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 *هةَلوَيست لة بةرامبةر دةنطي ناِرةزاييدا
 

سياسةت ثَيناسةى جياواز هةَلدةطرَي بة ثَيي سةردةمء كاتء جؤري 
دةسةاَلتةكةى ء ئاسيت هؤشياري خةَلكي لة مةِر بَي ئاطا بوون لة جؤرو 

ان لة اليةكء مامةَلةكردني دةسةاَلت شَيوازي حوكمِراني ئةمانة هةمووي
لةبةردةم ويستةكاني خةَلكء ضؤنيةتي ئاوِردانةوة لة داواو خواسيت 
جةماوةري ناِرازي لة ِرؤذهةاَلتي ناوةِراست دةسةاَلت بةهَيزو زةبرو زةنط 
ثايةكاني خؤي بةهَيز دةكات لة دةنطي ناِرةزاي دووري دةخاتةوةء 

بؤ نةكردني خةَلكي بَي هَيز لة ِرووي هةميةنةى خؤي بة هةِرةشة حساب 
داواى ِراستةقينةي خؤيان، دَيتة ئاراو بةو جؤرة دةسةاَلتةكةي خؤي 
دةهَيَلَيتةوة بةدةر لة ثابةندبووني بةو بنةماو وتانةى كة لة كةناَلء 
شوَينةكاني خؤيان ئاراستةى دةكةن، ديارة ئةمةش هةر بؤ ضةند جارَيك 

دةردةكةوَي خةَلك ِرَيطاي ِراسيت خؤي دَيتة ديء ناِراستيةكانيان 
دةدؤزَيتةوةو ثشت لةو دةسةاَلتة مرياتطرو ثابةند بة كورسية دةكاتء 

                                                 
*

ي تشريين يةكةيم 5 –يةك شةممة  –( 194ذمارة ) -رزطاري  } 
2008} 
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هةَلويََست وةردةطرَي، دواى هةظدة ساَل لة ئةزموني حوكمِراني لة هةرَيمي 
كوردستان هةموو ِراستيةكان وةك مانطة شةوي ئَيوارةى ساماَل بةدي 

َلبذاردني يةكةم تا ئةم جارةى دياري كردني ناو هاتونء بةدةركةوتون لة هة
بؤ ئةجنومةني ثارَيزطاكان بة تةواوي هةَلوَيسيت خةَلك دةركةوت بةرامبةر 
بة حكومةتي دوو حيزبةكة كة هةَلوَيستَيكي ناِرازيء دةرخستين 
نادادثةروةري ئةو دةسةاَلتةي كة هةية، ثَي دةضَي خةَلكي حيزبةكان 

دةنطدةران نةبوبن ضونكة زؤرجار ديعاية دةكةن  خؤشيان ئامادةي تؤماري
كة ئةوةندة سةد هةزار ئةنداميان هةية، باشة كة واية بؤ ئةو ِرَيذةية كة 
مةبةستيان بوو تا سةرداني بنكةكان بكةن بونيان نةبو، ئةمةش ئةوة 
دةسةملَييَن كة خةَلكي كوردستان بة طشت ضنيء توَيذو دةستةو تاقمَيكةوة 

ةسةاَلت ء بةو جؤرة هةَلوَيست وةردةطرن، لة سةردةمي ِرذَيمي ناِرازين لة د
ِرووخاوي بةعسدا هةَلبذاردنةكان بة شَيوازي نادروستء كارتؤني 
بةِرَيوةدةضوو يان بة زؤر خةَلكيان دةترساند بةشداري بكةن ئةطةر نا 
بايعي خةَلك دةبِرن ثَيدةضَي هةمان سيناريؤي تاَلى بةعس دووبارة 

ةندة ئةوة قورس ء خراث لةسةر دةسةاَلتي كوردي دةكةوَي، بكةنةوة هةرض
ضونكة ئةطةر لة زةماني بةعسدا يةك ليست هةبووبَي كة هي خؤيان بووة 
لة ئَيستادا وانية ضةندين ليسيت تر هةن كة دةنطثَيدانيان زةرةرمةندبووني 
ليسيت ئةو حيزبانةية كة دةسةاَلتي كوردستانيان بة دةستة، وا باشة تؤزَي 
ضاووطوَيتان بكةنةوةو ئاوِرَيك لة خةمي هةذاراني دَل ثِر لة قيين 
بةرامبةرتان بدةنةوةو واز لة كارة تايبةتيةكانتان بَيننء دةستبةرداري 
سةروةتء ساماني ميللةت بنب، لة جياتي ئةوة ئاو و كارةباو سوتةمةني ء 
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ي ثرؤذةى طةورةي نيشتماني بكةنةوة نةك وةك ئَيستا كة كؤمثانيايةك
بياني دَيتة كوردستان ثَيش هةموو شيَت حسابي قازاجني خؤتان دةكةن، 
بؤية دةَلَيم تا سةر ئاوا بؤ كةس ناضَيتة سةر وةك ثريةمَيردي مةزن 

 فةرموويةتي:
 هةندَيك لة خؤيا دةست بة تَياَلية
 نـــــازانَي ِرؤذان ِرؤذي لـــــــة دواية
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 *ئازار مانطي خةم و خؤشي طةلَيك
 

لي كورد بة درَيذايي مَيذوو  و  زؤربةي كاتـةكاني بةشـي ئـازار و خـةم     طة
ثشكي شَيري بةركةوتووة، لة ضاو ئةو بةشةي بة خؤشـي و شـادي ناسـراوة ،    
ئةو ئازارو خةمـة لـة دةيـةمي ِرابـردووي سـةدةي ثَيشـوودا طـةر بنـرخَينني         

زةنـدي  بةِرووني بةرجةستة دةبـَي لةوانـة كارةسـاتي هةَلب،ـة ، دةتـوانني ناو     
بكةين بـة قورسـنين و دذوارتـرين كارةسـاتي طـةلي كـورد و مرؤظايـةتي لـة         

دا بةعســيةكان  16/3/1988دواي كارةســاتي كؤمــةَل كــوذي ئــةن ال كةلــة  
بةرثايان كرد لة ضةند ضركة ساتَيكدا ِرؤحي ثَينج هةزار مرؤظ وةك طـةاَلي  

 ثاييز وةرينة سةر زةوي شاري هةَلةجبة .
مةبةستمة لَيي بدوَيم هةردوو كارةساتي )هةَلةجبـة   لةم طؤشةيةدا ئةوةي

و ِراثةِرينة( يةكةميان وةك ناخؤشي و ئةوي تريان شـادي و خؤشـي ، ديـارة    
زؤر لة دةقة ئامسانيةكان و ثةندةكانيشدا ئةوةيان ثَشت ِراست كردؤتةوة كة 
دواي ناخؤشـي خؤشــي دَيـت ، بؤيــة دةكــرَي واي دابنـَيني ثــاش سـَي ســاَل لــة     

اتي هةَلةجبة ، ِراثةِرين ِرؤحـي نةتـةوةي كـوردي خسـتة خؤشـييةوة      مةرطةس
بةوةي جـامي زؤرداري و ضةوسـاندنةوةي بـةعس ثـِر بـوو لَيـي ِرذاو ئـازادي        

                                                 
 (ي طؤظاري كار26باَلو كراوةتةوة لة ذمارة )   *
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بووة جواننين هَيماكاني بةرجةستة بووني ناخي مرؤظي كورد ، هةرضةندة 
و بةرةي كوردسـتاني ئةوسـا كـة ِرابةرايـةتي ِراثـةِريين كـرد ، ِراسـتة نةخشـة        

ِِكَيـي حيزبـي و ثـةيِرةو نـةكردني       ثيالني جوان دانرا بوو بةاَلم بـةهؤي كَي
بةياننامةي بـةرةي كوردسـتاني شـريازةي ِراثةِرينةكـة ِرةوتـي خـؤي طـؤِري و        

 ( ناسرا بوو .R-Rبووة )ِراوو ِروت( كة الي خةَلكي كوردستان بة )
ئةجنامةكةشـي  ديارة هةلومةرجي ئابووري ِرؤَلـي لـةو كايةيـةدا طَيـِراو دةر    

كؤِرةو و كؤضي بة كؤمةَلي نةتةوةيةك هاتة ئاراوة و بووة واقيع كة كؤمةَلي 
نَيودةوَلةتي بَيزار كردو ناوضةي ئاسايش دانرا بؤ كورد تا سنوري دةسةاَلتي 
بةعس دياري بكرَيت . ثاشان ثةرلةمان و حكومةت هاتنة ئاراوة خـةَلكي بـؤ   

اَلم تةمـةني شـادي و خؤشـي كـةم خايـةن      ئةو ساتانة ثَييان دَلشاد بوون ، بـة 
 بوو .

شةِري ماَلوَيراني ناوخؤي حيزبةكان بةرثا بوو دواي ئةوةي ضةند هـةزار  
طــةنج بوونــة قوربــاني و ميللــةتي كــورد تيايــدا تاوانبــار كــراو حيــزب و         
ــام و     ســةركردةكان بــة طووتــةي خؤيــان بَيتــاوان دةرضــوون ، ئةمانــة لــة ئاك

تن . زؤر كةسيش بؤ ثاساو هَينانـةوة بـؤ نـاِرةوايي    ئةجنامي ِراثةِرين دةركةو
 دةَلَين هةموو طةلَيك بةم قؤناغانةدا تَيثةِر بووة .

ثَييان دةَلَيم : ِراستة لة شاخ و كـاتي شؤِرشـدا شـةِري نـاوخؤ نـةكرا بؤيـة       
دةبوو بكرَي و لـة شـاردا ئـةجنام بـدرَي كـة ثَيةـةوانةكةي ِراسـتة ، وا ئَيسـتا         

اثةِربن تَيدةثةِرَيت و ثَينج كابينةي حكومـةت طـؤِراوة و   شانزة ساَل بةسةر ِر
ــاني        ــتوري ذي ــا و دةس ــازي ياس ــةريكي ضاكس ــةر خ ــتان ه ــةماني كوردس ثةرل
كؤمةَلطاية و خاكي وواَلت بؤتة بةهةشيت ثـِر لـة نـوري كارةبـا و سـوتةمةني      
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زؤر و زةوةندي خؤمان و دةيان بةرثرس و وةزير لةسةر طةندةَلي دراونةتـة  
ياساي دادوةري كؤمةاَليةتي وياسا لةسةرو هةمووانةوةية بةرجةستة  دادطا و

بـووة ، كـة ئةمانـة تـةنةا لـة خةونةكـةي هونةرمةنـدي كؤضـكردوو )كـةمال          
سابري( دا بوونيان هةبوو كةلـة بةرنامةيـةكي كةشـكؤَلدا شـايش كـرا . بؤيـة       

 اشن "ناضار بؤ ئةوةي نةَلَين نووسةر ِرةش بينة ، دةَلَيم : بة ئومَيدي ب
 
 



 روانني بؤ ئايندة
 

 13 

 
 
 
 

ـََكاران  *بؤ جـةذنـي كـري
 

ياساي ذيان واية هةر كةسةو بؤ خؤي ِرؤذَيـك دةكاتـة بؤنـةو بـريةوةري و     
سااَلنة ئةو ِرؤذانة لة تةمةني ئـةو كةسـةدا بـةرز دةنـرخَينن ، وةك جـةذني      
لة دايك بوون يان جةذني بة يةكطةيشتين دوو ئةظيندار و هةندَي بريةوةري 

و تاكة كةس ، ديارة ئةم هاوكَيشةية طةر فـراوان بكـةين ،   تر ئةمة وةك خود
ضــني و توَيــذ و نةتــةوةو وواَلتــانيش لــةم ِرةهةنــدة بــةدةرنني ، هةريــةكَيك  
ــة       ــاس ل ــةوَيت ب ــرةدا نام ــِران لَي ــةنط طَي ــةو ئاه ــة بؤن ــك دةكةن ــة ِرؤذَي لةوان
ــونكة زؤري       ــةم ض ــة بك ــةم جةذن ــتبووني ئ ــةرهةَلدان و درووس ــؤنيةتي س ض

اوة بـةاَلم دةكـرَي كرَيكـاران لـةم ِرؤذةدا بؤنةكـة بِرازَيننـةوة بـة        لةسةر ووتر
يــــةكطرتن و ثَيــــداطرتن لةســــةر ياســــاي كــــارو طرنطيــــدان بــــة بــــوارة        
كؤمةاَليةتيةكاني ضيين كرَيكار بة تايبةت دابني كردنـي بيمـةي ثاشـةِرؤذ و    
ــي      ــةموار كردنـ ــيت وهـ ــواري تةندروسـ ــؤ بـ ــاران بـ ــي كرَيكـ ــاني كردنـ كارئاسـ

دروست بؤ منـدااَلني كرَيكـاران ، لـة هـةموو كارَيـك طـرنطن لـةم        ثةروةردةي 
ــواري     ــة بـ ــدان  بـ ــي و طرنطيـ ــةماكاني دميوكراسـ ــة بنـ ــاتةدا تَيطةيشـــن لـ سـ
ــاراني     ــة دةرةوةي كرَيك ــؤر و ناردن ــولي جؤراوج ــةوةي خ ــذاردن و كردن هةَلب

                                                 
*

 كار (ي طؤظاري27باَلوكراوةتةوة لة ذمارة ) 
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كارامــة تــا ســوود لــة ئــةزمووني كــاري كرَيكــاراني بةهرةمةنــد وةربطرَيــت و  
 طةورةكةي مَيذوو هةر بؤ ئةم ضينة بَيت . شانازيية

ناكرَيـت لـة خـةبات و قوربـاني و شؤِرشــةكاني جيةانـدا ِرؤَلـي ئـةم ضــينة        
ثشت طوَي خبرَيت ، لـة كوردستانيشـدا ئـةم ضـينة لـة خـةبات و قوربانيـدان        
دانةبِراوةو بةشي شَيري بؤخـؤي بةـِريوة بةَلطـة ان ئـةو هَيـزو اليةنانـةي       

ــينايةتييان   ــةباتي ض ــتبووة وة   خ ــةمان بةس ــةتي طةلةك ــةباتي نةتةواي ــة خ ب
ــة      ــةت لــ ــةبوو تةنانــ ــةزنيان هــ ــداري مــ ــةدا بةشــ ــةو خةباتــ ــاران لــ كرَيكــ
ــيعاري    خؤثيشــاندانةكاني دذ بــة ِرذَيمــي بــورذوازي بةعســي عــةرةبي زؤر ش
طةورةو ماناداريـان دةوتـةوة كـة بوونـة وَيـردي سـةر زمـاني خؤثيشـاندةران         

، ضةكوشـةكةي دةســيت كــاوةين( يــان زؤر  لةوانـة )ئَيمــة ضــيين ضةوســاوةين  
جار بة هؤي بةر باَلوي بـريي سؤسيالسـيت و قوَلبونـةوةي ِرَيبـازي ضـةث لـة       
كوردستاندا الواني كرَيكار و زةمحةتكَيش لةو وتانةدا زيادة ِرؤييان دةكرد و 
دةيان ووت )ئَيمة نةوةي ماركيسني ، لة سَيدارة ناترسني( هةرضةندة من بؤ 

لةسةر ئةو شـيعارةي دوايـي هةيـة بـةاَلم نـاكرَي ِرؤَلـي طـةورة        خؤم تَيبينيم 
فةيلةسوفَيكي وةك ماركس لة خةباتي ضيين كرَيكاراندا فةرامؤش بكرَيت و 
باس نةكرَيت لةاليةكي ترةوة هؤكاري سةرةكي ئةم شيعارانة دةطةِرَيتةوة بؤ 

كـة   ئامانج و ئاكاري بزوتنةوة شؤِرشـطَيِريةكاني ئـةو سـةردةمةي كوردسـتان    
ــة      ــوون ، جط ــنني( ب ــاركس و لي ــريي )م ــةَلطري ب ــوون و ه ــةث ب ــةيان ض زؤرب
لةوةش ِرةوتي ضةث ببوة مةودايةكي فراواني جيةاني و ناوضةيي هـةر ئـةو   
ِرةنطدانةوةيــة طةيشــتبووة نــاو خــةَلك و ببــوة ثــةيامَيكي مــةزن تــا مرؤظــي   

َيـت ،  ماندوو لة سَيبةري ئـةو ئايديايـةدا ثشـويةك بـدات و ِرؤحـي ئـارام بطر      
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لةم ِرؤذةدا سةري ِرَيـزو خؤشةويسـيت بـؤ ضـيين كرَيكـار دادةنـةوَينم ثَييـان        
دةَلَيم ئَيوةن دروستكةرو بونياتنةري جيةانَيكي جوان كة ثِرة لة ئاسودةي و 
ئارامي و شادي ، كرَيكاراني كوردستانيش سةربةرزي بؤ ئَيوةو خةباتة جوان 

ــةتيمان دة  ــينايةتي و نةتةواي ــاوةكةي ض ــا   و نةثس ــدووتان ب ــروو مان ــيت زب س
هةميشة لةسةر سكي تَيرتان بَيت و ئايندةتان طةش و واَلتتان سةرفراز بَيت 

 و جةذنتان ثريؤز بَيت .
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 *كااَل بةقةد بااَل 
 

كة ِرؤذنامةنووسان و نووسةران و كةساني دَلسؤزي ئةم طـةل و نيشـتمانة   
سـري و لَيكدانـةوةي   ِرةخنة لة دةسةاَلت و حكومـةتي هـةرَيم دةطـرن زؤر تةف   

ــذ و شــوَينَيك دةكةونــة نــاِرةزايي     جيــاوازي بــؤ دةكــرَي يــان كــة ضــني و توَي
دةربِرين و مـانطرتن ثاسـاوي نابـةجَي و نـاِرةوا بـؤ بةربةسـيت ئـةو دةنطانـة         
دروست كراوة بة كةساني طَيرةشَيوَين و دةسيت داطريكةران دراونةتـة قةَلـةم   

لة كارو بةرهةمي حوكمي ضةند سـاَلةي   بَي ئةوةي جارَيك دةسةاَلت ئاوِرَيك
 خؤي بداتةوة .

ثَيوةرَيــك بــؤ هةَلســةنطاندني كارةكــاني خؤيــان دابنــَين ، لــة اليــةكي تــر    
دةكرَي بثرسني كَي حكومةتي ثَيك هَيناوة كة هةموو دةزانني حيزبـةكانن ،  

 ِراستة خاوةني خةبات و قورباني دانن ئةويش كة خةَلك سةرضاوةي بووة .
تر بةرنامة و ئاماجني ئةو حيزبانة لةسةر كاغةز )دميوكراسي ،  لةاليةكي

ئازادي ، سؤسياليسيت ، مةدةني... هتد( بؤتة شيعاريان كةضي ئةمانـة تـةنةا   
ووشةيةكن هيض كةس ناتوانَي بة كردةوة هةستيان ثـَي بكـا ، بةَلطـةش ثـاش     

ةت تـةنةا  شانزة ساَل لة ئةزمووني حوكمِراني و طؤِريين ثَينج كابينةي وةزار
                                                 

*
 (ي طؤظاري كار28باَلو كراوةتةوة لة ذمارة ) 
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يةك وةزير و كةسَيك و بةرثرسَيك هيض خراثـة كـاري نـةكردووة و كورسـي     
ــةم      ــيض كــةس ل ــؤ ه ــةر وانيــة ب ــؤي بــةكار نــةهَيناوة ، ط ــدي خ بــؤ بةرذةوةن
وواَلتةدا لَيثرسينةوةي لةطةَل نةكراوة ، تؤ بَلَيي ئةو كةسـانة هـةموويان لـة    

دةَلَيـت " مـرؤظ    ئامسانةوة بة تايبةتي نَيـرردرابن ضـونكة وةك جـؤن ديـوي    
 بونةوةرَيكي خؤ خواز و شةِرئةنطَيزة لة سروشتةوة " .

يان ئةطةر سةيرَيكي حكومةت و ثةرلةماني عَيـرا  بكـةين زؤر لـة ثـَيش     
ئةوانةي خؤمانةوةن لةم رووةوة سـةرةِراي نـا ئـارامي ناوضـةكانيان ، ئـةوةتا      

كـةس و اليـةن و   ليذنةي نةزاهةيان داناوة و لَيثرسينةوة و لَيثَيةينةوة لـةو  
 بةرثرسانة دةكةن ، كة كاري طةندةَليان ئةجنامداوة .

