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  ةندةلكؤمةلطةي كؤالثس و ط

  : بووين ئافرةت) بةكاال(بةمشةك  -5                 
  بووين خؤشةويسيتيةندةلبةط                                      

  حةمة ئازاد                                                                              
  

ك ثياو لة طشت كؤمةلطةكاين سةردةم تابلصي كصشاوي و صوةندي ئافرةتيش لةتةلة ئةمأؤدا كصشةي ئافرةت و ث

ئةمةش وادةكا طةلص لةو  ديتنانةي باوةأيان . صذوويية ئةلبةتة ميتافيزيكيشةئةمة كة كصشةص م. زةؤئامصطفتووط

فيزيكي لة ثشت  مصذوويص ميتارييي لةوةدةكا بةم اليةنةية داكؤكي لةو بريدؤزة فةلسةفيانة بكةن ثشتط

ئافرةت ثصويستة يةكةم ) أةطةزي(ذيندةري , بؤية ئصمة ثيصمانواية. بةكصشةبووين ثصوةندي نصوان ذن و ثياوةوةية

ذيندةري )خودي(هةنطاوي بؤ توصذينةوةي ميتافيزيك تةرخانكا و دواتر ئةوةي ثصيدةلصن ناسنامة و سوبذصكيت

نطاوة كة دةشص ياخيبوونص لؤذيكي بةرهةمبهصنص شؤأشص ناسنامةيش لةتةك خؤيا دصنص بةآلم ئةم  دوو هة. ثياو

لسةيف قوولة ئةم اليةنة كة كصشةص فة. اخؤي نةط) خودطةرايي(ةدي تا ئافرةت لة بةتاكبوويننايةت ئةم شؤأشة

ئةم اليةنة كة طةلص . نصأصطاخؤشكةريشة بؤ طةيشنت لة ضؤنيةيت ئةو هةنطاوانةي تاكي ئافرةت دواتر دةكارص بي

ضونكة لة كؤمةلطةي . بةوجؤرة نيية كة ثصشبينيدةكرصةندةل كصشةي مصتؤدي دصتةأص لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط

ثؤيل تيؤري و بةتايبةت توصذينةوة لةسةر ذيندةري ئافرةت بص , بؤمنوونة كوردستاين ئةمأؤ, كؤالثس و طةندةل 

ةمةش لةأصطاخيؤيةوة وادةكا وتارص لؤذيكي ثووخت هةرطيز لةدايكنةبص ئ. هزر و دوور لة مصتؤدي نوص طوزةردةكا

  . لةوبارةوة ثصكنةص, وةك ثؤلص تيؤري, و بواري توصذينةوةش 

ئافرةت  لةئةمئصستادا,كة نةكةمان بةباشي دةزانني لةوصوة دةستثصكةينبؤضوونة نصو هةناوي ئةم بةشةي نووسي

وري دةذي بةآلم لة الةبار و تةمومذاوي كؤمةاليةيت و ئابوة نوصكاين سةردةم لة دؤزص نلة طشت كؤمةلط

جؤرة كة كوردستان منوونةص بةرضاويية لةسةر بووين ئةم , ةندةل كؤمةلطةي ناوبراو بة كؤمةلطةي كؤالثس و ط

لة بةشص ةوص اندةم بؤية. لةبةرئةوةي كؤمةلطةي نصرساالريية تاكي ئافرةت زؤر زةليل و داماو دةذي, كؤمةلطةية

 سةر دؤزي ذيندةري ئافرةت و ئةو اليةنانة ةنووسينةي تايبةت بة كؤمةلطةي ناوبراو دةستمانداوةتص بصين لةو

. ة كؤمةلطةية بةرباسخةين كة كار بؤ بةمشةكبووين ئافرةتدةكةن و واتاي خؤشةويستيش طةندةلدةكةنلةم جؤر

باسدةخةين بؤئةوةدةطةأصنينةوة هؤيئةوةي كة واتاي خؤشةويسيت لةتةك دياردةي بةمشةكبووين ئافرةت بةر

, دلداري, ئةوينداري ( اراداميي خؤشةويسيت كة ئافرةت زؤر بايةخدةرةوة بةم واتاية و بةخؤشي لةناو ث

بؤية زؤر . سةرةكية يان يةكصكة لةو دوو هصزةي خؤشةويسيت دروستدةكاتابلصي تةرةفص ) حةزلةيةكتركردن

س و ئةوةش نيشاندةين كة ضؤن لة كؤمةلطةي كؤالث ر ئةم اليةنة وان بصينة سةلةدرصذةي ووتنةكامننيازمةندين 

واتة .  ةندةل بووةطةندةل لةئاكامي ئةو بةشتبوونةي تاكي ئافرةت أووبةأوويبؤتةوة خؤشةويستيش دووضاري ط

ةم ديتنةش ئ. ئصمة طةندةلبووين خؤشةويسيت دةكةين بة بةرهةمي ئةو بةشتبوونةي ئافرةت دووضاريهاتووة

ةت بةمشةكدةكرص بةدلنيايةوة ئةودةمةي ئافر: رميانة بوونياددةنص كة بةمشصوةيةيةةر بناغةي ئةو طحؤي لةس

بؤئةوةي أةخنةكانيشمان . طةندةل دةبص, كة خؤشةويستيية , ت دروستيدةكاياو لةتةك ئافرةئةو ثصوةنديةش ث

دوو دةستةبذصرة دةكةين مانايان تةي ئةو اسنة بن دةمي ووتنةكامنان ئاأاشكاوالةمأوةوة جصوشوصنيان ديار و أ

ةي بةمشةكبوونةش تاكي ئافرةت رؤسؤشةويسيت دوضاربووة هةروةها ئةو ثخ بؤ ئةو طةندةلة هةية

) هتد...ئةكادميكةر, امةوانؤذنأ, نووسةر(ضونكة تةنيا لة مايل سياسي و أؤشنبريانا . ةبؤتةوأويووبةأ
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  .شخوراو و زةليل و هةلةخةلةتصنراوةةندةل بةط تةوة ضةند ئافرةيت كؤمةلطةي كؤالثس وووندةبصبؤمانأ

بأياري سياسي و ئابووري , سياسةتكردن, ؤمنوونة كوردستانب, ةندةلةرئةوةش لة كؤمةلطةص كؤالثس و طلةب

سةتة هصمايةكةشي لةضوارضصوةي ئةو سيائةلبةتة . ة ئافرةت هةبوونةكةي هصماي دةبصياوةية بؤيبةدةست ث

لةمأوةشةوة زؤر دورناأؤين . دةبص سةرانسةري دامودةزطاكان دةطرصتةوة) كيةةخصل(ةندةالوي و قةبةلية ط

تةمي خاترانة دروستدةكا و ئةم سصستةمةش كارلةسةر لصشاوي و باوةأ بة سيسئةو سياسةتة طةندةلة ةربلصني ط

ةلطةي ثياوة سياسي يان أؤشنبريةكةي كؤم, واتة ثياو . ذيندةري ئافرةت  نةكا لةكايت بةخشينةوةي ثؤستدا

رؤسةي ئةم اليةنة كة دةرطا لة ث. هةميشة لةيارصكي درؤئامصزداية لةتةك ذيندةري ئافرةت , كؤالثس و طةندةل

ضونكة كةمتواناي . شت بوارةكاين ذيان زةليل و بص هصزدةكا ئافرةت دةكاتةوة ئافرةت لةناو طبةمشةكبووين

هةية  ) هتد..ةروةردةبواري ث, خصزان(نةوة ئةو دامةزراواشت سياسي ئافرةت أةنطدانةوةص طةورةي بةسةر ط

ئافرةت : ئةم بينينةش اليئصمة خؤي لةسةر ئةو بريؤكةية دادةمةزرصنص كة بةجمؤرةية. تيادةبينصتةوةئافرةت خؤي 

و يان كةس شتص  نةي سياسيةكاين ضةند ذنصكيان هةيةلة سةدا زؤريكابينةص سياسيدا دةسةالتدار نابص كة  لة

و بؤشي نيية بةأةمسي ئةو دةستدرصذيية سصكسييانة باسكا ئةو  زانصخصزاين ئةم كةسانة نا لةسةر ذياينئةوتؤ 

ثياوانة ثصيهةلدةسنت كة بةأوالةت سياسةتكاري دةولةتن و لة زؤربةي دامودةزطا حكوميةكانيشا عةقلي 

لة ,  وناكبرياناار أسياسي و ئةجم و بةتايبةت لةناو, ئةو غةدرةي لةناو كورد  بؤية وايبؤدةضني. بةأصوةبردنن

هؤي  هؤيئةمة ضيية؟. ةلكة سادةكةش هةر ئةوةندة دةكرصدةكرص لةناو خ , وةكيتريش لة خؤشةويسيت, ئافرةت 

يلمانيةكة زوملكةرن لة ئافرةت و ال ئاين ضونكة ئةوةندةي خةلكة عئةمة ناكرص وةك طشت جارص بدرصتة ث

ةوة نصو ئةو باس و لصرةوة دةمانةوص شؤأببين. انئةوةندةش ناعيلمانيةك التةكةرن بة خؤشةويسيت هةرط

ضةند دؤزي ئافرةت ناساغ و : ""ةنانةي دؤزي بةمشةكبووين ئافرةت أاظةدةكةن بةآلم لةسةر بناغةي ئةم تصزةالي

بؤية ئةو  .""ر دةبص و أوو لة طةنيوي و طةندةيل دةنصدةردةدار بص هصندةي ئةوةش خؤشةويسيت لةكةدا

وة دةبةسيت بةو هةل و مةرجانةوة ثابةندة ضةند ئافرةت لة بةتاكبووين خؤشةويستيةصوةنديةي ئافرةت بة ث

: كةواتة ثصوةنديةكان بةجمؤرة دةبن .ينةوةي زؤرداري و تووندوتيذي دةنصخؤي طةيووة و ضةنديش كار بؤ سأ

دروستبووين  هةروةها تصكضووين كةسصيت ئافرةت واتة, طةندةلبووين خؤشةويسيت زيان لة كةسصيت ئافرةت دةدا

ئةمانةش بةسةريةكةوة مانايان بؤ بةرزبوونةوةي أادةي توندوتيزي دةبص . طرفت لةبةردةم بةتاكبووين ئافرةت

  .بةرامبةر بة ذيندةري ئافرةت

كةواتة لةم بةشةي نووسينةكةمان دةمانةوص ئةو كصشة كؤمةاليةتيانة تايبةت بة دؤزي تاكي ئافرةيت كورد 

بة دياردةهاص كؤمةاليةيت ترسناك و خؤشيان وةك كصشةهاص كوردي ثووخت  بةرباسكردخنةين كة بوونة

هةروةها ئةو ديتنانةي لصرةوة باسدةكرصن لةو ديتنانةن لة نووسني تايبةت بة ئافرةيت كورد . نيشاندةدةن

ةل بوونيادينةطرتووة ئةمةشوادةكا لةسةرصترةوة ئةم نووسينة نووسةرايةيت ئافرةيت كؤمةلطةي كؤالثس و طةند

ضونكة نووسةرايةيت ئافرةيت كوردي كؤمةلطةي ناوبراو بةرديبناغةي بؤ هصنانةكايةوةي . خباتة ذصرثرسيارةوة

. تةماشانةكرص"" ئةويتر"" لؤذيكص ياخييانة دانةمةزراندووة و هةنطاوي بةرةو ئةوةش نةبردووة ئافرةت وةك 

ةندةل هةروةك تاكي ثياوي هةمان كؤمةلطة تاكي ئافرةيت كوردي كؤمةلطةي ط, هؤيسةرةكيش لةمأوةوة ئةوةية

واتة ئةو شصوازة هونةر و ئةدةبةيةي كار بؤ بةشتكردين ,  كار لةسةر هةمان شصوازي ئةدةيب و هونةريدةكا

بةخؤي ئةمةشة ئةو ثاأادؤكسةي ثصويستة بةرباسخرص و زؤربةي نووسةراين . ئافرةت و خؤشةويستيدةكا

ئةلبةتة ئةم اليةنة و اليةنةكانيتريش كة اليسةرةوة . ركيانثصنةكردووةئافرةيت كؤمةلطةي طةندةيل كوردي دة

ئاماذةي ثصكرا لةميانةي ئةم نووسينة كورتة بةجؤرص بةرباس دةخرصن كة بةئاساين تصطةيشنت بةدةستةوةبدةن و 

  .بةسانايش طفتووطؤخبةنةوة
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نكردنةوةي ووتةرص بوونياديشة بؤ أكة بةخؤي فاك ,وونكردنةوةي بةمشةكبووين ئافرةتيةكةم هةنطاويشمان بؤ أ

أاستة دياردةي . مةسةلةي باس هصنانة ثصشةوةية لةسةر دياردةي سصكسيزم,  خؤشةويسيت ةندةلبووينبةط

رةت بةالم لةسةر كةسصيت ذيندةري ئاف, لةي يةك بةث, سصكسيزم  بووة بة ثةتاص جيهاين و هةأةشةص طةورةشة 

ئةم سصكسيزمةي كؤمةلطةي كؤالثس و  .رتووةندةل أووي تري وةرطئةم سصكسيزمة لة كؤمةلطةي كؤالثس و طة

بةئاشكرا خؤي نيشان نادا و ةورةكاين بةسةرةوةية طةندةل كة شتص وةرطرياوة و كاريطةري كولتوورة ط

, ارةدارةكانث(ثياواين ناسراوي كؤمةلطةي ناوبراويش . كؤمةلطةش نايةوص بةأاشكاوي دان بةبوونيا بصنص

استةوخؤ قةالضؤكرص و ةردةطرن نايانةوص ألةبةرئةوةي ضصذ لةبووين ئةو دياردةية و) دةسةالتدارةكان

ئةمان ئةمةش تةنيا لةبةر هؤي . بيلة و خصزاين خؤيانا نةبص بةرةنطاري نابنةوةلةالصتريش تةنيا لةناو قة

س بة شتة ثواتة ثابةندبووين ثياو لة كؤمةلطةي طةندةل و كؤال, ئةم اليةنة. رنةرصيت دةكةن نةك شتيت

ووداوةكاين لةثشت زؤربةي أ, سةرضاوةص ئاينييان هةية كة بةشص زؤر لةو شتة نةرصتييانةش,نةرصتيةكانةوة 

  .  ئةتك و كوشتين ئافرةتانةوةن

واتة ئةوةي سصكس دةبص بة طشت شتص و دؤزي ئافرةت لة طشت بوار و , كسيزموصراي ئةوي ووترا سص

بنةأةتيشة بؤ تصكداين واتاي بكوذي سةرةكي خؤشةويستيية و فاكتةرص , كاة دةستيشان دةدامودةزطاكاين كؤمةلط

هؤيئةوةش ئصمة بةجمؤرة . بةئافرةتبوون كة بةخؤي ئةم واتاية ماناص طةورةي لةذياين خؤشةويستيا هةية

 ئوبذصكتبووين ة بؤ طةيشنت لة سصكسيزم سةرةتاي بايةخ بة دةربأيين سصكسيزم دةدةين بؤئةوةدةطةأصتةوة

صوةندي عيشفي نصوان ئةو دوو ذيندةرة دذة ئافرةت و هةروةها دياردةي سصكسيزم تصكدةري ث) شتبووينبة(

 صوةندي عيشقي نصوان نصرث, ئصمة خؤشةويسيت. شةويستيدا دةكةنكة هصز بة بةر خؤ) واتة نصر و مص(جةمسةرةشة 

, صكيدصنن دوو ذيندةري جياواز ث كة,ويستيدا ةوة ضونكة لةجةوهةري خؤشةلة بابةيت سصكسي دووناخةين, و مص 

صوةنديةي يان ئةو ث ,شت خؤشةويسيتناكارص بذي بةآلم ط يشة ئامادةية و خؤشةويستيش بص سصكسمسصكس هة

يا سصكس لةناو خؤشةويستي, بةواتص تر. لة سصكسيزم برييت نيية, نصر و مص هةر دوو بةجووتة دروستيدةكةن

م هةموو خؤشةويسيت لة ية سروشتيةية ثياو و ذن سازيدةكةن بةآلئامادةية ضونكة سصكس أصكخةري ئةو ثصوةند

وبص ئامادةنية شتويلة سروشيت ذيندةري خؤي بةضاكي طة ئةوي ئافرةتيش بص و. سصكس و بةس برييت نيية

نداريا صتةوة ضونكة ئافرةت باش لةوة حاليية كة لة ماهيةيت ئةويبطؤأ) خؤشةويسيت(سيزم بة ئةوينداري سصك

صيئةوةي وينداري الوةكيكا بةالم لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل بةثصويسيت بةوةنية ئةهةية بؤية ث سصكس بووين

- يزيكي خؤي قايلبص و لةئاست نافاكتةرةكاين بةشتبووين ئافرةت جياوازة ئةمة وادةكا ئافرةت بةقةدةري ميتاف

وشتية كة ئافرةت لةجمؤرة ئةمةش دةرئةجنامص زصدة سر .و سةركزبص ةكان بصدةنطةروةرية ذيندةريدادث

-هؤيسةرةكي ئةم أازيبوونةش بؤئةوة دةطةأصتةوة كة نا. كؤمةلطانةدا بةقةدةري ميتافيزيكي خؤي أازيبص

دادثةروةري -نا. دادثةروةري ئابوورية- دادثةروةري ذيندةري لةجمؤرة كؤمةلطانةدا بةرهةمي أاستةوخؤي نا

ئةمةش . زياراين سياسي كؤمةلطةي ناوبراو بةرهةميدصننئابووريش بةرهةمي ئةو طةندةلة سياسييةية ئةندا

لؤذيكص تابلصي هةرزان و ناشرين دروستدةكا ضونكة ئةو ئافرةتةي بيةوص بصتةطؤ دةبص لةتةك ئةو ئةندازيارانةدا 

ئةم اليةنةش دؤزص طةندةالوي دروستدةكا و ثرسي ئافرةت دةكا بةشتص خاترانة و . هةميشة لة خؤضواندندابص

بؤيشة ضارةسةركردين كصشةي ئافرةت وةك مةسةلةي . ئةندازيارص لةو ئةندازيارانة ئاوأيلصدةداتةوة هةرجارةي

كصشةكةش لةم جؤرة كؤمةلطانة . سةدةقةي لصهاتووة و هةرجارةو هةبوويص سياسي ئاوأيلصدةداتةوة

كي خؤسازاندن بص لةحمالةتانةدا لةوصداية ئةو ئافرةتةي بيةوص دةم لة كصشةي ئافرةت بدا ئةوا دةبص خةري

بؤية ئافرةتة نووسةرةكان لة كؤمةلطةي طةندةل دةيانةوص خؤيان لة سياسيةكان نزديككةنةوة . لةتةك سياسيدا

لةالص بةمة مشةخؤري خؤيان ئةجنامدةدةن و لةالصتريش خؤيان دةكةن بة سيمبؤيل أؤشنبريي كؤمةلطةي 
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ياسيش ئيربازدةكا و ئةمةشوادةكا يةك دوو سيمبؤيل بؤية كاتص هةر شارة و حيزبصكي دةبص يةك دوو س. ناوبراو

ئةمةشكارصوادةكا شتص نةبص ناوي توصذينةوة بص بةلكو لةبأيئةوة ضةندكةسص نووسيين . ئافرةتيش دروستكا

قةسيدةئامصز لةسةر دؤزي ئافرةت دةنووسص و هيض يةكصكيش لةو ئافرةتة قةسيدةنووسانة قةسيدةكةي ئةويتر 

ئةمة هةموو كؤالثسةكة نيية بةلكو دلؤثصكة لةو كؤالثسةي . و سةرجنيشي لةسةر نادا ناخوصنصنةوة و تصبيين

  .ئافرةت لة كؤمةلطةي طةندةل تيايدةذص

دةبص بة  استة ئةوةي ئافرةتأ, يسةرةوة دةمانةوص ئةوةش بلصني كةوونكردنةوةي ئةو ضةند ووتنةي الأبؤزصدة 

استةوخؤية و ذيندةري ثياويش لةمأوةوة بةرثرسياري أهصماص سصكسي ئةمة كارص طلوبايل طةورةي بؤدةكرص 

لة كؤمةلطةي . وامبووين ئةم دياردةيةبةالم ئافرةت بةخؤشي لةهةندص دؤز و هةلومةرجدا فاكتةرصكة بؤ بةردة

ي نصرة و يان ةضونكة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل كؤمةلط. بة ووردي دةردةكةوصةندةليش ئةم اليةنة كؤالثس و ط

بةواتص تر هيض كؤمةلطةص هصدةي كؤمةلطةي كؤالثس . لةم كؤمةلطةية ذيندةري ثياوة) أةطةز(ذيندةر سةردةسترين

ئةم . بةالم ثياوي كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل جؤرة ثياوص تايبةتة. بةهصز و دةسةالتدار نييةياو تيايا ندةل ثةو ط

. دةستهصناوة نةك شتصترةسةالتةوة بةياوص زةبرباز و تووندخوازة ئةمةي لةئاكامي بووين بة دثياوة كة ث

ارةداري خؤي وةك سيمبؤيل ئازايةيت و ثةندةل كارصزؤر بؤ مانةوةي ثياوي كؤمةلطةي كؤالثس و ط, بةواتايتر

كضووين ي بةكاردةبا و سوودص زؤريش لة كةنةفيت ئافرةت و تصئةم سيمبؤلة تائةوثةأ"" ئةم ""بؤية دةكا 

ةي ناوبراو زانياريص قوول و بةريين ثصيئةوةي ثياوي طةندةيل كؤمةلطبة. شريازةي خؤشةويستيش وةردةطرص

ا ئةركةكانيةيت بةرامبةر بةو ذيندةرة و ية بؤية ئةوةي نايةوص تصيطلةسةر كةسصيت ذيندةري بةرامبةري ني

