
لىىة ثةرلىىةمان   1992بةعسى  لةطىىةَل ئىىاآلى كوردسىىتان هىىةَلكرد لىىة سىىاَل   
ا ئىاآلى بىةناو عَيىىراد   كوردسىتاندا كَيشىةى لةطىةَل اليةنةكىىةى تىر هىةبوو تىى     

نابَيىىت لةثةرلةمانىىدا هىىةبَيتء دةبَيىىت نىىةك البوَيىىت بىىةَلكو ثَيويسىىتة فىىِرَى    
بدرَيتىىة دةرةوةى ثةرلىىةمان, مىىن لؤمىىةى ئىىةو دوو حزبىىة سىىةرةكية ناكىىةم     
لةبىةر بىريوِراى جيىاواز وةك يىةك بريناكةنىىةوة لىة شىتةكان نىاِروانن ضىىونكة        

مان  ثةرلىىةمان هةرضىىةندة نوَينىىةرى بىةَلَين  ئىىةوةيا داوة, بىىةآلم خىىؤ ئةنىىدا 
دوو حزبةكةن بةآلم سوَيندى ياسىاييان خىواردووة كىة لةخزمىةت بىةوالوة      
هيض شتَيك دذ بةطةلء خاك  كوردستان نةكىةن ئىةى بؤضى  بِريارَيىك لىةو      
ثةرلةمانةى كة بةتةمةنرين ثةرلةمان  هةَلبذَيردراوى دنيايىة دةرنةضىووة   

ةن, باشىة بؤضىى  بىؤ طىىؤِرين  وةزيرَيىىك   تىا هىىةردوو ئيدارةكىة ثىىةيِرةوى بكىى  
لةهةر ئيدارةيةك دةنط  لةسةر دةدةن, بةالم بؤ هةَلكردنء البردن  ئىاآلى  
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بةعسء عروبة دةنطيان لَيوةنايةت وةك ثَيشر ئاماذةم ثَيدا لةبةر خىاترى  
كورد نىيىة كىة ئىةم دوو حزبىة ئاآلكىة بىة ثَيىىةوانةى يىةكر بىةكاردةهَينن          

نىىىىدى تىىىىاكِرةوى حيزبيىىىىةو هيىىىىىىر, ئىىىىةوةى بىىىىؤ  بىىىىةَلكو تىىىىةنها بةرذةوة
هىىةموومان بؤتىىة مايىىةى سىىةرنيء تَيرامىىان ئىىةو ئاآليىىةى بةعسىىة كىىة سىىَ      
ئةسىىتَيرةكةى تَيدايىىةو لةسىىةرةتاى شةسىىتةكانةوة بىىووة هَيمىىاى يىىةكَيت    
عىىةرةب كىىة لىىةنَيوان معىىريادء ميسىىرو سىىوريا(دا بِريىىار بىىوو ثَيىىك بَيىىت كىىة    

لَيىى  ثاشىىطةز بوونىىةوة, ثاشىىان سىىةدام   تىىةنها عَيىىراد هىىةَل  كىىردو ئىىةوان
بةنىىدى عىىةقَل  خىىؤى ماى اكىىو(ى خسىىتة سىىةر كةواتىىة ئىىةو ئاآليىىة هىىيض         
ئاماذةيىىةكء خؤشىىيةك بةطىىةىل كىىورد نابةخشىىَ  جطىىة لةبىىةعسء يىىةكَيت     
عةرةب, جا داوا لةثةرلةمان كة نوَينةرى هىةردوو حزبى  سىةرةكية دةكىةم     

ةى كىىة مىىاَل  هىىةموو كىىوردى ثىىَ   بِريارَيىىك لىىةم بارةيىىةوة بىىداتء لىىةو ئىىاطر 
سىىوتاوة لةسىىةر فةرمانطىىةو شىىوَينة طشىىتىيةكان البوَيىىتء كىىات  بةسىىةر    
ضىىووة, بىىةآلم تكىىام وايىىة بىىا وةك بِريارةكىىةى ئةجنومىىةن  حىىوك  نىىةبَ  كىىة   
بِريارى طؤِرين  ئاالى عَيراد دراو كةضى  لىة هىةمو بؤنىةو مةراسىيمةكاندا      

خيةنىىة سىىةر تىىابووت  مىىةرطيان, تةنانىىةت بىىةِرَى كردنىى  مردووةكىىاني  دة
ئةوان حةق  خؤيانة, بؤ ئَيمىةى كىورد ئىاآلى كوردسىتان لىةم كاتىةدا بؤتىة        
سىىىيمبؤلَيك  نةتىىىةوةي  ضىىىونكة وةك نةتةوةيىىىةك ثَيويسىىىتمان بةئااليىىىةك  
هةية كىة لىة نةتىةوةكانىر جيابكرَيينىةوةء سىةروةرميان نيشىان  جيهىان        

ِرةنطى  حيزبَيكى  تايبىةت     بدةين, جطىة لىةوةش وا بةسىتةبوون بىة ثىةِرؤو     
دوور دةخرَيتةوةو بةمةش يةك دةنطىو يةك ِريزى ثَيك دَيىتء سىةردةم    
شىىةِرة ثىىةِرؤو طَيىىىةَل  تىىاكِرةوىء تىىاك حيزبىى  دوور دةخرَيتىىةوةء بىىريى    
 نةتىىةوةي  بىىةئااَلى كوردسىىتان دةبَيتىىة مايىىةى شىىانازى طشىىت ِرؤَلىىةكان       

 طةىل كورد. 
 
 د(د  باَلوكى وةتةوة. لة رؤذنامةى )نَيوةن 1/7/2004
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 ئةزمونى ثةرلةمانيَكى بةتةمةن ضى فيَركردين؟
 

ثةرلىىىةمان ئىىىةو دةسىىىةآلتة ياسىىىايىيةى كةراسىىىتةوخؤ خىىىةَلك  رؤَليىىىان  
دةبَيىىت لىىةدياريكردن  ئةندامىىةكان  بىىؤ ئاماجنىىة تايبىىةت ء طشىىتىيةكان، 
لةهةر كؤمةَلطاو نةتةوةيةكىدا شىَيوازى ديىاريكردن  ثةرلىةمان خةسىَلةت       

ةت  خىىؤى هةيىىة بىىىةثَي  ئاسىىت  ووشىىيارى و طةشىىةكردن  كؤمىىىةَل      تايبىى 
لةتَيطةيشىىىبء بةهةنىىىد وةرطرتنىىى  ضىىىةمك  دميوكراسىىى  لىىىةقبوَلكردن      
بىىريوِرا جياوازةكىىان ضىىونكة طىىةر ئىىةم ضىىةمكة فةراهىىةم نىىةبوو ناتوانرَيىىت      
دةسىىىتةو اليىىىةنء كةسىىىان  ثىىىاَلَيوراو بةباشىىى  دةنطىىى  خؤيىىىان بطةيىىىةنن    

َيويسىىىىت نىىىىاتوانن خؤيىىىىان سىىىىاغ بكةنىىىىةوة      بةكؤمىىىىةَل خىىىىةَلكي  وةك ث 
لةدياريكردن  ئىةو ليسىت  اليةنىةى بةنوَينىةرى خؤيىان  دةزانىن بىةماناى        
هةَلبىىذاردن  نوَينىىةر بىىؤ ثةرلىىةمان كىىارَيك  دميوكراسىى ء جةمسىىةر واآلى  

 كؤمةَلطاى ئازادو مةدةنية.
 بةراوردَيك:

راسىى  طىةر بىةراورد بكىىةين لىةنَيوان ثةرلىةمان  ئىىةو وآلتانىةى كةدميوك     
تيايىىدا طةشىىةى كىىردووة لةطىىةَل ئىىةو وآلتانىىةى دميوكراسىى  ثَيطىىةى لىىةناو  
كؤمةَلطاكانىىدا نىيىىة دةبيىىنني لةيةكةميانىىدا ئىىةو كايةيىىة رةوتىى  ئاسىىاي       
خؤى دةطرآء كآ توانىاو لَيهىاتوو كارامىة و دَلسىؤز بَيىت طىرةوى بىةخت         
بةدةست هَينان  كورس  ثةرلةمان دةباتةوةو ركةبةرةكةش  ثَي  طشىت  
كةسىىىة نزيكىىىةكان  دةنىىىلء راى ميللىىىةت بةطىىىةورة دةزانىىىآء ثريؤزبىىىاي     
ئاراسىىىتة دةكىىىات، وةك لىىىةدوا هةَلبذاردنىىىة سىىىةرؤكايةتيةكةى ئةمىىىةريكا      
بينيمان، هىةروةها ئىةو مىاوة مَيذووييىةى بىؤى ديىارى كىراوة كاردةكىاتء         
ثاشان كورس  ضؤَل دةكات بؤ كةسانىر بةآلم لةكؤمةَلطاكان  ريزبةندى 
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ةدميوكراس  ء ئازادى هيض ثَيطةيةكيان نية لىةناو كؤمةَلىدا نىة    دووةمدا ك
بةباشىى  ثِرؤسىىةكة ئىىةجنام دةدرآء نةكةسىى  شايسىىتةو اليىىةنء ليسىىت     
شايستةش بةو ئاماجنة دةطةن كةنوَينةرى خةَلك بن، منونةمشان زؤرة لة 
نَيىىىوان ثةرلىىىةمان  شايسىىىتةو ناشايسىىىتة ئةوانىىىةى ئىىىةوروثاو ئىىىةمريكا       

 ى رؤذهةآلت  ناوةِراست بةثةرلةمانةكةى خؤمشانةوة.شايستةترن لةوانة
 1992ثةرلةمانى ساَلى 

زؤربةمان كةباس  هةَلبىذاردن  ثةرلىةمان دةكىةين ريىز بةسىتن  خىةَلك       
دَيتىىة سىىةر شاشىىةى    1992بىىةثريو ثةككةوتىىةو نىىةخؤشء الوةوة سىىاَل    

بريةوةرميان بؤ ديىارىكردن  يةكىةم ثةرلىةمان لةاليىةن خةَلكىةوة، ئىةوةى       
ةسىىت  زؤربىىةى خىىةَلك بىىوو نةهاتىىةدى بةدابةشىىكردن  كورسىىيةكان        مةب

ثةرلةمان لىةنَيوان دوو حيىزب ئةمىةش واى طةيانىد كىةدوو حيىزب خؤيىان        
كىىردة خىىاوةن  ثةرلىىةمانء دةسىىةآلتةكان  حكومكةتيشىىيان بىىةش كىىردو      
ئةجنامي  ضونكة بنةماكان  دميوكراس  نةضةسثيبوون شةِرى ناحىةزو  

ثَيكردو كارةكان  ثةرلةمان هةَلثةسَيردراو  نةويسراوى خؤكوذى دةست 
حكومةتةكةش لةبةر بآ متمانةي  بةيةكر بوو بةدوو حكومةت بةِراى من 
طىىىةر هَيىىىزى ثَيشىىىمةرطةى طشىىىت اليةنىىىةكان هةَلبوةشىىىايةوةو حكومىىىةت     
سةرثةرشىىت  بكردايىىة كىىآ بةركَييىىة كةنىىةدةبوو بىىةو شىىَيوازة خوَيناويىىةى  

يىىان رذا ئَيسىىتاش ثىىاش ئىىةم هىىةموو     كةسىىةدان الوى كىىورد تيايىىدا خوَين  
ئىىىىاَلوطؤِرة سياسىىىىيةى لىىىىة جيهىىىىانء ناوضىىىىةكةدا روويىىىىداوة ثةرلىىىىةمان      
كوردسىىتان هىىيض هىىةنطاوَيك  عةمىىةىلء جىىدى نىىةناوة بىىؤ يةكخسىىتنةوةى     
ئيدارةكان ئةمةش زيىاتر ئىةوة روون دةكاتىةوة كىة ثةرلىةمان  كوردسىتان       

بةرذةوةنديىىىة نوَينىىىةرةكان  بةضىىىاوو بىىىريى تةسىىىك  حيزبىىى  كاردةكىىىةنء  
( سىىاَل 12باآلكىان  كوردسىتان بةباشىى  نىابينن طىىةر وا نيىة بؤضىى  ثىاش م     
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لةهةَلبىىىىذاردن  ثةرلىىىىةمان بىىىىةردةوامن لىىىىةكارى حيزبىىىى ء تىىىىةنها ئةنىىىىدام   
ثةرلةمانَيكمان نةدى دةست كَيشىانةوةى خىؤى لةثىةر لىةمان رابطةيىةنَيت      

ارة ئةو بةهؤى كةم تةرخةم ء بةدى نةهَينان  ئاماجنةكان  طةىل كورد دي
موضة زؤرةى حيزب واى كردووة كةجطة لة بةرذةوةنديةكان  حيزب هيض 

 بةرذةوةندييةكىر هةرضةند طرنطري  بن نةيبينن.
 -ثةرلةمانى ئايندةو ويستَيك:

ئةطىىىةر ةانىىىةوَيت كؤمىىىةَلطاى كىىىوردى لةكؤمىىىةَلطاى خَيىىىَل دةربىىىىَيت    
ةوثَي  ثَيويسىىىتة حيزبىىىةكان واز لةطشىىىت ضىىىنيء توَيىىىذةكان بَيىىىنن كةلةمىىى

كاركراوة بؤ بةثاشكؤبوون  ئةوان بؤ هةر توَيذَيك ضةندين رَيكخراو هةية 
تايبةت بةحيزبةكان ئةمةش واى كردووة كؤمةَلطاى كوردى دابةش ببَيت 
بةسىىةر حيزبىىدا جطىىة لىىةوةى كىىارى حيزبىى  خؤيىىان دةكىىةن لةثشىىتةوةش    

وور خةَلك بةم شَيوازة رَيطاى هةنطاوةكان  طةيشىب بةكؤمىةَل  مىةدةن  د   
دةخةنةوة كةخؤيان بانطةشةى بؤ دةكةن، خىةَلك  لةئىةزمون  ثةرلىةمان     
رابردوى حيزبةكان بىاش بىةئاطاهاتووةو مىةرام  حيزبىةكان  لىةال روونء      
ئاشكراية جا بؤئةوةى متمانة بطةِرَيتةوة الى خةَلكء ئايندةى كوردستان 

ستة طةش بَيت واباشة واز لةحيزبايةت  تةسك بَيننء ليست  شياوو شاي
دابةزَيننة ناو خةَلكةوةو ثةميان  راسىت  بىدةن كةخزمىةت بةطىةىل كىوردو      
خاك  كوردستان بكةن بةديارىكردن  كةسان  شىارةزاو ثسىثؤِر لىةبوارة    
جياجياكىىىان  ذيانىىىدا تىىىا خؤشىىى ء كامىىىةران ء ئىىىازادىء سىىىةرفرازى و       
وآلتَيكىى  ثىىِر بةرهىىةم بىىؤ طشىىت تاكىىةكان بَيتىىةدى نىىةك تىىةنها بىىؤ هةنىىدَيك      

  خؤيىىان طشىت سىىامانء ئىىابورى كوردسىتان خبرَيتىىة خزمىىةتيانء   كةسىان 
لةجيات  ئةوةى وةك خةَلك  بذين هةريةكةيان دةيان كؤشىكء كؤمثانيىاو   
ئؤتىىؤمبيل  هىىةبَيت، ئةمانىىةى باسىى  كىىردن لةبةرضىىاوى خةَلكىىدانء كىىةت    



 رةووف حمةمةد ئاالنى                                    وشة رةنطالَةييةكان

 12 

ناتوانآ نكوَل  لةبونيان بكات لةسايةى بىآ ياسىاي ء نىةبوون  دَلسىؤزى     
خؤزطىةى   1992ةندامان  ثةرلةمان  كوردستان  سىاَل   بؤ طةل لةاليةن ئ

 خةَلك ئةوةية بةضاوَيك  رةخنةطرانة طشت كارةكان  ثَيشوو ببينني.
هىىةروةها ثَيويسىىتة كةسىىان  شايسىىتة دابنرَيىىت بىىؤ ثؤسىىتء شىىوَين      
طوجناو نةك كار بؤ كةسان  خؤيان بدؤزنةوة، خةَلك  كوردستان دةنطى   

 ةمَيرد(ى فةيلةسوفء دةَلَيت:خؤيان دةخةنة ثاَل دةنط  مثري
 خؤزطة دةستورَيك ئـــــــــــةخراية نـــــــــــاو

 ثياو بؤ ئيش ئةبو نةوةك ئيش بؤ ثياو
لةكؤتاييىىىىدا خواسىىىىتء ئىىىىريادةى خىىىىةَلك راسىىىىت ء دروسىىىىت  طشىىىىت   
ئاماجنىىةكان ديىىارى دةكىىاتء هىىةوَين  سىىةربةرزىء كامىىةران  طىىةل وةدى  

و خؤسىىىازدان بىىىؤ طةيشىىىب   دَينىىىآ، نىىىةك ثشىىىت كىىىردن لةطىىىةلء نةتىىىةوة     
 بةئامانيء بةرذةوةندية تايبةتيةكان  خودو فةرامؤشكردن  نةتةوةيةك..

 
 
 
 
 
 
 
 

 باَلوكى وةتةوة.  20/12/2004(ى رؤذنامةى نَيوةند رؤذى 10لة ذمارة )
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 داطريكةرانى كوردستانء بةكارهيَنانى ئاينى ئيسالم
 

قىىداو ثَيشىىري  طىىةىل كىىورد لةمَيىىذووى دروسىىت كردنىى  دةوَلىىةت  عَيرا
ملمالنَيىىىى  سياسىىىى  ثارضىىىىة ثارضىىىىةكردن  كوردسىىىىتان لىىىىةثاش شىىىىةِرى   

لىىىىىةنَيوان سىىىىىةفةويةكانء عويانيةكانىىىىىدا،  1514ضىىىىىاَلدَيران لةسىىىىىاَل  
بةنىىةزان  و بىىةنا بىىةدَل ء بىىةبآ ويسىىت  خىىؤى تَيكىىةَل بةويسىىت  ناحىىةزى  
داطريكىىارى عىىةرةب  و نةتىىةوة ثةرسىىتان  تىىر بىىووةو بةضىىةندين مىىةرامء        

ثشىىت حىىةزةكان  خؤيىىان طىىةرةكيان بىىووة مةهامىىة ضىىةثةَلةكان        ثيالنىى 
خؤيان بَيننة دى بةوةى لةعَيراقدا سياسةت  بةكارهَينان  عةرةبء كورد 
دوو نةتىىىىىةوةى موسىىىىىوَلمان  بىىىىىران يىىىىىان قورئىىىىىان بةعىىىىىةرةب  هىىىىىاتووةو  
مةمىىةدي  كىىة ثَيةةمبىىةرى ئيسىىالمة هىىةر عةرةبىىةء لىىةهؤزى قوِرةيشىى      

ادةكردن  بىىىريى رةتكردنىىىةوةى هىىىةموو ئىىىةو  مةككةييىىىة جطىىىة لةمانىىىة ثيىىى 
كةسىىىانةى كىىىة جطىىىة لىىىةم ئايينىىىة، ئىىىاين  تريىىىان هىىىةَلطرتووة، سىىىةرباق     
ئةمانىىةش بىىةبريى ثيسىىيان نةتىىةوةى كورديىىان كىىردووة بةضىىةند توَيىىذَيك  
ئىىاين  هىىةر لىىة شىىَي  و مىىىةالو ئا،ىىاو بىىةطزادة، ئةمانىىةيان وةك كةسىىىان         

سىِرينةوةى بىريى نةتىةوةي ، بىةآلم     باوةِرثَيكراوى خؤيان بةكارهَيناوة بىؤ  
ناكرَيت رؤَل  زؤر لةو مةالو ثياوة ئاينيانىة بةهةنىد وةرنىةطرين كىةدذ بىةم      
ويسىىتةى ناحىىةزان  عىىةرةبء داطريكىىةران  تىىرى كوردسىىتان لةسىىةنطةردا   
بىىىوونء ثَيىىىىةوانةى ئىىىةم ثيالنىىىة شؤِرشىىىيان بىىىةرثا كىىىردووة هىىىةر لةشىىىَي  

َي  مىىة ودى نىىةمرو شىىَي  سىةعيدى ثىىريانء شىىَي  ئة ىىةدى بىارزانء شىى  
عوبةيدآلى نةهرى مشةمزينان ( و قازى مةمةدو ضةندان  تر، بةآلم ئىةم  
شؤِرشىىىانةش لةبىىىةر هةلومىىىةرج  هةرَيمايىىىةت ء بةرذةوةنىىىدى دةوَلةتىىىة      
زهلَيزةكىىىىىانء كىىىىىةم  و هؤشىىىىىيارى نةتىىىىىةوةي  طىىىىىةىل كىىىىىورد بىىىىىةئاماني    
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كىىىىةن نةطةيتشىىىوون، هةرضىىىىةندة دوذمنىىىان توانيويانىىىىة ئىىىاين  ئيسىىىىالم ب   
بىىةهؤكارَيك بىىؤ سةرخسىىتن  ئاماجنىىةكان  داطريكردنىى  كوردسىىتان بىىةآلم    
طىىىةىل كىىىورد نىىىةيتوانيوة ئىىىاين  ئيسىىىالم بىىىؤ رزطىىىاركردن  خىىىؤى بةكىىىةَل      

 وةربطرآء بةكاربهَينآ هةربؤية ثَيرةمَيردى شاعريو فةيلةسوف دةَل :
 بؤية ئةو قةومة ئيشى لةثاشة
 بؤ هةموو كارآ دةوةن بةئاشة

ست كردن  بريى عةرةب باآلي ، ئيسالم هةميشة بؤتة هةروةها بؤ درو
ئىىىةو مةاشىىىةى كىىىة ثشىىىكؤكان  ثىىىآ بطىىىرنء ثىىىاوان  خىىىةَلكان  تىىىرى ثىىىآ  
بسوتَينن و دةست  خؤيان نةسوتآ ئىةم كىارة ديىارة هىةر بةتىةنيا عىةرةب       
نىىىةيكردووة بىىىةَلكو داطريكىىىةران  تىىىري  لةكوردسىىىتان بةهىىىةمان رَيطىىىةدا    

وةرطرتووة هةر لةدةسىةآلت  خةالفىةت     رؤيشتوون كةَلكيان بؤ خؤيان لَي
عويان ء سةفةويدا تا ئةم سةردةمةش لةتوركيا بةناوى ئةوةى توركيا 
تىىةنها هىى  توركىىةو هىىيض نةتةوةيىىةك  تىىرى تَيىىدا نيىىةو بةكوردةكانيشىىيان    
وتىىىووة تىىىورك  شىىىاخاوى، لةخةالفةتىىىةوة تىىىا دةوَلىىىةت  عيلمىىىان  تىىىورك   

 ة تاكِرةوة ثةرةى ثآ دراوة.بةدةست  كةمال ئةتا تورك ئةو برية ضةوت
لةسورياشىىىىدا بةهىىىىةمان شىىىىَيوازى عَيىىىىراد كارةكىىىىةيان بىىىىةِرَيكردووةو   
ئَيستاش بؤ كوردى ئةوآ نية بَلآ كوردسىتان  سىوريا بىةَلكو دةبىآ بَلىَين      
كىىىىىىوردى سىىىىىىوريا ئةمىىىىىىةش واى لَيكدةدةنىىىىىىةوة سىىىىىىوريا بىىىىىىة بةشىىىىىى        
كوردستانةكةشىىىىيةوة بىىىىةخاك  عىىىىةرةب  ئىىىىةوآ دةزانىىىىن تةنانىىىىةت هىىىىيض  

يزبَيكىى  كىىوردى لةكوردسىىتان  رؤذئىىاوا بىىةناوى ثىىارت  كىىوردى سىىوريا   ح
مؤَلىىةتيان ثىىآ دةدرَيىىت نىىةك بىىةناوى كوردسىىتان  بىىوون، لةكوردسىىتان         
رؤذهةآلتيشىىدا فارسىى  بىىاآل دةسىىت لةوكاتىىةوةى ئىىةو بةشىىةى كوردسىىتان    
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خراوةتىىة سىىةر ئَيىىران بىىةبيانووى ئىىةوةى ئَيىىران وآلتىى  ئاريانىىةو كىىوردي   
يية و ثَيويستة ئي  بؤ ئةو دةوَلةتة بكةينء ئَيران وآلت  نةتةوةيةك  ئار

هةمووانة بةآلم فارت تَييدا باآل دةسىتةو هىيض زمىانَيكىر زمىان  رةيى       
نية لةئَيراندا جطة لةفارس  لةم سةردةمةشىدا بىةناوى كؤمىارى ئيسىالم      
ئَيران ئيمثرياتؤريةت  فارس  كارةكان  خؤيىان بةباشى  ئىةجنام دةدةنء    

ر ئىىاين  ئيسىىالم بؤتىىة مةاشىى  دةسىىت  فارسىى  بىىاآل دةسىىتء        جىىارَيكى
نةتىىىةوةكان  تىىىرى ثىىىآ ذَيىىىر دةسىىىت دةكىىىةن، ئةمىىىة لةمَيىىىذوودا نةتىىىةوة        
سةردةسىىتةكان  ناوضىىةكة بىىةم شىىَيوازة ئىىاين  ئيسىىالميان بىىةكارهَيناوةو   
طىىةىل كورديىىان ثىىآ ضةوسىىاندؤتةوة، تةنانىىةت كارَيكيىىان كىىردووة زؤربىىةى  

تء بىىةكافر لةقةَلىىةميان داون بآئىىةوةى ئىىاين   كىىورد رقيىىان لةجولةكىىة بَيىى 
جولةكىىىة هىىىيض زيىىىانَيك  بىىىةكوردو ئاينةكىىىةى طةيانىىىدبآ، بىىىؤ مةسىىىةلةى     
فةلةسىىىىىىتيني  طىىىىىىةىل كىىىىىىورد هةميشىىىىىىة بىىىىىىةرطرى لىىىىىىَي كىىىىىىردووةو زؤر   
لةتَيكؤشىىةران  لةفةلةسىىتني خىىةباتيان كىىردووةو تةنانىىةت لىىةناو ئىىةدةب      

رتووة، بةآلم ديسان بةرطرى كورديدا ثشتيوان  فةلةستني ثشك  خؤى ط
ئةوةى جَيى  سىةرنيء رامانىة ئىةو فةلةسىتينيانةى ئَيمىة ثشىتطريميان لىَي         
كردوون هةميشة دذ بةويستةكان  ئَيمة بوونء تةنانةت بىةوتني  باسى    
مة،ىدورى طىىةىل كورديىىان نىىةكردووةو تةنانىىةت زؤر كةسىىيان هةيىىة لىىةوَيوة  

ة لىةدوا وتىةم دا   هاتووة لةكوردسىتان جيهىاد دةكىاتء خىؤى دةتةقَينَيتىةو     
دةَلىىىَي  نةتىىىةوة سةردةسىىىتةكان  رؤذهىىىةآلت خىىىةون بىىىةذَير دةسىىىتةكردن    
كىىوردةوة دةبيىىنن بةتايبىىةت عىىةرةبء توركىىو فىىارت مةاشىى  دةستيشىىيان  

 ئاين  ئيسالم بووة.
 
 لة رؤذنامةى )نَيوةند(د  باَلوكى وةتةوة.  1/12/2004
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 دوذمنان لة تاوانبارى خؤياندا كورد سزا دةدةن
 

رؤَلىىة رؤشىىنبريو دَلسىىؤزةكان  طىةىل كىىورد بىىةديهاتن  ئامىىانيء  خىةون   
سىىةرفرازى كىىوردةو رزطاربوونىىة لىىة ذَيردةسىىتةى نةتىىةوة سةردةسىىتةكان   

 سةدان ساَلة لة معةرةبء توركء فارت(.
ئىىةوةى لىىة جَيىى  طومىىان دةرضىىوونة الى طشىىت تاكىىةكان  طىىةىل كىىورد       

م  كورد بة هيض ئةوةية كة دوذمنان  طشت ثارضةكان  كوردستان لةمةرا
نةبووندا يةك هةَلوَيستيان هةية, لةو كاتانةى زانيىان ثِرؤذةيىةك بىؤ كىورد     
هةيىىة يىىان بزووتنىىةوةى كوردايىىةت  بىىةهَيزة بىىة ثةلىىة كؤدةبنىىةوةو ثيالنىى    
لَيىىدةطَيِرن. وةك ماوةيىىةك لةمىىةو بىىةر توركيىىاو ئَيىىرانء سىىوريا هةَلوَيسىىت   

 خؤيان دةربِرى.
اوةو دةسىةآلت  لىة دةسىت نييىة, بىةآلم      هةر ضةند رذَيم  بةعس رووخى 

زؤر لىىىة دةسىىىةآلتداران  حيزبىىىة عةرةبييىىىةكانء كةناَلىىىةكانيان لىىىة طشىىىت     
دةوَلةتان ثشتيوان  لة دوذمنان  كورد دةكةن بة حةوزة دينييةكانيشةوة 
ثاشىىىىان ئىىىىةم هىىىىةموو ثيالنانىىىىة كىىىىوردي  بىىىىآ باكانىىىىة مامةَلىىىىة لةطىىىىة        

وآلم دةداتىةوة كىة بارودؤخةكىة     رووداوةكاندا دةكىات, دَلنيىام هةيىة بىةوة     
هةر ئةوةى ئةمِرؤ دةخوازآ, خؤ دةبآ بزانني كام بارودؤخ؟ ئةوةى كة لىة  
ئَيسىىتاى عَيراقىىدا عىىةرةب  سةردةسىىتة ثةرتةوازةيىىةو ئَيمىىةش دوو هَيىىزى   
ضةكدارى بامشان هةية طةر نةشىتوانني لىة عَيىراد جياببينىةوة خىؤ دةكىرا       

ذنىان  ئَيمىة تىةرانَيت لىة كةركوكىدا      ببينة هَيزى فشار بىؤ ئىةوةى هىةرنا دو   
نةكىىىىةن وةك ضىىىىةند رؤذَيىىىىىك لةمىىىىةو بىىىىةر ثيىىىىىاوة توركىىىىةكان  كىىىىىةركوك      
خؤثيشاندانيان كرد كة طواية بة هيض ثِرؤذةيةك  كىورد رازى نىنيء مىاف     
توركمانةكان نابَيت ثَيشَيل بكرَيىت, سىةير لةوةدايىة ئىةم ثياوانىةى تىورك       
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دذى طىىىىىةىل كىىىىىورد, بىىىىىةآلم  مةبةسىىىىىتيان ديىىىىىارةو بىىىىىةكار دةهَينىىىىىرَين لىىىىىة 
سةركردةكان  كىوردو حزبىةكان بَيىدةنطنء بةمىة رازيىن طىةر وانيىة بؤضى          
ئةمىةريكاو نةتىةوة يىةكطرتووةكان لىىةم ثَيشىَيلكارييانةى توركيىاو دةسىىت      
خسىىتنة نىىاو كوردسىىتان ئاطىىادار ناكةنىىةوةو وةرةقةيىىةك  فشىىار بىىؤ سىىةر     

ن هىةر شىتَيك  تىر    توركيا دروست ناكةن جا هَيزةكان  بةش  باكور بن يا
ثَي  واية توركةكان دةزانن كورد لة ئاست ئةوان دةسةو سانة بؤيىة ئىةوان   
وةرةقةى توركمان بةكار دةهَينن. هةر لةسةر داواى توركيا نةبووة هَيىزى  
ثَيشىىمةرطة خراوةتىىة سىىةنطةرى داطريكىىةرانء لىىة هَيىىزة بةرةنطارييىىةكان     

نىىىةطرة ئةوةيىىىة دوو  توركيىىىاى ثَيىىىدراوة, ئىىىةو راسىىىتييةى كىىىة حاشىىىا هةلَ   
حزبةكىىىىةى كىىىىة كوردسىىىىتان  باشىىىىوريان بىىىىةش كىىىىردووة لىىىىة بىىىىةر بىىىىآ        
هةَلوَيسىىتييانء يىىةك نةخسىىتن  هَيىىزو تواناكانيىىان بىىوارى طىىةورةيان بىىؤ      
دوذمنان  كورد كردووةتةوة كة مةرامةكان  خؤيىان بىة دى بَيىنن ئىةوي      
هةَلوةشىىىاندنةوةى بىىىريى دروسىىىت  نةتةوةييىىىة بىىىة هىىىةر شىىىَيوةيةك بَيىىىت,   

ركيا بىةو هىةموو ثَيشىَيلكارييانةى بةرامبىةر بىة ئىازادى مىرؤظ ئىةجنام          تو
دةدات كةضىىى  بىىىةناوى بىىىةرطرىكردن لىىىة توركمىىىان دةسىىىت دةخاتىىىة نىىىاو  
كاروبارةكامنانىىةوة بىىةو هىىةموو تاوانىىةى خؤيىىةوة دةسىىت  تىىاوان بىىؤ ئَيمىىة 
درَيذ دةكات ئةمةش ضريؤكَيك  كؤمن بىري دةخاتىةوة وا بؤتىان دةطَيِرمىةوة     

ةمىىىان  كؤنىىىدا كةسىىىَيك تاوانَيىىىك ئىىىةجنام دةداتء ثيىىىاوان  ثادشىىىا     ملىىىة ز
دةيطىىىرنء دةيىىىدةن بىىىة دادطىىىا, ياسىىىاش بِريىىىار دةدات كىىىابراى تاوانبىىىار      
ضىىاوَيك  دةربهَينرَيىىت, كىىابراش بىىري دةكاتىىةوة ضىىؤن خىىؤى لىىةم كَيشىىةية     
رزطار بكات, بةبرييدا دَيت بة قازى دةَلآ با لةجيات  ضىاوى مىن ضىاوَيك     

راوسىىَيمانة دةربَيىىت ضىىونكة ئىىةو ئيشىى  هىىةر بةيىىةك ضىىاو       راوضىىييةك  د
هةيىىىةو بىىىة ضىىىاوةكةى تىىىرى دةتوانَيىىىت راو بكىىىاتء نَيىىىىريةكان بكوذَيىىىت,  
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قىىازي  بةمىىة رازى دةبَيىىتء كىىابراى راوضىى  دةهَيىىننء لىىةجيات  ضىىاوى      
 كابراى تاوانبار ضاوى ئةو دةردةهَينن(.

اطاكىةش وةك  من توركيا وةك كابراى تاوانبىار دةبيىن ء راوضىيية بىآ ئ    
 كوردى هةذار دَيتة بةر ضاوم.

جىىا بىىؤ دةربىىازبوون لىىةم هىىةموو كَيشىىانة كىىة روو بىىة روومىىان دةبَيتىىةوة  
 ثةند وةرناطرينء هَيزى خؤمان يةكناخةين.

تةنانىىةت دةبوايىىة ضىىةندين ثىىرؤذةى طىىةورةمان هةبوايىىة بىىؤ ثاراسىىتن    
 ئاسايشىى  نةتىىةوةي  كىىورد كةضىى  الى ئَيمىىة ثاراسىىتن  ئاسايشىى  حىىزب 
خىىؤش بَيىىت بىىري لىىة ثاراسىىتن  نةتىىةوة ناكرَيتىىةوة, ئىىةى ئىىةوة نييىىة هىىةر       
حزبىىىةو ضىىىةندين هَيَلىىى  نهَينىىى  هةيىىىة بىىىؤ ئىىىةوةى ثيالنىىى  حزبةكىىىةى تىىىر   

 بزانَيتء لة مةرامةكان  يةكر بطةن.
برا طةل ئةطةر خؤتان بة دَلسؤزى كورد دةزانن دة هَيزةكانتان يةكخةنء 

ر بكةنء ثيالن  دوذمنة سةرسىةختةكان  لة ثَيناوى بةرذةوةندى نةتةوةدا كا
ديارى بكةنء هةَليان بوةشىَيننةوةو هَيىزى فشىار بىؤ دوذمنىان بىةرثا بكىةنء        
ئَيىىوة مةبنىىة وةرةقىىةى فشىىار بىىؤ ثارضىىةكان  تىىرو الوازكردنىى  بزووتنىىةوةى      
كوردايىىىةت , بؤضىىى  كىىىوردى هىىىةر ضىىىوار ثارضىىىة ناخةنىىىة بىىىةردةم فشىىىارى       

سىىراتيذَيك لىىة ثَينىىاو بىىة ئاطىىابوون لىىة  دروسىىتكردن  هَيزَيىىك بىىؤ بىىةديهَينان  
 ثيالنء كاركردن بؤ يان لة دةرةوةى كوردستانء ناوخؤى وآلت.

دَلنيام ئةمانةش وةك خةون  رؤَلةكان  كورد لة يةكخستن  ئيدارةكانىدا  
فىىىىىةرامؤش دةكىىىىىرَينء نايهَيننىىىىىة دى بىىىىىة هىىىىىؤى بىىىىىريى تةسىىىىىك  حزبىىىىى ء   

 انة ثَيووتنةء بةت.بةرذةوةندخوازييةوة, بؤية دةَلَي  ئةوةى لةسةرم
 
 لة رؤذنامةى )نَيوةند(د  باَلوكى وةتةوة.  5/9/2004
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 شؤظينيةتى عةرةبء بيَدةنطى خؤمان لة رووداوةكان
 

طومان لةوةدا نيية كة رؤذهةآلت  ناوةِراست بةطشت ء ثَيطةى جوطراف  
دةوَلىىىةتان  عىىىةرةب بىىىة تايبىىىةت  دةسىىىةآلتيان لةسىىىةر بنىىىةماى تىىىاكِرةوىء     

شَيلكردن  مافةكان  تاكء بةرهةمهَينان  بىريى شىؤظينيانةو   ستةمكارىء ثَي
رةتكردنةوةى ئايدياو بريى جياواز جَيطري كردووة هةر لةم ثَيناوةشىدا ضى    
هةو ء توانايان هةيىة بىؤ كثكردنى  بىريى جىوانء راسىتء دروسىت تىةرخان         
دةكةنء هةوَل  تواندنةوةى طشت ئايدياكان دةدةن لة بؤتةى عروبىةدا, زؤر  

اين  ئيسىالم دةكىةن بىة بةَلطىة كىة نةتىةوةكان تىةنها خزمىةت  ئيسىالم          جار ئى 
بكىىةن لىىة ذَيىىرةوةش ئيسىىالمء عىىةرةب لَيىىك جياناكةنىىةوة بىىة واتىىاى ئىىةوةى       
خزمىىىةت  ئيسىىىالم بكىىىات ثَيويسىىىتة خزمىىىةت  عىىىةرةبء زمانةكىىىةيان بكىىىات.  
هةرضىىةندة ئَيمىىةى كىىورد هةميشىىة لةطىىة  ئىىةو نةتةوانىىةدا دةنطىى  خؤمىىان         

دةنطيىىىان كىىىة هىىىةوَل  ئىىىازادىء سىىىةرفرازى دةدةنء مافيىىىان    خسىىىتؤتة ثىىىا 
لةاليةن دةوَلةتان  تر ثَيشَيل كراوة بة تايبةت فةلةستين  عةرةب , زؤر جار 
داواى مىىىىاف  رةواى ئىىىىةو طةلىىىىةمان كىىىىردووة تةنانىىىىةت لىىىىةناو ئىىىىةدةبيات       
بةرةنطاربوونةوةمشان باس  ئةو نةتةوانىةمان كىردووة, هىةر لىة فةلةسىتنيء      

زؤرى تىىر تىىا دذايىىةت  بىىريى ئاثارتايىىد لىىة خىىوارو ئىىةفريةادا. بىىةآلم      ظَيتنىىامء
لةطىىةل ئىىةو هىىةموو هىىةو ء هىىاوارةى ئَيمىىة بىىؤ ئىىةوان, ئىىةم هىىةموو ئىىازارو          
مةينةتييةى كورد بةسةرى هاتووة كةت باس  ئَيمةى نىةكردووةو بىةرطرى   
لَينةكردوين بةتايبةت عةرةبىةكان, جطىة لىة ضىةند رؤشىنبريَيكء سىةركردةى       

يىىا مموعةمىىةر قىىةزاف ( كىىة بؤتىىة جَيطىىةى سوثاسىىطوزارى رؤَلىىةكان  ئىىةم      ليب
نةتةوةيىىة لةبةرامبىىةر بىىوون  هةَلوَيسىىت  مىىرؤظ دؤسىىتانة بةرامبىىةر بىىة دؤزو    
كَيشة رةواكامنان ئةوةى الى هةمووان بةدى دةكرَيتء بؤتىة نيطىةران  دوو   

كان كارى دذ بة مرؤظانةى ئىةم ضىةند مانطىة كىة هةنىدآ لىة شىؤفينية عةرةبىة        
ثَي  هةستان كة يةكةميان دذ بة ضوار هاوآلت  ئةمريك  بوو لة فةلوجىة كىة   
ثىىاش كوشىىتنيانء ئينوىىا سىىوتاندنيانء راكَيشىىانيان بةسىىةر شىىةقامةكان        
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فةلوجىىةو ئينوىىا هةَلواسىىينيان بىىة ثردَيكىى  ئةوَيىىدا, لىىة ثىىاش روودانىى  ئىىةم     
, تىىا كارةسىىاتة لىىة ميىىدياى جيهىىان ء ئىىةمريك  دةنطدانىىةوةى زؤرى نوانىىد     

طةيشتة ئةو رووداوةى كة ثةنتاطؤن هةِرةشةى تؤَلةكردنةوةى ئىةم كارةيىان   
كردووةو بة بةرنامةيةك  داِرَيذراو شةِرى ضةند هةفتةى فةلوجة روويىدا كىة   

( عىىىةرةب كىىىوذران, لةطةرمىىىةى شىىىةِرةكاندا راطةياندنىىىةكان    600زيىىىاد لىىىة م 
نيىىىان دةكىىىرد,  عىىىةرةب  بةعىىىةقَلَيك  زؤر شىىىؤفينيانة موعامةلىىىةى رووداوةكا  

لةطىىىىىةل ئىىىىىةوةى نوانىىىىىدن  بَيىىىىىدةنط ء خسىىىىىتنة ثىىىىىةراوَيزى تريؤركردنىىىىى    
ئةمريكييةكان لة فةلوجةدا لةبةرامبىةر هىةمان كىار كىة سةرضىاوةى طرتبىوو,       
رووداوى دووةم لةسةرةتاى مىانط  حىوزةيران  ئةمسىاَلدا لةبةرامبىةر ثَيىني      
ء الوى كىىىىوردى كىىىىةركوك  لىىىىة سىىىىامةِرا ثىىىىاش كوشىىىىتنيانء سىىىىوتاندنيان     

راكَيشىىىىىانيان بةسىىىىىةر شىىىىىةقامةكان  ئىىىىىةو شىىىىىارةدا, كةسىىىىىَيكء اليىىىىىةنَيكء   
راطةيانىىدنَيك  عىىةرةب ء جيهىىان ء تةنانىىةت كىىوردي  بىىآ هةَلوَيسىىت ء بىىآ 
دةنطىى  خؤيىىان لىىةم رووداوة كىىردو جىىارَيك  تىىر بىىريو عىىةقَل  شىىؤفينيانةى       
عةرةب خؤى خستة واقيعَيك  هةست ثَيكراو كة خوَيندنىةوةى ئىةم بىرية بىة     

هةسىىت  ثىى  دةكرَيىىت, لىىة بةرامبىىةردا رؤذانىىة دةيىىان عىىةرةب بىىةجل       باشىى 
رةي  عةرةب  كة دزداشةية لة بازاِرةكان  كوردستان هىاتوو ضىؤ دةكىةنء    
كةسىىي  ثَييىىان ناَلَيىىت لةثشىىت  ضىىاوتان برؤيىىةو هةميشىىة ثىىةيام  برايىىةت   
كوردو عةرةب بؤتة ئاماني الى هةموان, هةرضةندة من لةطةل كىارى خراثىةو   

بىىة مرؤظانىىةدا نىىي , بىىةآلم ناشىىكرَيت رؤَلىىةكامنان لىىةو باشىىورة بىىة دةسىىت   دذ 
ناحةزان  كورد بكوذرَينء دةسةالتدارانء راطةياندن  كوردى بآ هةَلوَيست 
ةَينَيتةوة, هةد واية رووى دةممان بكةينة كةناَلةكان  راطةياندنء بثرسني 

ن  داواكىراوو نىاو   ئةو هةموو ثارةيةى دةدرَيت لة بةرامبةر ثةخشدا بؤ طؤرا
خوَيندنةوة, طةر نا دةبوو شةقام  كوردى لةم رووداوانة بىآ دةنىل نةبوايىة    
راطةيانىىىدن دةورى هةبوايىىىة لىىىة خىىىةَلك هَينانىىىة سىىىةر شىىىةقام بىىىؤ دةربِرينىىى     

 ناِرةزاي .
 باَلوكى وةتةوة.  4/7/2004( رؤذنامةى نَيوةند رؤذى 1لةذمارة )
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 ضةفتةو عةطالَى عةرةبىء دميوكراسى
 

وكراس  ئةو وشةيةى بؤتة وَيردى سةر زمان  زؤر كةتء اليةنء دمي
نةتةوةو حيزبةكان ئةمة وةك كارى تيؤرى بةآلم ئاخؤ ئةم وشىة لَيكىدراوة   
كىىةثَيك هاتىىىةى مدةسىىىةآلتل طىىىةل(ة لىىىة رووى كارىثراكتيكييىىىةوة ضىىىةند  
مةرامةكان  بةدى هاتووةو لة ناو ذيىان  كؤمةَلطاكانىدا رةنطى  داوةتىةوة,     

ةرةتا دةبىىىآ ئىىىةوة بىىىزانني كىىىة ئىىىةم وشىىىةية هىىىةَلةوآلوى نىىىاخ     ديىىىارة سىىى
كؤمةَلطةى ئةوروثيةو لةبةر طوجناوىء شىياوى ثِرةنسىيبةكان  لىة طشىت     
شىىوَينَيكدا مىىرؤظ هانىىاى بىىؤ دةبىىاتء بىىة فريىىاد رةسىى  خىىؤى دةزانَيىىت,          
تةنانةت ئةوانةى لة سةنطةريشدان بؤىء دذن لىة بةرامبةريىدا, خؤيىان وا    

طةَليدا كؤك ننيء ئةوةى الى من مةبةسىتة كىة بيخةمىة     نيشان نادةن كة لة
روو جيهىىان  ثاشىىكةوتووى عةرةبييىىة كىىة تىىا ضىىةند لةطىىة  رةوتىى  ئىىةم          
زاراوةيةدا خؤيان دةطوجنَيننء ثةيِرةوى لىآ دةكةن, بآ طومان ئىةم وشىة   
نامؤيىىة بىىة عىىةقىء فكىىرى عىىةرةب  طوشىىراو بىىة رةتكردنىىةوةى خواسىىت        

لة رادة دةرضوونَيك بىةو ئةندازةيىةى ضىاويان     ئةوان  ترو نةتةوةثةرستان
بة ذيان  شارستان ء ئىازادى طىةالن  تىر هةَلنةيىةت بىة تايبىةت بةرامبىةر        
طىىىىىةىل كىىىىىوردى هاودينيىىىىىان, ئةمىىىىىةش دةطةِرَيتىىىىىةوة بىىىىىؤ زؤر هؤكىىىىىارى     
ثةروةردةي ء ئاين ء كؤمةآليةت ء ئابورى هىةر يىةكَيك لىةم هؤكارانىة لىة      

سىتاوةو رَيطىرة لىة بىة ئاكىام طةيانىدنء       ثشت  عىةقَل  مرؤظى  عةرةبيىدا وة   
ئةجنامىىىىدان  ثرؤسىىىىةى دميوكراسىىىىيةت لىىىىة نىىىىاو كؤمىىىىةَلطاى داخىىىىراوو     
ثةراوَيزبووى عةرةبيدا, ديارة ئَيمةش بة حوكم  هةَلكةوتةى جوطرافياى 
نيشىىتمانةكةمانء زا  بىىوون  نىىةريتء ئىىاينء كىىةلتورى عىىةرةب  جىىا لىىة       
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ةك  نىىا دروسىىت ثةيىىدابووةو  نَيىىوان ئىىةم وونكىىردنء وةرطرتنىىةدا تَيكةَلييىى  
كىىارى خىىؤى لةسىىةر طشىىت تاكَيىىك فةراهىىةم كىىردووة بؤيىىة لىىة رؤذهىىةآلت         
بةطشىىت ء دنيىىاى عىىةرةب  بىىة تايبىىةت هىىةمان سىىيناريؤ رةشء تاَلىىةكان    
كؤمةَلطا دووبارة دةبنةوةو ئَيمىةى كىوردي  بةشى  خؤمىان ثى  بىِراوة بىة        

زب يىىان  منونىىة لىىة رؤذهىىةآلت  ناوةنىىد هةركىىةت بىىووة بىىة سىىةرؤك  حيىى        
سكرتَير بة قانون  دميوكراسيةكةى ئَيرة دةبآ هةر خؤى بَيتء كورسى   
ضىؤَلكردن نييىة تىا دةمرَيىت ثىاش خؤشى  كةسىان  نزيكى  خىؤى بىؤ ئىىةو           
شىىوَينة ديىىاريكراوة منونىىةمشان زؤرة لىىةم ضىىةند سىىاَلةى رابىىردوو هىىةر لىىة  
مردن  شا حسةينء دانان  عةبدوَلآلى كوِرى يىان مردنى  حىافز ئةسىةدو     

نىىىان  بةشىىىارى كىىىوِرىء ضىىىةندان  تىىىر.. ئةطىىىةر مىىىؤديل  دميوكراسىىى     دا
ئةوروثاو ئةمةريكاش وةرطرين لة ثلىةى بىاالدا دةبينرَيىت لىة ضىاو ئةمىةى       
وآلتىىىان  رؤذهىىىةآلت ضىىىونكة ثىىىاش ئىىىةوةى ضىىىوار سىىىا  سىىىةرؤك كؤمىىىار      
سىىىةرؤكايةت  ئىىىةجنام دةدات طىىىةر شىىىياو بىىىوو تىىىوان  خزمىىىةت  طىىىةورة      