بةاَلم الي خؤمان نةك ئةو كارة نةكراوة بـة ثَيةـةوانةوة كةسـاني خـراث     
طةورة كراون يان كورسيةكانيان ضـؤَل ناكـةن لةبـةر ئـةوةي ثشـتيان هةيـة ،       
لـــةم وواَلتـــةدا دةيـــان و ســـةدان كـــةس هـــةن لـــة جيـــاتي ثؤســـتَيك ضـــةند  

تَيكيان لــة حيــزب و حكومةتــدا هةيــة ثــارة و ثــولي وواَلت بــة هــةدةر   ثؤســ
دةبةن ، دةكرَي بَلَيني دميوكراسي لة وواَلتي ئَيمةدا عـةيارة بيسـت و ضـوارة    
با خةَلك لَيمان فَيربن وةك زؤر كةس وايان دةوت تؤ بَلَيت كااَل بـة قـةد بـااَل    

 بَيت ؟ 
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 *قةدةري الواني واَلتةكةم
  

تـراوة كـة هةركـةس طـةجني هـةبَي ، ِرةجنيشـي دةبـَي . دةكـرَي         زؤر جار و
لةسةر ئةم وتةيـة هةَلوَيسـتةيةك بكـةين و لةطـةَل ئـةم سـةردةمةي وواَلتـي        
خؤمان بـةراووردي بكـةين ، الي ئَيمـة طـةنج هةيـة بـةاَلم ِرةجنـي طـةنج بـؤ          
كَييــة ؟ جــاران لــة قوتاخبانــة داِرشــن دةهاتــةوة بــةم شــَيوةية )ِرةجنــي طــوَل  

ولبــول ديكَيشــَي بــةاَلم بؤنةكــةي بــا دةيبــات( بــةال م لــةم ِرؤذةدا طــةنج وةك ب
بولبولة داماوةكـةي لَيةـاتووة بـةاَلم بـؤني طوَلةكـة هـةر بـا دةيبـات ، دةكـرَي          
الوان بكةينة تةوةري زؤر باس و لَيدوان ، بـةاَلم بـةاَلم كةدَيينـة سـةر باسـي      

َلنةوة و بة قسةي سةر شاشـة  الوان بةرثرسان لة كاتي هةَلبذاردندا هيض ناهَي
ــةو     ــةويش وةك ئ ــةيان ئ ــةرزةميين وواَلتةك ــي س ــاي عةرش ــة ثاش الوان دةكةن
ــةي كــــة بــــة هةَلب،ــــة دراون ثــــاش هةَلبذاردنــــةكان هــــةمووي        بةَلَينانــ

 بريدةضَيتةوةو دةضنة خانةي دواي بريكردنةوةي خؤيان .
كي طشـيت  لة هةمووشي سةيرتر كة كض و كوِرَيكي الو بةيةكةوة لة شوَينَي

يان تايبةتي بةيةكةوة ِرازةكاني دَليان بطؤِرنةوة ضـاوَيك لَييـان دةبـَي بـة دة     
ضــاو واتــة بةســةير كردنــي كةســَيك وةك بيســت ضــاو ســةيريان بكــات وايــة   

                                                 
*

 (ي طؤظاري كار29باَلو بؤتةوة لة ذمارة ) 
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ضونكة بة ثاساوي دذ بة شةرع و ياسا و كؤمةَلطا دةيان دةنة بـةر نةشـتةري   
رمةتيـة كـة بةراميـةريان    تواجني نـاِرةواو دةسـةاَلتيش بَيدةنطـة لـةم بـَي حو     

 دةكرَي .
بـةدةر لـة الوانــي هـةذاري وواَلتةكــةم كـوِران و كةــاني بةرثرسـان ذيــان و      
سةفةر و طشت خؤشييةكانيان يؤ دابـني كـراوةو الوان و طـةجناني هـةذاريش     
بؤ خؤيان با هةر بة خةياَلي عةشـيي بـَي ئاكـام و طريفـاني خـاَلي و خـةوني       

 بكةن . بةدي نةهاتوو تةمةنيان بةِرَي
لة كاتي ثَيشكةش كردني بةرنامةي )ِروانطةي هونـةر( لـة ِراديـؤي دةنطـي     
طةلي كوردستان ضةند طةجنَيكي قةزاي ضوارتا داوايان لَيكردم ىل يـةكَيك لـة   
طؤشةكان باس لة موعانات و خةميان بكةم ، بة سكااَلي ئـةو الوانـة سةرسـام    

ئــةوان هةَلــدةطرَي ، بــووم ، هةركةســَي ســةرداني ئــةم قةزايــة بكــات خــةمي  
ــةكراوة       ــؤ ن ــابَيكيان ب ــيض حس ــةنج و الو ه ــةدا ط ــةو قةزاي ــة ل ــةير لةوةداي س
نةباخةة و نة ياريطاو نةشوَيين حةوانةوةي تايبةت و نة سةنتةر و نة هيض 
ئاوِرلَيدانةوةيةك تةنانـةت لـة هـةموو قـةزاي ضـوارتادا يـةك بـاَلو كـراوةش         

ــةم   ــر ئـ ــوَينةكاني تـ ــارةواني شـ ــة شـ ــَي كـ ــة   دةرناضـ ــة لـ ــات ، جطـ ــارة دةكـ كـ
خزمــةتطوزاري مؤبايــ  كــة سةرتاســةريية نــة ســةنتةري ئةنتــةرنَيت و نــة    

 كؤمثيوتةر طةجناني ضوارتا لَيي بَيبةشن .
ئةطـةر ئـةم قةزايـة لةطـةَل ســةرجةم قـةزا و ناحيـةكاني تـريش بــةراورد        
بكةي ضوارتا لة دواوةية ، بـة شونـة لـة ِرؤذنامـةي )سةيد(ـاد (دا ذمـارةي       

( 180يةكاني ناوضــةي سةيد(ــاد  لــة ســاَلَيكدا طةشــتؤتة زيــاد لــة ) ضــاالكي
ضاالكي بةاَلم لـة ضـوارتادا هـيض نـةكراوة ، ئـةم ثرسـيارة لـة كـَي بكـةين لـة           
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بةرثرســاني ناوضــةكة كــة خةمســاردن يــان الوان و طــةجنان مشــوري خؤيــان  
ناخؤن . دةكرَي بَلَين قةدةري الواني ئةم ناوضةية بةدةرة لة سةدةي بيسـت  

 و يةك و نازانرَي ض سةردةمَيكة مةطةر قةدةر دياري بكات ".. 
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 *(140ئارامطرتن و ماددةي )
 

ئارام طرتن و هَيواش و نةرم و نياني بؤ زؤر كةس و اليةني ذياني خةَلك 
ــةوةيي،        ــنامةي نةت ــايةتي و ناس ــوناس و كةس ــؤ ش ــؤَلَين ب ــة ث ــرَي بكرَين دةك

ــةَلطا    ــة كؤم ــرتن ل ــارام ط ــةندة ئ ــدةكرَيت،  هةرض ــةم بةدي ــدا ك ِرؤذهةاَلتيةكان
ضونكة ثةروةردةي كةلتوري تودوتيذي زاَلة بةسةر ئاراميـدا، كـورديش وةك   
نةتةوةيــةك لــةم ِرؤذهةاَلتــة دةبــَي بكرَيتــة قــاَلي بــةدةر لــة ذيــاني ئــارامي   
بـــةهؤي هؤكـــارة سياســـي و ثـــةروةردةي و دةرونـــي و ئـــابوري كـــة بونةتـــة 

د ماَلئاوايي لة ئارامي بكات و ذياني ثر  بَي لـة  فاكتةري بةهَيز تا مرؤظي كور
ــذي و      ــةري توندوتي ــة بةديةَين ــةش دةبن ــة ئةمان ــارامي ك ــا ئ ــودةي و ن ــَي ه ب
بةرةنطاربونةوة و ملمالنَيي ئةواني دي، دةكرَي بةو ثَيوةرة ذياني خؤمان لة 
قاَلب بدةين و خبوَينينةوة و بؤتةي جياوازي ذياشان لةطةَل نةتـةوةكاني تـر   

تايبةت نةتةوة خواثَيـداوةكاني ئـةوروثا كـة طةيشـتون بـة ئاسـودةيي لـة        بة 
ِرووي ئارامطرتن و قبوَل كردنـي ئـةواني تـرو ِرَيزطـرتن لـة ياسـاو مافـةكاني        
تاك و هةوَلدان بؤ وةك يةكي لةبةرامبةر ياسادا كة الي ئَيمة ئةمانـة جـارَي   

كان لة ذياني تـاك و  بونيان نية، ئةوانةي ئاماذةم ثَيدان وةك شَيوازة طشتيية
                                                 

*
 (ي طؤظاري كار30باَلو كراوةتةوة لة ذمارة ) 
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كؤمةَلدا، دةكرَي باس لةكارَيكي تري زؤر طرنط بكةم كة سياسـيةكاني كـورد   
بة ثَيةةوانةي عرويف ذياني كؤمةَلطاكةمان كة هةميشة توندوتيذو نائارامني 
ئةجمارة بة ئارام و لةسةرخؤ كاري لةسةر دةكرَيت كة زياني زؤرطةورةي بـة  

(ي 140رة ثشت طوَي خستين مـاددةي ) دواوةية ئةويش كةم بايةخدان و بط
ياساي دةستوري هةميشةيي عَيراقة كة بةكؤتاي ئةمساَل ئةو ماددة ياسـايية  
ــةو        ــورد ئ ــيةكاني ك ــةاَلم سياس ــت، ب ــةنطاو دةنَي ــار ه ــةرةو نادي ــي ب ضارةنوس
ــيارو     ماددةيــةيان ثشــت طــوَي خســتوة كــةالي خــةَلكي كوردســتان بؤتــة ثرس

ســةرداني ثايتـةخيت بــَي ئــارام و بــَي   سـةرنج، بــةاَلم بــؤ بودجـة ضــةند جــار  
 دةسةاَلت هةنطاو دةنَين.

تؤ بَلَيي حكومةتي مالكي بودجةكةي نةخستبَيتة بري كاَلبونـةوةي ئـةو    
مادةية تا سةراني كورد بَيدةنط بكات و كَيشةكة بكةنة ديـزة بـةدةر خؤنـة،    
ئةطةر نا بؤضي نوَينـةراني كـورد ئةوانـةي كاريـان خزمـةتي يةكخسـتنةوةي       

َيـــزو  اليةنـــةكاني تـــري عَيراقـــة بـــَي هةَلوَيســـن بةرامبـــةر بـــةو كَيشـــة  ه
طةورةيةي كورد ديارة دةيانةوَي زياتر ثاروي ضـةور بـؤ دةمـي خؤيـان بَيـت،      
مَيذوي نةتةوةي كوردهةروا بـة ئاسـاني بـاز نـادا بةسـةر ئـةم قؤناغـة و بـَي         
بايـــةخ كردنـــةي كـــة سياســـيةكاني كـــورد بةرامبـــةر بـــة ناوضـــة طـــرنط و   

ستيارةكاني كوردستان دةيكةن كة بةرنامةي بَي هةَلوَيسـتيان كـردووة بـة    هة
 كاري بةردةوامي خؤيان.

من دةثرسم ئةطةر ئَيمـة لـة جَيطـةي ئـةوان بوينايـة ئـةوان بـؤ كـةركوك         
وةك ئَيمة دةبوون؟. دَلنيـام وانـةدةبوون و هةَلوَيسـيت تونـديان دةردةبـِري و      

هــةراي طةورةشــيان دةنايــةوة، جــا نــةك حكومــةتيان هةَادةوةشــاندةوة بطــرة 
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ــة خـــةَلكي كوردســـتان مـــايف خؤيـــةتي لـــة ســـةركردايةتي سياســـي         كةواتـ
كوردبثرسَي، بؤضي بَي هةَلوَيسن ئةطةر ناتوانن كار بكةن و قسـةتان نـاخوا   
بة خةَلكي ِرابطةيةنن تا ئـةوان ِرَيطـةتان بـؤ دابنـَين، ديـارة وةك لـة مَيـذةوة        

 نادرَي. وتراوة هة  دةسةنرَي و بةاَلم
 

               
 



 رةووف حمةمةد ئاالنى

 

 24 

 
 
 
 

 *يادي شانزة ساَلةي كؤِرةو بريةوةري تاَل و شريين
 

الثةِرةكاني مَيذووي نةتةوةي كورد ثِرة لة طةشي و جواني و زؤرجـاريش  
مرؤظ توشـي سةرسـامي و بـَي هيـوايي دةكـات ، ئـةوةي بؤتـة خـاَلي طـؤِران و          

ي مـانطي ضـواري سـاَلي    يادي دوو جةمسةري لة مَيذوودا كؤِرةوةكةي سـةرةتا 
 ي سةدةي ِرابردووة .1991

كة دةَلَين يادي دوو جةمسةري مةبةستمان خؤشي و تاَلي ئةو ِرؤذةية لـة  
هزري ِرؤَلـةكاني نةتـةوةي كـورد دا ، لـة خؤشـيةكةيدا ضـةند هَيَلكـي جـوان         
ــزي      ــةاَلتي هَي ــةوةي دةس ــزي و ِرةتكردن ــةك ِري ــيت ي ــة ئاس ــت ك ــةدي دةكرَي ب

ؤ و بَيزار دراية قةَلةم و خةَلكي كوردستان بـة جَيةَيشـتين   داطريكةران بة نام
ماَل و ذيانيان خستة بةر ضاوي دنياو بؤ جيةانيش دةركةوت كة طةلي كورد 
بــة دةســيت ِرذَيمــي بةعســي عــةرةبي ئــازاري زؤري ضةشــتووة بؤيــة ِروي لــة  

 سنورة دةستكردةكان كرد و تَيكي شكاندن .
ني كــؤِرةو لــةو زةمةنــةدا بــة بــةراورد بــةاَلم دةكــرَي ِرةهةنــد و ضــةمكةكا

ــةراورد      ــورد ب ــةلي ك ــةكاني ط ــة نةتةوةيي ــت و ئاماجن ــت و خواس ــةَل ويس لةط
بكةين بةوةي ِراستة زؤر لة ئاوات و مةبةستةكان لَييان بَي ئومَيـد نـةبووين   

                                                 
*

 (ي طؤظاري تروسكةي ِراز1باَلو كراوةتةوة لة ذمارة ) 
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ــة       ــة ، ل ــةو ئاماجنان ــام ل ــيض ك ــةي ه ــَلة ثؤث ــتوينةتة ض ــةندة نةطةيش ، هةرض
ــت  ــاكرَي طشـ ــاوادا نـ ــةيةكي ئـ ــؤِرةوي   طؤشـ ــاراوةكاني كـ ــراو و شـ ــة بينـ اليةنـ

طةلةكةمان باس بكةين خؤ دةكرَي وةك بريةوةريـةك و زةنطَيـك بيخةينـةوة    
هزري خؤمان و جارَيكي تر دةرس و وانةي مَيذوويي لَي فَيربني و ئةوانةش 
كة لةو ِرؤذانةدا كؤضيان كرد و طيانيان بةخت كرد بة مرؤظي بة هةَلوَيسـت  

خةباتي ئازادي نةتةوةي كورد بيان ناسَينني ، خاَلَيكي تـر  و قورباني ِرَيطةي 
كة زؤر طرنط بوو دروست كردني ناوضـةي ئـارام بـؤ خـةَلكي كوردسـتان كـة       
نةتةوةيةكطرتووةكان سةملاندي هةر لة سايةي ئةو بِريارةدا بوو طـةلي كـورد   
تواني دةسيت بكرَيتةوة ثةرة بة ئازادي خؤي بدات و ثةرلـةمان و حكومـةت   

ةزرَينَيت كة بة داخةوة ثاشان شةِري ماَلوَيرانكةري ناوخؤ لة ئاسيت ئةو دامب
ئاماجنــةي كــةمكردةوةو جــارَيكي تــريش خــةَلكي تووشــي دَلــة ِراوكــَي و بــَي   
ــة       ــةكان و خةون ــت كةموكورتي ــةَل طش ــتا لةط ــةاَلم ئَيس ــردةووة ، ب ــوايي ك هي

َيت ، ضـونكة  وةنةوشةييةكاني طةلةكةماندا يادي كـؤِرةو باشـن بـةِرَيوة دةضـ    
حكومــةت و ثةرلــةمان يــةكيان طرتؤتــةوة ، دةخــوازرَي كــاراتر بكرَيــت و لــة  
حكومةت و ثةرلةماني حيزبةكانةوةبكرَينة دامودةزطاي خـةَلكي و خزمـةت   

 بةطشت ضني و توَيذةكان بكةن لة كوردستاني ئازيزدا . 
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 شَيخ ئةنوةر ئةودةنطةى زايةَلةى
 دةنطَيكى هةميشةيية.

 
ثَيو دانطـةكانى كـةمى ئاسـتى رؤشـنبريى و كؤمةاَليةتيـةكان ببنـة       دةكرَى 

ــةتى       ــة خزم ــنب ل ــد بَيبةش ــانى بةهرةمةن ــنبريان و كةس ــةى رؤش ــةو كةلَين ئ
ــة        ــات و دةيا ات ــت دةك ــةطوجنان دروس ــةش  ن ــان ئةم ــز طرتني ــاو و رَي طوجن
ثــةراوَيزةوة ب بــةاَلم ثــاش رؤيشــتنيان و لةدةســت دةرضــوون فرمَيســكيان بــؤ 

و ثةشيمان دةبنةوة بؤ ذيان ب شونة ان زؤرة هةربؤية نةمجـةدين  دةِرَيذن 
مةالى خاوةنى كةشـتى نـود دةَلـَى لـةثاش خـؤم هـيض فرمَيسـك و شـيوةن و         
ــوذى مــردوو ثةرســتني ( هــةروةها     ــونكة ئَيمــة ) زينــدوو ك خــةمم نــاوَى ض

 طؤرانى مةزنيش لة شيعرى دةروَيش عةبدواَل لة كؤثلةيةكدا دةَلَى:
 ة لةناو قةومى بةسيتا قةدرى سةنعةتكاربةَلَى راست

 وةكو عةكسى قةمةر واية لةناو حةوزَيكــى ليـــــخندا
ديارة شَيخ ئةنوةرى شاعريى هةست ناسـكى ئـةم نةتةوةيـةش بـةو جـؤرة      
خراية ثةراوَيزةوة لة ذيانيدا ئاوِرَيكى بة دَل ئؤخةى لَينةدرايةوةب سـةرةتاى  

ِرَيتةوة بؤ قؤناغى ناوةندى ئةو كاتانةى ناسياويم لةطةَل شَيخ ئةنوةردا دةطة
تامةزرؤ و خولياى خوَيندنةوة بـووم و دةضـووم بـةو ثـارة كةمـةى رؤذانـةم       
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كتَيــبم لــة شــَيخ ئــةنوةر دةكــِرى تــا دواى تــةواو كردنــى خوَينــدن و تــاودانى 
قةَلةم و نوسينيش بةردةوام لة شَيخ ئةنوةرةوة نزيك بووم هـيض شـيعرَيكى   

بؤى نةخوَيندبَيتمـةوة زؤر جـار كـة بَيـزارى يةخـةى      خؤى نيية ضةند جار 
دةطرمت وةك هةموو الوَيكى ئةم واَلتة دةضوومة ضاخيانةى شةعب سةبوريم 
بة شيعرةكانى شَيخ ئةنوةر دةهات جار جارةش شيعرَيكى تـةنز ئـامَيزى بـؤ    
دةومت خؤى دةدا لةشانى شـيعرةكانى شـَيخ رةزاى تاَلـةبانىب لـة هةَلوَيسـت و      

دا شـَيخ كةسـَيكى ئـازا و ضـاونةترس بـوو جطـة لـةخؤى مامؤسـتا         كورد بوون
رةئــوف حةســةن ضــريؤك نــووس باســى هةَلوَيســتَيكى مةردانــةى شــَيخى بــؤ   
باسكردم كة ضؤن لة )موالزم موحسني(ى داوة ئةو مـوالزم موحسـينةى لـةو    
سةردةمةدا خةو و خؤشى لة الوانى شار حـةرام كردبـوو ب هةرضـةندة شـَيخ     

مى خؤيدا بؤى ئةجنام نةدرا، بةاَلم ئةطةر بَيتوو دةزطايةكى ئةنوةر لةسةردة
ضاث طشت بةرهةمةكانى شَيخ ئةنوةر كؤبكاتةوة و لة ضـاثيان بـدات دَلنيـام    
دةيــان لَيكؤَلينــةوةى لةســةر دةكرَيــت ضــةندين كةســيش بِروانامــةى لةســةر  

 وةردةطرن.
ر و ئةو خـةمى طشـت كةسـَيكى هةَلـدةطرت لةشـيعرةكانيدا منـااَلنى هـةذا       

ســينى بةدةســتةكانى نــاو بــازاِر و بؤياخةــى دةبوونــة هــةوَينى شــيعرةكانى    
شيعرى جوتة ثـَياَلو باشـنين سـةملَينةرى ئـةم قسـةيةمانة جطـة لـة بـاوةش         
كــردن بــة جوانييــةكانى سروشــتى كوردســتاندا كــة رةنطــى داوةتــةوة لــة         

ةعب شيعرةكانيداب ضةند ِرؤذَيك بةر لة مةرطى شَيخ ئةنوةر لة ضاخيانةى ش
هاتة الى من و بةكر ثشدةرى شـاعري ثَيـى وتـني لـة خـةوما مردبـووم بـةكر        
ثشــدةرى ثَيــى وت: شــَيخ دةمــرى؟ لةوةاَلمــدا وتــى: نــا عــومرم لــة نــوَى          
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ــةر     ــرين ئةط ــةموومان دةم ــَيخ ه ــى يــا ش ــدةريش وت ــةكر ثش دةنوســرَيتةوة ب
بشمري تةنةا بةالشـةية تـؤ نـاو و دةنطـى شـيعرةكانت هـةر زينـدوونب شـَيخ         

كة راسـتطؤ بــوو خةونةكةشـى هـةر بةِراســتى بـووة واقعَيـك و ماَلئــاواى      ضـون 
لَيكــردين شــَيخ ئــةنوةر مردنــى ســلَيمانى زؤر لــةال خــؤش بــوو لــة دَيِرَيكــى    

 شيعرَيكيدا دةَلَى:
 

 بابةينةوة بؤ سلَيمانى بؤ ئةو شارة ثِر لة جؤش و خرؤشة
 كةشى هـــةر خؤشةبة وةاَليـــــــــــــــى لــــــــــــةوَى مبرين مردنة

 
دة شَيخى شاعريان ئـةو مردنـةى كـةالت خـؤش بـوو لـة شـارةكةى خؤتـدا         
لةطةَلى باوةش بة ئاراميدا بكـة و تَيـر بنـوو ضـاو لَيـك بنـَى دَلنيابـة ئـةوةى         
ــدا        ــةرى هزرمان ــة دةفت ــةفةرمانة و ل ــاى س ــوى رَيط ــتوين توَيش ــؤت جَيةَيش ب

مةحوى دةكةمة ضةثكة  تؤمارمان كردوونب لة كؤتايشدا شيعرَيكى حةزرةتى
 طوَلى ديارى و دةخيةمة سةر طؤِرى شَيخ ئةنوةر.