ةلص لة بوارةكاين ذيان ثياوي طةندةل لة ط بةالم لةبةرئةوةي. دوركةوتنةوةشيةيت لة واتاي خؤشةويسيت

 شي لةاليةن ذيندةري خؤيةوة دةضةوسصتةوة بؤية ئةم قةد بريلةوةناكاتةوة لةبةرامبةر ذيندةري ئةويتر وازبةخؤ

ةي ذيندةري نصرة لةبةرئةوةي كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل كؤمةلط, ستمانمةبة. لة بةسيمبؤلبووين خؤي بصنص

و بةشص زؤر لة ثياوانيش لةم كؤمةلطةية از و سةركزة بةلكالو ايائافرةت تي ئةمة وايكردوة نةك هةر ذيندةري 

ي ناوبراو لةبةرامبةر ذيندةري بصهصز و ثةراوصزن بةآلم ئةمة هةرطيز واناكا ثياوة ثةراوصزةكاين كؤمةلطة

لةبةرئةوةي بةخؤيان ) سواتة بةشص لة ثياواين كؤمةلطةي طةندةل و كؤالث(ئةمان . نيخواز بنبةرامبةريانا يةكسا

رفتة نةبووين ةباية بةالم حةيف لةم جؤرة كؤمةلطانة ئةوةي طمةيلي يةكسنييان ه بةشخوراون دةباية زؤر

ةش لةمأوةوة ئةو كؤمةلطة بضووكترين منوون. جؤرةكاين يةكسانية و بةتايبةت يةكساين لةنصوان ذيندةرةكانا

و دةضةوسصنةوة  شت ذيندةرةكان وةك يةك تياياي طؤتيستيانةية كة بةبص جياوازديكتاتؤري و ديسث

بةدلنيايشةوة زؤردار و ديكتاتؤريش هةميشة . ةشةي زةبر و توندوتيذي دةسةالتة زؤرداريةكانا دةبنلةذصرهةأ

شةوة وةلةمأ. يادةدةكرصنة كؤمةلطةدا ثنصر ئةندازياري ئةو زةبر و قةتلوعامانةشة ل, ذيندةري نصرة و 

نازي , وذييةكاين كورد ساالين ثارتيزاين شةأةبراك, شةأة ناوخؤكاين كورد ثاش أاثةأين ةربلصني هةلةناكةين ط

لةم حالةتةشا و بؤ . صنيو ستاليين و فاشيستة مؤسؤلؤين و بةعسيةكان منوونةي بةرضاويني لةسةر ئةوةي دةيل

اتؤري و هصزة ديكتضؤن ووداوي ئةنفال و هةلةجبة كرص كة ثتر أوونكردنةوةي ئةوي ووترا دةكرص باس لة أ

  . نيان بةبص جياوازي سةرنطوومدةكردمةرطخوازةكان طشت ذيندةركا

و ؤلكردين ذيندةرةكان كردووة وانةدا بةهوشياريةوة كاريان  بؤ ثووداديكتاتؤرةكان لةو أ, بةثصي ئةوي وومتان

بؤمنوونة ئافرةيت الويان هةر زوو كوشتووة ئةمةش بؤئةوةي أصطا . ةر هةندص بناغة كردووةلةس يانئةمةش

يشيان سةرنطوومكردووة ئةمةش ي الوهةروةها تاثصياندةكرص كوأ, بطرن و لةزيادبووين منال دروستكردن 

ئةلبةتة ئةم  .دةبةستص, ياوي الوث, ةو هصزة شؤأشطصأية كةمكةنةوة ثشت بة ذيندةري ثياوئبؤئةوةي تواناي 

رة شتصكيش كة لص. انة منال و ساواشي بةبص لةبةرضاوطرتين جياوازي ذيندةر طرتؤتةوةوومكردنكوشنت و سةرنط
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بردين نةيار مةرجة برينةضصت ئةوةية هصزة ديكتاتؤريةكان بةطشيت ثياون و سةر بة ذيندةري نصرن بةآلم لة لةناو

ووداوةكاين ئةنفال و هةلةجبة كة أ. ن ذيندةري نصر و مصدا نةكردووةدؤستةكانيانا هيض جياوازصكيان لةنصوا-و نا

ووداوانة سةرضاوة لة وصنة و بريؤكةكاين ئةم أ ي بةرضاوين لةسةر ئةوةي دةيلصني طةلص لةدوو منوونة

ضونكة نازيةكان ثصيان وابوو . نةوة ثيادةكراوةرص كة لةاليةن نازيةكاجووةكانةوة هةلدةط) ذينؤسايد(عاميقةتلو

ياو و ئافرةت جياوازيان نيية و لةبةرئةوةي هةردوو بةبص جياوازي جوون هةربةبص جياوازيش دةبص جووي ث

لصرة ينةوةي نةيارةكانيان سليان لة هيضكةس و شتص نةكردؤتةوة بةالم سأازية هيتلةريةكان بؤ استة نأ. بكوذرصن

ئةمةو . يايةياوساالري تؤضووين نازيةكان بؤ ئافرةت لةأيشةدا ئةوثةأي نصربازي و ثب, نابص ئةوةمان بريضص

 ئةوةية, صي ماوةتةوةانا شوصنثسياسيةك ةلص لة كولتوورةكة ئصستاش لةط,يةكص لة نةرصتة زؤر ثيسةكاين نازيزم 

ةرشتيكردين ضصشتخانةي منال بةخصوكردن و سةرثلة هصماص بؤ  ةةزي ئافرةت بؤ نازيةكان برييت بووكة أةط

زؤري ببص كة ئةمةش واتة جةنطاوةرص زؤري ) ورصك(منالص ةبؤية دايكص مةزن الي نازيةكان ئةو دايكةبوو. مالةوة

ةبص مالةوة بكا بة دالدةي خؤي رتووة كة دروشيت ئافرةت بةجؤرص بوونياديطو سصيان وابوببص ضونكة نازيةكان ث

كاربكا و هةروةها ببص بة جةنطاوةر لة بةرةكاين شةأ  ةكانائةوة دانراوة سياسةتبكا و يان لة كارطياويش بؤو ث

بؤ بؤمنوونة . م بةجؤرص ترتاواين دةرهةق بةئافرةتكردوة بةآلووشةوة كؤمؤنيزميش هةمان ئةلبةتة لةزؤر أ. دا

ئةوةش بةتةبيعةت يان . اسيلصوةدةكاؤركي بئافرةت واتة ئةو دايكةي مةطسيم ط) كانبؤ ستاليينية(كؤمؤنيزم 

ايك شانبةشاين باوك لة بةرةي جةنط واتة د. دايكص كرصكار و زةمحةتكصشيانيش , دايكص تصكؤشةر و شؤأشطصأة

كة هةردوو , )كؤمؤنيزم نازيزم و(ئايديؤلؤذيا تؤتاليتارية  ئةو دوو. ةكانا دةبص تصكؤشصو لةناو حيزب و لة كارط

 و تاأادةص وصنة وؤ ئةمأ,ئافرةتدا ديوة ) خودي(ينةوةي سوبذصكيت و سأؤيل خؤيانيان لة بةشتكردين ئافرةت أ

ينةوةي ذيندةري ئافرةت لة هةندص لة و سأ رؤسةي بةشتبوونهصناين ثشصوةي كاركردنةكانيان لة بةرهةم

بةووردي , بؤمنوونة كوردستان, ةندةلداوضةرخةكانا و بةتايبةت لة كؤمةلطةي كؤالثس و طاة هةلطكؤم

ةندةيل كوردي كةمتر ئايديؤلؤذيية و زؤرتر كؤمةلطةي كؤالثس و طبةالم لصرة دةبص ئةوةمانبريبص . بةرضاودةكةون

بة هصماص بؤ سصكس  ةندةل لة بةشتكردين ئافرةت و كردينبؤية كؤمةلطةي كؤالثس و ط. نةرصيت و ئاينية

لة , لصدةكا ئةوةش بلصني كةوونكردنةوةي زصدةتري دصتةسةر داوامانئةم اليةنة كة ثاشتر أ.بةتصيت خؤي هةيةتاي

 واتة لةبةرئةوةي دوو بوارة هةستيارةكة, ياوةةوةي دةسةالت لة دةست ثةندةل لةبةرئكؤمةلطةي كؤالثس و ط

بةتةبيعةيت حال ئافرةت الواز و  بؤية) ؤشنبرييو بواري أئابووري   -سةت بواري سيا( بةدةست ثياوةوةن

ؤشنبيريي يان أ(باوك يان مصرد سياسي و أؤذنامةوانة لةبةرئةوةي بةجمؤرة . ز و كةنةفتشةخسيةت دةبصةراوصث

. يارةكان لةمالةوة و لةدةرةوةش ئةم بيداةذصردةستة بؤية دةتوانص زؤربةي بأو هصزة ماديةكةشي ل) ناو خصزانة

بابص يان مصردص  لةبةرئةوةي""ئةم ""كة هصماي نةك تةنيا هصزص كالسيكة بةلكو هةروةك وومت "" مئة""

. دةيلص ثصوانةية"" ئةم""و ئةوي "" ئةمة""ووي لة دةمي ؤية طشت خةلك أب كةسص عاقل و دونياديدةناوأؤشتووة بة

س لةتةك خؤي هصناويةيت بةلكو ئةم ثكة دياردةص تازةية و طةندةل و كؤال م ئةم اليةنة نابص واتةماشاكرصبةآل

ةندةل و كؤمةلطةي ط مةوةية و بةآلشت و كؤمةاليةيت لةثئايين) نةرصتص(اليةنة دةبص واتةماشاكرص كة تراديسيؤنص 

تاواين دةستةبذصري سياسي و أؤشنبريي كؤمةلطةي وةشةوة لةمأ. ةبةرهصناين تيادةكاس زؤرترين وثكؤال

اراستين ئةم بةجمؤرة ث. هصنان لةو تراديسيؤنة دةكا ثصش خؤي كاريطةر بووةكة داةندةل ئةوةية كؤالثس و ط

ةوة ةندةلمةوان و سياسي طؤذنانووسةر و أهةر لة  انمةبةستم, ةندةلةوةؤنة لةاليةن ئةندازياراين طتراديسي

ا و نا تاكي ئافرةت دووضاري طرفتدةكئةوةي ناومان, ةندةليشتادةطاتة كاسبكار و ئةكادمييكةري ط رةبط

لصرةوة ئافرةتيش بةخؤي . ببص بة مشةك و ئامرازصكيش بؤ تصركردنئافرةت بةئاساين  كارئاسانيش بؤئةوةدةكا

دةكةوصتة ناو ياريصكةوة كة زؤر بةهوشيارييةوة بةو دؤزة قايلدةبص كؤمةلطةي طةندةل بؤيئامادةدةكا كة دةص تاأا
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سةيرةكةش . ن كار لةسةر نةرصت و دؤطماكان بكابةخؤي ئةم كؤمةلطةية تابلصي ذيرة لةوةي بةشصوازص مؤدصر

رفتار دصنةناو ياريةكةوة بؤهةميشة وةك تاكص طنة كة وةك زؤر لة ئافرةتاين ئةم جؤرة كؤمةلطابةشص لةوةداية 

ئةو نةختة ئافرةتة نوسةرانةش كؤمةلطةي طةندةل . شتدةمصننةوة و ئةوةي خةيايل نادةنص سوبذصكيت خؤيانة

. دةبةدةر بةهوشياريةوة كةوتونةتة بؤسةي ئةو طةندةلةي سياسيةكان دروستيانكردووةئومصدي ثصيانة لةأا

طةورةترين عيلةيت ئةو . ئةمةدةكةن ضونكة ثصويستيان بة ئبريازةبوونة). ئافرةتة نووسةرة طةندةلةكان(ئةمان

كؤمةلطةي طةندةل لةالص ئافرةتة نووسةرانةش ئةوةية ضؤن ئيربازبن بةالم ئةمانة لةوة تصناطةن كة ئربازبوون لة 

بريضص بةشص هةرة طةورةي نابص ئةوةمان لةلصرة م بةآل. ئاسانة و لةالصتريش ناواخن ثووض و طةندةلة

ئةو . ياوةوة بةستووةتةوةميتافيزيكيةوة هةية ئافرةيت بة ث صوةندي بةو مصذووةبةطرفتاربوونةكةي ئافرةت ث

. وويدةبصتةوةةو سصكسيزمةش بةرثرسيارة ئافرةت أووبةأاردةي ئلة دي لةطةلص أوةوةمصذووة ميتافيزيكيةش 

, يك بةوجؤرة ناكةين كة مةبةستمان دابأيين ئافرةت بص لة ثياو يان ثياو لة ئافرةت خنةي ميتافيزئصمة لصرة أة

ياو بؤ ثصوةندي نصوان ئافرةت و ث) مةبةست لصرة ئالصن باديوة(ان ةيشتنص ئةفالتووين باديويانةمئصمة كة تصط

ئةوةمان بةالوة طرينطة ئافرةت لة بةتاكبووين خؤيبطا و خؤشي وةك فاكتةرص بنةأةيت ناو ثرؤسةي  هةية

باديو وة _ ئةم ديتنةش كة سةرضاوة لة ديتنص فةلسةفيانةي ئةفالتوون. ثصوةندي و خؤشةويسيت تةماشاكا

واتة وةك دوو , صكةوة ث ئافرةت و ثياو: دةبينصتةوة كة بةمشصوةيةيةلةو تيؤري خؤشةويستية  هةلدةطرص خؤي

ئةمةش ماناي ئةوةية ئصمة . كةندروستدة) دلداري(صوةندي خؤشةويسيت ثصيدةلصن ثئةو شتةي , جةمسةري جيا

شةويسيت كة شتص كةم نيية و صوةنديص وةك خؤان بةم دوو ذيندةرةية لة سازكردين ثصوةندي بةتايبةت ثمباوةأ

بؤئةوةي ئةم اليةنةش لةم . ؤيةكاين تر هةيةتري ثصوةندية مر ي لة باشكردين طةلص لة فؤأمةكاينةورةشأؤلص ط

) ئةوينداري(ةندةلبووين دياردةي خؤشةويسيتت بة دؤزي بةمشةكبووين ئافرةت و طتايبة انبةشةي نووسينةكةم

لة كؤمةلطةي هةنووكةي ) دلداري(باري حؤشةويسيت ووتن لةبارةي الخيوارةوة ةوص انةوة دةمزصتر أوونكةين

  . نينةثصشةوةكوردي بص

صي و سادةش نيية ضونكة لة ميانةي ةية بةجؤري قوول و درصذ نيية بةآلم سةرثصشةوبةخؤي ئةو باس هصنانةث

دي بؤ خؤشةويسيت دةكةين و ئةو تةنطوضةلةمانةش بةرباسدةخةين ووتنةكان باس لة ئصستاي بينيين كور

. كورد, يان تاكي ئافرةيت,  يمص) ةزيأةط(ندةريو ئةجمار ذي"" خؤشةويسيتووداوي أ"", بةقةويل باديو, صش صتةثد

دي تازة باس لة خؤشةويسيت ةي كورتةنيا شوصن و بوارص كة بة ضأي لة كؤمةلط,  ستةش دةلصنيبؤئةومةبة

ةويسيت كاوصذيدةكاتةوة بواري صشةوة يان بابلصني خؤشةويسيت برينةضؤتةوة و بةبةردةوام واتاي خؤشدصنصتةث

وةوة بةرامبةر بة دياردةي ةم ئةدةبةش لةطةلص أبةالم ئ. شيت ئةدةيب كورديةن بةطيا و هونةري كوردية شيعر

ة هؤي ئةوةش زؤر.  ئافرةت و بةشتكردين خؤشةويسيت و لةكةداركردين سوبذصكيت ئافرةت تاوانبارةينبةكاالكرد

يب كالسيكي صضةوانةي ئةدةئةدةيب تازةي كوردي ث هؤي يةكةم ئةوةية. و بةكوريت دوو هؤ دةستيشاندةكةين

واتة . نةك هةر ناسنامةدار نية بةلكو نةبووة بةخاوةين خؤشي, كة خاوةين ناسنامةص دياريكراو بووة, كوردي 

بص بؤية يةكةم شت كة دةيكا هةوليةيت بؤ  كةشي ديارة دةيةوص تازة ئةدةيب نوصي كوردي هةر بةناوة

بيكا بص بةلكو يةكةم شت كة دةيةوص خؤجياكردنةوة لةوي ووتراوة ئةمةش وايلصدةكا نةك هةر خؤي نة

ئةم . ؤذئاواييةكة بةأةضةلةك ئةدةبص أ"" ئةدةيب ئةويترة""ئةوةش  ةورةكةية كةالسايكردنةوةي ئةدةبة تازة ط

) نوصي(لة ئةدةيب تازةي  انلصرة مةبةستمئصمة . بةش ئةو ئةدةبةية كة دوذمين باوةطةورةي ئةدةيب كالسيكةئةدة

ئةدةبص  بةخؤيؤذئاوا لة نةشومناداية كةلة ألةم سص دةيةي دواي  يةار تازةيةجطأؤذئاواي ئةو ئةدةبة هص

ئةم جؤرة ئةدةبة كة بةباوةأي . ئةدةيب كوردي نوصش بصسنوور السايدةكاتةوة هةتابلصي سينيست و سوفستايية و

جةوهةري ئةم  ضونكة. ةيش بردوووبذصكيت ئافرةيت بةرةو بةمشةكبوونزياين لة واتاي خؤشةويسيت داوة س ئصمة
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تارماي ئةم جؤرة . رصأادةط) أووتوقوويت, خةالعي(ئةدةبة هصجطار تازةية ئةوةية كة خؤي لةسةر ثؤرنؤطرايف 

ابردوو ئةدةيب كوردي رديةوة و لةماوةي ئةم يةك دةيةي أئةدةبةش كةمتازؤر كةوتؤتة ناو ئةدةيب تازةي كو

صماناداركردين واتاي خؤشةويسيت و واتاي ئافرةتبوون خةريكة دةبص بة ئةدةبص ئريؤتيكي و بةشدارخيؤشي لة ب

  . ئةدةبص ثياوانة و نصرخوازانةية سوبذصكيت ئافرةت دةجوولص ئةم ئةدةبة كة دذ بة .هةية

ئةدةبص تصكةل و كة  ئةدةيب نوصي كوردي, ان ئةوةش دةلصنيةيشتنةي دواميضةند تصط وونكردنةوةي ئةوبؤزصتر أ

كوردي كة السايص ئةدةيب تازةي . ندةري ئافرةت يان لة كةسصيت ئافرةتكردوةناهارمؤنية غةدرص زؤري لة ذي

ئةدةيب نوص كوردي . مصصوةندي نصوان نصر و كاري خةريكة دةبص بة تصكداين ث ؤذئاوا دةكاتةوةبصوصنةي ئةدةيب أ

وي فصمينيزي ئةدةيب تووندأة) موفارةقاتةكاين(ين ادؤكسةكاكة بةبص ئاطاي نووسةرةكانيةوة كةوتؤتة ناو ثاأ

وةشةوة ديسانةوة لةمأ. ةندي نصوان نصر و مص هةلناصصووايةوة ئةدةبص ناحةزة و ضاوي بة أصكخستين ثؤذئاأ

اي ضريؤك و شيعرة ي لةأصطكوردانةنووسةرة ياوة ة سةر شاين ئةو نةختة ثئؤبايل ئةوة دةكةوصت

ياوانة لةوةداية كة ووسةرة ثفةيل ئةو نئريؤتيكيةكانيانةوة دةيانةوص باس لة زوملي ئافرةت بكةن بةالم موغة

واتة ئةم جؤرة ثياوة كوردانة . يز نايانةوص تيايابةشداربنة دامصين ياريصكةوة كة هةرطبةهةلةكةوتوونةت

ئةو , و  كةوتوونةتة ناو ئةم باسكردنة بةهةلة "" ئةوان""نايانةوص هيضكات باس لة زوملي ئافرةت بكةن بةلكو 

ذصركاريطةرييا كارةكانيان لة نائاطايانة دةستيان داوةتص و  اندوةانا سةثوسني بةسةريلة نو هةلةيةش شصوازصكي

شت بؤنةكانا لة طبةبص هيض بناغة و هؤصكي لؤذيكي  ""ضريؤكنووسة كوردةي""هةربؤمنوونة ئةو . بةرهةمدصنن

اي تة لةأصطئةلبة, خؤي أيسوا دةكا )نسيج, ةزيأةط(باس لة مةزين مص دةكا و بةبصئاطايةوة ذيندةري 

ري ذيندةري لة ذيندةري خؤي بصزار و ثةشيمانة يان أةخنةط مةبةسيت ئةوةنية, هصرشكردنةسةر مةال و سياسي

ئةمة كة . واكان ناوي بأئةمة تةنيا لةبةرئةوةدةكا وةك بريمةندي مصية"" ئةم ضريؤكنووسة ""خؤيةيت بةلكو 

اي لةأصط"" ئةدةبصتر"" دةيةوص ""ريؤكنووسةئةم ض""بةشي يةكةمي هةقايةتةكةية بةشةكةي تري ئةوةية 

ؤكنووسي تةواو جيا واتة ئةم دةيةوص ئةدةبص ضري. بةشتكردين ئافرةتةوة صنصتةناو دونياي ئةدةيب كورديةوة

ةر ئةطم بةآل. وزارة بةرهةمبهصنصدين واذة و طرافيكرلةوي هةية لةأصطاي أوتكردنةوةي ئافرةت و بة ثؤرنؤط

. او مال و خصزاين ئةم جؤرة كةسانةوة ئةوةمان بةباشي اليةقيندةبص اليسةرةوة بامسانكردفةرمووين و بأؤينة نب

نةك بةثصي ئةو ة سةرةتايةكان كؤمةلط صي دةستووري كؤمةاليةيتضونكة لةمايل ئةو جؤرة كةسانة   نصر و مص بةث

