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 تيَبيين:

ثيَيييي ديَيييت لييية كؤميييةلَيَي    ناوةرِؤكةكيييةيكتييييَة خةرمانيييةي من  
ليية رؤذنامييةو مالَكييةرةكان    داثيييَت تيير ليية وتيياري هةمييةجؤر كيية   

بلَاوكراونةتييييةوة   بييييةلَاس ليييية ئيَسييييتادا بةشيييييَكيا  ليييية       
  ئةطيييةر   ثةرتووكيَكيييكا كؤكردؤتيييةوة بيييؤ خويَنيييةري خؤشةويسيييت   

  تيييؤي خويَنيييةر ئيييارةزوو دةكيييةيت ئيييةتوانيت خويَنيييةريان بييييت     
قؤنيييايي يييية  و   ليييةنيَوان سيييةرجةميان هيييةروةها ئيييةس وتارانييية 

 -2019سيييييالَي ) ون واتة ليييييةنيَواندووي زانكيييييؤس دا نووسيييييرا 
 ( دا.2020

 لةطةلَ ريَزمان...

 ئةمحةد كامةران

 

 بةرهةمةكاني نووسةر:

 .رؤذيَكم لةطةلَ ئازارةكاني كضيَي)كؤمةلَة ضريؤ (1

 . ثةثوولة بالَشكاوةكان)نؤظليَت(2

 .خةرمانةي من)كؤمةلَة وتار(3
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 كةي جةنط كؤتايي ديَت

 

ويَرانكيييةرة كييية بييية ليييةناو  وشيييةيةكي قيَيييزةون و جيييةنط جيييةنط 
بردنيييي مرِؤظاييييةتي و ذينةييية دادةنريَيييتو كييية هاوكيييات وةكيييو       
ثيشييةيةكي رِؤذانييةي ليييَ هيياتووةو كيية بيية بييةردةوامي  طييويَ بيسيي      
دةبييل ليية جيوييان وة بةتايبييةتيت ليية نيَييو رِؤذهييةلَاتي ناوةرِاسييت       

 دا.

هةرضيييةنكة تةميييةني مييين ئيييةو جةنةانيييةي نيييةبينيوة كييية لييية      
رِابييردوو رِوويييان دابييوو و كيية ليية نيَويييكا بيية هييةزاران       سييةدةكاني 

كيييةؤ بؤتييية قوربييياني و وة لييية كؤتاييشيييكا هةلَةيسييييَنةراني ئيييةس  
جةنةانيييةو توانيويانييية دةسيييكةوتي طيييةورة بييية دةسيييت بويَييينن بيييؤ 
خؤيانوبييييةلَاس ميييين ئةوكاتييييةي كيييية ليييية قؤنييييايي ئامييييادةيي  

اوي دةخمويَنيييك لييية بةشيييي ويَيييبةيي دا كتيَبيَك يييان هيييةبوو بييية نييي  
)ميَيييبوو(و ئيييةس كتيَبييية بييية هيييةر سييييَ سيييالَي قؤنايةكيييةوة بييية   

نييياو ط و كوشيييتاري و مل َنيَيييي ييييةكرت لييية بيييةردةوامي باسيييي جيييةن
بردنيييي دةكيييرد بؤمانوكييية ئةميييةو بييية دريَيييبايي ئيييةو ميَيييبووة     
ئيييةوةمان بيييؤ شييييكرايةوة كييية ميييرِؤظ بوونةوةريَكييية بييية بيييةردةوامي  

بييؤ يييةكَيي كردنييةوةي  ئييارةزووي ليية جييةنط و خييويَن رِشيي  هييةبووة    
ثرسيييةكانيووة بةتايبيييةتي كةسييية ةيييةرمان رِةواكييياني دةولَيييةت كييية 
بيييةهؤي بةرذةوةنكييييةكاني خؤيانيييةوة ييييان لييية ثيَنييياو دةسيييكةوتين 
كؤمييييييةلَيَي دةسييييييكةوتكا هةسييييييتان جييييييةنةي خويَناويييييييان 
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رِادةطةيانيييكووة لةئيييةِامي رِاطةيانيييكني ئيييةس جةنةانييية دا ئيييةوةي  
اتيييةكان بييوون كيية تيَيييكا بييوون بيية     كيية باجةكييةي دا تييةنوا هاولَ  

سيييووتةمةني ووة ئةوانيييةي كييية بييية هةلَةيسييييَنةراني جةنةيييةكان     
دانييران ليية كؤتييايي دا لةسييةر ميَزيَكييي قوميياردا وة بةرِوويييةكي ثييرِ       

 ثيَكةنيناوية كةيف و سةةاي خؤيان دةكرد .

لييية سيييةردةمي ئيَسيييتادانكا كييية دةبيييينل جيييةنط بةردةوامييية و     
خيييةلَي دةكييووذريَن و سيييةرطةردان دةبيين و بييية   رِؤذانيية بييية ضييةنكان   

تايبيييةتيت ليييةو سيييالَانةي رِابيييردوودا كييية رِيَك يييراوي دا يييت       
ضيييةنكين كوشيييتاري قيَزةونيييي دذ بييية مرِؤظاييييةتي و ذينةييية ئيييةِاس 
دا كيية هييةرطيز لييةياد ناكريَنوضييوونكة كاتيَييي جييةنةي جةسييتةيي       
 كؤتييايي ثيييَ ديَييت و ليية ثيياو خييؤي دا كاريةييةري جييةنةي دةروونييي     
درووسيييت دةكييياتووة ئيييةس جةنةييية دةروونييييةو سيييالَانيَكي زؤري      
دةويَييت تيياوةكو تاكييةكاني ديكيية ليية يييادي بكييةن وة بيية تايبييةتيت      
بييؤ منييكاَلان و هييةرزةكاران وة هييةروةكو ئييةوةي ئييةمرِؤ ليية  يَييرا         
دةطوزةريَيييت بيييةهؤي ئيييةو جةنةانيييةوة كييية تيَييييكا رِوودةدات كييية     

راسييييتةي تونييييكرِةوي  شييييريازةي تاكييييةكاني كؤمييييةلَةايان بيييية ئا 
بيييردووةووة هةرضيييةنكةو  تييياوةكو ئيَسيييتاو رِيَك يييراوي دا يييت بييية 
كؤتيييا نيييةهاتووة بةشييييَوةيةكي ةيييةرمي يييياخود بةشييييَوةية  كييية    
بةتيييةواوةتي بنييييِ بكيييريَن و كييية زؤرجييياران دةبيسيييتل هةرِةشييية و   
دةسييت دريَييبي دةكةنيية سييةر هةنييكيَ شييويَنكا بيية تايبييةتي ناوضيية       

ة ئةميييةو لييية ئةِاميييكا مةترسيييي و    كيَشييية لةسيييةرةكانكا كييي  
نيةيييةراني تي تاكيييةكان درووسيييت دةكاتولييية ثيييالَ ئيييةوةو دا بييية  
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ضيييةنكين ثيَشييي ةرطةي ئيييةزيز وخؤشةويسيييت  دةبنييية قووربييياني      
 ولَاتةكةيان كة ثيَيان دةوتريَت )شةهيك(.

وة جةييية لةمانييية كاتيَيييي سيييةيري سيييوريا دةكيييةي كييية بؤتييية       
و ولَاتييان  جييةنةي خؤيييان   ناوةنييكيَكي مل َنيَييي  جييةنةي  كيية هييةمو   

ليييةويَ بيييةرثا دةكيييةنوبؤ كوونييية توركييييا دةييييةويَت بةشيييي خيييؤي  
ليييةويَ هيييةبيَت و ئيييةمريكا هيَيييزي خيييؤي ليييةويَ جيَةييير كيييردووةووة  
رِووسيييياو جاروباريَيييي ثياسيييةيةكي ويَرانةكيييةر بيييةو ناوضيييةية      
دةكيياتو جةيية ليية ولَاتيياني تييردا كيية جييةنةي ذيَيير بيية ذيَييري خؤيييان    

يةداو وة لةنيَويشيييانكا كييورد دةيييةويَت بيية هييةر    دةكييةن لييةو ناوضيية  
شيييَوةية  بيَييت  لييةو طؤرِةثانييةدا بييراوة بيَييت وة ئوميَكيشييم هةييية        
كيية تييةنوا كييورد ليية كؤتييايي ئييةس مل َنيَيييةدا بييراوة دةبيَييت بةسييةر     
سيييةرجةس دووذمنيييةكاني داو بيييةلَاس تييياوةكو ئيييةو براوةيييية بةدةسيييت  

  بيية دواي خييؤي دةهيَنيَييت   بويَنيَييت ضييةنكين كاولكيياري و خييويَن رِشيي   
و كييية ئةميييةو ئيييازاريَكي طيييةورة بييية دواي خيييؤي دةهيَنيَيييتو بيييؤ    
كوونيية طرييياني منييكالَيَكي بيييَ تيياوان دةبينيييت  كيية ليية تيياو دةنةييي     
ئيييةس جةنةيييةي نيَيييو ئيييةس جةنةلَسيييتانة هييياوار و نالَييية نالَييييةتي و  
ئيياخؤ ئييةو منكالَيية ن تيياوانيَكي كييردووة تيياوةكو ئييةس باجيية قورسيية      

 ت.بكا

ييياخود دةبييينل ئييةو مل َنيَيييةي نيَييوان ئييةمريكاو ئيَييران كيية هييةر       
رِؤذيَييييي بةشيييييَوازيَي طوتيييياري دذ بييييةيكرت دةدةنو كيييية ئةمييييةو  
كاريةييييةري دةروونييييي تي  تاكييييةكان درووسييييت دةكيييياتو يييييان    
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دلَةراوكيَييييةكي بيييةردواس درووسيييت دةبيَيييت لييية ترسيييي هةلَةريسييياني  
تييةدا ليية هييةر كيياتيَكي ناديييار  ئييةس جةنةيية ليية نيَييوان ئييةو دوو دةولَة 

داو وة لييية ئيييةِامي هةلَةريسييياني دا ضيييةنكين كاولكييياري طيييةورة    
بيييةدواي خيييؤي دةهيَنيَيييتو وة لةنيَويشييييانكا كيييورد دووبيييارة دةبيَتييية  
قوربيياني دةسيي  هييةردوو تيييان داو كيية هاوشيييَوةي ئييةو جةنةييةي       
كييية لييية ميَيييبووي نيَيييوان  ويييياني و سيييةةةويةكان رِووي دا كييية     

 ا خاكي كورد بوو بة سووتةمةني هةردوو دةولَةتكا.تيَيك

 

 لة كؤتايي دا ئةس ثرسيارةس بةجيَ دةهيَلَم بؤ خويَنةر:

*بؤضيييي  ئيييةس هيييةموو جيييةنط و كيَشيييةية بييية رِيَةييياي ئاشييي        
 ضارةسةر ناكريَت؟

  2019|10|21بلَاوكراوةتييييةوة ليييية هةةتةنامييييةي زاري كرميييياِي  
  613ذمارة 
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 ةرامبةر شويَنةوارو كةلةثوور()ئاس  رؤشنبريي تا  ب 

 

هييييةروةكو ئييييةوةي كيييية دةبييييينل كوردسييييتان خيييياوةني طييييةليَي 
شيييويَنةوارو كةليييةثووري جيييوان و ديَرينييية وةكيييو ئةشيييكةوتةكان و     
لةطييةلَ ضييةنكان قييةلَاي ديَييرين كيية ميَييبوووةكانيان دةطةرِيَتييةوة بييوَ      
ضييةنكةها سييالَ لةمييةو ثيَتوبييةلَاس ميين ليَييرةدا دةمييةويَ تيشييكيَكي       

ضيييوو  ةةمييية سيييةر ئاسييي  تييياكي كيييورد يييياخود ضيييوَنيةتي     ب
مامةلَييييةكردني تيييياكي كييييورد بةرامبييييةر شييييويَنةوارو كةلييييةثووري 

 ولَاتةكةيكا.

بةداخيييةوة دواي خويَنكنةوةييييةكم بيييوَ بةشييييَكي زوَري تييياكي كيييورد     
كييية دةبيييينم بييييَ بةرثرسييييارانة مامةلَييية دةكريَيييت لييية بةرامبيييةر   

ن  بييييَ بييياكن لييية ثاراسيييتين  شيييويَنةوارو كةليييةثوورةكانيان دا ييييا 
شييييويَنةواري ولَاتةكييييةيان داوكيييية دةتييييوا  وةكييييو قوتابيييييةكي 
شويَنةوارناسييييي ئييييةس بابةتيييية بةقييييةيران ييييياخود جينؤسييييايكي 
شييويَنةواري ليية قةلَييةس بكةسويييةكيَي لييةو دييياردة ناشييرينانةي كيية       
وة  قوتابيييةكي شويَنةوارناسييي ئييازاري داس بييري  بييو ليية سييي اي       

قاثييان كةضييةنكين دييياردةي ناشييريين لةسييةر     سييةر ئةشييكةوتي قز 
 نوسرابوو وةكو نوسيين سةر كوضةو كوَتنةكان وابوو.