 
 لة رؤذَى هةَلدرا ئةم كؤنة خةميةى تــــان و ثــــؤ شينة

 ةـــلةسايةيدا شةِرابى بةزمى عوشرةت طريــة و جؤشين
 دةبينى جَييةك ئةمِرؤ بةزمى عةرشى بادةنؤشينــــــــة

 ب لة نؤشينـــــــــــــةسبةينَى زوو زةمانة وةزعى طؤِريوة 
 لةكَى ثرسم دَلى ثِر لـــــــــــة خوَينى حةسرةتة ياقوت ؟
 عةزا ثؤش ضيية و كَيية ب جلى ثريؤزة بؤ شينـــــــــــــة؟
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 بةهارَيكى كة داخؤ بَىب نةبَىب هةى بَين و شينَى كةين
 شينة *فةلةك هةرشينةب سةحراهةرشينة كَيوولَيوى جؤ

 ة عةرز حاَلى كةم كـــــــــــــــــة تاساوةهةناسةم دا بة ناَل
 لة خوَيناوى دَل و جةرطم دةرومن كةيلة تاسينــــــــــــــة
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 *طةنج و خةوني دميوكراتي و حيزبي كوردي
 

بريكردنـةوةي  طةجنَييت ئةو قؤناغة طرنطةي ذياني مرؤظ كة تواناي هَيزو 
قوَل و كاري داهَينةرانة زؤر بة باشي تيايدا بةرجةستة دةبَيت، بـةاَلم ضـؤن   
وكةي؟ ديارة كة ئةو وزةو تواناية بةطةِر خبرَيت و بةربةست و ِرَيطـر نةبنـة   
لةمثةر لـة بـةردةميان دةكرَيـت بثرسـني طـةجنَييت لـة كؤمـةَلطا ثَيشـكةوتوو         

اوة؟ لــة وةالمــدا بــَي ضــةندو ضــون خــوا ثَيــداوةكان ئــةو هةلــةيان بــؤ ِرةخســ
ــةش       ــة ئَيم ــةكان ك ــةَلطا ِرؤذهةاَلتي ــة كؤم ــةاَلم ل ــةوة، ب ــةَلَي وةاَلم دةدةين بةب
دةطرَيتةوة، ثَيةةوانةي ئـةوان هـيض حسـابَيك بـؤ تواناكـاني طـةنج نـاكرَي و        
تــةنةا الشــةيان لــة شــةِري بةدةســت هَينــاني كورســي و ســةرمايةي كةســاني    

ــرم   ــةَلم   ثــاوة واز دةســوتَي و ك ــةتي لــة ق ــت بــة ناعةدال ــي دةدات، دةكرَي تَي
بدرَيت، لة هةمان كاتدا بةهؤي هؤكارةكاني ذياري و تةكنيكي، طةنج هةسـت  
بــةو بَيِرَيزيــة بكــات كــة بةرامبــةري دةكــرَي، ئايــا طــةنج خــؤي هؤكــارة يــان  
دةسةاَلت و حكومةت؟ ِراسـتة النـي كـةمي تاوانةكـة بـةر طـةنج دةكـةوَي كـة         

فشـار بـؤ طـؤِريين ئـةو بـرية خراثـةي دةسـةاَلت، بـةاَلم النـي           نابَيتة فاكتةري
زؤري بَيةةسيت و كةم تةرخةميةكة بـؤ دةسـةاَلت دةطةِرَيتـةوة، هـةموو ان     

                                                 
*

 (ي طؤظاري شةن1وكروةتةوة لة ذمارة )بَلا 
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ــةخؤرو      ــة مش ــة حيزب ــات؟ ك ــةِرَيوةي دةب ــَي ب ــةاَلت ك ــني كــة دةس ــاش دةزان ب
طةندةَلــةكاني ئــةمِرؤي كوردســتانن، ديــارة ثيــاوي حيزةبــةكانيش نايانــةوَي  

ة فراوان بَيت وطةنج ئةسثي خؤي تَيدا تاو بدات تابةباشـي كـؤنِنؤَلي   بازنةك
بكـةن و بةرذةوةنديــةكانيان ثارَيزراوبَيــت، لةاليــةكي تــر بــة فَيــَ  وبةرنامــة  
ــة        ــة بؤي ــؤ كؤمةَلط ــت ب ــةخش دةبَي ــة ث ــوكراتي الي ئَيم ــَين دمي ــن دةَل داِرش

ة ذَير ضـةتري  مةكتةبي تايبةت بؤ سةرجةم ِرَيكخراوةكان دادةنَين دةيا ةن
ــةت و      ــةيرة مةدةني ــيت س ــةدةني، بةِراس ــراوي م ــَين ِرَيكخ ــاوي دةن ــزب ون حي
ِرَيكخراوبــوون وئــازادي تــةنةا الي حيزبــي كــوردي دذن وضــةثَلةلَيدان و بــَي  
ــذةي        ــةويش ِرَي ــة ئ ــزب ك ــةرةوةي حي ــةرماني س ــة ف ــة ب ــي وِرازي بوون دةنط

ــتةمي دميــ        ــة سيس ــؤِرين ل ــةو ط ــةك كةس ــةر ي ــردن ه ــا م ــةطؤِرةو ت وكراتي ن
ِرؤذهةاَلتدا بوني نيةو وةك زةماني خةلي ـةكان وايـة، تـا خةلي ـة نـةمرَيت      
كةس جَينشيين نية، دةكرَيـت لـة دواي حةظـدة سـاَل لـة حـوكمي بـَي حـوكم         
دةسةاَلتي هاوشَيوةي دةسةاَلتةكاني تر طةنج ضاوةِرواني ضي بكات؟ ض هيواو 

َيوَينةيـةي كــةس لــة  ئومَيـدَيكي هــةبَيت بـة حيزبــةكان و ئـةو دميوكراتيــة ب   
خراثيـا ناتوانَيـت شـان لـة شـاني بـدات، بؤيـة كاتَيـك سـةيري ذيـاني طـةجني            
ئةوروثا دةكات و بة ذياني خؤيان بةراوردي دةكةن هيض ِرَيطة ضارةيةك نية 
هانــاي بــؤ ببــات ناضــار واز لــة دايــك و بــاوك و خــةَلك و بــراو كةســو كــارو    

ةشـدا زؤرجـار بـة خةونةكـةي     نيشتمانةكةي دةهَينَيت، كؤض دةكات لةو كؤض
ناطات لة ِرَيطا سـةردةنَيتةوة، دةبَيتـة خـؤراكي ماسـي دةرياكـان، كـة طةيشـتة        
ــني         ــؤ داب ــارامطرتين ب ــةوةو ئ ــوَيين حةوان ــتَيك ش ــةموو ش ــَيش ه ــةوَيش ث ئ
دةكرَيــت، لــةوَي ئاســودة تــر دةبَيــت، ئــةوة بؤتــة شــااَلوي كؤضــي الوان بــةاَلم 
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ون خوَيندنةوةيةك بؤ كؤضي الوان بكةن دةسةاَلت و حيزبةكاني ئَيمة نةهات
وتانةو تةشةري ناِرةوا لة طةنج دةدةن، دةَلـَين هةسـيت نيشـتماني الي طـةنج     
نية، كام هةست وكام نيشتيمان وكام دميوكراتي وكام خـةوني ئاينـدة؟ بؤيـة    
دةَلَيم دةست خؤشي لةو طةنج و الوانة دةكةم كـة دواي خةونـةكاني خؤيـان    

ام و ويســيت حيزبــي بــَي ئاطــا لــة خواســتةكاني طــةنج دةكــةون وطــوَي بةمــةر
 نادةن.......
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 *ياسا ئةطةر بوني هةبَيت با بؤ هةموان بَى
 

ياســا ئــةو ثــةيرة و نامــة دانراوةيــة كــة لةاليــةن دةســتةو اليــةني شــارةزا    
دادةنرَيت بؤ هاوسةنطي وِرَيطرتن لة مرؤظي تر تا مايف كةساني تـر نةخةنـة   

انيش هةمـة ضةشـنن و جيـاوازن بـؤ هـةر بـوارَيكي ذيـان و        ذَير ثَيـوة، ياسـاك  
اليةنةكاني كؤمةَل ياساي تايبةت بة خؤي هةية، بـة جـؤرَيكي تـر ياسـا ئـةو      
ِرَيطايةية كة ذيان لة سايةيدا طةشـنو جـوانن دةبَيـت و لةمثـةر دادةنـَي بـؤ       
ــرؤظ    ــةرو مـ ــوازو تااَلنكـ ــدي خـ ــَيوَين و بةرذةوةنـ ــدةرو طَيرةشـ ــاني تَيكـ كةسـ

بةرو زؤر اليـةني تـر، دةكرَيـت بثرسـني كـَي داكـؤكي لـة ياسـا دةكـات و          لةناو
 جَيبةجَي دةكات؟!

 ديارة دةوَلةت و دةسةاَلت لَيي بةرثرسن .
باشــة ئةطــةر هــاتوو ئــةو دةســـةاَلتة خــؤي دذ بةياســا كــاري كــرد كـــَي         
لَيثرسينةوةي لةطةَل دةكات؟ لة واَلتاني ئَيستاو ئايندة ِروون طوماني تيا نية 

دةبَيتـة بةرهةَلســت كـار تــا دةسـةاَلت ثــةيِرةوي ياسـا بكــات، بـةاَلم لــةو      طـةل  
واَلتانةي ديكتاتؤر و تؤتاليتار تيايدا بااَلدةستةو طةَل و هاواَلتيان بة زةبـري  
زؤرو كوشن و بَي مايف كراونةتة كؤيلةو ثاسـةواني ثاراسـتين ئـةو هةميةنـة     

ي خـؤي دةبـات و بـَي    خراثةي دةسةاَلت، كةس لةكةسةو كـَي ئـازاد بـوو بةشـ    
                                                 

*
 (ي طؤظاري شةن4باَلوكراوةتةوة لة ذمارة ) 
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بةشي و مةينةت بةشةكان تةنةا بَي كةسـةكان و هـةذاران دةبـن، لـةم كاتـةدا      
)شـــعرَيكي شـــاعريَيكي كـــوردم بريهاتـــةوة كةلةطـــةَل ئـــةم نوســـينةي منـــدا   
يةكيانطري دةبَي و دةيكةمة شونةيةكي جوان لةطـةَل ِرةوتـي ذيـاني ئـةمِرؤي     

 ةباية دةسةاَلت و كؤمةَلطاكةي ئَيمةدا طوجناو و ت
 دةَلَيت:

 كةزانيم فةلةك هاتوضؤيةتي
 هةركةسةو هةوَلي دةمي خؤيةتي                 

 ئةوةي بَي دةستة واقي وِرماوة
 هاوار و دادو باوكة ِرؤيةتي                 

لةم هةرَيمةي ئَيمةدا لةدواي ِراثةِرين هيض ياساو دةستورو بنةمايةك نية 
كـات، يـةكَيك لـة هونةرمةنـدة بـةتواناكاني      كة مرؤظي كورد دَلي ثَي خؤش ب

ــؤ        ــةوة ب ــؤ ناطةِرَيت ــَيم ووت ب ــةر ث ــةك لةمةوب ــة ماوةي ــَيم نزيك ــة ل ــورد ك ك
كوردســتان و لَيــرة خزمــةت بكــةيت؟ لــة وةاَلمــدا ووتــي ئَيــرة بــؤ مــن باشــة  
ناتوامن لة شوَينَيك بذيم ياسا هيض نرخ و بةهايةكي نةبَي وتي ئةطـةر لَيـرة   

ةطةَل وةزيرو هةركةسَيكدا هةبَي ياسـا جيـاوازي ناكـات    كَيشةيةكي ياساييت ل
لة نَيـوان كةسـتاندا، منـيش ومت لَيـرة بـة تةلـةفؤني بةرثرسـَيك ثـَي دةضـَي          
دادطاش توشي داخسن ببَيت. وتي باشـة ئـين بـؤ بَيمـةوة بـؤ ئـةو وواَلتـةي        
بةهاي جوان نرخي نةبَي وةك ياسا بؤية ئةوة نية مرؤظ لَيي بذي. زؤر جار 

ــة ه ــيش    ل ــتني من ــةِرين دةبيس ــكةوتةكاني ِراث ــي دةس ــةكان باس ــدَيك كةناَل ةن
لةطةَل ئـةوةدام كـة دةسـتكةوتة بـؤ بةرثرسـةكان .سـةيري نـاو شـارو قـةرا           
شــارو طونــدةكان تــا دةطاتــة ســةر ســنورةكان بكــةي كؤشــك و ظــَيالي ئةوانــة   
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ِرازَينراوةتةوةو كراوةتة شوَيين خؤشـي و كـةي ي سـةفاو ِرابـواردني خؤيـان،      
دةسكةوتةكاني ِراثةِرين بؤ خةَلكي هةذارو خةخمؤرو شؤِرشطَيِريش طرانـي و  
خةفةت و بَي مايف، هةندَيك دةَلَين نابَيت بةراورد لـة نَيـوان بةعسـي ِروخـاو     
دةسةاَلتي كورديدا بكةن زؤرجار بة ك رو خيانةتي دادةنـَيني بـةاَلم الي مـن    

ةراورد دةكـرَي، ِراسـتة   زؤر ئاسايية شيت جـوان و ناشـرين بةهاوشـَيوةكةي بـ    
بةعس ِرذَيمَيكي ستةمكارو زؤردارو تؤقَينةرو داطريكـةرو شـؤظَيين بـو بـةاَلم     
لــةو ســةردةمةدا ئــةو جــؤرة ناِرةواييــةي ئَيســتا بــوني هــةبوو؟ لــة ســلَيماني   
شوَينةكاني تريش تةنةا يةك خانوي هةبو بؤ ثارَيزطار هةر كةسَيك دةضووة 

و بو بةاَلم ئَيستا لةبةر داطريكردنـي زةوي  سةر ئةو ثؤستة ئةو خانوة هي ئة
لةاليــةن بةرثرســةكانةوة ســنوري شــارةوانيةكان زةوي تيــا نــةماوة يــان كــةم  
ــا      ــاتي تي ــانوي دوو ق ــةي خ ــةِرةكي )دور االمن(بك ــةيري ط ــةر س ــةوة، ئةط بؤت
نةبوو ثياوي ئةوان ِرذَيمة بوو كة خانوي ثَي بةخشي بوون بةراوردي نرخي 

َيستا بةدةست طراني و بَي ياساييةوة دةناَلَينَيـت، هةشـت   بازار بكةن لةطةَل ئ
ساَل ِرذَيمي بةعس لةطةَل ئَيراندا جةنطي هةبوو نة بةنزين و نـةوت و غـاز   

 نرخي وةك ئَيستا لَي نةها باشة ئَيستا بؤ واطرانة؟
لةِرووي بةِرَيوةضوني ذيان بةراورد لةطةَل ئةوساتةي ِرذَيم ئَيستا خراثنة 

 ين الي خةَلك كامةية جوانيةكةي؟ئين ِراثةِر
(ي دةركـرد تايبـةت بـة    90ِرذَيمي بةعس ياسـاي ذمـارة )   1975لة ساَلي 

ــة زةوي       ــةوةبوو ك ــؤ ئ ــةش ب ــي( ئةم ــالد الزراع ــانون ا( ــاكردني زةوي )ق ض
بدرَيتة ئةو كةسانةي بـةكاري دةهَيـنن و بةرهـةمي لـَي وةدي دةهَيـنن واتـة       

رَيتـة جوتيـاران و، ئةمـة ياسـايةك     زةوي لة دةرةبةطـةكان بسـةنرَيتةوة و بد  
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بوو كة زؤرلة جوتياراني كورد لَيي سودمةند بون يةكةم هةنطاويش بوو بـؤ  
ــة كوردســتاندا، بــةاَلم دواي ِراثــةِريين        ــاني هةيبــةتي دةرةبةطــةكان ل ِرووخ

( لة سـايةي دةسـةاَلتي كـوردي و حيزبـة دةسـةاَلت دارةكـان       1991بةهاري )
بةرثرسةكان ئةو زةويانـةي كـة كرابـوون بـة      ئةمة ثَيةةوانة بؤتةوة ضونكة

ــةر        ــتان، ه ــوَينةكاني كوردس ــت ش ــة طش ــةردةاَلن ل ــةو ب ــريي و ثاوانط زةوي م
تةثؤَلكةيةك ئةبيين كراوةتـة كؤشـكي سـةيران و ِرابـواردني بةرثرسـان، كـَي       
بةرثرسة لة كةسانةي لةبةردةمياندا ئَيستاش زؤربةي ياساكان كة جَيبـةجَي  

مي بةعسي ِروخاوة بةسةر خةَلكدا وةك ثَيويست دةسةثَي دةكرَين ياساي ِرذَي
نرَيت باشة هـةر ئـةو ياسـايانة بـؤ بةرثرسـةكان جَيبـةجَي نـاكرَي و خـانوو         
زةويــةكانيان دةســيت بةســةردا نــاطريَي و نادرَيتــةوة بــة حكومــةت و خــاوةن  
مافةكان؟ دةكرَي بثرسني ياسا بؤ هةموانـة يـان تـةنةا بـؤ هةذارانـة؟ لَيـرةدا       

يةكي كؤمةَلناسَيكي طةورةي فةرةنسا )ذان ذاك ِرؤسؤ(م بري دَيتـةوة كـة   ووتة
 دةَلَي: 

  ثريؤزي بؤ ياسا نةك بؤ ئةوانةي بةكار دَينن()
بةاَلم لةم واَلتةي ئَيمةدا ثَيةةوانةكةي ِراستة ثريؤزي بؤ ياسا نيـة بـةَلكو   