و جيا "" شتصتر""نةوةص اي درؤوة دةياكة لةأصط, ةندةالنةي ئةم جؤرة قةلةمبةدةستانة دةينووسن تصكستة ط

ؤذنامةوان بن أ ؤشنبريانة جا ئةوانةأئةمةش هةقيقةيت زؤربةي مايل ناوبراو بة توصذي . ؤلكراوةث, بةرهةمبهصنن

يل لصرةشةوة دةتوانني بةو صنية ئاشنابني كة لة ما. نووسةر بن يان كولتوورؤلؤذ, يان ئةكادمييكةر 

مانا و ماهيةيت ئةو لةم ماالنة و بةئامرازيبووين خؤشةويستيش فرةت نكة بةشتبووين ئاضو. ةانةأؤشنبريانا ث

جؤرة نووسةرانةن يان ئةو توصذةن كة باس ةرووي ئةم ص شايان دةكا كة بةرهةمي زةين و طتصكستة يان ئةدةبة ب

سةرة واتة لة تصكستدا نوو, تصكستيش كة بةجمؤرة بةرهةمبص . لة داثلؤسيين كؤمةاليةيت ذيندةري ئافرةت دةكا

ثياوةكاين كؤمةلطةي طةندةل شيوةن بؤ ئافرةتكةن و وةكيتر لةناو مال و لة دامةزراوةكانيتري ناو كؤمةلطة 

تصكست لة ذيان جيادةكرصتةوة و تصكست دةبص بة شتص سةرووي ذيان ئةمةش  ئةوا, ئافرةت ذصردةست و بصدةنطكةن

 ناكانيا ةندةالنةية لة نووسني و كؤروكؤبوونةوةطدةليليشمان لةسةرئةمة ئةو أؤشنبرية . شتص ئةستةم و هةلةية

تةك هاوسةرةكانيانا تابلصي تووندأةو و صوةنديان لةمنن و وةكيتريش لةناو خصزان و لةثتابلصي ناسك و هص

ةنيا ئافرةت بةخؤي دةتوانص تةنيا و ت: دةطةين كة بلصيني) طرميان(ئصمة بةو هصثؤتصزة دا ئالةم حالةتانة .دةجالن

لةكان ةندةدرؤزن و ط, ئةلبةتة سياسيشة ,ؤشنبريةان دةتوانن بة أضونكة تةنيا ئافرةت. ؤي خؤي بصتةطلةسةر دؤز

لة نووسني و كؤروكؤبوونةوةكانا  نةتا و لةناو مال و خصزانةكةت بةوجؤرة نيت كةاؤذنةخصر تؤ لة ذياين أ""بلصن 
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نية و كارص ئاسان , تان دةكارن بةرهةميبصنن كة تةنيا ئافرة,ؤيية ئصمة دةزانني ئةم أاستط"". كةيوزارةي لصدةط

 هؤيئةوةش ئةوةية. وانة أةفتارنةكةنةر ئافرةتان ذيرانة و لصهاتوطةورةشي لصدةكةوصتةوة ذيندةري طصكدادانص ث

و بؤية ياوةوةية ثؤشنبريي بةدةست دةسةاليت سياسي و أ, وةك كوردستان , ساكؤمةلطةي طةندةل و كؤالث لة

ين ياخيبوونص لؤذيكييانة و وبةروبونةوةكانيانا كارلةسةر بنةماكاي يةكةم دةبن طةر لة أتان زةرةرمةندئافرة

   . ؤيص هصمنانة نةكةنطفتووط

كة ساالنص  انةوص داكؤكي لةو تصزة بكةيننامكة اليسةرةوة بةرضاوماخنست ةخنة مسبؤليةوة ئصمة لةأصطاي ئةو أ

واية بؤلةمةوال تةنيا ئيعتيبار ستيظا ثشتطرييلصدةكرد كة طوي فصمينيستةكان ذوليا كريلةمةوبةر نووسةري ناسرا

نووسيين ""ئةلبةتة ئةوةشي ناونا. بؤ ئةو نووسينانة دةكرص دانرص كة ئافرةتان بةخؤيان دةينووسن

  . ووندةكاتةوةصرةش منوونةص زيندوو دصنينةوة كة أاسيت ئةم مةسةلةية أل"".مصيانة

دروستبوو كاري ئةم "" قاوةخانةي فةلسةيف""قاوةخانص بةناويضةند سالص لةمةوبةر لة شاري ستؤكهؤمل 

وناكبريية واين بواري فةلسةفة بؤ طفتووطؤ لةسةر شتة أقاوةخانةية ئةوةبوو مامؤستايان و توصذةرة

"" ةي لةسةري لة  تصزص دكتؤرانامةكئصوارةص خامنصكيان بانطهصشتكردبوو كة بةتازةط. نداريبكاهةنووكةيةكان ميوا

اوة وويت هةر دية ئةو ئصوارةية لةبارةي كريستيظئةوي ئةو خامنةسوي. بووبوةوة"" اذوليا كريستيظباخيصيت 

ان و بةخؤي هةر ئةوةشة كة كريستيظاش دةيلص بةالم ئةوةي بؤ ئصمة طرينط بوو ئةوةبوو كة ئصمة اليسةرةوة وومت

   :ةكامنان لةم أوةوة تصهةلكصشيكةينبةطوصي ئةو خامنةي دا بضرثصنني ئةمةبوو كة مةبةستيشمانة لةطةل بؤضوون

مةرجي يةكةم ئةوةية ووتنةكةي . دوو مةرج ا بةجصية بةالم بةتصزةكةي كريستيظ ووت انبةو خامنةمئصمة 

استانة لةتوانايانة دأةو نةكاتةوة ضونكة ئةم جؤرة ئاأاستةهاص فصمينيسيت توونكريستيظا أصطا لة ئاأ

استانة هةن و كة بةداخيشةوة ئةم جؤرة ئاأ) و مصواتة ذيندةري نصر (نةوةدوذمنايةيت خبةنة نصوان ذيندةرة جياكا

شت لةو تصكست و هزرانة ثا كارص ئةوتؤنةكةن نووسينةكاين كريستيظ مةرجي دووةميش ئةوةية. بةزياديشةوة

ئصمة دةزانني : ئةمةو ئةوةمشان ثيصووت .بةرهةميدصنص) يان ئةمسةرةكة( ييةكةثياوة سيثصنووسي ثكرص كة 

ؤذئاواش بةوة ري أوةشةوة مصذووي كولتووغةدرلصكراو دةكا و لةمأ )خودص(ا باس لة سوبذصكتصكريستيظ

) ئاين, لسةفةفة, هونةر, ئةدةب(ةلص لة بوارة داهصنانيةكانيشا ثيادةكردوة و لةطتاوانباردةكا ئةم غةدرةي 

برييارة ودص زؤري لة بؤضووين ا بةخؤي سونابص ئةوةمان لةبريضص كة كريستيظ م لصرةكاريلةسةركردوة بةآل

ووس ؤمان نواتة أ, بارت و هاوسةرةكةشي , الكان , ؤلدمانط, دصريدا, شتراوس( هاوأصكاين  ؤذئاوايةثياوة أ

  .صضةوانةشي لصدروستكردووةشؤأشص لؤذيكي ث رتوة ووةرط ), سولرصز فيليث

لة , يان هونةرص, صستا لة دونيادا ئةدةبصئكة تايبةت بة كصشةي سصكسيزم وومتان صي ئةو ديتنانةي اليسةرةوة بةث

ئةم ئةدةبة كة هصزخيؤي لة . نةشومناداية كاربؤ بةشتكردين واتاي خؤشةويسيت و ماناي بةئافرةتبوون دةكا

ةتواناي سةرمايةداري طلوبالةوة وةردةطرص بصضووي لةناو طشت كؤمةلطة و ازاوة و ببازاأي أ مصدياي

ؤالثسي كورديش كة وتاري أوناكبرييةكةي بةزؤري بةرهةمي طةرووي خؤي كؤمةلطةي ك. كولتوورةكانا داناوة

نووسةري كورد  ئةمةش بؤئصمة ماناي ئةوةية. مصديايةوةي كةوتؤتة ذصرسيحري ئةم نيية تائةوثةأ

أاستة . بةرثرسيارة, بؤ سوبذصكيت ئافرةت دانانص ئةو تصكستةي هيض بةهاص, ةندةل تصكسيت ط لةبةردةستخستين

بةتةنط كصشةي ) هةروةك ئةو ضريؤك نووسةي اليسةرةوة باسكرا ( ؤشتووة ووسةران ناويان واأطةلص لة ن

ةندةلةكانيانةوة ية طؤذنامةوانئافرةتانةوة دصن بةالم لةأاستيدا ئةوان دةيانةوص لةأصطاي ديتنة ئةدةيب و أ

اي ي كؤمةاليةيت لةأصطروستكردين ستاتؤسواتة د( ئةم اليةنةش . ستاتؤسص كؤمةاليةيت بؤخؤيان دروستكةن

  نوصي كورديسيينوؤشنبريي كوردي و زيانص زؤريشي لة كردةي نووتاري أ يةكصكة لة خةوشةكاين) نووسينةوة

بؤية ئصمة وايبؤدةضني ئةو ياخصتييةي . داوة و كارصواشيكردوة خوصنةران متمانةيان بةوةنةبص دةخيوصننةوة
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يةكةم ئةوةية كة نةك هةر ئةو ئةدةب و هونةرة . تص دوو شتةبؤلةمةوال تاكي ئافرةيت كورد دةتوانص ثصيهةلس

دووةميش ئةوةية كة نووسةري . أةتيشكاتةوةبةشداري لة بةشتكردين ئافرةت دةكا بةلكو  نةخوصنصتةوةكورديية 

ضونكة ئةم دوو شتة أصطا . ئافرةيت كوردي ئةمأؤ ثصويستة كودةتاص لؤذيكي لة شصوازي نوسةرايةتيةكةيدا بةرثاكا

ضونكة ناماقوولية ئةو نووسةرة كوردانةي ناويان . ةو بةربةريةتةش دةطرص لةأصطاي نووسينةوة ئةجنامدةدرصل

يان . وةك جنصوباز و شةأفأؤش أؤشتووة نووسينةكانيان لةاليةن ذيندةري ئافرةيت كوردةوة خبوصنرصتةوة

أةوانبصذيطةريي بةسةر وشةي  دةبةنطيية ئةو تصكستة ئةدةبييانة لةاليةن ئافرةتانةوة خبوصنرصتةوة كة

  .  سؤزانييةوة دةكةن

ةندةل ةت بة مشةكبووين ئافرةت لة كؤمةلطةي كؤالثس و طصشتر تايببؤئةوةي بصينةوة سةرئةوي ماوةص ث 

شةي نوسينةكةمان و تايبةت بة يةك لةو تصبينيانةي دةبص لةم بة, انةوص لةوصوةوةسةرةتابصني كةكرد دةمانبامس

ضونكة ). ة ذيندةري ئافرةتوات( ؤشنبريانة لةم بةشةي كؤمةلةت باسكرص مةسةلةي بصباكي أي ئافررفتاودؤزي ط

ةندةل لةتةك ئافرةت كؤمةلطةي كؤالثس و ط) هتد..أؤذنامةوانان و, هونةرمةندان, نووسةران(توصذي أؤشنبريي 

اري مالةوةي لةتةك ةفتأةي ناوبراو لة كؤمةلط نووسةر يان سياسي منوونةبؤ. هةميشة لة ياريص دوانةيدان

جا ئةوة كةسص هاوكاري , ةفتارانةي جياية لة دةرةوةي مالةوة لةتةك ئافرةتص تر دةيكاأئافرةتةكةي زؤر لةو 

بؤمنوونة لةو (شوصنة طشتيةكانا هةروةها ئةم نووسةرة يان سياسيية لة . بص يان ناسياو يان نةديونةناس

يان لةو شوصنانةي خةلكص زؤر , الص لة مسينارص يان ظستيظ منوونةبؤ, شؤصنانةي خةلكص زؤري ليصكؤدةبصتةوة 

تابلصي أةفتار جيا و )ؤذنامةواين يان تةلةفزيؤين بؤمنوونة لة لصدوانص أ, وصننةوة دةيبينن يان دةخيئةو شتة 

اك ةر ضئةط, ئةم جؤرة دةستةبذصرة بةلكو  تةنيا نيشانة نية لة مونافقي ئةم نووسةرة يان تايبةتة ئةمة بؤ ئصمة

ئةمةش وادةكا ثياو لة . تةنيا أةطةزي ثياوة خةريكي مونافقييةنيشانةية لةسةر ئةوةي كة ئةوة , لصووردبينةوة

وةكيتريش .. شت شتصكي ئافرةت نيشاندابص و خؤي وةك بةرثرسي طلينخوازكؤمةلطةي طةندةل هةميشة ديسث

ئةمةش وشيت هةية افيزيكي و سرياو كصشةص ميتأةطةزي ثصدةكا كة ترسي ثياو لة ئافرةت لةوصوةدةستث

بةالم ئةم اليةنة لةئةمأؤدا تةنيا لة . نصوايلصدةكا بةردةوام قةيد و شةرت لةسةر ئافرةت دابةتةبيعةتيحال 

واتة تةنيا لةم جؤرة كؤمةلطانة ثياو سةرطةرمي سنوورداركردين طشت أةفتار و . كؤمةلطةي طةندةل ماوةتةوة

  .هةلسوكةوتصكي ئافرةتة

لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل حةساسيةيت نصوان ئافرةت و ثياو ,بلصنيةوص ئةوةشاندةم انوي وومتسةرباريئة

أةوشيت -نا ؤي و مأ - ي أةوت و ئاأاستةي ناياويش تابلصث) دوانةي(دةطاتة لوتكة و أةفتاري دواليسيت 

رةت طةندةلترة هةربؤيشة لةبةرئةوةي لة كؤمةلطةي ناوبراو ثتر لة ذيندةري ئاف) واتة ثياو(ئةم . وةردةطرص

روستكردوة زال و براوة بؤدئةوتؤي سة زةمينةص سيمبؤيل ئةم وةك ثياوص ئةو طةندةيل و كؤالث. هصزدارترة

ياو ئةو هصزة سروشتيةي تيا نية دةستبةرداري ث م هةروةك ووتيشمان لةبةرئةوةي ذيندةريبةآل. دةردةكةوص

ةركردن و قؤرخكردين كةسصيت مسؤط ةت و ئةمةش تةنيا بؤ زصترئافرةت بص هةميشة لة تةلة نانةوةداية بؤ ئافر

ثصشبأكصيص زؤر بصمانا , مةبةستمان لة ذياين طةندةال, هةروةها لةبةرئةوةي لة هةناوي طةندةليا. ة و بةسئافرةت

ي لة ووأ صوةندي خصزاين ئةميشئةوةي ثصدةووترص ث رتؤتةوةو بةشةكاين ذياين ط شت كةرتأةوشيت ط -و نا

خؤي ئةم اليةنة تةنيا بة كؤمةلطةي طةندةلةوة نةبةستراوةتةوة بةلكو ثصوةنديص . مان كردووةيل و داأطةندة

واتة ثصوةنديص خصزاين أاستةقينة و . زؤري بةو ئاأاستة ئابوورخيوازييةشةوة هةية جيهاين نوصي طرتؤتةوة

و ثياو بثارصزص أووي لة كزيناوة و  ثصوةنديص بتوانص ثصوةندي ناو خصزان يان ثصوةندي نصوان ئافرةت, بصطةرد 

أصطرص طةورةية سصستةمي ئابووري و سياسي سةردةم  ضونكة) تاكي(تةنانةت بووشة بةمةسةلةص ئيندظيدوال 

لةبةردةم ئةم هيواية بةتايبةت ثاشئةوةي ئةم سيستصمة أؤلص طةورةي ديووة لة كردين خصزان بة كارطةص بضووك 



 

www.dengekan.com 

12/8/2007 

. دا يادكرصتةوة. زي ئةبستراكت يان بة بةرووبومص كة تةنيا لة هونةر و ئةدةبو ئةوينداريش بة بةرهةمص ثيشةسا

. خؤشةويسيت وةك بابةتص لة سصكسيزم بةرباسدخرص نةك  شتصتر) واتة لة ئةدةب و هونةرا(ئةلبةتة لةوصش 

و   ئةمةش بةزؤري لةبةرئةوةي لة أؤذئاوا ئةدةب و هونةر دةمصكة خةريكي بةشتكردين  كردةي خؤشةويستية

جا . ووخت جياكاتةوةصكة لةوةكةوتوة خؤي لة سصكسيزمص ثدةمخودي خؤشةويستيش لةئاكامي ئةم ثرؤسةية 

لةبةكاربردين ئةم قسة  انمةبةستم"". وويتصكردمال لةخؤي نةبوو ميوانيش أ"" لصنيلصرة زؤرئاساية ئصمة ب

ناهةمواربوون بة بووين وصران و بارة بةخؤيان بارخوار و دؤزكؤمةلط نةستةقة كوردية ئةوةية ئافرةيت هةندص

كؤمةلطةش بة كؤمةلطةي طةندةل و ئةجمار بووين ئةم كؤمةلطةيةش بةبةشص لة بازاأي دأي سةرمايةداري 

) ةواتة كؤمةلط( ةورةكةو و شوصين لةناو خصزان و خصزانة طيابة ث صوةندي ئافرةتجيهاين مةسةلةي ئافرةت و ث

  ..تابلصي بةمشةكاوي تربوو

دؤزي ئافرةت  س تايبةت بةسارةكاين كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثوخر كة دةشص لصرة و تايبةت بة أت اليةنص

يت كة شت شتص بةدةست سياسي و هاوشصوةكانيةوةيةبةرباسخرص ئةوةية لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل ط

هةميشةيان لةطةل بةآلم ئةمان وةك ثيشةي . ئةمانةش بةتةبيعةيت حال ثياونؤشنبري بةشصكة لصي كة توصذي أ

ثةرةدان بة ثرؤسةي لةم حالةتة لةتةك ئافرةت بريتية لة وازي ئةمانة . زؤرترين وازيدان شت بةرامبةرصكيانا لةط

بؤئةوةي ئةمة ذيرانةبكةن ماوةي جارصدصن و يةك دوو سيمبؤل دروستدةكةن تا ئةمانةش . ئافرةتان.بةشتكردين

ةندةلةكةيان بريقاويكةن كة ئافرةت نيوةي كؤمةلة و ثساوي و طكؤال ةكؤمةلطووخساري لة أ بةمة ئةو وصنةية

ئةسلي . بةخؤي هةقايةتةكة وانية. ئامادةبووين هةية, ةندةلييةكة كانطاي ط, دامةزراوة مةدةنيةكانا  ئافرةت لة

ئةو  ةندةل دةيانةوصكؤمةلطةي كؤالثس و ط, يان ئةندازياراين, يستاينضونكة ئايديؤلؤذ. هةقايةتةكة بةجؤرصترة

نةوة بؤية بسأ, كة شوصين بة ئافرةت نةبةخشيوة ,  ةيةوةيةةوصلي ئةم كؤمةلطلةكة كؤمةاليةتيةي هةميشة بة ت

ؤسيت بةسةر ضةند ث, بةرثرسياريةتيةوةصويسيت و لةهةسيت نةك لةأوانطةي ث, جارجارة دصن و وةك سةدةقة 

ي بةجمؤرة دةبن بة سيمبؤل دةكةونة ناو بةالم حةيف ئةوانة. ئةم ئافرةت و ئةو ئافرةت دا دةبةخشصننةوة

ةكةي خؤيانيشا دةكةن و لةأصطاي ئةو ياريةوة ثصشبأكص لةتةك طشت ئافرةتاين كؤمةلط يارصكةوة ئةلبةتة

كة دواتر ئةمانيش , رة ئافرةتاين ناوبراوبط صياندةبةخشرصقايلدةبن كة ثوةكيتريش نةكهةر بةو بةسيمبؤلبوونة 

بةتايبةت , ودذبة ذيندةري خؤيان دةوةستنةوة , راوةوةةي ناوبندةيل كؤمةلطةأيزي ئةندازياراين طةدةضن

و هيض ياريصك لة ياريةكاين دةكةن خؤياننةخستؤتة نا شيصنووس بةدةستة نازدارانةةو ثؤلة ئافرةتة ثدذايةيت ئ

موعانايت نة لة ةندةالنةي بةجمؤرة ستاتؤسي كؤمةاليةيت دروستدةكةن ئةو ئافرةتة ط. ةندةلةوةكؤمةلطةي ط

أاستة . ةقسةنبيص) بةتايبةت سياسيةكة(ةندةلةكةو نةش دةتوانن لة فرتوفصلةكاين ثياوة ط ةنذيندةري خؤيان دةط

خؤي بةرضاوخا و  صويستة ذيندةريوةك كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل تابلصي ئافرةت ث ةهاصكيلة كؤمةلط

جووتص , تةنيا ثصكةوة, ةو تاكةشة كة ثصكةوة واوة و تةواوكةري ئايةشةوة ئةوةش نيشاندا كة كةسص تةلةوأصط

واتة , لةالص دذي سياسةيت بةشتبووين ئافرةت. زؤر جار دوانةيانةية) واتة ئافرةت(رفيت ئةم تاكة ثصكدصنن بةآلم ط

اوةكاين ئةم جؤرة هةمانكاتدا زؤرصك لة هةنطم لةت و مانادارة بةآلصويسدةوةستصتةوة كة ئةوة تابلصي ث, ؤيخ

بةم كارة هةلدةسنت ئةوة نيشاندةدةن كة بةخؤيان مةيلصزؤريان بؤ ئةو بةشتبوونة يان بةمشةك  ئافرةتانةي

ةلطةي ؤشنبريةي كؤمخؤي ئةمة دةقاودةق لة أةفتاري ئةو أ. ةي ناوبراو بةرهةميهصناوةونة هةية كة كؤمةلطبو

