
 

www.dengekan.com 

10/3/2007 

 لة كارماي مرؤضدا تووندوتيژيزةي و

  )بة نيگايةكي دةروونناسي (
    

  مةهاباد قةرةداغي
  )بةشي يةكةم(

    

  : پثشةكي
لة هةموو جثگايةك . و پيشاين دةدةن  دةنگوباسةكاين جيهان لة هةموو كةناصةكاين ذاگةياندنةوة تووندوتيژيية پيادةكراوةكان دةگثذنةوة

  . يت ناوةذاستدا گةيشتوةتة ئاستثكي بصند و لة عثراقيشدا گةيشتوةتة لوتكةتووندوتيژي هةية، بةألم لة ذؤژهةأل
  

كانيش لة وأليت عثراقدا بة تايبةت لة چل ساصي ذابردوودا هةموو شثوازةكاين تووندوتيژي دژ بة تاكةكةس و گروپةكان ئةجنام درا و كؤمةصكوژيية
لة دواي ذوخاين ذژمثيشةوة نواندين تووندوتيژي بة جؤر و . ئةوسا پيادةي دةكردلة هةرة ترسناكترين جؤرةكاين تووندوتيژي بوون كة ذژمثي 

  . شثوازي تر هةر بةردةوامة
  

 تووندوتيژي وزةيةكي نثگةتيضة و خؤي بةرهةم دةهثنثتةوة، تا واي لثهاتووة لةو وألتةدا كة ناوي عثراقة تاقة وزةيةكي پؤزةتيض نةماوة و
مةخابن وا پثشبيين ناكرثت لة ساألنثكي كةمي داهاتوودا تووندوتيژي بنبذ بكرثت، لةبةر هؤيةكي زانسيت، . ي ذةشةمرؤض ذؤژانة لة ئاصوگؤذي وزةيةك

هةر خوويةكيش لة ) كارما بريتيية لة كثصگةي ذؤحي هةر كةسثك(چونكة تووندوتيژي و تاوان بووة بة بةشثكي سةرةكي لة كارماي مرؤضي عثراقي 
  .ا جثگةي گرت، چارةسةرييةكةي ئاسان نييةكارماي گشيت خةصكي وألتثكد

  
چ هي پؤزةتيض و چ هي نثگةتيض هةمان . سروشيت وزة واية كة دةسوذثتةوة، دان و ستان دةكات، خؤي بةرهةم دةهثنثتةوة و كةم و زياد دةكات

تري وةردةگرث و دةيداتةوة، لةم لة عثراقدا زياتر لة چل ساصة كارماي مرؤضةكان پذن لة وزةي نثگةتيض و يةك لة يةك. سروشتيان هةية
وألتثك كة لة ئاشتيدا . ئاصوگؤذةي نثوانياندا تاواين بچووك و تاواين گةورة و گةورةتر و جاري واش هةية كارةسات و مةرگةسايت گةورة ذوو دةدات

وزةيةدا داهثنان و گةشةسةندن دثتة  بژي و ئاسايش تثيدا بةرقةرار بثت، خةصكةكةشي وزةي پؤزةتيض و گةش بةرهةم دةهثنث و لة ئاصوگؤذي ئةو
كارماي مرؤضةكاين وألتثكي لة ئاشتيدا سةقامگري، كارمايةكي پاك و بثگةردة، بؤية مرؤض دةتوانث پثشبيين بةردةوامي ئاشيت و بةردةوامي . ئاراوة

  .گةشةسةندن و داهثنان و وةبةرهثناين وزةي پؤزةتيض لةو وألتةدا بكات
  

مرؤضي كورد دوو جؤر وزةي بةرهةم دةهثنا و دان و . دةمثكدا كة كؤلؤين عثراق بوو، وةك وألت كارمايةكي نثگةتيضي هةبووباشووري كوردستان لة سةر
ذژمثي بةعس بة بةردةوامي و بة شثوةيةكي سيستةماتيك نةفرةت و مةرگ و نةخؤشي و ترس و تؤقيين بؤ خةصكي كوردستان دةنارد . ستاين پثدةكرد

ي پذ دةكرد لة وزةي ذةش و نثگةتيض، بةألم لة اليةكي ديكةوة شؤذش و پثشمةرگة و خةبات هةبوو كة وزةي بةرگري و و كارماي مرؤضي كورد
. بةرةنگاري بؤ دةنارد و ئةم وزةيةش لة بةشثكي ديكةي كارماي مرؤضي كورددا جثگةي دةدراية و جؤرثك لة هاوسةنگي بؤ دروست دةكرد