تيىان  بكىات مىاف  ثىآ دةدةن ضىوار سىاَل        ثَيشكةش بة نيشىتمانء هاوآل 
تري  كار بكاتء ثاشان دةبآ بِرواتء كورسىييةكةى ضىؤل بكىات. بىةآلم     
لَيرة بةسةرة نَيزة دةضَيتة سىةر كورسى  دةسىةآلتء هىةر بىةو شىَيوةيةش       

 دةبآ ضؤَل  بكات وةك سةدامة زيندان  كراوةكةى عَيراد.
ن هىىىىىىةواَل  لىىىىىىةم رؤذانىىىىىىةداو لىىىىىىة كةناَلىىىىىىةكان  راطةيانىىىىىىدن  جيهىىىىىىا  

سةرثَيىىىىىيكردن  لَيخىىىىوِرين  ئوتىىىىومبيل  جَيطىىىىرى سىىىىةرؤك  ثَيشىىىىوى    
ئةمىىةريكا مئىىال طىىؤِر( راطةيىىةنرا كىىة لةيىىةك كاتىىذمَيردا ضىىةند كيلؤمىىةترَيك   
 زياتر لة خؤى رؤشتبوو بؤية بةثَي  ياسا سزا دراو ضووة ذَير سزاكةوة.
 دةبىىىآ لىىىةم وآلتىىىةدا كىىىة ثةيوةسىىىتني بىىىة رذَيمىىىة نادميوكراسىىىييةكان     
عىىةرةبء رؤذهىىةآلت بةرثرسىىان  ئَيمىىة ملكىىةس بىىن بىىؤ ياسىىا وةك مذان ذاك    
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رؤسىىؤ( دةَلىى  مثىىريؤزى بىىؤ ياسىىا نىىةك بىىؤ ئةوانىىةى بىىةكارى دةهَيىىنن( لىىةم     
عَيراقىىىىة فيدراَليىىىىةدا كىىىىة دكتاتؤرَيىىىىك روخىىىىاو بىىىىة حسىىىىاب بنىىىىةماكان         
دميوكراسىىى  جَيبىىىةجآ دةكىىىرآ بىىىة ضىىىةفتةو عىىىةطاَل  عىىىةرةب  سىىىةرؤك     

ا عروبىة بىىةكارى دميوكراسىىيانة بىةكار بهَينَيىىتء هىىيض   كؤمىارى نىىوَي  هَيمىى 
خوَيندنةوةيىىةك بىىؤ ئىىةم هىىةموو نةتىىةوةو ئىىاينء مةزهةبانىىةى تىىرى عَيىىراد   
نىىىةكرَيت ئةمىىىة دميوكراسىىىيية بؤيىىىة ناضىىىار دَلمىىىان بىىىةو دميوكراسىىىييةو     
دةسىىةآلتةى كةلىىة عَيراقىىدا هةيىىة نابَيىىت خىىؤش بَيىىت دةبىى  بَلىىَيني سىىةد           

بآ دميوكراس  لىة سىايةى دا بىة ئاكىام بطىات,      رة ةت لة كفن دز يان دة
تؤ بَلَي  ريسى  خىةون  دميوكراسى ء طةيشىب بىة مىاف  رةواى بِريىاردان        
نةبَيتة خورىء ثاشان تةش ء ئينوا بوونةوة بة خورى لة بريَيك  رةهاى 
 نىىىىىىىةطؤِرى هةميشىىىىىىىة رةهىىىىىىىادا. كىىىىىىىة ئىىىىىىىةوي  عىىىىىىىةقَل  شىىىىىىىؤظَينيزم   

 نةطؤِرى عةرةبية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باَلوكى وةتةوة.  1/10/2004( رؤذنامةى نَيوةند 6لةذمارة )
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 نويَنةر لةنيَوان خةلَكء حيزبدا
 

لة نووسينةكان  ترمدا دا لة رؤذنامة نَيوةندا زؤرجار لىةدةرطاو باسى    
هةَلبذاردن و دميوكراسي  داوة لةم جارةشدا بةهؤى نزيك بوونىةوةمان لىة   

ارَيزطاكان بةبامشزان  هةَلبذاردنةكان  ثةرلةمان  عَيراد و كوردستانء ث
بؤماوةيىىىىةك  كىىىىورت ئىىىىةو تَيبينيانىىىىةى الم بوونةتىىىىة سىىىىةرني لةسىىىىةريان 
بووةسىىت ء تىىؤى خوَينىىةري  لةطىىةَل خىىؤم ثىىةلكَي  بكىىةم بىىؤ بابةتةكىىةم,   
عىىةجايبات  هةَلبىىذاردن لىىةم رؤذهىىةاَلت  ناوةِراسىىتة ئةوةيىىة دميوكراسىى       

ارسىىتان  ثىىِر  عىىةيارى بيسىىتء ضىىوار اليىىداوة طىىةر وانىىةَلَيني ،ىىةدر لىىة ش       
شكؤى خَيىَلء عةشىرةت دةكىةين و تىاى تىةرازووى دميوكراسىيةكةى ئىةم        
ناوضىىةية ناِرَيىىك دةكىىةينء السىىةنل دةبَيىىت, برادةرَيىىك ووتىى  مىىن ثرسىىيار  
لةتؤ دةكةم ئَيىوة سىةرى خؤتىان بىةم نووسىنيء رؤذنامانىةوة قىاَل كىردووة         
ة جيىىاوازى ضىىىية لىىة نَيىىوان كؤمىىةَل  مىىةدةن ء عةشىىرةت بازيىىدا ضىىونك       

حيزبىىةكان باسىى  دميوكراسىى  و هةَلبىىذاردن و كؤمىىةَل  مىىةدةن  دةكىىةن       
لةطةَل ئةوةشدا شةوانة لة تةلةفزيؤنةكانيانةوة سةركردةكان ضةثَلة باران 
دةكرَين بىةهؤى بىانل كردنى  عةشىريةتةكان, خوَينىةرى بىةِرَيز هةرضىةندة        
  من رَيزو ثايةى هةموو كةت وةك خؤى دةبين , بةالم تىؤش بى  لىةجيات   

 من دةبَ  شتَيك بَلَي  نزيك بَيت, بةو برادةرةم ووت: 
الى ئَيمة كؤمةَل  مةدةنىو دميوكراس ء هةَلبذاردن طرَى كوَيرةيىةكن  
تةنها عةشايةرو خَيَل دةزانَ  بيانكاتةوة و لةبةرذةوةندى خؤيان بة كارى 
بَيىىنن بؤيىىة حيزبىىةكان هانىىاى بىىؤ دةبىىةن, ئةوةنييىىة ثىىاش سىىيانزة سىىاَل         

و باسوخواسىىة زؤرةكىىان  دميوكراسىى  هىىةنطاوةكامنان ضىىةند     لىىةئازادى
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بىوكن, ئةوةى لةم ماوةيةدا لةِراطةياندن  حيزبةكان بةدي  كىرد ئىةوةبوو   
نوَينىىةر لةاليىىةن خةَلكىىةوة ديىىارى نىىةكراوة تىىةنها حيىىزب ضىىاو سىىاغ بىىووة,  
جطة لةو ليستةى بةناوى سةربةخؤكان كة خواست  خؤيان  لةسةر بوو, 

ةكانىىدا طىىةِراون كىىَ  زؤر طوَيِرايىىةَل  خؤيانىىة ئةوانىىةيان      لىىة ليسىىت  حيزب 
ديىىىارى كىىىردووة, بىىىةو ناوانةشىىىةوة كةلىىىة رؤذنامىىىةى ئىىىازيزى هىىىاواَلت         
باَلوكرانةوة كة هةردوو حيزب  دةسىةالتدار كردويىانن بةنوَينىةرى خىةَلك,     
لىىةم كاتىىةدا ثَىدةضىىَ  لةسىىةردةم  بةعسيشىىدا هىىةر نوَينىىةر بىىووبن, هىىةد   

سىان  شىارةزاو ناسىراو و بىةتواناى ئىةم ميللةتىة بكرايىة        وابوو ثرت بةكة
نىىةك وةك زةوى دابىىةش كردنةكىىة هىىةر بىىؤ خؤيىىانء كةسىىوكاريان بَيىىت و      
هةذاراني  با بارة قورسةكة هةَلبطرن جارَيك  تىر دةَلىَي  خىةَلك دةنىل بىة      
نوَينىىةرَيك دةدات كىىة بةِراسىىت  ثةسىىةند كىىراوى خىىؤى بىىَ  نىىةك نوَينىىةرى    

ةوةى خىىىىىةَلك  كوردسىىىىىتان زؤر بىىىىىة هؤشىىىىىيارانة   حيىىىىىزب, دَلنياشىىىىى  لىىىىى 
نوَينىىىةرةكان  خؤيىىىىان و نوَينىىىةرةكان  حيزبىىىىةكان جيادةكةنىىىةوة, بؤيىىىىة    
ناضارم بَلَي  هةَلبذاردن لةنَيوان نوَينةرى حيىزبء نوَينىةرى خىةَلك ئةوةيىة     
ئةو كةسانة نوَينةرى خىةَلكن كىةكار بىؤ كؤمىةاَلن  خىةَلك دةكىةن نىةك ئىةو         

ةنىىَين وةك نوَينىىةرى شىىارةوانييةكان كىىة حيىىزب  كةسىىانةى حيىىزب دايىىان د
ديىىىارى كىىىردن, كةسىىىَيك هةيىىىة كىىىادرى حيىىىزب بىىىووة دياريىىىان كىىىرد بىىىؤ        
شىىارةوان , سىىامان  ئىىةو كةسىىة لةثَيشىىدا سىىفر بىىووة, بىىةالم ئَيسىىتا سىىَ      
ثارضة زةوىو خانويةك ء ئؤتؤمبيلء تةنها خؤى دةزانَ  ضةندى دانراوو 

نوَينةرى حيزب نةك نوَينىةرى خىةَلك    شاراوةى هةية, من بةو كةسة دةَلَي 
ئىىىةم منونةيىىىةى هَينامىىىةوة سىىىةرؤك  يةكَيكىىىة لىىىة شىىىارةوانيةكان  قىىىةزاو  
ناحيةيىىةك كىىورد واتىىةن  ممشىىتَيك منونىىةى خةروارَيكىىة( دَلنيىىام لىىةوةى        
سةرجةميان بةم شىَيوازةن لىةم هةَلبذاردنةشىدا رؤذانىة ِرسىتةى مثَيويسىتة       
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مىىان دةكىىةوَيت, ثرسىىيارى خىىةَلك  هىىةموومان دةنىىل بىىدةين( بةرضىىاوو طويَ 
ئةوةية ئةو نوَينةرة كَيية دةنط  ثَ  بدةين كىة دَلمىان ثَيى  خىؤش بَيىت و      

 ئيشمان بؤ بكات. 
بةتايبةت ئةو كةسانةى بؤ ثةرلىةمان  عَيىراد ديىارى كىراون خىةَلك نىة       
ئاسىىىىتيان دةزانَىىىىىو نىىىىة باشىىىىي  ناسىىىىراون لىىىىةوة دةترسىىىىني كَيشىىىىةى       

بكىىةن هةرضىىةندة ئىىةم ئةزموونىىةش وةك   نةتةوةكىىةمان طورطىىان خىىواردوو   
ئةوان  ثَيشووى كوردستان دَيتة بةرضاوم بؤ ديارى كردن  رَيذةى كىورد  
ناكرَيت دةنل نىةدةين, بىةاَلم دةكىرا حيزبىةكان كىة بىؤ دةنىل دان هانىا بىؤ          
خىىةَلك دةبىىةن بىىؤ ديىىارى كردنىى  نوَينىىةري  ثرسىىيان بةخىىةَلك بكردايىىة تىىا  

ةك دةنطىى  ثةرلةمانةكىىةى ثَيشىىووى    ِرووسىىوور بىىن لىىةو دةنطانىىة, نىىةك و    
كوردسىىتان هىىيض حسىىابَيك  بىىؤ نىىةكرَيت و ئةنىىدام ثةرلىىةمان فيشىىةك دان     
لةخؤى ببةستَ  و بةجلوبةرطي كىة تىاف  لةسىةنطةرى شىةِرى بىرا كوذيىدا       

 ثاَلةوان بَيت. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باَلوكى وةتةوة.  27/1/2005( ى رؤذنامةى نَيوةند رؤذى 12لةذمارة )
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 يَستى دةولَةتانى ئيسالم بةرامبةر بة كوردكؤرِةو و هةلَو
 

لة مَيذووى دوور و نزيك  طةىل كورددا زؤر ِرووداو بوونةتة تؤمارَيك  
بريةوةرى طىةىل كىورد كىة نىاتوانَ  هىةروا بىة سىاناي  لىةبريو هىزرى خؤيىدا           
فةرامؤشيان بكات, يةكَيك لةو ِرووداوانةش مكؤِرةو( وة كة طىةىل كىورد لىة    

لىىة شىىَيوازَيك  دةربِرينىى  ِراسىىتةوخؤي  مؤدَيرنىىدا      باشىىورى كوردسىىتان 
دةنطىى  بىىؤ ئىىازادى داو ذَيىىر دةسىىت  ِرةتكىىردةوة, ديىىارة لىىةثاش ئىىةوةى        
ِرذَيمىى  بىىةعس بةِراثىىةِرين  جةماوةرييانىىة طشىىت دامودةزطاكىىان  لىىةناو       
كوردسىىتاندا تىىةفروتونا كىىرانء طىىورزى بىىَ  وَينىىةيان بةركىىةوت, ِرذَيمىىي    

دةسىىةاَلت  لةدةسىت دةرنةضىىَ  و طىةالن  عَيىىراد    بؤئىةوةى زيىىاتر جَلىةوى   
 بةشَيوازى طةىل كوردستان بةطذيدا نةضنةوة. 

هَيزةكىىىان  كىىىؤكردةوة و طشىىىت توانىىىاى خىىىؤى خسىىىتةطةِر تىىىا بىىىةهَيز    
كوردسىتان داطريبكاتىىةوة لىىة بةرامبىىةردا كىورد هَيزَيكىى  بىىَ  بةرنامىىةو فىىرة   

ك  مىةحاَل  دةستةى هةبوو كة سةرثةرشىت  كىردنء ئاراسىتةكردن  كىاريَ    
وقىىورت بىىوو ئةمىىة جطىىة لىىةوةى هَيزَيكىى  طىىةورةى مِراوو ِرووت( بىىوون        
هةبوو كة دةرهاويشتةى ئابَلوقةى ئابورى بوو, ديارة ئةم هَيزةش ئةوةى 
مةبةسىىت  بىىوو تىىةنها دةسىىكةوت  مىىادى بىىوو نىىةك ثارَيزطىىارى كىىردن لىىة        

ِروويىدا   ووالت و ئةو ئازادييةى خولةابوو لة ئةجنامىدا مكؤضى  بةكؤمىةَل(   
ئىىىةوةى لىىىة خوَيندنىىىةوةى كىىىؤِرةودا بىىىةدى دةكرَيىىىت ضىىىةند فاكتةرَيكىىىة         
طرنطرينيىىان ِرةتكردنىىةوةى ذَيردةسىىتةيية كىىة ضىىةندين سىىةدة دوذمنىىان    
طةىل كىورد كىار دةكىةن تىا ئىةم نةتةوةيىة لىة ئىاوى ِروونى  ئىازادى بَيبىةش            

 بكةنء بةديل  و ذَيردةست  بيخنكَينن.
مةبةسىىتمة ِروونىى  بكةمىىةوة هةَلوَيسىىت     لىىةم ووتىىارةدا ئىىةوةى زيىىاتر    

دةوَلةتان  ئيسالميية بةرامبةر بةو ئىَي ء ئىازارو مةينةتييانىةى تووشى      
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طةىل كىوردى سىتةمديدة هىاتوون ئةطىةر بَلىَيني داطريكىاران  كوردسىتان لىة         
بةرذةوةنديان نيية بةالم هةر ئةو ضوار دةوَلةتىةى كوردسىتانيان بةسىةردا    

يسالم  نني بَيطومان ضةندين دةوَلىةت  تىر هةيىة    دابةش كراوة دةوَلةت  ئ
كىة خؤيىان بىةبراى دينى  كىىورد دةزانىن لىة كؤِرةوةكىةدا تىةنها دةوَلىىةتَيك          
ئيسالم  ناِرةزاي  دةر نةبِرى بةرامبىةر ئىاوارةكردن  سىَي مليىؤن مرؤظى       
كىىىورد جطىىىة لىىىةو دةوَلةتانىىىةى كىىىة بىىىةكافر نىىىاوزةد دةكىىىران بىىىةهاناى ئىىىةم 

وضةى ئاراميان دروست كرد و سىنووريان بىؤ دةسىت    ميللةتةوة هاتن و نا
درَيذيىىةكان  بةعسىى  عىىةرةب  دانىىا, ئىىةوةى بؤتىىة زيىىاتر مايىىةى نيطىىةران   
ئَيمةى كىورد هةَلوَيسىت  كةسىَيك  وةك ياسىر عةرةفاتىة لىةو كاتانىةدا كىة         
كؤِرةوةكىىة ِروويىىدا وا بىىاش بىىوو ئىىةو كةسىىة وةك وةفايىىةك بةرامبىىةر ئىىةو       

د بؤ فةلةستني تا جيهاد بكةن دذ بة ناحةزان  طةلةى سةدان كةس  دةنار
فةلةستني لة بةرامبةردا ئةو ثياوة لة كوِرةوةكةدا ِرايطةيانىد كىة ئةمىةريكا    
ضَيشىىتخانةى ئايىىان  بىىؤ ئاوارةكوردةكىىان كردؤتىىةوة لىىةجيات  ئىىةوةى    
هىىاوار بكىىات و بَلىىَ  عىىةرةب  عَيىىراد و ِرذَيمىى  بىىةعس ئىىةو كارةتىىان هَينىىدة  

 ةزاريية بؤ ئَيمةى عةرةب و ئيسالم. دِرندانةية شةرم
دَلنيام طشىت عىةرةب بىة ئىازادخيوازو شىؤظَينييةوة هىةمان هةَلوَيسىت         
عةرةفاتيان هةية بؤية دةَلَي  كورد هةرطيز نابَ  بِروا بةعةرةب و دةوَلىةت   

 عةرةب  ئيسالم بكات و فرمَيسك بؤ ئازارةكانيان هةَلِرَيذَيت. 
ى خؤمان هةَلوَيستمان ثَيىوةردةطرَى  هةرضةندة هةست  مرؤظ دؤستانة

و ئازارى طشت نةتةوةيةك بةه  خؤمان دةزانني, بةالم هيض نةتةوةيةك بة 
تايبىىةت دةوَلىىةتان  ئيسىىالم ئازارةكىىان  كىىورد بىىةه  خىىؤى نىىازانَ  و لىىة       
ئاست ِرووداوةكاندا ضاوى خؤيىان دةبةسىب و طوَييىان ثِردةكىةن لىة لؤكىة       

 ية. تا بَلَين ئاطامان لة هيض ني
 باَلوكى وةتةوة.  17/4/2005(ى رؤذنامةى نَيوةند رؤذى 17لة ذمارة )
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 كورد و دةست بةردارنةبوونى لة كةركوك
 

بزووتنىىةوةى كىىورد لىىة بةشىى  باشىىورى كوردسىىتان هةميشىىة كَيشىىةو       
ملمالنَيىىى  لةطىىىةَل سةردةسىىىتةى دةسىىىةالت لىىىة عَيراقىىى  بىىىة زؤر دروسىىىت   

ةرةك  تةنانىىةت لىىة طفتوطىىؤو  كىىراودا, كىىةركوك بؤتىىة سىىراتيذو داواى سىى   
دانوسىىتانةكاني  دا كىىة نةطةيشىىتونةتة هىىيض ئىىةجنامَيك لةسىىةر كىىةركوك    

كىىة سىىةرةتاى  1963بىىووة هىىةر لىىة طفتوطىىؤى شؤرشىى  ئىىةيلول لىىة سىىاَل   
لة ثاش ئىةو طؤِرانىة سياسىيةى دذ بىة      1970طفتوطؤي تا بةيان  ئادارى 

هةَلدانةوةى و سىةر  1975بةرذةوةندى شؤرش  كورد كةوتىةوة لىة سىاَل     
شؤرشىى  كىىوردو ديسىىان بىىةرنطارى و بىىةرثابوون  شىىؤرش و ئةجنامىىدان   

ثىاش راثىةرين و كؤِرةوةكىة,     1991و سىاَل    1984طفتوطؤكان  ساالن  
لةاليةن دوذمنان  دةسةالتداران  عَيراد بةو جؤرةى ئَيسىتا هىةردةم ثَيى     
 لةسىىىىةر داطىىىىرياوة لةاليىىىىةن عةرةبىىىىىةكان تةنانىىىىةت لىىىىةكات  كشىىىىىانةوةى     
دامودةزطاكان  حكومةت  بىةعس لىةثاش ِراثىةرين هَيزةكىان  لىة كىةركوك       
كىىىؤكردةوة و نةيهَيشىىىت كىىىورد تيايىىىدا ةَينَيتىىىةوة, لةبىىىةر دةوَلةمةنىىىدى      

 كةركوك تا ذَيرخان  ئابورى خؤيان  ثَ  بةهَيز بكةن. 
لةطىىىةَل ئىىىةوةى ضىىىةندين سىىىاَل بىىىة بةرنامىىىة كاردةكىىىةن بىىىؤ طىىىؤِرين          

نان  عىةرةب  شىارةكان  تىرو دةركردنى  كىورد      دميؤطراف  ئةو شارة بةهَي
تيايدا بىةاَلم لةطىةَل ئةوانةشىدا دانيىان بىةوةدا نىاوة كىة ثارَيزطايةكىة سىةر          
بةناوضىىةى ئؤتؤنىىؤم  كوردسىىتان, تةنانىىةت لةسىىةردةم  رذَيمىى  بةعسىى    
روخاو زؤر لة بارةطاو هَيزة سةربازييةكان  لةناو كةركوكىدا دادةنىاو بىوو    

 اَلت  بةهَيزى خؤى لة كوردستاندا. بووة مةَلبةندى دةسة
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ئةطىةر فاكتىةرة هةرَيميايةتيىةكان كىة دوذمنىى  كىوردن يىةك دةنىلء بىىؤ        
ضىىوون نةبوونايىىة و ثيالنىى  دوذمنكارانىىةى ضىىوار قىىؤَل  ئىىةو دةوَلةتانىىةى    
كوردسىىىتانيان بةسىىىةردا دابىىىةش كىىىراوةك بىىىَ  طومىىىان كىىىورد بةشىىى  ئىىىةو     

واردنء خىوَين ِرشىتنةى   مةينةتية نةدةبوو كةركوكي  ئةو هةموو خةم خى 
نةدةويست ئةوةى الى من بؤتىة جَيى  سىةرني ئةوةيىة كىة كىورد كىة تىةنها         
شىىاخء كَيوةكىىان ثشىىتيوان  بىىوون دةسىىت بىىةردارى كىىةركوك نىىةبوو بىىةالم   
ئَيستا لةجيات  حزبَيك و دووان دوو حكومةت و ضةندين حزةان هةيىةو  

َيزتىىىرين لىىىةجيات  شىىىاخء كَيوةكىىىان بةحسىىىاب  خؤمىىىان هاوثىىىةميان  زهل   
دةوَلةتنيء لةسىةر ئاسىت  بىااَل ثَيشىوازى لىة كىورد دةكرَيىت و بىة دةيىانء          
هىىىةزاران ثةنابىىىةرى طةلةكىىىةمان لىىىة دةرةوةى كوردسىىىتانن بىىىؤ طةيانىىىدن     
دةنلءِرةنط  كورد هةرنا دةربِرين  ناِرةزاي  لةبةردةم ثةرلةمانء شوَينة 

 طرنطةكان  ئةو دةَلةتانةى تيايدان. 
وخىىىان  رذَيمىىى  سةرسىىىةخت  بةعسىىى  عىىىةرةب  و لةمانىىىةش طىىىرنطر ِر

بىىىىةرثابوون  ئىىىىاَلؤزى لةناوضىىىىة عةرةبييىىىىةكان, بىىىىةالم كوردسىىىىتاندا بىىىىة     
ثَيىىىةوانةوة, ئىىارام  و ئىىاوةدان  بةرقىىةرارة و هَيىىزى فىىرة رةطىىةز جَيطىىةى   
سوثاى داطريكةرى عةرةبء ئىةنفال ضى  طرتؤتىةوة لىةم هةلومةرجىةى كىة       

ك كىىةركوك باشىىر ثىىَ  داطرَيىىت و    بىىةكورت  لَيىى  دوايىىن دةكرَيىىت كىىةركو    
سازش  لةسةر نةكات هىةر لةطَيِرانىةوةى ئاوازةكىانء دةركردنى  عىةرةب       
هىىىاوردة كىىىة كىىىورد ثىىىاش سىىىاَلَيك و ضىىىةند مانطَيىىىك زؤر خىىىةم سىىىارد بىىىوو  

 لةسةرى. 
هىىىىةروةها طَيِرانىىىىةوةى ئىىىىةو قةزايانىىىىةى لةسىىىىةر كىىىىةركوك البىىىىراون و     

 زطاكان  خؤيان. ئةوانةش  كةبؤى دانراون بىنةوة سةر ثارَي
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لىىةم دواييانىىةدا حكومةتىىة تازةكىىةى عَيىىراد بِريىىارى طَيِرانىىةوةى قىىةزاى  
مثردَى(ى دا كة بىَيتةوة سةر كةركوك ثَي  واية بؤ بَ  دةنل كردن  كورد 
ئةمىىىىةيان كىىىىرد, ناكرَيىىىىت كىىىىورد بىىىىةوة ِرازى بَيىىىىتء هةقىىىىة بةشىىىىداري         

ء ئاوارةكىاني   سةرذمَيري  نىةكات تىاكو عةرةبىة هاوردةكىان نةطةِرَينىةوة     
نةضنةوة شارةكةى خؤيان و قةزا دابِرواكاني  نةخرَينةوة سةر كةركوك, 
كىىاتَ  ئةمانىىة ئىىةجنام دران ئةوسىىا ئَيمىىةى كىىورد لىىة كوردسىىتان  بىىوون        
كةركوك دَلنيا دةبىني, بىةاَلم ئَيسىتا لةسىةر كوردسىتان  بىوون  ئىةو شىارة         

زؤربوون  رَيىذةى كىورد    ناتوانني هيض بَلَيني و هيض زةمانَيك نيية لةبةردةم
لىىىىىةو شىىىىىارةدا, لةكاتَيكىىىىىدا عةرةبىىىىىةكان ِرَيىىىىىذةى تىىىىىةواوى شىىىىىارةكةيان    
لةبةردةمدايىىىة و لىىىة زؤرى ذمارةيىىىان لىىىة نةتىىىةوةكان  تىىىر دَلنيىىىان, ِراسىىىتة  

( C.P.Aلىىىىىةثاش ثرؤسىىىىىةى ِروخىىىىىان  بىىىىىةعس لىىىىىة عَيراقىىىىىدا لةاليىىىىىةن م 
دارةكىىةى كةمتةرخىىةم  زؤر كىىرا بةرامبىىةر بىىة كىىةركوك بىىةالم دةكىىرا دوو ئي

كوردستان ثارووى دةم  خؤيان و خةَلك  ئةم هةرَيمة طلدةنةوة بؤ سىاغ  
كردنىىىىةوةى شىىىىارةكةى بابىىىىاطوِرطوِر, تةنانىىىىةت هةرضىىىى  لىىىىةم هةرَيمىىىىةدا   
نيشتةجَىية ئامادةي  تَيداية بة ديارى كردن  بِرَيك ثارة كة ببةخشىرَيت  

 بؤ حساب  كةركوك. 
مىىىةوة لىىىةكات  جىىىةنط   دةتىىىوامن منونةيىىىةك لةسىىىةر ئىىىةم بؤضىىىونةم بَين 

( ئىىىةو جولةكىىىة نةمسىىىاويةى كىىىة نىىىاوى     1945-1939جيهىىىان  دووةم م
( عصبب املم بب متيىىودر هىىةرتزل( بىىوو تىىوان  بىىةثارة كؤمةَلىىةى نةتىىةوةكان م  

ِرازى بكىىىات كىىىة جولةكىىىةكان  دنيىىىا بانطهَيشىىىت بكىىىات تىىىا لىىىة ئيسىىىرائيل  
بىىة  دةوَلىىةتَيك  يىىةهودى دامىىةزرَينن لىىةو كاتىىةدا كىىة بةيانةكىىة بىىةِرةي     

جيهاندا باَلوكرايةوة جولةكىةكان  جيهىان ِروويىان لىة ئيسىرائيل كىردو لىة        
 ئةجنامدا ئةو دةوَلةتةى ئَيستايان ثَيك هَينا. 
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دةطَيِرنةوة لةم شارةى خؤماندا جولةكىةكان دووكانيىان هىةبوو يىةكَيك     
لىىة دوكانىىدارةكان طىىوَين  متىىةليس(ى دةفرؤشىىت زؤر بىىة هىىةرزان لةضىىاو       

ا, ثَييان دةوت بؤض  وا بةهةرزان دةيفرؤش  ئىةوي   دوكاندارةكان  ترد
ثَيىىى  ئىىىةوتن ممىىىن دةمىىىةوَى قىىىازاجن  زؤر بكىىىةم لةبةرئىىىةوةى ئَيمىىىة دوو      
طريفامنان هةية يةكَيكيان بؤ خواردن  رؤذانةى خؤمانء ئىةوى تريىان بىؤ    

 دورست كردن  دةوَلةتة(.
ئىىةم منونةيىىة باشىىر بىىريوِراى جولةكىىةكامنان بىىؤ دةردةخىىات سىىةبارةت 
بةهةسىىىىت  دروسىىىىت كردنىىىى  دةوَلىىىىةت, تىىىىا ئَيسىىىىتاش ئيسىىىىرائيل داواى  
طةِرانةوةى جولةكةكان دةكات بؤ ئةوَى, ماوةيةك لةمةوبىةر طىوَى بيسىت     
هةواَلَيك بووم طواية ئيسرائيل لةطةَل فةرةنسا ِرَيككةوتووة بؤ طَيِرانةوةى 
ذمارةيىىىةك  زؤر لىىىة جولةكىىىةكان, مىىىن نامىىىةوَى بةشىىىانء بىىىاَل  جولةكىىىةدا 

َلبىىدةم بىىةالم ئةمىىة راسىىتييةكةو بةكىىةت ناشىىاردرَيتةوة, خؤزطىىة تىىاك      هة
كىىورد بةتايبىىةت دةوَلةمةنىىدةكان و دوو حكومةتةكىىةو حزبىىةكان  تىىر بىىةو    
جىىؤرة كاريىىان بىىؤ دروسىىت كردنىى  دةوَلىىةت  كوردسىىتان دةكىىردو ئىىاواش     
ثشىىتطريى ئاوارةكانيىىان دةكىىرد كىىة بطةِرَينىىةوة نىىةك بىىة زؤر بيانَيرنىىةوةو      

ذَيىر خَيمىةو دةوار وةك كؤضىةرو ِرةهةنىدةكانيان ىَل بَيىتء كىىاك        بياخنةنىة 
هاوردةش لة شوَين  ئةواندا بة ئاسودةي  بذين ئةمانة هةموو دةماخناتة 
سةر بريوِرايةك كة دوو ئيدارةكة دةست بةردارى كةركوك بىوون, دةمىةوَى   
 ئةوة بَلَي  طةر ئةواني  ئاوا نةرمء شةرمنانة بىؤ مةسىةلةى كىةركوك بىىن    
مَيىىذووى كىىورد بةمىىة ِرازى نابَيىىتء ميللىىةت  كىىوردي  ئةطىىةر دووهَينىىدة    

 خوَين  تر بؤ كةركوك بِرَيذين. 
جىىىا ئىىىةمِرؤ ضارةسىىىةرى كىىىةركوك بكرَيىىىت لىىىة بىىىةيان  باشىىىرة, تكايىىىة  

 كةركوك مةكةن بة قوربان  سياسةتةكان  خؤتان.  
 .باَلوكى وةتةوة 21/8/2004( رؤذنامةى نَيوةند رؤذى 4لة ذمارة )
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كةركوكى كوردستانء ثيالنى بةردةوامى 
 نةتةوةثةرستانى عةرةب

 

شىىىارى كىىىةركوك ئىىىةو شىىىارة كوردسىىىتانية دةوَلةمةنىىىدةى لةسىىىامان       
نةوتىىىىىىدا دوذمنىىىىىان  سةرسىىىىىةخت  طىىىىىةىل كىىىىىورد بةتايبىىىىىةت  عىىىىىةرةب   
دراوسىىَيمان هةركىىة هةسىىتيان كىىرد بىىةبوون  سىىامان  نىىةوت  بةرَيذةيىىةك  

رهَينىىان  نىىةوت بىىؤ يةكىىةم جىىار لةبابىىة   زؤر لةشىىارى كةركوكىىدا و ثىىاش دة 
دا نةخشىىىىةى كىىىىارى ئةجنامىىىىدان  داطريكردنىىىى  1927طوِرطىىىىوِر لةسىىىىاَل  

كىىةركوك بةشىىَيوازى بةعىىةرةب كىىردن هىىات بىىةبريى نةطريسىىياندا بىىؤ ئىىةم       
مةبةستةش هةميشة دةسةآلتداران  سةردةستةى عةرةب  كة لةسةرةتاى 

قدا كىة بىةثَي  نةخشىةى    دامةزراندن  دةوَلةت  بةزؤر دروست كراوى عَيرا
سياسىى  ئةوكاتىىةى دةوَلىىةتان  زهلَيىىز بةتايبىىةت  بىىةريتانياى مىىةزن ئىىةم      
دةوَلةتىىة تازةيةشىىيان كىىردة موسىىتةعمةرةيةك  خؤيىىانء هىىةر ئىىةواني        
بىىوون بىىؤ يةكىىةوار ضىىاوى زةوى كىىةركوكيان هىىةَلكؤَل ء ئىىةو فرمَيسىىكة     

ن دةوت زَيىِرى  هةرطيز وشك نةبوةوةيان لة طلَينةى ضاوى دةركرد كىةثَييا 
 رةش.

طىىةر بطةِرَيينىىةوة بىىؤ مَيىىذووى دوورتىىري  هىىةرطيز كىىةركوك لىىةِرووى      
جوطرافيىىىىىةوة لةكوردسىىىىىتان جيىىىىىىا نةبؤتىىىىىةوة منونىىىىىةش لةسىىىىىىةردةم      
عويانىىىىدا، كىىىةركوك سىىىةر بةوياليىىىةت  شىىىارةزوور بىىىووة كىىىة هىىىةموو     

 كوردستان  باشورى طرتؤتةوة.
واز لةعَيراقىدا كىار   ثاش جَيطريبوون  دةسةآلتء هَيزى عةرةب  ثاواخن

بىىىؤ دةركردنىىى  كىىىورد كىىىراوة لىىىةو شىىىارةدا بةتايبىىىةت ثىىىاش دامةزرانىىىدن   
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بىةزةق    1963كؤمارى بةناو عَيرادء لةكودةتاكىةى بةعسىيةكاندا سىاَل     
كىىارى هَينىىان  عىىةرةب بىىؤ كىىةركوك بىىةدى دةكرَيىىت بةمةبةسىىت  طىىؤِرين      

ةسىاَل   بارى دميىوطراف  شىارةكة، ثىاش ئىةوةى جىارَيكىر بةعسىيةكان ل      
هاتنىىةوة سىىةر كورسىى  دةسىىةآلت ئىىةو بةرنامةيىىةى كةمةبةسىىتيان    1968

بىىووة زؤر بةباشىى  بىىؤ نةتةوةكىىةيان بةباشىى  ئةجناميانىىدا هىىةر لىىةدابِرين   
لةقةزاو ناحيةكان  دةوروبةرى كةركوك كةدانيشىتوانيان كىوردنء دانىان     
قىىىةزاى تىىىرى عىىىةرةب بىىىؤ كىىىةركوكء هَينىىىان  ذمارةيىىىةك  زؤرى عىىىةرةبء  

دن  ذمارةيةك  زؤري  لةكورد ئةم كارانة تا داطريكردن  كوةيىتء  دةركر
هةَلطريسىىاندن  شىىةِرى طىىةردةلوىل بيابىىان لةاليىىةن هاوثىىةميانان لةسىىاَل        

دذى ئىىىةم رذَيمىىىةو ئينوىىىا راثىىىةِرين  طىىىةىل كىىىورد لىىىةئازارى سىىىاَل    1990
كة بةرنامةى راثةِرين شارى كةركوكيش  ئازاد كرد هةرضةندة بىؤ   1991
  كورت سةرفرازىء ئازادى بةِروح  بابةطوِرطوِر شاد بىوو بىةآلم   ماوةيةك

ئةو الثةِرة ثرشنطدارةى مَيذوو بةَلطةيةك  حاشىا هةَلنىةطرة كىة كىورد بىؤ      
كةركوكء ذيىاوةو لةبةرنامىةكان  طيانبىازىء خىوَين بةخشىني بىؤ كىةركوك        
لىةو خىةووو خوليايىةى ئىىةم طةلىة دانىةبِراوة، ثىىاش ئىةوةى كىوردى شىىارى        

وةك خىىىىةَلك  شىىىىارةكان  تىىىرى كوردسىىىىتان راثىىىىةِرينء ثاشىىىىان  كىىىةركوك  
ئاوارةى سىنورة دةسىت كردةكىان بىوونء رذَيمى  بىةعس دةسىت  طرتىةوة         
بةسىىةر كوردسىىتاندا خىىةَلك  شىىارى كىىةركوك بىىةذَير دةسىىتةي  مايىىةوةو       
رؤذانة ضةندين خَيزان  كورد بةهؤى ثرؤسةى بةردةوام  تىةعري  لىةوآ   

اربووةكىىىىان، ئىىىىةو ئاوارانىىىىة هةميشىىىىة  دةردةكىىىىران و دةهاتنىىىىة شىىىىارة رزط 
تامىىىةزرؤى طةِرانىىىةوة بىىىوون بىىىؤ كىىىةركوك، زؤرجىىىار خؤثيشىىىاندانيان رَيىىىك  

( و داواى طةِرانىةوةيان دةكىرد بؤيىة بىةكؤدةنل     UNدةخست بؤ بىةردةم م 
 دةيانووت:
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 ئاواتى طةورةو بضووك
 طةِرانةوة بؤ كةركوك
 يان كةركوكء خانةقني
 يان تا ماوين دةجةنطني

وةى ئىىةم شىىيعارانةى خىىةَلك  ئىىاوارةى كىىةركوك زؤر شىىت     لةخوَيندنىىة
دةخوَينرَيتىىىةوة كىىىة خىىىةَلك  ئىىىةم شىىىارة هىىىةرطيز نةيانويسىىىتووة دةسىىىت   

 بةردارى شارةكةى خؤيان بنب.
ئىىةوةى بؤتىىة جَيىى  نيطىىةران  دَلسىىؤزان بىىةدى هىىاتن  هةلومىىةرجَيك      
رةخسىىىاو رسىىىكاوبوو باشىىىر زاَل بىىىوون بةسىىىةر ئىىىةو طرفتانىىىةى ئَيسىىىتا        

وومان بؤتةوة لةسةر شارى كةركوك بةتايبةت لةكات  ئةجنامدان  رووبةِر
لةاليىةن ئةمىىةريكاو هاوثىىةميانان  كىىة   2003ثرؤسىةى ئىىازادى عَيىىراد لىىة  

هَيىىزى كىىوردي  سىىةنطةرَيك  بىىاوةِرثَيكراو بىىوو دذ بىىةتريؤر بىىةآلم دةكىىرآ 
بىىزانني ضىىؤن هىىةنطاونرا بىىؤ كىىةركوك، هَيزةكىىان  ئَيمىىة دةضىىوون بىىةرطريان  

بىىىة هاوردةكىىىان دةكىىىردو ثَييىىىان دةوتىىىن مىىىةِرؤن كىىىةركوك شىىىارى        لةعةرة
برايةتىيىىىىةو لةاليىىىىةكىر عةرةبىىىىةكان ناسىىىىنامةى اليةنىىىىة سياسىىىىيةكان   
كورديان بؤ دةكرا، وةك ضؤن لةراثةِرينةكةدا ثياوان  بةعسء ئةنفالىيان 
لةناو طشت اليةنة سياسيةكاندا بوونة شؤِرشطَيِرو كىورد ثىةروةر عةرةبىة    

بوونىىىة برامىىىان بةحسىىىاب  ئايىىىدؤلؤذياى حزبىىى  كىىىوردى،   هاوردةكىىىاني  
لةاليىىةك  تىىر فِركىىان فِركىىان  هَينىىان  ئؤتؤمىىؤبيل  نىىوآ كىىةركوك  لىىةبري      
هةمووان بردةوةو ئةوة ثاَلةوان بوو نوَيرين ئؤتؤمبيل خباتىة ذَيىر خىؤىء    
ببَيتة قارةمان  طةل لىةم كاتىةدا شىيعرى شىاعريَيك  كىوردم بىةبري هاتىةوة        

 كة دةَلآ:
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ــــــــةيرة بةزمة سةفاية، ئةو خةَلكة بؤضى "سـ
 وةهـــــــــــاية

 دةيكةن بةقارةمانى طةل. ئةوةى هيضى لةدةست ناية"
 72طىىةر بيىىانووى هؤكىىارى هةرَيمايىىةت  لَيىىك دةدةنىىةوة ئةمريكيىىةكان   

كاتىىىذمَير يىىىان دانىىىا بىىىوو كةلَيثرسىىىينةوة نىىىةكرَيت كىىىورد هةرضىىى  بكىىىات     
بةكَيشىىىةى تىىىةعري ء وةآلمدانىىىةوةى،  لةكةركوكىىىدا بةتايبىىىةت سىىىةبارةت  

هةروةها دةبآ بزانني ئةوانةى ئَيمة بة برايان دةزانىني هةَلوَيسىتيان ضىؤنة    
بةرامبةرمان لةم كاتء ساتانةدا هةركة تؤزآ مةسةلةى كورد بةرةو ثَي  
دةضآ خَيىرا عةرةبىة شىؤظَينيةكان لةراطةياندنةكانيانىدا تؤمىةت  دروسىت       

دةكىىةنء كىىةركوكي  بةثايتىىةخت  ئىىةو  بىىوون  دةوَلىىةت  كىىوردى دروسىىت
دةوَلةتىىة دادةنىىَينء كىىورد بةئيسىىىرائيل  دووةمء دؤسىىت  نزيكىى  ئىىىةوان      
دخىىةمَلَينن بىىؤ وروذانىىدن  راى طشىىت ء ئىىاذاوة نانىىةوة يىىان كؤبوونىىةوةى    
عةشايةرى عةرةب لةتكريت لةسةر مةلةسىةى كىةركوكء بِريىاردان لةسىةر     

َينآ كىىةكورد نابىىآ بىىةهيض بارودؤخةكىىة بةشىىَيوةى هةِرةشىىة ئىىةوة دةسىىة  
بِريىىارو طفتَيكىى  عةرةبىىةكان بةحوكمىىةتء مةرجةعيشىىيانةوة بىىِروا بكىىات     
ثَيويستة هةردوو ئيدارةكةى كوردستان كارى ثةلىة بكىةن بىؤ ئاوارةكىانء     
نيشىىىتةجآ كردنيىىىان ثىىىَي  هىىىاتنء وةرزى سىىىةرما كةلةسىىىةرو بةندايىىىة،    

بكةين كةبىةوة   دةكرآ ثرسيارَيك ئاراستةى بةرثرسان  هةردوو ئيدارةكة
رازى دةبىىن مىىىاَلء مناَليىىان لىىىةذَير خَيمىىىةدا بىىآء بىىىآ بىىةش بىىىن لةهىىىةموو     
خزمةتطوزاريىىةكء ذيىىانَيك  شايسىىتة؟ طىىةر بىىؤ منىىاَل  خؤيىىان بىىةِرةواى        
دةزانىىن بىىا ئىىاوِر لىىةئاوارةكان نةدةنىىةوة، طىىةر بةثَيىةوانةشىىةوة بىىا كىىارى       

خىىةون   بةثةلىىةو جىىدى لةئةسىىتؤ بطىىرنء بىىوار نةِرةخسىىَينن بىىؤ هاتنىىةدى    
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دوذمنان  كوردو كةركوك كةضؤَل كردن  ئةو شوَينانةية لةترسى  سىةرما   
ضىىىىىونكة دَلنيىىىىىا بىىىىىن ئىىىىىةم زسىىىىىتانة خىىىىىةون  دوذمنىىىىىان بىىىىىةدى دَينَيىىىىىت   
بةئاوِرنةدانىىىىىةوة لىىىىىةئاوارةكان  كىىىىىةركوك، ضىىىىىونكة كىىىىىةركوك ئاينىىىىىدةى   
كوردسىىتان  ثَيىىوة بةنىىدة بىىآ ئىىةم شىىارة خىىةونء ئىىاوات  سىىةربةخؤي ء       

ةت هىىىيض مانايىىىةك  نيىىىة ضىىىونكة كىىىةركوك رة ء   دروسىىىت كردنىىى  دةوَلىىى 
شادةمارى ئابورى كوردستانة، هةربؤية دةبآ لةهةوَل  بةردةوام دابني بؤ 
هَينانىىةدى ئىىةو ئاواتىىةو ثىىىِراندن  زجنىىريى ثيالنىى  شىىؤظينية دَلِرةشىىةكان 
كةئَيمىىةى كىىورد بةدةسىىتء دؤسىىت  ئيسىىرائيل دةزانىىن، منىىي  دةَلىىَي  بىىرا 

زى دةزانآ دَلنيام طةوهةرى سةركةوتن  ناخ  طةل ئةوةى دوذمن بةناحة
طةلة جاتؤ بَلَيى  كىورد ئةوةنىدة ذيرانىةو بوَيرانىة سياسىةت بكىاتء خىؤى         
بكىىات بةدؤسىىت  ئةوانىىةى دوذمنىى  سةرسىىةخت  دوذمنىى  نةتةوةكىىةمانن   
ئَيمىةى كىىورد لةكىةنارى ئىىةو ئىىاوةداين ناضىارين دةسىىت بىؤ ضىىَلة ثووشىىَيك     

ني، دوا وتىىةم ئةوةيىىة كىىة بَلىىَي  زةمىىةن بىىةرين تىىا رزطارمىىان بكىىاتء نىىةخنكَي
تَيثىىىةِرى ئىىىةى ئةوانىىىةى بىىىةناوى ئىىىاين  ئيسىىىالمء برايىىىةت  مَيذوويىىىةك    
رةشتان نةخشىاندو الثةِرةيىةك  سىثيتان نةهَيشىتؤتةوة تىا ئَيمىة بِروامىان        
ثَيتان هةبَيت كةضةند وشةيةك  تَيدا بنووسني ئةوي  ئةوةية بَلَيني ئَيوة 

رايىىىةتيتان ناكىىىةينء ئىىىةو كىىىىانةى خالىىىدو    شىىىؤظَين ء رةطةزثةرسىىىبء ب 
سىىةعدى وةقىىات برديىىاننء ئىىةو مناآلنىىةى كةوتنىىة ذَيىىر خىىؤَل  عةرعىىةرو      
هةَلةجبىىةو هىىةموو كوردسىىتان بىىة بزمىىارى ذةنطىىاوى بىىريى ئَيىىوة زامىىدارةو    

 بِرؤن برامان نني.
 