بوَييييية ليَييييرةدا ئييييةركيَكي ئييييةخَقي دةكةويَتيييية سييييةر شيييياني   
شويَنةوارناسيييييان وروَذناميييييةكان و مييييييكياكان وة بةهةماهيييييةنةي  
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تييييةني ثةيوةنكييييكار ثيَويسيييتة رِوَليييي بةرضييياو ببينريَيييت لييية      
 وةي سةرجةس ضيين كؤمةلَةاي كوردي.هوَشياركردنة

         2019|4|21بلَاوكراوةتةوة لة رِؤذنامةي خةبات 
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 ئازادي و ضةمكة رِةهاكاني                                                        

 

ثيييت  شييةوئييازادي وشييةيةكة لييةرِووي رِيَزمانييةوة ثيَييي ديَييت ليية      
بييةلَاس بيية كؤكردنييةوةي ئييةس ثيتانيية دةبيَتيية جييوانرتين ناسيينامة بييؤ     
تاكيييةكاني نيَيييو كؤميييةلَةاداو بيييةبيَ جيييياوازي رِةطيييةزي و نةتيييةوةيي 
و ئييايين  دةبيَييت هييةموو تاكيَييي ئييازادي بييؤ خييؤي دةسييتةبةر بكييات      
بيييؤ ئيييةوةي كؤمةلَةاييييةكي تةنكروسيييت و ثيَشيييكةتوخواز درووسيييت     

ةسييييتةبةركردني ئييييازادي ثيَويسييييتة  بيَييييتو هييييةروةها لييييةثالَ د 
كيييةلتووريَي دروسيييت بكيييةين كييية رِيَيييز لييية ئيييازادي و بيييريو بيييؤ     
ضيييوونةكاني ييييةكرتي بةيييرين و هيييةولَي شيييكانةوةي ييييةكرتي نيييةدةين 
ليييية بةرامبةربيييية ئييييازادي وبريوبؤضييييوونة جياوازةكاكييييان داو     
بةداخييييةوة ئييييةمرِؤ كييييةلتوري شييييكانكنةوةي يييييةكرتي لييييةنيَو    

بييية ثيشيييةية   ليييةنيَوان تاكيييةكاني     كؤميييةلةاي كيييوردي بؤتييية  
  كؤمةلَةادا كة ئةمةو   دلَ شكان و ليَكرتازاني ليَ دةكةويَتةوة.

هيييةروةها سييينورةكاني ئيييازادي بيييؤ ميييرؤظ )تيييا (  زؤر ةراوانيييةو     
بيييةلَاس  رِةهيييا نيييية سيييةرةراي ئيييةوةي كييية ثيَويسيييتة سييينورةكاني    

ةا ئييازادي ةييراوان بيَييت و لةطييةلَ ئييةوةو نابيَييت تاكييةكاني كؤمييةلَ      
ئيييةو سييينورة ةراوانييية ببيييةزيَنن بيييةو ئةنكازةييييةي ببنييية ئةطيييةري   
دةسيييت دريَيييبي كيييردن بيييؤ سيييةر ئازاديييييةكاني تاكيييةكاني ديكيييةي  
كؤميييةلَةاو بؤيييية ثيَويسيييتة تاكيييةكاني كؤميييةلَةا خؤييييان ببنييية      
ضييياوديَر لةسيييةر رِةةتارةكييياني خؤييييان و خؤييييان ملكةضيييي ياسيييا    
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ثلييةو ثؤسييتيَككا   سيينورةكاني كؤمييةلَةا بيين جييا ئييةو تاكيية ليية هييةر    
 بيَت.

 ئازادي  لة ضةنكين ضةمكي رِةهادا ثيَي ديَت لةوانة:

.ئيييازادي 4|.ئيييازادي بيييريِورا3|.ئيييازادي ئييياةرةت2|.ئيييازادي ئييياين1
 ...هتك|كاركردن

 

*ليية بةشيييَكي جيوييان  ئييازادي) ئيياين( بؤتيية خييالَي نيياكؤكي نيَييوان      
تاكييييةكاني كؤمييييةلَةا رِؤذانيييية ليييية جيوانييييكا لةسييييةر ئاينيييية   

زةكانيييكا مرِؤظيييةكان دةبنييية قوربييياني وة هيييةروةها ليييةنيَو      جياوة
كؤميييةلَةاي كيييوردي و  يَراقيييي دا ئيييةس جيييؤرة هيَرشيييكردنة لةتييييةن  
بةشيييَكي تاكييةوة دةبييينل كيية هيَييرو دةكةنيية سييةر ئييازادي ئييايين       
كةسييياني تيييرةوة ئيييةوجا ن بييية قسيييةي ناشيييرين بيَيييت يييياخود      

راسيييتةي  بةهيَرشيييكردن كييية ئةميييةو دةبيَتييية هيييؤي تيَيييي ضيييووني ئا
هييييَ ين و ئيييارامي بةيةكيييةوة ذييييان لييية كؤميييةلَةاداو خيييواي طيييةورة 
مرؤظيييةكاني بيييةئازادي درووسيييت كيييردوة كييية ن ئاينيَيييي بؤخؤييييان   
هةلَكةبيييييبيَرن وة ضيييييؤنيت دةذيييييين وة  هيييييةرخؤيت سيييييزاو     
ليَكيَضييينةوةيان  لةطييةلَ دةكييات ليية بةرامبييةر هييةر  هييةنةاويَي كيية       

 مرِؤظ  دةينيَت لةذياني دا بؤية 

يَ يية بؤمييان نييية ليَكيضييينةوة لةطييةل يييةكرتي دا بكييةين بةرامبييةر       ئ 
بيية هةلبييباردني هييةر جييؤرة ئاينيَييي و رِيَبييازيَكي دييياري كييراودا بيية      
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ثيَضييةوانةوة دةبيَييت رِيَييز ليية ئيياين و رِيَبييازي يييةكرتي بةييرين كيية         
ئةميييةو دةبيَتييية بةشييييَي لييية رِةوشيييتة بيييةرزةكاني مرِؤظيييي ئيييازادي 

 خواز.

. 

بةيييةكيَي ليية بةشيية هييةرة طرنةييةكاني ضييةمكي      :*ئييازادي ئيياةرةت  
ئيييازادي دادةنريَيييتو كييية لةسيييةردةمي ئيييةمرِؤدا زؤرتيييرين قسييية و    
مشيييت رِي ليييةبارةوة دةكريَيييت بةتايبيييةتيت لييية نيَيييو كؤميييةلَةاي     
خؤمانكاوهيييةركاتيَي سيييةبارةت بييية ئازادييييةكاني ئييياةرةت قسيييةو    

 تةسيييي  و ئيييةس طفتةيييؤ بكريَيييتو رِاسيييتةوخؤ هةنيييكيَ كةسييياني بيييري
جيييؤرة ئازاديييية بيييةرةو ئاراسيييتةي بيييةرِةتيي و خيييؤ رِووت كردنيييةوة   
دةيبييةنو ضييوونكة تييةنوا وا دةزانيين كيية سيينووري ئييازادي ئيياةرةت        
لييية خيييؤ  رِووت كردنيييةوة داييييةو هةرضيييةنكة ئييياةرةت لييية رِووي      
ثؤشيييين جلييو بةرطييةوة  ثةيوةسييتة بةخؤيييةوة كيية ن جييؤرة جيي  و        

ريَت بييؤ لةبييةركردن داو بييةلَاس ئييةوةي    بييةرطيَي بييؤ خييؤي هةلَكةبييبيَ   
ثيَويسيييتة قسيييةي لةسيييةر بكيييةين دةربيييارةي ئازادييييةكاني ئييياةرةت  
زؤر ليية ليية هةنييكيَ شيي  بيييَ بييةها طييةورةترةو بةداخييةوة ئييةوةي       
جيَةييياي نيةارانيييية ليييةتي  مييين ئةوةيييية كييية كاتيَيييي طويَبيسييي    
كووشيييتين ئاةرةتيَيييي دةةيييةوة لييية سيييةر هةنيييكيَ  كيشيييةي بييييَ    

كييية دةتوانريَيييت ئيييةس جيييؤرة كيَشيييانة بةضيييةنكين رِيَةييياي  بيييةهاداو
جييؤراو جييؤري ديكييةدا ضارةسييةريان بكييةين و نيية  ثييةنا بييردن بييؤ        
كوشييي  يييياخود  زؤربيييةي  جيييار ئاةرةتةكييية خيييودي خيييؤي بيييةهؤي   
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ثةسييييتانة دةروونيييييةي بةسييييةري دا دةكريَييييت ييييياخود داخسييييتين 
هيييةموو جيييؤرة دةرطاكييياني ضارةسيييةركردن ليييةو ئاةرةتيييةداو كييية     

ةويت ليية ئييةِاس دا تاكيية شييت ثييةناي بييؤ ببييات ييياخود بييريي       ئيي
ليَبكاتيييةوة خيييؤ كوشيييتنة بةدةسييي  خيييؤي داوئيييازادي ئييياةرةت لييية  
هةلَبيييباردني ذيييياني هاوسيييةرطرييكا كييية لةهيييةمان كاتيييكا دةتيييوانل 
ئيييةس جيييؤرة بييية لرتيَكيييي بةسيييرتاو بييية ضيييةمكي ئيييازادي و ئييياةرةت  

وازي كضييييَي ببةسيييتينةوةو ضيييوونكة كاتيَيييي كورِيَيييي بيييةرةو داخييي   
دةرِوات كييية زؤري خيييؤو دةويَيييت وة ضيييةنكين سيييالَة بييية ئييياواتي     
ئيييةوةن بةيييةن بةييييةكرتي و تنكةييييةكي بةختيييةوةري بيييؤ خؤييييان    
بنييييات بنييييَنو بيييةلَاس لييية كييياتي داواكردنيييي كضيييةكة دةبينريَيييت   
كيَشييةو طييرة  جييؤراو جييؤري تيَكةكييةويَت لةتيييةن بيياو  و بييرا و        

ةبيَتييية هيييؤي رِووخييياني  كيييةؤ و كييياري كضيييةكةوةو كييية ئةميييةو د 
تيييةواوي هييييواو ئاواتيييةكاني ئيييةو دوو خؤشةويسيييتة كييية ضيييةنكان   
سيييالَة بييية ئييياواتي يةكرتييييةوة ذيييياونو بؤيييية لييية ئيييةِامي       
درووسييتبووني ئييةو بةربةسييتة نييا سروشييتيانةي كيية بؤيييان درووسييت      
دةكريَيييت وهيييةردووت بيييري لييية زؤرتيييرين شييي  خيييراث دةكةنيييةوة    

لييةتي خؤيييةوة دةلَيَييت ئيييرت     بةتايبييةتيت و كضييةكة ضييوونكة ئييةو   
شيييةمةنكةةةري خةونيييةكا  رِؤيشيييت نيييةمتواني ةريييياي بكيييةوس      
بؤييية ئيييرت ميين لييةس ذيانييةدا هيييي سييووديَكم نيييةو هةربؤييية ئيييرت        
ثيييةنا بيييؤ ناخؤشيييرتين شيييتةكان دةبيييات كييية ناخؤشيييرتينيان خيييؤ   

 كوش  وخؤسوتانكنة.
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قسيييةكرد ن و شييييكردنةوةي ئيييةس  ضيييةمكة زؤر ةراوانييية كييية قسييية    
ردن لةسييةري تييةواو نابيَييتو بييةَلاس ئييةوةي طرنةيية  ليية كيياتي        كيي

درووسيييتبووني هيييةر كيَشيييةيةكي كؤميييةلَاياتي و رِاسيييتةوخؤ هيييةولَي   
كوشييي  نيييةدريَت لييية كيَشةكةداوضيييوونكة كووشيييتين مرِؤظيَيييي  هيييةر  
ئةوةنييكة ئاسييان نييية وثيياو كوشييتين ئييةو مرِؤظيية ئيياطري ويييبدان       

 هةرطيز لة كؤلَي بكووذ نابيَتةوة.