ةواو ذةش كردةوة، لة ناوةذاسيت هةشتاكانةوة بة تايبةت تاراين هةصةجبة كارماي هةموو مرؤضثكي كورديان كارةساتةكاين وةكو ئةنفال و كيمياب
، كة كؤتايي بة بةشثك لة سيستةمي  1991ذاپةذيين بةهاري . تا ساصي ذاپةذين كارماي مرؤضي كورد بة گشيت بة وزةي ترس و تؤقني گةمارؤ درابوو

ئةم . ةكي بثئةندازةي دروست كرد و بة لثشاو وزةي پؤزةتيض لة دةرووين مرؤي كورد هةصدةقوصي و لةدايك دةبووبةعس هثنا لة كوردستاندا، خؤشيي
بة باوةذي من لة سةرةتاي ساصي ذاپةذيندا كارماي مرؤضي كورد تا ذادةيةكي . وزةيةش لة نثوان خةصكدا دةسوذايةوة و خؤي بةرهةم دةهثنايةوة

يت كؤذةوي بةسةردا هات و ديسانةوة كارماي گشيت خةصكي كوردستان پذ بووةوة لة وزةي ترس و تؤقني لة چةكي بةألم كارةسا. باش پاك بووةوة
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ماوةيةك ئارامي و بوژانةوةي ئابووري و . كيميايي، بةألم گةذانةوةي خةصك و دووبارة ذاپةذينةوة هاوسةنگييةكي لة كارمادا دروست كردةوة
ي باشي بةرهةمهثنا، بةألم شةذي ناوخؤيي وزةكاين بة نثگةتيض گؤذي، پةمياننامةي ئاشيت نثوان حيزبة هةبووين ئاسايش لة كوردستاندا وزة

سةرةكييةكاين كوردستان دصنيايي هثنايةوة و بةوةش دووبارة وزةي پؤزةتيض دروست بووةوة، بةألم لة كارماي گشيت خةصكدا تارماييةكاين 
ي توندوتيژي و تارماييةكاين بارودؤخة نائاساييةكاين هةر وألتثك پثويسيت بة بةرنامةذثژي هةية و تووندوتيژي نةسذايةوة، چونكة سذينةوةي وزة

  .سةرداراين ئةو وألتة پثويستة وةك پرسثكي گرنگ بايةخ و پثشترثيت بداتث
  

ألتة بذوانني، تازة و دواي هاتنةسةركاري ئةگةر باس لة وأليت عثراق بكةين و بة نيگايةكي دةروونناسيانة لة كارماي گشيت وألت و مرؤضةكاين ئةو و
ترة ذژمثثكي ديكة لة دواي ذژمثي بةعسةوة، كة ئةمانيش بة هةمان شثوة لة ئايدؤلؤژياي تووندوتيژييةوة ئيلهام وةردةگرن، چارةسةركردين نزيك

بة  كوردستان جثگةي مةبةسيت ئثمةية وبةألم . لة مةحاصةوة و  هي ئةوة نيية تا ماوةيةكي درثژخايةن چاوةذثي سةقامگريبووين ئاشيت لث بكرثت
ووي حوكمي ديفاكتؤ لة دواي ذاپةذينةوة وةك وألتثكي جياواز لة عثراق بةذثوة چووة و دةكرث بة تايبةت و بة جياواز باسي لثوة بكةين و لة ذ

ئاراستةي ئاشيت و ئاسايكردنةوة و پاككردنةوةي  پثويستيشة هةموو بريكردنةوةيةكي پؤزةتيض بة. دةروونيةوة بةرنامة بؤ ئاساييكردنةوة دابنثني
ووري كارماي مرؤضةكان بة گشيت، لة اليةن بةذثوةبةران و دصسؤزانةوة بة هةند وةربگريثت بؤ ئةوةي لة ذثگةي بةرنامةذثژييةوة كؤتايي بة كولت

  . تووندوتيژي ثنرثت
  

خؤكوژييةكاندا سةدان كةس پثوة دةبن، ياخوود لةو  بؤ منوونة كةلة كردارة پيادةكردين تووندوتيژي بة تايبةت بةرامبةر بة كةساين بثتاوان،
 ذةشةكوژييةي كة بةرامبةر بة ئافرةت دةكرثن، يان ئةو گةمارؤ دةروونييةي كة دةبثتة هؤي خؤكوشنت و خؤسوتاندين سةدان ژن، هةموو ئةمانة