 

 . 16/10/2004( رؤذى 7باَلوكى وةتةوة لة رؤذنامةى نَيوةند ذمارة )
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 دارى هةلَبذاردنةكانى كةركوك نةكاتئةطةر كورد بةش
 

هةر لةثاش روخان  رذَيمى  بىةعسء طؤِرانكارييىة سىةيرةكان  عَيىراد      
هةر لةكوشتن  سةربازة ئةمريكيةكانء تةقينةوةكانء هةَلتؤقين  طروث  
ناديىىار لةكايىىةى سياسىىةت  عَيراقىىدا وةك مسىىةدر( و نائىىارام  بىىارودؤخ   

ريت و طؤِرانكارى لةسياسىةت   سَيطؤشةى سوون  بةتايبةت فةلوجةو تك
ئةمريكا بؤ بةردةوام بوون  جَلةوى دةسةآلتء سازش كردن  لةطىةَل زؤر  
اليىىىةن منونىىىةى سيسىىىتان  لةبةرامبةريشىىىدا فىىىةرامؤش كردنىىى  هةنىىىدآ      
اليةنىر لةهاوبةشء شةريك  بةرذةوةندييةكان  ئةمريكا وةك كورد هةر 

مةتىىة كاتيةكىىةداو  لةثَينىىةدان  ثؤسىىت  بىىةرزى دةسىىةآلت  ئيىىدارى لةحكو   
داننىىىىةنان بةسيسىىىىتةم  فيىىىىدراَل  لةنةتىىىىةوة يىىىىةكطرتووةكان هةرضىىىىةندة 
لةياسىىىاى كىىىات  دةوَلىىىةت  عَيراقيشىىىدا هىىىاتبوو، جطىىىة لةمانىىىةش لةبىىىةر      
بةرذةوةندييةكان  خؤى كَيشةى ناوضة تازة ئازادكراوةكان  كوردستان  
دواخسىىىت بىىىؤ خسىىىتنةوة سىىىةر كوردسىىىتانء هاوكىىىارى نىىىةكردن  كىىىوردة 

رةكىىان هانىىدان  هاوردةكىىان بىىؤ مانىىةوةيان بىىةبيانووى ئىىةوةى ئىىةوان      ئاوا
نىىاتوانن خىىةَلك بىىةزؤر دةربكىىةنء خىىةَلك ئىىازادة لىىةكوآ نيشىىتةجآ ببَيىىت      
سةير لةوةداية كةبؤ كورد ئازاد نةبَيت بطةِرَيتةوة سةرماَلء ذيان  خؤى، 
بةآلم بؤ هاوردةيةك كىة بةمةبةسىت  داطريكردنى  موَلىكء مىاَل  كةسىانىر       

اتبَيتىىىة كىىىةركوك ئىىىازاد بَيىىىت لةطةِرانىىىةوةو نةطةِرانىىىةوةى ئىىىةوةى بؤتىىىة     ه
ثرسيار الى طشت كةسان  رؤشنبريو خىةؤؤر بىؤ كَيشىةى نةتةوةكىةيان     
هيض كام لةسةركردةكانء حيزبةكان راستيةكان بؤ خةَلك ساغ ناكةنىةوةو  
بىىىىىىةثَي  ياسىىىىىىاى كىىىىىىوردةوارى مامةَلىىىىىىة لةطىىىىىىةَل سياسىىىىىىةت  دنيىىىىىىاى      
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ةمريكادا دةكىىةن بىىة مرَيىىزى بطىىرةو دَلىىت ثىىاك بَيىىت(       بةرذةوةنديىىةكان  ئىى 
ئةمةش تةنها بؤ بوارى كؤمةآليةت  دةطوجنىآ ضىونكة لةسياسىةتدا ئةمىة     
تةنها خزمةتة بةاليةن  بةرامبةرو ثةروانة ئاسا سوتانة بةدةورى شةمعدا 
بآئةوةى روناك  ضرا قةدرى سوتانء مىةرط  ثةروانىة كىةبزانآ دةكرَيىت     

دةربىىىَيتء كايىىةى سياسىىةت وةك خىىؤى ببينَيىىت    كىىورد لىىةو هاوكَيشىىةية 
كىىةوةرطرتنء بةخشىىينة، نىىاكرآ ئَيمىىة هىىةموو شىىتآ ببةخشىىني بىىةآلم هىىيض 
وةرنةطرين، مىن حىةز دةكىةم ئةوانىةى بةخشىيومانن بةكىةم  نىةزانني هىةر         
لةهاوكارى كردن  هَيزةكامنان لةطىةَل هَيىزى هاوثىةميانانء بىةكارهَينان      

ةى روخىان  بىةعسء بةشىدارىكردن     زةوىء خاك  كوردستان بؤ ثرؤس
كىىورد لةطشىىت كىىؤِرو كؤبوونىىةوةو ويسىىتةكان  ئىىةمريكاداو رَيكخسىىتن       
هَيزةكان  عَيرادء.. هتد دةكرآ بَلَي  ئةوةى بؤ ئىةمريكامان ئىةجنام داوة   
شةريكو هاوثةميانىةكان  ثَيشىووى كىةدةيان سىراتيذو كاريىان بةيةكىةوة       

اش ئىىةوةى بىىات لةثرؤسىىةى   هىىةبووة بؤيىىان نىىةكردوة وةك توركيىىا، لىىةث    
هةَلبىىىذاردن دةكرَيىىىت لةسةرانسىىىةرى عَيراقىىىدا بةكوردستانيشىىىةوة، بىىىةآلم  
كورد هةميشة ثَي  لةسةر ئاساي  كردنةوةى بىارودؤخ  شىارى كىةركوك    
داطرتىىووة ثىىَي  هةَلبىىذاردن بىىةآلم وةآلمىى  اليىىةن  حكومىىةت  عَيراقىىى ء        

ووة ئىىىةمريكاش بةرامبىىىةر بىىىةم خواسىىىتةى كىىىورد ثشىىىت طىىىوآ خسىىىب بىىى    
لةبةرئىىىةوةى بةرذةوةنديىىىةكان  عىىىةرةب  عَيىىىراد لىىىة بىىىةئاكام نةطةيشىىىتن  
داواى كورد مةترس  ئايندةية بؤ بةهَيزبوون  كىوردو دروسىتكردن  ئىةو    
دةوَلةتةى بةئيسرائيل  دووةم مةزةندةى دةكىةن هىةروةها ئىةمريكاش بىؤ     

دةوَلىىىىةت  عىىىىةرةب  شىىىىؤظين ء ضىىىىةند دةوَلىىىىةتَيك      22راطرتنىىىى  دَلىىىى   
يىىةت  زيىىاتر ئىىاَلؤز نىىةبوون  بارودؤخةكىىةو بردنىىة سىىةرى بىىةَلَين       هةرَيما

خىىؤى كىىة يىىةك ثارضىىةي  خىىاك  عَيراقىىة طىىوَي  كىىةِركردووةو داواكامنىىان     
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ناسىىىة َينآ، هةَلبىىىذاردن  ئىىىةوارةى كىىىةركوك دوا تىىىريى نىىىاو كىىىةوان        
ميللةت  كوردة بؤية ثَيويستة زؤر بةئاطاييانة نيشانةكةى ثآ بكشىنَينني  

ارى نةكردن  ثرؤسةى هةَلبذاردنةكانة لةشارى كةركوك، تا ئةوي  بةشد
ئاوارة كوردةكان كارئاسانيان بؤ نةكرَى ئايا كورد بةشدارى دةكات ئةمىة  
ثرسىىيارَيكة و ئاراسىىتةى اليةنىىة ثةيوةنىىدى دارةكىىان  كىىةركوك  دةكىىةين    
تاكىىىىىةى طوَيِرايىىىىىةَل بىىىىىني بىىىىىؤ ئىىىىىةمريكاو عىىىىىةرةب، بىىىىىةآلم دةكىىىىىرآ واز      

ةكىىةمان بَيىىنني ثىىاش رذانىى  دةريايىىةك خىىوَين لةسىىةر       لةئاماجنىىةكان  طةل
كةركوك بؤية بةشدارى نىةكردن  هةَلبىذادرنء بىايكؤت كردنى  لةكىةركوك      
بةرثةرضىىدانةوةى ثيالنىى  ناحىىةزان  طىىةىل كوردسىىتانةو سىىة اندن  ئىىةو     
راسىىىتيةية كىىىة كىىىةركوك شىىىارَيك  دانىىىةبِراوة لىىىةخاك  كورسىىىتان ئةطىىىةر     

ئاوارةكىان جىارَيكىر دةبَيتىة بةَلطةنامىىة     بةشىدارى هةَلبىذاردن بكرَيىت بى َ    
 بةدةسىىىىت  عىىىىىةرةبء ناحىىىىةزانىر كىىىىىة لىىىىىةم سىىىىاتةدا بةشىىىىىَيك نىىىىىةبووة    

 لةهةرَيم  كوردستان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لة رؤذنامةى )نَيوةند(د  باَلوكى وةتةوة.  2/1/2005
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 كةركوك لةنيَوان بةرداشى ثيالنء خةمساردى خؤمان
 

َيىىىىزى بةرةنطاربونىىىىةوةى  لةوةتىىىىةى بزوتنىىىىةوةى كوردايىىىىةت  بؤتىىىىة ه  
دوذمنان و ثَيداطرتن لةسةر مافة رةواكان  نةتةوةكةمان. كىةركوك يىةكَيك   
بووة لة سراتيذةكان  خةبات كردن لىة طشىت كىاتء شؤِرشىةكاندا, بىةالم      

(ى سىَيثتةمبةر و هَينانىة كايىةى شىَيوازَيك  تىرى      11لة ثاش كارةسات  م
كىة ئىةمريكا سىةرؤكايةت      جةنل بةناوى مجةنط  دذة تريؤر( لىة جيهانىدا  

دةكات, كوردي  لةبةر بَ  ئومَيىدى بىة نةتىةوة دراوسىَيكان  لىةتاو قوتىار       
بوون لةو سياسةتة سةرسةختانةى كة دذى ئىةم نةتةوةيىة ثىةيِرةو دةكىرا     
هةر لة سومتاك كردنى  كوردسىتان و راطواسىب و كيميابىاران و ئىةنفال و      

 هتد. …سَيدارة 
انان كىردو بووينىة هَيزَيىك لةطىةَل ئةوانىدا,      ثَيشوازى لة هَيزى هاوثىةمي 

لةثاش لةناوبردن  بةعس و ئاَلوطؤِرةكان  ناو طؤِرةثان  سياس  عَيراد, 
كىىىىورد هاوثىىىىةميانَيت  خىىىىؤى لةطىىىىةَل ئىىىىةمريكا هَيشىىىىتةوة ئىىىىارام  لىىىىة       
كوردسىىتاندا بىىووة هىىةوَين  بريؤكىىةى جياجيىىا الى خىىةَلكان  كىىورد, بىىة        

د هىىىىةر لىىىىةكارى تىىىىريؤرو ئىىىىاذاوةو  ثَيىىىىىةوانةى ناوضىىىىةكان  تىىىىرى عَيىىىىرا 
سةرهةَلدان  ضةند كةسايةت  مةزهةب  وةك سيسىتان  و موقتىةدا سىةدر    
دذ بة سياسةت  ئةمىةريكا, ئاقىارى بؤضىونةكامنان دَلى  خىؤش دةكىردين       
كىىة لىىة ثاداشىىت  ئىىةم هاوكارييىىةى ئىىةمريكا, كىىورد زيىىاتر دةبَيتىىة جَيىى          

ثىىىَ  رةوا دةبيىىىنن و متمانىىىةى هاوثىىىةميانان هىىىةر النىىى  كىىىةم مافىىىةكامنان  
 كةركوك دةخةنةوة سةر كوردستان. 
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( لىة  C.P.Aكة ئةوي  خىةونَيك بىوو نةهاتىةدى بىةوةى بةرثرسىَيك  م     
كىىةركوك بىىة راشىىكاوانة بىىة رؤذنامةنووسىىةكان  ووت مكىىةركوك شىىارَيك      
عَيراقيىىةو كوردسىىتان  نييىىة( يىىان لىىة كىىات  كشىىانةوةى هىىةردوو طروثىى       

  ثارَيزطىىاى كىىةركوك ضىىيان ويسىىت     توركمىىان  و عىىةرةب  لىىة ئةجنومىىةن   
بةدةسىىىىتيان هَينىىىىا, لةمانىىىىةش ترسىىىىناكر تىىىىريؤر كىىىىردنء لىىىىةناو بردنىىىى   
بةِرَيوةبىىىةرة كوردةكىىىان  فةرمانطىىىةكان  كىىىةركوك كىىىة ضىىىةندين ثىىىيالن و     
دةسىىت  لىىة ثشىىتةوةية, بىىة بؤضىىوون  مىىن ئةمانىىة هىىةموويان خةمسىىاردى    

ك, طرميىىان كىىوردو هةَلوَيسىىت وةرنىىةطرتن  خؤمىىان دةردةخىىات بىىؤ كىىةركو 
ئَيمة ثَ  دادةطرين لةسةر طَيِرانةوةى كةركوك بىؤ سىةر كوردسىتان, باشىة     
طىةر هىاتوو ئةمريكاييىةكان رازى بىوون بىةم داوايىةى ئَيمىة ئةوسىا دةبَيتىىة         
كَيشىىة ضىىونكة بيىىدةن بىىة كىىام ئيىىدارة, سىىلَيمان  يىىان هىىةولَير هىىةروةك لىىة     

رةيىة ثارَيزطىار و   سةرةتاى ثرؤسةى ئازادى عَيراقدا هةريةك لةو دوو ئيدا
جَيطر و دامءدةزطاكان  خؤى بؤ كةركوك نارد لة ئةجنامدا ئىةو كَيِوكَييىة   
بَ  ئومَيدى بةرامبةر بة طةِرانةوةى كةركوك بؤ كوردستان و دانان  ثيالن 
بةرامبةر بة كورد ثَي  واية دةبىوو ثىَي  دةسىتثَيكردن  ثرؤسىةى ئىازادى      

ن  تىر بةشىَيوازى هةلومىةرج     عَيراد كىورد كىارى بىؤ كىةركوك و ناوضىةكا     
طوجنىىاوو يىىةك دةنطىى  رَيكىىةوتن بكردايىىة نىىةك بكةوتينايةتىىة ئىىةو هةَلىىة         

 طةورةى ئَيستاوة. 
لةاليةك  تر بَىئاطاي  خةَلك  كوردسىتان لىة طشىت كىؤِرو كؤبوونىةوة      
دوو قؤَل  و سَ  قؤَلييىةكان  حزبىة كوردييىةكان ء هاوثىةميانان تووشى       

كوردييىةكان دةيىانتوان  وةرةقىةى جىةماوةر      ئةم ِرؤذةى كردين يان حزبىة 
لة بةرامبةر ئةو داوايانةدا بةكاربَينن كة بةدةست هَينىان  مىةحاَل بىوو بىة     
ووروذاندن  ناِراستةوخؤ, لة دنياى عةرةبىدا كةناَلةكان ئةو كارة دةكىةن  
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ئةطةر منونةى كةناَل  جةزيرة بَينينةوة لةسةر دروستكردن  راى طشىت   
وثةميانان بىةناوى كىةناَل  ئىةهل  كارةكىان دةكىات بىةالم       عةرةب  دذ بة ها

بارةطىىىاى سىىىةرةك  لىىىة واَلتىىى  قةتىىىةر كىىىة بنكىىىةى سىىىةرةك  هَيزةكىىىان         
ئةمريكاى لَيية, ئَيستاش كارى زؤر ماوة كىة كىورد ئىةجنام  بىدات زيىاتر      
ئؤباَلةكىىةى لىىة ئةسىىتؤى هىىةردوو ئيىىدارةو حيزبىى  سىىةرةك  دايىىة, هىىةر لىىة  

دان  جةماوةر كة بىةو بةشىة كةمىة رازى نىةبن كىة      يةكخستن  ئيدارةو هان
ثَيمىىان رةوا نىىابينن تىىا كىىار كىىردن بىىؤ كىىةركوك بىىة شىىَيوازى تىىر لىىة دانىىان     
ليذنةى نةتةوةي  بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثيالنء كارى ذَيرةو ذَيرى ناحىةزان ء  
وةاَلمدانىىةوةى تونىىدى تريؤريسىىتان تىىاكو نىىةتوانن رؤَلىىةكان  طةلةكىىةمان      

 وباثريانيىىىىىىىىان بكىىىىىىىىوذن و ئىىىىىىىىةواني  بىىىىىىىىة مةرامىىىىىىىىة  لةسىىىىىىىىةر زةوى باو
 طاَلوةكانيان بطةن. 
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 رؤذنامةى ز دسة باَلوكى وةتةوة. 15/6/2004(ى 18لة ذمارة )
 

 دةولَةتى كوردان لةنيَوان ثشتيوانى 
 دؤستانء ويستى خؤماندا

 

رَيكةوتنامىةى جنَيفى  تايبىةت بىة مافىىةكان  مىرؤظ هاتىة ئىاراوة بىىةثَي         
هةلومىىىةرؤ زؤر لىىىة نةتىىىىةوةكان سىىىوديان لىىىةم رَيكةوتنامةيىىىىة      سىىىةردةمء 

وةرطرتىىووةو بىىة مافىىة نةتةوةييىىةكانيان شىىادبوون, زؤر لىىة دةوَلىىةتاني        
بىىىةثَي  طوجنىىىان  هةلومىىىةرج  سياسىىىىو داواى ميللىىىةتان بىىىؤ ئاشىىىتىو    
ئىىارام  سيسىىتةم  نىىوَي  جيهىىان, بىىؤ رازيكردنىى  جىىةماوةرى وشىىيارو بىىة  

شىةثؤلَيك هىةَليكردو لةطىةَل خىؤى مىاف  مىرؤظ و       ئاكام  ئىةو واَلتانىة وةك   
دادثةروةرى و ئاشت  بؤ جيهان  نىوَى, كىردة دروشى  لىةم هىةموو طؤِرانىة       
ريشةيىو شىةثؤالنةدا, رؤذهىةالت هَيشىتا دةسىةالتداران  شؤظَينيسىت  و      
بةتايبىىىىىةت دةوَلةتىىىىىة سةردةسىىىىىتةكان  كىىىىىورد لىىىىىة هىىىىىةموو ثارضىىىىىةكان  

َيبةجَيدةكىىىىةن لىىىىة ضةوسىىىىاندنةوةو  كوردسىىىىتاندا بِريارةكىىىىان  خؤيىىىىان ج 
( مليؤن مرؤظ  بةمشةينةت, 40ثَيشَيلكردن  ماف  نةتةوةيةك  زياد لة م

لة رؤذهةاَلت  كوردستان  ئَيران خؤى لة ئاست ئةم هىةموو طؤِرانانىة كىةِر    
كىىىىردووة, و سىىىىورة لةسىىىىةر بىىىىةكارهَينان  ئىىىىايني بىىىىؤ ضةوسىىىىاندنةوةى      

وورى توركيىا نىةك ثَيشىَيلكردن     نةتةوةكان بة تايبةت  طةىل كورد, لة بىاك 
ماف  كوردى ثارضةى باكوور, بةَلكو دةيةوَيت بة مةاشىةكان  جاسىووت   
و نؤكىىةران  دةسىىت خباتىىة باشىىوورى كوردسىىتان تىىا ئىىةزموون  ئَيىىرةش      
بشَيوَينن. لة عرياق  عةرةبيىدا ثىاش رووخىان  بىةعس هَيشىتا لةطىةَل ئىةم        



 رةووف حمةمةد ئاالنى                                    وشة رةنطالَةييةكان

 45 

ان بىؤ بىارودؤخ  عَيىراد    هةموو نةرمء نيانيانىةى كىوردو ثارتىة كوردييىةك    
( دةوَلىىةت  شىىؤظَين  عىىةرةب  دذ بىىة سىىةنطةرى كىىورد وةسىىتاون بىىة        22م

 ئيسرائيل  دووةم ناوزةدمان دةكةن. 
لىىةناو ئىىةم هىىةموو دوذمنىىة سةرسىىةختةدا رؤَلىى  كىىورد ثرؤسىىةى دذ بىىة  
تىىىريؤر ديىىىارةو رابىىىةران  سىىىةنطةرى دذ بىىىةتريؤر زؤر بىىىاش بةدةنطمانىىىةوة 

شةهيدامنان دةكةن, بىةالم ئةوانىةى ئَيمىة بىةبراى     دَينء سةردان  مةزارى 
خؤمانيان دةزانني و هةميشة برا طةورةيةك  خىراث بىوون, لىة كارةسىات      
ئةنفالىىدا بةباشىى  لىىة بةَلطةنامةكانىىدا ديىىار دةكىىةوَيت كىىة ذنء كىىىةكان        
كورديىىان بىىةرةو مىىةهلاكان  خؤيىىان بىىردووة, دةبىىووى دةرازى نةبوونايىىةو  

د بىىةبراو موسىىَلمان دةزانىىن ثىىةردةيان لةسىىةر ئىىةو   لىىةو كاتىىةدا ئةطىىةر كىىور 
تاوانة هةَلماَليبايةو بهاتنايةطؤ, بةالم ضونكة هاوبريو هاوكاربوون خؤيان 

 كةِرو كات كرد. 
لةم هةلءمةرجةدا كة دةسىت  بىاالو ثىؤالين  دذ بىة تىريؤرو ثشىتيوان        

ن بىة  لة ميللةت  كورد دةكات, هةقىة دةسىةالتداران  كىورد ئىةم بىارة بطىؤرِ      
سراتيذَيك لة بةرذةوةندى طةلةكةمان بةكارى بَيىننء كارةسىات  هةَلةجبىة    
و ئةنفال منوونةى كارةسات  هؤلؤكوَيست كة بةسةر جولةكة هات, كورد 
سىىىىوودى لَيببينَيىىىىت بكرَيتىىىىة يىىىىادَيك  نىىىىةمر, ئةمانىىىىة هانىىىىدةر بىىىىن بىىىىؤ     

ةَل دروستكردن  دةوَلةت  كوردىو دووركةوتنةوةو دابِرانى  برايىةت  لةطى   
ئةوانىىةى بىىةبراى خؤيىىان قوبَلمىىان ناكىىىةن ضىىونكة لىىةم برايةتيىىةدا تىىىةنها        
زةرةرمىان كىىردووة, ئَيمىة برايىىةت  طىةالن قبىىوَل دةكىةين, بىىةالم بةمىىةرجَيك     
بةشىىَيوازى جىىاران نىىا كىىة تىىةنها لىىة بةرذةوةنىىدى ئةوانىىدا ئَيمىىة بىىرا بىىىوكء  

وردسىتان  خزمةتكار بني بىةِراى مىن هىةر حيىزبء دةسىةالتَيك  ئىةمِرؤى ك      
ئةوة ثةيام  بَيت طرةوةكة بؤ ئةو دةبَيت نةك بةستنةوةمان بىة عَيراقىةوة   
لىىىة ثَينىىىاو وةرطرتنىىى  ضىىىةند وةزيىىىرو مانطَيىىىك خىىىوىل سىىىةرؤكايةت  بىىىَ        
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دةسةاَلت  عَيراقَيكى  ثىِر لىة هىةورازو نىاو ئاشىووب, كىة دةَلىَي  ثشىتيوان           
ريكا كاتَيىىك طىىةورةمان هةيىىة ئىىةوة دةكىىةم بةبةَلطىىة, وةزيىىرى دةرةوةى ئىىةم

سةردان  طؤِرستان  هةَلةجبة دةكاتء دووثات  دةكاتىةوة كىة كارةسىات     
لةو جؤرة دووبارة نابَيتةوة, ئةمةش ئةوة دةسىة َينَيت كىة كىورد دةبَيىت     
خىىىؤى خىىىاوةن  ئىىىريادة بَيىىىتء خىىىؤى داواى مىىىاف  رةواى خىىىؤى بكىىىات,     

نمىةوة,  منوونةيةك لةسىةر ثةرلىةمان  يىةكَيك لةوالتىة ئةوروثييىةكان دةهيَ     
مسىىىىىىاتَ  ضىىىىىىةند كىىىىىىوردَيك  رؤشىىىىىىنبري سىىىىىىةردانيان كردبىىىىىىوون داواى     
دروسىىتكردن  دةوَلىىةت  كورديىىان كردبىىوو كىىة ثشىىتيوامنان بىىن ئىىةواني    
وتبوويىىىىىىان ئىىىىىىةوةتا خؤتىىىىىىان داواى فيىىىىىىدراَل  دةكىىىىىىةن, داوا لةدةسىىىىىىت 
خؤتاندايةو ثَيويستة زيىاتر هىةوَل بىدةن و خىةبات بكىةن بىؤ طةيشىب بىةو         

 كة ماف  خؤتانة ثَي  شادبن(. ئاماجنة رةواية 
بؤيىىة رؤشىىنبريان  طىىةىل كىىورد هةقىىة داوا لىىة حيزبىىةكان بكىىةن, ثىىاش        
دوانزة ساَل با درومش  فيىدراَل  بطىؤِرنء بيكةنىة سىةربةخؤي  لىةم كاتىة       
طوجنىىىاوو هةلومةرجىىىة رةخسىىىاوةدا كىىىة دةسىىىت  دوذمنىىىان  طةلةكىىىةمان     

بىىة ثرؤسىىةى دذة   بةسىىراوة و نىىاتوانن هىىيض هىىةنطاوَيك  دوذمنكارانىىة دذ  
تىريؤر بهىىاوَين, لةكاتَيكىدا ئَيمىىةى كىورد لىىة سىةنطةرى دذ بىىة تىريؤر دايىىنء      
داواى زياد لة ماف  خؤمان ناكةين, جطة لةوة دةتوانني كوردان  درةوة و 
نىىاوةوة لىىة رؤشىىنبريان و ياساناسىىان بىىة ثَيىى  ياسىىاكان  رَيكةوتننامىىةى      

شىىىت دامىىىةزراو و  جنَيظىىى  مافىىىةكان  مىىىرؤظ و نةتىىىةوة يىىىةكطرتووةكان ط    
رَيكخىىىراوى مىىىاف  مىىىرؤظء ثارتىىىةكان لىىىةم ِرووةوة كارنامةيىىىةك ثَيشىىىكةش 
بكةن, هةوَلء تواناى جةماوةري  لةناوخؤدا زياتر خبرَيتة خزمةت  ئىةم  
كارةوة بةدانان  ليذنىةكانء فراوانكىردنء هاوكىاريكردن  طشىت كوردَيىك      

يىىة طىىةورةى لىىة كوردسىىتان  ئىىازاد دا بىىؤ ئةجنامىىدان  ئىىةم ثرؤسىىة نةتةوةي 
 طةىل كورد لة دروستكردن  دةوَلةت  كوردستاندا. 

 



 رةووف حمةمةد ئاالنى                                    وشة رةنطالَةييةكان

 47 

( نشةةىينى يةكةةة   14باَلوكى وةتةةةوة لةةة رؤذنامةةةى )بةةةدرخان تةةا) ( ذمةةارة )   
2003 . 

 ئةنفال نة ذمارةى تةواو و نةشويَنةوارى ديار
 

لةم ماوةيةدا طةىل كورد بىة طشىت  بىةدامودةزطاو هؤكىان  ِراطةيانىدن       
هةموو اليىةك  كوردسىتاندا يىادى ناخؤشىرين و تىاَل      حكومةت  هةرَي  لة 

( 14/4/2002ترين ِرووداو لة مَيذووى نةتةوةكىةمان كرايىةوة كىة رؤذى م   
بوو بة يادى ِرةش  ثِر حةسرةت و نا ئومَيدى و خةمبارى ئىةوي  يىادى   
كارةسات  ئةنفال يادى هىةزاران مرؤظى  كىوردى بىةش مةينىةت كرايىةوة,       

مةشىىخةَلَيك  تىىر بىىؤ داطريسىىان  مىىؤم  طشىىت        ديىىارة ئىىةم يىىادة دةبَيتىىة   
مةينةتيىىىةكان, لىىىةم يىىىادةدا ضىىىاوةِروان  هىىىةزاران دايكىىىان  ضىىىاوةِروان        
رؤَلىىةكانيان جؤطةلىىةى ذانىى  مةينىىةت  و لَيىىك دابِرانيىىان لةسىىةر ِروومىىةت     
زامىىىدارو برينىىىدار بىىىة ِرنينىىىةوةى ئىىىازارى نينىىىؤك  ضىىىاوةِروان  و خىىىةم     

 نةهاتنةوة دروست كرد. 
تر الوانةوةى دايكان بىؤ رؤَلىةكانيان دَلى  هىةموومان  ثِركىرد       جارَيك 

لىىة طريىىان ضىىاوامنان ثىىِر لىىة فرمَيسىىك كىىورد طىىةر ميللىىةتَيك  هىىةذار و بىىن      
دةسىىت نةبوايىىة بىىَ  طومىىامن لىىةوةى كىىة ئةجنامىىدةران  كارةسىىات  ئىىةنفال   
هةروا بة ئاسان  بىؤى دةرنةئةضىوون و ئىةم ِرووداوةيىان نىة ئةخسىتة ذَيىر        

و ئاوا فةرامؤش نةئةكرا كؤمةَل  نَيونةتةوةيي  لةكات  ِروودانى    لَيوةوة
ئىىىىىىىةم كارةسىىىىىىىاتةدا بَىطومىىىىىىىان بَىئاطىىىىىىىا نىىىىىىىةبوون بىىىىىىىةالم ضىىىىىىىونكة       
بةرذةوةندييىىةكانيان لىىة قىىازاجن  بىىَ  دةنطىى  دا بىىوو كىىةت باسىى  لَيىىوة        

 نةكردو بة ِرذَيميان نةووت بؤ وات كرد ؟! 
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تىىىا ئَيسىىىتا ذمىىىارةى  بةهىىىةرحاَل ئىىىةوةى جَيىىى  طومىىىانء سةرسىىىوِرمانة 
تةواوى ئةنفال كراوةكان  كوردستان ديار نييىة و هىةر كةسىةو اليةنىة بىة      
ذمارةيىىةك مةزةنىىدةى ئىىةكات, هىىةد وايىىة وةزارةتىى  مىىاف  مىىرؤظ و ئىىاوارةو 
ئةنفال كراوةكان لىةو سىةرذمَيريانةى كىة ئىةجناميان داوة ذمىارةو ِرةطىةزو       

طشىىت اليىىةك تىىا لىىةكات     تةمىىةنيان ِروون بكةنىىةوة بىىؤ كؤمىىةالن  خىىةَلك و  
يادكردنىىىةوةو كىىىارى ئىىىةنفال كراوةكىىىان ذمارةيىىىان ديىىىارى كىىىراو بَيىىىت بىىىؤ  
ناوخؤو دةرةوة كارى تةواوى بؤ بكرَيت هةد واية هىةموو كوردَيىك لةهىةر    
كوَييىىةك  ئىىةم جيهانىىةدا بَيىىت خىىؤى بىىةخاوةن  ئىىةم كارةسىىاتة بزانىىَ  و       

كىىىىة خباتىىىىة لىىىىةجَي  خؤيىىىىةوة بةقىىىىةد توانىىىىاى خىىىىؤى قورسىىىىاي  ِرووداوة 
سةرشىىىان  خىىىؤى تالىىىة ئاينىىىدةدا بةيىىىةك دةنىىىلء يىىىةك هةَلوَيسىىىت داواى   
 قةرةبووى زيانةكان هةموو ئةو مرؤظانةى تا ئَيستا شوَين ناديارن بكةين. 

( هىةزار يىان   182ئةو مرؤظانةى تا ئَيسىتا لىة ذمارةيىان دَلنيىا نىني كىة م      
 ( هةزارن يان زياترن. 200م

ة و هىىىىةنطاوى ثَيويسىىىىت  بىىىىؤ   بؤئىىىىةوةى بةتىىىىةواوى سىىىىاغ بكرَيتىىىىةو   
هةَلبطرين, ديىارة بىة ئىةجنام طةيانىدن  ئىةم كىارة ثىريؤزة وةك هةَلوَيسىت          
نيشىىتمان  و نةتىىةوةي  هىىةذمار دةكرَيىىت دةبىىا كارةسىىات  ئىىةنفال زمىىان       
حىىاَل  هىىةموو مةينةتييىىةكان  طىىةىل كىىورد بَىىىو بىىة ئاسىىان  فةرامؤشىى          

هةرَي  بِريارى بِرينةوةى نةكةين و لةبريى نةكةين, دَلنيام ضؤن حكومةت  
موضىىىىةى دا بىىىىؤ كةسىىىىوكارى ئىىىىةنفال كراوةكىىىىان كىىىىة كىىىىارَيك  ثىىىىريؤزو      
ئاوِردانةوةيىىةك  ِرةوابىىوو بىىؤ كةسىىوكارى ئىىةنفال كراوةكىىان و شىىةهيدان   
كيميابىىاران, هىىةر بةهىىةمان شىىَيواز ذمارةيىىان سىىاغ دةكرَيتىىةوة و ديىىارى        

هىىةموو كارةكىىان   دةكرَيىىت ديىىارة لىىةم كىىارةدا بَيوطىىة لىىة دَلنيىىابوون بىىؤ       
 توذَيذينةوةو بةدودا ضوونء لَيكؤَلينةوة لةم كارةساتة سودمةند دةبَيت. 
يادتىىىان بىىىةخَير ئىىىةى هىىىةموو مرؤظانىىىةى نىىىة ذمارةتىىىان زانىىىراوةو نىىىة       

 . شويَينةوارتان ديارة
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 5/5/2002لةةةرؤذى يةةةمم شةةة ة    5لةةة رؤذنامةةةى رط ى سشةةرى ذمةةارة    

 باَلوكى وةتةوة. 

 بة ئاطامان ديَنيَتةوةهةلَةجبة ئةو خةمةى 
 

كارةساتَيك  طةورة يةخةى بىة   16/3/1988حةظدة ساَل لةمةوبةر لة 
طةىل كوردى ستةمديدةو بن دةست طرت, ئةو كارةساتةش كيميا ثرذَين  
شىىارى هةَلةجبىىة بىىوو, ديىىارة ئىىةو ِرووداوة يةكىىةمني كارةسىىات نييىىة كىىة         

بَ  بىةالم ثيَيدةضىَ    بةسةر طةىل كورددا دَيت, دَلنياش  دوا كارةساتي  نا
شىىَيوازةكةى بىىةثَي  هةلومىىةرؤء طؤِرانكىىارى سياسىىةت  جيهىىانء جىىؤرى    
بىىةكارهَينان  لىىة ناوضىىةكةدا طىىؤِران  بةسىىةردا بَيىىت, ضىىونكة داطريكىىاران   
كوردستان هةر ئةوةيان ىَل ضىاوةِروان دةكىرَى كىة دوذمنى  سىةر سىةختء       

تة روويىداوة دةتىوامن   بَيئامان بن بؤ طةىل كورد, لىةو رؤذةوةى ئىةم كارةسىا   
بَلَي  دَل  ناوضىةيةك  طةشى  كوردسىتان كىة هةميشىة ثىِر بىوو لةشىادى و         
خؤشىى  خةنىىدة لةسىىةر لَيىىوى خةَلكةكىىةى تىىؤراوة و مىىةرط  ئىىةو شىىارةو       
دميةن  دَلتةنط  ئىةو رؤذةى لىةبريةوةرى تىاَل  هةسىتياندا دَيتىو دةضىَيت       

و لةشىىةقامةكان  يىىان ئىىةو خَيزانيانىىةى بىىة كؤمىىةَل لىىة ذوورةكىىان  خؤيىىان  
شىىاردا لىىة ترسىى  مىىةر  مةبةسىىتيان بىىوو ِرا بكىىةن بىىةالم لىىةكاتء شىىوَين    
ناديىىىار دا مىىىةر  يةخىىىةى ثىىىَ  دةطىىىرتنء لةطىىىةَل طيانىىىةوةران  تىىىرى وةك  
سىىىة ء مىىىةِرو مىىىاالتء باَلندةكانىىىدا طشىىىتيان بةيةكىىىةوة روحىىىة سىىىث ء       

موو جوانةكانيان باَل  دةطرت, كةت نىةبوو لىةء سىاتانةدا بةسىةر ئىةم هىة      
تةرمةدا بالوَيتةوة و شيوةنَيك بة قوَلثي  طريان  ثِر ناخء بةرزكردنىةوةى  
دةست  بَيزارى و نزا ئامَيز بؤ ئىةو كةسىةى كىة طىوَي  لىةم هىةموو هىاوارة        
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نىىىةبوو بةرزبكاتىىىةوة, مةطىىىةر دواى طةِرانىىىةوةى ئىىىةو كةسىىىانةى شىىىاريان     
ةوتبوون جَيهشتبوو بةضاوى ثِر لة فرمَيسىك ئىةو دميةنانىةى بةسىةريدا كى     

بيبيىىىنن و بطىىىةِرَين بىىىؤ تىىىةرم  ئازيزانيىىىان باسىىى  لَيىىىوة بكىىىةنء بؤمىىىان        
 بطَيِرنةوة. 

كارةسىىىات  هةَلةجبىىىة الى مىىىن دوو هَيمىىىاى جيىىىاوازى لىىىةخؤ طرتىىىووة     
يىىىىةكَيكيان طىىىىةورةي  سىىىىتةم  داطريكىىىىاران و شؤظَينيسىىىىتان  عىىىىةرةب       

بىاك   سةردةستةية لة عَيراقدا بةرامبةر بة نةتةوةى كىورد ئىةوى تريىان بيَ   
 و هةذارى و بَ  ثشتء ثةناي  طةىل كورد نيشان دةدات. 

  
  -هةَلةجبة و ِراطةياندنء بةرذةوةندى سياسى:

وةك دةزانني ِراطةيانىدن رؤَلى  بةرضىاوو كاريطىةرى هةيىة لىة طةيانىدن         
زانيىىىىىارى وشىىىىىياركردنةوةى خىىىىىةَلك لةطشىىىىىت بوارةكانىىىىىدا. كارةسىىىىىات     

ين تا بىزانني تىا ضىةند ِراطةيانىدن      هةَلةجبةش دةهَينَ  زياتر لةسةرى بِرؤ
كوردىىىو دنيىىا كارةسىىاتةكةى بىىةجيهان ناسىى , كىىورد, لةبةرئىىةوةى هىىيض     
هؤكارَيك  ِراطةياندن  بةرباَلوى جيهان  لةبةردةسىتدا نىةبوو لةاليىةكىر    
دةنطىىى  ِراطةياندنىىىةكان  شىىىاخ بةتىىىةواوى بةجىىىةماوةرى كوردسىىىتاني       

ةنطىىى  كارةسىىىاتةكةى نةدةطةيشىىب جىىىا ضىىؤن بىىىةجيهان بطىىىات, ئىىةوةى د   
طةياند بةالم بةباش  طوَي  ىَل نىةطريا تىةنها كؤمىارى ئيسىالم  ئَيىران بىوو       
هةرضىةند ئَيىران مةبةسىت  بىوو كارةسىاتةكة بطةيىةنَ  بىة جيهىان ئىىةوي          
لةبةرئىىةوة نىىةبوو بىىةزةي  بىىة كىىورددا بَيتىىةوة و دَلىى  بىىة هةَلةجبىىة بسىىوتَ     

يسىىالم  ئَيىىران سىىةنطةرَيك  بىىةَلكو لةبةرئىىةوة بىىوو لىىةو كاتىىةدا كؤمىىارى ئ 
شةِرةكة بىوو دذ بىة ِرذَيمى  بةعسى  ِروخىاو هىةروةها دةيويسىت بىةجيهان         
بَلَ  بةعس ضةك  كؤكىوذو قةدة،ىةكراو بىةكاردةهَينَ  دذ بىة ئَيىران, بىةالم       
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دياربوو لةبةر بةرذةوةندى سياسةت  جيهان  و زهلَيزةكىان وةك ئىةمريكا   
ةوات كىردووة و دذ بىة ياسىاكان     بؤية كةت بة بةعس  نةوت كارَيك  ناِر

نةتىىةوة يةكطرتوووةكانىىة, بىىةالم طىىةر مةبةسىىتيان بىىوو بىىةعس بىىِروخَينن       
جىىؤرؤ بىىؤش هاتىىة سىىةر شاشىىةى تةلىىةفيزيؤن و كارةسىىات  هةَلةجبىىةى        
بةمنونة هَينايةوة وةك كارَيك  خراث  بىةعس لىة قةَلىةم  داو سىاَلوى بىؤ      

بةعسىىىي  وةزيىىىرى  طيىىىان  شىىىةهيدان  هةَلةجبىىىة نىىىاردو ثىىىاش ِروخىىىان   
 دةرةوةى ئىىىىىىىةمريكا كىىىىىىىؤَلن ثىىىىىىىاوَل  سىىىىىىىةردان  مىىىىىىىةزارى شىىىىىىىةهيدان  

 هةَلةجبةى كرد. 
  رةنطدانةوةو لَيكضوواندن:

ديارة كارةسىات  هةَلةجبىة ِرةنطدانةوةيىةك  قىوَل  كىرد لىةناو كؤمىةَل         
كوردةواريىىىدا بىىىةالم تاضىىىةند لىىىةكارى بةرذةوةندخوازانىىىةى نةتةوةيىىىىدا      

هةَلوَيستةى دةوَى و هىةوَل دةدةم لىة ثاشىاندا بَيمىة      بةكارهاتووة ئةمةيان
سىىىىةر اليةنىىىىةكان , لىىىىةثَي  ِراثىىىىةِرين كارةسىىىىات  هةَلةجبىىىىةء ئىىىىةنفال و   
ِراطواسىىب و بةعىىةرةب كىىردنء بىىة بةعسىى  كىىردن خىىؤى هاويشىىتة نىىاو زؤر 
مىىةوداى ئىىةدةب  و كؤمةاَليىىةت  و سياسىى  كىىوردةوة بىىةالم نىىاكرَى نىىاوى     

اكان  كوردايىىةت  ضىىونكة تىىةنها بىىةِرووى سىىؤزو   بنىىَيني سىىراتيذ بىىؤ بنىىةم  
بىةزةي  لىىةم مةسىاالنةمان دةِروانىى  كىىة دةبىوو ئيشىى  لةسىةر بكىىةين ضىىؤن     
جولةكةكان مهؤلؤكؤست(يان كردة نةخشةيةك بىؤ ئاينىدةيان و جيهانيىان    
لةسةر هةذاند ئَيمىةش هىةمان شىَيوةمان ثَيويسىت بىوو كىة ةانكردايىة لىة         

ةجبة, سةرةِراى ئةمانة زؤر لة نوسىةران و  هةردوو كارةسات  ئةنفالء هةَل
شاعريامنان مهةَلةجبة( يان ضواندووة بة مهريؤشيما( كة الى من وا نيية و 
هةَلةجبىىىة هىىىىةر هةَلةجبةيىىىة دةكىىىىرَى ئَيمىىىىة هىىىةردوو شىىىىارى هريؤشىىىىيماو    
ناكازاك  بةدةستة خوشك  هةَلةجبة بدةينة قةَلةم لىة ِرووى ئىةو زوَلمىةى    
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ياوازى هةَلةجبة ئةوةيىة كارةسىاتةكة لىة نةتةوةيىةك      لَييان كراوة بةالم ج
بن دةست  بَ  ئااَلى بَ  دةنىل و كىةم دةسىت كىة كىةت ثشىتيوان  نىةبوو        
كراوة، جطة لةوة هريؤشيما و ناكازاك  لةاليةن كَيوة بؤردومان كران ئايا 
وةك هةَلةجبىىة هىىةمان ئىىةو دةوَلةتىىةى هةَلةجبىىة لىىة نةخشىىةى جوطرافيايىىدا  

 اوةيىىىىىة، يىىىىىان لةاليىىىىىةن دةوَلىىىىىةتَيك  تىىىىىر كىىىىىة لةطىىىىىةَل   بىىىىىوو كارةكىىىىىة كر
 لةشةِردا بووة. 

  تاوانباركردنى هَيزة كوردييةكان:
لىىة كارةسىىات  هةَلةجبىىةدا ئىىةوةى بؤتىىة جَيطىىةى مشىىتومِرو لَيىىدوان لىىة    
ضؤنيةت  ِرووداوةكة و تاوانبىاركردن  اليةنىة كوردييةكانىة لىة بةشىداري       

ر كردنة ثاساوة لة بةشدارى رذَيمى   كارةساتةكةدا, هةرضةندة ئةم تاوانبا
بةعس  عةرةب  شؤظَين  كة ثَي  واية هةَلةيةك  طىةورة يةخىةمان دةطىرَى    
كىة ثاسىىاو بىىؤ دِرنىىدةي  ئىىةو ِرذَيمىىة بَينينىىةوة و بَلىىَيني خىىةتاى كىىورد بىىووة  
ضىىونكة لىىة سىىراتيذيةت  بىىةعس دا تىىةنها كىىوردقِران مةبةسىىت  سىىةرةك     

ة شؤِرشىىى  ئىىىةيلول بىىىة ثيالنىىى     ( كىىى1975بىىىووة, باشىىىة ثىىىاش سىىىاَل  م   
هةَرَيمايىىةت  و دةوَلىىةتان  طىىةورة تووشىى  شكسىىت هىىات هىىةر لىىة سىىاَل        

( بؤض  بِريارى ِراطواسىتن  زيىاد لىة ثَيىني هىةزار طونىد درا ديىارة        1978م
ئةمىىة كىىارى بىىة نةخشىىةو ثيالنىى  داِرَيىىذراوى بىىةعس بىىوو بىىؤ طىىةىل كىىورد,     

ادكردن  شىىىىىارى ِراسىىىىىتة هَيىىىىىزة كوردييىىىىىةكان بةشىىىىىداري  شىىىىىةِرى ئىىىىىاز  
هةَلةجبىىةيان كىىرد لةطىىةَل رذَيمىى  ئَيرانىىدا لىىةثَي  ِرودانىى  كارةسىىاتةكة,        
هةَلةى هَيىزة كوردييىةكان ئىةوةبوو ئَيرانيىان بةدؤسىت زانى  نىةدةبوو بىنب         
بةضاوسا،  ِرذَيم  ئَيران تا ئةم تؤمةتىةى ئىةمِرؤ نةدرايىة ثاَليىان, لةطىةَل      

ثَيشىمةرطانةى تَيىداكرابَ    ئةوةشىدا زؤر ناوضىة هىةبوو بىَ  ئىةوةى شىةِرى       
بىىىىىةعس كيميابىىىىىاران  دةكىىىىىردن بىىىىىةبيانووى ئىىىىىةوةى كةوتؤتىىىىىة هَيَلىىىىى     
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محةرامكراو( من نامةوَى ثاكانىة بىؤ حيزبىة كوردييىةكان بكىةم, بىةَلكو مىن        
دةمةوَى دِرندةي  بةعس هيض جؤرة ثاكانةيةك  بىؤ دورسىت نىةكرَيت كىة     

ن دةسىتء ديلى    بةويست  بةرنامةِرَيذى خؤى طةرةك  بىووة كىورد هىةر بى    
عةرةب بَيت و ناوى كوردستان لة كولةكىةى تىةِردا نىةبَيت و بَلىَ  ممشىال(      
بة عرياقىي  بَلىَ  عَيراقى  عىةرةب  و نةتىةوةي  سىةرةك  لىة عَيراقىدا هىةر          

 عةرةبةو كةس  تر بؤى نيية بَلَ  بوومن هةية.
  هةَلةجبة و شةِرى حيزبةكان:

ى نيطىىةران  و بَيىىزارى  ( ئىىةوةى بىىووة مايىىة 1991لىىةثاش ِراثىىةِرين  م 
طشىىت تىىىاكَيك  كىىورد شىىىةِرى وَيرانكىىةرى نىىىاوخؤ بىىوو كىىىة سىىىةدان الوى     
خةَلتان  خوَين كردو سةدان ذن  بَ  مَيىرد كىردو سىةدان منىداَل  هىةتيوو      

 كرد ثَي  واية ئَيستاش زامةكان  ئةم شةِرة نةطريسة ساِرَيذ نةبوون. 
وو لةطىىىىةَل ئىىىىةوةى زيىىىىاتر مةبةسىىىىت  منىىىىة ضىىىىؤنَيت  مامةَلىىىىةكردن بىىىى  

هةَلةجبىىىةدا لةشىىىةِرى حيزبىىىةكان  كوردسىىىتاندا ضىىىونكة دةكىىىرا ئةوةنىىىدة    
هةَلةجبة بة ثريؤز دابنراية شةِرى ناوخؤى تَيدا حةرام بكرايةو هةموومان 
زامةكان  هةَلةجبةمان قورت بزانياية نةك زامىةكان  زيىاتر بكولَينينىةوة,    

انىىدا هةَلةجبىىة دةتىىوامن ضىىةند منونةيىىةك بَينمىىةوة لةشىىةِرى طشىىت حيزبةك  
بووة مةيىدان  سىةرةك  ملمالنَيى  خؤيىانء هَيىرش كردنىة سىةريةك, هىةر         
تىىاق ء دةسىىتةو هَيزَيىىك بةدةسىىةالت نىىامؤ بوايىىة دووريىىان دةخسىىتةوة بىىؤ    
ناوضىىةى هةَلةجبىىة ئَيىىراني  بىىةناو كىىة دؤسىىت  حيزبىىةكان بىىوو ثِرضىىةك     

اتايىةك  تىر   دةكردن و هةَلةجبةيان ئةوةندةى تر شةالَل  خوَين دةكرد بةو
ثشت طوَى خستن  ناوضةى هةَلةجبةو طةرا دانان  ضةند طروثَيكى  نىامؤ   
بىىة كىىوردى وةك مجنىىد االسىىالم( و هةنىىدَى تىىاقم  تىىر لةووانىىةش سىىةيرتر    
ئةوةية طشت طروثة ئيسالميةكان بةميانِرةوو توندِرةوى جيهاديىةوة هىةر    
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مىو خىةم  لةم ناوضةيةدا هاتوونة مةيىدان  سياسىةت, ديىارة لةبىةر بَىخىة     
ساردى حيزبة دةسةالتدارةكان  كوردستان بووة ضونكة نىةيانتوانيوة لىة   
ئاست قةيران  فكرىىو كؤمةاليىةت  و ئابوريىدا بىن لةناوضىةكةدا و خىاَل        
الواز بوون كة بواريان بؤ ئةم طروثانة ِرةخساند لة هةَلةجبةدا النة دابنىَين  

ةثشىىىت طشىىىت  بىىىةو حوكمىىىةى سىىىةر سىىىنورو دةوَلىىىةتَيك  دذ بىىىة كىىىورد ل    
ِرووداوةكان  هةَلةجبةوة بوو هةندَى جىار بىة فرمىان  ئَيىران ئىةو طروثانىة       
داوايىىان دةكىىرد ثَيويسىىتة تىىا مسىىةيد سىىادد( ضىىؤَل بكىىرَى بىىؤ ئىىةوان كىىة        

( 4مةبةست لةوة بوو دوو هةرَيمةكة بكةن بةسَ  هةرَي  تا كوردستان لة م
ن  بىىةعس ئىىةو ( ثارضىىة ديىىارة هىىاتن  ئىىةمريكا و ِروخىىا 6ثارضىىة بكرَيتىىة م

 خةونةى ئَيران  بردة ضاَلةوة. 
( ساَلةى كارةسات  هةَلةجبةدا دةكرَى سياسىةت  كىوردى   17لةيادى م

لةسةر بنةماى كاركردن بؤ ئايندةى نةتةوةي  بَيت نىةك بىَ  بةرنامىةي  و    
خةمسىىاردى لىىة ئاسىىت ئىىةم كؤسىىتة طةورةيىىةى طىىةىل كىىورد بىىا هةَلةجبىىة         

ةك ضىىاو ببيىىنني و خؤمىىان نةخةينىىة    فَيرمىىان بكىىات دوذمنىىان  كىىورد بةيىى    
سةنطةرى دذ بةيةك, دَلنيام خوَين  شةهيدان  كيمياباران  هةَلةجبة ئىةو  
بارانىىة سىىورةية كىىة هىىةرطيز يادمىىان ناضىىَىو سىىاالنة لةياديىىدا بةسىىةرماندا  
دةبىىارَىو سىىةرو ضىىاومان تىىةِر دةكىىات بىىة ئاطامىىان دَينَيتىىةوة ِرو ىىان لىىة      

ةوةى ئىىىةم خةمىىىة الى خؤتانىىىةو عومىىىةرى  ثَيمىىىان دةَلىىىَ  مةترسىىى  ِرةوَينىىى 
 خاوةرى هةَلةجبة باوةش بةالشةى دَلماندا دةكات تا لةيةك نةترازَيني. 
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 ى رؤذنامةى نَيوةند باَلوكى وةتةوة.17/3/2005(ى رؤذى 15لة ذمارة )

 ئةو ساتانةى 
 خةمى خيَزانيَكى ئةنفال هةذاندمى

 

يىةت  لىة دةيىان و    هةموو ضركة سىاتةكان  تةمىةن  مرؤظى  كىورد ثرِ    
سىىةدان بىىريةوةرى تىىاَلء مىىةرط  ديىىار و لةبةرضىىاوون بىىوون  ئىىازيزان,      
لةهىىىةموو يىىىادة تاَلىىىةكان كاريطىىىةرترو هةسىىىت جوَلَينىىىةرتر يىىىادى ئىىىةو     
مرؤظانةيىة كىة نىاتوانني بَلىَيني مىاون يىان مىردون ئىةوي  كارةسىات  ثىىِر          

 مةينةت  ئةنفالة. 
ؤ ناوضىةيةك  كوردسىتان   ضةند رؤذَيك بةر لة ئَيستا سةرفةرم كرد ب

و لىىىةناو ئؤتؤمبيلةكىىىةدا بةِرَيكىىىةوت ثيىىىاوَيك  زؤر هىىىَيمن و دةموضىىىاو    
تةماوي  بين  دياربوو خةم ِريش  ِرةش  ماشء برنيو  كرد بوو, هةر 
ئىىةم دميةنىىة ثىىِر سىىةرني ِراكَيشىىةى ئىىةو ثيىىاوة واى لَيكىىردم لَيىى  نزيىىك      

 ببمةوة و يةكر ناسينَيك بسازَين . 
ى شوَين  نيشتةجَيي  كرد, ووت  خةَلك  طىةرميامن  هةر كة ثرسيار

و ئينوا هةناسةيةك  ساردى قوَل  هةَلكَيشاو يةكسةر وام هةست كرد 
كىىىة ئىىىةم ثيىىىاوة طىىىةورةترين نىىىاخؤش بىىىة تةمىىىةنَيك  كةمىىىةوة بينيىىىوة      
بةراسىىت  كىىاتَ  باسىى  خىىؤى كىىرد نىىةمتوان  هىىيض بَلىىَي  لىىة هةَلكَيشىىان   

يىىةكَ  زؤر تىىا تىىةواو ِرووداوةكىىامن ضىىةند هةناسىىةيةك  سىىاردو بىىَ  دةنط
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هَينايىىىىةوة ثىىىىَي  ضىىىىاوى خىىىىؤم, بؤيىىىىة حىىىىةز دةكىىىىةم قسىىىىةكان  نىىىىاو     
 ئؤتؤمبيلةكةى ثياوة طةرميانيةكة بطَيِرمةوة. 