ةي ئيييةمرِؤ دةيبيييينل كييية ئاةرةتييياني كيييورد شيييان بةشييياني    ئيييةو
براكانيييييان بيييية ضييييةكةكاني سةرشييييانيانةوة بةرامبييييةر بيييية     
دووذمنييييياني ولَاتيييييةكانيان دةجيييييةنةنو ليييييةثيَناو ئيييييازادي    
خاكةكيييةيان ودةرخيييةري ئيييةو رِاسيييتية راشيييا هةلَنةطريييية كييية كييية 
ثيَ ييان دةلَيَييت ئاةرةتييان خيياوةن ئييريادة و شييكؤيةكي بييةهيَزن بؤييية       
ئييييرت نابيَيييت  شيييكؤي ئاةرةتيييان بشيييكيَنريَت و وةلةهيييةمان كاتيييكا   
ئةطييةر هييةر ثياويَييي بيية رِاسيي  دايكييي خييؤي خؤشويسييتبيَت و رِيَييزي     
لييييَ طرتبيَيييت ئةوكاتييية لييية بيييووني طيييةورةيي ئييياةرةت تيَيييكةطات   
ضيييييوونكة ئييييياةرةت بةخشييييييين خؤشيييييي و ئاسيييييودةيية بيييييؤ  

ذييييانيَكي  دةوروبةرةكيييةي ووة هةركؤمةلَةايييية  ئاةرةتيييةكاني لييية   
ئاسيييوودةو ئييياراس  دابيييوون و ئيييةوة دةرخيييةري ثيَشيييكةوتين ئاسييي   
كؤمةلَاييييةتي ئيييةو كؤمةلَةايةيةولييية هيييةمان كاتيشيييكا ئييياةرةت و    
خويَنيييكةواري كييية بييية دوو ثرِةنسيييية طريَيييكراوي ييييةكرتي دادةنيييريَن 
ضييييوونكة خويَنييييكةواري بييييؤ ئيييياةرةت  واتيييية بةرهييييةمويَناني     

ة بيييؤ داهييياتووي كؤمةلَةاوكييية   نةوةييييةكي تةنكروسيييت و رِؤشييينبري  
لييةثالَ ئةمانييةدا رِؤلييي ئيياةرةت ليية دارايييي سييةربةخؤدا  طييرنةرتين      
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بةشييي ضييةمكةكاني  ئيياةرةت و ئييازاديو كيية بةداخييةوة ليية ئييةمرِؤدا      
بةشييييَكي زؤري ئاةرةتيييان خييياوةني دارايييييةكي سيييةربةخؤ نيييلو      
ضييوونكة ئيياةرةتي خيياوةن دارايييي وا دةكييات كيية شييان بيية شيياني         

بوةسييييتيَت و قورسيييياييةكاني ذيانيييييان ليييية ييييية   هاوسييييةرةكةي
تيييةرازوودا بوةسيييتيَننو ضيييوونكة زؤربيييةي جيييار دةبيييينل خيَزانيَيييي   
خييياوةني ضيييوار منكالَييية وة لةهيييةمان كاتيييكا ئاةرةتةكييية خييياوةن    
دارايييي نيييةو كيية تييةنوا ثياوةكيية ليية مالَييةوةدا كييار دةكييات و بييبيَوي    

ة  خيَيييزان ئيييةو خيَزانييية طةورةيييية  واتييية ثةييييكاكردني بيييبيَوي يييي
تييةنوا لةسييةر شيياني ييية  تيياكي خيَزانييةو كةضييي زؤربييةي جييار ئييةو    
دارايييية  كيية  ثياوةكيية ثةيييكاي دةكييات بةشييي ئييةو خيَزانيية ناكييات      
و بييةهؤي ئييةو داواكارييية زؤرانييةي كيية لةسييةردةمي ئييةمرِؤدا هةيييةو      
ئةميييةو لييية ئيييةِاس دا زؤربيييةي جيييار كيَشيييةي جيييؤراو جيييؤري     

يَزانييةداو ئييةوةي ليية ئييةِاس بيياجي    ليَكةكةويَتييةوة ليية نيَييو ئييةو خ  
قوربانيةكييية دةدات لييية نيَيييو خيَزانةكيييةدا تيييةنوا منكالَيييةكاني نيَيييو  

 ئةو خيَزانةية.

 

 

*ئييازادي بريِورا:بيية ضييةمكيَكي طرنةييي ئييازادي دادةنريَييت كةئييةمرِؤ       
ليييية جيوييييان و بةتايبييييةتي ليييية لييييةنيَو كؤمييييةلَةاي كييييوردي دا  

نل زؤربيييةي جيييار  رِووبيييةرووي  ئاسيييتةنط دةبيَتيييةوةو كييية دةبيييي   
لةسيييةر دةرِبيييرِيين بؤضيييؤنيَكي جيييياوازدا تووشيييي ضيييةنكين كيَشيييةو  
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طييرة  جييؤراو جييؤر دةبيتييةوة كيية تييةنوا لةبييةر ئييةوةي كيية تييؤ         
بؤضييييووني خييييؤت لةسييييةر بابييييةتيَي دةربرِيييييوةو بةتايةبييييةتيت 
ئةوانيييةي لييية بيييواري  رِؤذنامةنووسيييي  دا هةلَويَسييي  جؤراوجيييؤري    

اوةكييان كةضييي ليية بةرامبييةردا  تووشييي    خؤيييان دةخةنيية رِوو بييؤ رِوود  
سييزاو  ليَكيضييينةوة  دةبنييةوةو بؤييية دةبيَييت  تاكييةكان ئييازاد بيين ليية      
خسيييتنةرِووي بؤضيييوونة جياوازةكانييييان دا لييية بةرامبيييةر ييييةكرتي دا   
كيييية ئةمييييةو لةئةِامييييكا سييييي ايةكي جييييوان دةبةخشيييييَتة     
تاكيييةكاني نيَيييو  كؤمةلَةا.بييية ثيَضيييةوانةوة ئةطيييةر قبيييولكردني      

وراي ييييةكرتي ليييةنيَواكان دا ةةراهيييةس نيييةكريَت لييية ئةِاميييكا بيييريِ
 دةبيَتة هؤي  تيَكضووني ئاراستةي كؤمةلَةا.

 

*ئييييازادي ليييية كاركردنكا:هةرضييييةنكة ضييييةمكي ئييييازادي ليييية     
كاركردنيييكا ضيييةمكيَكة ثةيوةسيييتة بييية خيييودي تاكيييةوة كييية خيييؤي   
برِييياري هةلَبييباردني كاريَييي دةدات بييؤ ئييةوةي بييبيَوي  ذييياني خييؤي      

دابييل بكيياتو بييةلَاس ئييةوةي جيَةيياي تيَبينييية كيية لييةنيَو هةنييكيَ     ثيييَ
خيَزانيييكا هةيييية دةبينريَيييت كييية دةبنييية هيييؤي رِيَةيييري كيييردن لييية   
منكالَييةكانيان لييية هةنيييكيَ كاركردنيييكا بييةهؤي ئيييةوةي كييية ثيَييييان   
واييية ئييةس كييارة ليية ئاسيي  منكالَةكييةيان و خيَزانةكييةيان دا نييية        

وةييييةكي هةلَةييييةو ضيييوونكة   كييية ئةمييية لييية بنةرِةتيييكا بريكردنة  
ئةِاميييكاني هيييةر كاريَيييي ثيَويسييي  بييية  شيييةرس ناكيييات بييية      
تايبييةتيت  ئةطييةر كاريَييي ليية بازنييةي  ثيشييةيةكي ثييا  و خيياويَن      
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دابيَييت دوور لييية زييييان طةيانيييكن بيييةخودي خيييؤي و دةوروبةرةكةييييكاو  
لةئييييةمرِؤدا بةداخييييةوة بييييةهؤي كؤمييييةلَيَي هؤكيييياري سياسييييي و  

واي كيييردوة دةسيييكةوتين هيييةلي كيييار بؤتييية  قيييةيراني جؤراوجيييؤرةوة 
كيياريَكي ئةسييتةس بؤييية ئةطييةر هييةر كاريَكييت دةسييت بكييةويَت بييةلَاس       
بيية مييةرجَيي كيياريَكي خيياويَن بيَييت وة دووربيَييت ليية هييةموو  بييةها        
مرِؤظايةتيةكانيييكاو ضيييوونكة بيييةهاي مرِؤظاييييةتي زؤر طيييرنط تيييرة   
لييية ئةِاميييكاني كييياريَكي نابيييةجيَ كييية تيييةنوا لييية ثيَنييياو       

 دةسكةوتين كؤمةلَيَي دارايي.

 

قسيييةكردن و شييييكردنةوةي) ئييييازادي و ضيييةمكةكاني( زؤر ةراوانيييية    
هييةروةكو ئيياوي رِووبييارو دةرياكييان واييية وبييةلَاس ئييةوةي طرنةيية بييؤ      
تاكيييةكاني كؤميييةلَةا كييية بيييزانن ضيييؤن مامةلَييية لةطيييةلَ ئيييازادي    
ضيييةمكةكاني دةكيييةن زؤر جيييار بيييةهؤي هةلَييية بيييةكارهيَناني ئيييازادي 

اكيية نييووق ي ذيَيير رِووبييارو دةرياضييةكاني ئييازادي بييووة كيية       ئييةو ت
 ئيرت هيي كاتيَي ناتوانريَت بكؤزريَتةوة.

*كاتيَيييي تيييؤ بييية ئيييازادي دةذييييت و  بييية ئازادانييية بيييري بكةيتيييةوة 
هييةرطيز هيييي جييؤرة سييتةمَيي  قبييول ناكييةيت و دةبيتيية مرِؤظيَكييي        

 ميورةبان و بةخشنكة  بؤ خؤت و دةورو بةرةكةتكا.

                                                                                                              

2019|11|2بلَاوكراوةتييييةوة ليييية مالَكييييةرِي  رِيَةيييياي كوردسييييتان  
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ئيييييازاد و ةيييييةرهاد...دوو بيييييرا زةمحةتكيَشيييييةكةي رِؤذهيييييةتتي 
 كوردستان

 

كيييية خييييةلَكي دوو طييييةِي كييييورد  2019|12|15ليييية بييييةرواري 
طونييييكي نيَييييي سييييةر بيييية شيييياري مييييةريواني رِؤذهييييةلَاتي       
كوردسيييتان)ئيَران(بوون كييية هاوكييياتيت ئيييةو دوو طةِيييةو بيييراي   
ييييةكرتي بيييوون وكييية ييييةكيَكيان تةميييةني ضواردةسيييالَ و بيييوو ئيييةوي 
تيييريت تةميييةني بيسيييت و يييية  سيييالَان بيييوو بيييةهؤي هيييةذاري و    

رشييياني سيييةخ  ذيانييييان هةسيييتان كيييؤلَيكي طيييةورةيان خسيييتة سة 
خؤييييان كييية ثيَييييان دةطوترا)كؤلَبيييةراني رِيَةييياي مةرط(ئةميييةو لييية 
ثيَنييياو ثةييييكاكردني بيييبيَوي ذيييياني خؤييييان و خيَزانةكيييةيان بؤيييية  
ناضييار بييوون دةسييت بكةنيية ئييةس كييارة قورسييةوةو ضييوونكة هييةذاري       
وا ليية مرِؤظييةكان دةكييات كيية قورسييرتين كييار ئييةِاس بييكةن كيية زؤر      

ي دةدةن بيييةرةو رِيَةييياي ميييةرط جييياريت ئيييةو كيييارةي كييية ئيييةِام 
دةييييان بييياتو كوونيييةو ئيييازاد وةيييةرهادة كييية ئيييةس دوو بيييرا      
زةمحةتكيَشيية  بييةهؤي ئييةِاس دانييي ئييةس كييارة سييةختةوة كةضييي       
لييية كؤتيييايي دا بيييووة كؤتيييايي  ثييييَ هيَنيييان بييية ذيييياني خؤييييان   
وئةميييةو بيييةهؤي ئيييةوةي لييية ئيييةِامي كييياري كؤلَبيييةرِي سيييةر    

يةكي زؤر لةسييييةر سيييينورةكان سيييينورةكانةوة كيييية بييييةةرو سييييةرما
داثؤشيييرابوونوهةربؤية ئييييرت كاكييية ئيييازاد و كاكييية ةيييةرهاد بوونييية  
قوربييياني ئيييةو بيييةةرو سيييةرماية سيييةختةي سرووشيييت كييية تيَييييكا   
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جةسيييتةيان رِة  بوةوةوبيييةلَاس لييية ثييياو سييييَ رِؤذ جةسيييتةي سيييارد و 
سيييرِيان دؤزراييييةوةو بيييؤ دواجيييار لةطونكةكيييةي خؤييييان نيَيييبران كييية 

ليية تيياو سييةرماو بييةةرةوة لةخييةو رِاناضييلَكيَنةوةو       ضيييرت بييةيانيان 
دووبييارة هةسييتنةوةو كييؤلَيَكي طييةورة بةسييةر شيياني خؤيانييكا بييكةن       
و مل َنيييَ لةطييةلَ رِيَةييا سييةختةكان بكييةن ضييوونكة ئيييرت ئييةوان بييؤ      
هيييةتا هةتايييية ضييياوةكانيان داخسيييت و مالَ اوايييييان ليييةس ذيانييية    

ران وةكيييو ئيييازاد و سيييةخت و ئيييالَؤزة كيييرد  بيييةلَاس جييياريَ بةهيييةزا  
ةيييةرهاد مييياون كييية بيييةهؤي هةذارييييةوة ضييياوةرِيَي ميييةرطي خؤييييان  

 دةكةن.

ئييييازاد و ةييييةرهاد دوو طةِيييية زةمحةتكيَشييييةكةي رِؤذهييييةلَاتي    
كوردسييتان ئييةوان دةميَييي بييوو بييةهؤي هييةذاري و سييتةمي دةولَييةتي       
ديكتييياتؤري ئيَرانيييةوة جةسيييتةيان سيييارد و سيييرِ ببيييووورِووداوي لييية   

ووبراييية دووبييارة هةلَكانييةوةي برينييةكاني طييةلي     دةسييتكاني ئييةو د 
كيييوردة كييية هاوكييياتيت ئيييةوةمان ثيَيييي دةلَييييت: هيييةر جيييارةو لييية  
ثارضيييةيةكي ئيييةس كوردسيييتانة طيييةلي كيييورد بةشييييَوةيةكي تراذييييكي 

 و جؤراو جؤر كؤتايي بة ذيانيان ديَت.