ىــــة  تةنةا بؤ ئةوانةية كـة ياسـا بـة ئـارةزووي خؤيـان لـةثَيناوي بةرذةوةند      
تايبةتــةكاني خؤيــان بــةكار دةهَيــنن، ئةمةيــة بــة ثــريؤز ِراطــرتين ياســا لــةم  

  هةرَيمة وَيرانةي دةسيت حيزبي كوردي.
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 *هةرَيمي بَي دةنطء ِرازي بة هةموو كارةساتةكان

طةلي كورد بة درَيذايي مَيذوو بةشي هةر مةينةتيء ذَير دةستةييء 
م نةتةوةيةش زؤر بَي بةزةيي ء ضةءسانةوة بووة، ِراستة دوذمناني ئة

سةرسةخت بوون، بةاَلم بةشَيكي ئةم ماَلوَيرانية دةطةِرَيتةوة بؤ خةمساردي 
سةركردةو ِرابةراني ئةم طةلة، لةم وتارةدا ناتوانني مَيذووي دوور خبةينة 
ناو باسء لَيدواني مةبةست، ئةزمووني دواي ِراثةِرينء بةرةي كوردستانيء 

هةرَيمي كوردستانء ثاشان شةِرى كورسيء دةسةاَلتي ثةرلةمانء حكومةتي 
حيزبةكاني ئةم هةرَيمةو ثاشان نة شةِر نة ئاشيتء ثرؤسةى ِرووخاني 
بةعسء دامةزراندني دةوَلةتي عَيرا ء دةستوورةكةي بة بريو هزري 

 زؤربةمان دَيتء نزيكة كة ض ئةزمونَيكة؟
َيت بؤ ئايندةي با بزانني لةم هةموو هاوكَيشانةدا توانراوة ضي بكر

هةرَيم؟ هةندَي شت كراوة، بةاَلم ئايا بة ثَيي ثَيداويسيت سةردةمء ويسيت 
كورد بوو؟ ثَيش ِرووخاني بةعس كورد ثَيطةيةكي بةهَيزي سةربازيء 
ئاسايشي هةبوو ناتوامن بَلَيم ئيداري ضونكة لة ِرووي ئَيدارةوة ئةم هةرَيمة 

ابةش كردو ثارةو ثولي ئةم س ر بووة، ثاش ئةوةي دةسةاَلتةكانيان د
خةَلكةيان بردو طةلَيكيان برسي كرد، دةكرَيت بثرسنيء بزانني كَي 

                                                 
*
 {6/1/2008 –يةك شةممة  –( 30ذمارة ) -راسيت } 
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بارودؤخي دارايي باشبوو لة كاتي طرانيء مةينةتيةكةدا جطة لة 
بةرثرسان؟ ثَيش ثرؤسةى ِرووخاني بةعسيش كورد لة كؤنطرةكاني 

ةوت تةنةا وةك لةندةنء ثاريسء وانشتؤن ِرؤَلى باشي طَيِرا، بةاَلم دةرك
داشي دامة لة بةرذةوةندي هاوثةميانان بوو تا هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكان يةك 
خبات، لةو هةموو كاية ياسيء طؤِرانانةدا كورد وةرةقةيةكي ئيمزا كراوي 
لةطةَل هيض اليةنَيك مؤرنةكردووة تا نووسينةوةي دةستوور، لة 

ة ذَير ئةو بِرة دةستووريشدا ئةو مادانةى دياري كرابوون بؤ كورد خران
(يشةوة، 140ثارةيةى بةرثرساني كورد لة بةغدا وةري دةطرن، بة مادةي )

لةم ماوةيةدا سةرؤكي ئةمريكا بة ِراشكاوانة باسي هاوكاري تورك دةكات بؤ 
( بة بيانووي ئةوةي دذ بة بةرذةوةندي ئةمريكاو pkkلَيداني طةريالكاني )

هةرَيمة بَيدةنطي بةرامبةر بة  توركيا عَيراقن، بةاَلم سةركردةكاني ئةم
وتةكاني ئةمريكيةكان هةَلدةبذَيرن كة هَيرش بكرَيتة سةر هةرَيمي 
كوردستان تةنةا لةبةر بةردةوامبووني ثاروي ضةوري بةغدادو واشنتؤن بؤ 

%( داهاتي هةموو عَيرا  دَيتة 17خؤيان، ئةي ئةطةر بؤ خؤيان نية )
الني كةم سووتةمةنيء كارةباو  هةرَيمي كوردستان ضي بةسةر دَي؟ نابَي

ثَيداويستية سةرةكيةكان دابني بكرَيت؟ من خةَلكيء خؤشم دَلنيا 
دةكةمةوة تا كورسيء ثاروي ضةوري سةركردةكان لة بةغدادء ئةمريكاوة 
بَيت ذياني خةَلك كولة مةرطيء بَي كارةباييء سوتةمةني دةبَيتء لة 

َيمة دةبَيت، سةركردةكاني هةموو كارةساتةكانيش بَيدةنطي بةشي ئةم هةر
كورد دةيانتواني باشن سياسةتء سناتيذي كوردء ئةمريكا خبةنة بواري 
بةرذةوةنديء ثةكةكةش لة هاوكَيشةى تريؤر بَيننة دةر، بةاَلم ئةوان 
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ئةوةيان ناوَي نةبادا دوا ِرؤذ ثةكةكة مةترسي دةسةاَلتء ثارووةكانيان 
جَيبةجَي دةكةن كاَلوةكةى خؤيان لَيبسةنَيت، سياسةتي ثةندة كورديةكة 

)با( نةيبات هةقي سةرو كةللةي خةَلكي تريان ضيية؟ ئةوة سياسةتء 
 بةرذةوةندي تايبةتي حيزبء سةركردةكاني ئةم هةرَيمةية.
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 *ئازارةكاني خةَلكء خةمساردي حكومةت
 

خوَينةري ئازيز حةز دةكةم سةرجنت نةضَيتة سةر خاَلى خةياَلى تةسك 
ئةم وتار نوسة بة مرؤظَيكي زؤر خود ثةرست دابنَييء بَلَيي  بؤ ئةوةي

ئةوةندة لةسةر شارةكةي خؤي دةكاتةوةو دَلسؤزيةتي، ئةدي شارةكاني تر 
هةر كوردستان نني بَيبةش نةكراون لة طشت ئةو جوانيانةى كة دةبوو 
بكراناية؟ بةَلَي هةموو شارو طوندةكان ماف خوراون بةاَلم ئةوةي كة ِرؤذانة 
ضاوي نوسةري ئةم وتارة بةديان دةكاتء خوَينةري ئازيز دةبَي مببوري 
بةاَلم كورد وتويةتي )مشيَت شونةي خةروارَيكة( سلَيمانيش شارَيكة وةك 
شارةكاني تر كة بَي بةشء بَي خزمةتة، لةوانةشة كةساني بةرثرسيارو 
خواثَيداو ء سودمةند لة حكومةتي دوو حيزبي خاوةن سةدان بةرثرسي 
ثاوا واز لة طشت بوارةكاني ذياني ئةم كؤمةَلطةية بَلَين ئَيوة لة طوَي ي طاي 
خةوتوودا نوستوون نابينن ئةم وواَلتة ضةند ئارامء ثِر لة كؤشكء ئازادية؟ 
لةم مانطي ِرةمةزانةدا لة يةكَيك لة كةناَلة لؤكاَلة حيزبيةكان بةرنامةيةكي 

َيكي هةذارو كةم دةرامةتيان جوان لة هةموو ئَيوارةيةكدا سةرداني ماَل

                                                 
*
 {28/10/2008 –يةك شةممة  –( 28ذمارة ) -راسيت } 
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دةكرد كة خواردنء بِرَيك ثارةشيان ثَيشكةش دةكردن شَيوازي بةرنامةكة 
لة طشت رِ وويةكةوة سةركةوتوو باش بوو بةاَلم كةم كةس هةية بة بينيين 
ئةو خَيزانة كةم دةرامةتانة بةَلطةيةكي حاشاهةَلنةطر بةدي نةكات كة ئةم 

َيوازي دابةشكردنء زؤري لة بةرهةم هَيناندا واَلتة ضةندة ناِرَيكي لة ش
تَيداية تةنانةت خةَلك هةبوو دةيانطوت باشة سةردةمي ِرذَيمي بةعسي 
ِرووخاو عَيرا  هَيندةي ئَيستا بةروبوومء نةوتي نةدةفرؤشت بةاَلم خةَلك 

%( لة وارداتي 5بةو ِرادةيةي ئَيستا هةذار نةبوون هةرضةندة بةعس تةنةا )
%( هةر بؤ سَي شاري كوردستان 17خشية خةَلكي بةاَلم ئَيستا )عَيراقي دةبة

دَيتء ضةكء فِرؤكةو تةقةمةنيشي لَي ناكِردرَيت كةضي ذياني خةَلك هةر 
نةهامةتي ية، دَيمةوة سةر بابةتَيكي طرنطي ذياني ِرؤذانةي خةَلك كة 
ِرَيطاوبانء هاتووضؤية ئةم شارة زؤر بَي بةختة ئةطةر مرؤظَيك طةشت 

ء بؤ وواَلتء شارَيكي تر ثَيش طةيشن بةو شارة سةرجني بة دميةني بكات
جوانء ئاَلو وااَلو ثةيكةرو دياردةي سةير ِرادةكَيشرَيت بةاَلم سلَيماني كة لة 
ِرَيطةي بازيانةوة ِروو لة شار دةكةيت ضاوةِرواني طةيشن بةو شارة تاسةو 

ةوة، لةوةش سامناكن ضاَلء ضؤَلى ِرَيطاو بانةكان سةردانةكةت بري دةبات
كاتَي لة تاسَلوجة بةرةو شار دَييت بؤنَيكي زؤر ناخؤش كة ئي ثرؤذة 
ثةلةوةريانةية كة نزيك بة فِرؤكةخانةي سلَيماني ية لة بةكرةجؤ، 
ثَيشوازي ميواناني شار هةروا دةبَيت، ئةوانةي بامسان كرد ضةند 

م بةرامبةر شونةيةكي كةمن لة خراثةكاريء بَي خةمي حكومةتي هةرَي
بةو بةرثرسيارَييت يةي كة لة سةرَييتء ئةجنامي نادات، باشة ئةطةر 
حكومةت ئةركةكاني خؤي ِرانةثةِرَييَن داواى ضي لة هاواَلتيان دةكات كة 



 رةووف حمةمةد ئاالنى

 

 42 

طوَيِرايةَلي ياسا بن؟ كام ياسا ئةو ياسايةى كة بةرثرسان دةتوانن بة يةك 
اك ء فايلدار بكةنة تةلةفؤن سنووري ياسا بشكَيننء خائنيء جاشء ناث

شؤِرشطَيِرو ثياوي حيزبء حكومةت، ئةو حكومةتةي كة لة هيض 
بةرثرسَيك نا ثَيةَيتةوةو هةر ئةوان دةبنة خاوةني كؤمثانياكانء 
بةنزينخانةو بازاِرو كؤشكة مةزنةكاني شار لة كؤتايي وتارةكةمدا دَيِرَي لة 

 كة فةرمويةتي:  ثةندة شيعري شاعريي طةورة ثريةمَيرد دةكةمة دوا وتة
 ا.ـــــــــشارةكةمان مةشةورة بة شاري ِرةشةب

 دةست بة سةرتةوة نةطري كاَلوةكةت ئةبا.
تؤ بَلَيي ئةمِرؤ كة كاَلو كةمبؤتةوة، قذة سةري هةموومان ئةِروتَيتةوة 
بة ِرةشةباي ياساي كوردايةتي دةسةاَلتدارو بةرثرسي مليؤنَيري كوردء 

 سياسي بَي ئاطاي سةردةم.
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 *خةمة طةورةكان
 

لةم واَلتةدا لة طشت سةردةمء زةمانَيكدا بة ثَيي برانةوةي بةشي 
ناخؤشي، كات بةِرَي دةكرَي زؤر جاريش قسةو ثةندي باثرياشان دَيتةوة ياد 
كة تا ثَيي بةَي ناخؤشي باَلى ِرةشي بةسةر ِرؤدء دَلء طياني طشت ِرؤَلةكاني 

ت دةكاتة تاريكستانء ِرووناكي تيا بةدي ئةم نيشتمانةدا درَيذ دةكاتء واَل
ناكرَيت، لةبةرئةوةشة وتويانة )ساَل بة ساَل خؤزطةم بة ثار(، لة ِروانطةي 
ئةم ثةندةوة دةكرَي وةك زةمةنَيكي دياري كراو كة طشت وةرزةكان لةخؤ 
دةطرَي، حساب بكةين، تا كات بِروات زةمةن لةسةر ذياني خةَلك طراننو 

لة خةم دَييَن، ديارة ئةم ِراظةكردنة بؤ سات ناطةِرَيتةوة  قورسن هةطبةي ثِر
ئةوةندةي بؤ ناعةقاَلنيةتي مرؤظء نا بةرابةريي لة طشت ياساكاندا فةراهةم 

( ضةند شونةيةك لةو شانزة ساَلة 1991دةبَي، لة ثاش ِراثةِريين ساَلي )
ش خبةرة بةرضاوي خؤتء ضةندةي لة سةر ِراظة دةكةي، بيكة ديارة ثَي

ِراثةِرين ذياني خةَلكي كوردستان لة ناخؤشيء ئازارو ئةشكةجنةي 
دةروونيدا بوةو ثاشانيش هةر لة طرانيء شةِرى ناوخؤو ئين،ا نا يةكسانيء 

 نادادثةروةري لة ِرووي ياساء كؤمةاَليةتيء ئابووري ...هتد.

                                                 
*

 {1/8/2007 –ضوار شةممة  –( 342ذمارة ) -هاواَلتي } 
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كة ئةمةش ثَيةةوانةي ئةو خةونء بانطةشةية بوو كة شؤِرشي كورد لة 
خةَلكي كوردستاني دةطةياند، لة هةمووشي سةيرتر ئةوةية كة شاخ بة 

ياسايةك نية بؤ ثاراستين داهاتي خةَلكء بة هةدةرنةبردني، يا هةرضي 
داهاتي كوردستانة خراوةتة مشيت ضةند بةرثرسَيكي حيزبةكانء ئةوانيش 
بة ئارةزووي خؤيان مامةَلةى ثَيدةكةنء كؤمثانياو بةنزينخانةو بازاِرى 

باَلةخانةي طةورةطةورةي بؤ خؤيان لَي دروست دةكةنء كةسيش  طةورةو
ناتوانَي ثَييان بَلَي )م ْن أيَن لَك هذا(، ضونكة بة كاشي مةِرمةِري طةورة 
وةاَلميان داوينةتةوةو نوسيويانة )هذا من فة  ربي(، كة دَلنيام خوا 

، لة نةي ةرمووة ئةو ثارةو ثولء سةروةتء سامانة بؤ خؤتان كة هي خةَلكة
سةدةي ِرابردوودا شاعري طةورةى كورد حاجي تؤفيق )ثريةمَيرد( بةجمؤرة 

 تةعبري لةو كةسء دةسةاَلتانة دةكات.
)دةسيت دز بِرين، باو بوو تا دوَييَن، دةسيت دز ئَيستا، طورز ئةوةشَييَن( 
هةزار ِرةمحةت لة طؤِرت ثريةمَيرد بة ِراسيت لة سايةي دةسةاَلتي ناِرةواو 

وةرانةدا دزة بةرثرسةكان طورزي طةورةى ))شةمل كوَيرم هيض نادادثةر
نابوَيرم(( دةوةشَيننء كةسيش بؤي نية بَلَي وانية، ضونكة بةو ياسا 
حيزبية كوَيرانة دةختةنة زيندانة تاريكةكاني عةقَلى تاريكيانء هةر 
خؤشيان دادي ناِرةوا دةثرسنء مرؤظة ئازاو ئازادةكان دةكةنة دي ، 

 ةَلَيم خةمة طةورةكان كؤتايي نايةن.لةبةرئةوة د
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 *حكومةتي بَي ثالن
 

ئةوةي ِرؤذانة لةم هةرَيمةدا بةرطوَيي هةر تاكَيك دةكةوَيت دوو 
بؤضووني دذ بةيةكء جياوازن، بؤضووني يةكةم بؤضووني دةسةاَلتء 
كةناَلي حيزبةكان بة تايبةت هةردوو حيزبي دةسةاَلتدار كة داكؤكيكردنء 

قةَلةم داني حكومةتةكةيانة بؤضووني دووةم دذ بة كارو  بة باش لة
ناِرةواييةكاني حكومةتةكةية، دةكرَي بَلَيني دةنطي زؤربةى خةَلكي 
كوردستانة كة دةسةاَلت بة دوذمنء ناحةز دةيانداتة قةَلةم هةر لة بريو 

 ئايديايةك كة ثَيةةوانةي ميلي كاتذمَيري بةرذةوةندييان بَيت.
كةس كة بةرذةوةنديان لةطةَل دةسةاَلتةو تا سةر  ثَي دةضَي هةندَي

ئَيسيان بةرطري لةو حكومةتة دةكةنء هةر خؤشيان بة ضةثَلة ديكتاتؤرة 
بةرثرسةكانيان وا لَي كردووة دذ بة ِرةوتي بةرذةوةندي طشيتء نيشتمانء 
نةتةوة بن، ئةوةي لةم ضةند دَيِرةدا بة تؤي خوَينةري ئاشنا دةكةم هةردوو 

كةية، ضةند ِرؤذَيك لةمةوبةر لة ناو ثاسَيكدا ميؤميؤ دذ بةو بؤضوونة
دةسةاَلتة طةندةَلة دروست بوو، ضةثَلة لَيدةرَيك كة ديار بوو ثياوي حيزب 
بوو، بَي ئاطا لة خةمةكاني خةَلك خؤي تووِرة كردو ووتي ئَيوة هةر 

                                                 
*
 {2008ي نيساني 21ممة ( دوو شة193ذمارة ) –ِرزطاري  } 

 



 رةووف حمةمةد ئاالنى

 

 46 

بةعستان ئةوَي عةيب ناكةن دذ بة حكومةتةكةي خؤمان وا قسة ئةكةن 
ان ضوو شةش خوَيندكار لةبةردةم س،ن طوللة باران كران، ئَيوة ئةوةتان بريت

ئةوَي؟ يةكَيك لة نةفةرةكان بة تووِرةبوونَيكي ثِر حةماسيةوة لَيي هاتة 
جوابء وتي ماستاو ضي بؤ تؤ عةيبة يةكَيك لةو خوَيندكارانة ثورزاي منة 

ِرى لَي ئةطةر سةيري ذياني كةسء كاري بكةي شةرمةزار ئةبي كةس ئاو
نةداونةتةوة حسابيان بؤ نةكردونء كرَيةني، كةسة ضةثَلة لَيدةرةكة ِرةنطي 
طؤِراو قسةى ثَي نةكراو بة ثةلة لة ثاسةكة دابةزي، نةفةرةكاني تريش 
دةست خؤشيان لةو كةسة كردو وتيان دةست خؤش ئةمانة كاسة لَيسن، 

ة ساَل تةمةني لةمِرؤ بةدواوة زؤر شت بةدي دةكرَيت، حكومةتَيك كة حةظد
بَي/ جطة لة طريفان ثِر كردني كةسة نزيكةكاني خؤيانء بة فرِيؤداني 
ساماني نةتةوةييء تاثؤكردني واَلتَيك لة سةر خؤيانء بَي نرخكردني مايف 
تاكء بةهةدةربردني جوانيةكاني سروشتء داطريكردني زةوي كشتوكاَليء 

ؤ طةشتء سةيرانء ثاوانطةكان لة دةرةوةء ناوشارو دروستكردني كؤشك ب
ِرابواردني خؤيان، جطة لة ثاوا وازي لة طشت بوارةكاني بازرطانيء 
وةبةرهَينانء هةناردةي بةروبوم، هةر لة كؤمثانياكانء بةنزينحانةكانء 
سؤثةرماركَيتء بينا طةورةكاني واَلت كة جطة لة خؤيان كةس مايف 

طاني لة زؤربةى بةسةريانةوة نية، ِرؤذانة خةَلك دةثرسَي بةنزيين بازر
بةنزينخانةكاني خؤيان بة نرخي طران هةية كة هيض خةوشي نية بةاَلم 
بةنزينخانةكاني حكومي تةنةا تَيكةَلةيةكة لة نةوتء بةنزين كة بؤتة 
مايةى  خراث بووني ئؤتؤمبَيلي زؤربةى خةَلك ئةوةش خؤي لة خؤي دا 