ثوةي وزةي ذةشي قةتراين لة نثو ئةو جوگرافيايةدا كة لةوثدا تةواو نابن كة مرؤضة بثتاوانةكان دةمرن و لة گؤذدةنرثن، بةصكة ئةو تاوانانة لة ش
تاوانةكاين تثدا ئةجنام دراوة بةرهةم دثت و بة بةردةواميش لة كةسثكةوة بؤ كةسثكي تر دةذوات، ذثك وةكو پةتاي كولثرا و گرانةتا 

  . ئةنفلةوةنزاي باصندة و و نةخؤشيةگوازراوةكاين ديكة
  

نةخؤشي كولثرا دةكرثت، بةرپرساين تايبةمتةند لة وألتدا دةست دةكةن بة بألوكردنةوةي هؤشياري بؤ  ئثمة دةبينني كة باس لة پةيدابووين
خؤپاراسنت لةو نةخؤشية، يان بؤ بةرگرتن لة نةخؤشي هةندث ذثنومايي بألودةكةنةوة، بةألم هةتا ئثستا كةس بريي لةوة نةكردووةتةوة چؤن 

ئةگةر كولثرا و ئايدز و گرانةتا ميكرؤب و ضايرؤسةكاين . ادياري پةتاي تووندوتيژي پاك بكاتةوةيرؤسي ناكارماي مرؤضةكاين ئةم وألتة لة ض
ة و ناسراون و كاريگةرييان لةسةر باري فيزيكي و جةستةي مرؤضةكانةوة هةية، ئةمةي كة پةيوةستة بة تووندوتيژييةوة لة كارماي مرؤضدا جثگري

ة هةية، زؤر ذوونيشة و لة ذووي زانستيشةوة دانپثدانراوة كةزؤربةي زؤري ناذةحةتيية جةستةييةكان پةيوةندي بة باري دةرووين و ذؤحي مرؤضةو
ئةوانةي كة بة دةرمان چاك ناكرثنةوة و تةا . پةيوةنديدارن بة نائارامي دةرووين و ذؤحي مرؤضةوة و بة نةخؤشية سايكؤسؤماتيكييةكان ناسراون

  .ةي دةرووين و ذؤحي مرؤض دةكرث چارةسةر بكرثنبة هاوسةنگكردنةوةي سةرچاوةكاين وز
  : كةواتة
 بؤ ئةوةي تووندوتيژي نةبثتة خوو، نةچثتة كارماوة و تاوان بةرهةم نةهثنث، •

 بؤ ئةوةي شوثنةوارةكاين وزةي ذةشي ساألين پثشووي ژثردةسةأليت بةعس لة كارماي مرؤضي كورددا بسذينةوة، •

وخؤ، شةذي ساردي ذاگةياندن و ذق و كينةكاين ساألين زووي نثوان اليةنة سياسييةكان لة بؤ ئةوةي شوثنةوارةكاين شةذي گةرمي نا •
 دةرووين مرؤضي كورد دةربكرثت،

 بؤ ئةوةي كوشنت و ذةشةكوژي ژنان كؤتايي پث ثنرثت، •

زمي دةرووين هةية كة هةر يةك لة پثويستمان بة پاككردنةوةي كارماي مرؤضي كورد هةية، كة ئةمةش بة پرؤسةيةك دةكرثت و پثويسيت بة ميكاني
 مرؤضةكان خؤيان دةتوانن بنب بة بةشثك لة چارةسةري بة مةرجثك ئامادةي ئةجنامداين گؤذان بن لة سيستةمي بريكردنةوةي نيگةتيضي خؤياندا

  . نكة بريكردنةوةي پؤزةتيض دةبثتة هؤي بةرهةمهثناين وزةي پؤزةتيض لة مرؤضداوبةرةو ئاراستةيةكي پؤزةتيض، چ
  



 

www.dengekan.com 

10/3/2007 

كارماي . هةر يةك لة ئثمة خاوةين كارماي تايبةت بة خؤمانني، بةألم هةموومشان پثكةوة وةكو گةل و نةتةوةش كارمايةكي هاوبةمشان هةية
وة ثتةتايبةيت هةر يةكةمان بذياري چؤنثيت بةشثكي بچوكي ئةو كارما گشتيية دةدات، بؤية زؤر گرنگة بتوانرثت بةشةكاين ئةو كارماية بةتاص بكر