هةرضييييةنكة ثيشييييةي كؤلَبييييةرِي بييييةردةواس بؤتيييية مةترسيييييةكي   
لييييةنيَوان سيييينورةكاني باشييييورو  سييييةخت بييييؤ سييييةر كؤلَبييييةران 

رِؤذهةلَاتيييكا يييياخود ليييةنيَوان سييينورةكاني ديكيييةدا كييية زؤرجييياريت  
جييياواز لييةوةي بييةهؤي سييةخ  رِيَةاكييان و خراثييي كييةو و هييةواوة      
تووشييييي كارةسيييياتي مةترسيييييكار دةبنييييةوةو كةضييييي لةهييييةمان  
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كاتيشيييكا لةتييييةن ثاسيييكاراني سييينوري ئيَرانيييةوة دةسيييرتِيَبي طولييية 
ؤتيييايي بييية ذيانييييان دةهيَنريَيييتو هيييةروةها هييييي      دةكيييريَن و ك

كؤلَبييةريَي ئامييادة نييية ذييياني خييؤي ةاتيية مةترسيييةوة ئةطييةر ليية     
ناضيياري نييةبيَت ضييوونكة هيييي كةسييَيي رييةز بييةس كييارة سييةختة         
ناكيييات بيييةلَاس كييياتيَ هيييةذاري دةسييي  خسيييتة بينةقاقاتيييةوة      

 بةخؤتيت نازانيت كة ضي دةكةي.

 

 2019|12|23بلَاوكراوةتةوة  لةمالَكةرِي رِيَةاي كوردسان
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 نازس ريك ةت... لة دوو تةوةري  ذياني 

 

 نازس ريك ةت لة رزبي كؤمؤنيس  توركيا |تةوةري يةكةس 

 |ئةمحةد كامةران|ئامةدةكردني

 

 |كتييييَة ذييييان و ئيييةدةت و سياسيييةتي نيييازس ريك يييةت   |سةرضييياوة
 |ئيس ا ي   ةلي|نووسيين 

 1902 |نييييازس ريك ييييةت شييييا ري و شييييانؤنووؤ دييييياري توركيييييا 
  1963تاوةكو 

نيييازس ريك يييةت هيييةر لةتةميييةني تويَتييييةوة ئييياويَزاني سياسيييةت    
دةبيَييت و خيياوةن بييريِو بيياوةرِيَكي زةمحييةت كيَشييانة دةبيَييت لةطييةلَ         

 30ضييييين هيييةذار و ليَرتيييةوماوان بيييووة هيييةر بؤيييية لةتةميييةني      
ريزبيييي كؤمؤنيسييي  توركييييا كييية   سيييالَييةوة دةضييييَتة رِيزةكييياني  

و ثيييياويَكي نيييةترؤ و نيييةطؤرِ و خييياوةن     1932دةكاتييية سيييالَي  
بريِوبيياوةرِيَكي كؤمؤنيسيي  بييووة كيية بيية دريَييبايي تةمييةني قييةت ليية     

 شعري شؤرِو طيَرِي دانةبرِاوة.

نييازس ريك ييةت هةميشيية شيييعر و سياسييةت و ذييياني ليييَكرت جييوودا         
اتيَكي راسيييتةوخؤي  نةكردؤتيييةوة ثيَيييي وابيييووة كييية شييييعر خيييةب    

مرِؤظيييية  بييييؤ وروذانييييكني  خييييةلَي شيييييعر و خييييةبات وكرؤكييييي  
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راسيييتةقينةي ذياننونيييازس ريك يييةت هةميشييية هيييةولَي ئيييةوةي داوة   
ئييةو وشييانة ئييازاد بكييات كيية زةمييةنيَكي  زؤر شييةختة بةنييك كرابييوون     
لييية ثيَنييياو ئيييازادي  ميييرِؤظ  و ضةسيييكانكني  ةداليييةت كييية زؤر  لييية  

 بةو كرابوون.طةتني  دنيا ليَي بيَ 

نيييازس ريك يييةت لييية كولتيييوري جيوانييييكا وة  قوتاةانةييييةكي      
شيييييعرو خييييةبات ناوزةنييييكةكراوةو وة لييييةس ثيَناوةشييييكا ئييييازاري  
ضةشيييتووة  وة ئةطيييةر ضيييي  سييييَيةكي ذيييياني ليييةس دييييو شيشيييةكاني 
بةنكخيانييية و ذوورة تاريكيييةكاني  بةسيييةر بيييردووةو بيييةلَاس رِووريييي  

شييييعرةكاني لةطيييةلَ ريت يييي    شورِشيييةيَرانةكةي  كيييت نةبؤتيييةوة و  
دلَيييي دا ئيييةودا  بيييةردةواميان هيييةبووةو ئامييياِي سيييةرةكي نيييازس    
ريك يييةت  ريسيييواكردني ةاشييييزس بيييووة  ئةميييةو واي كيييرد كؤنييية    

جيياريَكي  1938ثةرسييتةكاني توركيييا رِقييي ليييَ هييةلَبةرن و سييالَي      
تييير بيةيييرن  و لييية بةنكخيانيييةي بوروييية بيويَلَنيييةوة وة ةيييةرماني    

سيييالَ بةسيييةريكا سيييةثيَنرا و ذيييياني  28ؤ مييياوةي زينيييكانيكردني بييي
لييية زينيييكاني تاكةكةسيييي بيييردة سيييةرةوة تيييا ئيييةو كاتيييةي بييياري  

ميييانةرتين  1950تةنكروسييي   بييية تيييةواوي تيَيييي ضيييوو و سيييالَي  
لييية خيييواردن رِاطةيانيييكو بةوهؤييييةوة شيييةثؤليَكي نيييارِةزايي ةيييراوان  
سةرانسيييةري جيويييان طرتيييةوة و تيييواني نيييازس ريك يييةت لييية دةسيييت  

دةكان دةربويَنريَييييت و وة ثيييياو رِزطييييار بييييووني رِووي كييييردة جييييةت
ييييةكيَ  سيييؤظيةتي جييياران ئييييرت ليييةويَ ماييييةوة تييياوةكو كؤضيييي   

  دوايي كرد.
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 نازس ريك ةت لة بواري ...رِؤذنامةنووسيكا |تةوةري دووةس

ناكريَيييت تويَبينيييةوة لةسيييةر شييييعرو ئيييةدةبياتي نيييازس ريك يييةت    
ةرهةمانييةي بكييةين كيية ليية نيَييو   بكريَييت و وة ةةرامؤشييي ئييةو كييار و ب  

تثيييةرِةي رؤذناميييةو طؤظارةكييياني ئةوسييياي توركييييا بييية تايبيييةتي   
رؤذنامييةي ) ايييك ينلييش و رؤشيينةةري و التنييوير( كيية رِؤلييي سييةرةكي       
ثيَييي دةبةخشييريَت ليية نيَييو ميَييبووي رؤذنامةنووسييي توركيييكاو كيية        
بيية وتييار و شييعرةوة جيَةييةي دييياري خييؤي  ليية دلَييي طشييت دلَسييؤزيَكي      

 ةل و  نيشت ان ثةروةردا هةبووةوط

نيييازس ريك يييةت جةييية ليييةو رِؤذنامانييية طؤظييياريَكي تايبةتيشيييي      
بيييييةناوي)كوتي وداؤ(هيييييةبوو و بيييييةهؤي ئيييييةو هةلَبةسيييييت و  
طوتارانيييةي لييية رؤذناميييةي )اييييكينلش ورؤشييينةةري و التنيييوير( دا     

سيييالَ زينيييكاني  بيييؤ دةرضيييوو و بيييةلَاس  15بلَييياوي دةكيييردةوة  سيييزاي 
يَت و  سيييةر ليييةنويَ بةةرِيَتيييةوة بيييؤ ييييةكيَ     تيييواني لييييَ هيييةلَب 

سيييؤظيةتو ثاشيييان بييية سيييوود وةرطيييرتن لييية ياسيييايةكي ليَبيييووردن  
طةرِايييةوة بييؤ توركيييا ليية طؤظيياري مانةانييةي ئيياميَزدا      1928سييالَي 

 كاري كرد.

 

 كورتية  لة ذياني...

ليية شيياري سييالؤنيكا ليية يؤنييان ليية    1902نييازس ريك ييةت ليية سييالَي  
نيَكيييي ئؤرسيييتكراتي و بييياثريي نيييازس نييياوي  داييييي بيييووة لييية خيَزا
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حم ييك ثاشيياي مةولييةوي بييووة قةسيييكةي ئيياييين بيية زميياني تييوركي     
نوسيييبوو كيية ثرِبييوون ليية وشييةي  رةبييي و ةارسييي وريك ييةت ثاشييا      
كييياري قونسيييلَي كيييردووة لييية هيييامبؤرط وة بةرِيَوبيييةري وةزارةتيييي    
دةرةوي توركييييا بيييووة وة ييييةكيَي بيييووة لييية سيييةركردة ديارةكييياني    

بييييي يييييةكيَ  تييييةرةقيو دايكيشييييي دايكيَكييييي ويَنييييةكيَت و   رز
خويَنيييكةوار بيييووة وة شيييارةزاييةكي ضييياكي هيييةبووة لييية رِؤشييينبريي   

 ةةرةنسيكا.

نيييازس يةكيييةس قةسييييكةي خيييؤي لييية تةميييةني سييييَزدة سيييالَي بلَييياو  
كردؤتييةوة ليية ئيسييتةنبؤلَ قةسيييكةكةو لييةوة سييةري هةلَييكا كيية        

مبيييةر مالَييييان هةلَةريسيييا ئييياطريَكي طيييةورة  لييية بالَةخانةكيييةي بةرا
قةسييييكةكةو نييياوي ليَنيييا) سيييووتان( وة قةسييييكةي دووةميييي لييية    
تةمييةني ضييواردة سييالَي نووسيييوة دةربييارةي جييةنةي جيويياني يةكييةس      
كيية لييةو جةنةييةدا خييالَي ليية دةسييتكا بييوو.وة خويَنييكني ئييابووري و       

 .1924تا  1921كؤمةلَايةتي لة مؤسكؤ خويَنكووة سالَي 

 

 2019|8|18دةنةةكان مالَكةري  بلَاوكراوةتةوة لة
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 ميَبوو لة دوو ئاراستةي تؤماركراو

 

هييييةركاتيَي كيييية نيييياوي ميَييييبوو دةهيَنريَييييت ثيَويسييييتة ليييية دوو 
 ئاراستةدا كؤي بكةينةوة:

 *ئاراستةي يةكةس )ميَبووي سكي( 

 *ئاراستةي دووةس )ميَبووي رِةو(

ةي هةربؤييييية ميَييييبوو دةكريَتيييية دوو ئاراسييييتة ضييييوونكة طيَرانييييةو 
رووداوةكانيية ليية رابييردوداو وة هييةروةها ميين لييةس باسييةس دا دةمييةويَ      
تيشييي ةةميية سييةر ميَييبووي كةسيية ةييةرمانرِاوةكان كةبيية دريَييبايي      
ميَيييبوو لييية نيَيييو تثيييةرِةكاني ميَيييبوودا طوزةرييييان كيييردوة بيييةو بييية 

 دووئاراستةي جياوازدا.

بيييةلَاس ئيييةوةي طرنةييية لييية كييياتي نووسيييينةوي ميَيييبوو ثيَويسيييتة   
لَي دووركةوتنييةوة بييكريَت ليية نةتييةوة ثةرسيي  و شييؤظيَنيزمي      هييةو

و نةضيييوونة ذيَييير بييياري ئاينيييةوةو هيييةركاتيَي لييية نوسيييينةوةي       
ميَيييبوودا بكةوينييية ذيَييير ئيييةس سييييَ ئاييييكياوة و لييية دةرئيييةِاس دا  
تثييييةرِةكاني ميَييييبوو دةشيييييَويَنل و لةهييييةمان كاتيشييييكا سييييتةمي 

ميَييييبووي رِةو وة ميَييييبوويي ئييييةِاس دةدةينوبؤييييية ثيَويسييييتة    
هييةروةها ميَييبووي سييكي  وةكييو خؤيييان تؤميياري بكييةين بييؤ نييةوةكان      

 ثاو خؤمان.