( بوومىىىة ثَيشىىىمةرطة ئىىىةو 1984مىىىن ئَيسىىىتا مامؤسىىىتام لىىىة سىىىاَل  م
كاتةش مامؤستاى شؤِرش بووم لة شىاخ, هىةر لىة ثَيشىمةرطايةت  دوو     

ن, ثَي  دةست ثَيكردن  ئةنفال لة طونىدة ئازادةكىان    برام شةهيد بوو
كوردسىىتان وانىىةم بىىة منىىاالن دةووتىىةوة لىىةذَير ِرة ىىةت  بىىَ  ِرة ىى         
تؤثء ناخؤش  بؤردومان  ِرذَي  جار هةبوو وانةكةم بؤ تىةواو نىةدةكرا   
و بةثةلىىة منىىاالمن ِرةوانىىةى ئةشىىكةوت و ئىىةو شىىَيونانة دةكىىرد كىىة تىىؤث   

ؤرة بةسةرمان برد تا ئةنفالةكة لة كات  ئةنفاليشىدا  نايطرَيتةوة, بةو ج
مناَلىىةكان  خىىؤم كىىة دوو كىىوِرو كىىىَيك بىىوون لةطىىةَل دايكيانىىدا ِرةوانىىةم   
كىىردن بؤئىىةوةى بةردةسىىت  ِرذَيىى  نةكىىةون كىىاتَ  رؤيشىىب ئىىةو ضىىركة         
سىىىاتةم قىىىةت لىىىةبري ناضىىىَيتةوة كىىىة خواحىىىافيزي  ىَل كىىىردن, ضىىىونكة دوا  

نَيك  زؤر مناَلةكامن سةيريان دةكىردم, وةك  بينيان بوو بؤ من سةيركرد
ئىىىةوةى كىىىة بَلَيىىى  بىىىؤ دواجىىىار سىىىةفةرى يىىىةكوارى بَيىىىتء ئىىىير يىىىةكر   

 نةبينينةوة. 
كوِرة طةورةكةم ناوى باخةوان بوو من ئةمويست بةِراست  باخةوان 
بَيت و لة ئايندةدا خةونةكان  بَينَيتةدى و لة ئىامَيزى بىاخ  ئازادىىدا    

ئاو بىدات, ثشىتيوان  بىرا بىىووك  مىن طىةرةك  بىوو        طوَل  جوان  ذيان 
ثشتيوانَيك بَيت بىؤ باخىةوان و والتىة سىوتاوةكةى ثىةرذيني  كىة تاقىة        
خوشك  بىوكيان بوو دةمويست ئةو ثةرذينة بَيىت كىة دةسىت  رةشى      
ئةنفالىيان نةيِروخَينن و تَيك  نةدةن و خةونة بىووكةكان  نىةزِرَينن,  

شىىنةى شىىةماَل بىىوو بىىؤ مىىنء كؤرثىىةكان     دايكيىىان كىىة مشىىةماَل(ة بىىوو   
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هيالكىىى  و مانىىىدووبوون  منىىى  ئةِرةوانىىىدةوة بىىىة قسىىىة شىىىةماَليةكان و    
 ثةروةردة ِرةسةنةكةى كة ئاراستةى مناَلةكان  دةكرد. 

ئَيستا من وا ضواردة ساَلة دوورم لة مشةماَلة و باخةوان و ثشتيوان 
ن شىادبَيتةوة, يىاد   و ثةرذين( هةر ضاوةِروامن بؤ ساتَ  ديدةم بةديداريا

و بىىريةوةرى ئىىةوان بؤتىىة خىىةمَيك  وا طىىةورة تةنطىىة نةفةسىى  كىىردومء     
هَيزى لة بةربِريوم تةمةنيش  وا دةضَيتة سةرةوة و بةرطةى ئىةم هىةموو   
مةينىىةتىو ناخؤشىىيية نىىاطرم, خؤزطىىة دةخىىوازم رؤذَيىىك خَيزانةكىىةم و       

 مناَلةكامن ببينمةوة ئينوا بشمرم هةر ثَي  خؤشة. 
ةوةى ئىىةم ضىىريؤكة خةماويىىة منىى  لىىة شىىوَين  دابىىةزين  نزيىىك   طَيِرانىى

كىىىردةوةو دواى ماَلئىىىاواي  لىىىة مامؤسىىىتا دابىىىةزي  و خىىىةياَل  ئىىىةنفال و  
ذيان  ضةندةها خَيزان  وةك ئةو ثياوة تىا طةيشىتمة مىةنزَل, كىَ  طىوَى      
بيست  ئةم ِرازانىة بَيىت كىة كارةسىاتَيك  ئاطراويىة لىة دَلى  خؤيىدا تَيىر          

ئةنفاىل ضىؤن لىةدَل دةرضىَ  مةطىةر هىةر كىورد نىةبَىو دَلى          نةطرَى يادى 
 بةرد بَ . 

تىىؤبَلَي   جىىارَيك  تىىر ئىىةو ثيىىاوة مناَلىىةكان  ببينَيتىىةوة يىىان بىىة ئىىةم   
هىىةموو بريةوةريانىىةى لةطىىةَل خَيزانةكىىةى هىىةيبووة دةيانباتىىة ذَيىىر طىىَل,  

 ئاى كوردى بةش مةينةت. 
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( 501ذمةةةةارة ) 14/4/2003لةةةةة رؤذنامةةةةةى ئةةةةااَلى ئةةةةاز دى رؤذى 

 باَلوكى وةتةوة.

 خةونة بةدى نةهاتووةكانى دميوكراسى 
 لة هةلَبذاردنةكاندا

 

هةَلبىىذاردن خىىؤى لىىة خؤيىىدا مىىافَيك  ِرةواى طشىىت مرؤظَيكىىة لىىة بىىارة      
جياوازةكاندا بؤ طةيشب   بة ئاماجنَيك  ديار كراوو دةرخسبء خسىتنة  

و بؤ ئةو ثؤستةى ديارى كراوة ِرووى بوارى تواناو ووزةى اليةن  ثاَلَيورا
جا لةئاست  بةِرَيوةبرنىدا بَيىت وةك كىارى كىارطَيِرى بىؤ بةِرَيوةبىةرَيك يىان        
لةسىىةر ئاسىىت  بىىاآلى نيشىىتمانىدا بَيىىت وةك هةَلبىىذاردن  سىىةرؤك كؤمىىار   
يان ئةندامان  ثةرلةمان, جطة لةم بوارانىة ضىةندين شىَيوازى هةَلبىذاردنء     

زطىىىىا حزبيىىىىةكان يىىىىان ِرَيكخىىىىراوة    خؤثىىىىاآلوتن هىىىىةن هىىىىةر لىىىىة دامىىىىو دة    
ثيشةييةكان, ئةم هةَلبذاردنانةش لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيك  تر طؤران  
بةسىىةردا دَيىىت ئىىةوي  ثةيوةسىىتة بىىةتواناى طةشىىةكردن  بىىريو ضىىؤنيةت  
حىىاَليبوون لةبنىىةماكان  دميوكراسىى , طىىرنطرين خىىاَلي  لةتَيطةيشىىتن     

ايي وةرطرتن  جياوازييةكانة, دميوكراس  قبوَل كردن  بةرامبةرو بةئاس
ئىىةوي  لةسىىةر بنىىةماى ئىىازادى تىىاكء كىىاركردن بؤمىىاف  تاكةكىىةت, ئىىةم    
جياوازيةش لة كؤمةَلطاكان  ِرؤذهةآلتدا تىا ئَيسىتا فةراهىةم نىةبووةو وةك     
ثَيويست كارى بؤ نىةكراوة, بىة ثَيىىةوانةوة كىا ركىراوة بىؤ بةرهىةمهَينان         

تىاكو ثَيشىيلكردن  مىاف  طشىت       بريى ضةوت  داطريكارىو ِرةتكردنةوةى
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نةتةوةي  بة تايبةت طةىل كورد لةاليةن دةسىةآلتداران  نةتىةوةكان  سىةر    
 دةستة لةعةرةبء توركو فارت لة ِرؤذهةآلت  ناوةراست.
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 ِرذَيمى بةعسء هةَلبذاردن:
بىىىىؤ بةرهىىىىةم هَينىىىىان  عىىىىةقَل  تىىىىاكو بىىىىة ثريؤزكردنىىىى  سىىىىةركردة لىىىىة   

ِرذَيمىىى  ثَيشىىىوو باسىىى  هةَلبىىىذاردنء   ِراطةياندنىىىةكان  خؤيانىىىدا هةميشىىىة
دميوكراسىىىىىىو سؤسياليسىىىىىت  دةخسىىىىىتة نىىىىىاو ناوانىىىىىةوةو بةشىىىىىَيوازة    
تةقليديةكىىىىةى خؤيىىىىان خىىىىةَلكيان لةسىىىىةر ِرادةهَينىىىىا بىىىىةآلم لىىىىة ثشىىىىت        
كةواليسىىىىةكانء سىىىىنوقةوة بريارةكىىىىان دةردةضىىىىوونء بىىىىةثَي  فىىىىةرمان    

مان  سىىةرؤكايةت  ئةجنومىىةن  بىىةناو شىىؤِرش, هىىةر لىىة ئةجنومىىةن  نيشىىت
عىىىىريادء سىىىىةرؤك  كؤمىىىىارو دوو ئةجنومةنىىىىة كارتؤنيةكىىىىةى كوردسىىىىتان  

هتد بىةم شىَيوازة خؤيىان ناويىان نىابوو       …مياسادانانء جآبةجآكردن(و
 هةَلبذاردن  دميوكراسيانة.

 هةَلبذاردن لة ئؤرطانةكانى حزبةكاندا:
ثاش ئامىاذة ثَيكىردن بىؤ شىَيوازةكان  هةَلبىذاردن لةسىةردةم  رذَيمى         

يىىىىاى بىىىىىةعس ئىىىىىةوةى وةك نىىىىةريتَيك  ِرؤذهىىىىىةآلت  ماوةتىىىىىةوة   تؤتاليتار
هةَلبذاردن  ئؤرطان  حزبةكانة لةم ناوضةيةدا, حزب  دةسةآلتدارو حزب  
ئؤثؤسزيؤن هةر هةمان نةريت لةهةَلبذاردنةكانىدا ثىةيِرةو دةكىةن, كىآ لىة      
ئَيمة سةرؤك يان سكرتَيرى حزبَيك  بين  تا مردن لة ثؤستةكةى خؤيىدا  

ة, ئايا ئةمة لة ِرؤذئاواش بىةو جؤرةيىة, كةواتىة دةبَيىت بثرسىن      نةمَينَيتةو
لةو كةسانة لَيهاتووترو بة ئةزموون ترو بةتوانا تر لة طؤرةثانء مةيىدان   
دةسةآلتء فكرو سياسةتدا لة ئىارادا نىني كةواتىة ئةمانىة ئىةو فريشىتانةن       
كىة خىىوا بىىؤ دةسىةآلتء كورسىى  نىىاردوونىو نابَيىت بطىىؤِردرَين, سىىةيرةكة    

وةداية حزبة بةناو مؤدَيرنء ثيشكةوتنخوازكاني  لةسىةر ئىةء نةريتىة    لة
ئايىىا دةكىىرآ بَلىىَيني حزبىى  مىىؤدَيرن لةئارادايىىة     ’دةِرؤن كىىة بايىىان كىىرد, 

لةوكاتىىىةى كةسىىىَيك دةسىىىةآلت  لةهىىىةموان زيىىىاتر بَيىىىتء كىىىةت نىىىةتوانآ    
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لةبةرامبةريىىىدا خىىىؤى بثىىىاَلَيوآ, ئةمىىىة وةك دةسىىىةآلت  يةكىىىةم  حىىىزب,       
ةو بةشىىةكان  تىىرى حىىزبي  لةسىىةر ئاسىىت  خزمايىىةتىو     ئؤرطىىانء شىىان 

دةوَلةمةندىو زمان لوسىو دةستةطةرىو هَيزو ثشتيوان  دادةمةزرآ لىة  
زوربىىىىةى حزبىىىىةكان  ِرؤذهةآلتىىىىدا بىىىىة تايبىىىىةت عىىىىريادء كوردسىىىىتان لىىىىةم 
حاَلةتةشىىدا جىىارَيك  تىىر هَيىىزى بىىريو مىىاف  تىىاك ِرَيخؤشىىكردن بىىؤ ئىىازادى   

ى كؤمىىةَلطا دةكةنىىة تىىةمتومانء ناويىىان  فىىةزاى خؤيىىان وون دةكىىةنء دنيىىا 
لَيناوة هةَلبىذاردنء ئىازادى بةباشى  ياسىاكان  جةنطىةَل بةرقىةرار دةبَيىت        
كىة بىىةهَيزةكان الوازةكىىان دةخىىؤنء ياسىاى سروشىىت  يىىةك اليةنىىة دةبَيتىىة   

 ئةو ثةيوةندييةى ناوى خبؤرو خواراوة.
 هةَلبذاردن لة ثةرلةمانى كوردستاندا:

ن  ثةرلىىةمان  كوردسىىتاندا دةكىىرآ الثىىةرةكان     لةتىىةوةرى هةَلبىىذارد  
ضةندين ساَلةى دةسةآلت  حزب  كوردى هةَلدةينىةوةو بيكىةين بىة دةرت    
بؤ مَيذووى نزيكمان, ئةو ثةرلةمانىةى بىةناو بىاآلترين دةسىةآلت  كىوردةو      
بىىوو بىىة ئةلتىىةرناتيظ  بؤشىىايي ئيىىدارىو سياسىى  لىىة كوردسىىتاندا ثىىاش     

ثرسىىني مىىةهامء كىىارى ثةرلىىةمان وةك    وةدةرنىىان  بىىةعس بىىةآلم دةكىىرآ ب   
ثَيويسىىت بىىووة يىىان نىىا دةتىىوانني بَلىىَيني ثةرلىىةمان  دابىىةش كىىراوى حزبىىة     
طىىةورةكان بىىوو طىىةر وانيىىة بؤضىى  ياسىىاى متىىةحري ء تىىةجرمي ( شىىةِرى      
نىىاوخؤ جآبىىةج  نىىةكرا يىىان ضىىؤن دةبىىآ ثةرلىىةمانتار كىىة دةسىىت  خسىىتة  

ستان خوارد كة ئىةوةى  سةر ئةوكتَيبةى بِرواى ثَييةتىو سوَيندى بةكورد
لىىة بةرذةوةنىىىدى طىىىةىل كىىىورد نىىىةبآ نىىةيكا, تىىىؤ بَلىىىآى شىىىةِرى نىىىاوخؤ لىىىة   
بةرذةوةنىىدى كىىورد بووبىىآو ئَيمىىة نىىةمانزانيبآ, ثىىَي  شىىةِرى نىىاوخؤش      
دةسىىةآلتء كورسىى  بىىةش كىىراو جىىَيطري بةقىىةد بةِرَيوةبىىةرو بريكىىار بةقىىةد   

نىىةدةكرا  وةزيىىر دةسىىةآلت  هىىةبوو كىىة ناويىىان نىىا فيفتىى  بىىة فيفتىى  ئايىىا      
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حزبَيىىىك بةتىىىةنها بىىىؤ ضىىىوار سىىىاَل دةسىىىةآلت  بىىىة دةسىىىت بوايىىىةو ثاشىىىان     
هةَلبذاردن  تىر بكرايىة, لىة وةآلمى  ئةمانىةدا دةَلىَي  نىةخَير نىةدةكرا لةبىةر          
ئةوةى هةست  يةكر قبىوَل نىةكردن زاَل بىوو بةسىةر طشىت اليةكىدا تىةنها        

ى يىةكر  شتآ كة بةباشيان زان  فيشىةكء طوللىةو تىؤث بىوو بىؤ سىِرينةوة      
ئةمة جطة لة هانا بردن بؤ دوذمنان  كورد بؤ لةناو بردنى  ئىةوى تىر وةك    

 عةقَل  مريةكان  سةردةمةكان  ثَيشوو.
 روخانى بةعسء هةَلبذاردن:

بىىة ثىىاش ئىىةوةى رذَيمىى  بىىةعس لةاليىىةن ئةمىىةريكاو هاوثةميانىىةكان      
ِروخا بؤ ثِركردنةوةى ئىةو بؤشىاي  دةسىةآلتةى ئةمةريكيىةكان ويسىتيان      
خؤيىىىان كاروبارةكىىىان  عىىىرياد بةِرَيوةبىىىةرن بىىىةآلم لىىىةِرَي  ميكىىىانيزمَيك       
ناراستةءخؤي  كؤبوونةوةى هيزة عرياقيةكان لة ناسرية بةسةر ثةرشت  
 مزاَلماى خةليل زاد(و ِرَيكةوتن لةسةر شَيوازى دابةش كردن  دةسةآلت.

لة ثىاش ئىةوة بريىارى ئةجنومىةن  دةسىةآلتيان دا كىة بىؤ هىةر مانطَيىك          
ةكَيكيان ديارى كرد دةسةآلتةكة بةِرَيوةبىةرَيت, لةطىةَل طىؤِرين  كورسى      ي

دةسةآلت  هةموو ئةو سةركردانةدا ثشَيوىو ئاَلؤزىو كارى تىريؤر زؤرتىر   
دةبىىىوو تىىىا سىىىةرهةَلدان  مسىىىةدر(و شىىىةِرةكان  لىىىة زؤربىىىةى شىىىوَينةكان     
عرياقىىدا. ئةمىىةريكازان  لىىةم جىىؤرة ميكانيزمةشىىدا سىىةركةوتوو نىىةبوو كىىة  

َيشر بِرياريدا بوو وةك هَيزَيك  داطريكةر عىرياد بىةِرَيوة ببىات ئىةم كىارو      ث
بارانىىىة لىىىة سىىىايةى داطريكاريىىىدا هىىىةروةك ثَيويسىىىت نىىىةبوو بؤيىىىة بِريىىىارى  
طَيرانىىىةوةى دةسىىىةآلتىدا بىىىؤ عرياقيىىىةكان, بىىىةآلم كىىىام دةسىىىةآلتء ضىىىؤن    
ا دةسىىةآلتَيك كةلىىةم هىىةموودانان  ثؤسىىتء شىىَيوازة كارطَيِريانىىةى دايىىدةن  

هىىىىةرطيز طرنطىىىى  بةهةَلبىىىىذاردن نىىىىةدراو بةشىىىىَيوةى عةفىىىىةوىو زؤرينىىىىة      
 دةسةآلتةكانيان ديارى دةكرد.
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 ئةجنومةنى نيشتمانى عرياق:
ثاش ئةوةى ياسا كؤنةكان  دةستورى عرياد وةال نراو بِريارى دانان  
دةستورى كات  نوآ درا بؤ عرياد تا ئَيستا هيض خاَلَيك لةو ياساى كاتية 

راوة بةتايبىىةت ئةوانىىةى ثةيوةنىىديان بىىةباردوؤخ  ئاسىىاي   جَيبىىةجَي نىىةك 
كردنةوةى شارى كىةركوكء ناوضىةكان  تىرى كوردسىتان هةيىة, بىةآلم بىؤ        
ئىىىةوةى بتىىىوانن بةرنامةيىىىةك  تىىىر دابنىىىَين كىىىة يةكَيكىىىة لىىىة شىىىَيوازةكان      

 بةِرَيوةبردن بِريارى دامةزراندن  ئةجنومةن  نيشتمان  عرياد درا.
رةى دانان لىةجيات  دةنطى  خىةَلكء سىنوق      جارَيك  تر سةيرو سةمة

هةَلبىىىىذاردن لةاليىىىىةن حزبىىىىةكان  عىىىىرياد بةطشىىىىت  بىىىىةبيانووى ئىىىىةوةى      
بىىىارودؤخ  ئىىىةمن  عىىىرياد بىىىوار ناِرةوخسىىىَينآ بىىىؤ هةَلبىىىذاردن بِريىىىارى       
متةوافود( جآبةج  كرا سةير لةوةداية كوردستان هيض طرفتَيك  ئةمن  

دةسىىةآلت كارةكىىان  رايىى   نيىىةو لىىةجيات  حكومىىةتَيك دوو حكومىىةت  بىىة   
دةكىىةن بىىةآلم وةك كارةكىىان  تىىرى ثرؤسىىةى ناونىىان  دميوكراسىى  هىىةر        
حزبةو ضةند كةسَيك  ديارى كىرد لىة ئاسىت  شىارةكان  كوردسىتانء لىة       
هؤَلىىىة داخراوةكانىىىدا ئىىىةوةى مةبةسىىىتيان بىىىوو دةنطيىىىان ثىىىآدانء ضىىىةند    
ء كةسىىَيك  نوَينىىةرى حزبىىةكان ضىىوونة ئةجنووومىىةن  نيشىىتمان  عىىرياد    

كىىىارى ِرؤتينىىىى  دميوكراسىىىى  جىىىىارَيك  تىىىىر يةخىىىىةى خىىىىةَلك  طرتىىىىةوةو  
كةناَلىىىىةكان  حزبىىىىةكاني  شىىىىةوانة لىىىىة كةناَلىىىىةكان  خؤيىىىىان ضىىىىةندين      
بةداوداضوون  سةيرو سةمةرةيان لةسةر مناي  دةكرد طواية با خةَلكان 
 لىىىىىة ئَيمىىىىىةوة فَيىىىىىرى دميوكراسىىىىى  بىىىىىنبء منونةكىىىىىةى بطوازينىىىىىةوة بىىىىىؤ   

 ناوضةكان  تر.
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 ردنة طشتيةكان:هةَلبذا
بِريىىار بىىوو سىىةرذمَيرى طشىىت  عىىرياد ئىىةجنام بىىدةنء ئينوىىا هةَلبىىذاردن     
طشت  بكرَيت, تةنانةت لة طشت شارةكاندا خوىل ِراهَينان  ضةند ِرؤذيان بؤ 
مامؤسىىتاكان كىىردةوة لةسىىةر شىىَيوازى ئامىىارى طشىىت  لَيىى  بَيىىدةنل بىىوونء  

وة بؤ فؤِرم  خؤراك بىة  ديسان بةقسةى مةرجةعيةكان  شيعة هانا يان بردة
بيىىىانووى ئىىىةوةى باشىىىرين هؤكىىىارة لىىىةم هىىىةلو مةرجىىىةدا, سىىىةير لةوةدايىىىة      
شيعةكان بةيىةك ليسىت دادةبىةزنء كىوردي  لىة ترسى  خؤيىان بىة ليسىتَيك          
دادةبىىةزن, هةنىىدَيك ثَييىىان وايىىة كىىورد دةيىىةوآ لةطىىةَل ليسىىت  تىىري  ِرَيىىك      

ك  نىىىاِرةوا دادةنىىىَين, بكىىىةوَيت, عةرةبىىىة سىىىوننةكاني  هةَلبىىىذاردن بىىىة كىىىارَي
ئةوةى ال من بؤتىة سىةرني دةنطىدان  خىةَلك  كوردسىتانة بىؤ ئىةو كةسىانةى         
حزبىىةكان دياريىىان دةكىىةن ضىىونكة ئةطىىةر لىىة عىىرياد هةَلبىىذاردن تىىازة بَيىىتء       

هةَلبىذاردن  ثةرلىةمان  كوردسىتان تامىةزؤر بىن,       1992خةَلك  وةك ساَل  
ل دةدةن ئةجنامىىىةكان  ِروون الم وايىىة ثَيىىىةوانة دةبَيىىىتء خىىةَلك  كةمىىدةن    

بوون لةبةرضىاوى خىةَلك هةرضىةندة وةك طشىت بةرنامىةكان  تىرى ئةمىةريكا        
كارةكىىان  خىىؤى ِرايىى  دةكىىاتء جىىارَيك  تىىر دميوكراسىى  دةبَيتىىة قوربىىان      
هَيزو زؤرينةو تةوافود, ئةوةى ماوة بيَلَي  كورد دَل  بةو كةسانة خؤش نية 

ة لةسىةر كورسى  دةسىةآلت كورديىان     كة مةبةستة دةنطيان ثآ بدرَيت ضونك
لىىىة بىىىري دةضىىىَيتةوةو عىىىةقَل  شىىىؤظَين  عىىىةرةب  زاَلىىىة بةسىىىةرياندا منونىىىةش   
سةرؤك  كات  عرياق  ئيستا م،ازى عويل اليىاوةر(ة كىة بىة دةنىلء وكىارى      
كورد بووة سىةرؤك بىةآلم ئَيسىتا هةرةشىةمان ىَل دةكىاتء بىةرةنطارى ئةوانىة        

لةم كاتةدا كة هيض هَيزَيك شك نابىات بىؤ   دةوةستَيتةوة كة جوداخوازن ئةمة 
بةرطرى كردن لةوهةِرةشانةى دةيكات, دوا ووتةم ئةوةيةكة بَلَي  لة سىايةى  
عرياق  ثىِر لىة بىريى شىؤظَين  عىةرةب  ثرؤسىةو كىارى دميوكراسى  قىورتء          

 سةختء طرانةو باجةكةش  هةر كورد دةيدات.
  1/11/2004ى ( رؤذ8باَلوكى وةتةوة لة رؤذنامةى نَيوةند ذمارة )
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 واآلبوونى دةرطاكانى دميوكراسى
 

طومىىان لىىةوةدا نييىىة كةدميوكراسىى  بىىةكارهَينان  دةسىىةآلتة لةاليىىةن       
خىىىةَلكء طةلىىىةوة يىىىان بىىىةجؤرَيكىر طىىىةل مىىىاف  ئىىىةوةى هىىىةبآ لةِرَيطىىىةى   
هةَلبىىذاردنء ويسىىت  خؤيىىةوة نوَينىىةرةكان  خىىؤى لةثلىىةو ثايىىةو شىىوَينة     

ت لىىىىىىىىةثَيناوى خزمىىىىىىىىةت  دياريكراوةكانىىىىىىىىدا دةسىىىىىىىىت نيشىىىىىىىىان بكىىىىىىىىا 
هاونيشىىىتمانياندا بةطشىىىت  ئةمىىىة فؤرمةَلىىىةكردن  وشىىىةى دميوكراسىىىيية  
لةِرووى زمانةوان ء ماناوة، ئينوا دةشآ ئةم وشىةية بىةثَي  هةلومىةرؤء    
ويست  تايبةت الى كةسان  ثةيِرةوكىةر شىَيوازةكةى بطىؤِرآ. ئىةفالتون      

كراسىى  دةِروانىى   فةيلةسىىوف  يؤنىىان  ئةوةنىىدة ثىىِر مىىة،زاو ئىىاَلؤز لةدميو   
كةبىىةديهاتن  ببَيتىىة مىىةحاَل بؤيىىة هىىةر لىىةو رَيطةيةشىىدا سىىةرينايةوة يىىان    
لةشؤِرشىى  طىىةورةى فةرةنسىىادا شىىَيوازَيك  تىىرى بىىةخؤوة بينيىىوةو بؤتىىة    
سىىىىونبولَيكء سةرضىىىىاوةيةك  ثراكتيكىىىى  بىىىىؤ شؤِرشىىىىةكان  دنيىىىىا، الى     
لينينىىىىىي  دميوكراسىىىىى  خىىىىىؤى لىىىىىةدوو قاَلبىىىىىدا طرتؤتىىىىىةوة ئىىىىىةواني     

اسىىىى  ثِرؤليتاريىىىىاو ئىىىىةوى تريىىىىان دميوكراسىىىى  بؤرذوازيىىىىة كىىىىة    دميوكر
يةكىىةميان بةباشىىرين جىىؤر دةزانىىآ كىىةكرَيكاران بتىىوانن بةئاماجنىىةكان        
خؤيىىىىىىان بطىىىىىىةن، جطىىىىىىة لةمانىىىىىىة الى زؤر دةسىىىىىىتةو تىىىىىىاق ء شىىىىىىؤِرشء  
بةرهةَلستكاران  جيهان تةنانىةت كودةتاضىيةكاني  وشىةى دميوكراسى      

هةَلسوكةوت  خؤيىان بةدميوكراسى     دةكةنة بنَيشتة خؤشةى بن دانيانء
دادةنىىىىىَين، ئىىىىىةوةتا رذَيمىىىىىة كؤنىىىىىة ثارَيزةكىىىىىان  جيهىىىىىان  سىىىىىَييةم هىىىىىةر 
لةدةوَلىىةتانيانء حيزبةكانيشىىيان هىىةر هىىةموويان خؤيىىان بةثةيامهَينىىةرى   
دميوكراس  دةزاننء دةبآ خةَلك لةوانةوة وةريبطرَيىتء تىامء بىؤن  ئىةو     
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ى ئىىىةوان نىىىةبآ، سىىىةير طىىىوآلوة بكىىىات كىىىةالى كىىىةت دةسىىىت ناكىىىةوَيت ال 
لةوةداية ئَيمةى كىوردي  بىؤ بةدبىةخت  خؤمىان دراوسىَيكامنان ئةوةنىدة       
دميوكراس  نني كةبتوانني الن  كةم خؤمىان بِريىارى مىاف  خؤمىان بىدةين      
بىىىةَلكو دةبىىىآ ئىىىةوان بِريىىىارى لةسىىىةر بىىىدةنء لىىىةناوبردنء سىىىِرينةوةمان     

، ئىىةوةى بؤتىىة  بةرنامىىةى كاريانىىة بىىىووك تىىرين مافمىىان ثىىآ رةوا نىىابينن     
جَيطىىىىىةى سةرسىىىىىوِرمان  طشىىىىىتمان ئىىىىىةم ثىىىىىةتاى دكتاتؤريىىىىىةى كىىىىىةدذ     
بةدميوكراسىىية الى خؤمشىىان  طرتؤتىىةوة بىىةوةى كىىةيان نىىةبين  ببَيتىىة  
سىىىىةرؤك  حيزبَيىىىىك يىىىىان سىىىىكرتَيرو مىىىىاوةى زةمىىىىةن ء ياسىىىىاي  تىىىىةواو 
كردبَيتء كورسيةكةى ضىؤَل بكىات بىؤ كةسىان  تىر تةنانىةت بةِرَيوةبىةرى        

  هىىةمان نىىةريت ثىىةيِرةو دةكىىةنء شىىةِرو ثىىةتاى كورسىى      فةرمانطىىةكاني
ئةوانيشىىىى  طرتؤتىىىىةوة بةثشىىىىتطريى كردنىىىى  كةسىىىىان  نزيكىىىى  خؤيىىىىان    
لةدةسىىةآلتداران بىىآ ئىىةوةى طىىوآ بىىدرآ بىىةهيض ثَيىىوةرَيك  توانىىاي  ئىىةو     

 مرؤظانة كةشايستةن يان نا.
وا ضىىىواردة سىىىاَل بةسىىىةر راثىىىةِرينء ئىىىازادى بةشىىىَيك  كوردسىىىتاندا      

آلم لةطىىةَل ئىىةوةى هةلومىىةرج  سياسىى ء ناوضىىةي  هةنىىدَيك     تَيثىىةِرى بىىة 
طرفت  لةبةردةم هةنطاوةكامنان بؤ دميوكراس  دانا خؤمشىان زؤر خىاوو   
بىىىآ بةرنامىىىة لةطىىىةَل رووداوةكانىىىدا خؤمىىىان دةطوجنانىىىد، دةكىىىرا حيزبىىىة      
دةسىىىىةآلتدارةكان هىىىىةنطاو بىىىىؤ دميوكراسىىىى  بنىىىىَين بىىىىةآلم بةثَيىىىىىةوانةوة 

زب  كردنىى  كؤمىىةَل بىىةناوى دميوكراسىى  واتىىة  هىىةنطاويان دةنىىا بىىؤ بىىةحي 
ئةوةندة مافيان بةخىةَلك دةدا لةطىةَل ئىةوان بوونايىة و كىةت رةخنىةى لىَي        
نةطرتناية ئةطةر كةسَيك بيويستاية بريوِراى خؤى دةربِرآ بةآلم ئةو ِرايىة  
لةبةرذةوةندى حيزبةكة نةبواية ئةو كةسةيان بةبةعسى  يىان بىةحيزبَيك     

دةداية قةَلةم، بؤية دةتوامن بَلَي  ئةوةنىدة دميوكراسى    ترى نامؤ بةخؤيان 
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رَيطىىىةى ثىىىىآ دةدرا تىىىا لةطىىىىةَل بةرذةوةنىىىىدى ئةوانىىىدا بطوجنىىىىآ ئةطىىىىةرنا    
لةبنىىىةماكان  دميوكراسىىى  الت داوةو ثَيويسىىىتة سىىىزاى خىىىؤت وةربطىىىرى  
ئةوي  بةثَي  ياساى دانىراوى خؤيىان جىاخوا بكىات روحىت وةك ثةثولىة       

آء كؤتىاي  بىىةذيانت نةيىىةت، بىىةآلم لىىةثاش  بىةئاطرى ئىىةو ناهةقيىىة نةسىىوت 
روخان  بةعس و هىاتن  ئةمىةريكا هاوكَيشىةكة كىةمَيك طىؤِران  بةسىةردا       
هاتء تاِرادةيةك دةرطا بؤ رؤذنامةنوسانء خةَلكان  تر كرايىةوة هةنىدَيك   
لةوشة ثةنل خواردووةكىان  هزريىان خستةسىةر رووثىةِرى رؤذنامىةكانء      

ية دةربىىىىِرى، وا خةريكىىىىة ضىىىىنيء  دةردة دَلىىىى  خؤيىىىىان بىىىىةو ضىىىىةند وشىىىىة 
توَيىىىذةكان  كؤمىىىةَل  كىىىوردةواري  هىىىةنطاوةكانيان خَيراتىىىر دةكىىىةن بىىىؤ    
طةيشىىب بةمىىةنزَل  دميوكراسىى  ماوةيىىةك لةمةوبىىةر هىىةموومان طوَيمىىان       
بىىىىةزةنط  نىىىىاِرةزاي  زانكؤكىىىىان  سىىىىلَيمان ء سىىىىةالحةددين زرنطايىىىىةوة    

ةر ئىةو زانكؤيىةى   كةدةسةآلت  هةردوو ئيدارةكةيان ئاطىادار كىردةوة لةسى   
كراوةتةوة جا ئةوةى كةخوَيندكاران داواى دةكىةن ضىةندة رةوايىة يىان نىا      
ثةيوةندى بةويستء بؤضوونةكانيانةوة هةية بةآلم ئةوةى مىن مةبةسىتمة   
بيَلىىىىىىَي  تىىىىىىةنها كردنىىىىىىةوةى دةرطىىىىىىاى دةربِرينىىىىىى  ئىىىىىىازادة كىىىىىىةمافَيك     

َيوةنىددا  (ى رؤذنامةى ن15دميوكراسيانةى طشت كةسَيكة، هةر لةذمارة م
هىىةواَل  نىىىاِرةزاي  مامؤسىىىتايان  ناوضىىةى شىىىارباذَيِر بآلوكرابىىىؤوة كىىىةدذ   
بةكةموكورتيةكانيان ئاراستةى بةرثرسانء اليةنىة ثةيوةنىدى دارةكانيىان    
كىىىردووة كىىىة ئةطىىىةر بىىىةدةنل داواكانيانىىىةوة نةضىىىن شىىىَيوازى نىىىاِرةزاي        

رطىىان كىىة دميوكراتيانىىة دةطرنىىة بىىةر بىىؤ ئاماجنىىةكانيان، ئةمانىىة هىىةموو دة 
دةكرَينىىىةوة لةبىىىةردةم دميوكراسىىى ء كؤمىىىةَل  مىىىةدةن  بؤيىىىة هىىىةد وايىىىة  
حيزبىىةكان ببنىىة فاكتىىةرَيك  بىىةهَيز بىىؤ ثَيشخسىىتن  دميوكراسىى  ئىىةوي  
دةسىىت بىىةردان  ضىىنيء توَيىىذةكان  كؤمىىةَل  كوردةواريىىة كةنةبنىىة لةمثىىةر   
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لةِرَيطىىىةى طةيشىىىب بةمىىىةنزَل  دميوكراسىىى  بىىىةوازهَينان لةثاشىىىكؤكردن   
ت ضنيء توَيذةكان ضونكة ئَيستا هةرضى  رَيكخىراو هةيىة وا بةسىتةية     طش

 بةحيزبةكانء بةِرَيكخراوى ثيشةي  دانانرَين.
بىىىىةِراى مىىىىن ئةطىىىىةر حيزبىىىىةكان دةسىىىىت بىىىىةردارى ئىىىىةو شىىىىَيوازة دذ       
بةدميوكراسيية نةبن لةئةجنامىدا زةرةرمةنىدى طىةورة هىةر خؤيىان دةبىنء       

لتىىةرناتيى(ى كؤمةآليىىةت ء  كىىةت بِروايىىان ثىىآ ناكىىاتء رَيكخىىراوى مئة    
ثيشىىةي  جَيطىىةى ئىىةم رَيكخىىراوة حيزبيانىىة دةطرنىىةوةو سىىةرهةَلدةدةنء     
لةئةجناميشىىدا دةنطىى  نىىاِرةزاي  بةرامبىىةر بةهىىةموو ئىىةو كىىارة دزَيوانىىةى    
دةكىىىرَين بىىىةرز دةبنىىىةوةو كىىىب كردنيىىىان دةبَيتىىىة مىىىةحاَل. جىىىا كىىىةطؤِران      

 .بةِرَيوةبَيت رؤَل  هةمووان  تَيدا بَيت باشرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رؤذنامةى نَيوةند باَلوكى وةتةوة. 16لة ذمارة )
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 تريؤر سةرضاوةكةى شؤظيَنيزمى عةرةبيية
 

لةم رؤذطارة ثِر ذيارييىةى مةردومىدا ئىةوةى كىة بؤتىة بىاتء مةترسى         
طةورة بؤ سةر ذيان  كؤمىةَلطاكان  مرؤظايىةت  متىريؤر(ة ِراسىتة لىة ِرووى      

بىىة زمىىان  عىىةرةب  بىىةالم هىىةردةم ئىىةم     وشىىة ئىىاراوة ئىىةم زاروةيىىة نامؤيىىة   
وشةية لةم سىةردةمةدا ثَيوانةيىةك  ذيرانةيىة كىة بَلىَيني سةرضىاوةكةى لىة        
رؤذهةالتىىةو بةتايبىىةت عىىةرةب و عىىةقَل  شىىؤظَينيزم  عىىةرةب  نةخشىىةو       
دارَيىىىذةرى ئىىىةم بةرنايةيىىىة, ِراسىىىتة كوشىىىبء لىىىةناوبردن و زؤردارى لىىىة       

م دةتىىىوامن بَلىىَي  لىىىة ثىىىاش جىىىةنط   جيهانىىدا بىىىوون  هىىىةبووة و هةيىىة بىىىةالَ  
جيهىىان  دووةمء كؤتىىاي  هىىاتن  جىىةنط  سىىارد بةواتىىة نىىةمان  بلىىؤك         
رؤذئىىىاواو رؤذهىىىةالت ئىىىةم دياردةيىىىة لىىىة كَيبىىىةركَي  نَيىىىوان زهلَيزةكىىىان و     
دةرهاويشىتةى ملمالنَيكىان هاتىة مةيىدان  سياسىةتةوة دةكىرَى شوناسى         

جيهان  سىىىىىَ  تىىىىىريؤرى سىىىىىةدةى بيسىىىىىت و يىىىىىةك وابةسىىىىىتة بكىىىىىةين بىىىىىة
كةدةوَلةتان  رؤذهةالت دةطرَيتةوة بةتايبةت ئىةو دةوَلةتانىةى ناسىنامةى    

 ئاينييان ئيسالمة.
هةرضةندة لة جيهاندا دياردةكىة بىاَلوة و تىاق  و دةسىتةى تريؤريسىت       
كىىارى دذ بىىة مىىرؤظ ئىىةجنام دةدةن لىىة فليىىثني و تايالنىىد و زؤر شىىوَين  تىىر    

كىىة ئامىىاذةى ثىىَ  بكىىةم هؤكىىارى     بىىةالم ئىىةوةى مةبةسىىت  سىىةرةك  منىىة     
سةرهةَلدان  تريؤرة لة رؤذهةاَلت  ناوةِراستدا, عىةرةب هةميشىة خىؤى بىة     
خاوةن  شارستان  ئيسالم  زانيوة لة ناوضىةكةدا هةرضىةند هىةموو ئىةو     
نةتةوانةى كة ئيسالمن بةشدارن لة شارستان  ئيسالم  دا, بةالم عةرةب 

و فتوحاتانىةى كىة كردوويانةتىة     بة ناِراستةوخؤ لىة مىاوةى ئىةو ،ىةزاوةت    
سىىةر نةتىىةوةكان  كاريىىان كىىردووة تىىا عىىةقَلء فكىىرى عىىةرةب  زاَل بكىىةنء   
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كةلتوورى خؤيان لة ِرَيطةى ثةيامة بةزؤر سىةثَينراوةكةيانةوة بطةيىةنن و   
نةتىىةوةكان  تىىر بكةنىىة خزمىىةتكارى خؤيىىان بىىةوةى ثَيةةمبىىةر عةرةبىىةو         

ا لىة ِرَيطىةى ئىةو كةسىانةى كىة      قورئان خوا بىة عىةرةب  نىاردوَيت  هىةروةه    
بىىوون بىىة ثيىىاوى ئىىةوان مةهامةكىىةيان طةياندؤتىىة خىىةَلك  و طشىىت ئىىةو         
شتانةى كة بؤخؤيان بة ناِرةوا دايان نىاوة بةحىةرامء نىا جىائيز داويانةتىة      
قةَلةم و نةيانهَيشتووة هيض مرؤظَيك زياد لةوةى مةبةستيانة بَلَىىو بىِروات   

و بةرنامةى ئاينةكةدا نةبووة بة منونىة  طةرض  زؤريش  لةناو ثةيِرةوةكة 
وةك ناونان  مناَل كة هيض جؤرة ثةيوةستَيك نيية جطة لةوةى ئةو كةسىة  
كىىة نىىاو دةنرَيىىت و تىىري و تةشىىةر نىىةبَيت بىىؤ سىىةر كةسىىَيت  بىىةاَلم ئىىةوان        
هاتوون مةرجيان دانىاوة كىة ثَيويسىتة نىاوى شىةرع  كىة طوايىة ثَيويسىتة         

رعيية هةروةها بىةكافر كردنى  كةسىان  تىر     ناوةكة عةرةب  بَيت ئينوا شة
سىاَل تَيثىةِر بىوو نوَيىذى نىةكردو       10و دةركردن  منىاَل كىاتَ  تةمىةن  لىة     

زؤر شت  تر كة لةم سةردةمة دا قابيل  قبوَل نيةو كةت ناضَيتة ذَيربارى 
ئىىةو كىىارة قورسىىة لىىة قورئانىىدا هىىاتووة كىىة ملىىة دينىىا زؤرى نييىىة( كةضىى        

(ز بىة هَيزَيكى  طىةورة ثىةالمارى     637ة ساَل  مسوثاى عةرةب  ئيسالم  ل
كوردسىىتانيان دا و ئىىةو ووالتىىةيان كىىردة خىىةَلتان  خىىوَينء هورمزطاكىىان   
ئىىىاين  زةردةشىىىتيان ِروخانىىىدو ئاتةشىىىطاكانيان كىىىوَير كىىىردةوة و رؤ ء       
هةست و نىةريت و كىةلتورى نةتىةوةى كورديىان تىةفروتونا كىردو تةكيىةو        

مو،ةكان  زةردةشتيان كوشتء مىةال و   خانةقايان لة جَي  دروست كردو
 شَيخيان لة جَي  دانا. 

ئاوَيسىىىتايان سىىىوتاندو ثةيامىىىة عةرةبةيةكىىىةيان باَلوكىىىردةوة هةرسىىىَ    
ثىىىةيام  موتىىىةى بىىىاش( و مبىىىريى بىىىاش( و مكىىىردارى بىىىاش( يىىىان البىىىردو     
كوشىىبء بىىِرينء كوفريىىان خسىىتة نىىاو كايىىةى ذيىىان  مرؤظىى  كىىوردةوة,        

ى ئىىىةو كةسىىىانةى بوونىىىة ثيىىىاوى عىىىةرةبء  ئةمانىىىةش هىىىةمووى لىىىة ِرَيطىىىة
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خزمةتكاريان طةيشتنة ناو كؤمىةَلطاى كىوردةوارى ئىةوةتا كةسىَيك  وةك     
 مةال مةمةدى كؤية بةم جؤرة دةنطيان ىَل بةرز دةكاتةوة و ثَييان دةَلَ : 

 هــــــةتا دةمرم لةبؤ كوردان دةنــــــــاَلم
 معيالجيــــــــان ضـــــــؤن بكةم هاوار بةماَل

 بةِريشـــــــــــــى ثانء سةرى ثِر لة ئةسثَى
 بناغةى ئيشى كوردان ضؤن دةضةسثَى؟.