يان يتريش كة قةسيدةص ا و وةكةندةل دةضص كة لة مالةوة بة فيز و ئيشارةت لةتةك هاوسةرةكةي قسةدةكط

ةندةل ئةم أووداوة لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط. دةكا صشكةشيسص بة هاوسةرةكةي يان ئةوينةكةي ثضريؤكص دةنوو

ؤشنبريةش بؤئةوةي بؤ ئةو دةوروبةرةي خؤي بسةملصنص كة ئةم ئةو ئافرةتة أ بؤية.دةبارة نةبصتةوة جار نية

ئةم .  زؤربةي سياسي و أؤشنبرية طةندةلةكاين كؤمةلطةوةو دةستدةخاتة دةسيت هةية و حسصيب بؤكراوة دص
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هةرلصرة و تايبةت بةم اليةنة . ايين دؤزي ئافرةت دةكطواية ئةم كار بؤ طؤأ ئةمةش لةسةرئةوبناغةية دةكا

ترسناكة و ثأيشة لة دياردةي  زصدة ةندةل تابلصي لةبةرئةوةي كؤمةلطةي كؤالثس و ط, ئةوةشبريدةخةمةوة كة 

ةندةلةي دةبص بة يان ئةو ئافرةتة أؤشنبرية ط ةيةافرةيت طةندةيل ئةم كؤمةلطبؤية ئ ال و دواليسيتثاأادؤكس

وة بة يةكص لة أصطرةكاين جيادةكرصتةوة بودةكرص ةندةلة زؤر بة زةمحةت لةو سياسي و يان أؤشنبرية ط سيمبؤل

  .ةيةئةو كؤمةلط رؤسةي نةشومنايث

 و بةمشةكبووين ئافرةت لة ة كصشةي سةرةكي بةشتبووين خؤشةويسيتبؤية وايبؤدةضم ناشص ئةوةمان بريضص ك

 بةلكو كصشةكة رسيار ننيكؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل هةر ئةمة نية و تةنيا أوناكبرياين ثياو لةمأوةوة بةرث

  .رؤسةي ئةم بةشتكردن و بةمشةككردنة بةشدارنواتة ضةند توصذ و اليةنصتريش لة ث. ةئاقارةضةند جةمسةري و فأ

فرةتةي دةبص بة ئةندامي يةكيةيت طةندةالن و ئةو ئا, لصرةوة دةكرص بصينة سةر ئافرةيت أؤشنبريي طةندةلكةواتة 

ئصستاش لة كوردستان منوونةص زؤرمان لةم جؤرة . ساماين نةتةوة لووشدةدا ة طةندةلةكة ياوشانبةشاين ث

كستة شيعرص بوونة بة مؤرانة و ضوونةتة يزة تصأئافرةتانة هةية كة بةهؤي نووسيين ضةند سةروتارص يان 

واتة , كرص دةخيؤن بةلكو ضوونةتة جةستة طةورةكةشةوةصياندةنةك تةنيا هاوذيندةرةكانيان و تاثجةستةي 

كة ثصضةوانةي ئةو ئافرةتة , ةندةالنةئةم ئافرةتة ط. و تاثصياندةكرص ئابووري ئةم كؤمةلطةية دادةأزصنن, كؤمةلطا 

اي ئةمانة ئةدةبة و بةو ئةدةبةش خةونيان شيعرنووسينة و تةكنةلؤذي, ناوبراو تةثاندوينبةأصزانةن كؤمةلطةي 

وةتةكايةوة تابلصي سووديان لصوةرطرتوة و ضةورترين نانيشيان  هصنا أؤشنبرييص طةندةيل ئةوتؤيان

دةستةبذصرة ن كردوة بة بةشص لةو ئةمانة كة دوذمين ذيندةري خؤيانن زؤر بةوريايةوة خؤيا. يدةستكةوتووةث

كوردستانة ئةلبةتة لةبريمان نةضص لةم . ةندةلةي هيضبةهاصكي بؤ ذيندةري بةرامبةري نيةطوناكبريية أ

ن بةهؤي ئةم ةندةلةكائافرةتة أؤشنبرية هزر ط, جؤرةكاين تراذيدياية  شتكة مؤزةخانةي ط,داماوة 

مةبةستم تراذيدياي (ئةو تراذيديايانة ةرمة و لصزانيشن لة الواندنةوةي تراذيديايانةوة بازاأيان هصجطار ط

جا ئةو ئافرةتة أؤشنبرية ). ئافرةتة ترسصنراو و تؤقصنراوةكان, ئافرةتةكوذراوةكان, ئافرةتة ئةنفالكراوةكان

ةندةلةكة طؤشنبرية سياسي و أياوة و بالوكردنةوة بوونة بة هاوشاين ثةندةالنةي بةهؤي زؤرنووسني و بةلصشاط

وةشةوة دصن ئةو بةشة لةو مؤزةخانةيةدا هةية و لةمأئةو تراذيديايانةوة سةرقالدةكةن  خؤيان بة الواندنةوةي

ةمة نةكةن نة دةتوانن مونافةسةي لة تراذيدياية دةالوصننةوة كة بة ذيندةري ئافرةتةوة تايبةتة ئاخر ئةمان ئ

 يةكة دابةشدةبصؤية ثسثؤأب. يمبؤل بنصيانبكةن و نةش دةتوانن بؤ هةميشة سثياوة طةندةلة أؤشنبريةكةي هاوأ

ةندةلةكةش لة ئافرةيت رةتة أؤشنبرية طياوي ئةنفالكراو و شةهيديهةلةجبة دةدوص و ئافو ثياوة طةندةلةكة لة ث

ئةوةش كة ض ثياوة أوناكبرية طةندةلةكة و ضش ئافرةتة أوناكبرية . شةهيدي هةلةجبة دةدوصئةنفالكراو و 

صكدانةوةصكولتووري و شيكردنةوةص دةروونناسيانة لةبارةي ئةو طةندةلةكة برييلصناكةنةوة ئةوةية كة ل

   .ئةجنامدةن.تراذيديايانةوة

 شاياين تصأامانة ئةوةية ئصمة  كةبووين خؤشةويسيت و بةشتبووين ئافرةت يةندةلاليةنصتر كة تايبةت بة ط

 ية لةتةك ئافرةتو يان  مةم و زينني نةدةبا, خةض و سيامةند, شريين و فةرهاد, نةوةي الس و غةزال 

انة كؤمةاليةيت و كولتوورية لة طؤأ وةوةلةمأ ةندةلةكامنانطةفتارة أئصمة كة هةندص لة . ةندةلبنيأةفتارط

شت وةك طلةبةرئةوةي , دةبةين وبةكار صضةوانانةزؤر ئاوةذوو و ث رتنانةئةم وةرطرتوة وةرط سةردةميةكانةوة

شت شتة تازة و نوصكانيشمان ال باش و ؤمانةوة نةماوة و طن بة كالسيكي خةيوةندمياثنةتةوةكاين سةرزةويش 

ئةوي طشت , وايةانيصشمث. اين كولتووري و كؤمةاليةيت لةوةزياتربنيص ضاوةأواين طؤأضاك و نايابة دةب

نة ئاينة و نةش فةلسةفة هةروةها نة  ةاليةتيةوة يةكخستوةاين كولتووري و كؤملةأووي طؤأايةيت نوصشي مرؤظ

وةية لة هةركوصبني بةرهةمهصنةري ئةم ضاخة كة بةدوامانة. كولتوور بةلكو ضاخي زانياري نوصيةزمانة و نةش 
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صكيشمان دةخا ن تةكنيكي تازة كة يةكماندةخا و أضاخي زانياري نوص يا. شت دياردة سةير و غةريبةكانةط

 و  كؤمةاليةيت اينبةئارةزووي خؤشي فأصماندةداتة ناو طةرووي تةنياي و دابأ بةوجؤرةي مةبةستيةيت

اي خؤمان لةتةك يةكا كؤك و ناكؤ دةبني هةروةها بةبص هةوةسي خؤمشان واتة ئصمة بةبص ئاط. ةوةأؤحيةكان

. ئصمة ئةمة دةكةين ضونكة تةكنةلؤذياي زانياري نوص مةيلي لةسةرة. كردار و هةلسوكةومتان دياريدةكةين

و  ياذي و هصزداري هةموو هونةر و ئايديؤلؤة لة طرينطلؤذياي تازة ئةوةندة زال و سةرجنأاكصش و كاريطةرتةكنة

و ئاكارص تايبةت بةخؤيةيت تائةوثةأي  ةوشتكنةلؤذيا نوصية كة بةرهةمهصنةري أئةم تة. ئاينصكي بردؤتةوة

. انةش دةكارن لةتةكيا هةلكةن كة بةرهةمياصناوةر و كؤمةلطتةنيا ئةو كولتوو. انكاريهصنةرةباالدةست و طؤأ

مشةخؤرة نة لة ؤذانةيان لةسةري اربردين تةكنةلؤذياي ناوبراوة و طشت ذياين أةنيا كاريان بةكئةوانةي ت

هةر دوورناأؤين . دووري طؤأانةكاين ئةم تةكنةلؤذياية دةطةن و نةش دةكارن خؤيان لةتةكيا بطوجنصنن

تر دوذمين طةورةي كةوة شصوازةكاين تةكنةلؤذياي أؤذئاوا بةكاردةبا وةكيووصتريؤريزمي نوص كة لةطشت أ

يةكصكة لة ةكاين تريؤريزم تصكةوتووة بةلكو يان كؤمةلطادؤكسص نية تريؤريزم تةكنةلؤذياشة ئةمة تةنيا ثاأ

ناحاليبوونةكاين كؤمةلطة ناأؤذئاوايةكان لة كؤمةلطةي ديطيتال بةالم ئةوي ئصمة لصرة دةخوازين بةكوريت 

صوةندية كؤمةاليةيت و ث ةري بةسةريطيتاليبووين ذيان كاريطبةدئةوةنية كة ضةند دياردةي  سةرجنيبخةينة سةر

ضةند واتاي خؤشةويسيت و كةسصيت  ةؤحيةكانةوة بةجصهصشتوة بةلكو ئةوةيايين و أكولتووري و تةنانةت ئ

يةش بؤ ئةو فةوزا كؤمةاليةتية هؤي ئةجمؤرة بريكردنةوة. ئافرةت لةئاكامي ئةم دياردةيةوة زيانليصكةوتووة

كة كؤمةلطةص  ,ةي تازةي كورديلةناو كؤمةلط )يديؤكامصراي ظ, ئينتةرنصت, مؤبايل(تةكنيكي نوص صتةوةدةطةأ

صيدةلصن خودي ئافرةيت ضةند ترسناك بص بةالم ئةوةي ثئةم فةوزايةش . دروستيكردووة, ساويةطةندةالوي و كؤالث

ئافرةت هؤي ئةوةي بؤ . وصشت كةس و شتصتر بةردةكةثصش طريشكي ئةم ترسناكيةي ثكورد يةكةم بوونةوةرة 

ةندةل بؤ لة كؤمةلطةي كؤالثس و طوون نيية هؤي ئةوة أوونة بةالم  أريشكي ئةو ترسناكيةي بةردةكةوص يةكةم ث

صتةوة بةلكو بؤ طةأئةلبةتة هؤي ئةمة تةنيا بؤ شصوةي هةلةبةكاربردنةكاين تةكنيك نا. تةكنيكيش دذ بة ئافرةتة

انة زؤر ئةم اليةنةش أووةكاين تةنيا لةو كؤمةلط. ئافرةت بةكاردةبا بة صتةوة تةكنيك دذدةطةأ ئةو هصزةش

تةماشادةكرص ؤذئاواي لةالص تةكنيك وةك شتص ناحةالل و أضونكة . دةردةكةوص كة ئافرةت تيايا الواز و بندةستة

ةواتة ك. ةندةيل سصكسي خؤي مومارةسةكاطةندةل ئاسانتر طياوي و لةالصتريش تةكنيك أصطايةكة بؤئةوةي ث

ثاراستين ئافرةت لة ةندةل لة بةرذةوةندي ذيندةري ئافرةت نية و ئامرازصكيش نية بؤ لة كؤمةلطةي ط تةكنيكيش

ةفتار و ندةستكردن و قؤرخكردين أؤلص زؤر لة بأةندةل كؤمةلطةي كؤالثس و طتةكنيك لة , واتة. ذيندةري ثياو

م نايةكسانية ئة. ي نايةكسانية ذيندةريةكان ببصتةوةووبةرئةمةش وادةكا أ جوولةي كؤمةاليةيت ئافرةت دةبينص

ةل خؤي  تةكنيكةوة دروستدةبص و تةكنيك لةطةندةل بةهؤي بةكاربردينذيندةريةش لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط

نكة هةروةك هةموو ضو. ةي ناوبراونانةكاين ثياوي طةندةيل كؤمةلطنةيهصناوة بةلكو ئةمة يةكصكة لة داهص

ةندةل دةيةوص تةكنيكيش تةنيا لة خزمةيت ئةو بص و تةنيا ئةو شارةزا و بةكاربري ي طحالةتةكاين تر ثياو

ةندةلضييةكان لةسةر ئمصسئصنص يان ي نية طبؤية شتص نائاساي. بةروبوومةكاين تةكنةلؤذياي زانياري تازة بص

وو ذيندةري ئافرةت كة ئةمانة هةم, ؤيةكي تةلةفؤين كض و هاوسةر و يان خوشك و دايكيان ةيلص يانيش طفتوطم

  . يادةكردين ئةوةكة ئامادةبن زةبرخوازبن هؤ و بةهانة زؤرة بؤ ثئةمان . بكوذن و يان تريؤركةن, صكدصننث

ة طرفت مي تازةشة لبةخؤي تةكنيك لةطةلص أووي كؤمةاليةيت و كولتووريةوة طرفتاوية و هصنةري طةلص فؤأ 

ضونكة نة دامةزاروةكاين . دانةوةي خؤيانيان هةيةطةندةل أةنطبةآلم ئةو طرفتانة كةمتر لة كؤمةلطةي كؤالثس و 

تةوة و نةش كارطة و نصوةندةكاين توصذينةوة و ثةروةردة و بةأصوةبردن دةولةت زؤر بة تةكنيكةوة بةستراوةنة

ي تةكنةلؤذيابةكاربردين ؤذئاوا لة ئاكامي رؤظي تازةي أةلص لةو نةخؤشية دةرووين و كؤمةاليةتيانةي مبؤية ط
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رفت و بةالم ئةو نةختة ط. زانياري نوصوة دووضاريدةبص مرؤظي تازةي كؤمةلطة غةيرة أؤذئاوايةكان ثصيئاشنانية

اشكةوتووةكان لةئاكامي اليةتيانةش خةلكي والتاين غةيرة أؤذئاواي و بةتايبةت والتة ثنةخؤشية كؤمة

 ؤذئاواشمرؤظي تازةي والتاين أ وةبةكاربردين بةروبوومةكاين تةكنةلؤذياي زانياري نوصوة دووضاريدةبنة

ؤذئاواي ئةو تةكنيكةي لة والتاين غةيرة أصتةوة بؤئةوة دةطةأ هؤي ئةمةش زؤر بةكوريت. صيئاشناننيث

اناي ئةمةشوادةكا تةكنيك تو, ةشةي زانست و زانياري ئةم جؤرة والتانة نني وكاردةبرص هصنراون و بةري طبة

  . ازص زةبراوي نيشانداؤشي وةك ئامأةوشيت خةلكي نةبص و خو خووأ ةفتار و هةلسةوكةوت و نةرصتطؤأيين أ

نةخوصندةواري طةندةل  انصكؤمةلطة بةوةنابص بة كؤمةلطةص تةكنيكي بازرط, كة انةوص ئةوةشبلصنيدواتر دةم

 .ؤشنتبيصنص بؤ فأ يوتةرص يان هةزار مؤبايلصؤمثك 100وابؤ شوصنص وةك دوبةي و ويسيت بازرطاين وايلصكا بأ

نةبووين هوشياري كؤمةاليةيت لةسةر مةترسيةكاين بةهةلةبةكاربردين  ةهةموو ئةوانةش طرينطتر ئةوةيةل

دةكا ئاذاوةي كارص ئةوتؤش, كة موبايل و ئينتةرنصت بةشصكن لصي , بةروبوومةكاين تةكنةلؤذياي مةدةين نوص

هةمان ئةو ة أةنط. دروستبص, كةلصيكة كؤمةلطةي طةندةل بةشص, لطة ثاشكةوتووةكانةورةي كؤمةاليةيت لة كؤمةط

أووبدا بةآلم , كة بةخؤيان بةرهةمهصنةري أاستةوخؤي تةكنيكي تازةن, ئاواشؤذئاذاوانةش لة والتاين أ

و فيودايل  ةوشيت خةلك سةرضاوةص نةرصيتةرصيت لةم والتانة بووين نيية و أةفتار و خووأرفيت نلةبةرئةوةي ط

خةلةتاين كضي الو و يان , -ازيمنالب –صدؤفيل ونة دياردةي ثبؤمنو( رفتانةين طنيية بؤية تصكأاي ئةو ئاذاوانة يا

ئاأاستةي ثؤليس و  بةكاربردين تةكنيكي نوصووة دروستدةبن لةئاكامي بةهةلة) ئافرةتان لة ئينتةرنصت بةطشيت

شيت نةرصيت و نةك ويسيت تؤلة و خوأةو, طةر دادثةروةري كؤمةاليةيت بؤية . ا ياساسيةكان دةكرصندامودةزط

رفتانةي لةئاكامي بةهةلةبةكاربردين بةروبوومةكاين بةسةر دامودةزطا ياساييةكانا زالبص ئةو ط ,ئاغاوايت

بةالم ئةم مةسةلةية لة . تةكنةلؤذياي زانيارييةوة دروستدةبن بةبص ئاذاوة و بةربةست ضارةسةردةكرصن

ةروةري دادث-كة بةخؤيان لةسةر بناغةي نا, ا ياسايةكانضونكة دةزط. كؤمةلطةي طةندةل ئةستةمة بصتةدي

. يادةدةكرصو ذيندةرية بصنة قسة كة لة كؤمةلطةدا ثيةكسانية كؤمةاليةيت -ناتوانن لةو نا, ذيندةري كاردةكةن

دص هؤي بةالم هةن, ةدةري لة كؤمةلطيةكساين ذين- ةتيشة بؤ بةردةوامبووين ناو هؤص بنةأ ,ئةمة بةخؤي هؤصكة

ا ياساي و مافيةكانا باالدةست دةزطئةوانةي لة : تني و هةندصكيشيان الوةكني لةوانةيان بنةأتريش هةن كة بةشصك

دادوةر و دادوةر ذمارةي سةرويبؤمنوونة . ةشنبةزؤري ثياون و لة ثياوة طةندةلة سياسيةكاين كؤمةلط و هصزدارن

 نيش لةسةر جؤرة بنةما و تةشريعصياون و ئةوابةزؤري ث, ونة كوردستانبؤمنو, ةندةلةكاناو قازي لة كؤمةلطة ط

ئافرةت . ز و ناسازةي ئافرةت لةم شوصنانة زؤر كبؤية دةنط. سةرضاوةص ئاينيشي هةيةزؤر نةرصتيية و كاردةكةن 

نيو لةضاو (مرؤظو نيوة ) عاتيفي( بةكةسص سؤزاوي, ا نصوةنديةكاين دةولةتن كة لة دةزط ,ايانةلةم جؤرة دةزط

ئةم مةسةلةية كة زؤر نةرصتية . هةية ة دوو شايةيت ئافرةت دةنطي يةك شايةيت ثياويوات. لةقةلةمدةدرصن) ياوث

ا و بؤئةو واوةيت خؤيبطايانةدا نةتوانص بة مايف تةلةم جؤرة دامودةزطو بنةضةص ئايين هةية وادةكا ئافرةت 

ؤيصتري بنةأةيت ه. هتد.وةك دادوةر و, ياو وةك شايةدث, ثياو بص يشة دةبص ضاوي لة دةسيت ممةبةستةش هة

بؤ وةرطرتين ماف و طةأانةوةي هةق و بةسزاطةياندين تاوانكار  اص سةرةكييةئةوةية كة دةزطاي ثؤليس كة دةزط

يان . ةندةل سامي نييةلة كؤمةلطةي ط ؤليس يةكصكة لةو كةسانةيث. طةندةل بايةخ و كصشي نيية ةيلة كؤمةلط

ئةوانةي . نية) خصلةكييان(انشتص سياسي و قةبةليل نني و ثيا الي ئةو كةسانة سامي هةية كة طةندةؤليس تةنث

يان سةر بة خصزانة سيمبؤلية ئةدةيب و و يان ئاغا و دةرةبةطةكانة  شتيان سياسيةكانكة طةندةلن و ث

ئةمةو بص سامي ثؤليس لة كؤمةلطةي  .ؤليسيان البكةيثالتةيان لصدص باسي شكايت ط سياسيةكاين شارن ئةمانة

 شيتل و تاقم تيايا هصزدارن بةلكو بةطصتةوة كة بنةمالة سياسي و ئةدةيب و هةندص خصئةوةناطةأطةندةل هةر بؤ

اي ئاسايش و ةزطرسينةوة وةك دثؤليس لةطةل هاتنةكايةوةي دةزطايتري لصيثصتةوة كة بؤئةوةدةطةأ
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دةسةاليت  ئةوانةش كة سةرووي. ةر نييةثؤليس ئةوةندة كاريط ئيدي ستاتؤسي كاري) موخابةرات(زانياري

هةر بؤطيان خةلكة داماو و بص ثةناكة دانراون ئةطةرنا ئةم ) واتة دةزطاكاين ئاسايش و زانياري(ثؤليسن 

خبستبايةتة بةردةست ةندةليةكان لةسةر أادةي طةندةيل و بوارة ط ايانة دةباية زؤرترين زانني و زانياريياندةزط