 خةرمانةي من

28 
 

ليية كيياتي هاتنيية سييةر تييةخ  هييةر ةةرمانرِةواييية   بيية دريَييبايي      
ميَيييبووداو هيييةموو جيييؤرة كيييارو كردةوةيييية  ئيييةِاس دةدات و لييية    
هيييةموو خؤشييييةكاني ذيانيييكا خيييؤي بييييَ بيييةو ناكيييات بيييةلَاس      

ةويَتييية سيييةر ليَيييواري مةرطيييكاو ئييييرت هيييةموو   ئةوكاتيييةي كييية دةك
شييتيَكي ليية ييياد دةضييَيتةوة وة تييةنوا بييريي تي ئةوةييية كيية ضييؤن        
خييؤي لييةس ليَييواري مةرطييةدا رِزطييار بكيياتو بيَةومييان رِزطييار بييوون ليية     
ليَييواري مييةرط شييتيَكي مةراليية ضييوونكة ئيييرت زةنةييي مييردن بييؤ ئييةو     

اس ثييياو كةسييية ليَيييكراوة دةبيَيييت خيييؤي بيييؤي ملكيييةن بكاتوبيييةلَ   
كؤتييايي هيياتين دةسييةَلاتي ئييةو ةةرمانرةواييية وة نييةماني لةسييةر        
ذيييان داوتاكيية شييت ليية ثيياو خييؤي بييةجيَي  دةهَيَلتييةوة  ئييةويت         
ميَبووةكييييةي  بيييية دريَييييبايي ئييييةو رؤذطارانييييةي كيييية بييييةرِيَيان 
كردوةوواتييية ئيييةو دةسيييةلَات دارة بييية دريَيييبايي ئيييةو تةمةنيييةي كييية 

ن جيييؤرة كيييارو كردةوةيييية    ذيييياوة و خييياوةني دةسيييةلَات بيييووة    
ئييةِاس داوةوبيَةومييان ئييةوة تييةنوا ميَييبوو بييؤ ئييةو دةسييةلَات دارة       
شييياهيَ  دةداتوبؤيييية ئيَسيييتا ليَيييرةوة  دووبيييارة ئاراسيييتةي ميَيييبوو  
خييؤي ليية دوو ئاراسييتةدا دةبينَيتييةوةو كيية ئييةويت  ليية سييةرةتادا         
باسييم ليَييوةي كييرد كيية طويييان بريتييية ليية ميَييبووي رِةو و ميَييبووي      
سيييكيو واتييية  ئيييةو دةسيييةلَات دارةي كييية بييية دريَيييبايي تةميييةني    
بييةردةواس هييةولَي خييؤو طييوزةراني و ئيياوةداني داوة  بييؤ خةلَكةكييةي       
وة  لةهيييةمان كاتيشيييكا خؤيشيييي ثاراسيييتوة لييية هيييةموو جيييؤرة       
جييةنةيَي و كاولكارييية  بييؤ سييةر خييا  و نةتةوةيييةكي بةرامبييةري       

جييؤرة دةسييةلَات دارة   داو بؤييية ليية نيَييو تثييةرِةكاني ميَييبوودا ئييةس     
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بييية ميَيييبووي سيييكي تؤماردةكريَيييت كييية ئةميييةو بؤنيييةوةكاني ئيييةو   
نةتةوةييية و وةلةهييةمان كاتيشييكا بييؤ نييةوةكاني هييةموو جيوييان بيية      
جيَةيياي شييانازي دادةنريَييت وهاوكيياتيت بيية ثيَضييةوانةي ئاراسييتةي       
يةكيييةس دا ئاراسيييتةي دووةمييييت ليييةنيَو تثيييةرِةكاني ميَيييبوودا خيييؤي  

ئييييةس ئاراسييييتةيةو دةتييييوا  بلَيييييَم زؤرتييييرين    دةبينريَتييييةوةو
ئاراسييتةية كيية ليية نيَييو ميَييبوودا بةرضيياومان دةكييةويَت كيية ئييةويت      
)ميَييبووي  رِةشيية( ئييةس ئاراسييتةية ثيَضييةوانةي ئاراسييتةكةي تيييرةو       
واتيية هييةر دةسييةلَات داريَييي ليية ثيياو  مالَ يياوايي كردنييي لييةذيان       

هيييةيبووة لييية  داووة بةدريَيييبايي ئيييةو مييياوة دةسيييةلَات دارييييةي كييية 
بةرامبييييةر خةلَكةكييييةي دا كيييية تيَيييييكا بةبييييةردةوامي هييييةولَي    
ضةوسيييانةوةي خيييةلَي و ئيييارةزووكردني بيييؤ بيييةرثاكردني جيييةنط     
وكاولَكيياري داوةو هةربؤييية ئييةس جييؤرة دةسييةلَات دارة ليية )ميَييبووي       
رِةو( تؤماردةكريَييتو كيية زؤرجيياران دةبيَتيية مايييةي شييةرمةزاري بييؤ       

 ت داريَكي لةس جؤرةي دا هةبووة.ئةو نةتةوةية كة دةسةلَا

هيييةركاتيَي طويَبيسييي  ضيييةنك كةسيييايةتيةكي ميَيييبوويي دةبينيييةوة   
وةكييييو )يانييييكي وطياييييارا و مانكيََ(...هتييييك لةطييييةلَ ضييييةنكين  
كةسييييايةتي تييييري هاوشيييييَوةي ئييييةوانو كيييية توانيويانيييية ئييييةس 
كةسييايةتيانة بييؤ خؤيييان ميَبوويييةكي سييكي تؤمييار بكييةن ليية نيَييو        

ميَييبووداو كيية لةهييةمان كاتييكا نةتييةوةكاني خؤيييان و      تثييةرِةكاني 
نةتيييةوةكاني ديكيييةو شيييانازيان ثيَيييوة بكيييةنو ضيييوونكة ئيييةس      
كةسيييانة خؤييييان بييية دةنةيييي رِاسيييتةقينةي هيييةذاران دانييياوة و       
تييةواوي ذييياني خؤيييان و هييةموو خؤشيييةكاني ذيانيييان ثشييت طييويَ       
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خسييييتووة ليييية ثيَنيييياو بةدةسييييت هيَنيييياني خؤشييييةوزةراني بييييؤ   
يان و بييييةرثاكردني ئاشيييي  و ئييييارامي ليييية تييييةواوي نةتييييةوةكان

جيوانيييكاو كةضيييي لييية ثيييالَ ئةوةشيييكا كةسييياني ليييةس جيييؤرة        
بةبيييييةردةوامي رِوبيييييةرووي هيَيييييرو و زينيييييكان و تريؤكيييييردن    
دةبنةوةوهؤكارةكةيشيييي بيييؤ ئيييةوة دةطةرِيَتيييةوة كييية ئيَ ييية لةسيييةر   
طؤييييةكي زةوييييكان رِيَيييبةي كةسييياني خراثيييةكار و خيييويَن رذ زؤرتيييرة  

 ني باو و ئاش  خوازدا.لة كةسا

 

*جييياواز لةوانييةي كيية باسييم ليَييوةي كييرد ئةطييةر باسييي كةسيييَكي        
تيييري ئيييةس سيييةردةمةدا بكيييةس كييية بيييةردةواس خيييؤي ليييةنيَو تثيييةرِة 
رةشيييةكاني ميَيييبوودا تؤميييار دةكيييات كييية ئيييةويت )رةجيييةت تيييةيب  
ئةردؤيانيييية( كيييية كةسيييييَكي خراثييييةكارو شييييةرِخوازي ميَييييبووةو  

ةنط و كاولَكارييية وة بييةهؤي ئييةو جييةنط   بييةردةواس ئييارةزووي ليية جيي  
و كاولَكاريانييةي كيية بييةرثايان دةكييات بييؤ سييةر ولَييات و ناوضييةي        
ديكيييةدا بووةتييية بكيييوذي سيييةربازي ولَييياتي خيييؤي داوكييية ئةميييةو   
دةبيَييت كييةؤ و كيياري ئييةو سييةربازانة ليية كةسيييَكي لييةس جييؤرةدا         
خييؤو نيييةبن ضيييوونكة لةسيييةر شيي  بيَكةلَيييكا طيييياني خؤييييان لييية   

نو تييةنوا ليية  بةرذةوةنييكي سييةرؤكةكةيانة ئييةس جييةنط      دةسييت دةدة
و كاولكاريانييةيو بييةلَاس ئيياخؤ كةسيييَكي لييةس جييؤرةدا كيية بييةردةواس      
خييويَين بييييَ تييياوان دةرِذيَنيَييت لةسيييةر خييياكي خؤيييكا بيييةبيَ هييييي    
تاوانيَكييكاو دةبيَييت ئييةس كةسيية ويييبداني ضييؤن ئاسييوودة بيَييت ليية         
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بؤييية ئييةس كةسييانة   وكاتييةي سييةر دةنيَتييةوة بةسييةر باليفةكييةي و     
وييييبدانيان كؤضيييي دواييييي كيييردوةووة دةبيَتييييت مييييبوو بييية بييييَ    

 ويبداني باسي ئةس جؤرة كةسانة بكات.
 

*ئييةس دنياييية كيية ئيَ ييةي تيَييكاين زؤر كورتيية وة مييولَكي هيييي        
كةسييييَي نيييية بيييؤ هيييةتا هتاييييةو بؤيييية هيييةمووي بيييةجيَي     
دةهيَلَيَتيييةوة  هيييةتا تيييؤ ليييةس ذيانيييةداي و هةناسييية دةدةييييت    

ةردةواس كيياري ضيياكة و ئاشيي  و خؤشييةوزةراني بييةرثا بكيية بييؤ     بيي
دةوروبةرةكيييةت بةتايبيييةتي ئيييةوةي دةسيييةلَات دةطريَتييية دةسيييت  

 ضوونكة ئةركيَكي طةورةي  ميَبوويي دةكةويَتة سارشاني.
 
 

 617ذ |بلَاوكراوةتييييييةوة ليييييية هةةتةنامييييييةي زاري كرميييييياِي 
|18|11|2019                    
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 دياردة قيَزةونةكةي نيَو كؤمةلَةا ئاةرةت كوش ...

 

كووشييي  بةييييةكيَي لييية ديييياردة قيَزةونيييةكاني نيَيييو كؤميييةلَةا       
دادةنريَيييتو كييية رِؤذانييية لةتييييةن تاكييية شيييةرِ خوازةكانيييةوة  وةكيييو 
طييورطيَكي درِنييكة دةكةونيية نيَييو طييياني يةكرتيييةوةو ديييارترين ئييةو       
 كوشيييتنانةي كيييية ليييية جيوانييييكا رِوودةدات كووشييييتين ئاةرةتانيييية 
ييييياخود رِووبييييةرِوو بوونييييةوةي  دةسييييتكريَبي سيَكسييييية ليييية      
بةرامبةريانييكاو ئةمييةو لةتييييةن رِةطييةزي نيَيييرةوة  بيية شييييَوةيةكي     
درِنكانييية ثيييةتماري رِةطيييةزي بةرامبيييةر خؤييييان دةدةن كييية ئيييةويت  
رِةطييةزي) ميَييية( بيية تايبييةتيت ليية نيَييو كؤمييةلَةا داخراوةكييان دا        

هيَلييي مةترسيييكاية وضييوونكة   كيية ذييياني ئاةرةتيياني تيَييكا ليية ذيَيير   
بييية بيييةردةوامي طويَبيسييي  كوشيييتين ئاةرةتيَيييي يييياخود كضييييَكي    
طييييةنب دةبينييييةوة كيييية ئةمييييةو بةيييييةكيَي ليييية رالةتيييية      
مةترسييييكارةكاني نيَيييو كؤميييةلَةا هيييةذمار دةكريَيييت و ضيييوونكة ئيييةس  
جييؤرة رالةتانيية بيية رالييةتيَكي ئاسييايي دانييانريَن ليية كؤمييةلَةادا       

ةاي كوردييييكا كييية رِؤذ  لييية دواي رِؤذ لييية بييية تايبيييةتيت لييية كؤميييةلَ
هةلَكشيييانيَكي مةترسييييكار دا خيييؤي دةبينيَتيييةوة وكييية ئةميييةو وا     
دةكيييات  كؤميييةلَةا ةاتييية ذيَييير ثرسيييياريَكي قوليييةوة وضيييوونكة     
ئاةرةتيييان رِةطيييةزيَكي سيييةرةكي كؤميييةلَةان ئيييةوجا ئةطيييةر بيَيييت و   

ليية  ئييةس رِةطييةزة ذييياني ليية ذيَيير هَيلييي مةترسيييةوة دا بيَييت ئيييرت       
دةرئةِامييييكا  كؤمييييةلَةاو دةكةويَتيييية نيَييييو كييييةليَنيَكي قييييولي  
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كؤمةلَاياتييييةوةو وة هيييةروةها جيييياواز لييية كوشيييتين جةسيييتةيي      
ئييياةرةت لةهيييةمان  كاتيييكا  ئاةرةتيييان  رِووبيييةرِووي  كوشيييتين )      
ةكيييري و خيييةوني ( دةبنيييةوة  لةتييييةن كيييةؤ و كييياري ئاةرةتةكيييةوة  

هةولَييكاني بييؤ خةونييةكاني    ييياخود ميَردةكةيييةوة كيية ليية خويَنييكن و    
دا دوور دةخريَتيييةوة كييية ئةميييةو بييية ييييةكيَي لييية هيييةرة كوشيييتنة   

 ةترسيكارةكان  لة قةلةس دةدريَت م

رالييييةتي كووشييييتين بةرامبييييةر يييييان بيييية تايبييييةتي كوشييييتين 
)ئييياةرةت( دةطةريَتيييةوة بؤنيييةبووني ئاسييي  رِؤشييينبريي ئيييةو تاكييية  

لييةتي كوشيي   بكييووذةو ضييوونكة ثيييَت ئييةوةي كيية كارةكيية بةاتيية را   
و خيييويَن رِشييي   ئةطيييةر بيَيييت  تييييةني رِؤشييينبريي ئةوتاكييية بيييةهيَز 
بيَيييت و بةشييييَوةيةكي ةيييراوان بريبكاتيييةوة و لييية دةرئيييةِاس دا بييية  
هيييؤي رِؤشييينبريي و بيييرية ةراوانةكةييييةوة  ثيييةنا ناباتييية بيييةر        
كوشييتين  ئيياةرةتو كةضييي دةتوانيَييت ليية رِيَةيياي ضييةنكين ئييامرازي       

رةسيييةر بكيييات نييية  تيييةنوا  دةسيييت بيييردن و تيييرةوة كيَشيييةكاني ضا
بريكردنييةوة بييؤ  كوشيي و ضييوونكة هيييي كاتيَييي كوشيي  كيَشييةكان        
ضارةسييييةر ناكييييةن بييييةلَكو زييييياتر قولرتيييييان دةكاتييييةوة ليييية   

 دةرئةِاميشكا كةليَنيكي قولي بةدواي خؤي دةهيَليَتةوة.