ئةوةى ماوةتةوة كة دةرى بِوم ئةوةية جارَيك  تر عةقَل  شؤظَينيزم  
عةرةب  هانا دةباتةوة بةر تريؤر بىؤ طةيانىدن  ثىةيام  عروبىة بىة خىةَلك و       

جةهالىىةت  عىىةرةب   ذيىىان  مىىرؤظ دةكاتىىة ئىىةو تاريكسىىتانةى كىىة خىىةون      
ئواتيىىان  تَيىىدا دَينَيتىىة دى ئىىةوي  بىىة ترسىىاندن و تؤقانىىدن و كوشىىبء      
لىىىةناوبردن بىىىةو فتوايىىىةى كوشىىىتن  ئةوانىىىةى لةطىىىةَليان نىىىني جيهىىىادة و      
جيهىادي  شىةهادةت  ِراسىىتية و مىرؤظ دةطةيىةنَ  بىىة خؤشىىو شىادى لىىة       

خىؤش  ذيان  ثاش زيندوو كردنةوة, ئَيمة هةموو مرؤظني و خواى خؤمان 
دةوَى ئةو خواية ثَيمان ناَلَ  دةست لة كارى من بدةنء مىرؤظ  بىؤ بكىوذن    
كة مرؤظي  جوانرين دروستكراوى خواى طةورةيىة, كىات  ئىةوة هىاتووة     
كة كورد لة ثةيامة شؤظَينيةكان  عةرةب تَ  بطاتء ئةو فتوايانةى ئةوان 

ن نىىةك دةرى دةكىىةن الى ئَيمىىة جَيطىىةى تَيبنىى  و سىىةرني بَيىىت ئىىةوة بكىىةي  
الوان فريوخبؤن بة بيانوى ئىةو عةقَلىةى شىوظَينيةت  عىةرةب  لىة ثشىتةوة       

 هان  دةداو مةبةستي  كارةكان بؤ نةتةوةى عةرةب بكات. 
باشىىة كىىة عىىةرةب خؤيىىان بىىةبراى دينىى  ئيىىىمة دةزانىىن بؤضىى  لىىة هىىيض 
كىىاتء سىىةردةمَيكدا ثَيشىىَيل كاريىىةكان  ئىىةو دةوَلةتانىىةى كىىة كىىورد بىىة         

تةكان  خؤيان دةضةوسَيننةوة و كؤمةَل كىوذ دةكىةن بىؤ    ئارةزووى مةبةس
تىىةنها جارَيىىك فتوايىىةك نىىادةنء بىىة حىىةرام  نادةنىىة قةَلىىةم, هىىةر عىىةرةب        

( هةزار مرؤظى  كورديىان بىة ثَيى  دةقى  ثةيامةكىةى خؤيىان        182نةبوون م
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( 22ئةنفال كردووة لة سةردةم  قةَلةمِرةوى ئيسىالم  و عىةرةب  دا كىة م   
لة ثشت ئةو كارةوةن, هةر ئةوان نني كورد بة مةترس  دةوَلةت  شؤظَين  

و ئيسرائيل  دووةم دةزانىن, هىةر ئىةوان نىني هىيض بىةَلَينَيك نابةنىة سىةر و         
لةطةَل بىوكرين مافدا نني بؤ كورد, كات  تاريكستان  ذيانء ضىوار دةور  
ضىىنراو بىىة تىىةىل عىىةقَل  عىىةرةب  بةسىىةر ضىىوو وا باشىىة هىىةموومان عىىةقَل      

ةب  خبةينىىة ذَيىىر ثرسىىيارةوة ئىىةوةى دةسىىتمان كىىةوتووة لىىة شىؤظين  عىىةر 
عةرةب كة هيض نية بيدةينةوة دةسن  خؤيان جطة لىة ئيسىالم بىا ئَيمىةش     
وةك توركىىىةكان دةوَلىىىةت  ئيسىىىالم  دروسىىىت بكىىىةين بىىىؤ خؤمىىىان نىىىةك        
بتوَيينىىةوة يىىان وةك فارسىىةكان ضىىىؤن ئيمثراتؤريىىةت  فارسىىيان بىىىةناوى      

رة خؤم لةطةَل هيض دوَلةتَيك  دينيىدا نىي    ئيسالمةوة دروست كردووة ديا
مىىن تىىةنها مةبةسىىت  بىىةكارهَينان  تاكتيكىىة لىىة ثَينىىاو سىىراتيذى طىىةورةى    
نةتةوةي  دا بؤيةش ئةم منونانةم هَينايةوة مةبةستمة بَلَي  ئيسالم ِرَيطىر  

 نةبووة لة دروست كردن  دةوَلةت  كورديدا. 
و كىىارة بكىىةين لةبىىةر بىىَ    بىىةَلكو خؤمىىان الوازبىىووين ء نىىةماتوانيوة ئىىة  

هَيزميىىان بةرامبىىةر بىىة عىىةقَل  شىىؤظَين  عىىةرةب, دَلنيىىام كىىة سةرضىىاوةى       
تريؤرى رؤذهةالت ء رؤذئىاواش لىةم كاتىةدا عىةقَل  ثاشىكةوتووى عىةرةب       

 رابةرايةت  دةكات. 

 
 ثَيشَيل كردنى ئازادى لة شوَينة طشتييةكاندا

  حاَلىىةت  ثَيشىىَيل رؤذانىىة لىىة شىىوَينة طشىىتييةكاندا, هىىةموومان تووشىى 
كردنىى  ئازادييىىةكان  يىىةكر دةبىىني. كىىة لةاليىىةن كةسىىان  تىىرةوة سىىنورى    
دةشىىكَينرَيت, ئىىةوةى الى مىىن بؤتىىة سىىةرنيء جَيىى  بىىات نىىاو ثاسىىةكانة.   
كاك  شؤفَير هيض حسابَيك بؤ ئةوة ناكات كة كارةكىةى خزمةتطوزارييىةو   

ةويسىىت  خىىؤى ثَيويسىىتة رَيىىزى ئةوانىىة بطرَيىىت كىىة لىىة نىىاو ثاسىىةكةدان, ب  
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ريكؤردةكىىةى ئةكاتىىىةوةو دةنطىىى  تىىىةواوى دةداتىىَ  جطىىىة لىىىةوةش ضىىىةند   
موكةبةرةيةك  هةَلواسيوة, طرنل نيية نةفىةر حىةز لىةو دةنطىة بكىات يىان       
نىىىا, زؤرجىىىار نةفىىىةر هىىىاوار دةكىىىات بىىىؤ دابىىىةزين لىىىة شىىىوَين  ويسىىىتطةى     
وةستان  ثاسةكة, بةالم شؤفَيرةكة لةبةر بةرزبوون  دةنط  ريكؤردةكةى 
طوَي  لة نةفةرةكان نيية بؤ دابةزينيان لىةم نىاوة نةفةرةكىة تىوِرة دةبَيىتء      
شىىؤفَيرةكةش وواَلمىى  دةداتىىةوةو زؤرجىىار واى لَيىىدَيت مىىرؤظ هةسىىت بىىة      
شىىكان  دةرونىى  خىىؤى دةكىىاتء وا دةزانىىَ  دةسىىت درَيىىذى كراوةتىىة سىىةر 

 كةسَيت  ئةو. 
ك لىىىىة هةرضىىىىةندة بىىىىة تىىىىةنها شىىىىؤفَيرةكان ناطرَيتىىىىةوة بىىىىةَلكو هةنىىىىديَ   

نةفىىةرةكاني  كىىارى نابىىةجَ  ئىىةجنام دةدةن ء وةك قسىىةكردن بىىة دةنطىى   
بةرز ساتَ  لةطةَل هاوِرَيكةى دةدوَيت هةموو نةفةرةكان  تر طوَى بيست  
ووتىىىىةكانيان دةبىىىىن. يىىىىان جطةرةكَيشىىىىان كىىىىة بؤتىىىىة نىىىىةريتَيك  خراثىىىى    
و بةكارهاتووى ِرؤذانة لةاليىةن نةفىةرةكانء شىؤفَيرةوة, هةرضىةندة مىن نىا      

ثاسىىةكامن بىىة منونىىة وةرطرتىىووة لىىة شىىوَينة طشىىتييةكان  تىىري  هىىةمان     
 ثَيشيَل كردن بةدى دةكرَيت. 

دةبىىا رَيىىز طرتنىى  يىىةكر لىىة شىىوَينة طشىىتييةكان وةك نىىةريتَيك  باشىى   
لَيبَيت و هةموو هةنطاوى بؤ بنىَيني و ئازادييىةكان  تىاك  كؤمىةَل لةاليىةن      

بكةوَيتىةوة و سىنورى ِرَيىز طرتنى      تاكةكانةوة ثةيِرةوى ئاكام  طشىت  ىَل  
يىىةكر لىىة ئىىازادى دةرونىى  تاكىىةوة بىىةدى دَيىىت و دةبَيتىىة كىىارى ئىىاَلوطؤِرى   
بةرامبىىةر و كؤمىىةَل دةبَيتىىة كؤمىىةَلَيك  ئىىازادى سىىنوردار لىىة بىىوارى ذيىىان   

 شارستان  و كؤمةاليةتىدا. 
 

رؤذنامةةةةةةةةى  ةةةةةةةةماوةر   22/12/2002(ى رؤذى 12لةةةةةةةة ذمةةةةةةةارة )
 باَلوكى وةتةوة.
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 رِاونةكردن؛ مةرجة بؤ ثاراستنى ذينطة
 

لة سةردةم  رذَي  دا هيض ئازادييةك نةبوو تىا مىرؤظ بتىوانَ  هةسىتةكان      
ناخ  خىؤى دةربِوَيىت و ويسىتةكان  بىةديبهَينَ  و حىةزةكان  ثيىادة بكىات        
بةهؤى هةلء مةرج  سياسىىو ئاسىت  ووشىيارى و كؤمةاليىةت  و شىارةزا      

تىىر جطىىة لىىة مىىرؤظ لىىة ئىىارادا نىىةبووة, بطىىرة بىىة      نىىةبوون لىىةماف  طيانىىداران   
 ويست  داطريكةران مرؤظي  هيض بةهاو نرخَيك  نةبوو. 

هةرضىىىىىةندة سياسىىىىىةت  دذ بىىىىىة بزووتنىىىىىةوةى كوردايىىىىىةت  طونىىىىىدةكان    
راطوَيزرابىىوون و ناوضىىةيةك  فىىراوان ضىىؤَل بىىوو بىىوو كةسىى  تيىىادا نىىةدةذيا,    

بؤردومىىان كردنىى  ناوضىىة ئَيىىران(( و  -هةَلطريسىىان  ئىىاطرى شىىةِرى ممعَيىىراد 
ئازادكراوةكان  كوردستان ضةندين هىةزار طيانىةوةرى كَيىوى تياضىوون يىان      

طوندنشىىىىينةكان  1991ناوضىىىةكةيان بىىىىةجَ  هَيشىىىىت. لىىىة دواى ِراثىىىىةِرين    
طةِرانىىةوة بىىؤ شىىوَين  خؤيىىان جىىارَيك  تىىر ِراوكىىردن دةسىىتيثَيكردةوة بؤيىىة     

كانىىدا دةكرَيىىت, هةرضىىةندة ِراوكىىردن و كىىارى دذ بىىة ذينطىىة بىىة زؤرى لىىة الديَ 
 -شاري  لةم كارة بَيبةش نيية لة الدَيكاندا ئةمانة دةطرَيتةوة:

خىىةَلك  طوندنشىىني زيىىاتر بىىةكارى راوكىىردن هةَلدةسىىب لةبىىةر نزيكىى   -1
ناوضةكةيان لة شوَين  ِراوكردنء بوون  زؤرى طيانةوةرى كَيوى و ثةلةوةر 

 لةو ناوضانةدا. 
بَيئاطاي  و كىةم تةرخىةم  لةاليىةن هةنىدَى     زؤرجار: نةشارةزاي  يان -2

كىةت ئىاطر دةكةوَيتىةوةو ثىوش و ثاوانىةكان دةسىوتَين و بىة هؤيىةوة نىىزارو         
 ثةلةوةرو طياندارى زؤر لةناو دةبرَين. 

راوكردن وةك نةريتَيك  لَيهاتووة الى هةندَى كةت كة بةردةوام ثَي  -3
 هةَلدةسب. 
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ى خزمايىةت  و نزيكىىو ناسىياوى    بارى كؤمةاَليةت  زياتر زاَلة بة هؤ-4
 كة لةسةر راوكردن بَيدةنل دةبن. 

هةندَى كةت ثشىت ئةسىتور بىة لَيثرسىراوان راو دةكىةنء حسىاب بىؤ        -5
ياسىىا ناكىىةن, هةرضىىةندة بؤمىىاوةى ضىىةند سىىاَلَيكة راوكىىردن قةدة،ىىةكراوةو     
ياسىىىاى بىىىؤ دانىىىراوة و ِرَيكخىىىراوى ذينطىىىة ثىىىارَيزى دروسىىىت بىىىوون بىىىؤ كىىىةم  

دياردة دزَيوة حكومةتي  هةموو ساَلَيك ئاطادارى هاوالتيان  كردنةوةى ئةم
دةكات كة ِراوكردن قةدة،ةية تا سامان  نيشىتمان  بةهىةدةر نىةِرواو طةشىة     
بكىىىىاتء ذينطىىىىة جىىىىوانر بكىىىىات, هةرضىىىىةندة هىىىىةوَل  زيىىىىاترى دةوَيىىىىت بىىىىؤ   
بنىىىةبِركردن  ِراوكىىىردن و جَيبىىىةجَ  كردنىىى  ياسىىىاى ثَيويسىىىت بىىىةو اليةنىىىة,   

حكومةت بة هاوكارى طشت اليةنةكان و ِرَيكخراوة ثيشىةييةكانء  ثَيويستة 
كةناَلةكان  راطةياندن ميكانيزمَيك دابنَيت بؤ هاوكارى يىةكر لىةم بارةيىةوة    
و وورياكردنىىةوةى خىىةَلك  تىىا ِراونةكىىةن, طىىةر سةرثَيىىى  كىىرا ضاوثؤشىى         
لَينىىىةكرَيت, جىىىا هىىىةر كىىىةت هةسىىىتا بىىىة مِراوكىىىردن و لىىىةناوبردن  دارَيىىىك,       

لىىىةوةرَيك طيانىىىدارَيك  كَيىىىوى( دةسىىىت نيشىىىان بكرَيىىىت و لَيثرسىىىينةوةى    ثة
تةواوى لةطةَل بكرَيت يان زينىدان  كىردن يىان وةرطرتنى  ثارةيىةك  زؤر لىة       
جيىىىات  هىىىةر ئىىىاذةَلء باَلندةيىىىةك كىىىة ِراو دةكرَيىىىت بؤئىىىةوةى كىىىةت ثَيىىى         

 هةَلنةستَ . 
جيىىاوازى ثَيويسىىتة ياسىىا بىىؤ هىىةمووان وةك يىىةك جَيبىىةجَ  بكرَيىىت و  -6

نىىىةبَيت لىىىة ضةسىىىثاندنيدا لىىىة ثَينىىىاو كوردسىىىتانَيك  جىىىوانر و طرنطيىىىدان        
 بةهؤكارةكان  جوانكردن  ذينطة. 
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(ى رؤذى 16باَلوكى وةتةةةةةةةوة لةةةةةةة رؤذنامةةةةةةةى )رط ى سشةةةةةةرى( ذمةةةةةةارة )    
21/7/2002 . 

 طؤرِانةكان و ئاستى ذيانى كريَكاران
 

دةبىنء كاريطىةر   طومان لىةوةدا نييىة كىة بارودؤخىةكان ئاوَيتىةى يىةكر       
لةسةر ذيان  كؤمةَل دادةنَين. جا ئةو بارودؤخانة س سياس  و ئىابورى و  
كؤمةاَليىىةت  بىىن, بىىةثَي  هةلومىىةرج  ضىىؤنيةت  هَيىىزى كىىارو كاردانىىةوةى  

 لةسةر ئاست  بةرهَينان لةهةر كؤمةَلطايةكدا بَيت. 
 لة كؤمةَلطاكان  رؤذهةالت بة طشت  شَيوازى زؤرى لة بةرهةمهَينان ء
نىىاِرَيك  لىىة دابةشىىكردن  ثىىةيِرةو كىىراوة لةسىىةر ئىىةو بنةمايىىةى كىىة هَيىىزى  
كارطىىىةر كىىىة قورسىىىاي  بونيادنىىىانء طةشىىىةكردن  ئىىىابورى لةسىىىةر بىىىووة     
هةميشة كةمرين سىوود بىةر ئىةوان كىةوتووة و دةتىوامن بَلىَي  لىة شىَيوازى         
  كؤيلةى بةر لة ضاخةكان  ناوةِراست  ئىةوروثادا بىووة, بىةالم بىةِرةنطَيك    

تر جا ئةطةر سةرني لة ِرةوت  مَيذووى مرؤظايىةت  بىدرَيت لىة ناوضىةكةدا     
هةميشىىة بؤتىىة ثَيوةرَيىىكء تىىاى تىىةرازوو, وة كىىة بىىةالى كرَيكارانىىدا سىىووك  
كةوتؤتىىةوة, ئىىةوةى مىىن دةمىىةوَى لةسىىةرى بوةسىىت  و ئامىىاذةى ثَيبىىدةم        

ووى بارودؤخ  ذيان  كرَيكارانة لة ماوةى ضةند طىؤِرانَيك  نزيىك لىة مَيىذ    
سياس  طةلةكةماندا و نزم  ئاست  ذيان  كرَيكاران  كوردستان تيايدا, 
ثَي  راثةِرين لة سىايةى رذَيمى  سىةركوتكةر و ثَيشىَيلكةرى مىاف  طشىت       
تاكَيك, طىةورةترين مىاف لىة كرَيكىاران سىةندرايةوة بىة نةهَيشىتن  ضىين          

طىىؤِرين   كريكىىاران و طىىؤِران  ناونيشىىانةكةيان بىىؤ فةرمانبىىةر بىىةالم لةطىىةَل
ناوياندا بذَيوى و شَيوازى كاركردنيان هيض طىؤِرانَيك  بةسىةردا نىةهات و    
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بطرة ئةركيان قورسر بوو كورد طوتةن  مناوى زلء دَي  وَيران( لىة ثىاش   
ِراثىىىةِريني  بىىىةهؤى بىىىوون  طىىىةمارؤى ئىىىابورى لةسىىىةر عَيىىىرادء ضىىىةند      

رانى ,  طةمارؤيةك  تىرى رذَيمى  بىةعس لةسىةر كوردسىتان ء بَيكىارى ء ط      
ذيىىان  خىىةَلك  كوردسىىتان  ئىىاَلؤزتر كردبىىوو بةتايبىىةت كرَيكىىاران ضىىونكة 
كارى طران  كرَيكار لة بةرامبةر نرخَيك  بَ  بةهاو كةمدا وةهاى كردبىوو  
ثةيوةنىىدى كؤمةاَليىىةت  و تةنانىىةت هاوسىىةرَيت  الواز كىىرد بىىوو, لىىة ثىىاش   

خىؤراك,   نةتىةوة يىةكطرتووةكان نىةوت بةرامبىةر     986دةرضوون  بِريىارى  
 ديسان كرَيكاران و فةرمانبةراني  ئةرك  قورت كةوتة سةر شانيان.

هىىىىةروةها لىىىىة ثىىىىاش ثرؤسىىىىةى رووخىىىىان  بىىىىةعس لةاليىىىىةن هَيىىىىزى        
هاوثىىىىةميانان, ئىىىىةوةى بىىىىووة طىىىىؤِرانَيك  سىىىىةيرو لىىىىة ثىىىىِر طرانبىىىىوون        
حةقدةسىىت  كىىارى كرَيكىىار و كىىةم  دةسىىت  كىىار تىىاواى لَيهىىات زؤر لىىة         

ن  كرَيكىىار دةبىىرد, كىىة كرَيكىىار رؤذانىىة طةيشىىتة    خىىةَلك  بىىةخيليان بىىةذيا 
( دينار ضاث  كؤن. بةالم واالكردن  سنوورةكان  كوردستان بؤ 90-80م

وةطةِرخسىىىىتن  هَيىىىىزى كىىىىار لةاليىىىىةن دةوروبىىىىةرةوة ضىىىىونكة بىىىىة لَيشىىىىاو   
كؤمثانياكىىان بىىةكرَيكارةوة روويىىان لىىة كوردسىىتان كىىرد و ئىىةم هةلةشىىيان    

وة, ضىونكة بةكىةمر كاردةكىةن و كرَيكىاران      لةبةردةم كرَيكىاردا نةهَيشىتة  
خؤمشىىان بَيكىىار دةبىىن, بؤيىىة دةكرَيىىت ثىىَ  بىىةو ِراسىىتيةدا بنىىَينء بَلىىَيني         
لةطشت طؤِرانةكاندا ئاست  ذيان  كرَيكاران لة خراثيدا بووة و ئىةو كىارة   

 ثَيويستةيان كة جَي  دَلخؤش  بَيت بؤيان نةكراوة. 
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 ر باَلوكى وةتةوة.لة رؤذنامةى كا 2004ى ئابى 12

 يةكطرتنى رؤذنامةنووسانء ضةند سةرجنيَك
 

ماوةيةكة لىة ِرووثىةرى رؤذنامىةكان  هىةرَيم  كوردسىتان دةنطوباسى        
ئىىةوة باَلودةكرَيتىىةوة كىىة هىىةردوو رَيكخىىراوى ميىىةكَيت  رؤذنامةنوسىىان       
كوردسىىتان( و مسىىةنديكاى رؤذنامةنوسىىان  كوردسىىتان( فيدراسىىيؤنَيك    

 امةنووسان دروست بكةن بة يةكطرتنيان. تايبةت بة ِرؤذن
ديارة ئةمة هةنطاوَيك  باشة بؤ زياتر نزيكبوونةوةى رؤذنامةنووسان 
ء كؤبوونةوةيان لىة ِرَيكخراوَيكى  فىراوان و خىاوةن بِريىارى سىةربةخؤ بىة        
هةسىىىتكردن بىىىة لَيثرسىىىراوَيت  بىىىةءدانان ء ثيىىىادةكردن  رةوايىىىةت  لىىىة      

  طةورةى نيشتمان  و نةتىةوةي  دةزامن  دةسةاَلت  ضوارةمدا, بة ئةركَيك
بىىةوةى كىىة هىىةموو رؤذنامةنووسىىان بىىة طيىىانَيك  هاوضىىةرخانة و كوردانىىة   
بِريىىىار لةسىىىةر يىىىةكطرتن بىىىدةن ء هىىىةموو جىىىؤرة بريوِرايىىىةك  تايبىىىةت  و    
ئايدؤلؤذيا بة ضاوَيك  جياوازتر ببينن ء هةموومان لة سةنطةرى قةَلةم  

راثىىةكان  كؤمةَلطاكةمانىىدا بىىني تىىا  راسىىت و دةرخسىىتن  اليةنىىة بىىاش و خ 
هىىةنطاوةكان  بىىةرةو ثَيشىىودن  كؤمةَلطىىة بىىةرةو مىىةدةن  و دميوكراسىى     
باشر لة ِرةوتدا بَيت, بةالم لةم يةكطرتنةدا ضةند سةرجنَيك  هةية خؤزطة 
بةهةنىىىد وةربطريَيىىىت ء سىىىةرجنةكامن ببنىىىة مايىىىةى تَيبينىىى  الى هىىىةردوو    

 رَيكخراوةكة:
هةيىىىىة مىىىىاف  خؤيىىىىةت  كىىىىة ئةنىىىىدام بَيىىىىت لىىىىة   زؤر رؤذنامىىىىةنووت-1

ِرَيكخراوى رؤذنامةنووسىان, بىةالم بةهىةر ئيعتيبىارَيك  طشىتىو تايبىةت        
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بَيىىت تىىا ئَيسىىتا لىىة هىىيض اليىىةك ئةنىىدام نييىىة, وا باشىىة حسىىابَيك بىىؤ ئةوانىىة   
 بكرَيت ء بانطةشة بكرَيت بؤ بة ئةندام كردنيان. 

ت لةسىةر ئىةوةى زؤرتىرين    با لةم يةكطرتنةدا هيض اليةك ثَيدانىةطريَ -2
 بِريارةكان  بىةسثَينَيت. 

با كؤنطرة بريوِراكان كؤبكاتةوة و لىة بةرنامةيىةك  جوانىدا ثىةيِرةو     -3
 دروست بكرَيت. 

هىىةوَل بىىدرَيت بىىؤ دابينكردنىى  بىىذَيوى و بىىوارى خزمىىةتطوزارى بىىؤ    -4
رؤذنامةنووسىىان بةتايبىىةت  ئةوانىىةى سىىوودمةند نىىةبوون لىىة بوارةكىىان        

 ارو خزمةتطوزارى. زةوىو ز
ثَيويسىىتة داكىىؤك  بكرَيىىت لىىةو كةسىىانةى دةبنىىة ئةنىىدام لىىة كىىات       -5

ثَيويسىىىىىىىتدا لةسىىىىىىىةر رةوايىىىىىىى  ثشىىىىىىىتطرييان لَيبكرَيىىىىىىىت و هىىىىىىىةروةها      
رؤذنامةنووسىىىىىىاني  لىىىىىىةوة ئاطىىىىىىادار بكرَينىىىىىىةوة كىىىىىىة لىىىىىىة ياسىىىىىىاكان    

 رؤذنامةنووس  تَينةثةِرن. 
و يىةك هةَلوَيسىت     لة كؤتايدا دةمىةوَيت ئىةوة بَلىَي  كىار بةيىةك دةنطى       

ئةجنام دةدرَيت بة تايبةت  بوارَيك  طىةورة و بىة ؟؟؟؟؟؟؟ رؤذنامةنووسى     
بؤ ئةوةى كؤمةَلطة لة ئاوَينةى الثةِرةكان  رؤذنامةكانةوة باشىرو جىوانر   
خىىؤى ببينَيتىىةوة, رؤذنامةنووسىىاني  ثَيويسىىتة هةميشىىة بَيطىىةردى ئىىةو     

  ئاوَينةية بثارَيزنء نةيةَلن تةَل  ببَيت.
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 كوردورانى نوَى باَلوكى وةتةوة. 14/7/2003( رؤذى 3117لة ذمارة )
 

 ريَزليَنان لةرِؤذنامةنووسان
 

لةكوردسىىىىىىىىىتاندا زؤر بِريىىىىىىىىىارى بىىىىىىىىىاش دةرضىىىىىىىىىوون كةخزمىىىىىىىىىةت     
بةضىىنيءتوَيذةكان  كؤمىىةَل  كىىوردةوارى دةكىىةن. دةتىىوامن بَلىىَي  زؤر لىىةو       

لَيزيىادكردن هةيىة تىا     بِريارانةش ثَيويستيان بةوردبوونةوةو خوَيندنةوةو
بتوانرَيت بةشَيوازَيك  طوجناو ترو باشر ياسىاى مةبةسىت ئاماجنىةكان     
خىىىؤى بثَيكىىى  لىىىةو بِريارانىىىةش كةهىىىةنطاوَيك  مةزنىىىة بىىىؤ خزمىىىةتكردن    
بةشىىىىَيك لىىىىةو كةسىىىىانةى خؤيىىىىان سىىىىةرقاَلكردووة بىىىىةبوارى نووسىىىىنيء      
ى هونىىىةرةوةو كارةكىىىةيان خزمةتىىىة بىىىةثَي  خسىىىتن  كؤمىىىةَل  كىىىوردةوار 

رووةو كؤمةَلطايىىةك  شارسىىتان ء مىىؤدَيرن ضىىةند سىىاَلَيك بىىةر لةئَيسىىتا       
لةهىىىةردوو ئيدارةكىىىةى كوردسىىىتان بةشىىىَيوةى جيىىىاواز بِريىىىارى ثاداشىىىت   
بةنوسةرو هونةرمةندان دةركرا لةطةَل ئةوةى بِريارةكة هىةنطاوَيك  باشىة   
بىىةآلم ثىىِرة لةكىىةموكوِرى ضىىونكة تىىةنها ضىىةند كةسىىَيك دةطرَيتىىةوةو ئىىةو        

ذنانىىةى ديىىارى كىىراوة بىىؤ ئىىةم مةبةسىىتة ضىىةند ئيعتبىىارات لَيكدةداتىىةوة   لي
كةلةخزمىىةت  بِريارةكىىةدا نييىىة لىىةدواى راثىىةِرين قؤنىىا،َيك  نىىوآ لىىةبوارى 
ئةدةبو هونةرو طشت كايةكان  مةعريفةدا مجوجوَلَيىكء طىؤِرانَيك  زؤرى   

سىةرو  بةسةردا هاتووة بةآلم بِريارةكة لةقؤنا،  يةكةمىدا تىةنها بىؤ ئىةو نو    
هونةرمةندانىىة بىىوو كىىةثَي  راثىىةِرين كاريىىان كىىردووة جىىا كىىام كىىارو ضىىؤن   
كارَيىىك تىىةنها ليذنىىةكان دةتىىوانن بِريىىارى لةسىىةر بىىدةن بىىؤ ئىىةم بِريىىارةش      
جارآ روون نيية ضؤن كار دةكرآ، سىةير لةوةدايىة كىةت هةيىة لةحىةوت      
الوة موضىىة وةردةطىىرآء رَيزلَينانيشىى  بىىةجؤرَيك بىىؤ ديىىارى كىىراوة بؤتىىة     
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ثاشاى حةوت شاران بةجؤرَيكىر هةية طةجنَيك  داهَينةرةو خزمىةتَيك   
طىىةورةى كىىردووة بىىةآلم بىىةثَي  سىىاآلن  خزمىىةت ثاداشىىتةكة نايطرَيتىىةوة،   
جطة لةمانةش لةبِريارةكاندا تةنها ناوى نووسةرانء هونةرمةندان دَيىتء  
نىىاوى رؤذنامةنووسىىان ناخرَيتىىة نىىاو بِريارةكانىىةوة ئةطىىةر رؤذنامىىةنوت       
بةنووسةر بدةنة قةَلىةم ئةمىة ،ةدرَيكىة لةرؤذنامةنووسىان دةكرَيىت راسىتة       
نزيكيةك هةيىة بىةآلم دوو كىارى جيىاوازنء رؤذنامىة نووسى  قورسىرو ثىِر         
كَيشىىةترة، مىىىن ئىىىةم كىىىةم تةرخةمييىىةى بَيبىىىةش بىىىوون  رؤذنامةنووسىىىان   
دةطةِرَينمةوة بؤ سةنديكاى رؤذنامةنووسان  كوردستان كةتا ئَيستا هيض 

وَلَيكيان نىىةداوة بىىؤ دانىىان  بِريىىارى ثاداشىىت كردنىى  رؤذنامةنووسىىان    هىىة
لةطىىىىةَل ئىىىىةوةى خىىىىةَلكانَيك  زؤر كىىىىراون بةئةنىىىىدام لىىىىةم سىىىىةنديكايةدا      
كةنةرؤذنامىىىةنووت ء نةشايستةشىىىن ناسىىىنامةيان بىىىؤ دروسىىىت بكرَيىىىت،  
كىىات  ئىىةوة هىىاتووة رؤذنامةنوسىىاني  بِريىىارى رَيزلَينىىان بيانطرَيتىىةوة تىىا  

 ةكىىىة طةشىىىة بكىىىات و رؤذنامةنوسىىىاني  بىىىةو مافىىىة رةوايىىىةيان باشىىىر بوار
 شاد بنب.

 
 
 
 
 
 
 
 

 باَلوكى وةتةوة.  3/3/2005( رؤذنامةى نَيوةند رؤذى 14لة ذمارة )
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ثيَشانطاكانى قوتاخبانةكانى دةرةوةى 
 شارو ضةند تيَبينىيةك

 

وةك دةزانني هةموو ساَلَيك بةِرَيوةبةرَيت  طشىت  ثىةروةردةى سىلَيمان ,    
بةش  ضاالك  هونةرى, قوتاخبانةكان  دةرةوةى شار ئاطىادار دةكاتىةوة بىؤ    
كؤكردنةوةى ثَيشانطاى ساالنةى هاوبةش  قوتاخبانىةكانء خوَينىدنطاكان,   
ديارة بوون  ضاالك  هونةرى و ئةجنامدان  كارى كردنةوةى ثَيشانطا خؤى 

, بىىةاَلم لىىة خؤيىىدا كىىارَيك  ضىىاكةو بىىِروا ناكىىةم هىىيض كىىةت بىىةخراث  بزانَيىىت  
ضىىؤنَيت  كردنىىةوةى ثَيشىىىانطاكان و ضىىؤن بةرنامىىةى بىىىؤ دادةنرَيىىت و لىىىةس      
ئاستَيكدا بووة ثَيويستة هةَلوَيستةيةك بكةينء بة ضىاوَيك  هونةريانىة ئىةم    
ثيشانطايانة هةَلسةنطَينني, بىةِراى مىن ثَيشىانطا دةرخسىتن  ووزةو توانىاى      

نيان تىىىا لةطىىىةَل  بىىىةهرةى بىىىىووكة و هانىىىدانيان بىىىؤ طةشىىىةكردن  بىىىةهرةكا     
تةمةنيانىىدا ئىىارةزوو خوليايىىان طىىةورة بىىنبء ضىىرؤكان  ئىىةمِرؤ ببنىىة خونىىىةو 
طوَل  بؤن خؤش, ئةمة لة كاتَيكدا دةبيت كىة بىة بىةردةوام  كىارى هونىةرى      
خؤيان ببيىنن و زيىاتر هىان بىدرَين جىا كةواتىة ثَيشىانطاكان بىؤ كىَ  و بؤضى            

 دةكرَينةوة ؟ 
نطاكان كة بةرهةمةكانيان كؤدةكرَينىةوة  هةموو سةوتاخبانةكان و خوَيند

تىىةنها منىىاالن  ئىىةو شىىوَينةى كىىة ثَيشىىانطاكةى ىَل دةكرَيتىىةوة بةرهةمىىةكان       
دةبيىىىنن ئىىىةوي  ئةطىىىةر ِرَييىىىان ثَىبىىىدرَيت سىىىةردان  ثَيشىىىانطاكان بكىىىةنء    
بةكةم  بيبينن, بَيطومان مناالن  طشت قوتاخبانةكان  تر بَىبةش دةبن لىة  

خؤيانء هاوتةمةنةكانيان, بةاَلم لةناو شاردا ثَيىةوانة بينين  بةرهةمةكان  
و باشىىر, لىىة دةرةوةى شىىار لةبىىةر ئىىةم هؤيانىىة منىىاالن نىىاتوانن ثَيشىىانطاكان    

 ببينن. 
 دوورى ِرَيطاى طوندةكان لة شوَين  ثَيشانطاكة. -1
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 زؤرى كرَي  هاتووضؤ. -2
 مني.  مةترس  ِرووداوو كارةسات  ِرَيطا وةك ئوتومبيل و مةترس -3
 بوارنةدان لةاليةن كةسوكارى قوتابيان و خوَيندكاران. -4
رَيزنةطرتن و ثَيشوازى نةكردن  مناالن  ئةو شىوَينانة لةبىةر خىاترى    -5

 طةورةكان. 
لةاليىىىةك  تىىىرةوة وةك بينومانىىىة زؤر لىىىة مامؤسىىىتاكان  وانىىىةى هونىىىةرى  

ئىىةم  قوتاخبانىىة و خوَينىىدنطاكان ئيشىىةكان  خؤيىىان  تيىىا منىىاي  دةكىىةن,       
كارةشىىىهيض ثةيوةندييىىىةك  بىىىةكارى مناالنىىىةوة نييىىىة, ئىىىةو بةِرَيزانىىىة ئةطىىىةر  
منايشىىى  تايبىىىةت  خؤيىىىان بكىىىةن زؤر باشىىىرة لىىىةوةى بىىىةناوى ثَيشىىىانطاى    
قوتاخبانىىىةكان و خوَينىىىدنطاكان بةرهىىىةم  خؤيىىىان بةدةرخىىىةن. زؤرجىىىار وا     
 رَيكىىةوتووة هةنىىىدَى لىىة قوتاخبانىىىةكان بىىىؤ ضىىةند جارَيىىىك هىىةر ئىىىةو فايلىىىةى    
وَينةكان  لةسةر دانىراوة بةشىدارى ثىَ  دةكةنىةوة تىةنها لةبةرةئىةوةى بَلىَين        

 فاَلن قوتاخبانة بةشدارى كرد.
ئةمانىىةى بايىىان كىىردن هىىةموو لىىةناو ثَيشىىانطاكاندا دةبينرَيىىت, جىىا بىىؤ   
باشىىىر كردنىىى  كارةكىىىان داوام وايىىىة لَيثرسىىىراوان و دَلسىىىؤزان  ئىىىةم بىىىوارة     

ةرضةندة هيض جؤرة كةمتةرخةمييةك لةوانةوة ِرةضاوى ئةم بابةتانة بكةن, ه
نيية لةبةر كةم  كادرى ثسثؤر و نةبوون  بودجةى تايبةت بة ثَيشانطاكان 
بةم شَيوازةى ئَيستا ثَيشانطاكان دةكرَينةوة, هةد واية وةزارةت  ثةروةردة 
و بةِرَيوةبةرَيت  طشت  ثةروةردة بِرى بودجةى ديارى كراو خةرؤ بكىةن بىؤ   

انىىةو خوَيندنطايانىىةى ثَيشىىانطاى سىىاالنة دةكةنىىةوة جطىىة لىىةوة     ئىىةو قوتاخب
قوتاخبانةكان ئاطادار بكرَينةوة كة تىةنها بةرهىةم  قوتابيىان و خوَينىدكاران     
منىىىاي  بكىىىرَى, مىىىةرجي  نييىىىة هىىىةموو ثَيشىىىانطايةك كةسىىى  لَيثرسىىىراوى  
تايبىىةت بىىة بىىوارى ثَيشىىانطا سىىةردان  شىىوَين  ثَيشىىانطاكة بكىىات, ئىىةوةى       

و ئةجنامىىىة لىىىة كردنىىىةوةى ثَيشىىىانطاكان دةرخسىىىتن  ئي ءكىىىارى    ئامىىىاني 
قوتابيىىان و خوَيندكارانىىة بؤئىىةوةى باشىىر هاوكىىارى بكىىرَين و ثشىىتيوان بىىني   

 لةسةرخستن  تواناو بةهرةكانيان بؤ ئايندةيةك  طةشر. 
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لة خولة ثةروةردةييةكاندا فرياكةوتنة 
 سةرةتاييةكان فةرامؤش دةكرىَ !

 

رَيت  طشىىىت  ثىىىةروةردةى ثارَيزطاكىىىان  هىىىىةرَيم     زؤرجىىىار بةِرَيوةبىىىة  
كوردسىىتان بةشىىةكان  ئامىىادةكردن ء ِراهَينىىان, هةسىىتاون بىىة كردنىىةوةى   
خىىوىل بىىةهَيزكردن  مامؤسىىتايان لىىة بوارةكىىان  زانسىىتىو ثىىةروةردةيىو      
دةرون  و شَيوازةكانء ِرَيطاكان  ووتنةوةى وانىةكان, ديىارة ئىةم خوالنىة     

نني بَلىىىَيني ثرؤسىىىةى ثىىىةروةردة بىىىةم خوالنىىىة كىىىةَلك  زؤريىىىان هةيىىىة دةتىىىوا
بةرةوثَي  دةضَيت و هةنطاوى هاوضىةرخ دةنَيىت بىؤ ئىةم كاتىة كىة ثَيمىان        

 ناوةتة ضةرخَيك  جةجناَل  زانست  لة هةزارةى سَييةمدا. 
هةرضةندة هيض شتَيك بَ  كىةموكورت  نابَيىت بةتايبىةت لىةو خوالنىةدا      

راوة بىىؤ منونىىة هىىةبووة ضىىةند زؤرجىىار تايبةمتةنىىدى ء حسىىاب  جيىىاواز كىى
جارَيك خوىل بينيوة هةشبوة هيض بةشىدارييةك  نىةبووة, جطىة لىةو خولىة      
درَيذخايةنانىىةى كىىة بىىؤ سىىىةرجةم مامؤسىىتايان  كوردسىىتان بىىوو, بىىىةالم       
ئىىىةوي  كىىىة نازانَيىىىت س بةربةسىىىتَيك و رَيطرَيىىىك هاتىىىة بىىىةردةم لةمثىىىةرى    

بىىةالم ئىىةوةى سىىةرجن   بىىةردةوامبوون  بؤيىىة ِراوةسىىتاو نىىةيتوان  بىىِروات 
منىىى  ِراكَيشىىىاوة لىىىة هىىىةموو خولةكانىىىدا بىىىة خولىىىة درَيذخايةنةكانيشىىىةوة  
ئةوةيىىة كىىة هىىيض لىىةو خوالنىىة تىىا ئَيسىىتا بايىىةخ  بىىة خىىوىل فرياكىىةوتن          
سىىةرةتاي  نىىةدراوة, كىىة ثىىَي  وايىىة بىىؤ هىىةموو مرؤظَيىىك ثَيويسىىتة ضىىواى      

اي  دةبىىن ئىىةوةى مامؤسىىتايان توشىى  زؤر حاَلىىةت  فرياكىىةوتن  سىىةرةت     
لةناو قوتاخبانةو خوَيندنطاكانء دةرةوةى خوَينىدنطاو قوتاخبانىةكاني    
هةر لة كةوتن  قوتاب  لة قوتاخبانةدا تا دةطاتة بَىهىؤش بىوونء كةوتنىة    
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نىىىاو ئىىىاوو طِرطرتنىىى  سىىىؤثاو عىىىةالدين لىىىة ثىىىؤىل خوَيندنىىىدا و بةركىىىةوتن  
 هتد. …ئؤتؤمبيل و 

سىتايان سىودى هىةبَيت بىةَلكو     جا  مةرؤ نيية ئةم خوالنة هىةر بىؤ مامؤ  
وةك وانىىىىةكان  تىىىىر دةطوازرَيتىىىىةوة بىىىىؤ قوتابيىىىىانء منىىىىاالني  لَيىىىى  بىىىىة    
ئاطادةبنء دةتىوانني بَلىَيني بىة طشىت  خىةَلك  كىةَلك  ىَل وةردةطىرن, بؤيىة         
هةقىىة وةزارةتىى  ثىىةروةردةى حكومىىةت  هىىةرَيم  كوردسىىتان ئاوِرَيىىك لىىة      

ئةجنامىدا بكرَيتىة بةرنامىةى    خولةكان  فرياكةوتن  سةرةتاي  بداتةوة لة 
خولةكانىىةوة, جطىىة لىىةوةش ثَيويسىىتييةكان  فرياكىىةوتن  سىىةرةتاي  بىىؤ    
قوتاخبانىىىةكان دابىىىني بكرَيىىىت هىىىةر لىىىة دةرماخنانىىىةى قوتاخبانىىىةو ئىىىاطر      

 كوذانةوةو ..هتد. 
هيوادارم ئةم داواية بَيتىة دىىو كىارى ثَيويسىت  بىؤ ئىةجنام بىدرَيت تىا         

تىوثِر كىة ِروودةدةن كىةم بكرَينىةوة بىةهؤى      ئازارةكان  هةنىدَى رووداوى ك 
 طرنط  دان بة فرياكةوتن  سةرةتاي . 

 
 
 
 
 
 
 
 

( رؤذى 17باَلوكى وةتةةةةةةةوة لةةةةةةة رؤذنامةةةةةةةى )رط ى سشةةةةةةرى( ذمةةةةةةارة )  
28/7/2002 
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 كام هةلَسةنطاندنى مامؤستايان
 

هةَلسةنطاندن لة هىةموو بوارةكانىدا طرنطى  و بايىةخ  تايبىةت  خىؤى       
  ضىىؤنَيت  و ضىىةندَيت  و ديىىارى كردنىى  ئاسىىتء   هةيىىة لىىة ديىىارى كردنىى  

 ئةجنام.
جا ئةطةر كارى هةَلسىةنطاندنةكة بىةثَي  ثَيىوةرى ِرةوايى  جَيى  خىؤى       
بطرَيىىت, ئىىةوا مىىاف  تىىةواو دةدرَيىىت بىىةو كىىارةو ئاسىىتةكة ديىىارى دةكىىات.   
بةاَلم ئىةوةى جَيى  سىةرنيء تَيِرامانىة لىة بىوارى هةَلسىةنطاندن  سىااَلنةى         

رةتاي  كىىىةموكورت  زؤر بىىىةدى دةكرَيىىىت كىىىة ئىىىةرك    مامؤسىىىتايان  سىىىة 
سةرثةرشىىتياران  ثةروةردةييىىة لىىة سىىاَلةكةدا كىىة بىىؤ هىىةر مامؤسىىتايةك        
ئةجنام  دةدةن. فؤِرم  تايبةت بؤ ئةم مةبةسىتة دانىراوة بىؤ هىةر بوارَيىك      
لة بىوارة ثةروةردةييىةكان منىرةى ديىارى كىراوى بىؤ تىةرخان كىراوة بىةاَلم          

ةو جؤرة هةَلسةنطاندنانة بدةين جَي  ِرازو طلىةي   طةر بة ووردى سةرني ل
زؤربىىىةى مامؤسىىىتايانة ضىىىونكة مىىىاف  خؤيىىىان نىىىادرَيتَ  و نىىىاِرَيك  و نىىىا     
يةكسىىىان  لىىىةو هةَلسىىىةنطاندنانةدا ِرةنطىىى  داوةتىىىةوة و بوارةكىىىان بىىىةبَ      
ئاطىىادارى بةِرَيوةبىىةرى قوتاخبانىىةكان لةاليىىةن سةرثةرشىىتيارةوة ديىىارى       

 ادةنرَيت. دةكرَيت و منرةى بؤ د
هةرضىىىةندة بةِرَيوةبىىىةرى قوتاخبانىىىة شىىىارةزاي  لىىىة ئاسىىىتء دةوامىىى     
مامؤسىىتا و بوارةكىىان  زانسىىت  و ثىىةروةردةي  و دةرونىى  زيىىاترة لةسىىةر   
ئىىةو مامؤسىىتايانة كىىة سةرثةرشىىتيار هةَلياندةسىىةنطَينَ , سةرثةرشىىتيار     

وةبىةر  ( جار سةردان  قوتاخبانىةكان بكىات بةِريَ  3ئةطةر الن  زؤر ساالنة م
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هىىةموو رؤذانىى  دةوام ئاطىىاى لىىة هىىةموو بوارةكىىان  مامؤسىىتايان هةيىىة كىىة 
ثةيوةسىىىب بىىىة هةَلسىىىةنطاندن كىىىة ثىىىرتءِرا بىىىة بةِرَيوةبىىىةر لىىىةو كاتىىىةدا      
هةَلسىىىةنطاندنةكة باشىىىر دةبَيىىىت لىىىةوةى سةرثةرشىىىتيار خىىىؤى منىىىرةى       
ن هةَلسةنطاندنةكة دابنَيت, لةو كاتةدا سةرثةرشتيارو بةِرَيوةبةر هاوكىارب 

بؤ هةَلسةنطاندن دةبَ  ِرَيبىازى زانسىت  و ثىةروةردةي  ِرةضىاوبكرَيت, تىا      
هةَلسىىةنطاندنةكة حىىةق  خىىؤى وةربطرَيىىت, بىىةاَلم بةداخىىةوة ئىىةو جىىؤرة        
هةَلسىىةنطاندنانةى ئَيسىىتا دةكرَيىىت هىىيض مامؤسىىتاو بةِرَيوةبىىةرَيك ئاطىىادار 

نىاِرةوا و   نابَيت تىا لىة ثؤسىتةى قوتاخبانةكىةدا دةبيىنن هةَلسىةنطاندنَيك       
بَ  هيض ثَيوةرَيك ديىارى كىراوةو زؤر طلىةي  و طازنىدة لةسةرثةرشىتياران      
دةكرَيت, بؤية كات  ئىةوة هىاتووة ضىاو خبشىَينينةوة بىةو جىؤرة كارانىةدا        
بؤئةوةى مامؤستاياني  بىِروا بىةوة بهَيىنن كىة هةَلسىةنطاندن جؤرَيكىة لىة        

وةك ئَيسىتا بَيىت كىة    بينين  كارةكانيان لةتاى تةرازووى ثةروةردةدا نةك 
 شَيوازة كؤنء بةسةرضووةكان ثةيِرةو دةكرَيت. 

 
 
 
 
 
 
 
 

لة رؤذنامةى كوردورانى نوَى ثاشكىى ثةروةردة و ز نكى رؤذى 
 باَلوكى وةتةوة. 5/11/2002
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 طةشةثيَدانى ثرؤسةى ثةروةردة
 

( و هةَلبىىىذاردن  1991لىىة دواى ِراثىىىةِرين  طةلةكىىةمان لىىىة ئىىازارى م   
مةزرانىدن  حكومىةت  هىةرَيم  كوردسىتان, جىارَيك  تىر       ثةرلىةمان ء دا 

ضاوى هيىواو ئومَيىد بىة ئاينىدةى طةلةكىةمان طةشىر بىوو, بؤيىة طرنطى           
زؤر درا بةطشىىت بوارةكىىان  ذيىىان  كؤمىىةَل  كىىوردةواري , بىىة تايبىىةت      
ئاوةدانكردنةوةى هةموو ئةو طوندانةى كة ِرذَيم  رووخاوى بةعس بىة  

دى خىىؤى و نىىةمان  هىىيض ئينتمايىىةك بىىؤ  مةبةسىىت  دابِرينىى  مىىرؤظ لةزَيىى 
خاك, ِرايطواستبوون و سةرجةم خةَلك  طوندةكان  خستةناو ديىوار و  
ثىىةرذين  وةهمىىةوة تىىا ثِريشىىك  شىىؤِرش و كوردايىىةت  لىىة خىىؤى دوور    
خباتىىىىةوة و هىىىىةرةت بىىىىة بىىىىريى شىىىىؤظَين  و ضةوسىىىىَينةرانةى بىىىىةعس    

مةشىىخةَلةى  نىىةهَينرَيت, بىىةالم تروسىىكةى ئىىةم كوردايةتييىىة بىىووة ئىىةو    
هةموو قوذبنَيك  كوردستان  طرتىةوة و خىةون  ناحىةزى داطريكىةران      
تاساند لة طوندةكانىدا خوَيندنطىةو وانىةى عةشىة  ئىازادي  و جىواني        
كوردستان بة ضاوو دَل  مناالن ئاشناكران و مامؤستايان  خةؤؤر بة 

ركىرد  بريى وردو دَل  ثِر لة خرؤش  ئازادي  منداالن  كوردستانيان فَي
 كة سةرى بةرز بؤ هيض ئاستةنطَيك نةوى نةكةن. 

