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ة و وبةالم وا دةزامن  هةر دوصنص بو دةبص ةدا تصثةأ ئةو كارةساتة نامرؤيي بةسةر ة وا نزيكةي مانطصكهةرضةن

,  ثأكردوةمالثةأةكاين  كارةساتة دين ئةوكرةكؤنرسةي كة بؤ ةنا شيعرئةوناتوامن لة خوصندنةوةي ووتار و
   .دةست هةلطرم
لة  كةمصك ,وةكايةثينصك كة بؤ ئةم كارةساتة دصتة م و كة هةر تا بلؤيةك ,وةيةكا هةر هؤنر, هةر ووتارصك

بةالم بة طومامن لةوةي ويذداين دةسةالتداران و ياسا دانةران و .  خاوةنةكةي كةم دةكاتةوةئازار و هاواري 
 هةمةجي رصك بؤ ئةم فةرهةنط و نةريتةبتوانن سنوئيتر  ئايني و سةركردة خصلةكيةكان بوروذصنص و ثياواين

   .دانصن و نامرؤيية
,  لة فةرهةنطي خؤمان طرتنبري أةخنة لةبةرثرساين دةسةالت  هةندص لة كة  ئةوةية, داخةئةوةي جصطةي 

  . كصشةكة دةكةنة ثيالن و دةخيةنة ئةستؤي دوذمن
 سةبةتةي دةبص ئةوين و خوشةويستيش لةم والتةي ئصمةدا تصكةل بة سياسةت بكرص و خبرصتة نصو نازامن بؤ

نازامن  كضصك بة دةسيت كةسوكاري خؤي بة أؤذي أوناك لة حزوري ثؤليس و  . )موئامةرة (ةوةثيالن طصأان
 بؤ تصكدان مي عةرةيب شوظصرتثيالين   بةض ثةيوةنديةكي, مؤبايل دا بةردباران بكرص تا أوحي ثاكي دةسثصرص

؟ بؤ كصشةكةمان لص وون دةكةن بؤ ناهصلن هةية ة كاري تريؤري قاعيدةووو أوخاين ئةزموين كوردستان 
  !. بة تةواوي ئاراستة كةين ؟اينجةخت خبةينة سةر فةرهةنط و ئةقليةيت كؤمةلطةي خؤمان و أةخنةكامن

ورد ي ئصزيدي كوأصكي لة دةرةوةي كؤمةلطاكةي خوصندنةوةي من بؤ ئةم كارةساتة هةر ئةوةندةية كضصكي ك
هيض كات مةرج نية  ئةم كضة . خؤي خؤش دةوص و دةيانةوص خؤيان بأياري هاوسةرطريصيت خؤيان بدةن

دابو نةريت . بريي لةوة كردبصتةوة ببصتة موسوملان ئةو هةر لة بريي ئةوةدا بوة ضؤن ئةوينداري خؤي بكات
 يقةلةم كؤمةاليةتيةكان لةأصنما بة الدان لة ملانيش أصطة بةمة نادات و خصلةكي هةردووال ئصزيدي و موسو

  . ناوترصالي ئصمةش باو بووة  كة تةا كضة بةرثرسيار دةكرص و كوأةش لة طول كال تري ثص .  دةدات
.  ئيتر ئةم كضة ئصزيدية بؤوة بة موسلمان يان نةبوة كصشةي ئصمة نية و هيض  لة تاوانةكة كةم ناكاتةوة

ئةطةر وا نية ئةو هةزاران كضة موسوملانانةي خؤ كوأي موسوملانيان خؤش ويستبوو  بؤ ئةوان دةكةونة 
و دةزطا هيض كاتصكيش هيض اليةنصكي ئيسالمي .  بؤدةكرصتكوشنتزةماوةنديان بةبةر نةفرةت و 

ة نصوند ئايينة مايف قؤستنةوةي ئةم كارةساتةي نية كة ببصتة هؤي تصكدانص ثصكةوة ذيان لئايينيةكانان 
بةلكو موسوملانةكان و ئصزيديةكانيش دةبص هةر يةكة بة كةلتوور و داب و نةريت و ياساي . جياوازةكاندا

 ضونكة هةردوو ال وةك يةك دةستيان لة مةيداين ,خؤياندا بضنةوة و هيض الية دةسيت خؤي بةوي تر نةسأص
ةدا كةلتور و عةقليةيت كورد بة موسوملان و  بؤضوين من دةبص لةم كارةسات بةبؤية.  ذن كوشتندا ثيسة

  !!وتاواين بةردبارانكردين دوعا تصكةل بة جةجنايل سياسةت نةكةين بكةينئصزيديةوة بةرثرسيار 
  
دةيانةوص بة بيانوي تصكنةداين ,  ر ئةوةية وةزارةيت ئةوقاف و هةندصك لة بةرثرسانتلة هةمووي كارةسات 

كارةسايت ئةم كيذؤلةية هةروةك كارةساتةكاين , ن موسوملان و ئصزيديأيزةكاين طةل و ثصكةوةذياين نصوا
ي تصكنةداين تاوانةكة خةريكة وون دةبص لة نصوةند سياسةت و بانطةواز. تري ذنكوذي  خبةنة ذصر خاكةوة