 ئةطةر بيَت و باسي كؤمةلَةاي ئةمرِؤي كوردي بكةين بةهؤي 

ئيييةس جيييةنط و مل َنيَيانيييةي  كييية رِووبيييةرِووي تييياكي   بيييةردةوامي 
كيييورد بؤتيييةوةو لييية دةرئةِاميييكا  واي كيييردوة  كييية طاريةيييةري      
نييةريَين لةسييةر دةروونييي  تاكييةكان درووسييت بكييات و كيية ئةمييةو       
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زييياتر تيياكي كييورد بييةرةو تيييةني تونييكرِةوي هييةنةاو  دةنيَييتو وة        
بةيييةكيَي ليية  هييةروةها بييووني ضيية  ليية نيَييو  زؤربييةي مالَةكانييكا      

رالةتييية هيييةرة مةترسييييكارةكان لييية قةليييةس دةدريَيييت و ضيييوونكة    
كاتيَييي ليية نيَييو ئييةو خيَزانييةدا كيَشييةو دةمييةقاليَ درووسييت دةبيَييت       
لييية دةرئيييةِاس دا بيييةهؤي تيييوورِةيي و لييية دةسيييتكاني كيييؤنرتِؤلي    
هؤشيييي خؤييييكا  رِاسيييتةوخؤ دةسيييت بييية ضيييةكةكةية دةنيَيييت و لييية    

 يَتةوةئةِامكا كووشتين ليَ دةكةو

. 

( 623بلَاوكراوةتييييةوة ليييية هةةتةنامييييةي زاري كرميييياِي ذمييييارة )
23|12|2019| 
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 لة ناوةنكةكاني خويَنكنكا بابةتي شويَنةواري ةةرامؤو كراوة

 

شيييويَنةوار وةكيييو هيييةموو بابةتيييةكاني تييير خييياوةني زانسيييتيَكي      
ةراوانةوبيييةلَاس لييية ناوةنيييكةكاني خويَنكنيييكا ةيييةرامؤو كيييراوة ييييان 

ثشييت طييويَ خييراوة نةكراوةتيية بيية ثرِؤطراميَكييي خويَنييكن بيية       هييةر 
تايبييييةتي ليييية قؤنييييايي بنييييةرِةتي و ضييييوونكة ئييييةس قؤناييييية 
قؤنيييياييَكي طرنةيييية بييييؤ ثييييةروةردةكردن و ةيَربييييووني زانييييياري  
لةسييييييةرجةس بابةتييييييةكان دا ليييييية نيَويشيييييييانكا بابييييييةتي 
)شييييويَنةواري(كة طييييرنةرتين بابييييةتي ةيَربونيييية بييييؤ قووتييييابيو 

خويَنييكني ئييةس بابةتيية قووتييابي ئاشييناي شييويَنةوارو      ضييوونكة بيية 
كةلييةثووري ولَاتةكييةي دةبيَييتو بييؤ ئييةوةي ليية داهيياتوودا شييانازي       
بييية  شيييويَنةوارو كةليييةثووري ولَييياتي خيييؤي بكيييات و بتوانيَيييت       

 ثيانكاريَزيَت.

بابييةتي شييويَنةواري بييؤ نيَييو خويَنييكنةا ثيَويسييتة لةرِيَةييةي دانيياني      
شيييويَنةوارو كةليييةثوور بكييياتو هيييةروةها  كتيَبيَكيييةوة بيَيييت كةباسيييي

وتنيييةوةي ئيييةس بابةتيييةو لةرِيَةيييةي مامؤسيييتاي بيييواري شيييويَنواري   
بيَتوواتييية ئيييةو قوتابيانيييةي كييية لةبةشيييي شيييويَنةوار تةخيييةرو    
دةكيييةن رِاسيييتةوخؤ بتيييوانن وةكيييو مامؤسيييتاي بابيييةتي شيييويَنةواري   
وانيييية بلَيَنييييةوة لةقوتاةانةكانكاوئةمييييةو دةبيَتيييية دةرطايييييةكي 

       و بؤ دامةزرانكني قوتابياني بةشي شويَنةواري.با
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لةناوةنييييكةكاني خويَنييييكن سييييةرجةس بابةتييييةكان دةخويَنريَييييت    
وةكو)كييييييييييوردي و ييييييييييةرةبي وئينكليزيوبريكيييييييييياري و   
جوطراةياوميَبوووئابووريوكؤمةلَناسيوةةلسيييييةةة(... هتيييييك جةييييية  
لةبابيييةتي شيييويَنةواري نيييةبيَت كييية ثيييةراويَزخراوة لةناوةنيييكي      

 دا خويَنكن

ئيييةس بابةتييية قوتيييابي ةيَيييري زانيارييييةكي وردو ثيييوخ  دةكيييات    
لةسييةر شييويَنةوارو كةلييةثووري ولَيياتي خييؤي دا بييؤ ئييةوةي بزانيَييت       
كييييية ولَاتةكيييييةي  زؤر دؤلَةمةنيييييكة بةضيييييةنكةها شيييييويَنةوارو   
كةليييةثووري زؤر جيييوان و سيييةرنب رِاكييييَت كةميَيييبووي هةريةكيييةيان    

 يَت.دةطةرِيَتةوة بؤ ضةنكين سالَ  لةمةوث

لةكؤتايييييكا ئيييةس رِاسيييتيةمان بيييؤ دةردةكيييةويَت كييية كوردسيييتان      
خيييياوةني شارسييييتانيةتيَكي زؤر طييييةورة و ةراوانةوبؤييييية طرنةيييية   
نيييةوة ليييةدواي نيييةوة  زانيييياري هيييةبيَت لةسيييةر ئيييةس شارسيييتانيةتة 

 طةورةية.

 2019 |5|14بلَاوكراوةتةوة لة رِؤذنامةي خةبات 
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 مةلَةانشويَنةوارناسةكان تويَبيَكي طرنةي كؤ

 ئةمحةد كامةران|نووسيين 

ليية بةشيييَي ليية وتييار و بابةتييةكاني رِابييردووس  كيية تايبييةت بييوون       
بيية باسيييَكي بضييووكي زانسيي  شييويَنةواري كيية هةنييكَيي زانييياريم        
خسيييتة رِوو بيييؤ خويَنيييةري ئيييةزيز رِةنةييية لييية ئاسييي  ثيَويسيييتيت   
س نييةبووبيَت بييؤ خويَنييةرو بييةَلاس بييؤ ئيَسييتا رِةنةيية هييةر ئةوةنييكة       

ليييةتوانادا هيييةبووة وضيييوونكة خيييؤس ئيَسيييتا وةكيييو قووتابييييةكي     
شيييويَنةوارناؤ يييياخود وةكيييو كييياديريَكي شيييويَنةواري لييية  رِاهيَنيييان   
كييردن داييين بييؤ خزمييةتكردني ناوضيية شييويَنةواريةكان ليية داهيياتوو       
دا وبييةَلاس هةرضييةنكيت ليية توانيياس دابيَييت ئييةس زانسييتة دةخةميية        

ةس زانسيييتة زؤر ثيَويسيي  بييية  رِوو بييؤ خويَنييةري ئيييةزيز ضييوونكة ئيي    
 خستنةرِوو و شيكردنةوةي زياتر هةية.

بييةلَاس ئييةس جييارة دةمييةويَ هةنييكيَ قسيية بكييةس سييةبارةت  بيية تيياكي     
شيييويَنةوارناؤ كييية ئيييةس تويَيييبة تويَيييبيَكي طرنةيييي كؤميييةلَةان        
هاوشييياني تويَيييبةكاني تروبيييةلَاس ئيييةوةي بيييةتي منيييةوة جيَةييياي    

بةشيييَكي كؤمييةلَةا نيياوي ئييةس    داخيية ييياخود جيَةيياي نيةةرانييية كيية   
تويَيييبةيان بيييةتوة نامؤيييية يييياخود بةتيانيييةوة نييياويَكي تازةييييةو   
ئةميييةو هؤكييياري يةكيييةمي دةطةرِيَتيييةوة بيييؤ تييييةني ثةيوةنكييييكار  
كيية طرنةيييةكي ئييةوتؤ نادريَييت بييةس تويَييبةو يييان دبييينم ليية زؤربييةي      
ولَاتيييان دا بيييةهؤي طرنةيييي دان بيييةس تويَيييبةو لةطيييةلَ تيييةواوي      

ة هةسييتاون بيية كردنييةوة وةزارةتيَكييي تايبييةت بييةس بةشييةوة     بةشييةك
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كييية خزميييةتي شيييويَنةوارو شويَنارناسيييةكان دةكييياتو بيييةلَاس ليَيييرةدا  
تييييةنوا بةرِيَوبةرايةتيييييةكي بضييييووك ان هةييييية تايبييييةت بيييية    
شيييييويَنةوار و شويَنةوارناسيييييةكان كييييية ناتوانيَيييييت كارةكييييياني   

ة كيييية بةتييييةواوةتي رِاثييييةريَنيَتووة هؤكيييياري دووةميييييت ئةوةييييي 
دةزطاكييياني رِاطةيانيييكن رِؤذانييية ضيييةنكين ثرِؤطراميييي جؤراوجيييؤر      
ثيَشيييكةو دةكيييةن ووة لةطيييةلَ ميوانيييكاري زؤر لةكةسيييايةتي تويَيييبة  
جياوازةكيياني كؤمييةلَةا دةكييةنو بييةلَاس ليية نيَويانييكا بةرنامةيييةكي       
شيييويَنةواري  بييية ئةسيييتةس دةبينريَيييت كييية شويَنةوارناسييييَي يييياخود   

يوانييكاري بكريَييت بييؤ ئييةوةي بييةردةواس ئييةس   شييارةزايةكي ئييةس بييوارة م 
زانسييتة ةراوانيية كيية بييؤ تيياكي كؤمةلَةاكييةي ةاتيية رِووو تيياوةكو        
زييياتر ئاشييناي شييويَنةوارو ميَييبوو و كةلييةثووري ولَاتةكييةي بيَييت و       
ضيييوونكة ئيييةس زانسيييتة وةكيييو مؤبايليَيييي وايييية بيييةردواس ئةبيييكةيت  

يان بيييية دةبيَتييييةوة وة شيييي  نييييويرَت دةدؤزريَتييييةوة كيييية ثيَويسييييت
 خستنةرِوو هةية.

لييية كؤتيييايي وتارةكيييةس ئيييةوة دةلَييييَم كييية هييييوادارس ئيييةس كابينييية 
نويَييييةي ركوميييةت و ببيَتييية دةرطاييييةكي بييياو بيييؤ خزميييةتكردني    
ناوضييية شيييويَنةواريةكان و وة طرنةيييي دانيييي زيييياتر بييية تويَيييبي      
شيييويَنةوارناؤو ضيييوونكة ئيييةس تويَيييبة بييية ثييياريَزةري ميَيييبوو و      

ةنيييريَن  كييية تةميييةني خؤييييان دةبةخشييينة   كةليييةثووري ولَيييات داد 
خزميييةت شيييويَنةوارة كؤنيييةكاني ولَاتةكيييةيان بيييؤ نيييةوةكاني دواي    
خؤيييان كيية بييؤ ئييةوةي شييانازي بيية رِابييردووي خؤيانييةوة بكييةن كيية      
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ولَاتةكييييةيان خيييياوةني ن جييييؤرة ميَبوويييييةكي طييييةورة و سييييةر    
 سوورِهينةرة.