بةالم ئةمشتانة لة . صزةوةنةوةنال ئةو دياردة قباية كة لةثطشت ئةوانةشيان ثةلةكصش بةردةم دادطا كردو ثؤليس 

استةقينة ئةندازياراين سياسي سةرةكي ناو ونكة طةندةيل أةندةل مةحالة بةجمؤرة بصتةدي ضكؤمةلطةي ط

ند و زةق كاردةكا كة بص ثشت انةدا ياسا تةنيا لةئاست ئةو كةسانة تووبؤية لةم حالةتة و لةم كؤمةلط. دةولةتن

وةوة زةرةرمةند ت دص و ضةند تاكي ئافرةت لةمأبةالم لةم كةينوبةينةدا ضي بةسةر دؤزي ئافرة. دةرةتاننبص  و

لصبص لةم ساالنةي انمشادةي ئاطئةوةن ..ئةمة مةسةلة سةرةكيةكة نيية بؤ توصذي سياسي يان أؤشنبريي دةبص

 اكاين دةولةتيشا بالوبوونةتةوةدامودةزطوة و دواتر بةسةر زؤربةي دواي بة هةزارةها ئافرةت زانكؤيان تةواوكرد

ةروةري ذيندةري نةنراوة دادث-هةنطاوي طةورة بؤ ضارةسةركردين نايوة و بةالم ئةمة لة ئةسلي كصشةكةي نةطؤأ

افرةتان دةطةأصتةوة كة كؤنكرصت بؤ خودي ئ,  بةباوةأي ئصمة, ص لة هؤيةكاين سةرنةكةوتنيش لةم أوةوةو بةش

 ةندةل و مشةخؤريشان كردوة بة نوصنةر و قسةكةري خؤيان و بةشةكةي تريش بؤئةوةطناصنةثةيظني و كةسانص 

افرةت الواز و بص دةرامةت بص و لةكؤتايدا خؤي ثصش ةندةيل سياسي و ئابووري كارصوايكردوة ئدةطةأصتةوة كة ط

ووشةوة أئةمةش طةلص جةمسةري هةية و لةطةلص . الكي و مجوجؤليةكاين خؤي دانصر بؤ ضاوشتكةسص سنوط

كة هةريةك لةو , شةي ئافرةتانؤ لة كصبؤ هاتنةط اي مةدةين لةم ساالنة وين دةزطبؤمنوونة زؤربو. دةشص ببينرص

هؤيئةمة بؤئةوة . كصشةكاين ئافرةت دانةناوة بناغةص ئةوتؤي بؤ ضارةسةركردين, ايانة ناونيشانصكي هةيةدةزط

ةيدادةكةن و يان لةبةرئةوةي حيزبص دياريكراو نةك اسي ثانة ئابووريةكةيان بةجؤرص سيايدةطةأصتةوة ئةو دةزط

ايةش زؤرجار وةك شوصنص بةكاردةبرص بؤ و خودي ئةو دةزطدةولةت يارمةتيان دةدا ئةمة وادةكا سةربةخؤ نةبن 

لةوةسةيرتر طةلص لةو دةزطايانةش . لبةر بؤ سياسييةكاندةركردين كةواديري سياسي يان دروستكردين دو

ئةمةش ص بة كةسص دةدرص يوةك ديارزؤرجار يان بةأصوةبردنةكةاي كاروباري مناالنيشةوة طئةلبةتة بة دةز

يان فيسكانة وةزير و ثياوماقوويل  شةهيدي ناوداري حيزبصك بصخصزاين فالنة ئةو كةسة أةنطة لةبةرئةوةي 

 و يانةصكي اية كة زؤرجار وةك سةنتةرصكي ضاالكي كولتووري يان ماللةم حالةتانةدا ئةو دةزط.سياسي

ش نةك هةر ئةم جؤرة كارانة. ةراي و مشةخؤري زياتر هيض بةرهةمناهصنصكؤمةاليةيت خؤي دةردةخا لة هيضةط

 ساماين نةتةوة بةناوي ضاالكي طةورة دةبص بةلكو أؤلص طةورةشيان لة فةوتاينلة بةمشككردين ئافرةت  أؤليان

ئةم جؤرة طةندةيل لةسةر  ير سةيرهةقايةيت سةدةيةها  أؤذيش نيية.  دةبص ةوةةاليةتيشكولتووري و كؤم

ة كة ئافرةت ص ئةوةييةتانة دروستدةكرلةسةر ئةم جؤرة هةقا يةكةم وصنةي طةندةليش كة,و نةبيسني شوصنانة 

االكيانة ةندةالنةي ئةو جؤرة ضضونكة ئةو ئافرةتة ط. بةخؤي وانيةبةالم . يسوادةكابةدةسيت خؤي ئافرةت أ

ةندةلةكانن كة دةيانةوص بةهؤي ضةند سةنتةر و يانة و بصكةلكي دةسيت سياسية طوة ئامرازص صدةبةنة أ

  .    ةي مةدةين دروستكةنكؤمةلط, دصنن مماو بةرهةكة ضاالكي طةندةل و داأ,مالصكةوة 

بووين خؤشةويسيت و يةندةلةم بةشةي نووسينةكةمان سةبارةت بة طصويستة لاليةنص تر كة تابلصي ث

ةري ئةم اليةنة بةسةر كاريطووتنص كورتةلةسةر دياردةي تريؤريزم و  ئافرةت بةرباسيخةينةكبوووين تاكي بةمش

خؤشةويسيت لةو كؤمةلطانةي تريؤريزم كة  لةمأوةشةوة بؤئةوةدةضني. خؤشةويسيت و سوبذصكيت ئافرةتةوة

كؤمةاليةتيةكانة دية صوةنتريؤريزم كة تصكدةري ث. ديدا دةذيسؤزي و وجو بةخصو دةكا لة أاأاي و دلةأاوكصيص

ايةكة كةواتة تريؤريزم أصط. تريؤريزم دوذمين باوةطةورةي ئافرةتة ضونكة. ةورةي خؤشةويستيشةبكوذي هةرة ط

ؤرة عيشقصكيشة لةسةر بؤ هةلوةشانةوةي عيشق بةالم ناشبص ئةوةمان لةبريضص كة تريؤريزم بةرهةمهصنةري ج

رفيت سصكس و يستةكان يان أيزص ذنيان هةية يانيش طبؤمنوونة طةلص لة تريؤر. شصوازي باوةأي سياسي خؤي
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ئةمةو نابص ئةوةمشان بريضص  تريؤريزمي نوص أصطاصترة لةبةردةم . ايلصكردون بنب بة جةنطاوةرخؤشةويسيت و

نةش دياردةي تريؤريزمي تيادا مةلطائةمة و ئةو كؤ. ياو بة هصماص بؤ ئازايةيتثياو بؤ دةرخستين هصز و بووين ث

ئةلبةتة لةم أوةشةوة . دذةئافرةتنو بصسؤز و  و وصنةيةشي لةسةر دروستكراوة كة ثياوةكاين دأة ئةةشةدايلة ط

لة دروستكردين ئةو هةردوو بةجووتة  ش تريؤريزم بةخصودةكاانةا و مصدياي خودي ئةو كؤمةلطؤذئاومصدياي أ

بة  كةهةموو جارص تريؤريزم  صتةوة بؤئةوةيدةشص لصرة بثرسني بؤ؟ هؤي ئةمة لةالص دةطةأ .رسنوصنانة بةرث

انة دةدا كة هةم ئيسالمي ةندي نصوان نصر و مصي ئةو كؤمةلطصودةبةسترصتةوة ئةمة طةورةترين دةطة لة ثئيسالم 

قة زؤرةي ض ئيسالمي تازة لةاليةن خؤيةوة و ضش أ صتةوة بؤئةولةالصتريش دةطةأ. تياية و هةميش تريؤريزم

كةئةوةش ) ةوشتأ, ئابووري, تةكنةلؤذيا, ةرهون(هةيانة ؤذئاوايةكان تة ألة طشت شتريؤريزم لةاليةن خؤيةوة 

بؤ خةلكي كارصوايكردووة ئةو ضواندن و تصكةلكردنةي لةنصوان ئيسالم و تريؤريزم دروستدةكرص بة ئاساين 

 ؤمةاليةيت ذيندةري ئافرةيت كؤمةلطةكاردانةوةي خؤي بةسةر ستاتؤسي ك ئةمةش وةكيتر. ؤذئاواي هةرس بصأ

ندةري ئافرةت دؤأاو و بص وةوة ديسانةوة و وةكهةمووجارص هةر ذيبةالم لةمأ. ؤذئاوايةكانةوة هةيةغةيرة أ

ضونكة ئةو وصنانةي أؤذئاوا لةسةر ئيسالم و تريؤريزم دروستيدةكا ئةو ئافرةتة ناأؤذئاواييانةي . ةنايةث

بؤنةكان أؤذئاوايةكان لةأصطاي هةندص أةفتار  ضونكة لةطةلص لة. دةكةونة ناو والتاين أؤذئاواوة ثصيلةكةداردةبن

بؤية ئافرةيت . و ووتنةوة ئةوة بري ئافرةتة ناأؤذئاواييةكان دةخةنةوة كة سةر بة كولتوورص دأ و نصرساالرين

لةهةمانكاتدا . كورد لة هةندةرانيش باجي ئةو تووندأةوي و ثياوساالريية دةدا لة كؤمةلطةكةي خؤيا تيايذياوة

ؤذئاواش لةماليةنةوة كارخيؤيدةكا و زوو زوو ثياوي والتاين ناأؤذئاواي بةجؤرص وصنةدةكا كة مامسصدياي أ

بؤئةوةش كة ئافرةتة  نةك هةر بؤئةوةي ئافرةتة أؤذئاوايةكان هيض مةيلصكيان نةضصتةسةري بةلكو

دةبص لةناو ) نيزاع(ئةمةش زؤرجار ماناص زؤري بؤ ئةو كؤنفليكتانةش . ناأؤذئاواييةكانيش حةز بةبينينياننةكةن

ضونكة كة كةسص كة لةدةرةوة وةك دأندة تةماشاكرصي ناشص لةمالةوة و .خصزانة أؤذهةالتيةكانا دروستدةبص

  .بؤهةميشة وةك فريشتة سصركرصي

ان بةرباسيخةين ئةوةية لةئصستادا زؤر ئاساية طشت كؤمةلطة و باشة لةم بةشةي نووسينةكةمانيصماليةنصتر كة ث

صوةندي نصوان نصر و مص هةبص بةالم ئةم مةسةلةية  يان ئايين ثصناسةي خؤي بؤ خؤشةويسيت و ثطرووثصكي ئيتين

واتة ثصناسةكان هةموو وةك يةك . صن و هةل و مةرجص دابينكاشت شولةطوةك خؤي ناتوانص شوصن بؤخؤي 

لتووري ضونكة لةطةل هاتين كو. ثؤثولصر نابن و شوصين أةزامةندي طشت كولتوور و كؤمةلطةص نابن

كدادانبوونة و هةريةكة ئةيةوص بة ثصناسة و ناسنامةي صم  ثصناسةكان لةتةكيةكا دووضاري ثاليزمولتيكولتووأ

سيت دةبةنةوة صناسةكردن بؤ خؤشةويبؤية أؤذئاوايةكان ئةم جياوازية لة ثمبص رةرطؤشنبريي خؤيةوة سةأ

مؤدصلة  تةنيا ئةوةي بؤدةمصنصتةوة ئةولةكؤتايدا  ةندة وصنةكان تصكةلدةكرصن كة مرؤظا ئةوهةندص فالب كة لةوصأ

اواية ؤذئأةلصكيش وايبؤدةضن ئةو مؤدصلة ئةلبةتة ط. أؤذئاوايةكان باوةأيان ثصيةيت ةسةندكالة خؤشةويسيت ث

لة كؤمةلطة ناأؤذئاوايةكانا ئةم جؤرة مودصلة زوو شاياين ةردة بؤية مؤدصلص كراوة و شةفاف و بصط

م زؤرجار ةماشاي الخيؤمشانكةين دةبينني ئةو مؤدصلة أؤذئاواية هصجطار طةرايداناوة بةآلئةطةر ت. هةلطرتنةوةية

كة  رفيت كؤمةاليةيت دروستدةبنيةكادةضنةوة و لةوبةينةش كصشة و طئةو مؤدصلة لةتةك شتة نةرصتيةكان بة

لةمدواية  وؤذئاوايةكان اليئصمة دياردة أ ئةلبةتة. زةرةرمةنديش لةحمالةتة هةر ذيندةري ئافرةتة

وونةوةي تووند بوونة بةتايبةت و ثاش اربدووضاري بةرةنطةوة ئاينيةكان لةذصركاريطةري بزووتنةوة تووندأ

بةخؤي هةر ئةم بزووتنةوانةشن لةبةشص زؤر لة نةشومناي توندأةوي و  كةي ؤذئاوايأ-بةرزبوونةوةي دةنطي دذة

  . يةكان بةرثرسيارنسياسي و كؤمةاليةتيتريؤرة 

مؤدصلي خؤشةويسيت أؤذئاواي سةختة بةلكو ثشتكردن لةطشت ئةو شتانةي كردن نةك هةر لة شتبةخؤي ث
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ؤذئاوا ئةو توانايةي مامسصدياي أضونكة . صيةيت تابلصي زةمحةت و ئةستةمةأؤذئاوايةكان باوةأيان ث

است و شتص أزؤر كورت دةكارص ئةوي دةيةوص بيطةصنص و وةك  لةبةردةستيداية زؤر بةئاساين و لةماوةص هةر

ؤذئاوا نةك هةر ئةو شياويية ةوة مامسصدياي والتاين غةيرة أباشيش لةقةلةميبدا بةالم لة بةرامبةر ئ

اندين وصنة و ديتنةكانيان بةلكو طرفتةكة ثصش طشت شتص ئةوةية كةسي ةين لةبةردةمدانية لةطتةكنيكيةيا

ةسةندكراويشي تازة و ثرصتةوة و وةك شتص ناطيت كولتوور و نةتةوةكاين تر هةلؤذئاواي بةئاساين و بةخصرا شأ

ؤذئاوا يان لة لة كولتووري تازةي أاسيزمة زال و باوةوة نية بةو أصوةندي تةنيا ث ئةم اليةنةش.لةقةلةمنادا 

ةانة كة دةكارص وصنة لةماوةص كورتدا لةسةر ئةويتر ثاليزم مولتيكولتوأكولتووري ناوبراو بة كولتووري 

شتيان نية و وةية شتة غةيرة أؤذئاوايةكان ثصوةندي بةوةكة ثشت شتص مةسةلةط بةلكو ثصشدروستكا 

بةئاساين شتةكانيان ببص بة شيت ثوثولصر و ةيداكةن و بؤخؤيان ث) مةرجةع(أصفأصنس  نةيانتوانيوة

ؤ ا لةخلة ئةوروث كة خةلكص زؤريان ةلةي كةباب و دؤملة و فةالفل نينيئةم مةسةالنة وةك مةس. ريصتةوةهةلط

ولصربوونيان ئالؤز و حةساسن و ثةسةندكردن و ثؤث كؤكردؤتةوة بةلكو ئةم مةسةالنة تةواو جيان و شتهاص زصدة

ةفتاري ثصوةنديان بة طؤأيين ويسيت كولتووري و ضاالكي و أةسةالنة مبةتايبةت ئةم . كاتص زؤري دةوص

ذئاوا بةوجؤرة نية و لةبةرئةوةي ؤ أبةالم شيت .ريصنةوةبؤية درةنط و بة زةحةمةت هةلدةط كؤمةاليةتيةوةية

صيدةلصن زانست و تةكنيك ئةمة وايكردوة ث ؤذئاوا وصنةص زؤري لةسةر خؤي دروستكردوة و خاوةين ئةوةية أ

ئةم اليةنة كة كاريطةري بةسةر  .شتةكاين بة مةمنوونيةوة السايكرصتةوة و لةبةرامبةريشيا شتيتر نةكرص دانرص

كة , ئافرةت و تصكضووين شريازةي خصزان و واتاي خؤشةويستيةوة هةية رؤسةي بةشتكرديننةشومناي ث

اوا ؤذئو أةنطدانةوةي خؤيانيان لة كؤمةلطةكاين دةرةوةي أ , بؤ ئافرةت لة مةسةلة مانادارةكاننهةرسصش 

 ؤذئاوا لةسةرأ بةرهةمي ئةو وصنانةن, رفتاويةكان بةتايبةت هةيةهةذار و طاشكةوتوو و بةطشيت و كؤمةلطة ث

  . ئةويتر دروستيدةكا خؤي و

نةكهةر , ؤذئاواينكة بةأةضةلةك أ, ا نصودةولةتيةكاندامودةزط اوانتر دةبص كاتصئةو أةنطدانةوانةش سنووري فأ

سصستةمي  شت ئةوييانة بصدةنطدةبن ثصضةوانةي طةندةيل سياسي و ئابووري ئةو والت و ناوضة سياسيلة ط

اين و ا بةردةوامدةبن بةلكو ثشتطرييشيان دةكةن و كاري بازرطريلةسةردةكؤذئاوا كاسياسي و ئابووري أ

صوةي ث ابةندنث ؤذئاوازؤربةي والتاين أ ماتيةتة سياسييةيئةم جؤرة ثأاط. لةتةكا ئةجنامدةدةن سياسيشيان

ضونكة . ؤذئاوا لةسةرخؤي دروستيدةكاة  أةوطشت ئةو وصنة دادثةروةريئامصزي و ياساخوازيانة ثووضدةكةن

, ياسي دميوكراسي جيا ثصكهاتوونكة لة ضةند ئةزموونص س, ؤذئاواسصستةمة سياسية جؤراوجؤرةكاين أ اداينأصط

ةروةري ي ئةو دادثرؤسةماهيةيت ثاشكةوتوو ة والتاين ثةروةري كؤمةاليةيت و ذيندةري لبةبةردةوامبووين نادادث

بوورية ي هةشت والتة ئابصدةنطها هةروة. ةشةي بؤدةكةناتةوة أؤذئاوايةكان بانطو دميوكراسيةتة بةدرؤدةخ

وةي ونةلة ضةوسانةوةي ئابووري و بالوبو,  ؤذئاوايةكاننكة زؤربةيان والتة أ ,ةورةكةي جيهانيشط يشةسازيةث

ةتدةكاتةوة ئةو والتانة ناوةأؤكي ئةو طةشة ئابووريية أ, هةندص والت و شوصن لةجيهانا هةذاري و بصكاري لة 

دانةوةي سةرةكي و ناسةرةكي خؤيان بةسةر تصكضووين دؤزي ئافرةتةوة ة كة أةنطئةم اليةنان .باسيلصوةدةكةن

ئابووري أؤذئاوا لصيبةرثرسيارة و  رتةوة كة سصستةمي سياسي وا يةكدةطةل هةندص شتيترلةط هةية

ضونكة . ؤذئاوا نوصنةرايةتيدةكاأ ص باشة لةسةر تصكضووين واتاي ئةو ئازاديةيرفاكتة لةسةرصتريشةوة ئةمة

بةآلم . اتاي ئازادي أؤذئاوا لة والتاين غةيرة أؤذئاوا تابلصي كةم أةخنة دةكرص و تائةوثةأيش السايدةكرصتةوةو

بؤمنوونة واليت , بةشصكيان دذايةيت دةكةن . ةكان لةم أوةوة دوو جؤرناشكةوتووسصستةمة سياسيةكاين والتة ث

و بةشةكةي تريش داكؤكيلصدةكةن و , اوايي دةكرد بةهةموو شصوةيةك دذايةيت واتاي ئازادي أؤذئعصراقي جاران 

. م ئةمانةش بةش بةشنبةآل. بؤمنوونة عصراقي ئةمأؤ و بةتايبةت كوردستانةكةي, السايدةكةنةوةتاثصياندةكرص 
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هةندص لة  ةليةوة لةطضونكة بةشص لةو والتانةي السايدةكةنةوة ئةم السايكرنةوةية لةاليةن دةولةيت نصوةندي

صضةوانةوة دةولةيت هةشة بةث, ي ئةمأؤبؤ منوونة واليت ميسر,ين كؤمةلةوة بةئاكامدةطةصنرص توصذ و ضينةكا

بةدزيةوة  دةكةنةوة و زؤربةي خةلكيشةندي و ضةند ضني و توصذصكي اليةنطري دةولةت ئةم واتاية أةتنصو

م هةندص بةآل. مأؤيان ئصراين ئةدةولةيت عصراقي جاران  شي دةنرخصنن لةوانةنةوة و بةشتص باشيالسايدةكا

وةي ةختواز لةناوةابةستةي وتاري سياسي و كولتووري أؤذئاوان  بةالم ضةند هصزص بنةأزؤر و تر هةن دةسةاليت

يان عةرةبستاين .ؤبؤمنوونة كوردستاين ئةمأ, كةن يت واتاي ئازادي أؤذئاوايي دةي دوذمنايةوالت  تائةوثةأ

منوونة دةسةاليت سياسي كوردي ثاش بصئومصدبووين بؤ. دةبرصؤذئاوا دوو جةمسةري بةكارلةحمالةتة أ. سعودي

وسص و هاوئاينةكاين لة ناوضةكة تاكة دةسةالتص سياسي كة ئةمأؤ زؤر شت نةتةوة هالةطشت أذصم و ط

يةكةم  .ناكا بةلكو لةبةر دوو هؤيتريش م ئةم ئةمة هةر لةبةرئةم هؤيةثشتيثصدةبةستص أؤذئاواية بةآل

. ؤذئاوا تاكة هصزةسةربازيةكاين بةدةستةوةية واتة أ يارة سياسي و ئابووري وصكأاي بألةبةرئةوةي أؤذئاوا ت

و تاكة هصزة يان والتة لةخؤي ؤشص يةكةي داثةندةلة سياسي و ئابووردووةمة ئةوةية ئةم بؤئةوةي طهةرضي هؤي 