ة طران بة خةَلكي ئةوة ئةسةملَييَن كة بةنزينة باشةكة ئةبةن بؤ خؤيانء ب
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ئةفرؤشنةوة، دةكرَي بثرسني كارةباي هةموو كوردستان ثارةي ضةند لةو 
بينا ضةند نةؤمييانةي تَي دةضَي كة لة شوَينة طرنطةكاني شار بةري 
ئامسانيان طرتووة، بةاَلم كارةبا الي ئةوان نةبؤتة كَيشة ضونكة ئةوان 

ني ئةم حكومةتة تةنةا خؤيان هةيانةو خةَلك كةي ي خؤيةتي، دةكرَي بَلَي
بؤ كؤمةَلَي كةسي دةسةاَلتدارةو هيةي تر لة ئةزمووني دنيادا شتَيكي وا 
دووبارة نةبؤتةوة كة بةو جؤرة بَي كةَلكء بَي ثالنء نا دادوةر بَي، ئةطةر 
سةركردةي حيزبةكان طوَي بيسيت ئةم قسةيةم بن قذ بة سةريانةوة نامَييَن 

َلَين ئَيمة بة خةَلك دةَلَيني وةرن لة ئَيمةوة هَيندة تووِرة دة بن ثَيم ئة
فَيري ئةزمووني دميوكراسييء مةدةنيء دادوةري بنب كةضي ئةم نوسةرة 
قةَلةم كولء زبرة بَي نرخة وامان ثَي دةَلَيت، تةنانةت خةَلكي كوردستان لة 
ناِرَيكيء نا دادثةروةري دةسةاَلتي حيزبةكان دةست بؤ ئامسان بةرز 

يةزدان دةثاِرَينةوة بومةلةرزةبَيء كؤشكةكانيان بِروخَييَنء  دةكةنةوةو لة
 دةسةاَلتةكةيان ثةرتةوازةو نابوتء بَي نرخء ِرسوا بكات.
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 *طؤِرانكاري ثةروةردة بنضينةي طؤِراني كؤمةَلطاية
 

طؤِرانكاري لة هةر كؤمةَلطايةكدا ثَيويسيت بة بةرنامةو ثالني داِرَيذراوي 
زانسيت هاوضةرخ هةية، ديارة ئةو بةرنامةو ثالنةش هةروا بة سانايي 
ناطاتة ئاكام، هةموو طةالني جيةان كة بة قؤناغي ِرزطاري نيشتمانيدا 

ةست جا طؤِران تَيثةِربوون، لةناو ناخي ئةو قؤناغة طؤِرانيان كردووةتة مةب
ضةند جؤرَيكي هةية لة بوارةكاني )ئابووريء كؤمةاَليةتيء ثةروةردةييء 
زانسيتء سةربازي ....هتد( دةطرَيتةوة، دةكرَيت طؤِراني ثةروةردةيي 
بكرَيتة بنةينة بؤ طشت طؤِرانةكاني ديكةى ناو كؤمةَل بةوةي هةر لة 

بطرَيت بة ثةروةردةيةكي ثةروةردةوة خَيزان دةتوانَيت سوود لةو طؤِرانة وةر
دروست، ضونكة بةشَيوازي دروستء لةسةرخؤ بيناي نةوةكاني دواتر بةرةو 

 ئاقاري زانسيت دةبات بة طؤِراني زةمةنء كات.
 

 ثةروةردة ثَيش ِراثةِرين:
نامةوَيت لةسةر ثةروةردةكردنء فَيركردني ثَيش ِراثةِرين زؤر بدوَيم، 

َينء شةِرو زؤر اليةني خراثي ديكة بة بةاَلم نادروسيتء بريي شؤظَيينء خو
                                                 

*
 {17/8/2007 –( 40ذمارة ) -رؤذنامة } 
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ثَيي بةرنامة ِرَيذي بةعس كاري لةسةر دةكرا، نةوةكان بة ثةروةردةيةكي نا 
عةقاَلنةي نةخشة بؤ كَيشراو ئاِراستة دةكران كة ئاماجني داطريكةرانةو 
داخوازانةي نةتةوةي سةردةست تَييدا بة ِرووني دةردةكةوت، بة شوونة: لة 

كوردي ثرؤطرام دةخوَينرا، بةاَلم ض ثرؤطرامَيك؟ باسي كوردستاندا بة 
عةرةبء بايةخي نةتةوةكةيانء شارةزاكردني فَيرخوازان لة سةر مَيذووي 
خؤيانء بة ثاَلةوان ناساندني داطريكةرانء زؤردارانء نوسينةوةي ِرووداوة 
مَيذووييةكان بة دَلى خؤيانء بة كةم دانانء بَي نرخي مَيذووي نةتةوةو 

 تاني ديكة.واَل
 

 ثةروةردة لة دواي ِراثةرين:
راستة راثةرين بة وةرضةرخان هةذمار دةكرَيت لة طشت شوَينء 
سةردةمَيك هةر نا سيستةمي دةسةاَلت طةر شَيوازةكةشي نةطؤِرا كةسء 

 اليةنةكان بة فؤِرم دةطؤِرَين.
لة راثةرينةكةي طةلي كورد لة باشووري كوردستاندا راستة ِرذَيمي بةعس 

دةرنراو لة جَيي حوكمء دةسةاَلتي بةعس بةرةي كوردستانيء ئين،ا وة
حكومةتء ثةرلةمان هاتنة مةيدان، لة زؤر بواردا هةنطاوي خراث نراو 
جَيطةي ئومَيد نةبوون، بةاَلم لةم بابةتةدا تةنةا اليةنة خراثةكاني بواري 

 ثةروةردة باس دةكةم.
 وي ِرذَيم.رؤيشن لةسةر هةمان ثرؤطرامي خوَيندني ثَيشو .1
نادروسيتء باش بةكارنةهَيناني راثةرين لة بواري ثةروةردةدا، واتة  .2

بارطاويكردني ثةروةردة بة سياسةتي حيزبةكان، بة واتة بردني ملمالنَيي 
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ئايدؤلؤذيا بؤ بواري ثةروةردةو فَيركردن كة كاريطةري خراثي لةسةر 
 دةرووني كؤمةَلطا دةبَيت لة دوا ِرؤذدا.

انةو خوَيندنطاكان بة شَيوازَيكي نادروسيتء نا ناوناني قوتاخب .3
ثةروةردةيي كة الم طرنطةو نرخء بةها بؤ شةهيدان دابنرَيتء ِرؤَليان كةم 
نةطريَيت، بةاَلم باش نية ناوي قوتاخبانةو خوَيندنطا بةناوي كةسةكان 
بكرَيت بة تايبةت لةم واَلتة كة ملمالنَيء قبوَلنةكردني يةكن تاسةر 

ؤضووة، با بةهؤي بريي شَيواوي تةواوي طةورةكان بةووكةكانيش ئَيسيان ِر
 نةسوتَين.

دةستوةرداني حيزبةكان لة كاروباري ثةروةردةو داناني بةِرَيوةبةرو  .4
سةرثةرشتياران لةسةر ليسيت حزب، واتة بايةخنةدان بة كةساني دَلسؤزو 

 كارامةو شارةزاي بواري ثةروةردة.

ي ثةروةردة بؤ ثةروةردةيةكي داناني لةمثةر لة بةردةم بوار .5
مةدةنيء مؤدَيرن بة داناني ِرَيكخراوي حزبيء ناسةربةخؤ بؤ توَيذةكاني 

 مامؤستايانء خوَيندكارانء قوتابيان.

طرنطينةدان بة ئازادي تاكء هةنطاونةنان بؤ كرانةوةو را  .6
 دةربِرينء هةستكردن بة لَيثرسراوييةتيء دَلسؤزي.

ثرؤطرامي خوَيندنء طؤِرانء  ِرَيكنةكةوتن لةسةر يةكخستين .7
 جياوازي لة هةريةك لة شارةكاني كوردستاندا.

 داناني بةرثرساني بواري ثةروةردة بة شَيوازي تايبةتء ليست. .8

كةم بايةخ دانان بؤ مامؤستايانء كةمي موءضةكةيان تا هةميشة  .9
بة دَلى ئةوان بن بةكاريان دةهَينن لة ِرَيكخراوة ناثيشةييةكاني 

 ا.مامؤستاياند
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دةكرَيت ثَيةةوانةي كؤي خاَلةكان بكرَينة سناكتوري طؤِران لة  .10
بواري ثةروةردةو فَيركردندا، كة هةنطاوة بؤ طؤِراني كؤمةَلطاو كرانةوةو 

 شادبوون بة مةدةنييةتء سةرفرازي تاكء كؤمةَل.
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 *طةرمء طوِرى كؤضي الوانء بَي خةمي دةسةاَلت
 

َيينةوة بؤ تةمةني الوَييت نةك بة بريي من بطرة ئةطةر بطةِر
باثريانيشمان ئةم واَلتة هةروةك ئَيستا ثِر لة كَيشةو نايةكساني باَلى ِرةشي 
بة سةرا كَيشاوةو ذيان تيايدا دؤزةخَيكي بَي بِرانةوةو بَي كؤتاييةنةوة نةوة 
دواي نةوة ثَيي شاد دةبنء تةمةنيان بةو نائاراميء دةردةسةرية كؤتايي 

كردووة ثةندي بؤ دروست بكةنء ئَيمةش لة زماني دَيت ئةمةشة واي 
ئةوانةوة واقعة كةي ثَي ثَيناسة دةكةينء دةَلَيني ثَيشينان وتويانة )ساَل بة 
ساَل خؤزطةم بة ثار( تةنةا ئةم وتةية طةر بة ِراسيت لَيي بكؤَلرَيتةوة زؤر 

دةر  قسةو باس هةَلدةطرَي دةتوامن بَلَيم لة شَيوازة زؤر سادةييةكةي دا وا
دةكةوَي ساَل بة ساَل ذيان ثِر دةبَي لة مةينةتيء كارةسات بة ثَيي زةمةنء 
ِرووداوةكانيش بارةكة هةر بةرةو قورسي دةضَيت من وةك الوَيك ئةوةندةي 
بريم بَيت خؤشيء ئاسودةيي لةم واَلتةدا نةبووة لة سةردةمي بةعسدا كةس 

اقعةي ئةمِرؤش خاوةني هيض نةبوو تةنانةت زماني قسةكردنيش ئةم و
هةموو دةيبينني ضؤنة يان بَلَيني لة دواي ِراثةرينةوة طرانيء خؤ كوذيء 
ناِرَيكي ذيانء بَي مايف بوونةتة دياردةو ِرؤذانة يةخةمان دةطرن لة ثاش 

                                                 
*
 {2006تةمووزي  –( 3ذمارة ) -روانني } 
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ِرووخاني ِرذَيمي بةعسيش خةَلك لة دَلى خؤياندا وايان دادةنا كة 
بوو نائاراميء بَي هيوايي بةئؤقرةيي شاد بنب بةاَلم بارودؤخةكة خراثن 

زياتر جَيي خةونة بةدي نةهاتووةكاني طرتةوةو طرانيء قاتءقِريء 
كوشنء هةذاري جارَيكي تر بوونةوة بة هاودةمء هاوِرَيي هةميشةيي 
خةَلكي داماوي ئةم واَلتة هَيمين شاعري مةزن طةلةكةمان ِراسيت وتووة 

َين هةية بةاَلم نةمديوة[، ]شينم طةلَي طَيِرا خؤشيم كةم ديوة شادي دةَل
ئةم دَيِرة شعرةي هَيمن سةملَينةري طشت قسةكاشانة كةس شاديء ئاراميء 
خؤشي نةبينيوةو ئةمانة تةنةا وشة طةلَيكن ِرؤذانة ئةوترَينةوة هةستيان 
ثَي ناكةين لة دواي ِراثةِرين سةركردةكان بة خةَلك دةَلَين جارَي 

دةكةين بة بةهةشت تاكةي ثةلة  ثةلةمةكةن ذيان خؤش دةكةين وواَلت
نةكةين وا شانزة ساَلة زةمةن بة قسةى نا ِراسيت ئةوان لَي كةوتؤتةوة 
كؤضي الوانة بؤ هةندةران من لؤمةي هيض طةجنَيك ناكةم كة واَلت بة جَي 
دَيَلَيء دةست خؤشيشيان لَي دةكةم وة دةَلَيم بِرؤن واَلتي نائاراميء 

ةَيَلن، ئةوةي جَيطةي سةرنجء ورد بوونةوةية نايةكسانيء بَي مايف بةجَي ب
بؤضووني دةسةاَلتة بؤ سةر الوان بةقسة هيةيان نةهَيشتؤتةوة بةاَلم بة 
كردار هيض نةكراوة، بؤ مناَلةكاني خؤيان ذيان طشت دةرطاكاني لةسةر ثشتة 
بة دةرطاي ضوونة هاندةرانيش تةنانةت بؤيان نية لة باخةةو شوَينة 

خؤشةويستةكانيان بدوَين ثؤليسةكانيان ضاوة  طشتيةكانيش لةطةَل
 تيذةكانيان تَي دةبِرنء دةريان دةكةن.

يان لةم واَلتةي ثِريةتي لة نةوتء سوتةمةني خةَلك دةبَي ذياني لَي 
هةراسان بَيتء ئةوانة بة ديار بةنزينخانةكانةوة ِرؤذ بكاتةوة منيش دةنطم 
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واَلتي قةزاو قةدةرة بؤ  دةخةمة ثاَل دةنطي ئةو كةسانةي دةَلَين ئةمة
ئةوةي تووشي ئةو قةزاو قةدةرة نةبي ثَيويستة لَيي ِرابكاتء هةَل بَي بؤ 
شوَينَيكي تر، مةسةلةيةكي تر كة زؤر طرنطة هاتين عةرةبة بؤ ئةم واَلتة 
بؤ مانةوةي كورسيةكاني خؤيان لة بةغداو تا ثَييان نةَلَين كورد بة تةماي 

ة هةزاران عةرةب داوة بَينة شارةكاني كوردستان جياوازي كردنة ِرَيطةيان ب
ئةمةش خةَلكي زياتر تووشي مةينةتي كردووة هةر لة خراث بووني بواري 
كؤمةاَليةتيء طراني كرَيي خانوو هةموو شتةكاني تر ئةمةية خةمسارديء 
بَي ئاطايي دةسةاَلتي كورد لة بةرامبةر طةلَيكي ضةثَلة لَيدةر بؤيان من 

ةو بِرواية كة هةرطيز ئةم واَلتة خؤشي نابييَن بؤية هةقة طةيشتوومةتة ئ
خةَلك بة ضاوي دوور تةماشاي واَلت بكاتء لة ناضاريء خةم خواردني 

 خؤي ماَلئاوايي لة طشت شيَت بكات وة بؤ بةرثرساني جَي بَيَلني.
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 *خوَيندنةوةيةك بؤ بةردةوامي ئةقَلى داطريكاري عةرةبي
 

ي تَيثةِربووني زةمةني مَيذوو بَيبةشء دابِراو طةلي كورد بة درَيذاي
بووةو لة ويستء ئاواتء خواستةكاني خؤي، ئةو دابِرانةش بةدةرنةبووة لة 
تواناو كةمتةرخةمي ئةم طةلة، ئةويش بةهؤي ئةوةي هةميشة لة 
تةنطذةيةكدا ذياني بةسةر بردووة نةيتوانيةوة كة بازنةي تَيكؤشانء 

ةوةي مَيذوو كةلتورةكةي لةو كاتةدا كة بةرنطاري دذ بةرةوتي سِرين
دةسةاَلتي داطريكاري بةهَيزي فشارو بةرنطاري بؤ سةر خودي ويستةكاني 
خؤي دانابَيت، دوو سةنطةري دذ بةيةك لة بةرامبةر يةكدا دَينة ئاراوة، 
لةميانةي ئةم بؤضوونةماندا دةردةكةوَيت هةميشة دةسةاَلتي داطريكاري بة 

ي كوردي بة مةترسي ِرووخاني ديواري دةسةاَلتي خؤي درَيذايي مَيذوو طةل
داناوة، دةتوانني ئةم ثَيوانةية بؤ مَيذوويةكي بةرفراوان كة لة ساَلى 

ز( شةِرى نَيوان سةفةويء عومساني واتة شةِرى ضاَلدَيرانء 1514)
دابةشكردني كوردستان بةسةر هَيزة هةرَيمايةتيةكاندا رةوتي خؤي 

َيي ثيالنء نةخشةى داطريكاري دةوَلةتء هَيزة وةرطرتووة، بةاَلم بةث
سةردةستةكاني كوردستان شَيوازةكةي طؤِراني بةسةردا هاتووة لة هةر 

                                                 
*
 {2006شوباتي  –( 95ذمارة ) -بةرطري } 
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ثارضةيةكي داتاشراوي كوردستان كةلتوري داطريكاري خؤي سةثاندووة بة 
بةرنامةو ثيالن كةلتوري ِرةسةني كورديان شَيواندووةو ثةكخستووة، 

سوثاي داطريكةري عةرةبي ئيسالمي ثةالماري ز( 637ئةوةبوو لة ساَلى )
كوردستاني داو بة قةولي خؤيان )فتوحاتء غةزاوات(ةكانيان فراوان كرد 
وةك دةيان هةنطيان لة كلؤرةداردا دؤزيبَيتةوة، كوردستانيان خةَلتاني خوَين 

 كرد بة  شَيري تيذى ثيالناويان.
ء ماوةكةي دياري دةكرَي ئةم لةناوبردنء داطريكردنة هةَلبسةنطَينني

بكةين بةوةي هةتا ئةم ساتةي ئةم وتارةى تَيدا نوسراوة غةزوي ئةقَلى 
عةرةبي بة شَيوازي جؤراوجؤر خؤي سةثاندووةو بؤتة ئةو طورطةي لة 
ثَيسيت مةِردا خؤي حةشارداوةو لة كاتي ثَيويستدا خؤي دةمةزةرد 

ات، هةر ئةم برية دةكاتةوةو دةمي تيذي بة خوَيين ِرؤَلةكاني كورد سوور دةك
ضةثةَلة عةرةبية شؤظَينيةية لةناو كوردا ماوةتةوةء دياردةكاني بةدي 
دةكرَيت لة سةثاندني بريي تاكء قبوَل نةكردني بةرامبةرو بريي ضةوتي 
باوكساالري كة بة كؤيلةكردني ئافرةتاني لَي كةوتؤتةوةو بةرنةداني كورسي 

ي ترو بة كافركردني طشت دةسةاَلتء باوةِرنةبوون بة هيض بريوِرايةك
بؤضوونَيك جطة لةوانةي خزمةت بة عةرةبء زمانةكةيانء ئاينةكةيان 
دةكةن بة بيانووي ئةوةي ثَيغةمبةر )حممد( عةرةبةو قورئان عةرةبيةء 
ئيسالميش لة خاكء نيشتماني عةرةبدا يةزدان ناردويةتي بؤ مرؤظايةتي، 

ازانة بَيت هيض كةس بؤي بة ثَيي خوَيندنةوةي ئةم ِرةهةندء ضةمكة جياو
نية لة ثةيامي ئةقَلى عةرةبي البدات، ضونكة الدان لَيي كافربوونء حةاَلَل 
بووني خوَينيةتي بة درَيذايي مَيذوو نةتةوةكاني ِرؤذهةاَلت بونة قورباني 
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ئةم ثةيامةو ثوازي ناِرةوايان لة داري بريي نةتةوةكاني تر دروست كردووةو 
ييان ثَي شة  كردووةو لةم الِرَيطةيةشةوة داري بريو هةسيت نةتةوة

نةتةوةكاني تر كراونةتة خزمةتكاري نةتةوةي سةر دةسيت عةرةبي خاوةن 
ثةيامبةرو زمانةكةشيان بؤتة زماني ويناي يةزداني كة خوا طشت كةسي ثَي 
ئاطادار كردؤتةوة، دةكرَي ئةم ثوازانةي بامسان كردنء بونة درز ثيدةري 

يان لَيوة بكرَي كة نوَينةرةكاني ئةقَلى عةرةبني لة ناو داري كوردةواري باس
كوردستاندا كة هةموو شيَت بة كوفرو خراثةكاري دةدةنة قةَلةمء اليان واية 
دةستكاري ئيشي خوا كراوة بةوةي نةتةوةي عةرةب دةبَي بة برا طةورة 
بزانني ثَيةةوانةي ئةمة كارَيكي زؤر ِراستة كة دةكرَي خةَلكي بريوِراي 