 2019|8|29بلَاوكراوةتةوة لة رِؤذنامةي خةبات 
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 زانس  شويَنةوار                              

 

ثيَشييةكي:ئةس زانسييتة وةكييو هييةموو زانسييتةكاني تيير زؤر ةييراوان و       
وردة كييية باسيييكردن شييييكردنةوي طيييةليَي زؤرة  بيييةلَاس مييين ليَيييرةدا     
هةولَيييكةدةس شييييكردنةوةيةكي بضيييوو  ةةمييية رِوو بيييؤ خوينيييةري     

ةشيييَي لييية  ئييةزيزو هييةروةها ئيييةس زانسييتة بيييةتي منييةوة وةكيييو ب    
ناسييينامةي نةتيييةوةيي داييييكةنيَم ضيييوونكة ئيَ ييية لييية كوردسيييتان دا  
زؤر  دؤلَةمةنيييكين بييية ضيييةنكين ناوضيييةي شيييويَنةواري زؤر بيييةنر     
كييية هةريةكيييةيان بيييؤ ولَاتةكيييةمان وةكيييو ناسييينامةية  واييييةو     
هةرضيييةنكة ليييةماوةكاني رِابيييردوودا كؤميييةلَيَي سيييةرنب و تيَبيييينم     

 تةخستؤتة رِوو سةبارةت بةس زانس

                                                                                                                                            

 

شيييويَنةوار يييياخود شويَنةوارناسيييي زانسيييتيَكة بييية طشييي  طرنةيييي    
رِيَةيييا  دةدات بييية ناسيييينةوةي شارسيييتانيةتة كؤنيييةكان وة دة توانيَيييت  

هونةريييةكاني خييؤي بييةكار بويَنيَييت بييؤ مةبةسيي  طييةرِان بيية دواي        
ثادييياوة ي ضييياخةكاني ناوةراسييي  نيييويَو ثرِؤطيييراس و بةرناميييةي    
زانسييي  شيييويَنةوار  ليييةس ليَكؤلينةوةييييةدا  ثشيييت دةبةسيييتيَت بييية    
طيييةران بييية دواي ئيييةو ثاداوانيييةي كييية مرِؤظيييي كيييؤن بييية خيييؤي   
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ئييةو شييتانةي كيية بةشيييَوةيةكي    دروسيي  كييردونو سييةرِةراي  هييةموو    
 راستةوخؤ ناراستةوخؤ ثةيوةنكي بةس مرؤظةوة هةية.

لةطيييةل ئيييةوةي كييية ريَكيييةوتنيَكي طشييي  هةيييية لييية نيَيييوان         
ثشييييكنةرةكانكا سييييةبارةت بيييية سروشيييي   ئييييةس ليَكؤلَينةوةييييية  
ثشييكيَنةرةكان ليية نيياوخؤي خؤيانييكا لةسييةر دييياري كردنييي  سيينوري      

يان وا دةزانييين  شويَنةوارناسيييي   زةميييةني دا كيييؤ  نيييل  هةنيييكيَيك   
هييةموو ضيياخة بةردينييةكاني  بييةر ليية ميَييبوو دةطرَيتيية خييؤي هييةر         
ليييييية ةيَربييييييووني  ثيشةسييييييازي  و دروسييييييكردني  ئيييييياميَرو  

 كةلوثةلةكانكا.

هةنييكيَكي تييريت وا دةبييينن كيية زانسيي  شييويَنةواري نابيَييت تييةنوا      
كو باييية  بيية ليَكؤلينييةوةي ضيياخةكاني ثيييَت ميَييبوو بييكاتو بييةَل       

 دةبيَت باية  بة ضاخة ميَبووييةكانيت بكات و

خاوةنيييةكاني قوتاةانيييةي يةكيييةس بيييةس بؤضيييوونة رازي نيييل و      
بةرثةضييييان دةدةنيييةوة ضيييوونكة وا بييياوةرِ دةكيييةن كييية ليَكؤلينيييةوةي 
ضيييياخة ميَبوويييييية كؤنييييةكان  ليييية ئةركييييةكاني ميَبووناسييييانة   

بييييةديويَناني وبةلَةةناميييية ميَبووييييية نوسييييراوةكان بةسيييية بييييؤ   
ئاميييياِي ميَبوونوسيييييَي ئةطييييةر بيييييةويَ ويَنةيييييةكي روونييييي    

 شارستانيةتي رابردوو ثيشان دةدات.
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*زانسيييي  شييييويَنةوار ثةيوةنكيييييةكي بييييةهيَزي لةطييييةلَ زانسييييتة 
كؤمةلَايةتيييييةكاني تييييردا هةيةضييييوونكة طرنةيييييةكي بنضييييينةيي   
دةدات  بييية ليَكؤلينيييةوةكاني سيييةبارةت بييية كؤمةلَةييية كؤنيييةكانو     

يوةنكيييةكانيت بيية ميَييبوو لييةوة بييةديار دةكييةويَت و بييؤ كوونيية       ثة
لييية باريَكيييكا ئةطيييةر راسيييتية تؤماركراوةكيييان و بةلَةةناميييةكان  كييية 
بةنووسييييين ويَنيييةيي و بزمييياري  لةسيييةر تاتييية قيييور نوسيييراوةتةوة  
ييييان لةسيييةر بيييةرد و دارو  يييا  و كيييانزا  هيييةلَكؤلراون ثيَشيييكةو   

يكردنةوةي ئيييةس نوسيييينة بكيييات هيييةروةها زؤر جييياريت شييييكارو شييي 
ويَنييييةيي و بزماريانييييةو  ليييية بةشييييةكاني زانسيييي  شييييويَنةواري  

 دادةنريَت.

 

*ثةيوةنييكي زانسيي  شييويَنةوار بيية ئاينييةوة لييةس سووضييةوة دةبيَييت       
كاتيَيييي لييية داسيييتان و بريوبييياوةرو رووكارةكييياني ثةرسييي  و دات و    
نييةريت و ئاهةنةيية ئاينيييةكان دةكييات كيية ثةيوةنييكيان بيية ذيييان و       

 مردن و مردني دواي مرؤظةوة هةية.

 

*ثةيوةنيييكي زانسييي  شيييويَنةوار بييية هونيييةرةوة زؤر بيييةهيَزة و ئيييةس  
ثةيوةنكييييةو  ليييةوةدا روون دةبيَتيييةوة كاتيَيييي شويَنةوارناسيييةكان    
ئيييةو كيييارة هونةرييييية هيييةلكؤلراوة بةرجةسيييتة و ويَنييية و تابلؤيانييية 

ني دةدؤزيَتةوةوليييةو كاتيييةي زانسييي  شيييويَنةوار لييية ثةرةسيييةنك     
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تييةوةو ئييةس  جؤرةكيياني هونييةري ضيياخة كؤنيية جؤراوجؤرةكييان دةكؤليَ    
ثةيوةنكيييييية بييييةهيَزتر دةبيَييييتو هييييةروةها شييييويَنةواري ئييييةس   
بةلَةانيييةو ئاشيييكرا دةكيييات كييية هيَ يييا بيييؤ ريَك سيييتنة ئيييابووري  و 
كؤمةلَايييييةتي و ياسيييياي كؤنييييةكان دةكيييياتو سييييةرةراي  ئاشييييكرا  

ي  ئييييةس كردنييييي  تييييواني ثيشةسييييازي  و زانسيييي  و ئييييةدةب    
 كؤمةلَةايانة.

ليَكؤلينيييةوة شيييويَنةواريةكان ثشيييت بييية هةنيييكيَي لييية زانسيييتةكاني  
كي يييييا و ةيزيييييا دةبةسييييتيَت بييييؤ ئييييةوةي بتوانيَييييت ميَييييبووي   
راسييييتةقينةي خولييييةكاني شارسييييتانيةت وة دةسييييت بوينيَييييت بيييية 

ي 14بيييةكارهيَناني ريَةيييياي )ثؤتاسييييؤس ئييييةركؤن ييييان كيييياربؤن    
 تيشككار(.

 

ر ثةيوةنيييكي بييية زانسييي  ضيييينةكاني زةويييييةوة *زانسييي  شيييويَنةوا
هةييية و بةتايبييةتي  ليية كيياتي ليَكؤلينييةوة ليية شييويَنةواري مييرؤظ        
ليية ضيياخة بةردينيية كؤنييةكان و ئييةس ثةيوةنكيييةو ليية كاتيَييي بيية       
دييييار دةكيييةويَت  كييية ثيييةنا بييَتييية بيييةر رِيةيييا جيؤلؤجييييةكان بيييؤ 

و دةرييييا زانييييين تةميييةني بيييةردةكان و كةلةبيييةري  ليَيييواري رووبيييار 
وئةشييييكةوت ورةشييييارطةكان كيييية ثاديييياوة مرؤظيييييان تيَييييكا    

 دؤزراوةتةوة.
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*هييييةروةها زانسييييي  شيييييويَنةوار ثةيوةنييييكي بييييية زانسييييي     
زينكةوةرزانيييييةوة هةيييية  كييية بايييية  دةدات بييية ضيييؤنيةتي بييية     
دياركيييةوتين ميييرؤظ و ثةرةسيييةنكني بييية دريَيييبايي  ضييياخة كؤنيييةكان 

. 

ئييياذةلَ دةبةسيييتيَت كييية *هيييةروةها شيييويَنةوار ثشيييت بييية زانسييي   
لرتيَكيية ليية زانسيي  زينييكةزاني بييؤ ئييةوةي ليية ئاذةلَيية كؤنيية رة          

 بووةكان بكؤليَتةوة كة بةر لةمرؤظ يان لةطةلَ  مرؤظ  دا ذياون.

 

ليَييرةدا بؤمييان بيية دياردةكييةويَت كيية بوارةكيياني  زانسيي  شييويَنةوار       
و بيييةدواي ليَكؤلينيييةوةي هونيييةرو ثيشةسيييازي وزميييان وزانسيييتةكان و  
ئاينييييةكان و ئييييةدةت و ياسيييياو ثييييةيرةوة رامييييياري و ئييييابووري   

 كؤمةتيةتي و سةربازيية كؤنةكانكا دةطةريَت.

هيييةروةها شيييويَنةوار ئيييةو زانسيييتةية كييية واميييان لييييَ دةكيييات       
رابردوومييان بناسييل بييؤ ئييةوةي ليية ئيَسييتامان بةييةين  و رِيَييرةو ديييار     

 بكةين بؤ داهاتوويةكي طةشاوةتر.

خسييتين شييويَنةوار  واتيية ونبييوني بةشيييَي      طويَنييةدان و ثشييت طييويَ  
لييية ميَشيييي و هيييزري ميلليييةت و ئيييةو ميلةتيييةي رابردوةكيييةي خيييؤي  

 لةبري دةكات  ئيَستاو داهاتووي دةشلَةذيَيت
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 2019|9|9بلَاوكراوةتةوة لة هةةتانةي زاري كرماِي 

 

 

نوسييييين |كتييييَة ثيَشيييةكية  دةربيييارةي شويَنةوارناسيييي  |سةرضييياوة
 :سةباح ثريبالَ و |تةقي ئةلكةباغ
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 رِؤذهةلَاتي ناوةرِاست طؤرِةثانيَكي نا ئاراس 

 

خييؤي ليية رِاسييتيكا ئةطييةر باسييي نييا ئييارامي و نيياجيَةري بكييةين بييؤ      
مرِؤظيييةكان لةسيييةر ئيييةس طيييؤي زةوييييةدا بييية هييييي شييييَوةية        
ناوضيييةيةكي ئييياراس كراوميييان بةرضييياو ناكيييةويَت كييية بةشييييَوةيةكي  

هيييةذارةكان ضيييوونكة هيييةذارةكان  مسيييؤطةركراو بيَيييت بيييؤ مرِؤظييية   
بيييةردةواس بوونةتييية قوربييياني  لةسيييةر دةسييي  كةسييية درِةنيييكةكاني  
ئيييةس طيييؤي زةوييييةداو كةضيييي بيييةردةواس تووشيييي برسييييَ  و ميييالَ    
ويَرانيييي و لةطيييةلَ ضيييةنكين جيييؤري دةسيييتكريَبي  جؤراوجيييؤري ديكييية 
دةبنةوةوئةطيييةر سيييةيري كيشيييوةريَكي وةكيييو ئيييةةريرتا بكيييةين كييية   

سييت بيية مييرِؤظ بييووني خؤمييان ناكةينييةوةو ضييوونكة     هيييي كاتيَييي هة 
ضيييةنكين كارةسييياتي نامرِؤظاييييةتي بةرضييياومان دةكيييةويَت خيييؤ      
ئييةوانيت ليية كؤتييايي دا مييرِؤظن ماةيييان هةييية كيية لييةس ذيانييةدا بيية     
خؤشيييي و ئاسيييوودةيي بيييبين نييية  بةشييييَوةي رِةزاليييةتي و مةينيييةتي 
جةييية ليييةوةو تيييةنوا  ئييياويَكي ثاكييييان بييييَ شيييي نابريَيييت كييية   
تينوويةتيةكيييةيان ثييييَ بشيييكيَنن ئييييرت بييية هيييةر شييييَوةية  و       
رالةتيَكييكا بيَييت هييةذارةكان ليية هييةر كويَيييةكي ئييةس طييؤي زةويييةدا       
بيييين ذيانيييييان نائاراميييية ضييييوونكة دادثةروةريييييةكي رِاسييييتةقينة  
هيَشيييتا لييية داييييي نيييةبووة كييية هيييةموو كةسييييَي لييية ذيَيييري دا     

