
كؤمةآليةتي) بيناكردني وةك (تيرؤريسم
لةسةر باخةوان-ة عادل  لَيكؤَلينةوةيةكى 
و ــة ــةوت دةرك و تيرؤريسم ضةمكةكاني
ئةم كؤمةآليةتيةكاندا، بوارة لة ميكانيزمةكاني
ئةم ناونيشانانة لةخؤدةطرَيت (تيرؤريسم كتَيبة
مَيذوودا لة تيرؤريسم رةطوِريشةكانى ضيية؟

دةوَلــةت تيرؤريسمى ضين؟
سياسيء بةطروثة دذ

كــؤمــةَاليــةتــيــةكــان،
ـــــةوةى ـــــن ـــــزوت ب
ثةيوةندى كؤمةَاليةتىء
ــة تــيــرؤريــســمــةوة، ب
تيرؤريسم ئةزمونى
ــدا). ــان ــت ــوردس ــةك ل
كتَيبةكةش كؤتايي
ثــاشــكــؤيــةكــة،
ضةند لة كةبريتيية
لةطةَل ديالؤطَيك
كةسَيتيةكي ضةند
ئةمكتَيبة جيهانييدا.

لــةبــَالوكــراوةكــانــى
ثةخشى ــــاثء ض

سةردةم-ة.
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ستاف:
سديق ئةمين، شاخةوان توانا

دياري محةمةد ديزاين :

 paik_rozhnama@yahoo.com

ضووة  ناوى ئةوةى دواى ساَل،  ٤٠ تةمةن فةرةنسيى رؤماننوسى هاينة-ى يانيك
خةَالتى توانى سةروبةندةدا لةو (كؤنطؤر) خةَالتى بؤ نوسةرة ثَيشنيازكراوةكانةوة ليستى
كة كةسَيك دةكات باس لة رؤمانَيكة بةدةستبهَينَيت،بازنة رؤمانى (بازنة) ديسَيمبةر بؤ
سةفةردةكاتء دةست بة كارةشى ئةم بؤ بطوِرَيتء خؤى ذيانى سةر لةبةرى بِرياردةدات
لةساَلى هاينة يانيك روودةدةن. ئةو سةفةرةدا لةميانةى رؤمانةكة روداوةكانى تةواوى
بةناوى بَالوكردؤتةوة ١٩٩٦دا ساَلى  لة خؤى رؤمانى يةكةمين  بوةء لةدايك  ١٩٦٧
لة دواتريش فةرةنسيدا)ء ثرسةى  (لة بةناوى  ترى رومانَيكى ٢٠٠١دا لة (مَيزطرت)

نوسيوة. بةهمةن)ى ضارةنوسى (طؤِرانى رؤمانى دا ٢٠٠٣ ساَلى
بِرةكةى ئةدةبياتى فةرةنساء ثايزانةكانى خةَالتة ثَيِرى لة يةكَيكة خةَالتى ديسَيمبةر

مانطةدا دةدرَيت. لةو ساَالنة نريتَيكى وةك لةساَلى ١٩٨٩ةوة، دؤالرةء هةزار ٣٠

فةرةنسا لة
رؤمانى

(بازنة)خةَالتى
ديسَيمبةر

وةردةطرَيت

ئةحمةد كاروان
ثَيشانطةي تايبةتي خانةقين نوَيترين باَلندةو ماسييةكاني

مةَلبةندي   ١١/١٣ رؤذي بِريارة خةياتةو ئيسماعيل
خانةقين شاري لة طةرمةسَير كؤمةآليةتي و روناكبيري
و رؤذ دةخايةنَيت سَي ماوةي ئةم ثَيشانطةية بيكاتةوة.