لةطةَل ئةم هىةموو كىارة باشىانةى كىة بىؤ ثىةروةردةكراوة ء دةكرَيىت        
حكومىىةت بىىةر لةكردنىىةوةى دةرطىىاى خوَيندنطىىةكان لىىة سىىاَل  ئاينىىدةدا  
ضاوَيك بة كةمي  خوَيندنطةكانىدا خبشىَينَيتةوة لةضىاو زؤريى  ذمىارةى      

لىىة شىىارو شارؤضىىكةكان تىىا منىىداالن  كىىورد     خوَينىىدكاران بىىة تايبىىةت    
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بةباش  وانةكان فَيربنب, هةروةها ضاوَيك بةو خوَيندنطانةدا بطِرَيت كة 
دوو دةوام ء سَ  دةواميىان تَيدايىة, واتىة ثرؤسىةى ثىةروةردة طرنطيى        
زيىىىاترى ثَيبىىىدرَيت و هىىىةنطاو بنرَيىىىت بىىىؤ طةشىىىةكردن  بىىىة زيىىىادكردن  

دةرماَلىىىىةى هاتوضىىىىؤ بؤيىىىىان ء  مووضىىىىةى مامؤسىىىىتايان و دابينكردنىىىى 
خانةنشىىىىىينكردن  ئىىىىىةو مامؤسىىىىىتايانةى توانىىىىىاى ثىىىىىةروةردةكارييان    
كةمبووةتةوة, جطة لةمانةش طرنط  بىدرَيت بةوانىةكان  كؤمثيوتىةر و    
ذوورةكىىان  وانىىةى هونىىةر و تاقيطىىة, دَلنيىىام ئىىةو ئاواتانىىةى كىىة نىىةوةى 

ييىةت  لىة   نوَى بؤ ئايندةيةك  طةش ء ثِر لة ذيىاري ء خؤشى  خوازيار  
 ئةجَينداى كارةكان  ساَل  داهاتووى حكومةت  هةرَيمدا دةبَيت. 
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 23/2/2005(ى رؤذى 3604لة كوردورانى نوَى ذمارة )
 باَلوكى وةتةوة.

 با ناوةكامنان كوردى بن
 

ئةطىىةر بىىة ووردى سىىةيرَيك  خؤمىىان ء شىىتةكان  دةوروبىىةرمان بكىىةين,    
و هةر شتة لةوانة ناوَيكةى بؤ دانراوة جا  بؤمان دةردةكةوَيت كة هةر كةسة

 طيانىىىىةوةر بَيىىىىت يىىىىان ِرووةك يىىىىان بَيطيىىىىان جىىىىا كةواتىىىىة ناونىىىىان  هىىىىةموو      
 ئةمانة بؤ ضيية؟!

لةوةاَلمىىدا طىىةر بَلىىَيني بىىؤ ئةوةيىىة مىىرؤظء شىىتةكان  ثىىَ  بناسىىينةوة و لىىة     
يةكريان جيابكةينةوة هةر بؤية ثَيويستة نىاوى طوجنىاوو جىوانء وةرطىرياو     

ذينطةو كؤمةَلةى كة مرؤظةكةى تيا دةذى ناوةكة دابنرَيت بؤيىة بةتىةنها    لةو
ناوى مىرؤظ دةبىةم ضىونكة مةبةسىت  سىةرةك  بابةتةكىةى مىن نىاوى مرؤظى           
كوردة ناولَينان  مناَل  كىورد بىة ووشىةى بَيطانىةو نىةطوجناو لةطىةَل زمىانء        

ةِرَيتةوة هةلومةرج  كوردةوارى بؤ هةندَى تايبةمتةندو هؤكارى بابةت  دةط
لةوانة ئاست  هؤشيارى باوكء دايك  مناَلةكةو زاَل بوون  كةلتورى ئىاين   
بةسةر كؤمةَلداو بةناِرةوا دانان  ئةو ناوانةى جطة لة قورئىان  ثىريؤز باسى     
لَيىىوةكراوة كىىة ئىىاين  ئيسىىالم هىىيض ئاماذةيىىةك  بىىةوة نىىةداوة نىىاوى ضىى  لىىة    

هةلومىةرج  كؤمةاليىةت , نىاو     مناَلةكانتان بنَين جطة لة ناوى شىياو بىةثَي   
لةهىىةناوى كؤمةاليىىةت  دَيتىىة دةرَى و ئىىةلكَينرَيت بىىة مرؤظَيكىىةوة بىىة منوونىىة 
طةر سةيرَيك  ناوةكان  نىاو كؤمةَلطىةى عىةرةب  بكىةين لىة ثىَي  ئيسىالم و        
دواى ئيسالم زؤر ناو هةبوون وةك مباوك  ثشيلة( كة ثياو ضىاكَيك  ئىاين    

ثَيزةكان  مممىد د.خ( طرِياوةتىةوة و لىة فىةوتان      ئيسالمةو ضةند لة ووتة بة
ِرزطىىارى كىىردوون زؤرجىىار ناوةكىىة وةك ئاوةَلنىىاو بىىؤ نىىاوة ِراسىىتييةكة يىىان         
ِرةوشىتَيك  ئىةو كةسىة بىووة كىة خزمىةت  زؤرى ثشىيلةى كىردووة يىىان وةك         
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معويان( بة ماناى متولةمار( طةر ناوةكة وةربطَيِرين بؤسةر زمان  كىوردى  
تولةمار بَ  طومان بةطىذا دةضىَىو ثَيى  نىاخؤش دةبىَ  كةضى         بة كةت بَلَي 

سىىىةدان كىىىةت لىىىةم ووالتىىىةى ئَيمىىىةدا ناويىىىان تولىىىةمارةو بىىىة ناِرسىىىتةوخؤ        
بانطيشيان دةكةنء كةسيشيان رؤذَى لة رؤذان لة كةت توِرة نةبووة, جا كة 
ئَيمة خاوةن  ئةو هةموو دابء نةريتء ناوى ضىياو دةشىتء نشىَيوو دؤَلء    

داستان  مَيذووي  و نةتةوةي  بني بؤضى  نىاوى وا لىةمناَل  كىورد      كانياو و
بنَيني كة هيض جؤرة ثابةنديةك  نةبَ  بة ئاين و كؤمةَلء شىَيوازة زانسىتىو   

 بةها ِرةسةنةكان  مرؤظ  كورد. 
ماوةيةك بةر لة ئَيستا كتَيبَيك  لةسىةر سىةالحةدين  ئىةيوب  خوَينىدةوة     

ةو كتَيبىىةدا كىىوردى بىىوون  سىىةالحةدين كىىة بىىة زمىىان  عىىةرةب  نوسىىرا بىىوو لىى
بىىات ناكىىات, لةطىىةَل ضىىىةند كةسىىَيك باسىى  كىىىرد ئىىةواني  وةك مىىن ثَييىىىان        
نىىاخؤش بىىوو كىىة هىىةق  كىىورد خبىىؤن بىىةوةى ئىىةو ثيىىاوة طةورةيىىةى كىىوردى     
موسوَلمان بكةن بة عةرةب, ثَي  واية طةر ناوى سةالحةدين ناوَيك  كىوردى  

 كؤَل  لة كورد بوون  بكةن. بواية برا عةرةبةكان نةياندةتوان  ن
بؤيىىىىة زؤر طرنطىىىىة نىىىىاو وةك بينىىىىةرَيك  ِراسىىىىت  خىىىىؤى نيشىىىىان بىىىىداتء  
بيسىىىىة َينَ  كىىىىة سىىىىةر بىىىىة س نةتةوةيةكىىىىة, لىىىىةم سىىىىةردةمةدا كىىىىة دنيىىىىاى     
شارستان ء دميوكراس  و سةرفرازى طةالنء سةردةم  بىووك بوونىةوةى  

(و طؤِرانىةكان   11/9جيهان بؤ طوندَيك لىةم ماوةيىةداو ثىَي  ِرووداوةكىةى م    
دنيىىا كىىوردَيك  خىىؤ بىىة ِرةؤشىىنبري زان مناَلةكىىةيان نىىاو دةنىىَين مئوسىىامة( تىىؤ   
بَلَي  لة دواى ئةوةى ئوسامة لة هىيض قىوذبنَيك  دنيىادا جَيى  نةبَيتىةوة ئىةو       
 مناَلة بَي تاوانة طوناه  ض  بَيت كة ناوى دِرندةيةك  لةو جؤرةى ىَل بنَين. 

يةوة لة نةريت  بَيطانةو ثابةند بوويناية خؤزطة هةموومان دوور كةوتينا
 بىىىىىة نىىىىىةريت  ِرةسىىىىىةن  هاوضىىىىىةرخ  كىىىىىوردى و بىىىىىا لىىىىىة ناوةكامنانىىىىىةوة       

 دةست ثَ  بكةين. 
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 باَلوكى وةتةوة. 2002(ى سىظارى )كىيظ(ى تةموزى 18لة ذمارة )

 مةال مجيل رِؤذبةيانى خاوةن قةلَةمء هةلَويَست
 

يىىن هىىةروا بةئاسىىان  مىىرؤظ  ئىىةم جيهانىىة فراوانىىةى كىىة ئَيمىىة ى تيىىا دةذ 
نةطةيشىىىتؤتة ئىىىةم قؤنا،ىىىةى ئَيسىىىتا تيايىىىدا دةذى, بىىىةَلكو بةروئىىىةجنام    
ماندووبوونء قوربان  طيان  سةدانء هةزاران مرؤظ  هؤمشةند بووة لةم 
طةردوونىىةداو تةنانىىةت زؤر لىىة زانايىىان و داهَينىىةران تووشىى  ناخؤشىى  و    

اراكانيىىىان لىىىةناو  تةنانىىىةت لةناوضىىىووني  هىىىاتوون بىىىةهؤى دةربِرينىىىة ك    
ذينطةى ذيان  ناو كؤمةَلةكانياندا وةك ممةنسىورى حىةالؤ( كىة هةَلواسىرا     
يان وةك مبرؤ نرؤ( كة لةطةَل كتَيبةكان  سوتَينرا يان وةك مسىوقرات( كىة   
ذةهىىر خىىوارد كىىرا, ئةمانىىة منونىىةى خىىةَلكان  داهَينىىةرن لىىة جيهانىىدا كىىة       

سىىىىىت و بىىىىىرية تووشىىىىى  ئىىىىىازارو مةينىىىىىةت  هىىىىىاتوون بىىىىىةهؤى ووتىىىىىةى ِرا
دةوَلةمةندةكانيانة وة سةدان  تري  هىةن لىة مَيىذووى مرؤظايىةت  دا كىة      
لىىىىىة ووتىىىىىارَيك  ئىىىىىاوا كورتىىىىىدا نىىىىىاتوانني هىىىىىةموو الثىىىىىةِرةكان  مَيىىىىىذوو    
هةَلبدةينىىىىةوة, لىىىىة كؤمىىىىةَل  كىىىىوردةواري  دا  لىىىىة منونىىىىةى ئىىىىةو جىىىىؤرة 

رو كةسانةمان زؤرن كة لةسةر دةربِرينى  بىريوِراو هةَلوَيسىت تووشى  ئىازا     
لةناوضىىىىىوون هىىىىىاتوون وةك نووسىىىىىةر معبىىىىىدا ال  معىىىىىروف( يىىىىىان وةك   
ممةنطوِرى( نووسةر كة بؤ ضةند جارَيك شاردرايةوة و دوورخرايىةوة هىةر   

 لةسةر برية ِرةواكان  بوو. 
ثىىىَي  ِراثةِرينىىىة مةزنةكىىىةى طةلةكىىىةمان لةسىىىةر دةسىىىت  فاشىىىيةكان       

ار ضةشىىب ضىىةندين مرؤظىى  شىىارةزاو بىىةتواناى نةتةوةكىىةمان تووشىى  ئىىاز 
سانسىؤريان دةخرايىة سىةر زؤريشىيان بىةهؤى دروسىت كردنى         بوون يان 
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ثىىيالن لىىةناو دةبىىران ثيالنَيكىى  وايىىان ِرَيىىك دةخسىىت كىىة كىىةت هةسىىت          
بةكارى لةناوبردنةكةيان نىةكات وةك ِرووداوى ئؤتؤمبيىل و شىت  تىر يىان      
بَىسىةرو شىىوَين كىردن وةك شىىةهيد دَلشىاد مىىةريوان , بةداخىةوة لىىةدواى     

ةِريني  ضةند نووسةرو ئةديبَيك بةهؤى شةِرى ناوخؤ تووش  ئازارو ِراث
تةنانىىةت لةناوضىىوني  بىىوون وةك شىىةهيد مكىىةري  عويىىان( و مِرَيبىىاز(       
لةطىىةَل ئةوةشىىدا لىىةو كاتىىةى ِراثىىةِرين بىىةرثا بىىووة جيىىاوازى زؤر هةيىىة لىىة    
 زةمان  ِرذَي  تا ِرادةيةك  زؤر بريوِراو نةمان  سانسىؤر لةسىةر نووسىةران   
و ِروناكبريان فةراهةم بووة بةتايبةت  لىةدواى شىةِرى نىاوخؤو دانيشىتن      
ليذنىىىىىىةكان  ئاشىىىىىىت  ثَيويسىىىىىىتة نووسىىىىىىةران  قةَلىىىىىىةم و بىىىىىىري خىىىىىىاوَين   
هةَلوَيستةكانيان بةضاك  بةرضاو خبرَين و ببنىة ئاوَينةيىةك  بَىطىةرد بىؤ     

 مَيذووى نةتةوةكةمان و نةوةى ئةمِرؤمان. 
ة بكىىةم خىىاوةن قةَلىىةمَيك  ِرةسىىةنء بىىة ئىىةوةى مىىن دةمىىةوَى باسىى  لَيىىو

هةَلوَيسىىتة ئىىةوي  مامؤسىىتا ممىىةال مجيىىل رؤذبةيان (يىىة بةداخىىةوة دواى  
بةدةسىىىت  ضىىىةند   27/3/2001خزمىىىةتَيك  طىىىةورة بىىىة نةتةوةكىىىةى لىىىة    

تريؤريسىىىتَيك  ناحىىىةز بىىىة ووشىىىةى ِرةسىىىةنء ِرةوا شىىىةهيد كىىىرا بؤيىىىة بىىىة 
مامؤسىىتا رؤذبىىةيان  بىىؤ   ثَيويسىىت  زانىى  ئىىةم هةَلوَيسىىتة لةبرينىىةكراوةى     

مَيذوو وةك ضؤن بيني  ئاوا بيطَيِرمىةوة و بيكةمىة منونةيىةك  زينىدوو بىؤ      
طشىىىت هةَلوَيسىىىتةكان  تىىىرى مامؤسىىىتا ئىىىةو سىىىاتانةى دةسىىىت  ِرةشىىى       
داطريكارى لة كوردسىتاندا شىادىو خؤشى  و ئازادييىةكان  نةهَيشىتبوو,      

و يادانىة ثريةمَيىردى   جار بةجارَى كؤِرَيك يان يادَيك ساز دةكرا, يةكَيك لىة 
شاعري و رؤذنامةنووت بوو سةرةتاى كؤِرةكة بة ئامىاذة بىةناوى دكتىاتؤر    
بة ووشىةى مخىوا بيثارَيزَيىت( دةسىت كىرا بىة يادةكىة لىة نىؤرةى مامؤسىتا           
ممةال مجيل رؤذبةيان ( دا ووت  مبؤض  دةبَ  مخىوا بيثارَيزَيىت( كىة هىةر     
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ةسىانةى كؤِرةكىةى بىةِرَيوةدةبرد    بَلَين, تاكةى ؟( بؤية بةثةلة يةكَيك لىةو ك 
ِراى كىىىرد ميكرؤفؤنةكىىىةى لىىىة دةسىىىت  مامؤسىىىتا رؤذبىىىةيان  وةرطىىىرتء     
قسةكان  ثَ  بِرى تابيخةنةوة سةر بابةتةكة هةرضةندة زؤر لة نووسىةران  
و ئىىةديبان ئامىىادةى ئىىةم كىىؤِرة بىىوون بىىةالم تىىا ئَيسىىتا لىىة هىىيض رؤذنامىىةو       

يشىىىىتمانىو نةتةوةييانىىىىةى  طؤظىىىىارَيك  كوردسىىىىتاندا ئىىىىةم هةَلوَيسىىىىتة ن   
 مامؤستا هةيبوون نةم بينيوة بات بكرَيت.

بؤيىىة مامؤسىىتا مىىةال مجيىىل وةك سىىؤقراتَيك  كىىورد هىىةر بىىة فيشىىةك      
ذةنطىىىاوى و بىىىريى كىىىوىل داطريكىىىارى و كونىىىدة ثىىىةثووةكان  شىىىةوةزةنط    
تاريك  لة ثَيناوى ئةم هةَلوَيستة جوامريانةى خؤى طيان  بةخش , بةالم 

َلوَيسىىتةكان  كوردسىتان مةشىخةَلَيك  هىىةَلكرد كىة هةميشىىة    بىؤ خىاوةن هة  
ِرَي  ِراست  ِروونىاك ئةكاتىةوة و كةسىَيك  وةك ممدوودمىان ئاريىاي (( كىة       
بىىىىةناو نووسىىىىةرَيك  ئَيرانىىىى  بىىىىوو لةناوةِراسىىىىت  حةفتاكانىىىىدا ويسىىىىت     
مَيذووةكىىةى مكىىورد و كوردسىىتان( ى مامؤسىىتا مئىىةمني زةكىى ( بشىىَيوَينَ    

ووريىاى كىردةوة و بىةتوانا زؤرةكىةى و بىةبرية فراوانةكىةى       بةالم مامؤستا 
ِرووى ِرةشىى  لةبىىةردةم كىىوردو مَيذووةكىىةى مامؤسىىتا مئىىةمني زةكىى ( دا       
ِرةشىىر كىىردو بىىةبريى ووردى خىىؤى نةيهَيشىىت قةَلىىةم فرؤشىىَ  ِراسىىتيةكان   
بطىىىؤِرَى بىىىؤ مَيىىىذووى ئاينىىىدة, هىىىةزاران سىىىاَلو لىىىة طيىىىان  بىىىةرزى ثىىىِر لىىىة    

امؤستا ممةال مجيل رؤذبىةيان ( مَيىذوونووتء خىاوةن    هةَلوَيستت ئةى م
 قةَلةم و هةَلوَيست.
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 7. ل27/4/2002( لة 86باَلوكى وةتةوة لة رؤذى سةل ذمارة )

 رِةسانةيةتى لة هونةردا
 

هىىةموو كىىةت كىىة بىىات لىىة ِرةسىىةنايةت  دةكىىات ووشىىةيةك  جىىوانء       
وشىت  جىوانء ثىاك    بةرزو ناوازة دَيتةربةر بةرطوَى , تةنانةت كة مرؤظ ِرة

دةبَيىىت ثَيىى  دةَلىىَين ِرةسىىةنة هىىةروةها طىىةر ثَيىىىةوانةش بىىوو بىىة ناِرةسىىةن  
نىىىاوزةد دةكرَيىىىت بةهىىىةمان شىىىَيوة لىىىة هونةريشىىىدا ِرةسىىىةنء ناِرةسىىىةن         

 لةواقيع  هونةريدا ِرةنل ئةداتةوة. 
بىىةالم طىىرنل ئةوةيىىة لىىةو كؤمةَلطايىىةى هونةرةكىىة منىىاي  دةكىىرَى يىىان  

دةست  هاونيشتمانيان خبرَيتة بةر ثَيوةرى ِرةخنةو  دةخرَيتة بةر طوَى و
لَيكؤَلَينىىةوة لةاليىىةن كةسىىان  شىىارةزاو لَيهىىاتوو ثسىىثؤر تىىا مىىاف  تىىةواو       
بدرَيتىىة بةرهةمىىة هونةرييةكىىة طىىةر شايسىىتة و لىىةبارو ِرةسىىةن بىىوو دةسىىت  
خؤش  و سوثاس  ئاراستة بكرَيت و طةر الوازو نىا شايسىتة و ناِرةسىةن    

  هونةرىو ِرةخنةى بنياتنةرانة ئاراستة بكرَيت بؤ كارى بوو بةشَيوازَيك
ضاكرو طوجنىاوتر, بىةاَلم زؤر بةداخىةوة طىةر سىةرني بىدةين لىة طؤِرةثىان          
ئةمِرؤى هونةر لة كوردستاندا هةنطاوى هةَلسىةنطاندن  زانسىتيانة جَيى     
خؤى بةتةواوى نةطرتووة لةبةر كةم  توَيىذةرو لَيكؤَلىةر و نىةبوون  دامىو     

 يةك  تايبةت بة هةَلسةنطاندن  بابةتةكان. دةزطا
بؤية زؤر ثَيويستة بايةخ بةم شَيوازة بىدرَيت تىا هونىةر ببَيتىة كىةناَلَيك      
بىىؤ طةشىىةثَيدانء طرنطىى  دان بىىة ِرةسىىةنايةت  نةتةوةكىىةمانء هىىةنطاوَيك    
بَيت بؤ بةرةوثَي  بردن  ئاست  هونةرى لة كوردستاندا و طؤِران بةسىةر  
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ةَلكىىدا بَينَيىىت وةك مئارنةسىىت فيشىىةر( دةَلىىَ  مهونىىةر    ذيىىان  كؤمىىةاَلت  خ 
لةطةَل مرؤظدا هاتووة تا ضاكر و باشىر لىة جيهىان بطىاتء بَيطىؤِرَى(. لىةم       
ووتةيةوة باشر بابةتةكةمان بؤ ِروون دةبَيتىةوة كىة هونىةر لةطىةَل مرؤظىدا      
لةدايك بووةو بؤتىة هىؤى جىوانكردن  و ثىَي  خسىتن  ذيىان  مىرؤظ دةبىا         

لىىىىة هونىىىىةرى كىىىوردى ِرةسىىىىةن بىىىىِروانني و هىىىىةنطاوى ووردى   بىىىةو ضىىىىاوة 
سةرجندان و تَيبين  تا ئةو بةرهةمانةى كة ِرسةنن زياتر بكرَين بؤئةوةى 
رؤَل  باش  خؤيان بطَيِرن لة ثَي  خستن  هونةرى كوردى نةتةوةكةمان 
كة ضةند سةدةيةك دةست  ِرةش  داطريكةران ئةيانويست ِرةسىانةيةت  و  

ميللىى  كىىورد دوا خبىىةنء هىىةنطاوةكان بىىةثَي  ويسىىت        هونىىةرى جىىوان  
هونةرمةندان  دَلسؤزى كورد نةضنة ثَي . بىةالم لةطىةَل ئةوةشىدا ِرةوتى      
ِرةسىىىةنايةت  لىىىة هونىىىةرو ِرَيبازةكىىىان  هونىىىةرى كورديىىىدا داطريكىىىةراني   
تَيكىىةَل بىىةم ِرةوتىىة بىىووة, هيىىوام وايىىة ئىىةو حىىةزة دزَيىىوةى داطريكىىةران          

بىِر نىةكاتء هونىةرى ِرةسىةن  كىوردى جَيطىةى شىياوو        كوردستان تاسىةر  
طوجنىىىىىاوى خىىىىىؤى بطرَيتىىىىىة بىىىىىةر بؤئىىىىىةوةى نةتةوةكىىىىىةمان لىىىىىة ِرَيطىىىىىةى  
هونةرةكةيةوة خبوَينرَيتةوة كة ميلةتَيك  ثَيشكةوتوو خاوةن شارستان  

 و ِرةسةنايةتيية. 
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 رؤلَى كةنالَةكان لة زؤرو بؤرى بةرهةمى طؤرانىدا
 

رَيمة ئازادةى ئَيمىة كىةناَل  ِراطةيانىدن  زؤر هةيىة كىة زؤربىةيان       لةم هة
كىىةناَل  حيزبىىةكانن هةنىىدَى لىىةو كةناالنىىة بةرنامىىةى ديىىدارو ضىىاوثَيكةوتن  
لةطةَل طؤران  بَيذاندا ئةجنام دةدةن, ديارة ئةم بةرنامانة ئةطىةر كةسىان    

راستةى شارةزا و ثسثؤر لة بوارى هونةردا ثَيشكةشكةرى بن بَيطومان ئا
 باش  دةبَيت و طفتوطؤيةك  هونةريانة بة بةرهةم دَيت. 

بىىىىةالم جَيىىىى  داخىىىىة لىىىىة زؤربىىىىةى يىىىىان هىىىىةموو كةناَلىىىىةكان كةسىىىىانَيك  
ضىىاوثَيكةوتنةكة ئىىةجنام ئىىةدةن بينىىةر بىىة تىىةواوى سةرسىىام دةكىىات لىىة         
ثرسيارة هونةرييةكان ضىونكة مىةوداى هونىةرى وةرنىاطرن, يىان بَيىذةرَيك       

ةشىكردن  بةرنامةكىة ئاطىاى لىة هونىةر نييىة بىة ناضىارى         دانراوة بىؤ ثَيشك 
ثرسىىيارةكان دوور لىىة تىىةوةرى هونىىةرىو ثرسىىيارى تايبىىةت لىىةو كةسىىة       
دةكات جطة لةمانةش دةثرسَ  بةرهةم  ئايندةت ضيية ؟ هةرضىةندة الى  
ئَيمة واى لَيهاتووة دةبَ  طؤران  بَيىذان سىاَل  بىةالن  كىةم كليثَيىك خبةنىة       

كام بازاِر و كام بةرهةم ؟ هةر ماوةيىةك  زؤر كىةم لىة هىزرى     بازاِرةوة بةالم 
خةَلكىىىىدا نىىىامَينَ  و ماَلئىىىاواي  لىىىة بازاِرةكىىىةى دةكىىىاتء دةثَيىىىىرَيتةوة,  

 ضونكة نةيتوانيوة قاَلب  ِرةسةن  خؤى بثارَيزَيت. 
بىىىة ثَيىىىىةوانةى ئىىىةم زؤرو بىىىؤرة هونةرمةنىىىدى وامىىىان هةيىىىة بىىىة ضىىىةند 

  دةسىت بؤتىىة خؤشةويسىت  جىىةماوةر و   طؤرانيىةك  كىةمر لىىة ثةجنىةكان   
بةرهةمةكانيش  نةمرن, بؤية هةد واية ديىدارةكان لىة ئاسىتَيك  هونىةرى     
و هاوضىىةرخدا سىىاز بىىدرَين ء ضىىةند ِرازو مةبةسىىتَيك  جىىوان الى بينىىةرى   

 بةرنامةكة و طوَيطران  ِرةسةن  كوردى جَيبهَيَلن. 
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شىىارةزا لىىة   ثَيويسىىتة كةناَلىىةكاني  بريلىىةوة بكةنىىةوة كةسىى  شىىياوو    
بوارةكىىان  هونىىةردا بةرنامةكىىة ثَيشىىكةش بكىىةنء لىىةو قاَلبىىة كىىؤنء بىىَ         
بايةخة خؤيان ِرزطار بكةن تا جةماوةر ئاراسىتةى كةناَلةكىةيان بكىةن يىان     
هةندَى طؤران  تؤمار دةكرَين بؤ كةناَلةكان هيض ثَيوةرَيك  بؤ دانىةنراوة,  

مىىار بكىىات ثَيشىىوازى  ثىىَي  وايىىة هىىةر كةسىىَ  بىىىَيت و بيىىةوَيت طىىؤران  تؤ   
دةكرَيت بَ  هيض ِرةزامةندى ليذنةيةك  هونةرى بىؤى تؤمىار دةكىةنء لىةو     
كةناَلة نيشان  جةماوةرى دةدةن ئةمانة هةموو لةاليةك و ئىةو بةِرَيزانىةى   
لىىة هةنىىدةران ئةطةِرَينىىةوة بايىىةخَيك  زيىىاد لىىة ثَيويسىىتيان ثىىَ  دةدرَيىىت و  

َيىىت مىىن نىىاَلَي  بىىا نىىةكرَيت بىىةالم    ثَيشىىوازييةك  طىىةرمء طىىةورةيان ىَل دةكر 
هةندَيكيان ئةو مةودا هونةرية فراوانةيان نيية تا بةو جؤرة طةورة بكىرَين  
لة ضاوثَيكةوتنةكةشىيان وةك خؤيىان بىةكورد نىةزانن و مةبةسىتيان هىةبَ        
لة طؤران  ووتن بة كوردى واية, هيض حسابَيك بؤ ئةو هةموو هونةرمةندة 

اكةن كة بنا،ةى طؤران  ِرةسةن  كوردى بىوون  ِرةسةنانةى ثَي  خؤيان ن
دةَلىىَين ئَيمىىة طىىوَى لىىة طىىؤران  كىىوردى نىىاطرين ئةمىىة ئىىةوة دةطةيىىةنَ  ئىىةو    
كةسةى ئةوة دةَلَيت لة كةناَلةكةوة ئةوةى ناوى لَيناوة هونةر خؤى ِرةت  
دةكاتةوة, با بة زمان  كوردي  طؤران  نةَلَ  باشرةو كات  خةَلكي  بىة  

سىىةرى جىىةماوةر قىىاَل نىىةكات ثَيشىى  نىىةوترَيت هونةرمةنىىد    فىىرِيؤ نىىةداتء 
  بةِراى من نةبوون  زؤر باشرة لةو بونةى كة نيية.

 
 

(. كوردوةةرانى نةةوَىى  303بةةاَلو بىتةةةوة لةةة ثاشةةكىى ئةةةدة)  هونةةةرى )  
 26/9/2002( لة رؤذى ثَينج شة ة 2872ذمارة )
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 با بة ضاوى رِةخنة كةنالَةكان ببينني
 

نىىىىة مةزنةكىىىىةى طةلةكىىىىةمان لىىىىة كوردسىىىىتان  ئىىىىازاد دا لىىىةثاش ِراثةِري 
دةسةاَلت  ضىوارةم جَيطىةى خىؤى طرتىووة لةبىةرةو ثىَي  بردنى  كؤمىةَل          
كىىىوردةوارى و ِرةوتىىى  طؤِرانىىىة زانسىىىتىو هونىىىةرى و ئةدةبىيىىىةكان وةك    
دياردةيىىةك  كؤمىىةَل  مىىةدةن  ِرؤَلىى  خؤيىىان طَيىىِراوة لىىة ئاراسىىتةكردن         

كردنى  كؤمىةَلطا هىةر ضىةندة طؤِرانىةكان زؤرن      كؤمةالن  خةَلك بة مةدةن  
 و خَيراشن. 

ئىىىىةوةى مايىىىىةى خىىىىؤش حىىىىاَل  و جَيطىىىىةى ئومَيىىىىدو شىىىىانازيية بىىىىؤ       
ميللةتةكىىةمان ئَيمىىة لةضىىاو هةنىىدَى لىىة ميللىىةتانء تةنانىىةت لىىة دةوَلىىةتان   
ناوضىىىةكةش باشىىىر ئىىىةزموون  دميوكراسىىى  و هؤكارةكىىىان  شارسىىىتان   

يِرةو ئىةكرَيت, بىةالم لةطىةَل ئةوةشىدا كىة      نوَي  جيهان لة كوردستان دا ثة
اليةن  باش زؤرةو دَل خؤش كةرةية نىاكرَى ضىاو لىة هةنىدَى كىةموكورت       
بثؤشني كة زةد و ديارن بة تايبةت  لة كةناَلىةكان  ِراطةيانىدن لةوانىة زؤر    
طرنطىىىىدان بىىىة طىىىؤران  ميللىىىةتان  دراوسىىىَ  لةضىىىاو طىىىؤران  كورديىىىدا       

اطةياندنىىىةكان رؤَلىىى  طرنطيىىىان هةيىىىة لىىىة   هىىىةموومان بىىىاش دةزانىىىني كىىىة رِ 
ئاراسىىىىتةكردن  جىىىىةماوةر بىىىىؤ هةَلبىىىىذاردن  هىىىىةموو دةدء جؤرةكىىىىان       
كةلةثورو ِرةسىانةيةت . هىةد وايىة وةزارةتى  ِرؤشىنبريى بةرنامىةى كىارى        
خؤى هةبَ  بؤ طشىت كةناَلىةكان  ِراطةيانىدن و مؤَلىةت نامىة بىةثَي  ضىةند        

ةسانَيك كىة ثىةيِرةوى ئىةو ياسىايانة     ياسايةك بدرَيت بة طشت اليةنَيك و ك
بكةن كة لةاليةن وةزارةت  ِرؤشنبريى دادةنرَيت كة طوجناوو هاوسةنل و 
تىىىىةبابَ  لةطىىىىةَل بىىىىارودؤخ  كوردسىىىىتان و زيندوكردنىىىىةوةى كةلىىىىةثورى   
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نةتةوايةت  و دانان  بةرنامةيةك  طوجناو تا نةوةى نوَي  دواى ِراثىةِرين  
ت و دوور خبرَيتىىةوة لىىة فةرهىىةنط    بىىة هةسىىت  كوردانىىة ثىىةروةردة بكرَيىى   

( كة لةاليةن فرؤشىطاو  CDبَيطانة لةاليةك  تر زؤر جار كاسَيت  سيدى م
ثَيشانطاكانةوة تؤمار دةكرَيت بىاَلو دةكرَينىةوة كىة لىة كةناَلةكورديىةكان       
وةردةطرن نىاوى كةناَلةكىة دةشىارنةوة و هيمايىةك  تىردا دةنىَين كىة ئةمىة         

اف  ئةو كةناالنة ثَيشَيل دةكرَيىت مىن ثىَي  وايىة     كارَيك  زؤر نابةجَىيةو م
طةر ناوى ئةو كةناَلةى ئةو كارةى بةرهةم هَينىاوة نةشىاردرَيتةوة طوجنىاو    
تىىىر ئىىىةبَ  هةرضىىىةند ثَيويسىىىت بىىىةناوهَينان ناكىىىات ضىىىونكة رؤذانىىىة لىىىة         
كةناَلىىىةكان  ِراطةيانىىىدن ئىىىةم ديىىىاردة دزَيىىىوة دةبينرَيىىىت نىىىةك تىىىةنها لىىىة        

كةناَلىىىةكان  ِراطةيانىىىدن و فرؤشىىىطاكان سىىىةيرَيك  فرؤشىىىطاكاندا خؤزطىىىة 
كارةكان  خؤيان ئةكردو ماف  يةكريان نةئةخسىتة ذَيىر نىاوى خؤيانىةوة     
ئةمة خؤزطةيةكةو دَلنيام هةر بة تةنيا خؤزطةى من نييىة بىةَلكو خؤزطىةى    
هةموو كوردَيكة كة بة ضاوى ئاواتةوة تامةزرؤى ِراطةياندن  هاوضىةرخ   

 كوردستانىية. 
 
 
 
 
 
 
 

 باَلوكى وةتةوة. 2002( لة ئاز رى 25لة سىظارى تاؤذى ذمارة )
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 تا ثرسيارى باش نةكرىَ, وةالَمى باش نادريَتةوة

 ثرسيارى نابةجَى لةديدارى طؤرانيبَيذيدا
 

زؤرجىىىىىىىار لىىىىىىىة كةناَلىىىىىىىةكان  ِراطةياندنىىىىىىىدا و بةتايبىىىىىىىةت  لىىىىىىىة    
بةناو  تةلةفزيونةكان  شارى سلَيمانىدا, بةرنامةى طؤران  داواكراو

جيا جياوة دادةبةزَيتء ناو بةناو ديدار لةطةَل طىؤران  بَيذانىدا سىاز    
دةكىىةنء ضىىةند ثرسىىيارَيك ئاراسىىتةى طىىؤران  بَيذةكىىة دةكىىةن, بىىةاَلم   
ضؤن ثرسيارَيك كىة هىيض روانينَيكى  هونىةرى نييىة, وةك محىةز لىة س        
خواردنَيك دةكةيت ؟ ثَيت خؤشة يةكةم كىةت كىَ  طىوَي  لىة دةنطىت      

بىىؤكَ  طىىؤران  دةَلَييىىت ؟ .. هتىىد(. تةنانىىةت بينىىةر سةرسىىام     بَيىىت ؟ 
دةكىىىات بىىىة تايبىىىةت ئىىىةو كةسىىىانةى تامىىىةزرؤى هونىىىةرنء حىىىةز بىىىة     

 بيستن  ضةند ِرازَيك دةكةن لة هونةرمةندان. 
بةِرَيكىةوت طؤرانيبَيىذَيك  شىارى سىلَيماني  لىة شىوَينَيك  طشىىت        

ومت بؤضىى  لىىة بينىى  و ئىىةو طلةييىىةم ئاراسىىتةى طىىؤران  بَيىىذان كىىرد و 
كىىىات  ديىىىدار لىىىة كةناَلةكانىىىدا لىىىة ئاسىىىتَيك  نىىىزم دةدوَيىىىن وةك هىىىيض 
نةخوَيننةوة واية, طلةييةكىةى منى  قبىوَلكردو ووتى  مممىن بىة تىةنها        
ناَلَي  هةر طؤران  بَيذةكةية, بةَلكو ئةو كةسة كة ثرسيارى لَيدةكات, 

 ضونكة تا ثرسيارى باش نةكرَيت وةالم  باشي  نادرَيتةوة((. 
ثشىىتطريى ئىىةو برايىىةم كىىردو خؤزطىىةم خواسىىت كىىة طىىؤران  بَيىىذان 
باشر خؤيان قاَلبكةن لة بوارى طؤران  ِرةسةن  ميللةتةكةمان و ئةو 
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هةقة بة خؤيان بىدةن كىة خىةَلك ناويىان بنىَين هونةرمةنىد, لىة ِرَيطىةى         
هونىىىىىىةرى طؤرانييىىىىىىةوة طةلةكىىىىىىةمان بىىىىىىة جيهىىىىىىان بناسىىىىىىَينن وةك     

ن  دةَلَيىىىت: ممطىىىةر دةتىىىةوَيت لىىىة    مكؤنفؤشىىىيؤت( فةيلةسىىىوف  ضىىىي  
شارسىىتان  نةتةوةيىىةك شىىارةزا بيىىت طىىوَى لىىة طؤرانييىىةكان  بطىىرة((   
هةر ضةندة طؤرانيبَيذى زؤر بامشان هةيةو هيواى زياتر و ضاكرمان 
طةرةكىىة بىىؤ ئىىةم سىىةردةمة جةجناَلىىةى شارسىىتان  جيهىىان. خؤزطىىة        

نيان ثَيشكةشىىىىكاران  بةرنامىىىىةو طؤرانيبَيىىىىذاني  باشىىىىر ديىىىىدارةكا  
 ئةجنام دةداو دوور دةكةوتنةوة لة ثرسيار و وةالم  بَ  جَ . 
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رؤذنامةةةةةةةى رط ى سشةةةةةةرى  23/6/2002( رؤذى 12لةةةةةةة ذمةةةةةةارة )
 باَلوكى وةتةوة.
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 حةسةن زيرةك 
 ئةو بةهرةمةندةى نةتةوةيةك خاوةنيةتى

 

ئةطىىىةر ضىىىاوَيك بىىىة مَيىىىذووى جيهانىىىدا خبشىىىَينني دةبيىىىنني كةسىىىان         
و بريمةنىىدو هونةرمةنىىد و دانىىا هةميشىىة تووشىى  نةهامىىةتىو     بةهرةمةنىىد

ناخؤشىىىىىىو بىىىىىَ  ئىىىىىارام  هىىىىىاتوون يىىىىىان دةسىىىىىةالتداران يىىىىىان خىىىىىةَلك   
نيشتمانةكانيان بةكةم سةيريان كىردوون تىا ماوةيىةك  زؤر كىة لةبةرضىاو      

 نةماونء كؤضيان كردووة ثاشان داخيان بؤ خواردوون. 
ِرَيىزى ئىةو مرؤظىة طةورانىةيان     ئةو هةلومةرجىةيان بىة دذوار زانيىوة كىة     

نىىىةطرتووة هىىىةر لىىىة سىىىوكرات كىىىة ذةهىىىرى خىىىوارد يىىىان برنىىىِرؤ كىىىة لةطىىىةَل  
كَيتبىىةكان  سىىوتَينرا يىىان حىىةالؤ يىىان ظىىان كىىؤخ.. هتىىد. ئةمانىىةو سىىةدان     
منوونةى تر لة جيهاندا هةن لةناو كورديشىدا بةهىةمان شىَيوة زؤر كةسى      

نء بواريىان بىؤ نةِرةخسىاوة    بةهرةمةند لةسةر بريوراكانيان ثىةراوَيز خىراو  
يان هةر بة هةذارى ذياون و هيض خزمةتَيك نةكراون وةك ثريةمَيىرد, قىان ,   
مريزا مةنطوِرى, تايةر تؤفيى , نةمجىةدين  مىةال.. هتىد. ضىةندان  تىري        

 لةخؤِرانية مامؤستا هَيمن لةبارةى هونةرمةندان لة كوردستاندا دةَلَ :
 هونةرمةندو ذيانى خؤش مةحاَلة

 ةرمةند رةجنةِرؤية ذينى تاَلةهون
ئىىةوةى لىىةم وتىىارةدا دةمىىةوَيت ئامىىاذةى ثَيبكىىةم و تىىةيرى خىىةياَلمان      
سىىىىاتَ  بفِرَيتىىىىة ديىىىىدةن  مرؤظىىىى  دةنطخىىىىؤشء بةهرةمةنىىىىدى طىىىىةورةى    

 ة. -نةتةوةكةمان حةسةن زيرةك
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مةر  يةخةى بىةم مرؤظىة طىرت لىة ِراذةنينى  هةسىت         26/6/1972لة 
ا ضىىىىىَل  درةختىىىىىةكان  كىىىىىوردةوارى  نةتىىىىىةوةي  كىىىىىورد و بولبىىىىىول ئاسىىىىى 

ثَيوَيهَيشىت و بىىؤ ئةبىىةد فىىِرى. بىىةالم ثىىاش خىىؤى دةيىىانء سىىةدان طىىؤران   
جوان  بةطوَيمان ئاشنا كىردوو رؤذانىة لىة خىةياَلء ئةندَيشىةماندا دةبَيتىة       
ميوانء سةدانء هةزاران شاد دةكات. راسىتة دةيىان بةهرةمةنىدى تىري      

ةتكردن بىة هونىةرى طىؤران  رؤَلى      هةن كةوَينةى ئةم نةمرة لة بوارى خزم
خؤيىىان طَيىىِراوة ئةطىىةر بطةِرَيينىىةوة بىىؤ مَيىىذووى كىىوردةوارى و سىىةردةم    
ذيان  هونةرى حةسةن زيرةك لة بوارى رؤشنبريى كؤمةاليةت  طةىل كورد 
زؤر لىىىة دواوة بىىىووةو مىىىةوداى بىىىةرةو ثَيشىىىىوون  هونىىىةر رةنطدانىىىةوةى   

راوة شىىايةرو لىىؤت  بىىةالم ئةطىىةر  نىىةبووة و بىىة هونةرمةنىىدى طؤرانيبَيىىذ وتىى 
سةرني بدةينة حةسةن زيرةك لةو ناوانة بةدةربووةو لةجيات  ئىةو ناوانىة   
وشىىةى زيىىرةك ئاوَيتىىةى ناوةكىىةى بىىووة رَيىىزى بىىؤ خىىؤى بةهونةرةكىىةى         
دروست دروست كردووة, مامؤستا طؤران ثَيناسةى ئةو سةردةمة دةكات 

 لةيادى بَيكةس  شاعريدا دةَلَ : 
 ئةو سةردةمة واتار بووكوردستان 

 بةفرى زستان طوَلى باخضة بةهار بوو
حةسىىةن زيىىرةك وةكىىو نووسىىةران  ئَيرانىى  سىىةمةدى بىىةهرةنط  ضىىؤن   
ثَيوةرى كارى مرؤظ لة كاريطىةري  بةسىةر ذيىان  خةَلكىةوة ديىار دةكىاتء       
الى طىىرنل نييىىة ضىىؤن دةذىىىو ضىىةند دةذى, هىىيض ئىىاواتَيك  تىىرى نىىةبووة   

ةجنام داوةو رةنطدانىىىةوةى لةسىىىةر هونىىىةرى  ديىىىارة ئةويشىىى  بةباشىىى  ئىىى  
نةتةوةيةك هةية, لةيادى مةرط  طةورة ثياوى هونةرى نةتةوةكةمىدا هىةر   
ضىىىىةندة بىىىىِروام وايىىىىة بةسىىىىةدان وتىىىىارو لَيكؤَلينىىىىةوةو بىىىىةدوادا ضىىىىوونء    



 رةووف حمةمةد ئاالنى                                    وشة رةنطالَةييةكان

 108 

توَيذينىىةوة لةسىىةر كةسىىَيت  و دةنىىلء هونىىةرى ئىىةم مةزنىىة بكىىرَى مىىاف       
اى خىؤم ئىةم بابةتىة بَىثَيىزة لةضىاو      تةواوى ثَ  نادرَى مني  بىةثَي  توانى  

 بااَلى هونةرى حةسةن زيرةك دةخةمة بةرضاوى خوَينةر: 
رةسىىىةنايةت : يىىىةكَيك لىىىة سىىىيماكان  رةسىىىةنَيت  طؤرانييىىىةكان       -1

حةسةن زيرةك ئةوةية كة هةَلةوالوى ناخ  كؤمىةَل  كوردةوارييىة و بىات    
زو ريىت ء وشىةى   لة ذينطةى ذيان  كؤمةَل  كوردةوارى دةكات لةطةَل ئاوا

دانىىىراوى خؤىىىىو بةسىىىتنةوةى بىىىة فؤلكلىىىؤرى نةتةوةكىىىةمان يىىىةكانطريى     
كىىردووة و باسىى  سروشىىت هىىةر لىىة شىىاخء دةشىىتء دؤَلء كانيىىاوو بىىاخء  
ضيمةنء هةورازو نشَيوةكان  كوردستان دةكاتء شىوبهاندن  ذنء كىى    
كورد بة ئاسكة كَيوىو مانلء رؤذو طوَلء ئةستَيرة و كةوباِرو سوَيسىكة  

هىىةموويان هَيمىىاى جىىوان  و ناسىىك  دةدةن بىىة ذيىىان ئةمانىىة هىىةموو       كىىة
وايىىان لىىة طؤرانيىىةكان  حةسىىةن زيىىرةك كىىردووة كىىة هةميشىىة زينىىدووبنء   
بىىةردةوام لىىة نىىاخ  هةسىىت  مرؤظىىدا ةَيننىىةوة و ئاوَيتىىةى سىىؤز بىىن بؤيىىة   

 لةسةر زارى خةَلك  رؤذانة دةوترَيت دةنط  حةسةن زيرةك ثري نابَيت.
:يةكَيك  تر لةو شتانةى حةسةن زيرةك  لىة كةسىان  تىر    بةتواناي -2

جودا دةكاتةوة توانىاى لةِرادةبىةدةر لىةبوارى دانىان  هىؤنراوة و ئىاواز بىؤ        
طرانييةكان  رَيك رؤيشتن  لةكات  وتنى  طؤرانيىدا لةطىةَل مؤزيكىدا واتىة      
ئاوَيتةبوون  دةنل و مؤزيك كة هةست  ثَيدةكرَيت شىارةزايةك  تىةواوى   

  ثلىةكان  مؤزيىك بىووة و لىة هىةموو طؤرانييةكانيىدا بىةِروون         بىةرزو نزمى  
ئةوة بةدى دةكرَيت, ئةم توانايةش بؤ كةسَيك  نةخوَيندةوار نا ئاسىايية  
جطىىة لىىةوةش لةبىىةركردن  زؤر شىىيعرى شىىاعريان و وتنىى  بىىةطؤران  لىىة        
ئة ةد موختار جاف, بَيكةت, كىوردى, وةفىاي , هىَيمن, نىاىل, حىةري ء      

 د. مةولةوىو ..هت
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بَيوطىىة لةمانىىةش زؤر ئىىاوازى تىىورك  توانيويىىةت  ئاوَيتىىةى بكىىات بىىة    
كىىىوردى و واهةسىىىت دةكىىىةى ئاوازةكىىىة لىىىة ئةسىىىاَل كوردييىىىة توانيويىىىةت    
بةزمانىىةكان  تىىورك  و ئىىازةرى و فارسىى  طىىؤران  بَلَيىىت و بىىة زمىىةكان         
خباتىىةوة سىىةر كىىوردى, حةسىىةن زيىىرةك راسىىتة لىىة ئيسىىتطةكان  بة،ىىدا و   

ران طؤران  بؤ تؤماركراوة وةك ئةرشيف ماونةتةوة دةتوامن كرماشان و تا
بَلَي  زؤر طؤران  حةسةن زيرةك فةوتاوة بةهؤى ئىةوةى لىةماالن وتىراونء    
تؤمارنةكراون يان بَ  موزيك بوون, حةسةن زيرةك زؤر شيعرى داناوة لىة  
بوارى سؤزدارى و كؤمةاليةت  و نيشتمان  ئةمةش وةالمَيكة بؤ ئةوانةى 

َين شىىىيعرى نيشىىىتمان  نىىىةوتووة ئةمىىىةش منوونةيىىىةك  لىىىة شىىىيعرى  دةَلىىى
 نيشتمان  كة حةسةن زيرةك وتوويةت : 

 ئةى نيشتمان نيشتمانى جوان
 خاكى ئارىية وةتةنى كوردان

 بؤت تَيدةكؤشم بةدَلء بةطيان
 بؤ سةركةوتنى خاكى كوردستان

طةِران وةك خوليايةك: حةسةن زيرةك زؤر حىةزى بةطىةِران كىردووة    -3
و لةِرَيطةى طةِرانء بينين  شوَينةوة, شارةزا بووةو ئةمىة وةك خوليايىةك   
بؤ زياتر طةشةكردن  هونةرةكةى لىة طؤرانييةكانيىدا ديىارة كىة نىاوى زؤر      
شىىىىىوَين  كوردسىىىىىتان و دةوَلةتىىىىىةكان  ناوضىىىىىةكة دةبىىىىىات وةك مالجىىىىىان, 
سىىلَيمان , سىىامِرةند, شىىنؤ, سىىاباَلخ, كرماشىىان, كؤيىىة, تىىاران, نىىةورَيز,      

 انية, ثشدةر, نة،ةدة, هةولَير, شةقاَلوة, بة،دا..(هتد. ر
زمىىىىىان ثىىىىىاراوي : هؤيىىىىىةك  تىىىىىر بىىىىىؤ زيىىىىىاتر خؤشةويسىىىىىتكردن   -4

طؤرانييةكان  حةسةن زيىرةك الى خىةَلك  ثىاراوى زمانيىةت  وةك هىةموو      
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دةزانني ناوضة بة ناوضة لة كوردستاندا شَيوة زار طؤِران  بةسىةردا دَيىت,   
حةسةن زيرةك دةبَيت. بىة كوردييىةك  ثىاكء روونء    بةالم كاتَ  طوَيت لة 

رةوانبَيىىىذى وشىىىةكان دةردةبىىىِرَىء بىىىة ئاسىىىان  هىىىةموو طوَيطرَيىىىك لَيىىى        
تَيىىدةطات, بىىةاَلم كىىاتَ  لىىة طفتوطؤكردنىىدا طوَيىىت لَيىى  دةبَيىىت جيىىاوازى         
لىىةنَيوان قسىىةكردن و طىىؤران  وتنيىىدا بةتىىةواوى بىىةدى دةكرَيىىت ئةمىىةش     

ليةة و شىىارةزاي  زيىىرةك لىىةكات  دةربِرينىى     دةطةِرَيتىىةوة بىىؤ توانىىاو سىىة   
 وشةدا كةوةك زمانةوانَيك معامةلةى لةطةَل وشةكردووة. 