لة وزةي نثگةتيض و تژي بكرثت لة وزةي باش، بةتاص بكرثتةوة لة وزةي ذق و پذ بكرثت لة وزةي خؤشةويسيت و هاوسؤزي، ئةمةش ذاستة بة 
پرؤسةيةك و زجنريةيةك هةنگاوي يةك لة دواي يةك دةكرثت، بةألم لة كاتيش گرنگتر بؤ ئةم مةبةستة ئريادةي تاكةكان خؤيان و ئريادةي 

 وزة و ذؤح و ةكاينيت كوردة بؤ بنياتنانةوةي مرؤيي و پاكژكردنةوةي كارماكان، چونكة بؤ ئةم مةبةستة پثويستمان بة پسپؤري بوارسةركرداية
ي دةروون هةية كة لثبكؤصنةوة لة دؤخةكان و ذثگةچارة دابنثن بؤ پاككردنةوةي كارماي هةر تاكث لة پثناوي بنبذكردين هةسيت تووندوتيژي ال

  .مرؤضي ئثمة
  
  :ي مرؤض)ئاورا(و ) كارما(

و لة كارما كثصگةي ذؤحي مرؤضة و ئاوثنةيةكي هةميشةيي ذةفتار و گفتارةكانيةيت نةك لة ذؤژي هاتنة دنياوة، بةصكة ئةو ماوةشي كة نوتفةيةكة 
ا پةيوةندي بة خؤيةوة نيية، بةصكة كارماي مرؤض تة. منداصداين دايكثيت بواري كارماي چاالكةو پةيوةنديدارة بة كارماي كةساين نثو ژينگةكةي

هةندث لة تومخةكاين كارماي دايك و باوك و باپريان و داپريانيشي بة مريايت بؤ دةمثننةوة، هةروةها ئةوانةي لة دةوروبةريةوة دةژين و 
مرؤضةكة خؤي و دةوروبةر و دنيا كة  كارما بريتيية لةو مةودايةي نثوان.  ئةوانةشي كة لة دوورةوة پةيوةنديدارن بة ژيان و چارةنووسي ئةوةوة

شةش بةردةوام لثيانةوة وزة وةردةگرث و وزة دةداتةوة، چونكة سيفةيت وزة واية لة ذثگةي ئةو شةپؤلة نةبينراوانةوة ئاصوگؤذ دةكرثت كة هةر 
ثگةتيضن، دةكرث ئةمانةش وردبكرثن وزةش جؤري هةية، ناسراوترين جؤرةكانيشي وزةي پؤزةتيض و وزةي ن. هةستةكةي مرؤض بةشداري تثدا دةكةن

 بةسةر چةند جؤري ديكةدا، بؤ منوونة وزةي پؤزةتيض بريتيية لة وزةي خؤشةويسيت، ژياندؤسيت، ئاشتيخوازي، مرؤضدؤسيت و هةموو ئةوانةي كة
ئةوانةي كة مرؤض بةرةو نائومثدي وزةي نثگةتيضيش بريتيية لة ذق، شةذانگثزي، دصذةشي، دصپيسي و هةموو . مرؤض بةرةو خؤشبةخيت ئاراستةدةكةن

  . و نائارامي ئاراستة دةكةن
  

وزةي نثگةتيض لة مرؤضثكدا تةا زياين بؤخؤي نيية، چونكة بةهؤي سيستةمثكي سروشتيةوة وزةي باش و خراپي مرؤض لةگةص يةكتردا لة 
ة دةكةين لةگةص يةكتري، بؤية هؤشياري لةبارةي كارماوة بؤ ئاصوگؤذداية و بة بةردةوامي، تةنانةت لة كايت نووستنيشدا ئثمةي مرؤض ئاصوگؤذي وز

هةريةكثكمان پثويستة تا لة ذثگةي ئةو زانيارييةوة قةصغانثك دروست بكةين  بؤ ذثگةگرتن و كاريگةرييةكاين وزةي نثگةتيض و ذثگاش تةخت 
ئاسانة وةربگريثت، چونكة كتثبخانةكاين دنيا ئثستا بة  ديارة زانياري و هؤشياريش دةربارةي كارما. بكةين بؤ هاتنةژوورةوةي وزةي پؤزةتيض
  . و لةوانةوة دةتوانثت سةرچاوةكاين وزةي جةستةي خؤي بناسثت هةزاران پةرتووكي لةبارةي وزةوة تثداية

  

  
 

  