ةتيص زؤر بةناوي يارموة شةايةنزديكدةكاتةوة ناوص نصودةولةتيان هةية و لةمأًصط هصزدارة ئابووريانة

ؤذئاوايانة ة ئةم دةسةالتة سياسية طةندةلة ئامادةشة تائةوثةأي أكؤدةكاتةوة بؤيكؤمةككردين كورديشةوة 

بةآلم ئةم بريكردنةوةكاين نةك هةر ثأاطماتية بةلكو ثصش هةموو شتص بريكردنةوةص سياسيانةي  بريكاتةوة

ربردين واتاي ئازادي أؤذئاوا ئةوةية كة لةجمؤرة سةري دوومة لة بةكاهةرضي جةم. طةندةل و مشةخؤرانةشة

بةالم ؤمةلطةن ؤذئاوابووين كهصزهاص بنةأةيت هةن دذي بةأ, كؤمةلطةي كوردي ئةمأؤ بؤمنوونة, كؤمةلطانة 

شت شتةكاين و ط ؤذئاوا كؤنة دوذمنةكةي ئيسالمةدةدةن كة أئةمان ئةمة تةنيا لةسةر ئةو بناغةية ئةجنام

ضونكة بةشص زؤر لةم جؤرة هصزة يان لة والتاين أؤذئاوا دالدةصكيان بؤ . هيضيتر لصدةتكصزةنديقي و بصئيماين 

استة ئةم خؤي أ. ذيان دؤزيوةتةوة  يانيش لةناو كؤمةلطةكاين خؤيان بةضاوص بةرزةوة دةأواننة شيت أؤذئاوايي

بةالم ئةمان لةبةرئةوةي  ةندةيل دةسةاليت سياسي كورديشنأةختوازانة جارجارة دذي أؤذاوا و دذي طهصزة بنة

ضونكة . ةندةليص تايبةت بةرهةمبهصننطادصنن لةوةبةدوورنني لة ئايندةدا لةسةر ثرنسيثي خؤداخسنت خؤيانأ

ذايةيت ةري دروستبوونة تةنيا لةهةواي دوونة سياسيانةي لةسةر بناغةي بنةأةتطةري و نةرصتطزؤربةي ئةو ئةزم

ضونكة ض  .ئةم اليةنانةش ئةوةي برييلصناكةنةوة ذيندةري ئافرةتةهةموو . ؤذئاوادان و بةسكردين موأايل أ

جووتة تاكي ئافرةتيان صضةوانةكةي هةردووبةدةسةاليت عيلماين كؤمةلطةي طةندةيل ئةمأؤ كوردستان و ضش ث

  .  . و لةوةش بةدوورياخنستؤتةوة كة بةرهةمهصنةر بص استةقينة خستووةلةضاالكيص أ

ؤيل لة تصكداين سوبذصكيت ئافرةت أ, ؤذئاوايية كة مصدياص أ, ي تازةةكرد ضؤن مصديائصمة اليسةرةوة بامسان لةو

كة لةطشت شوصنص و بةتايبةت لة , ؤذئاوابةآلم ئةوةمان بةأووين دةستنيشان نةكرد كة ئةدةب  و هونةري أهةية 

يا كة بارهةلطري ئةم ا هةية و يان مامسصدماناي خؤي لة مامسصدياي تازةد, ةندةال السايدةكرصتةوةوالتاين ط

شت جيهانا بالويدةكاتةوة و بةمةش كولتوور و نةتةوةهاص زؤر دةخاتة ئةدةب و هونةرة أؤذئاواية نوصيةية بةط

داناوة بةلكو اخيؤياننةرانة نةك هةرلةناو دةستةبذصرا طةأبؤية ئصستا ئةو ئةدةب و هو. ذصر سيحري خؤيةوة

شت كةسص و لةماوةص هةر ثصشكةوتوون طةلة و جؤراوجؤر و ثةندة ةياندين هاوضةرخ ئةولةبةرئةوةي أصطاكاين ط

رفتة ئةم اليةنةش كة لة كؤمةلطةي طةندةل طرفيت بةدةمةوةية زؤرترين ثريشكي ئةم ط .اثصيبطزؤر كورت دةتوانص 

صوةندي بةم ضةند ساالنةي دواي لة كوردستان ث ووداوةكاين ئةمبؤية بةشص لة أ. ري ئافرةت دةكةوصبةر ذيندة

و لةطةلص بواريشا  ؤذئاواة خةلكة سادةكة زوو دةكةونة ذصر أكصفي كولتوور و هونةري أضونك.  اليةنةوة بوو

 ن بؤية ئةوانةي ناحةزي شارستاين أؤذئاوان ئامادةن طةورةترين كصشة لةم أوةوةيكردين دةدةهةويل كؤث

  .   دروستكةن
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لطةي كوردي وةك كؤمةلطةص كؤمة, يةنةش أاكصشنيسةرباري ئةوي اليسةرةوة طفتووطؤكرا دةمةوص دةستبؤئةو ال

مرؤيية سادة و خاوصنةكانن لة شتة , ومانبةبصط, ؤذهةالتييةوة ناودارة و ئةو شتانةشأؤذهةاليت بة هةندص شيت أ

ةي كوردي هةروةها كؤمةلط. يين نةماوةؤذهةالتيةكانا هصز و تلطة غةيرة أؤ لة زؤربةي هةرةزؤري كؤمةكة ئةمأ

 ةية بةباشي تواوةتةوةادةص زؤر لةناو كؤمةلطةي نوصي سةردةم و دياردة و أووداوةكاين ئةم كؤمةلطتاأ تازة كة

ةلسوكةوت ةفتار و هبةتةواوةيت لة طشت أصش تازةية و و مريايت كؤمةلطةي ث ابةندي تراديسؤنلةطةلص أوةوة ث

جا ئةوة , ي كورد منال و الوصكشت أةنطة ئةمأؤ ذووري ط. ةي كالسيك جيانةبؤتةوةو بريكردنةوةكاين كؤمةلط

ص لة وصنةي كةسانص بثأ, مندايل ثزيشكص بص يان بةقالص ,  لة هةندةران بذي يان كوردستان, ص كيذص بص يان كوأ

ةفتار و دة  أبةالم ئةم منال و الوة كور. رمانشةكرية و سثايد, مادؤنة, ايكل جاكسؤنم, امبؤبؤمنوونة وةك ر

ةفتار و ضونكة أ. نالة دانيماركي يان بةجليكيةي بةأةطةز أؤذئاواية جيادةبصملةو لةكؤتايدا بريكردنةوةي 

ئةو  كؤمةاليةتيةن) تةوشخووأ(هةلسةوكةويت كةسةكان لةهةركوصنب بةري ئةو مصذوو و ئاين و مةنتةليتصنة

لة  ة كةسةكانؤذانو مرؤييانةي أ) بووناوي(تياليسيت زيستصنبؤية ئةو ثرسيارة ئصط. لة زةينييا باريكردووة كةسة

بؤية زؤرجار كة . لة ثصوةندي و كارتصكردن دةبن لةتةك ئةو بارةي باسيلصوةكراهزر و هؤشيانا دص و دةضص لة 

لةو كةي خؤي كوشتووة دةبينني ئةم كةسة كةم دأندانة دةبيسني كةسص كورد لة هةندةران هاوسةرةكةي يان كضة

  . كوردستانة وة نيشتةجصي طوندص يان شارصكيكةسة كوردة نةيكوشتو

صوةندي بة افرةت شتصكة ثمةسةلةي كوشنت و غةدركردن لة ئ, بؤثتر أوونكردنةوةي ئةوياليسةرةوة دةلصني

ؤذئاوا كرا بة كصشةص كولتووري لةم دة سالةي دواي لة مصدياكاين أشارستاين و كولتوورةوة نية وةك ئةوةي 

ةالماردان و شصوة كوشتنانة اين أؤذئاوا باس لةو ثضونكة أؤذانة لة مصدياي والت. ان ئايين ياخود شارستايني

و  صكةوت ناسيويانةان يان عةشيقةكانيان يان ئةوي بةأؤذئاواي لةدةست مصردةكاني أدةكرص كة ئافرةتاين

دلنياشم دؤسيةي ثؤليس و ئارشيفي تاوانةكان لةوأوةوة دةتوانن زؤرترين . وةةليا دةذين دوضاريدةبنةلةط

ة و تري و ماندوو و بص سؤز و بص باوةأؤذئاوا تابلصي هيسضونكة مرؤثي تازةي أ. ستةنة بةردةةمان خببةلط

بةتايبةت ئةو فليمة , شنيوةي سينةماي ترسناكي هؤليودي. انة ئةجنامدةداانةكانيشي زؤر نائاساي و أيزثةأتاو

نة بوونياددةنصن خؤيان لةسةر ئةو ئةرشيفا, دةكةن  )زؤركوذي( مامسؤردةرصي لة ؤليسيانةي باسترسناك و ث

كوشتين  اونان و ترساندن وباس لة أ سةيرةكة لةوةداية ئةو فليمانةش كة. ؤليس اليانكؤبوةتةوةنصوةندةكاين ث

   .اكصشن و بةتايبةتيش لةناو خودي ئافرةتانسةرجنأبؤ بينني ئافرةت دةكةن الي خةلكي أؤذئاوا تابلصي 

صوةندي بة ةين غةدركردن لة ئافرةت شتصكة ثباسلةوةكمان ويستةي اليسةرةوة ةميانةي ئةو ضةند دصألبةكوريت 

اوا جؤرة لصكدانةوةيةكي بؤكرا ؤذئلةم دوايية ئافرةتكوذ لة مصدياي أكولتوور و شارستانيةوة نيية بةالم حةيفص 

دميوكراسي و ثأ لة جةنطةوة  -اصكي ديكتاتؤري و ناةناهةندة و ئةو كةسانةن لة والسةرأةش و ثخةلكي 

نةك هةبوو بؤضووين ) ستانةيرةأةطةزث(ئةو لصكدانةوانة كة بناغةص أاسيستانةي . بؤ والتاين ئةوروثاهاتوون 

دي نصوان تاكةكاين ناو خصزانيشي طؤأي طةر نةلصني صوةنبةلكو ث )ةطؤأي بةرةو خراث( بؤ هةندص شارستاين طؤأي

ضونكة مصدياي أؤذئاوا طورج ثياوة . صكداؤذئاوايةكاين لةبنا تن ذيندةرةكاين ناو خصزانة غةيرة أصوةندي نصواث

ندة و سياوي و التينئةمةريكايةكةي وةك ثياوص دأئا, ياوة ئةفةريقي يان  ث, ئةمسةرة يان أةش ثصستة أؤذهةاليت 

ةش ي سصثتةمبةري أ 11ئةم وصنانة كة لةطةل أووداوةكاين . ةويست وصنةكردئةويتر كوذ يان ئافرةتكوذ و خصزان ن

كورديش لة هةندةران . زياديكرد بة باس و خواسي شارستاين و كولتووري و ئاينيشةوة تصكةلكراو شووم تابلصي 

ومان ش بصطهؤي ئةمة. وة دات نةتةوةكاين تري ئاسيا يان وةك طشت سةرأةشص تر باجص ضاكي لةمأوةشطوةك 

وةش بة هؤي كوشتين ئة. ياوي كورد بةخؤي لة دروستكردين ئةو وصنانة بةشداريهةبوولةالص ث. يةدوو اليةني

لةالصتريش كةسي , ) برا و مصرد, باوك ( ياوي كوردةوةلةاليةن ثيزص كيذ و خامني كوردي بصتاوان لة هةندةران أ
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ئةم دوو ذيندةرة  ابووينضونكة بصئاط. بةرثرسيارنكورديش بةهةردوو ذيندةرةكةوة لة دروستكردين ئةو وصنانة 

سصستةمص كة تواناي شاردنةوة و , تازةوة كؤمةاليةيت و ئابووري كةوتوونةتةناو سصستةمص كولتوري ولةوةي 

هؤيصكة لةهؤيةكاين بةرةنطاربوونةوةي ذيندةري لةناو خصزانة صكداداين نصوان ذيندةرةكاين نيية داثؤشيين ث

اساودان بؤ ئةوجؤرة ستنيشانكردين هؤيةكان ئةوة نيية ثلة دةبةالم لصرة مةبةست . هةالتووةكاين هةندةران

وذ و بكوذي بكرص بةالم ناشكرص ئةو اليةنانة اساودانص بؤ بكنة بكرص ضونكة ناكرص و ناشص هيض ثراكا

  .دةستنيشاننةكرص كة ئةم أووداوانة بةرهةمدصنن

دةمصنصتةوة  ؤر ترة و تابشلصي وةك برينص ناسؤأووداوانة هةميشة لة غوربةت و دوورة واليت زبةخؤي غةمي ئةم أ

كة , صذبووين ئةستةمة بؤية ئةو برينانةي بةتايبةت ئةم جؤرة برينانة نصكة و ساأغوربةت بري ضونكة خودي

ة برينة ل,  يان براص خوشكصكي خؤي يان دايكي دةكوذص, باوكص دايكي منالةكاين يان كضصكي خؤي دةكوذص

تص ري و كؤمةاليةتيشن  بةلكو ثصش هةمووشكارةسايت كولتوولةبريةوة نةضوةكانن و دروستكةري نةكهةر 

دةخةنةوة كة كةسةكان هةميشة زامدار و سةركز دةبن بةالم  يشؤحي ئةستووردةرئةجنام و كاريطةري أةواين و أ

ؤحي خؤيان روون و أووداوانة نيية ئةوا بة دلنيايةوة دةان بةو تاوانانة و يان ئةو جؤرة أئةوانةش كة باكي

يان ,ن بريضص ئةو دةمةي خةلكانص أؤذهةاليت لصرة نابص ئةوةمشا. ستداوة و دةروةسي هيض ناصنيدةمصكة لةدة

يان لةسةر وصنةيص زؤر سةر أةش كة لة يةكص لة والتاين ئةوروثا دةذين و بةجمؤرة كصشانةوة دةطلصن

ئةلبةتة . بصتةوةلصيان يشووي كؤمةاليةيت و كولتووريةوة تا ضةند سةدةصكدروستدةكرص و زؤر سةختة لةأ

انيشي تةنيا كاري بريمةند و هزرةظان و ةري و دةرئةجنامةكريطلة كا ينةوةي ئةم وصنانة و كةمكردنةوةسأ

بؤمنوونة .بةالم ئةو هصزة باشانة زؤرجار طرفتيان دصتةثصش. ؤذئاوايأوناكبريانة جا ئةوانة أؤذهةاليت بن يان أ

 رنيان أووي مصديايان بةأوودا دادةخرص يانيش بةرطةي ئةو هةموو هصرش و بةرةنطاربوونةوانة ناط

زهاص خؤشيان هصلةبةرئةوةي , يان جيهاين سص , ؤذهةاليت ئةمةو بةشص لة أوناكبرياين أ. كرصتةسةرياندة

ئةلبةتة جاليةي كورد و . نصئةمةوادةكا مانةوةي ئةو وصنانة زؤرترخبايةةرن سست و كةمترخةم و بريناكاريط

وةوة لةهةرة جالية وانةدان لةمألةبةرئةوةي لة والتاين أؤذئاوا لةذصر ضةند فشارص ثصضة. يشعةرةب و تورك

ئةسريي تراديسيؤنص سوا و  ئةمانة لةالص. نطبةتةكاين ئةوروثان و تابشلصي غةدرلصكراو و بةشخوراونة

. ةورةي بةها و نرخ و سؤزةناكاريطةرن و لةالصديش كةوتونةتة ناو كؤمةلطة و كولتوورهاصكةوة دوذمين هةرة ط

ز و ثووضي و لةذصر درومشي سياسي الوا فأاوانن-ةزموونن و بريناو بةشص زؤريشيان لةبةرئةوةي بص ئئةمة

نلصهاتووة لة دذي دؤزي سياسي ديسثؤتيسيت و هةذاري و ثاشكةوتووي ةكانيانن واياحيزب و سةرؤك و أابةأ

لةهةواي السايكردنةوةي يان و تةنيا ةكانخصزانا بكةنة تاكة النةص بؤخؤيان و ؤذئاووالتةكانيان كؤمةلطةكاين أ

ةبةرئةوةي ناضارن لةم كؤمةلطة أؤذئاواييانة بذين بةالم بةشص زؤريش لةو جاليانة ل, ؤذئاواي بنولتووري أك

تةنيا هصنرص بةالم ئةمان ضارةسةريان بؤئةم كصشانة وارةكاين ذيان و كاركردن دانيان ثياناةلص لة بئةطةرضي لةط

صين و لةذصرةوة بةدوذمين هةرة و خؤيان بة اواهةميشة لة هةواي ناحةزي خؤياندان دذ بة أؤذئ ئةوةندةية كة

لةتانةدا بةهةموو جؤرص خؤيان بؤية ئةمانة لةحما. أؤذئاوايانة دةزانن كة تيايانيشتةجصنة طةورةي ئةو كؤمةلط

وةرزش دةكةن و ئاهةنطدةطصأن و تةنانةت , نةوة و بةشصوازي خؤيان ناندةخؤن ؤئاوايةكان جيادةكةلة أ

. ةري بةسةر ذيندةري مصينةي ئةم جاليانةوة دةبصئةمةش تائةوثةأي كاريط.كةناشدةن و سةمطؤأانيشدةضأ

ةورة و هةرئةوةشة زؤرجار توندوتيذي ونكة هاتنةدةرةوة لة نةرصت و خووأةوشيت خصزاين دةبص بة كصشةص طض

جل , نةوةدةخؤن و دةخؤ(ن دةذي انضونكة نصرينةي ئةم جاليانة بةئارةزووي خؤي. دصنصملةناو خصزانا بةرهة

صكداداين ئةمةش وادةكا ث. زووييان هةبصئارةبةالم هةرضي مصيينةكانة بؤيان نيية ) لةبةردةكةن و سةماشدةكةن

كةواتة طةندةليةكة لة كوردستانةوة تا  .ةري لةناو ئةم جاليانة هةميشة شتصكي ضاوةأوانكراو بصذيند
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   .هةندةرانيش بةردةوامة

زؤرصك كة  انةوص ئاماذة بةوةشبكةينةندةل دةم ئافرةت لة كؤمةلطةي طلةي بةمشةكبووينهةر تايبةت بة مةسة

لة ثصوةندي لةتةك , بةتايبةت , لة ئصمة ئةوة دةزانص ئةطةرضي ئافرةت تاكص ناسكي كؤمةلطةية بةالم ئةم تاكة 

ية صزانص يان ئافرةيت مالص بؤئةوةي طةلص لة نةهامةتبؤمنوونة زؤر ئاساية كضي خ. ييةماتيستخؤيا ثأاط

ةندي ياوص دةولةميان مالة ضارةسةركا دص و شوو بةث رفتة بةردةوامةكاين ئةو خصزانةأؤذانةي و كةموكوأي و ط

ئافرةت ئةم  كؤمةاليةيت ئافرةت مةيلي ئةم شتةي هةية بةلكو سروشيت ئصمة نالصني. بةتةمةن يان ذندار دةكا

كة جةنطي يةكةمي وةكرا ةرةتاي ئةم نووسينة باسلةسلةبةالم نابص ئةوةمان بريضص . كامةيلة لة ئافرةتا دروستدة

سروشتةي بؤ ئافرةت  ئةوئةجنامدرص , دةرة ميتافيزيكية ةل ئةو قةلةط, ئافرةت دةبص لةطةل ميتافيزيك

لةبةرئةوةش لة كؤمةلطةي طةندةل  ).بة شت( بةوجؤرة دةكرص بةكاربربص و ببص بة ئوبذصكتكة  دروستكردوة

كة خؤي لةدةوروخويل , تاكي سياسي و سةرمايةداري شار  انةوةية بةهةض جؤرص بص نهصصكثارةث ايل سةرةكيموأ

ئافرةتيش لة . زؤر سوودمةندن لةم كصشة ميتافيزيكيةي ئافرةت ثصوةيطالوة , دةسةاليت سياسيدا دةبينصتةوة

ص كؤمةلطةي طةندةل كة نة ثارةدارة و نةش أاستةوخؤ دةسةالتص سياسيية تاكة شتص كة ئومصدي ثيصب

و بةشتكردين ئافرةت  لة بةكاربردينئةو دووانة لةجمؤرة كؤمةلطانةدا ؤيل بؤية أ. بةشتبوونةكةيةيت

يان ضةند ذنصكيان هةية يان ضةند سياسيةكان ثارةدار و وةوة ئةوةية كة زؤربةي لةمأ اندةليايشم. ةورةيةزصدةط

يل سياسي لة تةعينكردين ؤة بؤمنوونة أتادةطاتصوةندي خصزاين هةية ئةمةو ثصوةنديص شاراوةيان لةدةرةوةي ث

اتة تادةطؤستة ئةمةو فالنة ئافرةت بةو كارة يان بةو ث ةياندينأؤيل سياسي لة بوون بة واسيتة بؤ ط, ئافرةت

) واتة لةو شوصنةي سياسي كاردةكا ئافرةت مجةيدص(كؤكردنةوةي كارمةندي ئافرةت لة دةوروبةري سياسي 

ةندةل ساناكردووة و سروشتة ميتافيزيكيةكةي يان لة كؤمةلطةي طئافرةت هةموو ئةمانةش كاري بةشتبووين

ئيمانالواز , ةقلانة ئافرةت وةك بوونةوةرص كةمئووة  لةبةرئةوةش لةم جؤرة كؤمةلطئافرةتيشي بةكصشاوي كرد

بةشتبوونةكةي قايلبص بةلكو جاريواية بةهةموو بة دةبينرص بؤية ئافرةت ناضاردةبص نةكهةر و واسواس 

بؤ سياسي طةندةيل  ئةم اليةنانة. بؤيسازكراوة وشياري خؤشيةوة خؤيدةخاتة ناو ئةو ياري بةشتبوونةوةه