ايين تر هةبَي، ئةمانة لة دةرطاكاني زؤر باسنء الم واية ئةم هةويرة ئاو ئ
زؤر دةكَيشَي ئةطةر بة ثَيي ثيودانطي سةردةمي زانسيت ثَيشكةوتوو 
ئاكامةكاني دميوكراسيء خةوني ئازادي بريوِرادةربِرينء قبوَلكردني ئةقَلى 

شةثؤلي  بَي كةَلكي عةرةبية لة سةدةي بيستء يةكدا كةهةَلطري دةيان
فكريء نوَي بوونةوةو تَيكشكاندني ديوارةكاني وةهمي وا بةستةبوونء 
زؤردارييةو بة ديةَيناني ئاماجني طةورةي سةردةمي نوَيي شةِرى دذة تريؤرو 
هةرةس هَيناني سةرضاوةي سةردةستةو ياخي بةعسيزمي عةرةبيةو 

ئاَلوطؤِرو دةركةوتين ضةندين كايةى سياسي لة عَيراقدا، دةكرَي لةم هةموو 
خوَيندنةوة جياوازانة دةسةاَلتي كوردي ضاوبطَيِرَي بة داواو ويسيت 
نةتةوةييداو خةمي نةوةي نوَي فةرامؤش نةكرَيء ضاكسازي هةنطاوي 
يةكةم بَيت تا ئاماجني طةورة بةدي بَيتء لةم خةباتة سةختةي طةلدا 

بزانَيت، دةسةاَلت تةنةا نةبَيتء طةل بة سةرضاوةي هَيزو ثشتيواني خؤي 
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ديارة ئةم كارة بة حكومةتي يةكطرتووي كوردستان دَيتة دي، ضونكة 
ميللةت تةماشاي هةنطاوةكاني دةكاتء ِرابردوو ئَيستاي دةكاتة ئايندةيةكي 
باش طةر كار بكرَي لةسةر بنةماي كارو خزمةت لة ثَيناوي بةرذةوةندي 

ان كردني طشيت دا نةك دةستطرتن بةسةر سةروةتء ساماني ميللةتء ثاو
كورسي دةسةاَلتء دياري كردني كار بؤ خةَلك كة ئةمة كارَيكي دذ بة 
شارستانيء مؤدَيرنةية لةميانةي بريي ثاداشتء دؤزينةوةى جَيطا بؤ 
خةَلكاني سةر بة اليةنةكانء وةالناني خةَلكاني ئةكادمييء ثسثؤِرو شارةزا 

بةر لة هةردوو لة بوارة سياسيء كؤمةاَليةتيء ئيداريةكاندا، وةك لةمةو
حكومةتي هرةَيمء ئةزموني ثانزة ساَلةى دةسةاَلتي كورديدا بةدي كراون 
كة بارطاوي بوون بووة بة ئةقَلى عةرةبي، لَيرةوة دةكرَي لةو ِرابردووة نا 
عةدالةتء ثِر لة شةِرو شؤِرو قبوَل نةكردني ئةوي تر داناني كةساني 

اني فرسةتء هةلي طةورةو نةشياو بؤ شوَيين طرنطء بة بايةخء لة دةستد
ثشت كردنة جةماوةر زياتر ِرؤَلةكاني طةل سارد دةكاتةوةو بَي هيوايي باَل 
دةكَيشَي بةسةر كؤمةَلدا ئين،ا بةرنامةي ضاكسازي دةبَيتة وَيردي سةر 
زماني خةَلكء كةسيش طوَي بيسيت نابَيء خؤزطةكان بةدي نايةت، كؤتايي 

 نةمر دةهَينم كة دةَلَي:وتارةكةم بة ثةندَيكي ثريةمَيردي 
 ة ناوــــــــــــــــخؤزطة دةستورَيك ئةخراي

 ثياو بؤ ئيش ئةبوو نةوةك ئيش بؤ ثياو
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 *الوان هةوَيين طؤِرانء بةدَي هَيناني ئازادي، بةاَلم!؟

 
كةس نية نكؤَلى لة بووني هَيزي ثِر لة ِرةجني الوان بكاتء بةسةرضاوةي 

ياكاني نةداتة قةَلةم، بة تايبةت الواني طشت طؤرانةكاني بوارة جياج
كوردستان كة لة ئازارو ئةشكةجنةو ناخؤشيدا بةشي شَيريان بةر كةوتووة، 
ديارة ئةم مةينةتيانةش كة بةسةرياندا هاتووة لةبةر بووني هةَلوَيسيت دذ 
بة رةوتي بريي داطريكةران بووةو لة ثَيناوي خؤشكردني زةمينةى طةيشن 

نةوةي نةتةوةء قبوَل نةكردني بريي ضةوسَينةران زؤريان بة سةرفرازيء ما
لَي بؤتة قورباني ئةو ئاماجنة طةورانةي كؤمةاَلني خةَلك، دةكرَي ئةو 
كةسةى كة ِرةنج دةكَيشَي، كورد وتةني بة طةنج شاد بَيت، بةاَلم الوان لة 
هةموو كَيبةركَيء ئازارو شةو ونيء طرتين سةنطةري شؤرش طَيري ثاشان 

شن بة مةنزَلى ئازادي، كامةية ئةو طةجنةي ثَيي شادبوون؟ دةكرَي طةي
قؤناغةكاني سةردةمء زةمةنةكان ثؤلَين بكةين لةطةَل ئاسيت ثاداشت كردني 
الواندا سةرةتا لة زةمةني ِرذَيمي ِرووخاوي بةعس دا الوان ذيانيان ثِر بووة 

وانيةوة لة لة ئازارو خةمء ترسان، تةنانةت بة خواسيت خؤيان نةيان ت
ماَلةوة لةطةَل دايكء باوكء خوشكء براكانيدا ِرازةكاني دَلي خؤيان 

                                                 
*
 {2006( مايسي 2ذمارة ) -ِرةنَيو }ر 
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ِِن كة بةووكنين مايف سادةي تاكةكةسة، ئةوان تووشي ئازارو  دةرب
ئةشكةجنةدان دةبوون ض جاي بةذداربوواية لة خةباتي ثِر لة خةمي 
طةلةكةي بة نةَيين يان بةوايةتة ِريزي خةبات طَيراني ئاشكراو 
ثَيشمةرطايةتي تاكة ثاداشتيش كة دةيان دراية، شةهيدبوونء ماَل ئاواي 
كردن بوو لة ذيان، ئةمانة ضةند شونةيةكي بةوكن لة ئازارةكاني الوان 
لةسةردةمي بةعسي ِرووخاوي عةرةبي، خوَينء خةباتء فرمَيسكي الوان 

ةاَلم بووة هةوَيين ِراثةِرين طةل هةناسةيةكي قوَلى ئؤخةي هةَلكَيشا، ب
مةينةتيةكاني الوان هةر كؤتاييان نةهات، ئةوةبوو شةِرى ماَل وَيران كةري 
ناوخؤ بؤ ئةو كوانووةي طياني هةزاراني تري ثَي سووتا لة سايةي دةسةاَلتي 
كورديدا لة ثاش شةِرى ناوخؤش لة ملمالنَيى حيزبةكاندا زؤر كةسي 

ة تاسةى خةمي مشةخؤر هاتنء قةسرو سامانيان ثَيكةوة نا، الوانيش ب
شةِرى خؤكوذي دةيان نااَلند، ضةند ساَلَيكيش بةم شَيوازة بةِرَيكراو ئين،ا 
ِرووخاني بةعسء هاتين مارَينزي ئةمريكي تروسكةيةكي تري لة دَلى 

 الواندا دروست كرد، بةَلكو طؤِران دروست بَيت.
بةاَلم بَي ئومَيدي زياتر باَلى كَيشا بةسةر دؤخةكةدا تا طةيشتة 

يشاندانء مان طرتن تةنانةت دةنط نةداني الوان دذ بة دةسةاَلت خؤث
( 15/12/2005وةستان بة زةقي بةدي دةكرا بؤ ئةم جارةى هةَلبذاردني )

دةسةاَلتي كوردي لة هةردوو هةرَيمةكةدا هانايان بؤ الوان بردةوة داوايان لَي 
كردن كة بةرةو سندوقةكاني دةنطدان بةنء تةنانةت ضارةنووسي 

ةكةمانيان ثَي دةبةستةوة، من هيض قسةيةكم لةسةر هةَلبذاردنةكان طةل
نييةو بة كارَيكي باشي دادةنَيم كة الوان دذى نةوةسن لَيرةدا تةنةا 
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مةبةسيت من الوانء ِرؤَلء كاريطةريانة لةسةر طشت ِرووداوةكان جا توَيذَيك 
رَيت ئةم هةموو ئةركء قورسايي ء بةرثرسيارَيتية خبرَيتة ئةستؤ دةك

فةرامؤش بكرَيت ئايا لة ثةرلةماني هةَلبذَيردراوي حيزبةكاندا ضةند الوي 
ضاالكء بة توانا نوَينةرو ويستء داواي الوانن؟ ئايا تاكةي ِرَيكخراوةكاني 
الوانء طةجنان دةبنة ثاشكؤي حيزبةكانء بةربةستةكاني دروستبووني 

بة هؤشياري لةطةَل  كؤمةَلي مةدةني كةي ال دةبرَين؟ بؤية هةقة الوان زؤر
كؤِرانكاريةكانء ِرةوتي ِرووداوةكاندا هةَلوَيستء قسةى هةبَيتء نةبنة 
سؤيفء موريدء دةروَيش بؤ هيض اليةك بةَلكو ثَيويستة ببنة اليةني فشار تا 
طؤران لة شارستانيء داهَيناندا كاتى ئةوة هاتووة الوان بطةن بة ِرةجني 

يةكطرتووي كوردستانيش ضاوَيك بة  شانء بريي ماندويان، هةقة حكومةتي
مَيذووي ثِر لة ماندوبووني الواندا بطَيِرَيتةوة قةرةبوويان بكاتةوة بة دابني 
كردني شوَيين نيشتةجَي بوونء طؤران لة رةوتي ثةروةردةو فَيركردنء 
بوارةكاني تري ذياندا تا لة ئاييندةدا الوان ِرؤَليان لة بيناكردني كؤمةَلطادا 

َي، ضونكة كةم بةدي كردني تواناو وزةي الوان بةدوا كةوتين كةم نةبينر
 كؤمةَلطاو درةنط طةيشتنة بة مةنزَلى شادمانيء مةدةنيةتء سةرفرازي.
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 *ض ناوَيك بؤ سلَيماني باشة؟؟؟

 
لة مَيذووي مرؤظايةتي دا هةر شارةو يان واَلتةي بة دياردة سةيرو 

َلَين )يؤنان( بة فةلسةفةيان ميسر تايبةتيةكاني خؤيان دةناسرَينةوة، كة دة
بة هةرةمةكان، ئةمريكا بة كؤشكء تةالري بةرزو جوان، ضني بة شورا 

 طةورةكةيء باب  بة باخةة هةَلواسراوةكانء زؤر شوَينء واَلتي تر...
لة واَلتي خؤ اندا هةولَير بة شاري قةاَلو منارةو هؤالكؤ بةزَين، 

ي كةركوكيش بة شاري طِروكَلثةو دهؤكيش بة جوانيء قةشةنطيةكةي، شار
باباطوِرطوِر، هةرضةندة سياسيةكان خةريك بوون ثَيناسةى جياجيايان بؤ 
دادةنا، بةاَلم لةم شانزة ساَلةدا دةركةوت، هةر قسةية، بَيكةسي مةزنيش 
دةَلَي "قسة ناضَيتة ناو طريفانةوة" دَيينةوة سةر شاري سلَيمانى ئةم شارةش 

خؤي ناوزةد دةكرا، لة سةدةي ِرابردوودا كة خةباتء  بة ناو و تايبةمتةندي
دذايةتي كردني داطريكةران ببوة هَيماو مسبول لةو كاتانةدا شاعريَيكي ئةم 
شارة كة )كامةران موكري( بوو ثِر بة بااَلى خؤي ناوي نا شاري )هةَلمةتء 
قورباني(، ئةم ناسنامةية هاتء لةطةَل زةمةندا سةملاندي كة راثةرينء 

شء قورباني دةبَي لةم شارةوة سةر هةَلبدات، شونة زؤرة لة سةردةمي شؤِر
دةسةاَلتي بةعسي عةرةبيدا ئةم شارة ض قوربانيء بةرةنطاريةكي ثَيشكةش 

                                                 
*

 {15/9/2007شةممة  –( 27ذمارة ) –ِراسيت  } 



 روانني بؤ ئايندة
 

 63 

بة مَيذووي ثِر شكؤ كرد، تا راثةرينةكةش لة شارة طةورةكاني كوردستاندا 
ةموو سةرقافَلةى كارواني ِرزطاري هةر ئةم شارة بوو، هةرضةند من ه

شارةكاني كوردستان بة شارو جَي نزرطةي خؤم دةزامنء دةبينم، ثاش 
ِراثةرينيش ئةم شارة لة زؤر بواردا بةشي شَيري بردووةو خزمةتي طةورةي 
بةم هةرَيمة كردووة، بةاَلم دةكرَي بثرسني لةو اليةنء دةسةاَلتةى كة 

لَيمانى ضي سلَيماني بةِرَيوة بردووة لة ضاو ئةو هةموو خزمةتء خةباتي س
بؤ ئةم شارة كردووة؟ يان بؤ م  مالنَيي حيزبايةتي نةبَي كامةية شاري 

 مةليك حممودء شةهيد ئارامء طشت سياسيةكاني تر؟
من لة مناَليمةوة كؤاَلنة باريكة تةسكةكاني كانَيسكانء ضوارباخء 
سابونكةران هةر وةك جاراني خؤي دةبينم، جار جارةش بينايةكي 

مةَلَيكي ثِر لة كَيم بةرضاوي ماَلة هةذارةكاني طرتووة، بةرثرسان وةك دو
جطة لةوةش هةموومان جادةو ِرَيطاوبانةكانء خزمةت طوزاريةكاني ئةم 

 شارة لةبةر ضاومانة  لة ضاو شارةكاني تر ثشت طوَي خراوة...
لةوانةش سةيرترو ناخؤش تر وا ضةند ساَلَيكة حةز ناكةين طةرماي 

مةتيء نةخؤشيء مةرط بؤ ئةم شارة دَييَن، كة هاوين بَيت، ضونكة نةها
ئةويش ثةتاو دةردي )كؤلَيرا(ية، سةِرةراي ئةوةي ئاواتي خةَلكي كوردستان 
بوو كة حكومةتء ئيدارةكان يةكبطرنةوة لةو ئاواتة طةورةيةشدا سلَيماني 
ِِكَيى هةردوو حيزبةكة بةوةي  طةورةترين زةرةري كردو بووة قورباني كَي

حكوميةكان ثَيةرانةوة بؤ هةولَيري ثايتةختء سلَيمانيش بووة دامء دةزطا 
قةزايةكي بةوك، ئةم شارة بَي بةش كرا لةو ثرؤسة طةورةيي 
خزمةتطوزاري، وا ديارة ئةوةش سةملَينرا كة دةيانطوت سلَيماني ثايتةختة، 
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ثَيةةوانة كراوةيةو ناوةكةي البرا بة كردةوة، بةاَلم بؤ ئةوةي هةردوو 
كي تري بؤ دابنَين بة تايبةت وةزارةتي ِرؤشنبريي، سلَيماني ناونا حيزب ناوَي

)ثايتةخيت ِرووناكبريي( بة ِراسيت سةيرة ثايتةخيت ِرؤشنبرييء هونةرو 
ئةدةب هؤَلَيكي شايشء ستؤديؤيةكي باشي دةنطي تيا نةبَيء هؤَلَيكي 

 شايشي شانؤو ئاهةنطي تيا نةبَي!!!
اني نابَي هيض بَيء بِرياري ناِرةواي هةر ويستيان بيسةملَينن سلَيم

سياسيةكاني ئةم هةرَيمةية، ماوةتةوة بَلَيني مامؤستاي شاعريي شؤِرشطَيِر 
)كامةران موكري( لة ئَيستادا )سلَيماني لة شاري هةَلمةتء قورباني( بؤتة 
)شاري كولَيراو طراني(، با بةينة خزمةت شاعريي طةورة )بَيكةس(ي 

تؤ بة )ئةدمؤنز(ت ئةوت )بيستء حةوت ساَلة من مةزنيش ثَيي بَلَيني 
ِرةجنبةري تؤم( ئَيستا ئَيمةي خةَلكي شار بة دةسةاَلتي نايةكسانيء نا 
دادثةروةري عةقَلى شاخء طريفان ثِر لة دؤالرةكاني ئةمِرؤي سياسةتء 
كوِراني شؤِرشطَيِرو سةر ثِر لة ئةسثَيء طريفان بةتاَلةكاني دوَييَن ضَي 

 بَلَيني؟
رَي تاكةي لة م  مالنَيي ثِر كردني طريفاني ئةوانء ِرازاندنةوةي ئةك

 كؤشكة ضةند نةؤميةكانيان شارةكةمان بَي دةنط بَي!!!
 



 روانني بؤ ئايندة
 

 65 

 
 

 
 *طةشتَيك بؤ دةروازةي ِراثةِرين

 
زؤرجار مرؤظ لة ذينطةو شوَيين نيشتةجَيبووي خؤي بة مةبةست بَي يان 

خؤي بةجَي دةهَيَلَيء كؤض بَي مةبةست، شوَيين نيشتةجَيبوونء نيشتماني 
 دةكات، ئةطةر بؤ ماوةيةكي كورتيش بَي بؤ واَلتء شارو ناوضةكاني تر.