تابلؤيانة  ئةو دةكرَيت، كة هونةرمةند نمايش ٣٠ تابلؤي
وَينةكَيشاندا. بواري لة هونةرمةندن ئةزموني نوَيترين
رايطةياند: خةيات  ئيسماعيل ثَيشانطةية بةم  سةبارةت
كردنةوةي بةريتانياو بؤ هونةرييةم طةشتة ئةو «لةدواي
ئةم وآلتة، ثَيمخؤش بوو ئةو شارَيكي ضةند لة ثَيشانطا
ئةم تابلؤكاني ضونكة بكةمةوة، خانةقين لة ثَيشانطةية
لة باس تايبةتيينء ضيرؤكَيكي كؤمةَلَيك ثَيشانطةية
ئةمة لة خانةقين. بيرةوةرييةكاني منداَليي خؤم دةكةن
نمايشيان ثَيشانطةيةدا  لةم تابلؤيانةي ئةو لةوةي  جطة
بؤ كة خؤم هونةريي لةكاركردني بةشَيكن دةكةم

روو». بيانخةمة ثَيشانطةيةكدا لة يةكةمجارة

ئةلَوةن لة خةيات  ئيسماعيل ماسييةكاني 
ضؤمانئةبوبةكر

لة دانيشتن) دوو نَيوان (ناكؤكيةكانى كتَيبى
طؤى طفتوو دوو ضاثخانةى رةنج-ةء بآلوكراوةكانى

بةرقاوىء (ئةحمةد لةطةَل كراوةية
سةالح روناكبير كة سةالمة) يوسف 

شام لة ٢٠٠٠دا لةساَلى ئةحمةد
كتَيبةكةقسةيةكة سازيكردووة. لةطةَلياندا

عةرةبيى رؤشنبيرى خةمسارديى لةسةر
ثَيشةكى لة  كورديى،  دؤزى بة  بةرامبةر 

ئَيستا «من دةَلَيت ئةحمةد كتَيبةكةدا سةالح
كةنةيتوانيوة دةكةم لؤمة كورد رؤشنبيرى ثتر

رؤشنبيرى رؤذنامةوانيش لةسةر ئاستى تةنانةت
دروست بكات». مةسةلةكةى دؤزَيك بؤ

جديةكانى لةروناكبيرة يةكَيكة ئةحمةد سةالح
فةلسةفةية مامؤستاى ئَيستا تاراوطةو لة كورد

كةندادا. لةزانكؤيةكى

باخةوان عادل نوَيى كتيَبيَكى
سةردةم دةزطاى لة

نطَيشتى با ر سة لة
باَلندةبارانء رَيخراوى
ئةو لــةضــوارضــَيــوةى
لة كة ضاالكيانةدا كارو
ئةنجام فةرةنسا وآلتى
بةمةبةستى دةدرَيــن،
يارمةتى كؤكردنةوةى
هونةرى مؤزةخانةى بؤ
شارى لة نيشتمانيى
سةرةتاى لة  سليمانى، 
ئةم يــازدةى مانطى
هـــةردوو ـــةوة ســـاَل
شَيوةكار هونةرمةندى
ئاظان حةميدو  (هَيمن 
بانطَيشتى ســديــق)

(٦-١٢-٢٠٠٧) لة كةبِريارة ثرؤذةيةكى هونةريى بؤ ئةنجامدانى كراون فةرةنسا وآلتى
«ثرؤذةكة وتى: دواو ثةيك بؤ حةميد هونةرمةند هَيمن ثةيوةنديةكدا لة بكرَيت. نمايش
بةهَيزكردنى ثةيوةندى كلتوريية مةبةستى بة فةرةنسا، وآلتى لة هونةريية نمايشَيكى
شارى لة ئَيمة ثرؤذةكةى فةرةنسا، باكورى هةرَيمى كوردستانء هةرَيمى نَيوان لة
كارى يةكَيكيان كة جياواز شَيوةكاريى كارى دوو لة بريتية ثيشاندةدرَيتء رؤليكس

دةكرَيت». نمايش بةجيا كارَيكى ئاظان سديقة كة ديكةشيان ئةوي منةو
حةميد-دا دةخوَيننةوة. هَيمن لةطةَل ديداريك ثةيك-دا ذمارةكانى ئايندةى لة

عةبدولِرةزاق فةرمان