انة دةيةوص كة سياسةتساالري لةم جؤرة كؤمةلط ئةوةية ئةمةش هؤي .ةيت نيةبابةتص بنةأةندةل كؤمةلطةي ط

  .هةميشة بةدةست ذيندةري نصرةوة بص

ةندةالنةي لةم ساالنة كصشةي خؤي خستةوة يةك لةو دياردة ط ةيةدوا اليةن كة خراثنية لصرةباسكرص ئةو

اي فرةيت كورد بوو بةتةنيا بؤ ئةوروثا يان شووكردن بوو بةتةلةفؤن و بةنامة و يان بةأصطهاتنة دةرةوةي ئا

ةندةليةن ئةركص زؤريان خستؤتة سةر ذيندةري ناسروشتني بةرهةمي ئةو ط ئةم اليةنانة كة. سةيرسةيري تر

بةالم هؤيتريش هةية كة لةسةرهةلداين ). واتة ئةوالد(ت جائةوة دايك بص يان هاوسةر يان خوشك و كضئافرة

 ةل خؤهصناوةياردةي سةيرسةيري لةطةلص دط ةياندين نوص كةي طةرة بؤمنوونة تةكنيكئةم دياردةية كاريط

رفتةكة ئةوةية هةندص لصرة طبةالم . يةكانا هةيةصوةندييةكصكيشة لةو هؤيانةي أؤيل لة ئاسانكردين ث

ئةم دياردةية . نيشاندا شري نيشاندةدا لةحمالةتانةدا خؤي كراوة و سادةتراديسيؤن كة خؤي داخراو و ط

شووكردن بة أصطاي نامةي ئاسايي و  ة دةرةوةي ئافرةيت كورد بةتةنيا بؤ هةندةران ياندياردةي هاتن(

ين خةلك دارن ثالن دانان بؤ ئةم كارة بةهؤي أاسثيايديؤ و وصنة ناردنةوة دةرةوة و ظؤسيت ئةلةكترؤين ث

م لةبةرئةوةي خؤي بةآل ةياندن شياوخيستؤتة بةردةستكة دياردةص جيهانية تةكنةلؤذياي ط. ) هتد.... و

بؤمنوونة . دادةمةزرصنص كاريطةري نصطةتيظانة دةخاتةوةةلة و بصناواخن و بص هيوا أةفتاري ث لةسةر هةندص

زانياريية زؤر أوكةشانة ةري ئةو زانني و ارستاين أؤذئاوا دةذين بةزؤري لةذصركاريطئةوانةي لة دةرةوةي ش

ي خصزان و وروصوةندي بة ستانداريت ئاببةمكارانة هةلدةسنت كةلةسةر أؤذئاوا دةستياندةكةوص جا ئةوة ث
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لة أؤذئاوا  كولتووريةي اتة باسي ستاتؤسي ئةو ذيانة كؤمةاليةيت وتاكةوة بص لة والتاين أؤذئاوا تادةط

بةالم ئةم زانني و زانياريانة تاسةر . بةجؤرص دةقيوةرطرتووة ثصضةوانةي ئةو والتانةوةن لصوةيةوةهاتوون

يارمةتيئةم كةسانة نادةن ضونكة ئةمانة دةكةونة ناو سصستةمص كؤمةاليةيت و كولتووري نوصوة كة دياردة و 

لة كوردستان بةدةست نصرساالري و طةندةلةوة  بؤية ئةو ئافرةتة كوردةي. أووداوي توص لةتةكخؤي دصنص

ئةمةو , ضامشابوو لة أؤذئاوا بةدةست بازاأي كار و ئةو ئابووريزمةوة ضاشدةبص أؤذئاوا ثصيدةبةخشص 

كةواتة بةلصشاو هاتنةدةرةوةي . سةرباري ئةو ضاشبوونةش أؤذانة لةناو مال و دةرةوةي مال أوويلصدةنص

ضونكة ئةم ئافرةت و خصزانانة لة . روثا ئةسلي مةسةلةكة ضارةسةرناكائافرةت و خصزاين كوردي بؤ ئةوو

ئةمةو نابص ئةوة لةبريكةين لة . ئةورووثا دةكةونة ناو كصشة و طرفيت نوصوة كة ثصشتر ثصيئاشنانةبوونة

بةالم ئةو جؤرة كاركردنةي كؤمةلطةي . ئةمأؤدا هةر سصستةمة و بةجؤرص كار لةسةر بةشتكردين ئافرةت دةكا

ضونكة ئةم جؤرة كؤمةلطانة . ةندةل لةسةر ذيندةري ئافرةت دةيكا لةئصستادا ترسناكترين جؤري كاركردنةط

   .لة طشت كؤمةلطةصك شتصكييان وةرطرتووة
 

بؤ تاكي ئافرةيت كورد ضارةسةر نيية , هاتنة هةندةران, دةرئةجنامي ئةويشي ووترا ئةوةية كة هاننة أؤذئاوا 

ضونكة بةشص زؤر لةو ئافرةتة كوردانةي دصنة دةرةوة هةلطري ثسثؤأيص . نوصشةو بطرة دروستكةري كصشةي 

كيمياناس و زمانزان نني و شارةزاش نني لة , فيزياكار, بؤمنوونة مامتاتيكزان, تايبةت و دةطمةن نيني 

بةشص  مةبةستم.. بؤية زؤر بةئاساين بصكار دةبن يان ئابووريان هةميشة الواز دةبص, زانسيت ئةكادميي نوص

زؤر لة ئافرةتاين كورد كة دةطةنة هةندةران يان نةخوصندةوار و ذين مالن يانيش ئةوثةأي بةكاالريؤسصكيان 

تةنانةت ئةطةر دكتؤراشيان لة هةض بوارص هةبص لة هةندةران , لة بةشص لة زانستة كؤمةاليةتيةكان هةية 

. ةكرصن لةكؤتايدا حةوسةلةي هيضيان نامصنصئةوةندة سال  بة تةعادولكردنةوةي بأوانامةكانيانةوة سةرقالد

بؤية أؤذئاوا لةمأةوةوة بةهةشيت ئافرةتاين كورد نيية بةالم لةهةندص أووي ترةوة دالدةص باشة بؤ 

دادثةروةري  ذيندةري و ئةو زوملةي ئابووري و سياسةيت طةندةل بؤ ئافرةت و خصزاين -دوركةوتنةوة لة نا

أيزي ئةوانةي بة منايل يان بة الوي دصنة أؤذئاوا طةر خصزان و هاوسةر  وةكيتريش لة. كوردي دروستكردووة

و نصرةكاين خصزانةكانيان يارمةتيان بدةن أةنطة تاكي بةتوانا و هزرفأوانيان لصدةرضص بةالم ئةمةش زؤرجار 

يةن ضونكة لةم ضةند سالةي دواي ئةوة أوونبوةوة كة هةندص لةوانةي لةال. تةماوي و ناأوون خؤي دةردةخا

هاوسةر و خؤشةويستةكانيانانةوة يارمةتيدران تا لةبواري كصشةي ئافرةتان ببنة كةسانص ديار و مافخواز 

بوونة كةلةطا و يان هةولياندا الساي ثياوة طةندةلة أؤشنبريةكة بكةنةوة و ببنة ثياوصكي طةندةيل ناوخصزان 

ةزدةكةم ئةو دوا دصأةي ووترا تصطةيشتين زؤر ح. و هةروةها هؤكاري دروستكردين دووبةرةكايةيت ذيندةري

خوصنةري ئةم نووسينة بةرةو ئةو تصأامانة بةرص ئةم نووسينةي ئصمة ضةند دذايةيت زةبري ثياو لةناو خصزان 

ضونكة ئصمة ثصمانواية . دةكا ئةوةندةش دذايةيت زةبري ئافرةت دةكا) كؤمةلطة(و يان خصزانة طةورةكة 

سياسي و كؤمةاليةيت دةسيت لة , زةبرخوازبص و دؤز و بارص ئابووري ئافرةتيش وةك بوونةوةر دةكرص

بؤية خةمي طةورةي ئصمة لةم نووسينة تةنيا سأينةوة و قةالضؤكردين . زةبراويكردين كةسايةتيا هةبص

جا ئةوة  ,نيية بةلكو ئةو هصزانةي تريشة, كةسايةتية بنةأةتية طةندةلةكةي كؤمةلطةي طةندةل, زةبري ثياو

كة زةبر لة ناو خصزان و كؤمةلطة و لةناو ثصوةندي , افرةت بص يان هةض دياردة و بوونةوةرص ترخودي ئ

  . خؤشةويسيت يان ثصوةنديية كؤمةاليةيت و مرؤيييةكاين تر دروستدةكةن

ئصمة لةم نووسينة لة ضةند , بةالم بةدةر لةوي اليسةرةوة ووترا دةمانةوص سةرجني خوصنةر بؤئةوة أاكصشني

اليسةرةوة ويستمان بلصني ئافرةيت كورد ثاش ئةوةي لة بةربةرةكانص زةبراويية ذيندةريةكاين دصأصكي 
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كؤمةلطةي طةندةل دةربازيدةبص دةكةوصتة ناو هةندص دياردة و أووداوي كؤمةاليةيت تازةوة كة هةرهةمووي 

كة خؤي , ) ةسازيكؤمةلطةي ثاش ثاش ثيش(بةرهةمي ئةو ئابوورخيوازيية نوصيةن كؤمةلطةي زانياري نوص 

جا بةثصيئةوةي ئافرةيت كورد . بؤيسازدةكا, لةسةر ثووختطةرايص تةكنيكي و زانياريص مامتاتيكي بونيانداوة 

بصهصز  و الوازة و حةوسةلةص زؤريشي ) بةسصستةمي كاركردن و ثارةدروستكردن ( ثصوةندي بة ئابووريةوة 

ئصشي ئةو : لةوانة , اري كصشة و بةزمي نوص دةبصلةتةك جيهاين تةكنيكي نوصدا نيية لة أؤذئاوا طرفت

أاسيزمةي ئافرةيت كورد لة دةرةوةي مال و خصزان أووبةرووي دةبصتةوة لة ئصشي ئةو زةبرة كؤمةاليةتية 

هةروةها ئةو بازاأة زةبةالحةش ئةم , .كةمتر نيية لة كؤمةلطة طةندةلةكةي خؤيا أؤذانة يةقةيدةطرت

جةستةيي ماتريايل ئةوتؤي لصداوادةكا زؤر لةو ثةروةردة كؤمةاليةيت و تصيدةكةوص دةروون و تواناص 

ئةمةو طرفيت ضؤنيةيت . كولتوورييةوة دوورة ئةم ئافرةتة كوردة لةتةكخؤيا ثةلةكصشيناو أؤذئاوايكردووة 

باشفصربووين زمان و ضؤنيةيت خؤأاهصنان لةطةل كولتووري والتاين أؤذئاوا لة بةربةست و كصشة شاراوة 

ئةم دوا كصشةية كة بة يةكص لة هةرة كصشة نائاسايةكاين لةقةلةم . ورةكاين ئافرةيت كوردن لة هةندةرانطة

ضونكة خوصنةري ئةم ضةند دصأة . دةدةين لة ذياين تاكي ئافرةيت كورد لة هةندةران تابلصي ئصشهصنةرة

كارخيؤيدةكا تواناص زؤري  ثصويستة ضاك لةوة بطا كة ئةمأؤ هصزص شاراوةي ئابووري لة شارستاين تازةدا

بؤية ئصمة لصرةوة  زصتر دةمانةوص ئةوةبري خوصنةر . هةية) يان ذيندةرةكانا (لة بةشتكردين كةس و تاكةكانا 

"" تؤ ""توانايص بصوصنةي لة كردين , كة وةك شارستانيص أؤذئاواي خؤي نيشاندةدا,خةينةوة  شارستاين نوص 

ئةم اليةنة كة زصدة ترسناكة . توصذ بص يان تاك, يندةر بص يان ضنيجا ئةوة لةسةر ئاسيت ذ, بةويتر هةية

كة , بؤمنوونة كؤمةلطةي طةندةل, دياردةي كؤمةاليةيت طةورةش دةخاتةوة و ئةو كؤمةلطانةش 

بةرهةمهصنةري ئةو دياردانة نية يان هيض ثصوةندصكي بة ميكانيزمي ئةو تواناييةوة نيية زياين لةأادةبةدةري 

لة هةندةران بذي يان , و دةرووين بةردةكةوص و لةمأوةشةوة ذيندةري ئافرةيت كورد كؤمةاليةيت 

, "" بوونبةويتر"" واتة, بةخؤي ئةم اليةنة . زؤرترين ثريشكي ئةو زيانةي بةردةكةوص, لةسةرخاكي كوردستان 

جارص  اوةية و بةزؤريش لةو شوصنانة و لةناو ئةو خصزان و كؤمةلطة و نةرصتانة بةتايةكي سةردةميث

بؤية تاكة ضارةسةر و . أازي نيية لة هةبووين خؤيناكرص و يان خةلك ئامرازةكاين بوون بةخؤي تيابةدي

هةر لةسةر ئةمةش "". بوونيبةويتر"" خةلك لةجمؤرة شوصنانة كاريلةسةردةكةن هةولييانة لةاضارةص أصط

تةنيا  لةو "" تربةويبوون""هةولةش لة  صين ئةم. سةالتصيدةلصن دة تاكةوة كاري بؤدةكرص تا ئةوةي ثئاسيت

ان هاتؤتةكايةوة فةشةلةوة نيية لة نةبووين كةسةكانةوة بة خؤيان و لة سةرنةكةوتنيان لة بوونيان بةخؤي

ريؤزكا و هةروةها مانا و هصما بؤ لةوةشةوةية كة ضةند و ضؤن ئةويتر توانيويةيت هةبووين خؤي ث بةلكو

بؤية ذيندةري ئافرةيت  .)عيالج( يبكا بة بةهادارترين دياردةي  تصأاث"" ويتربوونبة""بوونةي سازكا و ئةم هة

كورد ئةو دةمةي لة كؤمةلطةي طةندةلةوة أوو لة هةندةران دةنص  بؤئةوةي ببص بةخؤي لة هةندةران دةبص 

واتة . بةويتر بةالم ضؤن ئةويترص؟ ئةلبةتة ئةويترص كة نة ئةويترص ثووختة و نةش خودي خؤيةيت

ةستدانيخؤ يةكصكة لة زيانةكاين ئةو بةركةوتنة خؤيةي لةثصوةندي نصوان ئافرةيت كورد و هةندةراندا لةد

ي ئةو شوصنانةي شياويةكاين ةطلة ناوجةر: ثرسيارة هةرة طرفتاويةكان لصرة ئةوةنةالم ب.سازدةبص

صشتر ئةم مرؤظة بوونيةخؤي تيابةديدةكرص ضؤن دةشص مرؤظ بوونص بؤ خؤي سازكا دووربص لةو وصنانةي ث

 يكردؤتةوة؟ ئةم مرؤظة ضؤن لةتةك ئةو مصذووة خؤي يةكدةخا لةطةل خؤيةتأةنطة بةطةلص شصوة أ

شت وة؟  ضونكة ئةو مصذووة هيضوةخت لةم مرؤظة نابصتةوة و لةطةل أووداين طشوصنة تازةكةيةتة هصناو

"" تؤ""صناكا و بوون لصرةوة دةستث""تؤ ""أووداو و دياردةص هةميشة ئةوة وةبري ئةم مرؤظة دةخرصتةوة بؤ  

ئةمةش دةرطا لة هةندص ثرسياري دةرووين  .زبووةوسة بةرهةمي ئةو تصطةيشتنة نيت لةسةر بوونبةخؤ لصرة
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هةسيت  يص غةريب بيةوص ببص بةويتر لةكاتصكا ئةم ئةويترة ئامادةنية""تؤ""دةكاتةوة لةوانة  ضؤن دةكرص 

ة خؤي ن دةتةوص بيب بة كةسص كة ئةو ئامادةنية بتكا بة كةسص لن ضؤبوون بةويتر خباتة سيةكانتةوة؟ يابة

بص؟ ئةم ثرسيارانةش بةخؤيان أوويص لةو شانؤطةرية تراذيدية "" كةس""ضونكة ئةويش لةوةكةوتووة ئييدي 

ي بةويتربوو ثاش ثتر لة بيست و سي ""تؤ""ئةمةش وادةكا  .  وةك كةس تصيدةكةوص""  تؤ"" نيشان دةدةن  كة 

ئايا ئةمة أةتكردنةوةي بريؤكةي . لص كة لة شوصنص طريساوةتةوة هةر بةئاوايت طةأانةوةبص بؤ زصدي خؤسا

بةخؤي ئةم كصشةية شتص ئالؤزة ضونكة كصشةكة لةوةداية ئةوانةي ئامادةن بةطشتجؤرص ؟ بوونبةويتر نيية 

 لةو بوونةي ثصشويانبوونيان نةمصنن و  وصشوة وةك ثنةوة و بنب بةويتر تةنيا بؤئةوةيخؤيان بسأ

 ةي لصيدةذينةوذمي ذيانة هيضطةراية بكؤلنةوة لةو زصدة تازةينني لةو تشئامادةبةالم هةر ئةمانة جياكةنةوة 

ضونكة بؤ طةلص لةوانة ئةوة شتصكة و ثصوةندي تةنيا بة دانيشتوانة أاستةقينةكاين ئةو . أووبةأوويدةبنةوة

ئصستا ر هاتؤتة ناو ئةم زصدانةوة بةويتكة بةئاوايت بوونئةو نكة لةأاستيدا وانيية ضوهةية بةالم زصدانةوة 

  ..ري دةذي كة جارص نازانص خةلكي كوصيةةزؤرترين نادلنيايي و دلةأاوكصي ناسنامةي و هزل

ثووختةي ئةوي ووتراش لةوةدا بةرجةستةدةكةين ئةوي لةمأوةوة أووبةأوي تاكي ئافرةيت كورد دةبصتةوة 

تةنطوضةلةماويترة بؤية ئةو كصشانةي ذيندةري ئافرةت لة هةندةران أووبةرووي هةميشة برينئامصزتر و 

لةالص سصستةمي كؤمةاليةيت و ئابووري كؤمةلطةي طةندةل . دةبصتةوة دوو جةمسةري و دوو دةزطايني

   .لصيبةرثرسة و لةالصتريش سصستةمي كؤمةاليةيت و ئابووري كؤمةلطةي زانياري أؤذئاوا

اليةيت و ئابووري والتاين نوص سصستةمي كؤمة, ةنةي اليسةرةوة نابص ئةوةمشان بريضصهةر تايبةت بةو الي

بة غةريبيبوون ر لة هةستبة بصطانةبوون و هةستاستةقينةي بوونةوةأؤذئاوا بةجؤرص بوونيادنراوة شوصين أ

يض شتص ه لةأووي أيشةييةوة لةطةل والتاين أؤذئاوا"" تؤ ""دا طريدةكا واتة زؤرجار كصشةكة ئةوةنية 

يةكتناخا بةلكو ئةوةية شارستاين أؤذئاوا تواناي دروستكردين هةستصكي لة كةسةكان هةية كة دةشص 

غةرييب ضونكة لة أؤذئاوا لةدايكنةبوويتة "" تؤ"" واتة كصشةكة طةلصجار ئةوةنية. ناونرص هةستيبةغةريببوون

و ئةوةية لة بوونيادي شارستاين نوصي و يان بةأةضةلةك أيشةت ناطةأصتةوة سةر شارستاين أؤذئاوا  بةلك

هةسيت , أؤذئاوا شياوصكي شاراوة هةية  ئةم شياويية تواناص طةورةي تياية هةسيت بةنامؤبوون 

ئةلبةتة ئةو هةموو هةولةش خودي . ثةراوصزبوون و دورةثةرصزبوون لة تاكةكاين كؤمةلطة دروستكا

ةي هةر بؤ ئةم هةستة سةرضاوةك, بةباوةأي ئصمة, وصن يين شطؤأدةيدةن بؤ , تاكي أؤذئاواي, ؤذئاوايةكان أ

ئةم حالةتة . كوشندةية دةطةأصتةوة كة بةوةناضص بةئاساين لةيةقةي مرؤظي نوص بصتةوة لةهةر شوصنصبص

كاريطةري بصئةندازةي بةسةر ئافرةيت هةندةراين كوردةوة هةية و أؤليشي  لة تصكداين أةفتار و 

  . هةلسوكةوتيشيا هةية

تة هةموو ئةو كصشانةي لةو ضةند دصأةي ثصشوو ووتران أووبةأووي ثياوي كورديش دةبنةوة بةالم خؤي أاس

ضونكة بةكاربردن و ثةالماردان و .كاريطةري ئةو كصشانة بةسةر تاكي ئافرةيت كوردةوة هةميشة ئةستوور ترة

تيايا بةشدارخيؤيانيان , جا تازةبص يان كؤن, لةطةأخستين ئافرةت شتصكة زؤربةي كولتوور و كؤمةلطةكان 

بةالم ئةو ئامرازانة لة كؤمةلطة و .هةية و  ئامرازي تايبةتيشيان لة مانةوةي بةشتبووين ئافرةت هةية

بؤمنوونة بةشي . يان لة قؤناغ و ضاخصكةوة بؤئةويتر طؤأاين بةسةرهاتووة, كولتوور و شارستانصكةوة

ةطصأصتةوة ئةمأؤ لة شارستاين نوص أؤذئاوا لة مشتص لةو هةقايةتانةمان بؤد"" هؤستل""دووةمي فليمي 

بةكاربردن و لةطةأخستين ئافرةت دا ثأاكتيزةدةكرص بةالم ئةطةر زؤر دوورتر بأؤين دةلصني ئةوي كايت خؤي 

أؤذانة لة طؤمةلطة و كولتوورة تازةكاين جيهان , سايل بةسةر تصثةأي 2500كة ثتر لة , هاتة سةر ئةفالتوون