ئةوةي مةبةستمة لةم ضةند دَيِرةدا بؤ تؤي خوَينةري باس بكةم 
مةبةستم نية باسي طةشتَيكي تايبةتي طةشتياري خؤم بكةم بؤ واَلتَيكي تر، 

تَيكي هونةري كورت بوو بؤ كة ثِر بَي لة ئاراميء جواني، بةَلكو طةش
ناوضةيةكي ثِر لة شوَينةوارو مَيذوو ثِر لة كةلتووري جوانء زمان ثاراويء 
ميوانداريء وةفاو ِرَيزطرتن، ئةو شوَينةش قةزايةكي ثارَيزطاي سلَيماني بوو 
كة شاري ِرانيةى دةروازةي ِراثةِرينة، لة سةرةتاي مانطي نيسان بة مةبةسيت 

هونةري سينةمايي لةطةَل ضةند هونةرمةندَيكي  ئةجنامداني كارَيكي
هاوِرَيم بةرةو شاري ِرانية كةوتينة ِرَي، بةيانيةكي ثِر لة نةسيمي جواني 
كة لةسةر ضرؤي سادة ثشكوتوي درةختةكان ئارامي طرتبوو، ئامسانَيكي 
ثاكء ساماَل كة هيض جؤرة طةردَيكي هةور بة سرووشتةوة بةدي نةدةكرا، 

ار جريوةي ضؤلةكة ثاساريةكاني دةوروبةري شةقامةكان هةر لة قةراخ ش

                                                 
*
 {26/4/2008 –شةممة  –( 28ذمارة ) -ثروشة } 
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طوَييان ثِر كردين لة مؤسيياي ثِر خؤش ء خرؤشء جؤشداني دَلء 
سةرجنداني ديدةو بيناميان بؤ زياتر قوَلبوونةوة، بة ناخي جوانيةكاني 
سرووشت، لةو ئوتؤمبيلةى طةشتمان ثَي دةكرد، نوسةرَيكي خاوةن 

ِرَيي سةفةرمان بوو كة خاتوو )ئةحالم ئةزموونء بة هةَلوَيست هاو
مةنصور( بوو سةفةر لةطةَل ئةو كؤمةَلة مرؤظةي كة ناخيان لَيوان لَيوة لة 
هةسيت بةرزو ناسكء قسةى خؤشء نةستة ، دةبَي ضؤن بَي ِرَيطاش جار 
جارةو وةنةوزي ئارامي لةو دميةنة جوانانةدا بةرةو دنياي ئاراميء تاسانء 

ء لةيةك دابِران يةخةي دةطرتنيء تاسةى ناحةزي ضونة ناو دنياي نةست
جادة سنط شةقار شةقارةكاني ِرَيطا لةو ئاراميةى دةخستنيء بةم الو ئةو 
الي ئوتومبيلةكةدا دةدراين، خةوي تاساوي كاتي بة ئاطاي دَيناينةوة، تا 
طةيشتينة شوَيين حةوانةوةي كاني وةمتان بؤ خواردنء ئارامطرتين كاتي، 

ي ِرَيطا بة شَيوةي ئاسايي دةست ثَي دةكاتةوة، مةنزَلطةي دووةمي ثاشان ِرةوت
حةوانةوةمان شاري ِرانيةية كة ثَيش طةيشتنمان بؤ ئةوَي هةست بة 
خؤشيء شاديةكي زؤر دةكةين، هةر كة طةيشتينة شار، ضةندين تاسةى 
ناخؤشي لة شَيوةي قةبري ئةسحابةكاني فتوحاتء غةزاوات زياتر 

ةذَيننء نةفةرةكان بة يةكدا دةدرَين تا لة ِرانية دةردةضي ئوتومبيلةكان دةه
ئةم تاسانة دميةني جواني شارت بري دةبةنةوة كة ضار دةكرَيت بة ياساي 
هاتوضؤ لة جياتي تاسةكان، كاتَي شةقامء كؤاَلنةكاني شار دةبيين هةست 
دةكةي كاري خزمةتطوزاري بؤ كراوة، لةاَلم لة ئاسيت ثَيويستدا نية، ثاش 
ئةوةي لة ئوتومبيلةكة دابةزينء ضوينة ناو بازاِر هةستمان كرد لةم شارةدا 
خةَلك زؤر سةرطةرمء خوليايان بؤ ئةدةبء هونةرو مةعري ة هةية، ضةند 
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كتَيبخانةيةك كة طؤظارو ِرؤذنامة دةفرؤشن بةدي دةكرَيت، لةم شارةدا سَي 
ء شةش ِراديؤ ِرؤذنامةو دوو طؤظار دةردةضنء ثَينج تةلةفزيؤني ناوخؤيي

ِرؤذانة ثةخش دةكةن، كة ئةمة دةكرَيت زؤر بة باشي ببينرَيتء 
هةَلسةنطاندنء بةراوردي باشي بؤ بكرَيتء خبرَيتة تاي تةرازوو بؤ ئاسيت 
طةشةي مةعري ة لةم دةظةرةدا سةرةِراي بووني ضةندين تيثي شانؤء 

ان ِرؤَلى سةنتةري ِرووناكبرييء ِرَيكخراوي الوانء طةجنان كة هةريةكةي
خؤي هةية بؤ طةشةثَيداني كؤمةَلطةو بةديةَيناني مةدةنيةتء طةيشن بة 

 ذياريء سةرفرازيء ئازادي تاك.
زؤرجار وتومة ِرؤذنامةنووس نابَيء ناكرَي بة شانء باَلى بةرثرسانء 
دةسةاَلتدا هةَلبداتء دةبَي ضاودَيري كارةكانيان بكات كة خراثيان كرد، باس 

ن كاتيشدا ئةو بةرثرسانةي كة هاوكارو ثشتيوانن بؤ بكرَيت، لة هةما
خةَلكء كةساني خزمةتطوزار ناكرَي باس نةكرَينء ِرؤَليان بة باشي 
نةبينرَيت لة ِرانية، لةطةَل هونةرمةنداني ئةوَي سةرداني قائيمياممان كرد 
بؤ دابني كردني هةندَي ثَيداويسيت كارة هونةريةكةمان، هةَلوَيسيت ئةو 

ئةوةندة جوانء مةردانة بوو، ناكرَي لةم نوسينةدا سوثاس بةرثرسة 
نةكرَيتء دةستخؤشي لَي نةكرَيت، هةر لة ذوورةكةدا زانيم كاركردن لةم 
شارةدا زياتر دةبَيتة هاندةري سةركةوتنء بةردةوام بوون، ثاشان كة 
كةوتينة سةر كاركردن بؤ كارة هونةريةكةش، طياني هاوكاريء ثشتيوانيء 

دن لة هونةر لة اليةن هونةرمةنداني ِرانية، باشن الم بةرجةستة داكؤكي كر
( كةس لة خوَيندكارو ثؤليس 300بوو لة ئَيوارةيةكي درةنطدا زياتر لة )

لةو مانؤِرة مةزنةدا بةشداربوون، ئةو شةوة تا بةياني خةو نةبووة ميواني 
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ي ضاواشان بةهؤي وَينةطرتن، لةطةَل ئةو هيالكيء شةكةتيةشدا دةنط
ناِرةزايء بَيزاريم لة كةس نةبيست، بؤية دةَلَيم لةم طةشتةمدا بؤ ِراثةِرين 
ئةوةم بةدي كرد كة ِرانية دةكرَي ناوبنرَيت دةروازةيةكي تر بؤ طؤِرانء 
ئاوِردانةوة لة هونةري فةرامؤشكراوي نةتةوةكةمان كة حكومةتيش وةك 

ري كوردي بة هةموو  ثَيويست ئاوِرى لَي نةداوةتةوةو اليةنة طةشةكةي هونة
ذانرةكانيةوة فةرامؤش كردووة، دةبا حكومةت ضاو لة خةَلكي دةظةري 
ِراثةِرينء دةروازةي طؤِران بؤ هونةر بكاتء ئاوِر لة هونةر بداتةوة، نةك 
تةنةا بؤ كةساني سةر بة حيزبء ئايدؤلؤذيا تةسكةكان دةرطاكان وااَل بكات، 

زةوة كة ئةو دةرةجنامي خراثي لَي دَلسؤزانء خةخمؤرانيش خبرَينةثةراوَي
دةكةوَيتةوةء دةبَيتة فاكتةرَيكي بةهَيز بؤ الواز كردنء ناشرين كردني 

 هونةري جوانء ِرةسةني نةتةوةكةمان.
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 *ِرؤَلى تاك لة كؤمةَلطةدا
 

زؤرجار باسي ِرؤَلي تاك دةكرَي كة طرنطة بايةخي ثَي بدرَيت، بةاَلم تا 
درَيتء ئاوِري لَي دةدرَيتةوة، لة كؤمةَلطةكاني ضةند طرنطي بةم وتانة دة

ِرؤذهةاَلت بة ثَيي ديدو بؤضووني نادروسيت دةسةاَلتء دابونةرَييت شَيواوي 
كؤمةاَليةتي ِرؤَلى تاك هةميشة فةرامؤش كراوةو كةوتؤتة ذَير ثَيوة 
هاوكَيشةيةكي نا تةريب كة هَيَلةكان بة يةك دةطةن ئةويش لة نَيوان تاكي 

تاكي ناكارا، لةم كؤمةَلطةيةدا تاكي كارا تةنةا بِرياري سةرثَيي كاراء 
سةركردةو كةساني ئايينء سةرؤك خَيَ ء هؤزةكانء خاوةن بِريارةكةية بة 
ثَيي بةرذةوةنديء ويسيت خؤيان كار دةكةنء بِريار دةدةن، كاتَي تاكي كاراي 

كة خزمةت  بَي مةبةستء ئاماجني طشيت بِريار دةدات ئاماجنةكاني دةثَيكَي
بةخؤيء بَي بةش بووني كؤمةَل لةو بِريارانةدا لةم كاتةدا تاكي بةرامبةر 
كة لة هَيَلَيكي ناتةريي شوَيين بةيةك طةيشتنيان دةبَيتة بةريةك 
كةوتنَيكي نا بةرامبةرو ناضار بِرياري تاكي دةسةاَلتدارو خاوةن هَيز لة 

ؤمةَلطةش لةبةربووني ملمالنَيكةدا بةرامبةر دةخاتء خؤي سةردةخات، ك
كةلتورَيكي نادروست بةرطري لة تاكَيكي ناِرةوا دةكات لة ئةجنامدا تاكي 
براوةكة تاكي بَي بةرهةمء بَي داهَينانة هةموو ياساكاني ذيان دةخاتة 

                                                 
*

 {27/9/2008 –شةممة  –( 35ذمارة ) -راسيت } 
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خزمةت ِرةوتي خؤيء كؤمةَليش ئي ليجء بَي هَيزو برسي دةكات، جياوازي 
ستانييةكان لةطةَل كؤمةَلطة تَيِروانني لة كؤمةَلطة ثَيشكةوتوو شار

دواكةوتووةكان لةوةداية، لَيرةو لةم واَلتانةي ِرؤذهةاَلت كة الي خةَلكي سادة 
بة واَلتي قةزاو قةدةر ناسراون ئةوةية ئةوان ئةجنامي طشت كاركردنَيك بؤ 
بةرذةوةندي تاك دةبَيتةوةو تاكيش لة خزمةتي ثَيش خستين تواناو 

دةبَي ئاكاميش سوودي طشيت لَي دةكةوَيتةوة، بةهرةكاني خؤيدا بةردةوام 
نيةة ووتةني )خَيرو باشي زانست بؤ كؤمةَلة نةك تةنةا بؤ تاك(، لَيرةدا 
دةكرَي زانست بكةينة سةرضاوةي طشت كارَيكي طوجناوي بة ثالن شوونةش 
لة دنياي شارستانيدا زؤرن بؤ كارو باري بةرهةمي تاك لة هةر سةعاتي 

رؤكةو طشت جوانيةكاني سةردةم، هةموو داهَينانةكاني دةسيت تا دةطاتة ف
دنياء طؤِرانةكاني ذيانء بةدي هَيناني ِرَيبازة جياوازةكان لة طشت كايةكاني 
ذياندا تاك ِرؤَلى هةبووة لة بةدي هَينانيدا سةردةمي ِرينيسانيس دةكرَي 
بَلَيني بةرهةمي بريي تاك بووة دانيتء ثةتراركء ثؤكاشيؤو مايك  

يلؤو ماكياظيليء دةياني تر بوونة سةرضاوةي طةيشن بة قؤناغَيكي تر ئةجن
لة ذيان شارستانيء ذيا ري مرؤظايةتي ئةو شونانةي بامسان كرد لة 
وواَلتاني ثَيشكةوتوو بوون بة ثَيةةوانةوة لة وواَلتاني دواكةوتوو ضونكة 

ثَيداني تاك وةك ثَيويست ِرؤَلى نابينرَيتء ِرَيطري هةية لةبةردةم طةشة
توانستةكانيدا وواَلتةكان طةشة ناكةنء بة بةهاي شارستاني شاد نابن، 

( بريي 1991ئةوةندةي بةراورد دةكرَي لة كوردستانء لة ثاش ِراثةريين )
كةساني ثَيشكةوتووخواز لةطةَل ِرةوتي ِرووداوةكانء ِرؤَلى تاك ثَيةةوانةوة 

تاكء بةدي هَيناني  كةوتةوة، ضونكة حيزبةكان لة جياتي طرنطي دان بة
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ئاماجنة دياري كراوةكاني شاخ كة بةناو خةباتيان بؤ دةكرد تاكةكاني 
كؤمةَلي كورديان زياتر دي ء ئةسري كرد بةوةي بة ناِراستةوخؤ طشت ضنيء 
توَيذةكاني كؤمةَليان خستة ضوارضَيوةي ديوارة تةسكةكاني حيزبةكانء 

نةكردنء كوشتين ئةواني  ثاشان طشت تاكةكانني خستة شةِرى يةكن قبوَل
تر كة لةطةَل خؤيان جياوازن لة هةمووشي ناخؤشنو ناعةقاَلنةتر دروست 
كردني ]مةكتةبي دميوكراتيء جةماوةري[ية تا بةناوة جياوازةكان خةَلك 
لة خشتة بةرنء تا ثاَلةوانةكاني خَيَ ء هؤزو عةشرةت بةردةوام لة دوا 

ي تاكء ئاماجنةكاني كؤمةَل، دةكرَيت خستين كؤمةَلء ِرَيطربن لة عةقاَلنيةت
بَلَيني ئةجنامةكة بةم جؤرةي لَي كةوتؤتةوة كة تاك بَي بايةخ بَيتء طرنطي 
تاكي كاراي دةسةاَلتداري بَي ماية لة برةودابَيء تاكي ناكاراي بة بةهاو 
بةديةَيناني ئايندةي طةش خبرَيتة ثةِراوَيزةوةو كؤمةَليش هةر لةسةر 

 ئةوان ضةثَلة لَيدةرو خةم هةَلطر بَيت.ِرةوتي خزمةت بة 
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 *هةَلوَيستء كاري ِرؤذانة

 
هةميشة كارو هةَلوَيست زادةي بريوبؤضوونن، واتة بريء هزري مرؤظ 
كانطاي كرداري ِرؤذانةية بؤ ئةو كردارانةش طشت كارو مجوجوَلة 
الشةييةكاني مرؤظ بة دةردةخات كةمَيشكء هةست دةبنة فرمان ثَيكةر بؤ 

ةسةكة، زؤرجار خواستء ويستء ئارةزووي مرؤظ دةبنة ئةندَيشةى قوَلء ك
لة نةستدا كردةوة دةردةبِرَين وة خولياء خةونء ئاواتة ثَي ِرانةطةييوةكاني 
مرؤظ، لة كؤمةَلطاي سةردةمء مؤدَيرندا كارةكان جوودا دةكرَينةوة 

ظةكان هةندَيكيان دةبنة ثيشةو هةندَيكيان وةك خولياو ئارةزوو بؤ مرؤ
دةمَيننةوة، ثيشة لةم واَلتةدا نةبووةتة هؤكار تا ِرةنطدانةوةي ذيانء بذَيوي 
كةسةكان دابني بكات، بؤية زؤرجار مرؤظةكان هةمةجؤر ثيشةوةرن شوونة 
مامؤستايةو دوكاندارةو شؤفَيرة يان نوسةرو شاعري قةرمانبةرن يان 

 ترة ........هتد.بةرثرسي حيزبييةو خاوةن كؤمثانياو بةنزينخانةو شيت 
زياتر ئةوةي بؤتة جَيي سةرجني من لةم وتارةدا باسي نوسةرو 
ِرؤذنامةنوسانء كةناَلةكاني ِراطةياندنة، كةناَلةكاني ِراطةياندن بة ثَيي 
ميزاجي كةسةكان كارةكان دابةش دةكةن جا ئةو كةسة بؤ ئةو كارة 

                                                 
*
 {10/12/2007 –دوو شةممة  –( 29ذمارة ) -راسيت } 
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نيوومانة زماني لة نةطوجنَيت يان بة ثَيةةوانةوة بةردةوام لة تةلةفزيؤن بي
ِرووي دةربِرينةوة تةواو نةبووة يان ثسك بووة يان الَل، بةاَلم بَيذةرة، كة 
كارَيكي نةطوجناوةو دوورة لةياساي ِراسيتء  ِروونبَيذيء واتاناسيء 
دةربِرينةوة، يان كةساني نةشياو نةشارةزا بؤ كاري ِراطةياندن بة ثَيي 

خؤييء ناسكيء شيت تر دةكرَينة نامةي كةسةكانء خزم خزمَينةو خاترو 
ثاَلةواني نةشياوي قَيزةون دَيمة سةر نوسةرو ِرؤذنامةنوسان، ديارة كةساني 
زؤر طوجناو بة هةَلوَيست لةم بوارةدا كاريان كردووة دةتوامن بَلَيم تاقة توَيذ 
بوون ِرؤَلي باشيان لة وشياركردنةوةي كؤمةَلطة هةبووة دواي ِراثةِرين لةو 

بيسرةو بةرةيةى دةسةاَلتي كوردي تَيي كةوتووة ئةوةش ماناى  طةندةَلىء
ئةوة نية كةساني خراث نةكةوتبنة بوارةكةوة )كورد وتةني( ضةم بَي 
ضةقةَل نابَي، بؤية طرنطة باسي  ئةو ضةقةَلة الوازء لةِرانة بكرَيت كة 
ضةمء ِرووبارةكةيان بة دةنطة نوزاو نةشازةكةيان تووشي ذاوةذاو كردووة، 

ةو ضةقةاَلنة ساتَيك لة كةناَلى حيزبةكان بابةت دةنووسن دةكةونة ئ
ثياهةَلداني دةسةاَلتء نيشانداني بةبَي وَينةيي بة بِرَيك ثاداشيت بَي نرخ 
يان مانطانة ضةندين جار خؤيان دةكةن بة ذووري بارةطاي حيزبةكانء هةر 

نةكانيان ئةو كةسانة كة لة ِرؤذنامةو كةناَلة ئةهليةكان دةنوسن نوسي
لةطةَل ئةوانةي تردا جياوازي ئامسانء زةوي ية اليةنَيكي طرنطي تر ئةوةية 
لة ضةند ِرؤذنامةو طؤظاردا دةسيت بااَلى هةيةو لة دةستةى نوسةرانة يان 
شاعريةو ِرؤذنامةوانيشة وةك ضؤن لة كابينة سةيرو سةمةرةكاني ثَيشوودا 

ارةكاني بةِرَي دةكرا واتة دةبينرا ضةند وةزارةتَيك بة ئيمزاي كةسَيك ك
وةزيري ضةند وةزارةتَيك بوو ئةو بوارةش وةك ئةو ثةندةي لَي هات لة 
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كاتي طرانيةكةدا ثةندي )نان بؤ نانةواو طؤشت بؤ قة(اب( طؤِرا بة )نان بؤ 
نانةوا طؤشت بؤ دةوَلةمةند( ضونكة هةذاران طؤشتيان بؤ ثَي نةدةكِراو 

دةكان بوو، ئَيستا سةردةمي ثريةمَيرد نية نةيان دةخوارد هةر بؤ دةوَلةمةن
كة لةبةر خةخمؤري شاعري بووة ِرؤذنامةوانيش دةكرَيت ئاوِر لة ثيشةو 
كاري ِرؤذانةي خؤمان بدةينةوةو لة بةرامبةردا هةَلوَيستء كردار طرنطي 
خؤيان هةبَيت بانةبَيتة )بانَيكةو دوو هةوا( يان لة كوَيوة با هات لةوَيوة 

 شةن بكةين.
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 *بؤضوونةكاني شةقام
 

لة ئةزموني تاَلى شانزة ساَلةى دواي ِراثةِريين ئةم هةرَيمةي باشووري 
كوردستان، زؤر شت فَيربووينء زؤريشمان بيست، بةاَلم كةمي نةطةيشت، 
ئةم ِراثةِرينة وةك كةناَلةكاني حيزبةكان بانطةشةى بؤ دةكةن هيةي كةم 

يما جوانةكةي ِراثةِرين كة طؤِرانء نية، تةنةا ِراثةِرين نةبَي ضونكة س
باشنكردني بارودؤخةكةية لة ناجَيطرييةوة بؤ جَيطرييء لة طرانيةوة بؤ 
هةرزانيء لة نايةكسانيةوة بؤ يةكسانيء لة دةسةاَلتي تاكِرةويةوة بؤ فرة 

 بؤضوونء ئايديا.
ئةوةي هةموومان نيطةران دةكات ئةمانة هةموويان ثَيةةوانةكانيان 

يض لة كارة طرنطةكاني طؤِرانكاري لةم هةرَيمةدا بوونيان نية دَلى ِراستةو ه
هيض تاكَيك بة ئةزمووني ثِر لة طةندةَلىء بَي ئيدارةييء نا يةكساني خؤش 
نيةو بطرة خةَلك بِرواو متمانةشي كةم بؤتةوةو هةسيت نيشتمانيء 

اني نةتةوةيي بة ِرادةيةك دابةزيوة، بااَلنسي هَيز بةالي وتةكاني دوذمن
دوَينَيي كوردةوة بةرزة كة دةيانووت كورد ميللةتَيكن ناتوانن خؤيان بةِرَيوة 
ببةنء خؤ خؤرن، ِرؤشنبريان نازانن ثاساو بؤ ئةم هةموو كارة خراثانةي 

                                                 
*
 {5/9/2007ضوارشةممة  –( 26ذمارة ) –ِراسيت } 
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دةسةاَلتداران بَيننةوةو ثشتطريي لة كارة دزَيوةكانيان بكةن، بؤية دةبينني 
اِرةزايي بةرامبةر كارة خراثء لة زؤربةى شوَينة طشتيةكان خةَلكي دةنطي ن

دزَيوةكاني دةسةاَلتة بةشكراوةكةي كوردستان بةرز دةكةنةوةو زؤر جاريش 
دةطاتة جنَيودان كة من لة طةَلى نيمء لؤمةي خةَلكيش ناكةم، ضونكة 
خةَلك ِراثةِري نةك حيزب ئةطةر حيزبةكان خةَلك ثشتيواني لَي نةكردناية 