بىىىةردةوامبوونء وازنىىىةهَينان: حةسىىىةن زيىىىرةك لةطىىىةَل ئىىىةوةى كىىىة -5
دةسىىىىىةالتداران وةك ثَيويسىىىىىت هانيىىىىىان نىىىىىةداوةو تووشىىىىى  ئىىىىىازاردان و   

خؤشى  ناِرَيىك   ناخؤشييان كردووةو لةطةَل ئةوةشدا بىارودؤخ  تايبىةت    
بىىىووة لةبىىىةردةم هونةرةكةيىىىدا ضىىىونكة دةسىىىتكورتء هىىىةذار بىىىوو, بىىىةالم     
بةردةوام لة داهَينانء خزمةتدابووة هيض كؤسثَيك  بىة ئاسىتةنط  طىةورة    
نةزانيوة لةبةردةم هونةرةكةيدا بؤية تاسةر جَيطةى مردنيش  لىة طىؤران    

 دانةبِراوة. 
ةكىدا دةمىةوَى داوا لىة    دواوتة: لةم يىادى سىىويةك سىاَلةى كؤضى  زير    

دَلسىىؤزانء خىىةؤؤران  طىىؤران  كىىوردى بكىىةم كىىة ئاوِرَيىىك لىىة هونىىةرى         
حةسىىىىىةن زيىىىىىرةك بدةنىىىىىةوة بىىىىىة كؤكردنىىىىىةوةو سىىىىىا،كردنةوةى هىىىىىةموو  
بةرهةمىىىةكان  و رَيطىىىة نىىىةدةن بىىىةوةى هىىىةر كةسىىىَ  هىىىاتء دةسىىىتكارى       
طؤرانييىىةكان  بكىىاتء بىىةناوى فؤلكلىىؤرةوة بىىاَلوى بكاتىىةوة جطىىة لىىةوةش  

بةرثرسىىان هؤَلَيىىك يىىان شىىةقامَيك بىىةناوى حةسىىةن زيىىرةك نىىاوبنَينء هةقىة  
ثةيكىىةرَيك  شايسىىتةى بىىؤ دروسىىت بكىىةن ضىىونكة جطىىة لىىةو ثةيكىىةرةى      
بىىىةردةم هىىىؤَل  كؤمةَلىىىةى هونةرةجوانىىىةكان كىىىةجَي  دةستخؤشىىىيية هىىىيض 
شتَيك  تىرم نىةديوة بىةناوى حةسىةن زيرةكىةوة بىَ  يىان كىارى بىؤ كرابىَ            
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َينَيىت يىان مؤزةخانةيىةك دروسىت بكرَيتتايبىةت بىة       ضونكة زؤر زيىاتر دةه 
حةسةن زيرةك و كةلوثةلء كارى هونةرى هةندَى هونةرمةندى تىرى وةك  
مامؤسىىتا عىىةىل مىىةردان و سىىةيد عىىةىل ئةسىىةةر و تايىىةر تؤفيىى  و رةفيىى        

 ضاالك و ساَلح ديالن ..هتد. 
لىىةخؤبطرَيت ضىىونكة ئةمانىىة ضىىةند قوتاخبانةيىىةك  رةسىىةن  هونىىةرى   

ساَلةى  31ن  ميللةتةكةماننء هةقة شانازييان ثَيوة بكةين. لةيادى طؤرا
مىىةرط   زيرةكىىدا سىىةرى رَيىىزو خؤشةويسىىت  نىىةوى دةكىىةم بىىؤ هونىىةرة        
رةسىىةنةكةى و دةنطىىة بةسىىؤزةكةى و توانىىاو سىىةليةة وردةكىىةى لةبةرئىىةم   
هؤيانىىة و سىىةدان هىىؤى تىىر حةسىىةن زيىىرةك بىىة بةهرةمةنىىدى نةتةوةيىىةك       

و ناوضةيةك و خَيزانَيك ئاوامت ئةوةية لة ئاينىدةدا طىةر    دةزامن نةك شارَيك
 بوارم هةبَيت بتوامن زياتر خزمةت بةحةسةن زيرةك بكةم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باَلوكى وةتةوة لة رؤذنامةى كوردورانى نوَى ثانكىى ئةدة)  هونةر رؤذى 
26/6/2003. 
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 لةطةلَ رِةوتى طؤرِانةكاندا هةميشة لة يادمانى
 

( سىىاَلة بةسىىةر مىىةرط    32يىىادى تَيثىىةِربوون  م  (26/6/2004رؤذى م
هونةرمةندَيك  طةورة و ناسراوى كورد كىة ئىةوي  حةسىةن زيرةكىة ئىةم      
نىىةمرة دةتوانرَيىىت بىىىةو ثَيىىوةرى هونةرييىىةى كىىىة كىىارى تَيىىدا كىىىردووة و       
بةرهةمىىةكان  ماونةتىىةوة بىىة طةِرانىىةوةى بىىؤ مَيىىذووى سىىةرهةَلدان  بىىوارى 

زنة بة طةورةترين و بليمةترين كةت ئةذمار هونةرى طؤران  لةالى ئةم مة
بكرَين ضونكة كةسَيك كة نةتوانَيت بنوسَيت ء خبوَينَيتةوة هةروا ئاسىان  
نيية رؤضَيتة ناو قاَلبَيك  طةورة و فراوانى  كىةلتورى نةتةوةيىةك و ببَيتىة     
خاوةن ء سيمايةك  تايبةت بةو هونةرة وةربطرَيت و مامؤسىتايةك بَيىت,   

وان  داهَينان ثَيشكةش بىة نةتةوةيىةك بكىات. هىةروةها     ضةندين وانةى ج
توانيويةت  بةرطةى ئىازار و مةينىةتىو هىةذارى و دةربىةدةرى بطرَيىت كىة       
بةشىىى  هونةرمةنىىىدان و دَلسىىىؤزان  كىىىورد بىىىووة كىىىة ئىىىةم هىىىةموو خةمانىىىة 
نةبوونةتة رَيطر لةبةردةم كارى هونةرى حةسةن زيرةكدا, بىؤ سىة اندن    

 ةدا هَيمن ووتويةت : ئةم رايةمان لةو سات
 هونةرمةندو ذيانى خؤش مةحاَلة
 هونةرمةند ِرةجنةِرؤية ذينى تاَلة

مامؤستا هَيمن لةو كات و ساتةدا لة بؤتةى ئاوارةي  و هةستكردن بة 
ئازارى هونةرمةندان  طةلةكةمان ئةم شيعرةى نوسيووة كة بةسةر شاعري 

ةخورادوةو لىة  خؤىو كةسىان  تريشىدا هةسىت  ثَيكىردووة كىة خىةميان نى       
ثاداشىىت  رَيىىزو خؤشةويسىىت  بؤيىىان بىىة ئىىاوارةي  و هىىةذارى وةاَلميىىان        
دراوةتىىىىىةوة و حةسىىىىىةن زيىىىىىرةكي  لىىىىىةم ِرووةوة بَينىىىىىةب  نىىىىىةبووة تىىىىىا  
دواسىىاتةكان  لىىة لَيدانكىىةوتن  ترثىىةى دَلىىة طةورةكىىةى هىىةر بةهىىةذارى و     
دةربىةدةرى ماوةتىىةوة, ئىىةوةتا حةسىىن دةنطى  خىىؤى دةخاتىىة ثىىاَل دةنطىى    

 من  شاعريو دةَلَيت: هَي
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قــــــــــــةت لة دنيادا نةبوو بَيجطة لةنـــــاخؤشى 
 بةشـــــــــــم

مـــــــــــــــــاتء دامـــاو ثةشَيوو بَيكةسء 
 ضــــــــــــاوِرةشــــــــــم

ســـــــــــةردةمَيك ئاوارةبوومء مـــــــــاوةيةكيــــش 
 دةربةدةر

 ر تووشى طَيرةو قةرقةشــمنةمدى رووى ئاسوودةيى هة
ديارة طؤرانيبَيذ كاتَ  دةيةوَى شيعرَيك هةَلبذَيرَيت بىؤ ئىةوةى بيكاتىة    
ئاوازى ضِرين  خؤى بةدواى دةقَيك دةطةِرَى كة لةطةَل هةست ء شىعورى  
خىىؤى بطىىوجنَ  حةسىىةن زيىىرةكي  هةرضىىةندة نةخوَينىىدةوار بىىووة بىىةالم     

ان خوَيندؤتىةوة لةبىةريكردوون   كاتَيك طوَيبيست  ئةو دةقانة بووة كة بؤيى 
ء كردوون  بة طؤران , ديارة ئةم شيعرةى سةرةوةى هَيمني  بةو جؤرة 

 بووة لةبةر تةبابوون  شيعرةكة لةطةَل ذيان  تايبةت  خؤى وتويةت . 
  :زيرةكء مةىو  ئافرةت

زؤر لةو كةسانةى كة باس  زيرةك دةكةن دةَلىَين حةسىةن بىةثَب  مىةى     
وتووة جىا ئىةو وتةيىة تىا ضىةند جَيى  ِراسىتييةك الى        يان ئافرةت هيى  نىة 

خةَلك  بووةتة جَي  يةقني. راستة مةى بؤ خةياَل بوون ء دةرضوونة لىةو  
واقعىىة تاَلىىةى كىىة مرؤظىى  تَيدايىىة بىىة تايبىىةت خىىةمء كةسىىةر كىىة دةبَيتىىة          
شوَينطةو مىرؤظ داَلىدة دةدا طىةر بىؤ سىاتَيكي  بىَ  رؤحى  مرؤظةكىة دوور         

 ئازارةى دةروون. دةخاتةوة لةو خةمء 
ثَيموايىىة زيىىرةكي  بةهىىةمان جىىؤر و لةبىىةر ئىىةو هىىةموو نىىا ئومَيدييىىةى  

 خؤى هاناى بردووة بؤ مةى خواردنةوة لة خؤِرا هَيمن ناَلَ : 
 ئةم مةية تاَلة دةرمانى دةردو خــــــــةمة

 لَيى حةرام بَى ئةو كةسةى دةردى كةمة
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ةم لىىىة طشىىىت  دةمىىىةوَى ئىىىةوةش راسىىىتبكةمةوة كىىىة هةميشىىىة و هىىىةرد   
طؤرانييةكانيىىدا زيىىرةك مةبةسىىت  بىىووبَ  ثَيموايىىة ئةمىىة ثَيىىىةوانةية لىىة        
هىىةموو كىىؤِرو دانيشىىب و زينىىدان ء رَيبىىوارى و تةنانىىةت خىىةو بينينيشىىدا  
مةى ئامادةي  نةبووة تا زيرةك  مةسىت كردبىَ  و ئينوىا طىؤران  وتبىَ ,      

موو سىىةبارةت بىىة ئىىافرةتي  راسىىتة حةسىىةن جىىوان ثةرسىىت بىىوو وةك هىىة 
كةسة ناسكةكان  ناو كؤمةَل لة شاعريان و ئةديبان و زانايان كىام لةوانىة   
طىىىريؤدةى داوى ئىىىةوين ء ماسىىى  ئاسىىىا ئىىىالودةى ئىىىاوى روون ء ثىىىاك        
عةشىىة  ئىىافرةت نىىةبووة هىىةر لىىة جىىوان  شىىاخء داخء ضىىيمةنء رةوةزو       
دونىىدو قىىةدثاَلء لَيرةوالىىةكان  كوردسىىتان بوونةتىىة سةرضىىاوةى ئيلىىهام و  

ئىىةو هونىىةرة جوانىىة, لةاليىىةك  تىىر طىىةر لىىة ِرووى فةسىىلةجييةوة      دةربىىِرى
سةيرى بكةينء خوَيندنةوةيةك  فرؤيديانةى بؤ بكةين حاَلةتَيك  سىادة  
و سىىىاكارة, يىىىان بىىىة ضىىىاوى مماسىىىلؤ( بةهىىىةرةم  ثَيويسىىىتييةكان  مىىىرؤظ   
دابنرَيىىت, لىىةو كاتىىةدا هىىةر حةسىىةن زيىىرةك نىىاكرَى بىىة خؤشةويسىىت  و        

ئىىافرةت تاوانبىىار بكرَيىىت, ضىىونكة لىىة هةرةمةكىىةى   جىىوان  و سىىةرجندان  
 مماسلؤ( ،ةريزة سَيكسييةكان لةثاش ،ةريزةى خواردن هاتووة. 

  -:كؤَلنةدان لة طيان  زيرةكدا
حةسىىىىىةن زيىىىىىرةك وةك ئاماذةمىىىىىان ثَيىىىىىدا لىىىىىةو هىىىىىةموو نةهامىىىىىةت  و  
دةربةدةرييىىةى بةسىىةرى هىىات وازى لىىة هونةرةكىىةى نىىةهَيناو رؤذ بىىةرؤذ       

شىىرى دةخسىىتة سىىةر خىىةرمان  هونىىةرى طىىؤران  كىىوردى,       داهَينىىان  با
و دةضىَيتة   1966لةوانةش سةيرتر ثاش طةِرانةوةى بىؤ عَيىراد لىة سىاَل      

ئيسىىىىتطةى كىىىىوردى لىىىىة بة،ىىىىدا بىىىىةنيازى تؤمىىىىاركردن  طىىىىؤران  ثىىىىاش      
تؤماركردن  ضةندين طؤران  لةوةو ثَي  ثَي  دةَلىَين دةبىَ  دةنطىت تىاق      

دنىىةوة بِريىىار دةدةن كىىة دةنطىى  بةكىىةَلك    بكرَيتىىةوة واتىىة لىىة ثىىاش تاقيكر   
نايةت ديارة مةبةستيان بووة زيرةك لة هونةرةكىةى دوور خبةنىةوة, بىةالم    
ئىىىىةو كىىىىؤَل  نىىىىةداوةو هىىىىةر بىىىىةردةوام بىىىىووة تىىىىا بووةتىىىىة مامؤسىىىىتايةك   
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سةركةوتووى بوارى طؤران  لةو كاتةداو جَي  خىؤى لىة هونىةرى طىؤران      
 بةباش  ديار بكات. 

 
 -: دةنطدا رةسةنايةت  لة

حةسةن زيىرةك بىةهؤى طىةِران  بىة زؤربىةى ناوضىةكان  كوردسىتانداء        
شارةزابوون  لةشَيواز و نةريت  ئةم ناوضىة جياجيايانىة توانيويىةت  ئىةم     
شارةزابوونة لةطةَل هونةرةكةيدا ئاوَيتة بكىاتء سىوودى لَيوةربطرَيىت لىة     

و سىىادةو ئىىاوازى كوردانىىةو دةربِرينىى  لةوينطىىة جوانىىةى كوردسىىتان و لىىة  
سىىىاكارييةى مرؤظىىى  كىىىورد كىىىة بوونةتىىىة ئيلىىىهامء لىىىة دَلىىى  ئىىىةو مةزنىىىةدا   
سةرضاوةيان طرتووةو دةروون  هةزاران مرؤظى  ئىةم نةتةوةيىةى ثىَ  ئىاو      
داوةو تَيكةَل بة نةشئةو شادماني  رؤح  زؤربةمان بىووة, بىةوةى سىاتَ     
زيىىىرةك دةضىىىريكَينَ  دةمانباتىىىة سىىىةر رةوةزةكىىىان  شىىىاخء تَيىىىر سىىىةيرى   

وان  سروشت دةكةين يان ساتَ  باسى  خىاَلؤى رَيبىوار دةكىات هةسىت      ج
دةكةين ضةندة مرؤظ  كورد ماندووةو وةك ِرَيبوارى كؤَل بةكؤَل وايىة جىا   
هونىىىةرَيك بىىىةم جىىىؤرة لىىىة دَلء دةروونىىى  خىىىةَلكء لىىىة جىىىوان  سروشىىىت      
كوردستان سةرضاوةى طرتبىَ  بةِرةسىةن هىةذمار دةكىرَى و تىا دنيىا مىابَ         

 يةى دةمَينَيتةوة. بةو جواني
  -ذمارةى طؤرانييةكان :

ماوةيىىىىىةك لةمةوبىىىىىةر ضىىىىىةند كةسىىىىىَيك لَيىىىىىدوانيان لةسىىىىىةر ذمىىىىىارةى     
طؤرانييىىةكان  زيىىرةك كردبىىوو كىىة راى جياوازييىىان لةسىىةرى هىىةبوو, مىىن    
ئةمة دةطةِرَينمةوة بؤ دةزطا بةرثرسةكان  كوردسىتان لىة ضىاثء تؤمىارى     

وةى ئىىىىةو رازةى كىىىىة  هونىىىىةرى ضىىىىونكة خةمسىىىىاردبوون بىىىىؤ سىىىىا،كردنة  
هةموومان ماف  خؤمانة لةسىةرى بىدوَيني ضىونكة تىا ئَيسىتا نىةيانتوانيوة       
ذمىىارةى طؤرانييىىىةكان  حةسىىىةن زيىىىرةك و ضىىىةند هونةرمةنىىىدي تىىىر سىىىاغ  

 بكةنةوة. 
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هةرضىىةندة الى مىىن ريتمىى  وتنىى  طىىؤران  لةسىىةر تىىؤن  دةنطىى  هىىةر       
ةنىىدي  كةسىىَيك ديىىارةو بىىة تايبىىةت حةسىىةن زيىىرةك كىىة خىىاوةن  تايبةمت     

 خؤيةت  و طؤرانييةكان  زيرةك ئةم بةِرَيزانة بةم جؤرة ذمارانة ديانناوة: 
( هىىةزار طىىؤران  هةيىىة, 1000د. مةمىىةد سىىيدق  مىىوفت  زادة دةَلىىَ  م

( هىةزارء نىؤ طىؤران     1009مةمةد ئةمني برا طىةورةى زيىرةك وتويىةت  م   
ةد طىؤران   ( هةزارو ثَيني س1500هةية, مامؤستا مة ود زامدار دةَلَ  م

 هةية. 
  -حةسةن زيرةك  موزيك نات:

طةر بة شَيوازَيك  رةخنةى مؤزيكيانة سىةرجن  دةنطى  زيىرةك بىدةين     
لىىة طشىىت ئىىةو طؤرانييانىىةى مىىؤزيك  لةطةَلدايىىة بؤمىىان سىىا،دةبَيتةوة كىىة    
زيىرةك مؤزيىك ناسىىَيك  بىاش بىىووة, ضىونكة توانيويىىةت  ئاوازةكىة لةطىىةَل      

بِرطىة( كىة    -كىَي   -َيتىة بكىات لىة مترثىة    وتن  دةنلء مؤزيك بةباشى  ئاو 
ئةمىىةش ئىىىةوة دةسىىة َينَ  حةسىىىةن زيىىرةك بىىىةهرةى باشىى  هىىىةبووة لىىىة     
هونةرى طؤران  دا يان هةنىدَى ئىاوازى ئىازةرى تىورك  و عىةرةب  تَيكىةَل       
بىىةئاوازى كىىوردى كىىردووة كةسىى  زؤر شىىارةزا نىىةبَيت ئىىةو ئاوَيتةبوونىىة      

َي  زيىىرةك لىىةم بوارةشىىدا كةسىى     لَيكيىىان جىىودا ناكاتىىةوة كىىة دةتىىوامن بَلىى     
نةطةيشىىتووتَ . هةرضىىةندة لةسىىةر زيىىرةك بَلىىَيني و بنووسىىني هىىةر مىىاف        

 تةواوى نادةينَ . 
لة كؤتاييىدا دةمىةوَى وتةيىةك  هونةرمةنىدى ناسىرى رةزازى بَينمىةوة       
كىىىة لىىىة ضىىىاوثَيكةوتنَيكدا وتىىى : ملةهىىىةر سىىىةد سىىىاَلَيك ثةيامبىىىةرَيك يىىىان    

ةسىةدةى رابىردوودا, لىةو ناوضىةيةدا ئىةو بيلمةتىة       ناودارَيك دَيتىة ئىاراوة ل  
زيرةك بوو( لة كؤتاييدا دةَلَي  هةرضةندة دنيا بةرةوثَي  بىِروات و طىؤِران   

 بةديبَيت حةسةن زيرةك لة يادمانة.
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(ى يىنيةةةىى 27باَلوكى وةتةةةةوة لةةةة رؤذنامةةةةى )وةةة(َيمانى نةةةوَى( ذمةةةارة )
2004 . 

 خويَندنةوةيةك بؤ سيناريؤو 
 وردى ئةمرِؤطؤرانى ك

 

طؤران  بةشَيكة لة كىةلتورى نةتىةوةو دةربىِرى ئاسىت  شارسىتانيية و      
ثَيوةرَيك  باشىة بىؤ هةَلسىةنطاندن  سىةنط  ذيىاري  هىةر نةتةوةيىةك, بىة         
خؤِرانيية زاناو فةيلةسوف  ضين  مكؤنفؤشيوت( لىة طؤرانييىةوة ئاسىت     

 وشياري  و ثلةكان  رؤشنبريي  هةر نةتةوةيةك دياريدةكات. 
كىىىورد وةك نةتةوةيىىىةك  ضةوسىىىاوةى دةسىىىت  هاوسىىىَيكان  بىىىةهؤى     
هةَلكةوتىىةى جوطرافيىىاى ثىىِر سىىامانء كىىانزاوة بؤتىىة جَيىى  ضىىاوتَيِوينء        
تةماع  داطريكردن كة دةست  بةسةراطرياوة و كارتَيكىةرى كؤمةاليىةت  و   
فةرهىىىىةنط  و رؤشىىىىنبريي  نةتىىىىةوةكان  تىىىىرى سةردةسىىىىت  زاَلكىىىىراوةو     

ريي  و كىةلتورى خىؤى طةشىة ثَيبىدات و درزةكىان       نةيانهَيشىتووة رؤشىنب  
نىىىىاو ديىىىىوارى كىىىىةلتورى خىىىىؤى بىىىىةداهَينان و ثَيداضىىىىوونةوة بطَيرَيىىىىت  و 

 ديوارةكة بكات بةقةاليةك  بةرزى شانازي  كةلتورى نةتةوةي . 
ديىىارة هىىةر بةتىىةنها لىىة بىىوارى هونىىةرى طؤرانيىىدا ئىىةء كىىارة نىىةكراوة,      

بريو زمىانء ئىةدةبء هونىةرو طشىت      بةَلكو طشتيطرة بؤ طشت اليةنةكان 
تَيزة شارستانييةكان, ئةوةى من مةبةسىتمة بيخةمىة بىةر بىات طؤرانييىة.      
زؤرجىىار لىىة كؤرانييةكىىةوة خوَيندنىىةوة بىىؤ زةمىىةنَيك  ناديىىار دادةنرَيىىت,      
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بةتايبىىةت  فؤلكلىىؤر كىىة بىىةموَلك  ئىىةو نةتةوةيىىة دادةنرَيىىت لةبةرئىىةوةى      
كةسىَيكة, بىةالم دةناسىرَيتةوة كىة     خاوةنة رةسةنةكةى خؤى ناديارة كىةس  

 موَلك  ئةو نةتةوةيةية بةسيما تايبةتةكةى. 
هةرضىىةندة تىىا ئَيسىىتا زؤر لةاليةنىىةكان  ئىىةدةبء هونىىةر لَيكؤَلينىىةوة و  
توَيذينةوةى باش  لةسىةر دةكرَيىت يىان رؤذانىة ضىةندين كتَيى  دةخرَينىة        
 بىىىىىازاِرى رؤشىىىىىنبريي  كوردييىىىىىةوة, ئىىىىىةوةى جَيىىىىى  سىىىىىةرجنةو اليىىىىىةن   
فةرامؤشىىىكراوة كىىىة بىىىةدى دةكرَيىىىت اليةنىىىة ثىىىِر بايةخةكىىىةى كىىىةلتور ء        
طَيىىىِرةرةوةى وشىىىياري  رابىىىردوو و ئَيسىىىتامانة, كىىىة هونىىىةرى طؤرانييىىىة,     
لىىىىةدواى ِراثىىىىةرين طؤِرانكىىىىاري  بىىىىاش بىىىىةدى هىىىىاتن لةسىىىىةرجةم بىىىىوارة     
جياوازةكانىىىىدا, هةرضىىىىةندة طؤرانكارييىىىىةكان لةضىىىىاو زةمىىىىةن  ئَيسىىىىتاى   

ةك ثَيويسىىت نييىىة, بىىةَلكو هىىةوَل  زيىىاترى طةرةكىىة,      جىىةجناَل  خَيىىرادا و 
بةتايبىىةت هونىىةرى طىىؤران , ئةطىىةر سىىةرني بىىدةين لىىةو هونىىةرة بةِراسىىت    
ثاشا طةردانييةك  سةير بةدى دةكرَيتء زؤرجار هةموو ضةمكةكان  ئةم 

وَينىىةطرتن( دةطرَيتىىةوة  -سىىيناريؤ  -وتىىن  -ئىىاواز  -هونىىةرة كىىة مشىىيعر 
ةمكانة فىىةرامؤش دةكرَيىىت و دةكرَيتىىة قوربىىان   جىىار هةيىىة يىىةكَيك لىىةم ضىى 

ئةوان  تر, يان طؤرانيبَيذَيك دَيت طؤران  يةكَيك لة هونةرمةندة كؤنىةكان  
دةَلَيىىىتء نىىىاوى خاوةنىىىة تةواوةكىىىةى خىىىؤى نانووسىىىَيت و بىىىة فؤلكلىىىؤر       
نىىاوزةدى دةكىىات كىىة ئةمىىة بىىةكارَيك  هونىىةرى بىىاش دانىىانَي  لةبةرئىىةوةى   

 دةكرَيت. ماف  كةسان  تر ثَيشَيل 
لةاليىىىةك  تىىىرةوة دانىىىان  سىىىيناريؤ بىىىؤ طىىىؤران  كىىىوردى مَيذوويىىىةك   
دوورتىىىىرى هةيىىىىة ئةطىىىىةر بىىىىةراووردى بكىىىىةين لةطىىىىةَل سىىىىيناريؤى نوَيىىىىدا 
ثَيشىىكةوتنَيك  بةرضىىاوى بىىةخؤوة نىىةديوة ئةطىىةر سىىةيرى طؤرانيىىةكان      
هونةرمةند شةماَل صائ  بكةين بة تايبىةت  طىؤران  مشىوانة هىؤ شىوانة(      
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بةرهةمةكان  سىابري عةبىدوَلِرة ان لةمةنىةلؤج  مدكتؤرةكىان و     هةروةها 
كاك  شؤفَير( يان طؤران  مجنيبة(ى شَيرزاد عةبدوَلرة ان بةشَيوازَيك  
جىىوان سىىيناريؤيان بىىؤ دانىىراوة بىىة بىىةراوورد لةطىىةَل زةمىىةن  ئىىةو كاتىىةى      

 طؤرانيةكان  تَيدا ووتراوة. 
كييىىةك  نييىىة لىىةنَيوان  لىىةثاش ِراثىىةِرين ضىىةندين سىىيناريؤ كىىة هىىيض نز  

دةقىىىى  شىىىىيعرةكةو ئاوازةكىىىىةدا يىىىىان دةسىىىىتكارى شىىىىيعرةكة دةكرَيىىىىت,     
هةرضةندة زؤر طؤرانيبَيىذى دةنىل خؤمشىان هةيىة لىة طؤرانيبَيىذة ذنىةكان        
الى مىىن ممةرزيىىةى فىىةرية  و لىىةيالى فىىةرية  و شىىةهَين تاَلىىةبان ( كىىارى   

ضىاوى هونىةرى   هونةرى جوانيان ئةجنام داوة لةطةَل ئةوةشىدا دةبَيىت بىة    
بةرهةمىىةكانيان خبوَينينىىةوة, خىىاتوو لىىةيالى فىىةرية  طؤرانيىىةك  نىىوَي        
وتووة بةناوى سياضةمانة كة شىيعرى مامؤسىتا طؤرانىة لةسىةر دةريايىةك      
لةطىىىىةَل وتنىىىى  طؤرانيةكىىىىدا بىىىىةجؤرة سىىىىةمايةك كىىىىة لةطىىىىةَل نىىىىاوةِرؤك      

بىةِراى  شيعرةكةدا يةك ناطرَيتةوة, يان طؤِرين  وشة لةناو شيعرةكةدا كة 
من مامؤستا طؤران ئةطةر خؤى لة ذياندا بوواية بةو جىؤرة رازى نىةدةبوو   

 كة ئةو طؤران  بَيذة ووتوَيت  طؤران دةَلَ : 
 ئةوةندةى دارو بةردى هةورامان
 رةمحةت لةذنى باالو بةذن جوان

بةالم ئةوبةِرَيزة هاتووة وشةى ذن  طؤِريوة بؤ كوِر كة لةطةَل بؤضىون   
ؤران بىىؤ هىىةورامان يىىةك ناطرَيتىىةوة لىىةناو خةَلكيشىىدا بىىةو ئىىةو طةشىىتةى طىى

جىىؤرة ناخوَينرَيتىىةوة كىىة دةسىىتكارى كىىراوة راسىىتة ذن ثَيويسىىتة طىىؤران   
ذنانىىة بَلىىَ  نىىةك دةقَيىىك بطؤِرَيىىت كىىة لىىةناو خةَلكىىدا ثَيشىىينةيةك  هةيىىة,       
مامؤسىتا هىىَيمن دةنطىى  حةسىىةن زيرةكى  زؤر ال خؤشىىبووة. بىىةالم لةسىىةر   
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وشىىةيةك  شىىيعرةكان  طؤريبىىوو لَيىى  زويىىر بىىوو. كىىاتَ       ئىىةوةى ضىىةند و 
دةستكارى دةد دةكرَيت واضاكة بةخاوةنةكىةى بوترَيىت نىةك بىة ئىارةزوو      
كىىة خزمىىةت بىىة دةقةكىىة نىىةكات بطؤِردرَيىىت. يىىان هةنىىدَى طؤرانيبَيىىذى تىىر     
بةتايبىىةت ئةوانىىةى هةنىىدةران جىىؤرة سىىةمايةك بىىة ضىىةند مرؤظَيكىى  بيىىان  

دةكىىىةن كىىىىة لةطىىىةَل بابىىىةت  طؤرانييةكىىىةدا يىىىىةك     تَيكىىىةَل بىىىة طؤرانيةكىىىة    
ناطرَيتةوة. يان هةندَيك لةو طؤرانيبَيذانة دةق  شىيعرَيك دَيىننء دةيكةنىة    
طؤران  كة دةقةكة بات لة تةنياي  و ،وربةت ء خةم.. هتد دةكات, بةالم 
ئةو ضةند كيىذَيك  ئىةوروث  لىة ثشىتيةوة سىةمايةك  ئىةوروث  دةكىةن و        

كات كة كةت ئاوِرى لَيناداتةوة, منونةى لةم جؤرة ئةوي  باس  ئةوة دة
زؤرة هةد واية لةم بوارةشدا ضةند قةَلةمَيك بَينة كايةوةء ثسىثؤران  ئىةم   
بىىوارة رَينىىةدةن هونىىةرى طىىؤران  كىىوردى لىىةِرة  و ِريشىىةى رةسىىانةيةت     

 هةَلكةندرَيت. 
هةروةها هةقة هونةرمةندان  كورد بةتايبةت  ئةوانىةى لىة هةنىدةران و    
،وربةتدان منوونىةى مفريىدريك شىؤثان( ى مىؤزيكزان  ثؤَلةنىدى نىةذادبن       
ئىىةو سىىاتانةى خىىاك  والتىى  جَيهَيشىىت مشىىتَ  لىىة خىىاك  نيشىىتمانةكةى      
هىىةَلطرتء ثةميانيىىدا كىىؤَل نىىةدا لىىة سىىةنطةرى شؤِرشىى  نيشىىتمانةكةيدا      
بَيىىت, ئىىةوةبوو تىىوان  لىىةِرَي  هونىىةرى مؤزيكىىاوة تَيبكؤشىىَيت و لىىةثَيناو      

و سىىةرفرازي  نةتةوةكىىةى و خاكةكةيىدا. هةرضىىةندة لىىة ،وربىىةت   ئىازادي  
لىىةثاريس طيىىان  سىىثارد لةسىىةر ويسىىت  خىىؤى خىىاك  والتةكىىةى بةسىىةر     
تةرمةكةيىىدا ثرذَينىىراو نىىىاوى لىىة ميىىذووى ثؤَلةنىىىدة وةك تَيكؤشىىةرَيك بىىىة      

 نةمري  تؤماركرا. 
بؤية دةَلَي  مرؤظ  طةل ويستء تامةزرؤى خاك دةبَيىت وةك مشىؤثان(   

َيىىت, نىىةك لةبؤتىىةى خؤشىى  ئةوَيىىدا بتوَيتىىةوة و خىىةم  خىىاكء طةلةكىىةى   ب
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نةبَيت يان وةك هَيمن  شاعري كة خؤى لةبؤتةى ئاوارةييدا تواندةوة وَيىَل  
بوو بةدواى ثةرى ئازادى كوردو وةك خىؤى دةَلىَ  تووشى  رةجنىةِرؤي  و     
حةسرةت و دةرد بووةو بَيباكة هةر عاشة  دارو بةردو خاك  كوردستان 

ووة. ديىىىارة مىىىن ئىىىةو مافىىىة بىىىةخؤم نىىىادم كىىىة هىىىةموو طؤرانيبَيىىىذان و         بىىى
هونةرمةنىىىدان لىىىة دةرةوةى كوردسىىىتان بىىىة كةمتةرخىىىةم و هونةرةكىىىةيان     
بَىبايىىىةخ بنىىىرخَين  لةطىىىةَل ئىىىةم نيىىىازة طلىىىةي  ئامَيزةشىىىدا هونةرمةنىىىدى   

 بامشان هةية, بةالم بؤ ئةم كاتة دةبواية زؤر باشر بواية.
خؤزطىىة هونىىةرى طىىؤران  كىىوردى زيىىاترو باشىىر       لىىة كؤتاييىىدا دةَلىىَي   

خبرَيتىىة بىىةر بىىاتء لَيكؤَلينىىةوةو رةخنىىةو لَيىىدوان بىىؤ دانىىانء دؤزينىىةوةى 
ئىىىةو خاَلىىىة الوازانىىىةى هونةرةكىىىة تىىىا ئاسىىىؤى روونىىىاكر لىىىةم شىىىةوةزةنط  
بَيداديةدا بةدى بكىةينء هونىةرى طىؤران  خبةينىة سىةر تىةوةرو رَيىىكةى        

لةت لةتةى ذَير ضىةثؤك  كىةلتورى بَيطانىة    رةسةن  كوردى لةم نيشتمانة 
تا طىةىل كىورد لةسىةر هَيَلى  جىوان  ذيىاري  ثىَ  خبوَينرَيتىةوة لىة ئَيسىتاو           

 ئايندةدا.   
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باَلوكى وةتةةةةوة لةةةة ثاشةةةكىى ئةةةةدة)  هونةةةةرى كوردوةةةرانى نةةةوَى لةةةة      
20/2/2003 
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 فاكتةرى رؤشنبرييى لة ثيَشخستنى طؤرانى كورديدا
 

ضىىىةمَيكَيك  طرنطىىى  كؤمةاَليىىىةت  و تاكىىىة رَيطىىىةى      رؤشىىىنبريي  وةك
سىىةرفرازى و طةيشىىب بىىة ئاكىىام و بةديهَينىىةرى تروسىىكةى خىىؤرى ئىىارام      
بىىىىةخ  بىىىىؤ مرؤظايىىىىةت , رةطىىىى  قىىىىوَل  خىىىىؤى لةسىىىىةر ذيىىىىان  مىىىىرؤظ ء   
قؤنا،ىىةكان  طةشىىةكردن  طشىىت مىىةوداكان ضىىةقاندووة و مىىرؤظي  لةبىىةر 

و داهَينىىىان بىىىىةردةوام  ثَيويسىىىت  بىىىة رؤشىىىنبريى و طةيشىىىىب بىىىة طىىىؤِران      
هاوسةفةرى, رَيطاى سةخت  ذيان  بووة, بؤية طةر بىةخَيراي  سىةرجنَيك   
لة قؤنا،ةكان  راوو شكار تادةطاتة ذيان  ئةم سةردةمة رؤشنبريى رؤَلى   
كىىاراى راى طَيىىِراوة لىىةو طةشىىةكردنةدا بىىةثَي  ذيىىان  سىىةردةمةكان زانىىاو    

طؤِران  ئةو قؤنا،انىة, جىا   داناو فةيلةسوف بريى ورديان خستؤتة كار بؤ 
هةر داهَينةرةى لة بوارى خؤيدا ضةندى ثَيكىرا بَيىت رؤَلى  خىؤى بينيىوة.      
زؤريىىان رووبىىةِرووى تونىىد بوونةتىىةوة لةاليىىةن دةسىىةالتداران و ثيىىاوان        
ئىىىىايين  سىىىىةردةمةكانيان لةسىىىىةر بىىىىريوِرا راسىىىىتء رةواكانيىىىىان, ثىىىىاش     

ن دةربِريىىوة بؤيىىان وةك لىىةناوبردنيان طىىةلء هاونيشىىتمانانيان ثةشىىيمانيا 
مسىىوكرات ء برؤنىىؤ و طىىاليلؤ( و ضىىةندان  تىىر كىىة لىىة الثىىةِرةكان  مَيىىذوو      
نةخشىىَينراوة بىىةو ناودارانىىةو مرؤظايىىةت  ناتوانَيىىت فةرامؤشىىيان بكىىات,      

( سىىىاَل  550ئَيسىىىتاش مَيىىىذووى جيهىىىان شىىىانازى بىىىةبريى وردى ثىىىَي  م
ؤر بىوار بىووة يىان    مليؤناردؤ داظنشى ( دةكىات كىة داهَينىةرَيك  طىةورةى ز     

ممايكَل ئةجنيلؤ( و مدانتى ( و مثىةترارك( كىة لىة سىةردةم  ذيىان  خؤيىان        
 وةك ئاوَينة وابوون بؤ كؤمةَلطة. 

ديىىىىارة كىىىىوردي  وةك نةتةوةيىىىىةك رؤَلىىىى  خىىىىؤى طَيىىىىِراوة لىىىىة طشىىىىت   
بوارةكىىان  ذيانىىدا, بىىةالم بىىةهؤى هةَلكةوتىىةى جوطرافيىىاى نيشىىتمانةكةى   
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كىىىىةلتورى نةتىىىىةوةى كىىىىورد وةك مامؤسىىىىتا  بؤتىىىىة شىىىىةِرطةو لىىىىةناوبردن   
ممةمىىةد مردؤخىى ( لىىة كتَيبةكةيىىىدا ئامىىاذةى ثَيكىىدرووة لىىة شىىىيعرَيكدا       

 دةَلَيت: 
 هرمزطان رمان ئاتريان كوذان/

 وَيشان شاردؤ طةؤرة طؤرةكان/ زؤر كار
 ئةرةب كردتة خابوور/ طةناوو ثاوة هةتا شارةزوور

َيِرة انة ثةرسىتطاكان   لةم ضةند دَيرة شيعرةدا دةردةكةوَيت ضةند ب
ئىىاين  زةردةشىىتيان روخانىىدووة و ئاطرةكىىان  هَيمىىاى جوانىىىو رونىىاك       
ذيانيان خامؤش كردووة و ئافرةت  كورديان ضؤن روخاندووة و ثيىاوان   
كىىىوردي  لىىىةو شىىىاالوة داطريكةريانىىىة بىىىةر مةترسىىى  كوتىىىوونء خؤيىىىان       

, ئةمىىة شىىاردؤتةوة ضىىؤن شىىارو طونىىدةكانيان خىىاثوور و وَيىىران كىىردووة     
ئاماذةيىىةك  جوانىىة كىىة مَيىىذوو دةيطرِيَيتىىةوة  كىىةت ناتوانَيىىت نكىىؤَل  لىىة     
دوذمنىىىان  كىىىورد بكىىىات كىىىة تاسىىىةر ئَيسىىىةان ضىىىةند دوذمنىىى  كىىىةلتوور و  
شارسىىىتان  و ئىىىاين  كوردبىىىوون لةطىىىةَل ئةوةشىىىدا زؤر لىىىة سىىىيما جىىىوان    
نىىىةمرةكان  نةتةوةكىىىةمان كىىىة كىىىورد هةَلطريىىىةت  ثىىىارَيزراونء طةشىىىةيان   

هةرضةندة هةوَلء هيمةت  زؤرى دةوَيت تا بطاتة مىةنزَل  خىؤى.    كردووة
 ممةكسي  طؤرك ( وتويةت : 

ملةِرووى بةرهةمةوة يةكةم فةيلةسوف و شاعري ميللىةت خؤيىةت  هىةر    
ئةوي  بةرهةمهَينىةرو خوَلةَينىةرى ئىةو هىةموو شىيعرو داسىتانةية كىة لىة         

 كةلتورى جيهاندا هةية(.
ةرهةمَيهَينىىىةرى ذيىىىانء ثيشخسىىىتن    لةمىىىةوة بؤمىىىان دةكىىىةوَيت كىىىة ب  

ميللةت  كوردي  وةك طةالن خؤى بووةو ثاراستنيش  لة ئةستؤى خؤى 
دابووة ئةم ثاراستنةش لىة هونىةر و ئةدةبىدا رةنطى  داوةتىةوة بةتايبىةت        
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هونةرى طؤران  مضرينشظيسىك ( دةَلَيىت: هىؤنراوةى طىةلء طؤرانيىةكان       
تووة. ئىىىىىةم وتةيىىىىىة ذيىىىىىان  مَيىىىىىذوو ِرةسىىىىى ء عىىىىىادةت  خىىىىىةَلك  ثاراسىىىىى  

دةيسىىة َينَيت كىىة ضىىةند داطريكىىارى كىىارى لىىة ذيىىانء رةوتىى  كردبَيىىت لىىة   
طؤرانيىىدا كىىورد عىىادةت و كىىةلتورى خىىؤى ثاراسىىتووة ئةمىىةش بىىة زةقىى       
دةردةكىىىةوَيت لىىىة شىىىَيوازةكان  وتنىىى  طؤرانيىىىدا بىىىة تايبىىىةت لىىىة بىىىةيتء    

اتىةِروو  داستانةكاندا كة شَيوازى ذيانء دميةن  و والت  كوردةوارى دةخ
يان بات لة ئةوينء سىوزدارى دةكىات كىة سىةرجةميان عةشىةَيك  ثىاك و       
بَيطىىىةرد دةخةنىىىةِروو ئةمىىىىةش دةيسىىىة َينَيت ذيىىىىان  كىىىورد ثَيكهاتىىىىةى     
جوانىو ثاك  و نازك  بووة وةك داستان  مةمء زين و خىةؤ ء سىيامةند   
و شىىريينء فىىةرهاد, يىىان داسىىتانةكان  قارةمىىان  ِرووبةِرووبونىىةوةى طىىةل  

وة لةطىىىةَل ناحىىىةزان  نةتىىىةوة وةك داسىىىتان  قىىىةاَلى دمىىىدم و دوانىىىزة      بىىىو
 سوارةى مةريوان. 

رؤَلةكان  ئةم نةتةوةية بةثَي  سةردةم لة كؤندا توانيويانة خزمةت بة 
ثَيشخسىىىبء طةشىىىةكردن  ذيىىىان لىىىة طشىىىت بوارةكانىىىدا بكىىىةن ضىىىؤن لىىىة      
سىىىةردةم  ساسىىىانيةكاندا مزريىىىان( ناوَيىىىك كىىىة كىىىورد بىىىووة تونيويىىىةت      
خزمىىىةتَيك  طىىىةورة بىىىة داهَينىىىان  ئىىىامَيرى مؤزيىىىك بكىىىات, ديىىىارة هونىىىةر  
هةميشىىة كىىارى داهَينىىةران بىىووة بىىؤ جىىوانكردنء هونىىةر هةميشىىة كىىارى       
داهَينىىةران بىىووة بىىؤ جىىوانكردنء ثَيشخسىىتن  ذيىىان وةك ئارنسىىت فيشىىةر 
دةَلَيىىت مهونىىةر لةطىىةَل مرؤظىىدا لىىة دايكبىىووة تىىا ضىىاكر و باشىىر لىىة ذيىىان      

ؤِرَيىىىىت( هونىىىىةرى طىىىىؤراني  لىىىىةو طؤرانىىىىةدا وةك سىىىىةرجةم    بطىىىىاتء بيط
ضىىىةمكةكان  تىىىرى هونىىىةر دةورو رؤَلىىى  خىىىؤى هةيىىىة لىىىةم جوانكىىىارىو        

 طؤرانكاريانةدا بؤ ذيان. 
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ناكرَيىىت هونىىةرى طىىؤران  فؤلكلىىؤرى كىىورد كىىة ئىىةم طةلىىة خاوةنيىىةت     
فةرامؤش بكةين, يان ثاش ئةوةى دةيان طؤرانيبَيذ توانيان لةطةَل رةوت  

نىىدا دةنطيىىان بىىةر طىىوَي  خىىةَلك خبىىةن, رؤشىىنبرييان ثةيىىداكردووة لىىة   زةمة
بوارةكةدا ناكرَيت لةياد بكرَين, لةو بوارةشدا قاَلب  رةسةنَيت  تىا ئَيسىتا   
لىىةناو دَلىى  خةَلكيىىدا بزينىىدووي  ماوةتىىةوة هىىةموو سىىةدايةك  رةسىىةنء     
خىىىؤش الى ئىىىةم نةتةوةيىىىة هىىىةر نىىىةمرة دةروَيىىى  عةبىىىدوَلاَل و رةشىىىؤَلء     

لَىو قىىادر كابىىان رةفيىى  ضىىاالك و دةيىىان  تىىر هىىةَلطرى ئىىةو ثةيامىىة         مىىام
 بةرزةبوون لةطةَل وتن  ئةو هونةرة بة دةربِرين  دةنط  و ئاوازى دَلفِرَين 
هةميشىىىىىة بىىىىىؤ سىىىىىةردةمةكانيان نىىىىىوَى بىىىىىوون زؤر جىىىىىار رَيكىىىىىةوتووة 
طؤرانيبَيذَيك بة ضةند طؤرانيةك ناوى خؤى نةمر كردووة وةك سةيد عىةىل  

ى كوردستان  يان هونةرى كارامةي  و تواناى زاتى  بةرهىةمَيك    ئةسةةر
زؤرى خسىىتؤتة نىىاو مؤزةخانىىةى هونىىةرى طىىؤران  كىىوردى وةك حةسىىةن     
زيىىىرةك هةرةلىىىةو سىىىةردةمةدا هىىىةبووة بىىىة مامؤسىىىتاى هونىىىةرى طىىىؤران      
ناسىىراوة بىىة تايبىىةت  عىىةىل مىىةردان كىىة ناسىىراوة بىىة مامؤسىىتاى مىىةقام       

ن ناس  دةشىت  هىةولَير خىؤ ناكرَيىت رؤَلى       كوردى يان وةك سَيوة حةيرا
 تايةر تؤفي  لة بري بكرَيت كة رؤَلَيك  مةزن  طَيِراوة لةو بوارةدا. 

طؤران  وتن هةرضةندة الى زؤر كةت بةهرةى دةنطخؤش  هةية بىةالم  
طىىرنل خزمىىةتكردن  ئىىةو بةهرةيىىة بىىؤ طةيشىىب بىىة دةربِرينىى  هونىىةري .     

ت  حةمة ساَلح ديالن بكات بةالم لةطىةَل  كةت ناتوانَيت نكؤَل  لة شاعريَي
شيعرة ناسىكةكانيدا توانيويىةت  خزمىةتَيك  طىةورة بىة هونىةرى طىؤران         
بكىىاتء رؤشىىنبريي  ديىىالن لىىة وتنىى  طؤرانيىىدا بىىةدةر لىىة شىىيعر بىىةجوان     
دةردةكةوَيت, هةرضةندة شاعريَيك  طةورةى نةتةوةكةمان ئةوةى الى من 

ئةوةية تا ضةند رؤشنبريي  ثَيويستة جَي  باتء سةرجنةو بؤتة ثرسيار 
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بؤ طؤرانيبَيىذ يىان شىارةزا بىوون لىة بوارةكىةى خؤيىدا س رةنطدانةوةيىةك          
دةبَيت لة خزمةت  هونةرى طؤران  يان لةم كاتء سىاتةدا كىام طؤرانيبَيىذ    
تا ضةند توانيويةت  رَيىكةيةك بؤ خؤى ديارى بكات و ثَي  بناسىرَيتةوة  

انيويىىىىىةت  رةوتىىىىى  داهَينىىىىىان دوور لىىىىىة   يىىىىىان طؤرانيبَيىىىىىذ تىىىىىا ضىىىىىةند تو  
 السايكردنةوةى كةسايةت  ثَي  خؤى بةديبَينَيت. 