كوان , تدا برايةيت و ثصكةوة ذيان هةبواية ضؤن  دوعا بةو ضارةنوسة دةبراةلة بنةأطةر . ثصكةوةذيان



www.dengekan.com 
5/7/2007 

يان لةمةوال ضي دةكةن تا .. مةالكاين موسوملانةكان و ئصزيديةكان بؤ نةيانتواين أص لةو كارةساتة بطرن 
  .أص لة دووبارة بونةوةي بطرن 
ت درصذيةك بؤ سةريان و كوشتين  طواية ئصزيديةكان لة ئةجنامي ضةند دةسهةندصك بيانوو دصننةوة كة

نازامن بؤ دةبص ئصزيديةكان . ضةند كةسصكي بصتاوان ثةنطيان خواردبويةوة و ئةم كارةساتةي لص كةوتةوة
 يان طوايا أةمجكردن لة ئاييين ئصزيديا نية و هصنراوي كةلتوري !داخي خؤيان بة كضي خؤيان بأصذن ؟

 لة ئاييين دةكرص من ثصم واية . ي ئصمة بة خؤيدا بضصتةوةئةم بيانوانة ناهصلن  تاكي كؤمةلطة. عةرةبة
, داأةمجكردن نةبص بةالم خؤ ياساي قةدةغةكردين هاوسةرطريصيت لةطةل دةرةوةي كؤمةلطةي ئصزيدائصزيديا 
 لةطةل  هةندصك لة كةسايةتية ئصزيديةكانة كة نية  ئةوة.هةموو قةدةغةيةكيش سزايةكي دةبص هةبص. هةية

 اماوانة مةحكوم دةكةن  دةلصن هةرضةندة ئةو ئافرةتة اليداوة  لة بريوباوةأ و أصنئةوةشدا ئةو ت
 ئةطةر كةسايةيت ئاييين وا بلص طةجني بازاأ و نيمضةخوصنةوار  ضي ....كؤمةاليةتيةكاين ئاييين ئصزيدي 

  .لص ضاوةأص دةكرص
    

دان  ثصويستة , صننةوة كي والةبري ئةوة بيانو بؤ كارةساتصئصوةي  موسوملانيش و ئصزيديش كةواتة 
  .ن بوو و عةقليةت و فةرهةنطصكي خصلةكي دواكةوتووانن نوقمي كةلتورصكي ثةككةوتةؤتكة خبةوةدا بنصن 

    .ان دةوصو هةر أؤذةي قوربانيةكي لصت دةيثةرسنتو  يةكخوا بؤةتة الي ئصوةشةرةف 
خؤيان ناويان كة_شكردن أة لة كايت شؤ نيشكوردحزبة دميوكرات و سؤسيال دميوكراتةكاين سةكردةكاين 
بة هةر .  نة لةكايت دةسةالتيشدا نةيانتوانيوة يةك نةرييت ناشريين ئةم كؤمةلطاية بطؤأن و-ناوةشؤأش

يةك هةبص  طيان لةسةر دةست دةكةن و هةرضي ناشرين و كؤمةلطةي خةباتكاريطوتاري زرق و برق ستايش
 دوذمن بؤ دةبص هةموو ئةو شتانة نازامن.  ئةستؤي دوذمنةوةدةكةن و دةخيةنة وةك مندال بؤي ثةردةثؤش

  . بة دةسيت خؤمان ثيالنةكاين جصبةجص بكات  دوذمنبؤ دةبص! فصري ئصمة بكات؟ 
 ئةوة بصحورةمةيت بوو بةرامبةر درومشي ئازادي و ,ةو بةردبارانكردنة بة تةا  كوشتين دوعا نةبووئ

بةرامبةر دادطا و ياسا و بوو  بص حورمةيت ,ايني و ثياواين ئاييين بص حورمةيت بوو بةرامبةر ئ,دميوكراسي
 ثياواين ئاييين و م ضي نة دادطا و نة ثؤليس و نة  بةالم بلص.  بص حورةمةيت بوو بةرامبةر دةسةالت,ثؤليس

دةنا مرؤظ . جولةي لص بأيون, دةسةالتداران هيضيان تةأ نابن و ويذدانيان بة جؤرصك ذةنط طرتويةيت 
 نةك وةك جةنطلستان كؤمةلصك دأندة بكةونة بص بدرصتة دةست ياسا و دادطا دة,  تاوانصكيش بكاتهةر

ثيس بوة و تا   -! تاوانيشي كردبص؟ ئةطةر– وصزةي كضصكي بص دةسةالت و وا بزانن هةموو دنيا بةم تاوانةي
هةموو أؤذصك دنياي ئصمة ئيتر طةندةيل و نايةكساين كؤمةاليةيت تاوان نني  كة  .نةيكوذن ثاك نابصتةوة

   .ثيس دةكةن
هةرضيةك بلصم بةو عةقليةتة دواكةوتووةي كة ئةم كارةي ئةجنامدا يان وةك , جا لصرةدا بلصم ضي

هةر ناطاتة ئةوةي ئةم أؤذانة نوسةر و شاعري و , سةيركةري ياري تةماشاي ئةو كارة نامرؤظانةي كرد
 ,ئةقليةتةن بوونو ؤ ئةوانة بة جؤرصك مةسيت ئةو كةلتوور بةالم خ. أوناكبريان ثصيان كردن و ثصيان ووتن

  .قانون و سزاش نايانطرصتةوة
  
  
  
  
  