ضاوةِرَيي ثةنريو سةمونةكةي كؤماري  دةبواية هةر لة ئَيران ِرؤذانة
ئيسالمي بوناية، ثاش ِراثةِرينيش بة ئَيستاشةوة هةر حيزبةو خؤي بة 
قارةمانء ثاَلةواني ِراثةِرين دةزانَيء هيض بؤ كةس ناهَيَلنةوة لة بةرهةمي 

(ء 140ِراثةِرين بؤية ئةيبةنء دةيدزنء دابةشي دةكةن، خةَلك ماددةي )
ضلةى هاوين يةك بةرمي  نةوت بة  كةركوكي بؤضيية كة بة

( دينار بَي، 23000(دينار بَي، يان دةبةيةك بةنزين بة )175000)
هةموو دَلنياين طةر بايعةكة نةبواية خةَلكي بة دةست طرانيء هةذاريةوة 
ئةوةندةي تر سةرطةردان دةبوون، فةيلةسويف سيسؤلؤذي فةرةنسي )جان 

ريتية لة هونةري بةِرَيوةبردني جاك ِرؤسؤ( دةَلَي: سياسةت بؤ ئَيمة ب
كؤمةَلطا، باشة دةبَي سياسةت لةم هةرَيمة بةوكةي ئَيمةدا برييت بَي لةضي؟ 
ئةوة وةاَلمةكةي الي هةموومان ديارةو طؤِراني تيا ناكرَي كة ناِرَيكيء خراث 
بةكارهَيناني ساماني نةتةوةي كورد بؤ طريفاني ضةند بةرثرسَيكي حيزبيء 

انة ئةوةندة لة كارة خراثء نابةجَيكاني خؤيان ِرازين سةركردةي حيزبةك
بة نيازن ئةزمووني ثِر لة شَيواوي طةندةَلى بطوازنةوة بؤ بةشةكاني تري 
عَيرا ء بطرة ناوضةكةش، باش بوو ِراثؤرتةكةي مايف مرؤظي نَيو نةتةوةيي 
 سةملاندي ئةو ئةزمونة نية كة ثيا هةَلدةدةن نة ئازاديء دميوكراسي بونيان
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هةية، لَيرة ئةوةندة ئازادي كة لةطةَل حيزبةكان بيتء ضةثَلةيان بؤ لَي 
بدةي كةوات نةكرد تؤ خائنيء دةسيت دوذمناني كوردي وةك لةم ضةند 
ساَلةى رابردوودا بينيمان، ناِرةزايي شةقامي كوردي طةيشتؤتة ئاستَيك 

نط هةرضي هةرطيز ثَيش ِراثةرينيش نةيطةيشتوتَي، دَلنيام زوو بَي يان درة
بريي تةسكء خؤ خوازو داطريكةرو تاكِرةوة بة وَينةي سةري ئةو بةعسيانة 
دةبن كة الوان لة ِراثةِرين بة تةور لة ِراثةِرين قاشيان كردنء سةري 
سةركردةي خراثيش وةك سةري تاوانبار سةدامي لَي دَي بة ثةتي سَيدارةوة 

َينةوة ِريزي خةَلكي دةكرَي بؤية وا باشة حيزبء سةركردةو بةرثرسةكان ب
هةذارو ِراثةِريوي خاوةن شؤِرش ئةطةر نا زةمةنء مَيذوو ِرةحم بة كةس 

 ناكاو لة كةسيش نابورَي.
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 *تريؤر سةرضاوةكةي شؤظينيزمي عةرةبية
 

لةم ِرؤذطارة ثِر ذيارييةى مةردومدا ئةوةي كة بؤتة باسء مةترسي 
تريؤر(ة، ِراستة لة ِرووي وشة طةورة بؤ سةر ذياني كؤمةَلطاكاني مرؤظايةتي )

ئاراوة ئةم زاراوةية نامؤية بة زماني عةرةبي بةاَلم هةرطيز ئةو وشةية لةم 
سةردةمةدا ثَيوانةيةكي ذيرانةية كة بَلَيني سةرضاوةكةي لة ِرؤذهةاَلتةو بة 
تايبةت عةرةبء عةقَلى شؤظينيزمي عةرةبي نةخشةو داِرَيذةري ئةم 

ء لةناوبردنء زؤرداري لة جيةاندا بووني بةرنامةيةية، ِراستة كوشن
هةبووةء هةية بةاَلم دةتوامن بَلَيم لة ثاش جةنطي جيةاني دووةمء كؤتايي 
هاتين جةنطي سارد بةواتة نةماني بلؤكي ِرؤذئاواو ِرؤذهةاَلت ئةم دياردةية 
لة كَيبةِركَيى نَيوان زهلَيزةكانء دةرهاويشتةى ملمالنَيكان هاتة مةيداني 

ةوة دةكرَي شوناسي تريؤري سةدةي بيستء يةك وا بةستة بكةين سياسةت
بة جيةاني سَي كة دةوَلةتاني ِرؤذهةاَلت دةطرَيتةوة بة تايبةت ئةو 
دةوَلةتانةي ناسنامةي ئايينيان ئيسالمة، هةرضةندة لة جيةاندا دياردةكة 
باَلوةو تاقمء دةستةى تريؤريسيت كاري دذ بة مرؤظ ئةجنام دةدةن لة 

ء تايلةندو زؤر شوَيين تر، بةاَلم ئةوةي مةبةسيت سةرةكي منة كة فليثني

                                                 
*

يةك شةممة  –( ساَلي يةكةم 2ذمارة ) –ميدياي كورد } 
27/2/2005} 
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ئاماذةى ثَي بكةم هؤكاري سةرهةَلداني تريؤرة لة ِرؤذهةاَلتي ناوةِراستدا، 
عةرةب هةميشة خؤي بة خاوةني شارستاني ئيسالمي زانيوة لة ناوضةكةدا 
هةرضةند هةموو ئةو نةتةوانةي كة ئيسالمن بةشدارن لة شارستاني 
ئيسالميدا، بةاَلم عةرةب بة ناِراستةوخؤ لة ماوةي ئةو غةزاواتء 
فتوحاتانةي كة كردوويانةتة سةر نةتةوةكاني تر كاريان كردووة تا عةقَ ء 
فكري عةرةبي زاَل بكةنء كةلتوري خؤيان لة ِرَيطةي ثةيامة بة زؤر 
سةثَيندراوةكةيانةوة بطةيةننء نةتةوةكانر تر بكةن خزمةتكاري خؤيان 

ةوةي ثَيغةمبةر عةرةبةء قوررئان خوا بة عةرةبي ناردوويةتي هةروةها ب
لةِرَيطةي ئةو كةسانةي كة بوون بة ثياوي ئةوان ثةيامةكةيان طةياندؤتة 
خةَلكيء طشت ئةو شتانةي كة بؤ خؤيان بة ناِرةوا دايان ناوة بة حةرامء 

ةوةي ناجائيز داويانةتة قةَلةمء نةيانةَيشتووة هيض مرؤظَيك زياد ل
مةبةستيانةو بَلَيء بِروات طةرضي زؤريشي لةناو ثةيِرةوةكةو بةرنامةي 
ئايينةكةدا نةبووة بة شونة وةك ناوناني مناَل كة هيض جؤرة ثةيوةستَيك 
نية جطة لةوةي ئةو كةسة كة ناو دةنرَيت ثَيويستة ناوَيك بَيتء جَيطةي 

م ئةوان هاتوون ِرَيز بَيتء تريو تةشةر نةبَيت بؤ سةر كةسَييت بةاَل
مةرجيان داناوة كة ثَيويستة ناوي شةرعي بَيت كة طواية ثيًَويستة ناوةكة 
عةرةبي بَي ئين،ا شةرعية هةروةها بة كافر كردني كةساني تر ء 

( ساَل تَيثةِربوو نوَيذي نةكردو زؤر 10دةركردني مناَل كاتَي تةمةني لة )
س ناضَيتة ذَير باري ئةو شيت تر كة لةم سةردةمةدا قابيلي قبوَل نيةء كة

كارة قورسة لة قورئاندا هاتووة كة )لة دينا زؤري نية( كةضي سوثاي 
(ز بةهَيزَيكي طةورة ثةالماري كوردستانيان 637عةرةبي ئيسالمي لة ساَلى )
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داو ئةو واَلتةيان كردة خةَلتاني خوَينء هورمزطاكاني ئاييين زةردةشتيان 
ردةوةو ِرؤدء هةستء نةريتء كةلتووري ِرووخاندو ئاتةشطاكانيان كوَير ك

نةتةوةي كورديان تةفرو تونا كردء تةكيةو خانةقايان لة جَيي دروست 
كردو موغةكاني زةردةشتيان كوشتء مةالء شَيخيان لة جَيي دانا، 
ئاوَيستايان سوتاندو ثةيامة عةرةبيةكانيان باَلوكردةوة هةر سَي ثةيامي 

ري باش(يان البردو كوشنء بِرينء )وتةي باش( و )بريي باش( و )كردا
كوفريان خستة ناو كايةى ذياني مرؤظي كوردةوة، ئةمانةش هةمووي لة 
ِرَيطةي ئةو كةسانةي بوونة ثياوي عةرةبء خزمةتكاريان طةيشتة ناو 
كؤمةَلطاي كوردةواري ئةوةتا كةسَيكي وةك مةال حممدي كؤية بةم جؤرة 

 َلَي: دةنطيان لَي بةرز دةكاتةوةء ثَييان دة
 مــاَلــــــــهةتا دةمرم لة بؤ كوردان دةن

 اَلمـــــعيالجيان ضؤن بكةم هاوار بة م
 بة ِريشي ثانء بة سةري ثِر لة ئةسثَي
 بناغةي ئيشي كوردان ضؤن دةضةسثَي

ِِم ئةوةية جارَيكي تر عةقَلى شؤظَينيزمي  ئةوةي ماوةتةوة كة دةري ب
ياندني ثةيامي عروبة بة خةَلكء عةرةبي هانا دةباتةوة بةر تريؤر بؤ طة

ذياني مرؤظ دةكاتة ئةو تاريكستانةى كة خةوني جةهالةتي عةرةب 
ئاواتياني تَيدا دَينَيتة دي ئةويش بة ترساندنء تؤقاندنء كوشنء 
لةناوبردنء بةو فتوايةى كوشتين ئةوانةي لة طةَليان نني جيةادةو 

تيةو مرؤظ دةطةيةنَي بة جيةاديش لة ثَيناو خواو ئيسالمدا شةهادةتي ِراس
خؤشيء شادي لة ذياني ثاش زيندوو كردنةوة، ئَيمة هةموو مرؤظنيء خواي 
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خؤمان خؤش دةوَي ئةو خواية ثَيمان ناَلَي دةست لة كاري من بدةنء 
مرؤظم بؤ بكوذن كة مرؤظيش جواننين دروستكراوي خواي طةورةية، كاتي 

ةرةب تَي بطاتء ئةو ئةوة هاتووة كة كورد لة ثةيامة شؤظنيةكاني ع
فتوايانةى ئةوان دةري دةكةن الي ئَيمة جَيطةي تَيبيينء سةرنج بَيتء ضي 
لة بةرذةوةندي بااَلي نةتةوةكةماندا بَيت ئةوة بكةين نةك الوان فريو خبؤن 
بة بيانوي ئةو عةقَلةى شؤظَينيةتي عةرةبي لة ثشتةوة هاني دةداو 

كات، باشة كة عةرةب خؤيان بة مةبةستيةتي كارةكان بؤ نةتةوةي عةرةب ب
براي ديين ئَيمة دةزانن بؤضي لة هيض كاتء سةردةمَيكدا ثَيشَي  كاريةكاني 
ئةو دةوَلةتانةي كة كورد بة ئارةزووي مةبةستةكاني خؤيان دةضوسَيننةوةء 
كؤمةَل كوذ دةكةن بؤ تةنةا جارَيك فتوايةك نادةنء بة حةرامي نادةنة 

( هةزار مرؤظي كورديان بة ثَيي دةقي 182)قةَلةم، هةر عةرةب نةبوون 
ثةيامةكةي خؤيان ئةن ال كردووة لة سةردةمي قةَلةم ِرةوي ئيسالميء 

( دةوَلةتي شؤظيين لة ثشت ئةو كارةوةن، هةر ئةوان نني 22عةرةبي دا كة )
كورد بة مةترسيء ئيسرائيلي دووةم دةزانن؟ هةر ئةوان نني هيض بةَلَينَيك 

بةوكنين مافدا نني بؤ كورد؟ كاتي تاريكستاني ذيانء  نابةنة سةرو لةطةَل
ضوار دةور ضنراو بة تةلي عةقَلي عةرةبي خبةينة ذَير ثرسيارةوة ئةوةي 
دةستمان كةوتووة لة عةرةب كة هيض نية بيدةينةوة دةسيت خؤيان جطة لة 
ئيسالم با ئَيمةش وةك توركةكان دةوَلةتي ئيسالمي دروست بكةين بؤ 

توَيينةوة يان وةك فارسةكان ضؤن ئيمثراتؤريةتي فارسيان بة خؤمان نةك ب
ناوي ئيسالمةوة دروست كردووة ديارة خؤم لةطةَل هيض دةوَلةتَيكي دينيدا 
نيم من تةنةا مةبةستم بةكارهَيناني تاكتيكة لة ثَيناو سناتيذى طةورةي 
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ِرَيطر  نةتةوةييي دا بؤيةش ئةم شونانةم هَينايةوة مةبةستمة بَلَيم ئيسالم
نةبووة لة دروست كردني دةوَلةتي كورديدا، بةَلكو خؤمان الواز بووينء 
نةمانتوانيوة ئةو كارة بكةين لة بةر بَي هَيزميان بةرامبةر بة عةقَلى 
شؤظَيين عةرةب، دَلنيام كة سةرضاوةي تريؤري ِرؤذهةاَلتء ِرؤذئاواش لةم 

 .كاتةدا عةقَلى ثاشكةوتووي عةرةب رابةرايةتي دةكات
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 *راثةرين لة نَيوان بانطةشةي حيزبةكاندا
 

راثةرين وةك ضةمكء رةهةندَيكي كؤمةاَليةتي ناكرَي هةروا بة سانايي 
بة سةريدا طوزةر بكةينء بة عةقَلى ئَيستاي حيزبة كورديةكان لَيكدانةوةي 
بؤ بكةين، من بةدةر لةو بؤضوونة تةسكةى كة راطةياندني حيزبةكان 

ةن بؤضوونء سةرجني تايبةتيم هةية بؤ ئةو مَيذووة ثِر بانطةشةى بؤ دةك
شكؤيةى نةتةوةي كورد لة بةشي باشووري واَلتي كوردان كة كراوةتة 
ثاشكؤي عَيراقي عةرةبي، طشت نةتةوةو اليةنء دةستةيةك كة طؤرانَيك لة 
زةمةنَيكي دياريكراودا دَيتة ئاراوة خؤي بؤ ساز دةدةنء كاري ثَيويسيت 

طةلي كورد بة هؤي شؤظَينيةتي عةقَلى نةتةوة سةر  لةسةر دةكةن
دةستةكاني واَلتةكةي هةميشة كةوتؤتة دؤَلي تةسكي تةنطةبةري 
ئايدؤلؤذياو خؤ بة كةم زاننيء دوذمنان بة طةورة دانان ئةم كةلَينةش 
فةزايةكي طوجناوي بؤ دوذمناني كورد كردؤتةوة كة ثيالني لَي بطَيِرنء 

نة دي كة ئةويش دوو بةرةكيء ئاذاوةي ناو كورد مةرامةكاني خؤيان بَين
خؤي بووة بةمةش هةم دَلي الوانء توَيذةكاني تر لة خةبات سارد بؤتةوةو 
هةم ئاماجني داطريكاري دوذمنانيش هاتؤتة دي كة قةَلةمي دةسةاَلتي ثاوان 
خوازيان لة برةودا بووة، بةاَلم جياوازو قةدةرَيكي طوجناو لةوانةي بامسان 

                                                 
*
 {26/3/2006يةك شةممة  –( 9ذمارة ) –ِراسيت } 
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اتة ثَيش ئةويش تَيكةووني تةرازووي هَيزةكانء بة دةركةوتين كرد ه
ئاسؤي فرسةتَيك تا يةكَيك لةو دوذمنة سةرسةختانةي طةلةكةمان طَلؤَلةى 
بكةوَيتة لَيذيء جةماوةرو طشت هَيزو اليةنةكاني كورديش لةطةَل 
هةنطاوةكاني رقي ثريؤزي تؤَلةى خةَلكدا هاتنة ناو كايةى طؤِرانكاريةكةو 

(ى لَي كةوتةوة، بؤية دةكرَي 1991ر ء دَلسؤزية ِراثةِريين ساَلى ) ئةو
بَلَيني كورد راثةريين كرد بة طشيت هَيزو تواناء اليةنةكانةوة بةاَلم هةر 
اليةنةو بة قةدةر سةنطي هَيزو تواناو جةماوةرةكةي بةشداري راثةريين 

هةر اليةنء  كرد، ئةوةي بؤتة جَيى طومانء سةرنج وا بؤ ثانزة ساَل دةضَي
حيزبء دةستةية بانطةشةى ثاَلةواني راثةرين بؤ خؤي تؤمار دةكات، 
طةرضي راثةرين كارو ئةركَيكي ثريؤزي نةتةوةييء نيشتماني بوو لة هةمان 
كاتدا وةاَلمدانةوةيةكي رةواي كورد بوو بؤ داطريكاران كة جامي زوَلم ثِر 

ةر بةدي بَيت، لينني لة بوو لَيي دةِرذَيء سةركةوتنيش راستةيةكة دةبَي ه
زؤر بابةتء باسةكانيدا ئاماذة بة دوو رةهةندي شؤرشطَيِرى دةكات 
ئةوانيش ضؤنيةتى سةركةوتنء طرنطي ثاراستين سةركةوتنةكةية با لةم 
طؤشة نيطايةى كةسَيكي وا بليمةت بزانني راستة راثةرين بةدي هاتء 

ذيا بةرةو ض ئاقارَيكي ذيان ِرذَيمي سةر دةستة وةدةرنرا بةاَلم ئاكامي ئايدؤلؤ
هةنطاوي ناوة، تا ضةند خةَلك بة ئاماجنةكاني راثةرين شاد بووة تا 
ضةنديش حيزبةكان دةست بةرداري جةماوةرو بةكةم زاننيء ثاوان كردنء 
دةسةاَلتء ملمالنَيى نابةجَيي يةكنبوون دةيان ثِرؤذةى مةزني نةتةوةيي 

ني يةكنو ثاشان شةِرى يةكن بةهؤيةوة مبرَينن هةر لة قبوَل نةكرد
كوشنء ئين،ا داناني كورسي دةسةاَلت بؤ كةساني نةشياو تةنةا 
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لةبةرئةوةي ئةو كةسانة كوِرى حيزبنء ئيتاعةى فةرماني حيزب دةكةن، 
جطة لةمانة دابةشكردني سةروةتء ساماني واَلت بةسةر خؤياندا، 

ةنةكانيان كَين، بةرزبوونةوةي بيناي ضةندين نةؤم كة كةس نازانَي خاو
ديارة من لةطةَل جوانيء شارستانيء رازانةوةدام بةاَلم دةكرَي ساماني هةر 
تاكَيكي كؤمةَل دياريكراو بَيتء بة ثَيى كارو مايف خؤي نةك هي طشت 
خةَلك بباتء كةسيش نةوَيرَي لَيي بثرسَي، لة ئةجنامي ئةم ضةند 

شت اليةنء دةسةاَلتداران بؤضووننة كورتةم دةكرَي لة يادي راثةرينةكةدا، ط
بة ئاطا بَينينةوة تا راثةرين بةسةر راثةريندا نةكراوة فةرموون قؤَلى 
مةردايةتيء كوردايةتي هةَلماَلنء واز لة طةندةَلىء دةستةطةريء تاقم 
طةري بَيننء هيمةت بؤ طةل بكةن، ضونكة مَيذوو رةحم بة كةس ناكاو 

ةر بةردباراني خةَلكي هةموومان ئةوانةي بَي بةزةيني مَيذوو دةيا اتة ب
ميةسيت كاتةكان دةمان بِرَيتء طؤِرانةكاني دةبينني، لة يادي راثةريندا 
شكؤدار بَي خةباتي جةماوةرو هَيزي طشت اليةنةكاني كوردستانء دةيان 

 خؤزطةو ثرسياري خةَلك سةرسوِرمانء وةاَلمي دةوَي.
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