جطة لةمانةش كام طؤران  بة نةمرى الى خةَلك دةمَينَيتةوة نةك تةنها 
بؤ ضةند هةفتةيةك بازاِرى طىةرم بَيىت, يىان تىا ضىةند طؤرانيبَيىذ ثَيويسىتة        

ن  طىىؤران  بىىة مىىةقامء  شىىارةزا بَيىىت لىىة ئىىامَيرة مؤزيكيىىةكان و شىىَيوازةكا  
بةسىىىىتةو هىىىىؤرةو حىىىىةيرانء جؤرةكىىىىان  تىىىىر بَيطومىىىىان ئةمانىىىىة هىىىىةموو     
ثَيويستيان بةوةالم هةيةو هةر كةت خةؤؤرى طؤران  كوردى بَيىت ئىةو   
ئةركة دةخاتة سةرشان  طؤرانيبَيىذان خىؤ ناكرَيىت كىةلتورى مؤزيكىا لىةم       

لةو هونةرة مةزنة كاتء ساتةدا بة تةواوى خبةينة ثةراوَيز و نائومَيد بني 
ضىىىونكة لىىىة مةيدانةكىىىةدا دةنطىىى  جىىىوانء هةسىىىت  بىىىةرزى هونىىىةرى لىىىة      
بةرهةمةكان  هةنىدَيك طؤرانيبَيىذان بىةِروون  دةردةكىةوَيت يىان داهَينىان        
جىىىوانء بةرضىىىاوى بىىىوارى مؤزيىىىك بةديىىىدةكرَيت ناشىىىَيت رؤَلىىى  طروثىىى      
و كامكىىاران لىىة مىىؤزيك  ئىىةمِرؤى كىىوردى بةهةنىىد وةرنىىةطرين يىىان توانىىا       

سىىىىؤزى دةنىىىىلء بىىىىةهرةو رؤشىىىىنبريى عةباسىىىى  كةمةنىىىىدى فىىىىةرامؤش و  
لةبريبكىةين يىان دةنطىى  دةروَيشى  عارفيانىىةى كىوردى لىىة ضىريكةو ناَلىىةى      

 دةنط  شةهرام  نازرى نةخةينة بةربات. 
هةروةها ضةند دةنطَيك  جوان رةوت  هونةرى باشيان طرتووةو جَيى   

قىىةرةدا،ىو خاليىىد    ئومَيىىد و دةستخؤشىىني وةك عىىةدنان كىىةري ء ديىىارى    
رةشيدو بةهةجةت يةحيا كة جطىة لىة بىةهرةى دةنىل خؤشى  دةيانىةوَيت       
رَيىكةيةك بؤ هونةرةكةى خؤيان دابَينء بة ئاطابن لة هونةرو رؤشنبريى, 
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لىىة دةنطىىة ذنىىةكاني  خىىاتوو مةرزيىىةو لىىةاليالى فىىةرية  و ئةمىىةل سىىةعيد 
طةزةكىةى تىرى   كوردة و شةهَين تاَلةبان  جَي  هيىواى طىؤران  كىوردى رة   

 كؤمةَلن. 
لةطىىىةَل ئةمانةشىىىدا طىىىؤران  ئىىىةمِرؤى كىىىوردى ثَيويسىىىت  بىىىة دةيىىىان       
لَيكؤَلينةوة هةيىة لىةو قاَلبىة مةترسىيدارةى تَييكىةوتووة رزطىارى بكىةينء        
نىىةهَيَلني بىىىَيتة ئىىةو بؤتىىة ناحىىةزةى روو لىىة لَيىىذى دةكىىاتء بىىةرةو هىىةزار     

ذَيك  كىةم توانىا كىة    بةهىةزار تلى  ثَيبىدةن لةسىةر دةسىت  ضىةند طؤرانيبَيى       
زةمىىىةن دةيانهَينَيىىىت و دةيانبىىىات دوور لىىىةكارى هونىىىةرى بونةتىىىة كرمىىى     

 ئاودارة شةنطةكةى هونةرى طؤران  و دةيانةوَيت كلؤرى بكةن. 
يىىىىةكَيك لىىىىةو كىىىىارة هونةرييانىىىىةى بىىىىازاِرى ئىىىىةمرؤى طىىىىؤران  زؤرى       

ريت  بةرهةمةكة الن  كةم طؤرانيبَيذ سىاالنة بةرهىةمَيك  دةبَيىتء وةك نىة    
لَيهىىىاتووة بَيطومىىىان شىىىت  زؤر كىىىورد وتىىىةن  بىىىؤرة بةتايبىىىةت لىىىة كىىىارى     
هونةريىىدا يىىان زؤرمىىان بىىة ئاطىىاين لىىةو بةرهةمانىىة كىىة دةخرَينىىة بىىةردةم          
تةكليف  بةرثرسىان بىؤ ثاداشىت وةرطىرتن لةاليىةن طؤرانيبَيذةكىة ئةمىةش        
 دةضَيتة قاَلب  بازرطان  بةهونةر نةك هونىةر بىؤ خزمىةت  طىةل, زؤر طىوىَ     
لىىىة طىىىؤران  دةطىىىرم تَيبينىىى  دةكىىىةم ئىىىةمِرؤ طىىىؤران  ئةوينىىىدارى بؤتىىىىة         
سىىىاراثاطريىو اليةنىىىةكان  تىىىر خراونةتىىىة ثىىىةراوَيز, تىىىؤبَلَي  بوارةكىىىان       
نيشىىىىتمان  و نةتىىىىةوةى و كؤمةاَليىىىىةت  و سياسىىىى  تىىىىةنها لىىىىة كةزيىىىىةو     
الرولةجنىىةى بَيبىىةهاى كيىىذة سىىةماكةرةكان  ئىىةوروثا كىىة جىىوان  ذنء كىىض 

كؤكرابنىىىىةوة, ئةمىىىىة جيهىىىىانَيك  تَيكىىىىةَل كىىىىراوة يىىىىان     ناشىىىىريين دةكىىىىةن
سةرلَيشَيوان  هونةرى طؤرانية بة دةست  ئةوانةى جوان  هونىةريان بىزر   

 كردووة.
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بؤضىى  ئةطىىةر تَيكىىةَل بىىوون  هونىىةر و كةلتورةكانىىة جارَيىىك نةمانىىدى     
سةمايةك  جوان  كوردى لىةناو طؤرانيىةك  ئةوروثايىدا منىاي  بكرَيىت,      

ة ئةوروثاييةكان ثَيىةوانةى طؤرانيبَيذةكان  ئَيمة هونىةر  هةرضةندة زؤر ل
دةكىىىىةن لىىىىة طؤرانيىىىىةك  مايكىىىىَل جاكسىىىىؤندا مةينةتيىىىىةكان  مىىىىرؤظ لىىىىة      
سىىىىىيناريؤيةكدا دادةِرَيىىىىىذَيت و نىىىىىةفرةت لةضىىىىىةك و شىىىىىةِرو برسىىىىىيةتىو  
ضةوسىىىانةوة دةكىىىات, كىىىةم هةيىىىة طؤرانيىىىةك  كىىىوردى مَيىىىذووى راسىىىت     

الن  تىىر بىىدات هىىةر لةئىىةنفالء    نةتةوةكىىةى خىىؤى نيشىىان طةلةكىىةىو طىىة    
هةَلةجبةو طؤِرى بةكؤمةَل ء سوتانء وَيرانكارى والت, ئةمىة دةطةِرَيتىةوة   
بؤ بَيئاطاي  و دوور لة رؤشنبريى طؤرانيبَيىذان, ضىونكة هةميشىة طىؤران      
لة كةلتورى نةتةوة هةَلدةوقَلَيت و مةينةتىو شاديةكان  دةخاتىةِروو لىةم   

ة بةديدةكىىةم زؤر بىىة نةشىىارةزاي  هةنىىدَيك    ِرووةوة فىىةرامؤش كىىراوة ئىىةو  
دةيانةوَيت شةَلء مىؤرك  مؤزيكىاى ئىةوروثاي  بةسىةر مؤزيىكء طىؤران        
كورديىىدا بسىىةثَينن لىىةذَير سىىايةى نوَيخىىوازيء هاوضىىةرخيدا كىىة خىىراث        
بةسةر هونةرى طؤران  كورديىدا دةشىكَيتةوة, هةرضىةندة كارلَيىك كىردنء      

  زؤرى هةيىىة نىىةك تواندنىىةوةى سىىوود وةرطىىرتن لىىة هونىىةرى طىىةالن كىىةَلك 
هونةرىخؤمان لةم ثَينىاوةدا, لىة ئىةوروثا كىارى خزمىةتكردن بىة مىؤزيك         
خؤيىان بةئةجنامىدراوة بىىة سىوود وةرطىىرتن لىة ئىىاوازى طىةالن  رؤذهىىةاَلت       
ضؤن مبَيزَى( ى مؤزيكاى فةرةنس  ئةم كىارةى كىرد, يىان دوو مؤزيكىارى     

انىىىدوز(ة ئيةىىىاع  جىىىوان   بليمىىىةت  ئيسىىىثان  كىىىة ناويىىىان مديظىىىاال(ء مطر  
رؤذهةاَلتيان بة مؤزيكاى خؤيىان سىوود لَيبينيىوة, بىةاَلم هىيض كىام لةمانىة        
نةهاتووة هونةرى نةتةوةكةى خؤيان ون بكةن وةها كىة ئاوَيتىةى ئيةىاع     

 رؤذهةالت بنب. 
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ناكرَيىىىىت هىىىىةوَل  هةنىىىىدَيك لىىىىة طؤرانيبَيىىىىذان مؤزكىىىىاران  كىىىىورد يىىىىان   
ووسىىىينةوةو ديىىىاريكردن  شىىىَيواز و   نووسىىىةرانء رؤشىىىنبريان لىىىةبوارى ن  

جؤرةكىىىان  طىىىؤران  كىىىوردى تةقىىىدير نىىىةطرين ئىىىةو بةِرَيزانىىىةش ئةمانىىىةن   
هؤشةنل كامكار و مةمةد حةمىة   -مئةنوةر قةرةدا،  و ناسرى رةزارى 

باق  و سةاَل  رةووفء مىة ود زامىدارو عويىان شىارباذَيرى و ئامىاني      
 ،ازىو عةبدوَلاَل جةمال سةطرمة..هتد(. 

انةو هةندَيك نىاوى تىر كىة خزمىةتيان بىة بىوارى طؤرانىىو مىؤزيك          ئةم
كورد كردووة بىةبِرواى مىن رؤشىنبريى هونىةرى طىؤران  زؤر ثَيويسىتة بىؤ        
طؤرانيبَيذان هةرضةندة ساتَيك طؤرانيبَيذان ديداريان لةطةَل ساز دةكرَيىت  
لة كةناَلةكان بةزةق  هةست بة كةم  رؤشنبريى دةكرَيىت لىة زؤربةيانىدا,    
ديارة ناكرَيت هةموو تاوانةكة خبرَيتة سةر طؤرانيبَيذةكىة, راسىتة ئىةرك     
قورسىىىىرة, بىىىىةالم بىىىىوارى ئىىىىابورىو كؤمةاَليىىىىةت  رَيطىىىىرة لةبىىىىةردةم ئىىىىةو  
طةشىىىةكردنةدا, يىىىةكَيك  تىىىر لىىىةو طرفتانىىىةى كىىىة طىىىؤران  كىىىوردى بىىىاش    
 طةشةناكات, دةطةِرَيتةوة بؤ ِرؤَلء بايةخ  كةناَلةكان بةو طؤرانيانةى كىة 
لىىة قىىاَلب  هونىىةرى بىىةدةرنء هىىيض جىىؤرة هاوكاريىىةكء هةماهةنطيىىةك نيىىة    
لةنَيوان كةناَلةكانء وةزارةتى  رؤشىنبريى يىان ديارينىةكردن  ليذنةيىةك       
هةَلسةنطاندن بؤ طؤرانيةكة تا ضةند توانيويىةت  خزمىةت بىة هونةرةكىةى     
بكىىات, كىىات  ئىىةوة هىىاتووة كةناَلىىةكان ء وةزارةتىى  رؤشىىنبريى بىىري لىىةوة      

كةنىىةوة كىىة هونىىةرى طىىؤران  كىىوردى ثَيويسىىت  بىىة زيىىاتر خوَيندنىىةوة و   ب
بةدوادا ضوون هةية و طؤرانيبَيذاني  هةقة ئاوِرَيىك لىةو ئةركانىة بدةنىةوة     
كىىة كةوتؤتىىة سةرشىىانيان بةرامبىىةر بىىةو هونىىةرة مةزنىىةى كىىة طىىةىل كىىورد      
هىىةموو ئاسىىت ء زةمىىةنَيك ثَييدةخوَينرَيتىىةوة بىىةهؤى كىىةلتورى طىىؤران  و 

ةماى كىىىوردى مكىىىريس كؤضىىىريا( ى مَيىىىذوونووت ئاشىىىنايةت  لةطىىىةَل   سىىى
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مَيىىذووى كىىورد ثةيىىداكردووة و ضىىةندين بابىىةت  لةسىىةر كىىورد نووسىىيوة,   
دةبا كةلتورى رةسةن  كوردى لىةِرَي  طىؤران  و مىؤزيك  خؤمىاَل  باشىر      
بةجيهان ئاشنا بكةين بةهَينانة كايىةى رؤشىنبرييةك  بىاش لىةبوارى ئىةو      

 دا. هونةرة مةزنة
 

 *سةرضاوةكان : 
 دكتؤر كةمال مةزهةر ئة ةد. -ِرَينسانس-1
د.عيىىىزةدين مسىىىتةفا  -بَيكؤَلينىىىةوةى ئىىىةدةب  فؤلكلىىىؤرى كىىىوردى  -2

 ضاث  دووةم.  1979 -ِرةسوَل 
 اسعد ممد عل .  -بني االدب وا وسية  -3
 دةروازةيةك بؤ ئاوازو طؤران  كوردى. مة ود زامدار.-4
 مةمةد حةمةباق .  -ردى مَيذووى مؤسيةاى كو-5
 د. مايكل هارت.  -(100م-6
 مةمةد مةردؤخ .  -مَيذووى كوردو كوردستان -7
 
 
 
 
 
 
 

باَلوكى وةتةةةةةوة لةةةةة ثاشةةةةكىى ئةةةةةدة)  هونةةةةةرى كوردوةةةةرانى نةةةةوَيى     
16/10/2003 . 
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 لةنيَوان ليَدوانى هونةريىو ثياهةلَداندا
 

ا لىىىة كةناَلىىىةكان  زؤرجىىىار ديىىىدارو ضىىىاوثَيكةوتن لةطىىىةَل طؤرانيبَيذانىىىد 
راطةيانىىدن هىىةر لىىة تةلىىةفزيؤنء راديىىؤو تىىا رؤذنامىىةكان ئىىةجنام دةدرَيىىت,   
هةندَيك لةو ضاوثَيكةوتنانة زياد لة ثَيويست تَيدةثةِرَينء دةضىَيتة قىاَلب    
بةدةر لةهونةر. ضةند رؤذَيك لةمةوبةر لة شوَينَيك  طشىتيدا رؤذنامةيىةك    

رانيبَيذَيكىىىدا سىىىازدابوو, ثىىىىاش   دةخوَينىىىدةوة كىىىة ديىىىدارَيك  لةطىىىىةَل طؤ   
خوَيندنةوةى ثَيشةكيةك  ثِر لة باسىكردن و ثياهةَلىدان زةردةخةنىة هاتىة     
سةر لَيوامن و ومت تؤ بَلَي  طؤرانيبَيذةكة بزانَ  ئةم هةموو هونةرة جوانةو 

 !   كارة داهَينةرانةى تَيدا بَيت؟
ناكات لةو  طؤرانيبَيذةكة ساتَ  ثَيشةكيةكة دةخوَينَيتةوة خؤش  بِروا

 وةسف و ستايشةى كاك  رؤذنامةنووت كردويةت . 
بةِرَيكةوت رؤذنامةنوسَيك  هاوِرَي  لَي  نزيكبوو رؤذنامةكةم نيشانداو 
بؤضىىوون  ئةويشىى  لةسىىةر ئىىةو هىىةموو ثياهةَلدانىىة وةرطىىرت, وتىى  حةيفىىة 
هةموو كةت بوارى ثَ  بدرَيت رؤذنامةنووت بَيىت. تىؤ بَلَيى  ئىةو بىةِرَيزة      

ارى هونةرى طؤرانيدا كارامىة بَيىتء هىةر لىة شىيعرو ئىاوازو مؤزيىكء        لة بو
سىىيناريؤ و مؤنتىىاذو وَينىىةطرتن و هتىىد. شىىارةزاي  هىىةبَيت ء لىىة هىىةناوى    
رةسانةيةتيدا هةَل  هَينوابن, يان تةنها موبالة،ةيىةك  كىات  ء بةرضىاوة    
و تةواو ثَيىىةوانةية. باشىة ئةطىةر ئىةم هىةموو دةنطىة رةسىانانةمان هىةبَ          
كةواتىىة هونىىةرى طىىؤران  كىىوردى كىىة سةرضىىاوةيةك  طىىةورةى كىىةلتورى      
نةتةوةميانىىة لىىة هىىةموو تَيكىىةَل بىىوونء ثةرتىىةوازةبونَيك  نىىاِرةزا بىىةدوور     
بىووة ئةطىىةر واشىبَيت نةتةوةيىىةك  خىؤش بىىةختنيء داطريكىةران خاتريىىان     
طرتووين, ئةمةش خةياَلَيك  ثوسء بَيماناية كة دوذمنىان  كىورد ئةوةنىدة    

دان بىىووبن نىىةك هىىةر سىىِرينةوةى كلتىىورو ِرةسىىةنيةت  طىىةر بؤيىىان       بةويىىذ
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بكرايىىىىىة زمىىىىىان مَيىىىىىذوومانيان دةسىىىىىِرييةوة و جىىىىىا هىىىىىةق  وايىىىىىة كىىىىىاك  
رؤذنامةنووت بة ثَيىوةرَيك  هونةريانىةو زانسىتيانةى ثىِر لىة مةسىئوليةت       
ماف  طؤرانيبَيذان بداتء زياد لة خؤيان هةَليان نةدات وةها كة خؤشىيان  

هَيندة هونةرى ئىةوان لةسىةرةوةية و لىة خؤيىان بىاي  بىن. بىا         باوةِر نةكةن
رؤذنامةنووسىىىةكان لىىىة كىىىات  ديداريانىىىدا لةطىىىةَل طؤرانيبَيذانىىىدا شىىىتَيك       
ثَيشىىىىكةش بىىىىةم جىىىىةماوةرة بكىىىىةن دوور بَيىىىىت لىىىىةو هىىىىةموو سىىىىتاي ء     

 ثَيشةكييةى ئاِراستةيان دةكرَيت. 
اي  ء ِرَيىزو  هةرضةندة دةتوامن بَلىَي  طؤرانيبَيىذى وامىان هةيىة كىة سىت      

دةستخؤشىىى  زيىىىاد هةَلىىىدةطرَيت, بىىىةالم بىىىةثَيوةرى هونىىىةرى خىىىؤى نىىىةك    
بةقسةى هةندَيك كةس  نةشارةزا لىة بىوارى هونىةرى طىؤران  رةسىةن, بىة       
تةنها تاوانةكة لة ئةستؤى رؤذنامةنووسةكة نيية, بةَلكو طؤرانيبَيذةكةش 

يوة و شةريكيةت  بىةوةى دةبَيىت بزانىَ  كىاك  رؤذنامىةنووت ضى  نووسى       
ضىؤن ئىىةم ثياهةَلىىدان و طةورةبوونىىة وةهميىة قبىىوَل دةكىىات, هىىيض قسىىةيةك   
ناكات و زؤر سوثاس  دةكات كة بةو شَيوازة شىان ء شىةوكةت  هونىةرى    
بىىةرز رادةطرَيىىت و دَلىى  ثَيىى  خؤشىىة كىىة لىىة ئاسىىتتَيك  بىىااَلى هونةريىىدا        

 دةخوَيرَيتةوة. 
رؤذنامةو طؤظىارو  اليةك  تري  بة بةرثرت دةزامن لةم كارةدا ئةوي  

تةلةفزيؤنء راديؤكانة, ضونكة ثَيويستة ئةو برادةرانة ِرَينوَين  بكىةن كىة   
ديدار ساز دةكةن لةطةَل طؤرانيبَيذانىدا ثَيويسىتة هىةر كىةت و بىةطوَيرةى      
دةنل و سةنط  هونةرى بة طىوَيطر و بينىةر يىان خوَينىةر بناسىرَيت, نىةك       

ؤرانيبَيذةكىة خؤشى  بكةوَيتىة    واى بات بكات كةجَي  بَ  بِرواي  بَيتء ط
 طومانةوة لة هونةرةكةى. 

 
(ى ئةدة)  هونةرى كوردورانى 3126لة ذمارة ) 24/7/2003لة رؤذى 

 نوَيد  باَلوكى وةتةوة.
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 هونةرو هونةرمةندانء رؤلَى راطةياندنى كوردى
 

(يىىىىىةكان  كوردسىىىىىتانء لةِروثىىىىىةِرى Tvزؤرجىىىىىار لةسىىىىىةر شاشىىىىىةى م
بَيىىىذان دةبيىىىنني كةبةهونةرمةنىىىد نىىىاوزةد   رؤذنامةكانىىىدا ديىىىدارى طىىىؤران  

دةكرَين، طةر بَيتو ثَيى  بَلَيى  تىؤ طىؤران  بَيىذى لةوةدةضىآ بةطىذتا بَيىتء         
بَلآ كاكة بؤض  ئيهانةى كةسَيت  من دةكةى من هونةرمةندم بةآلم ئةطةر 
بكةويتىىىىة ثرسىىىىياركردن لَيىىىى  لةسىىىىةر شىىىىَيوازةكان  هونىىىىةرو ضىىىىؤنيةت    

اطايىىةو الى وايىىة هةرضىى  ضىىوار وشىىةى    كةسىىايةت  هونةرمةنىىد زؤر بىىآ ئ 
لىةدةم هاتىة دةرو دووجىار لةشاشىىةكان دةرضىوو هونةرمةنىدةو بىؤى هةيىىة       
لةسىىىةر شىىىةقام  طىىىؤرانء ثريةمَيىىىرد لةبىىىةردةم دوكانةكانىىىدا بووةسىىىتآ      
بةكامَيرا بآ رة ةكةى ضاوى تيذى وَينىةى طشىت ئىةو كىىانة بطىرآ كىة       

ةك  برينداركىةر روحى    بةوَيدا طوزةر دةكةن جار هةية بةنةشتةرى وشىةي 
ئىىةو مرؤظانىىة زامىىدار دةكىىةن كىىةبؤيان لةبؤسىىةدان، مىىن بةضىىاوى خىىؤم ئىىةم  

 دميةنةى بؤم بات كردى بينيومة.
 

 هونةرو هونةرمةند
راسىتة هىىةموو ئىةو كىىارو كردةوانىىةى مىرؤظ دةيانكىىات كةِرةنطدانىىةوةى    
ذيان  راستةقينةن مهونةرن( بةآلم دةبآ شىةقَلء تايبةمتةنىدى لةشىَيوةى    

ةجنامدان  كارةكاندا بكرآ طةر هةموو ئةو كارانةى كىران بىةبآ طىؤِرانء    ئ
جيىىاوازى بةهونىىةر نىىاذمَيرَين كىىورد طوتىىةن  محونىىةرى( نييىىة ديىىارة ئىىةم      
حونىىىةرة هىىىةر هونةرةكةيىىىة كةئَيمىىىة مةبةسىىىتمانة لىىىةِرووى واتىىىاو وشىىىة        
سازيشةوة دةكرآ وشةى هونةرمةند كةئاوَيتةى هةردوو وشةى مهونىةر(  

ة لَيك بدرَيتةوة لةثَيشدا وشةى هونةر دةبآ بزانني كارى طرنط  ل ممةند(
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جوانناس ء ضاكسازيية لةطشت هةستء نةستء كارة بريييةكان  مىرؤظ  
بةشَيوةيةك كةهةنطاو بةرةو واقعَيكء دةربِرينَيك  ضَيذ ئامَيزو سىتاتيك   
فؤرمةَلىىة بكىىات كىىةذيان  تَيىىدا دةردةكىىةوَيت هةربؤيىىة مئارنةسىىت فيشىىةر(   

آ مهونةر لةطةَل مرؤظدا هاتووةو لةدايك بووة تا ضاكرو باشر لىةذيان  دةَل
بطىىاتء بيطىىؤِرآ( لىىةم وتةيىىةوة بؤمىىان روونىىر دةبَيتىىةوة كىىارى طىىرنلء         
طىىىةورةى هونىىىةر ضىىىيية كىىىةدوو كىىىارى سىىىةرةكني ئىىىةواني  متَيطةيشىىىبء  
طىىىؤِران(ة بةواتىىىة هونىىىةر دةبَيتىىىة هؤكىىىارى تَيطةيشىىىب بىىىةرةو طؤِرانكىىىارى  

ارة جياوازةكاندا ئةمة بىوو كىارى هونىةر بىا بَيينىة سىةر وشىةى        لةطشت بو
ممةند( كىةزؤر بىةِروون  لىةزمان  كورديىدا بىةدى دةكرَيىت لىةزؤر ناوضىةى         
كوردستاندا دةَلَيت مئىاوى مةنىد( يىان ممىةنل( كىةهاو واتىان هىةموومشان        
دةزالنني ئاوى مةند بةماناى قوَل دَيت كىورد دةَلىآ ملىةئاوى مةنىد برسىة(      

 تا ثريةمَيردى فةيلةسوف بةهةمان جؤر دةَلآ:ئةوة
 هةرضةند ئاوى خوِر ثياو دةترسَينآ

 هـــــةر ئاوى مةندةء ثياو دةخنكَينآ
لةشىىيكردنةوةى ئىىةم دوو وشىىةية بؤمىىان دةردةكىىةوَيت كةهونةرمةنىىد      
كَيية واتة كةسَيك بَيت قوءَلء بةتواناو شارةزاو داهَينىةر بَيىت وةك ضىؤن    

 ادى دةَلآ:مامؤستا عةالدين سةج
مزانا داناية، دانا تواناية( بةواتة ئةطةر زانابوو داهَينةر دةبآء كةس  
داهَينةري  توانىاى هةيىة لىةم رووةوة هونةرمةنىدي  دةطرَيتىةوة، ئينوىا       
دةكرآ بَيينة سةر باس  ئةو كةسانةى كة تةنها بةهرةى هونةريان هةيةو 

بةدةر لىةو كةسىانةى    لةبةردةم  دوكانةكاندان كةلةثَيشدا ئاماذةم ثآكرد
بةِراست  خؤيان خسىتؤتة قاَلى ء بؤتىةى هونىةرى ِرةسىةن  نةتةوةكىةيان       
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لةم جىارةدا باسى  هونىةرى طىؤران  دةكىةين كىةمرؤظ دةتوانىآ بةشىَيوازى         
دةربِرينىى  زمىىان ئامىىاذة بةحىىةزو ويسىىتو ئىىارةزوو خؤشىى ء ناخؤشىى ء..    

مىىرؤظ هتىىد خىىؤىء كةسىىان  تىىر بكىىات لىىةناو تؤمىىارى مَيىىذوودا بآئىىةوةى    
بزانآ طةر رةسةن بآ جَيطةيةك بؤ خؤى داطري دةكاتء هَيالنة لىةناو دَلى    
ميللةتىىىدا دروسىىىت دةكىىىات منونىىىةش سىىىةيد عىىىةىل ئةسىىىكةر مئةسىىىةةر(ى   

( طىؤران  ضىوونةتة قىاَلب     20كوردستان  كةكؤى طؤرانييىةكان  ناطةنىة م  
 مَيذووى رةسةن  كوردةوة يان حةسةن زيرةكء ماملىآ.. هتد

ا كىام طؤرانيىةى زؤر خؤشىة هةرضىةند هةفتةيىةك ميىوان        بةآلم لىةمِرؤد 
طىىوَي  بيسىىةر دةبَيىىتء ئىىير ماَلئىىاواي  يىىةكوارى دةكىىاتء نىىاوى لىىةناوا      
نامَينآ جطة لةبةرهةم  ضةند كةسَيك كىة كىةم دةبَيىذن بىةآلم بىاش دةَلىَين       
لةوانىىىىة خاليىىىىد رةشىىىىيدو بةهوىىىىةت يىىىىةحياو عىىىىةدنان كىىىىةري ء ديىىىىارى      

 .قةرةدا، ء ضةند كةسَيكىر
سةير لةوةداية ئَيستا لةناو طؤران  بَيذاندا بؤتة باوو مؤدَيل ثَيويستة 
هةموو ساَلآ بةرهةم  بكةوَيتة بازاِرةوة كة كةت حةز بةبيستن  زؤريىان  

 ناكات ضونكة هيض هونةرَيك نني.
 

 راطةياندنء طؤرانى:
راطةيانىىدن بؤتىىة ئىىةو دةهؤَلىىةى لىىةدوورةوة دةنطىى  خؤشىىةو هيىىى  تىىر  

ؤرة تةنسىىىىي ء كىىىىارَيك  هةماهىىىىةنط  نييىىىىة لىىىىةنَيوان   ضىىىىونكة هىىىىيض جىىىى 
راطةياندنةكانء كارى هونةريدا بةتايبىةت لىةبوارى هةَلسىةنطاندندا لةبىةر     
زؤرىء بىىؤرى كىىةناَل  بىىآ بايىىةخ  راطةيانىىدن كةئةمىىةش دذ بةهونىىىةرى       
رةسةنء ثِر بايةخ  ميللةتةكةمان هةندآ ئيعتبارات  شةخس  دةخرَيتىة  

روثا دَيتىةوة يىان دةوَلةمةنىدةيان لةبىةر كَيبىةر      ناوةوة وةك كةسىةكة لةئىةو  
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كَيىى  حزبىى ء راطةيانىىدن يىىان كةسىىَيك  نزيكىى  خىىؤى لىىةو راطةياندنىىةكار   
دةكاتء كارئاسىان  بىؤ دةكىات تىا ببَيىت بىةو ثاَلةوانىةى بىؤ ضىةند سىاتآ           
بةهىىىةردوو دةسىىىت  وةك باوةشىىىَين بكىىىات يىىىان مىىىَي  لىىىةخؤى دةربكىىىات    

طىوَيطرو بينىةر دةطىرآء دةبَيتىة ئىةو       دةستةكان  بةكاردَينآء سةرو دَلى  
 ميوانة ناحةزةى كةتؤمةبةستت نييةو بآوَيست  تؤ دَيتة ذوورةكةت.

 
 شَيواندن يان السايى:

لةبىىىىىىةر نىىىىىىةبوون  هىىىىىىيض جىىىىىىؤرة ليذنةيىىىىىىةكء تةنسىىىىىىيةَيك لىىىىىىةنَيوان  
راطةياندنةكاندا زؤر طىؤران  رةسىةن تووشى  شكسىت ثَيهَينىان هىاتوونء       

ةتايبةت ئةو طؤرانيانىةى بىةدةنط  حةسىةن    كةسي  دةنط  لَيوة نايةت ب
زيىرةكء هةنىدآ كةسىىر وتىراونء مىؤرك  دةنطى  ئىةوانيان طرتىووة لىةم          
كاتىىةدا كةسىىَيكىر دَيىىت بةدورسىىت كردنىى  بىىةناو كليثَيكىى  طاَلتىىةجاِرى     
كىىىىىةهيض ثةيوةنىىىىىدى بةدةقةكىىىىىةوة نييىىىىىة طؤرانيةكىىىىىة دةشىىىىىَيوَينآ وةك      

كةهىىىىةر ئىىىىةو كةسىىىىة زؤر لةكليثةكىىىىةى مئىىىىةى وةى بةلةرزانىىىىة(دا هىىىىاتووة 
لةطؤارنيىىىىةكان  حةسىىىىةن زيرةكىىىى  شىىىىَيواندووةو دووريىىىىان دةخاتىىىىةوة      
لةمؤرك  رةسةنَيت  جطة لةوةى شَيوازى وتنةكةش هيض ريتمَيك نيية تىا  
طؤران  بَيت بةَلكو تةنها قسىةكردن  ئاسىايية،  ئىةم منونىة يىةم هَينايىةوة       

لةئاسىىىت  بىىىةآلم زؤرى تىىىري  هىىىةن كىىىةبآ خىىىةم  كةناَلىىىةكان دةردةخىىىات 
طىىؤران  كىىوردى هةقىىة طشىىت كةناَلىىةكان لىىةِرَي  وةزارةتىى  رؤشىىنبرييية وة  

 ئاطادار بكرَينةوة تا ئةو كارانة نةكةن.
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 ثؤلَين كردن:
بؤئىىىةوةى تَيكىىىةَل  دروسىىىت نىىىةبآ بةباشىىى  دةزامن ثىىىؤلين  ئىىىةم سىىىآ  

 -وشةية بةباش  بةرجةستة بكرَيت:
َيدايىىىىة وةك بىىىىةو كةسىىىىة دةوترَيىىىىت كةبةهرةكىىىىةى ت  -بةهرةمةنىىىىد:-1

دةنطخؤش ء خةختؤش ء وَينةكَيش  بةآلم نةبؤتة رةنطدانةوةى هونةرى 
ثَيويسىىىتة لىىىةو بةهرةيىىىة بىىىةئاطا بَيىىىتء قىىىاَل بَيىىىت بطىىىةِرآء خبوَينىىىآ تىىىا    

 لةشَيوازى وتن  طؤرانيدا ثَي  بوترَيت طؤران  بَيذ.
سىاتآ مرؤظةكىة طرنطى  دا بىةو بةهرةيىةى كةهةسىت        -هونةرمةند:-2

بةهرةكىىةى طةشىىةى كىىردو دةنطىى  خىىؤى جيىىاكردةوةو   بىىةبوون  دةكىىرآء
قوتاخبانىىىةكان  بةباشىىى  ناسىىى ء زانىىى  دةنطىىى  بةباشىىى  دةربىىىِوآ يىىىان    

 هونةرةكةى دةرخبات ئةوسا ثَي  دةَلَين هونةرمةند.
 داهَينةر:-3

هىىىةر ئىىىةو مرؤظىىىةى كىىىةثَيمان وت هونةرمةنىىىدو دةنطىىىو رةنطىىى  خىىىؤى    
َي  خستة نىاو هونىةرى   ناساندو رَيطةى تازةى دروست كردو بةرهةم  نو

ميللةتةكةيةوة دةتىوانني نىاوى بنىَيني داهَينىةر، هةرضىةندة ئىةم جىؤرة زؤر        
 كةم دَيتة بةرضاو لةطؤِرةثان  ئةمِرؤى هونةرى طؤران  كورديدا.

 
 ئةوةى ثَيويستة:

بؤئىىىةوةى هونىىىةرى طىىىؤران  ميللةتةكىىىةمان بةباشىىى  طةشىىىة بكىىىاتء       
رَينء لىةِرَي  طؤرانييةكامنانىةوة   رَيىكةو رَيبازة جوانةكان بةرةو الرآ نىةب 

سةيرى مَيذوو كةلتورمان بكرَيت ضؤن فةيلةسوف  ضين  مكؤنفؤشيؤت( 
دةَلىىىىآ: طىىىىةر دةتىىىىةوَيت مَيىىىىذوو رؤشىىىىنبريى نةتةوةيىىىىةك بزانىىىى  طىىىىوآ       
لةطؤرانييةكان  بطرة( بىا ئىةو دةنطىة نوزاوانىةى هونىةر دةشىَيوَينن رَييىان        
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طؤران  بَيذان باشرو ضاكر ثآ نةدرآ لةسةر شاشةكان دةربكةون يان با 
خؤيىىان قىىاَل بكىىةنء بطىىةِرَين بىىةدواى بةرهىىةم  جىىوانء نىىةمردا لةشىىَيوازى 
مكىىةموثوخت( كاربكىىةن نىىةك مزؤرو بىىؤر( ئةمىىة سىىةرةِراى ئىىةوةى طىىؤران     
بَيذامنان ثَيويستة بةباش  خبوَيننةوةو سةنلء كةسَيت  هونةر بؤ كارى 

ء بىذَيوى ذيانيىان بؤتىة دةسىت     تايبةت بةكارنةهَينن وةك هةندَيك دةيكىةن 
ثانكردنةوة لةاليةنء بةرثرسان، بَيوطة لةوة ثَيويستة طؤران  بَيىذ بزانىآ   
خىىؤى مىىوَلك  خةَلكىىة نىىةك خىىةَلك مىىوَلك  ئىىةو بَيىىت كىىة ئىىةوي  بىىةهؤى        
ثةيامةكةيىىىىةوة كةهونةرةكةيىىىىةت ، ئىىىىةوةى مىىىىاوةء زؤر طرنطىىىىة ئىىىىةوي   

كاتء ئاطاى لَي بَيىت  ثَيويستة طؤران  بَيذ باش خزمةت بةدةنط  خؤى ب
دةنطىى  نةشىىَيوَيت بةتايبىىةت لىىةِرَي  خىىواردنء خواردنىىةوة كةسىىَيك  وةك  
مامؤسىىىتاو هونةرمةنىىىدى طىىىةورةى فارسىىى  ممةمىىىةد رةزا شىىىةجةريان(      
بةتاسةى خواردنةوةى قومآ ئاوى ساردةوة خةو دةبينآ لةبىةر خزمىةت    
ى دةنطىىىو تَيىىىك نةضىىىوون  ناخيواتىىىةوة ئةمىىىةش بىىىةراورد بكىىىة بةشىىىَيواز      

خواردنء خواردنةوةى طؤران  بَيذان  خؤمان كةتاضةند خزمىةت  دةنطىو   
  هونةرةكةيان دةكةن.

 
 
 
 
 
 
 (د  باَلوكى وةتةوة. 14لة رؤذنامةى )نَيوةند( ذمارة ) 3/3/2005
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  طؤرانى كوردى و ثاراستنى

 لة تيَكةلَبوونى كولتورى تر
 

رى هونىىىةر بةطشىىىت  بىىىؤ جىىىوانكردنء ثَيشخسىىىتن  ذيانىىىة هىىىةر لىىىةبوا   
جوانكردنىىىدا بىىىة مةبةسىىىت  بةسىىىةربردن  كىىىاتء سىىىاتةكان  تةمىىىةن بىىىة      
ئاسىىىىوودةي  و خؤشىىىى , هىىىىةر لىىىىةم رووةوة هونىىىىةر طشىىىىتطريةو هىىىىةموو    
اليةنىىةكان  لىىة ئىىامَيز طرتىىووة, هونىىةرى طىىؤران  هونىىةرَيك  زؤر كؤنىىةو        
ثَيدةضَيت مرؤظ بةر لىة فَيربىوون  وشىةو دةربِرينى  رسىتةو لةيةكطةيشىب       

َلىىىة و طرمىىىةى هىىىةور تىىىادةنط  مىىىةلء طيانىىىةوةران, ئىىىةم السىىىاي  ئىىىةو زاية
السىىىايكردنةوةيةش بىىىةهؤى ذَيكىىىان  قىىىوِر ء لةرينىىىةوةى ئىىىةو ذَييانىىىةو    
دةربِرين  لةشَيوةى ئاوازدا ئةم جىؤرة دةربِرينىة سىةرةتاي  بىووةو ئينوىا      
ئاكىىىىام  دانىىىىان  وشىىىىةو دةربِرينيىىىىان بوونةتىىىىة هَيمىىىىاى دةنىىىىلء بىىىىةثَي  

كىىردووةو بىىةم ئاقىىارةى ئىىةمِرؤى سىىةردةم      بىىةِرَيكردن  زةمىىةن طةشىىةى   
طةشةكردن  ذيارى مرؤظايىةت  طةيشىتووة, هىةر بؤيىة لةطىةَل ئىةم هىةموو        
داهَينانىىةداو بىىةِرَيكردنء دؤزينىىةوةى دةيىىةها رَيطىىاى تىىر ثَيدةضىىَيت مىىرؤظ  
بةهؤى هةندَيك هؤكار زؤرجار رَيطا سةرةتايية سةرةكييةكة وون بكىات و  

 و داطريكارى بووبَيت. تووش  ناهةموارى و ملمالنَى
لىىىةنَيوان ئىىىةم كَيشىىىمةكَي ء بةربةرةكانييىىىةدا بىىىةهَيزةكان توانيويانىىىة  
ئىىىةوةى كىىىةالى خؤيىىىان بىىىووة بيطةيىىىةنن. بىىىةالم هىىى  اليىىىةن  ذَيردةسىىىت     
ثشىىتطوَى خبىىةنء لىىة مةبةسىىت دوورى خبةنىىةوة, بؤيىىة اليىىةن  بندةسىىت      

ةكةى نةيويسىىتووة بةرهىىةم  خىىؤى ون بكىىات هاتؤتىىة سىىةر رَيطىىا سىىةرةكي 
خؤى كردويةت  بةجؤرَيك لة هونةرى بةردةوامبوون بة كةلةثورى نةتىةوة  
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و جَيطىىىىةى بؤتىىىىةوة لىىىىةناو نةريتىىىىة كؤمةاليةتييىىىىةكان, ئةمىىىىةش بىىىىةهؤى   
دةربِرين  وتىن لىة شىَيوازى طىؤران . طىةىل كىوردي  وةك طىةلَيك  خىاوةن         
كىىةلتورى تايبىىىةت  خىىىؤى لىىىةم بازنةيىىىةدا دابنرَيىىىت و بىىىةهؤى داطريكىىىارى  

سىىَيكان  ثىىةناى بىىردووة بىىؤ ئىىةو جىىؤرة هونىىةرة تىىاوةك فريادِرةسىىَيك    دراو
دةرطىىىا داخراوةكىىىان  لةناوضىىىوون  لَيبكاتىىىةوة و لىىىة ذوورى كةجنينىىىةى     
نةتةوايةتيىىدا بيثارَيزَيىىت و ويسىىت  ناحىىةزان  نةتىىةوةو طةلةكىىةمان خبانىىة 
ذَيىىر طىىَل جىىا لةهىىةر ناوضىىةو شىىوَينء شىىارَيك بىىةجؤرَيك ئىىةم طةجنينةيىىة         

ةو تىىا ئىىةمِرؤش ماوةتىىةوة بؤتىىة فؤلكلىىؤرى نةتةوةيىىةك بىىةهؤى       ثىىارَيزراو
جياوازى جؤرى ذيان لة بوارةكان  ئابورى و كؤمةاَليةت  دا شَيوازى ئىةم  
كةلتورة بةشَيوةى جودا دةبينرَيت كة بارى جوطراف  و كةشء ئاووهةوا 
دةورى خؤى تَيدا دةبينَيت, بؤية شَيوازةكان بةثَي  ناوضىةكان دةطؤِرَيىت   

جؤرَيك لةوانة تايبةتىة بىة ناوضىةيةك و كىؤى بةرهىةم  كىةلتورى ئىةو        هةر 
ناوضةيةى هةَلطرتووة بةشَيوةى فؤلكلؤر هةر لة ثةندو داستانء مةتىةَلء   

 طؤرانىو..هتد. 
ئةوةى لةسةرةوة ئاماذةمان ثَيدا, بةِروون  لىة ناوضىةكان  كوردسىتان    

دةزانىىىني بةديىىىدةكرَيت بىىىؤ منوونىىىة كاتَيىىىك باسىىى  سياضىىىةمانة دةكىىىةين      
هىىةَلةوالوى ناوضىىةى هةورامانىىة يىىان هىىؤرة دةَلىىَيني شىىارةزوور ء هةنىىدَيك     
ناوضةى تر, يىان لىة باسى  حةيرانىدا دةزانىني لةناوضىةى دةشىت  هىةولَير         
سىىىةرى هةَلىىىداوة و بىىىؤ هىىىةر يىىىةكَيك لىىىة ناوضىىىةكان تايبةمتةنىىىدى خىىىؤى      

ة خىؤى  ثاراستووة, ديارة وتن  طؤران  بةضةند شَيوازَيك دةريان بِريوة ك
 لةمانةدا دةبينَيتةوة: 

طىىىؤران  شىىىايىو ئاهىىىةنل: بىىىةثَي  ناوضىىىةكان جىىىؤرى شىىىاييةكة       -1
 ئاوازةكةى دةطؤِرَيت. 
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طؤران  مةراسيم  ئايين : هةر لة زةردةشىتيةكانةوة بىاوبووةو لىة    -2
هاتن  ئيسالمدا شَيوازةكان طىؤِران  بةسىةردا هىاتووة و لىة بؤنىةو جةذنىة       

 رَيكخراوة.  ئايينيةكاندا طؤران  تايبةت
طىىؤران  لىىةكات  ئىىي ء كاركردنىىدا: ئةمىىةش لىىةكات  ئي ءكىىاردا    -3

ئاوازى تايبةت  بؤ دانراوة كة طوجناوة لةطةَل جوَلةى دةسىت ء شىَيوازى   
كارةكىىىىةدا وةك كىىىىارى مةشىىىىكةذةندن كىىىىة تايبةتىىىىة بىىىىة ذنىىىىان ء كىىىىارى        

 دروَينةكردن مدرةو(..هتد.
كان دةطؤِرَيىىىت و طىىىؤران  كىىىؤِرو دانيشىىىب: ئةمىىىةش بىىىةثَي  ناوضىىىة-4

 ضةند كةسَيك طؤران  دةضِرن و كؤِرةكةش بة ضةثَلة ثَيشوازى لَيدةكةن. 
طؤران  اليالية: ئةمةش زيىاتر دايكىان بىؤ خةوانىدن  كؤرثىةكانيان      -5

 بةكارى دةهَينن. 
الوانةوة: تايبةت بووة بؤ ئةو كةسىانةى كؤضى  دواييىان كىردووةو     -6

 كةتءكاريان الوانةوةيان بؤ كردوون.
طؤران  بووك بردن: لةكات  بردن  بووكىدا ئىاوازو طىؤران  تايبىةت     -7

 وتراوة. 
طىىؤران  بَيىىرى: ئىىةم جىىؤرة طؤرانيىىةش سىىاتَيك دةوترَيىىت كىىة مىىةِر       -8

 دةبرَيتة بةر بَيرى. 
طىىىىىؤران  بةربىىىىىةرةكانىو شؤِرشىىىىىطَيِرى: ئىىىىىةم جىىىىىؤرةش لىىىىىةكات   -9

زى حةماس  روبةِرووبونةوة لةطةَل دوذمنان  نةتةوةى كورد وتراوة شَيوا
 لةخؤدةطرَيت. 

ئىىةمِرؤ طىىؤران  كىىوردى زؤر شىىَيواوى و شىىثرزةي  ثَيوةديىىارة, مىىؤرك   
رةسىةن  خىؤى خةريكىة لةدةسىت دةدات, ئَيمىةش وةك مامؤسىتا طىؤران         
لووتكة دةنطمان دةخةينة ثاَل دةنط  و باس  ئةو حاَلةتة دةكةين, ئةطةر 
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وايىة طىؤران  نىةمر    سةيرَيك  شيعرةكةى طؤران بكةين دةبينني وةك ئةوة 
لةم سىاتةدا ذيابَيىتء لىة شىيعرى دةروَيى  عةبىدوَلاَلدا بىةوؤرة سىكااَلى         

 -دَل  خؤى دةكات:
 ئةوةندةم بيست لة مؤسيقاو خرؤشى رؤحى بَيطانة
 ميزاجى كوردةواريم تَيكضووة, دةروَيش عةبدوَلال
 دةخيلت مب دةسا بةو الوكء ئاى ئاى و حةيرانة 

 دةروونى ماتء ضؤَلم كة  شةثؤىل زةوقى ميللى ثِر
 لة بَيهؤظن طةىل زياتر بةِرؤحم ئاشناى, وةَلال

 دة, ئةى دةروَيش, سكااليةك لةطةَل رؤحى كَلؤَلم كة..!
بةكورت , هيوادارم رؤَلء بايةخ  طؤران  لة ذيامناندا بةطىةورة بيىنني   
و هىىةموو هىىةوَلء تةقةاليىىةكمان بىىؤ جىىوانكردنء ناسىىاندن  ئىىةم هونىىةرة      

ازة جوانةكىىىةى خىىىؤى ةَينَيىىىت بةتايبىىىةت  لىىىةم سىىىةردةمةدا كىىىة      بةشىىىَيو
سىيماكان  تَيكىةَلبوون  كىةلتورى طىةالن بىةهؤى هؤيىةكان  راطةيانىدن لىىة        
ئىارادان, زؤريىان دةسىِرَينةوة ئىةوي  دةكةوَيتىة سىةر هونةرمةنىدى كىورد         
تاضىةند بةباشىى  كىار لىىة هونةرةكىةى دا بكىىاتء سىيماو مؤركىىة جوانىىةكان     

شىىيان خبىىات تىىا لةطىىةَل طةشىىةى شارسىىتانىدا هونىىةرى  طةشىىر بكىىاتء ثَي
 طؤراني  لةطةشةدابَيت.
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 28/8/2003لةةةةةةة ئةةةةةةةدة)  هونةةةةةةةرى كوردوةةةةةةرانى نةةةةةةوَىى رؤذى   
 باَلوكى وةتةوة. 