  . دووبارةدةبصتةوة
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لةدةست ديكتاتؤري ئةو دةمةي ئةسينا , ثاش بأياري ذةهرخواردنةكةي سوكرات, كاتص ئةفالتوون 

دةسيت ديكتاتؤري ئةو ناوضانة رفتاري كرد و لةوصأا ط )سيسيليا (سةرخيؤيهةلطرت أووي لة دورطةي سقليية 

و لةكةسص تر  يا طرياا بكرص ئةوة بوو كة دةست بةسةر ذنةكةئةفالتوونهةولدرا لةتةك  و يةكةم شت بووة 

ئةم هةقةيةتة ئاماذةية لةسةرئةوةي دؤزي ئافرةيت تازةي جيهان طؤأاين بوونيادي مةزين . كرامارة

بةسةرنةهاتووة و ئةم دياردةية يان ئةم أووداوة لةئصستادا نةك هةردةذي بةلكو تائةمأؤ لة نوصترين فؤأميشدا 

الماردةراين ةة طرووثةكاين مافياوة تادةطاتة طرووثي ثهةر ل, خؤي دةنوصنص و زؤربةي شصوةكاين دةسةالتيش

ئافرةت , زؤرترين داهصنانيان تياكردووة و , شلؤسصنةرةكانيئافرةت و ئةجمار دةزطا موخابةرايت و داث

ؤ زةليلكردين لةالص بؤ بصبةهاكردين ذيندةري مص و لةالصتر ب بةطةلصشصوة وةطةأدةخرص و وةك شصوازصكيش 

واتة ئافرةت لة شارستاين تازة . ك خاوةين ذيندةري مص بةيانكردووة بةكاردةبرصخؤي وة خودي ئةو ذيندةرةش

  ..و كؤن هةميشة لةبةردةم بةكاربردنصكي دوانةيدابووة

كة بةخؤي , ئةلبةتة بصبةها نيية طةر لة ميانةي باس لةو كصشانةي دصنة سةر تاكي ئافرةيت كورد لة هةندةران

. هةلوةشانةوةي خصزانباس صنرصتةثصشةوة لةسةر دياردةي , ةيل بةسةرةوةيةكاريطةريةكاين كؤمةلطةي طةند

. طةندةل وةك يةك أوونادا -لة كؤمةلطةي طةندةل و نا, واتة هةلوةشانةوةي خصزان , بةخؤي ئةم دياردةية

أؤذئاوا واتة طشت خصزانص  لة والتاين ..أؤذئاوا لة مشيت طشت خصزانصكداية لةخصزان  يهةلوةشانةوةبؤمنوونة 

خصزاين سياسيص طةورة بص يان . شياوي هةلوةشانةوةي لةبةردةمداية جا ئةو خصزانة ئابووري باش بص يان خراث

ص بؤ اضارةيةهؤيئةوةش بؤئةوةدةطةأصتةوة هةلوةشانةوة زؤربةي كاتةكان  وةك تاكة أصط. مايل ثاشا

لةم حالةتانة و بؤ خصزاين أؤذئاواي  هةلوةشانةوةتريش وةكي, ودةبينرص   كصشةكاين ناو خصزانبنةبأكردين

. خصزان.كصشة دةرووين و  كؤمةاليةتيةكاين ناو بؤ زالبوون بةسةرو ئامرازصكيشة  )عيالج(يةزاراوةص زؤر تصأاثي

ئةمةش ئةوتاكة شياوييةية  . صتةوةارصزص دةبص هةلوةشكةواتة خصزان بؤئةوةي خؤي لة طشت جؤرةكاين كصشة بث

بةالم ثصكةوة ذيان  صكةوة ذيانثصص بؤ وا كردوويةيت بة تاكة ئةلتةرنةتيفؤذئااليةيت أسيستةمي ئابووري و كؤمة

بةبصطومان ئةمةش لة سيستةم و والتص أؤذئاواييةوة بؤ ئةويتر . لةأصطاي دابأان و ترازاين كةسةكان لةيةكتر

نة لةنصوان سصستةم و يائةو جؤراوجؤرهةر لوباليتصيت ذياين لةمةوالي كةسةكان نةك طؤأاين دصتة سةر بةالم ط

ئامادةية  ئةو كةلصن  و سنوورانةش )  جيهانطرييي(والتةكاين أؤذئاوا  كةمدةكاتةوة بةلكو ئةو طلوباليتصية 

مةبةستم . .نةش كةمكاتةوة لةزؤر أوةوة لة سيستةم و والتاين أؤذئاواوة جيانسيستةم و والتالةنصوان ئةو 

لة والتاين )ئةلةمانيا و هؤلةندا,بةريتانيا,ةنسافةأ(نتةري أؤذئاوا ي جيابوونةوةي خصزان لة والتاين سةصذةأ

, ئيسثانيا, ئيتاليا, جياية و هةر هةمووش لة والتاين وةك) فينلةند,نةرويج, ماركيدان, سويد (ئةسكةندةنايف

يشي ئةم اليةنة بةشصكي ثصوةندي بة نةرصتة كؤمةاليةتيةكانةوة هةية و بةشةكةيتر. جيان ال و يؤنانثرتوط

باشووري (لة والتص وةك ئيتاليا .بؤمنوونة. ثصوةندي بة شياوي ئابووري والت و كؤمةلطة أؤذئاواييةكانةوة هةية

ذين نةهصناوة و كة جارص زؤربةي ئةندامةكاين خصزان ثصكةوة دةذين و كوأ  رةئةم دياردةية كةمترة و بط) ئيتاليا 

دةذي و تصثةأاندووة جارص هةر لةطةل دايك و باوكيا  ساليشي 30ة و تةنانةت تةمةين شووي نةكردووكض كة 

نةماوة بةلكو لة  يشةكيهيض أ,بؤمنوونة ئةسكةندةنايف , اةش نةك هةر لة والتاين باكووري ئةوروثئةم

هؤي ئةوةش بؤ ئةو طةشة ئابوورية طةورةية دةطةأصتةوة هاتؤتة سةر باكووري . ا شتص نامؤيةباكووري ئيتالياش

كةواتة سصستةمة ئابوورية جؤرواوجؤرةكان . ص أووي كؤمةاليةتيةوة لة باشووري دابأاندووةئيتاليا و لة طةل

, مامةلةيان لةتةك كصشة كؤمةاليةيت و كولتووريةكان وةك يةك نيية و ئةو سصستةمانةي تواناي ئابوريان باشة

ص ثؤزةتيظة كاردانةوةي ئةمة كة اليةن. يارمةتيدةرص طةورةي هةلوةشانةوةي خصزانن, لةوانة ئةسكةندةنافيا

اليةنة ثؤزةتيظةكة ئةوةية تاكةكاين خصزان بةئارةزووي خؤيان دةتوانن دواي ويسيت خصزاين و . خراثيشي هةية
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شةخسي خؤيان بكةون بةالم اليةنة خراثةكة ئةوةية هةلكةويت يان شياوي جيابوونةوة زؤرجار بةهةلة 

ان دةخرص و خصزان دةكرص بة كارطةص بضووك و يان ثصوةندي بةكاردةبرص و لة اليةنة كؤمةاليةيت و أةوشتييةك

ةي ةولة هةلوةشانين أؤذئاوا تائصستاش لة والتائةمةو نابص ئةوةمشان بريضص . خصزاين بةثيشةسازيدةبص

ؤلؤذي و دةرووين بوونيادي فسيجياوازي  هةر ئافرةت زياين طةورةي لصدةكةوص هؤي ئةوةش بةكوريت بؤخصزان 

ريؤدةي منالةكان بص ولةالص كةواتة ئةم جياوازيية وادةكا ئافرةت ثتر لة ثياو ط. افرةت دةطةأصتةوةنصوان ثياو و ئ

اش رةت سةرووي ئةو ئةركة خصزانيةي ثئافصتريش خودي سيستةمةكة بةجؤرص فؤأمولصرةكراوة و لةال

بن و يان زؤووتر ريئةمةش وادةكا ئافرةتان زووتر ث. بصصتةسةري سةرقايل كاركردنيش وهةلوةشانةوة دةكة

بةالم هةرضي دؤزي  .وويان تصكاؤشكةون و ثتر كصشةي ئابووري و دةرووين أبضنةسالةوة و يان زؤرتر نةخ

هؤيةكةشي زؤر . كؤمةلطةي طةندةلة تايبةت بة دياردةي هةلوةشانةوةي خصزان تابلصي سةير و بص وصنةية

واتة لةاليص ئابووري . تة نةرصتييةش ئاينييةئةلبةتة جةوهةري ئةو ش, بةكوريت ئابووري و دواتر نةرصتية 

ضونكة ثاش جيابوونةوة . كؤمةلطة يارمةتيدةر نية بؤ هةلوةشانةوةي خصزان و لةالصتريش شتة نةرصتيةكان أصطرن

لة والتص وةك سويد هةريةكة بؤيهةية لة خانووي خؤي بذي و هةر كةسةش طةر كاري هةبص دةتوانص زالبص 

انةي بةهؤي هةلوةشانةوةي خصزانةوة دوضاريدةبصتةوة و ئةوانةش خاوةين ئابووريص بةسةر ئةو كصشة ئابووري

دياريكراو نني لةاليةن دامودةزطاكاين والتةوة يارمةتيدةدرصن و زؤرئاسايية بشخرصتةسةر كار و بوارص لة 

ستانة ئةمةو ضةندين أصطاي ياساي و مايف تريش هةن لةو تةنطةتاوي و بةربة. بوارةكاين بةرهةمهصنان

بؤية لةم جؤرة كؤمةلطانة جيابوونةوة نة شتص . تةسكدةكةنةوة دصنةأصي ئةو تاكانةي هةلوةشانةوة هةلدةبذصرن

بظةية و نةش كؤالثس و مالوصراين بةدةمةوةية بةالم لة كؤمةلطةي طةندةل لةبةرئةوةي لةالص ئابووري بةدةست 

ئةمة و لةبةرئةوةي , قيتنةي مةدةين بووين نيية ثياوةوةية و لةالصتريش طرفيت نةبووين دامودةزطاي أاستة

تةالقدراو بكرص , بةقةويل خؤيان, شتةنةرصتيةكانيش كارصوادةكةن هةميشة بةضاوص سوكةوة تةماشاي ئافرةيت 

, ضونكة لةنصوان دوو جةنطةل. بؤية ئافرةيت كؤمةلطةي طةندةل زؤر بةدةطمةن بري لة جيابوونةوة دةكاتةوة

بؤية .. بةتةبيعةتيحال ئافرةيت كورد بةوة قايلدةبص يةكص لةو جةنطةالنة هةلبذصررص, لةنصوان دوو دؤزةخ 

ئافرةتص داماوي كورد لة كؤمةلطةي طةندةيل كوردي لةبأي ئةوةي بكةوصتة دةرةوةي كؤمةلطة و هةروةها سةركز 

  .صنصتةوةدادثةروةر و داوصنثيس و طةندةلةكةيةوة مب-و الثةرصزكرص ثصيباشةترة بةديار ثياوة نا

بةالم ئةو توصذة ئافرةتة كوردةي لة هةندةران دةذين دؤزي هةلوةشانةوةي خصزان و يان جيابوونةوةكانيان لةوي 

ضونكة لةالص ئةمان دةكةونة ناو جؤرة ثصشبأكيص كؤمةاليةتيةوة كة سصستةمي ئابووري و . كوردستان جياترة

ان دةكةونة نصوان هةلطرتنةوةي يةكص لة كولتوور و كؤمةاليةيت أؤذئاوا بؤيان دروستدةكا و لةالصتريش ئةم

نةرصتةكان يان ئةوي لةتةك خؤيان لة كؤمةلطةي طةندةل و كؤمةلطةي باووباثريانيانةوة هصناويةنةتة ناو 

كة شياوي جيابوونةوةي زؤر , واتة خصزاين كوردي لة هةندةران. أؤذئاوا و يانيش ئةوي ئصستا لة أؤذئاوا دةيذين

ةنطة لةبةر هةمان ئةو هؤيانة هةلنةوةشصتةوة خصزانص أؤذئاواي بريؤكةي هةلوةشانةوةكةي خؤي أ, لةبةردةمة

  : هؤ لةمأوةوة زؤرة  و كةمترينيان ئةمانةن. لةسةر دادةمةزرصنص

زؤربةي جيابوونةوةكاين خصزانة كورديةكان لة هةندةران ثصوةندي بة كصشةي ئابوورييةوة هةية جا ئةو : يةكةم

ي بريكردنةوةكاين كؤمةلطةي طةندةل لصيبةرثرسيارة كة خصزاين كوردي خؤي لةسةر كصشانة بةشصك

بةئاساين ناتوانص خؤي لةو , يان لة هةندةران ثصكدص , واتة خصزاين كوردي كة دصتة هةندةران . ثةروةردةكردووة

ةوة ثصوةندي بة بةشص لة هؤيةكاين جيابوون: دووةم ,هزرة طةندةلة خبا كة سالةهاية لة مةغزيا دص و دةضص

ستةمي ثياوة طةندةلةكةوة هةية كة دةيةوص بة أووكةش لة أؤذئاوا بص جا يان كارص دياريكراوي نية ياخوديش 

خاوةين هزر و شصوازص لة ذياين تازة نيية بؤية ئةو دوو ذيانية ثياوي خصزاين كوردي لة هةندةران دةيذص ماناص 
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ةتيداين كةسوكار لة كوردستان و يان هصنيان بة قاضاخ بؤ يارم: سصهةم, طةورةي بؤ جيابوونةوةكان هةية

و , ئةورووثا ئةمةش يةكصكة لةو طرفتانةي خصزاين كوردي هةلدةوةشصنصتةوة و خصزاين ئةورووثاي بصئاطايةلصي 

و طةورةترين طرفيت جيابوونةوةكان ثصوةندي بة بؤضووين ثياوي كوردةوة هةية بؤ ئافرةيت كورد كة ئةو  ضوارةم

ئةم طرفتة زؤرجاروادةكا . ونانة هي كؤمةلطةي طةندةلن و لة هةندةرانيش لةيةقةي ئافرةيت كورد نابنةوةبؤضو

ثياوي خصزانة كورديةكان بةرنامة بؤ بةنةرصتيكردين خصزان داأصذن جا ئةوة لةأصطاي بة زيادلةثصويست 

لكردين خوأةوشيت ئايين و بةكورديكردين طشت هةلسوكةوت و بريكردنةوةي خصزانةوة بص يان لةأصطاي  زا

. نةرصتيوة بص ئةمةش بؤ أصطاطرتن طواية لة نةبوونة أؤذئاواي و لة أصدةرنةضوون لة خووأةوشيت باووباثريان

ثياوة طةندةلةكة كة زؤرجار نة ئاينية و نةش نةرصيت ئةمة دةكا تةنيا بؤ كؤنترؤلكردين مصينةكاين ئةو خصزانةي 

ئةم . لة دةرةوةي مال ئةوروثاية و لةمالةوةش كوردية.هةوا بذي ئةمةش وادةكا خصزان دوو. هةيةيت

بةكورديكردنةش ئاماجنلصي بة نةرصتيي و بة ئاينيي كردين خصزانة و دوورخستنةوةيةيت لةوةي نةبص بة 

ئةورووثاي ضونكة ترس لة بةئةوووثابوون تةنيا بؤئةم جؤرة ثياوة كوردانة خؤي لة دوورخستةوةي ئافرةت لة 

ئةمة كة موسيبةيت طةورةي كؤمةاليةيت لةناو جاليةي . ةكردنة بة شارستاين أؤذئاواوة دةستثصدةكاكؤنتاكتن

كورد خستؤتةوة زؤرجار قةتل و أةشةكوذي و تةعداي مرؤيي طةورةشي لصبوةتةوة كة زةرةرمةندي يةكةم 

  .لةمأوةوة تاكي ئافرةيت كوردة

بةراووردكاري لةنصوان كؤمةلطةي طةندةل و كؤمةلطةص ئصمة لةأصطاي ئةم ضةند دصأةي اليسةرةوة نةمانويست 

كة أؤذانة يةخةي . أؤذئاواييا بكةين ضونكة لةناو جةرطةي أؤذئاواش طةلص كصشة تائصستا بصضارةسةر ماونةتةوة

ةاليت سياسي و ةت لةناو دةسهةروةك دةزانرص أصذةي ئافر, لة والتاي سويد بؤمنوونة . تاكي ئافرةت دةطرن 

صي ئةو هةموو جؤرة خةبات و كؤششانةي تدا لةطةلص لة والتاين أؤذئاوا بةرزترة و ئافرةت بةثئابووري وال

 واليت سويدي نةك هةر بةبةراوورد لةطةل  والتاين باري ئافرةيت دوويةيت دؤزص ئةوتؤي هصناوةتة ثصشةوة كر

بةالم هةموو ئةو .يكاش جودايةوةكاين ئةمةرورتطؤأيووة بةلكو لةطةلص أوةوة لة والتص وةك والتة يةكطؤذئاوا أ

. ة دواكةوتوةكانا ئامادةية ة و والتتوانيةوة ئةو كصشانة ضارةسةركا لة زؤربةي كؤمةلطجوداوازيةش نةي

هةروةها نزمي مووضةي . بؤمنوونة بصكارربووين ئافرةت ثاش حاميلةبووين يان بصكاربووين ثاش منالبوونةكةي

صستا لة والتاين أؤذئاوا ياوص لة شوصنص وةك يةك دةيكةن تائئافرةت و ث واتة هةمان ئةو كارةي.. ئافرةت لة كار

كصشةص مووضة لة زؤربةي والتاين ئةورووثا ئةو جياوازيةش لة . وةك يةك مووضةي لةسةر وةرناطريص

ضارةسةري يةكالي  ش تائصستا بةتةواوةيت خؤي لةم باسة نةداوة ونةكراوة و خودي يةكيةيت ئةوروثاضارةسةر 

ئةوةندةي خؤي لة قةرةي مةسةلة ياسايي ) ايواتة يةكيةيت ئةوروث(ئةم أصكخراوة ئةوروثاية . دؤزيوةتةوةبؤنة

دا ئةوةندة خؤي لة قةرةي مةسةلة أةوشتيةكان و باشترة بشلصني أوحي و مرؤييةكان و سياسي و ئابوريةكان دة

ياسي نوصنةرايةيت كارطة و دةسةالتة س شبص بووترص أوحيةكان ضونكة يةكيةيت ئةوروثاي كةة هةلةأةنط. نةداوة

بةسةرضوونة و مال و خصزاين ئةوروثاي ئيدي  كا نايةوص ئةو شتانة يادخاتةوةو ئابوورية ئةبستراكتةكان دة

ؤسصكسوصل و ليسبيسةكاين هصناوةتة بةالم هةر ئةم يةكيةتة ضةندين جار باسي كصشةي هؤم.نةماوة صوةثصوةندي ث

ضارةسةري ياساي و ئابووري  ؤذئاواصشةكاين لةناو والتة جياجياكاين أك ووة ردصشنياري ئةوةشي كثصشص و ث

صكةوة ؤمؤ يان دوو ئافرةيت ليسبيس بشص ثياوي هبؤمنوونة قايلبوون بةوةي دوو ث. تةوةبؤ بدؤزصرصبةباشي 

دةميان صشةي ياساي لةبةرصيدةووترص كيان دانةنرص و ئةوةي ثةرة لةبةردةم دروستبووين خصزانيين و تةطبذ

بةالم لةهةمان كاتدا طةلص كصشة و اليةين تري  .ان بدرصتصشي و ئابووريالبرص و طشت مافصكي كؤمةاليةيت

كؤمةاليةيت و ياساي هةن كة ئافرةيت ئةووروثاي ثصوةيطالوة نة ئةم يةكيةتة و نةش جارص سصستةمة سياسيية 

  .جؤراوجؤرةكاين ئةورووثا لصينةهاتونةتةقسة
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ةكؤتاي ئةم بةشةي نووسينةكةمان لةسةر كؤمةلطةي طةندةيل كوردي بةباشي دةزانني وةك دوا ثةيظيش ل

بةقةد ي بةسةر دياردةي ئافرةتطةراييةوة  كرد و نةش فةلسةفة ئةم باسة نةباسص سياسي بوو,  ئاماذةبةوةبكةين

و كصشة ت بةسةبارة تنةأووي ضةند سةرجنصك كة بةرهةمي جؤرة أوانينص تايبةتبوونخسهةولصبوو بؤ ئةوةي 

. أووبوأووي تاكي ئافرةيت كورد لة كؤمةلطةي طةندةل دةبنةوة دووبارةوةبووانةي زؤر يي و دياردةؤذانةأ

انةي ئةو ئةندصشمان لةوةنةكردةوة بري كيش ئصمة سةرجنةكامنان بةردةست خوصنةري ئةم ضةند دصأة خستكاتص

ضونكة كصشةكة  كصية و يان قيين كص هةلدةستصنصي صشنياريدةكةين لة بةرذةوةندئصمة بةهؤي ئةو سةرجنانةوة ث

ئةلبةتة لةو . دةكةوص تايبةتة بة ئافرةت بؤية ئةوي ويسترا بووترص أووخراهةر وةك بةناونيشانةكةيدا دةر

بةشداريص كةمتازؤري لة بةشتبووين جارجارة شت شوصنص لةم جيهانة دةركةوت ئافرةت لةطبؤمانشوصنانةش 

واتة أؤيل ئافرةت لة , بةالم ئصمة ئةمةمان . نةوة تاكي ئافرةت أةخنةنةكةينلةوة نةسلةماي خؤيدا هةية

راديسيؤنص بةرهةمي توةك  و لةقةلةمدا ووداوة تراذيدياكاين شارستاين نوص وةك يةكص لة أ,بةشتكردين خؤي 

                     .ناساغ و ناتةباي كؤنيش بيين
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