 حبةسيَتةوة.
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نييية ئيييالَؤزو مةترسييييكارةية كييية رِؤذهيييةلَاتي ناوةرِاسيييت ئيييةو طؤرِةثا
ذيييياني مرِؤظيييةكاني تيَيييكا بييية بيييةردةوامي لييية نييياجيَةريي داييييةو   
بييةهؤي دةرئييةِامي ئييةو جييةنط و كوشييتاريةي كيية لييةس ناوضييةية       
ئيييةِاس دةدريَتوهةلَكانيييةوةي تثيييةرِةكاني ميَيييبوو ئيييةوةمان ثييييَ    
دةلَيَييت كيية ئييةس ناوضييةية وةكييو بوركانييةكان بييووة كيية بييةردةواس ليية     

ان دابيييييووة كييييية لةهيييييةر ةرسيييييةتيَككا تةقيوةتيييييةوة    كولَييييي
وهةرضييةنكةو رِؤذهييةلَاتي ناوةرِاسييت كيية بيية مةلَبةنييكي  سييةرةكي       
سييييةرهةلَكاني ئاينيييية جياوازةكييييان و هيييياتين ثيَ ةمبييييةرةكان     
دادةنريَييت كيية بيية دريَييبايي ميَييبوو لييةس ناوضييةيةدا بيية ضييةنكان         

كي ئييياين و ثةيامبيييةراني  ئاينييية جياوازةكيييان خؤييييان بييية خيييةلَ    
ناسيييانكوة هيييةتاوةكو كؤتيييا ئييياين كييية ئيييايين )ئيسيييَس(ةوبةلَاس    
ئييييةوةي جيَةيييياي سييييةرِة لةطييييةلَ هيييياتين هييييةر ئاينيَييييي و  
ثةيامبيييييييةريَكي دا رِاسيييييييتةوخؤ بةربيييييييةرةكانيَ و جيييييييةنط  
هةلَةيسيييراوةو كييية لييية دةرئيييةِاس دا خيييويَن رِشيييتين ليَكةوتؤتيييةوة  

كاتيَييي بةرطييةي كيية  بيية دةيييان خييةلَي خويَنيييان تيَييكا رِذاوميين هيييي    
رِذانييي خيييويَين هييييي مرِؤظيَيييي نيياطرس لةسيييةر ئيييةس طيييؤي زةوييييةدا   
بةتايبيييةتيت كييية مرِظيَيييي بيييةبيَ تييياوان لةسيييةر هييييي شيييتيَككا    
بكوذريَييت ضييوونكة ئيَ ييةي مييرِؤظ  كاتيَييي هاتوينةتيية سييةر ئييةس طييؤي     
زةوييييةدا بيييؤ ئيييةوة هييياتووين كييية خؤشةويسييي  و ثيييةيامي ئاشييي  

ا نيييية  وةكييييو طورطيَييييي بكةوينيييية بلَاوبكةينييييةوة بييييؤ يةكرتيييييك
 جةستةي يةكرتي و يةكرت لة ناو ببةين .



 خةرمانةي من

48 
 

بييةَلاس خييؤ هةرضييةنكة و كيية )رِؤذئيياوا( بيييَ بييةو نييةبووة لييةس          
جيييةنط و كوشيييتاريانةدا كييية بييية دريَيييبايي ميَيييبوودا دةبينيييرا بييية   
تايبييييةتيت لةسييييةردةمي قةشييييةكانكا كيييية ئييييةوكات ئييييايين    

اكؤكي ليية نيَييوان رِةو  )مةسييي ( بالَييا دةسييت بييوو و جةيية لييةوةو  نيي    
ثيَسيييتةكان و سيييكي ثيَسيييتةكان دا كييية بيييةردةواس رِةو ثيَسيييتةكان     
كييييران بيييية كؤيلةيييييةكي ضةوسيييييَنراوي ذيَيييير دةسيييي  سييييكي     
ثيَسيييتةكانكاو بيييةلَاس خيييؤ ئيييةوانيت هيييةر لييية كؤتيييايي دا  ميييرِؤظ  
بييوون بييةؤ تييةنوا  لةبييةر ئييةوةي ثيَسييتةكةيان رِةو بييووو بييةلَاس       

اوا تيييواني ئيييةو بةربةسيييتانة بشيييكيَنيَت و  لييية دةرئيييةِاس دا رِؤذئييي 
بيييةخؤيان دا بضييينةوة كييية ئييييرت برِيييياري هيييةلَةرتين ئالَاييييةكي      
دميوكراتيييةتيان دا)دميوكراسييي( وبييةلَاس ميين ثيييَم وانييية كيية هيييي      
بةشيييييَكي ئييييةس جيوانيييية بتوانيَييييت دميوكراتيييييةتيَكي تييييةواو    
سةربةسييييتانة بةرقييييةرار بكييييات ضييييوونكة لةسييييةردةمي ئيَسييييتادا 

دميوكراسييييي )دميوكراتيييييةت(وةكو كالَايييييةكي هييييةراجي   وشييييةي 
ليَوييياتووة كيييية كةسيييياني بالَييييا دةسيييي  ولَاتييييان ليييية ثيَنيييياو  

 بةرذةوةنكيةكاني خؤيان دا مامةلَةي ثيَوة دةكةن و

بيييؤ ثشيييت رِاسيييتكردنةوةي ئيييةس قسةيةشيييم طؤرِةثييياني رِؤذهيييةلَاتي   
ناوةرِاسيييت ئيييةو بةلَةييية راشيييا هةلَنةطرةيييية كييية ئيييةوةمان نيشيييان  

ةدات دميوكراسيييييي)دميوكراتيةت( تيييييةنيا وةكيييييو تابلؤييييييةكي   د
 ئؤتؤمبيلة يان تةنوا وةكو رِةمزيَكي تةقليكية كة
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كةسييية دةسيييةلَات دارةكيييان بيييؤ طريةيييان و بةرذةوةنكييييةكاني خؤييييان 
مامةلَيييةي ثيَيييوةي دةكيييةن ئةطيييةرنا ئيييةوةي ئيييةمرِؤ لييية نيَيييو       
 رِؤذهييييةلَاتي ناوةرِاسييييتكا دةبينريَييييت كيييية شييييةثؤليَكي جييييةنط و 

خويَنيياوي وكاولكيياري رِووي  تيَييكا كييردووةو كةضييي  ئييةو ولَاتانييةي        
خؤييييان بييية ويَنيييةي دميوكراسييييةوة  خؤييييان نيشيييان  دةدةن كةضيييي  
دةبييينل هيييي جييؤرة هةلَويَسييتيَكي ئييةوتؤي خؤيييان نيشييان نييادةنو       
تيييةنوا بةشييييَوةيةكي رِووكةشيييي دا هةلَويَسيييتةكاني خؤييييان نيشيييان   

 راوانييةي كيية لؤطييؤي ميياا مرِؤظيييان     دةدةن بيية تايبييةتي ئييةو رِيَك  
بيية خؤيانييةوة دا هييةلَةرتووة ئيييةوانيت تييةنوا كؤمةلَيية كةسيييانيَكي      
قيييييازانب ويسييييي  لييييية ئيييييةِامي رِوودانيييييي كارةسييييياتة     
جؤراوجؤرةكانكاوهيييييةر بؤيييييية دميوكراسيييييي و دادثةروةرييييييةكي   
تيييةواوةتي بييية هييييي شييييَوةية  و هييييي كييياتيَكيت بيييووني نابيَيييت  

درِةنييكة و جييةنط خييواز هييةبن لةسييةر ئييةس    ضييوونكة تيياوةكو مرِؤظييي  
طييؤي زةويييةدا بؤييية بيية شييتيَكي مييةرال هييةذمار دةكريَييتو خييؤي         
هةرضيينكةو رِؤذ بييةرِؤذ مرِؤظيية باشييةكان بييةرةو كييةمي دةضيين يييان        

 لةناو دةبريَن بة هةر هؤية  بيَت ئيرت  و                                                            

نيَيييي مةزهيييةبيت ليييةنيَو رؤذهيييةلَاتي ناوةرِاسيييتكاو     بيييووني مل َ 
بةشييييَكي طيييةورةي نائاراميةكيييةي ئيييةس ناوضيييةية نيشيييان دةدات كييية 
بيية دريَييبايي ميَييبوو تيَكةرِانييكني بيية خؤيييةوة بينيييوة  كيية تيياوةكو       
ئيَسيييتاو هيييةر بةردةوامييية  لييية ثالَيشييييكا بييية هيييةزاران خيييويَين   

ن بةرامبيييةر بةييييةكرتدا ييييةكرتي تيَيييكا رِذاوة وة  يييياخود رِ  و كينيييةكا 
تيييؤ  تييير دةكيييريَن تيييةنوا بيييةهؤي دوو مةزهةبيييةوة كييية لةيييية     
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ئاينيييةوة سيييةري هةلَيييكاوة كييية ئيييةويت ئايين)ئيسيييَمة(و كييية      
ئةميييةو تيييةنوا كؤمةلَييية كةسيييانيَكن ثيَييييان دةطوتريَيييت: بازرطييياني 
مةزهيييةبي واتييية بيييؤ رِاييييي كردنيييي كيييارو بارةكييياني خيييؤي و        

دا وة هيييييةروةها بيييييؤ   بلَاوكردنيييييةوةي ئاييييييكياكاني خؤييييييان  
ةراونكردنيييي سييينورةكاني دةسيييةلَاتي خؤيانيييكا  ثشيييت بييية ضيييةنكين  
ميييةرامي جيييياوازدا دةبةسيييتنةوةو ضيييوونكة ئيسيييَس يييية  ئييياين و    
يييية  ئايكيايييية بؤيييية ئييييرت ناكريَيييت كةسييية بةرذةوةنيييك خوازةكيييان 
بيكيييةن بييية ضيييةنكين طيييرووث و مةزهةبيييكا  وكييية لييية ئةِاميشيييكا 

كييةكاني طؤمييةلَةا درووسييت دةكييةن وة ليية     ناسييةقامةريي لييةنيَوان تا 
جيييياتي ئيييةوةي تاكيييةكان رِووريييي مرِؤظاييييةتيان تيَيييكا بةرجةسيييتة 
ببيَيييت  كةضيييي بيييةهؤي درووسيييتبوني ئيييةس طرووثانيييةوة  طيَباوييييةكي 
بيييَ سييةرو بةرانيية لييةنيَوان تاكييةكاني كؤمييةلَةادا درووسييت  دةكييات       

انييةوة بييةلَاس ئييةوةي ليَييرةدا طرنةيية ثيَويسييتة تييا  لةسييةروي ئةم      
بريبكاتييييةوة واتيييية بةشيييييَوةيةكي )رِؤشيييينبريانةوة( هييييةنةاوةكاني 

 بنيَت.

سيييوريا كوونةييييةكي طيييةورةي نيييا ئيييارامي رِؤذهيييةلَاتي ناوةرِاسيييت    
سييييالَة بيييية بييييةردةوامي جييييةنط و  9نيشيييانكةدات  كيييية ميييياوةي  

كووشييتاري  تيَييكا  دةبينريَييت كيية ئةمييةو ليية دةرئييةِاس دا ئييةوةي        
سييالَةدا باجةكييةي دةدات تييةنوا خةلَكيية    بيية دريَييبايي ئييةس ضييةنكين  

هةذارةكةييية كيية مييالَ و ذييياني خييؤي ليية دةسييتكاوة جةيية لييةوةي كيية     
رِووبييةرِووي ضييةنكين دةسييت دريَييبي جييؤراو جييؤر ديكيية بوونةتييةوة        
كةضييي سييةرؤ  و خيَزانةكييةي ليية مييالَيَكي طييةرس و طييورِدا ذيانيييان        
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س دةطيييوزةريَنن بيييةبيَ ئيييةوةي هةسيييت بيييةبووني هييييي ئيييازارو كييية   
كورتيةكييكا بكييةنو كةضييي  ليية ثييالَ ئةوةيشييكا بيية دةيييان منييكالَي       
بييييَ تييياوان خؤييييان لييية ئييياوارةيي و بييييَ نيييازي دا دةبيننيييةوةو      
دييييارترين كوونيييةو كييية ليييةس كؤتايييييةدا رِووي دا هيَرشيييةكةي      

ي ئؤكتؤبيييةردا بؤسيييةر رِؤذئييياوا كييية بييية دةييييان 9توركييييا بيييوو لييية 
نيياز كييرانو  كةضييي  هييةر   خيَييزان ئيياوةرة بييوون ضييةنكان منييكالَ بييةبيَ  

لييية كؤتايشيييكا دةسيييةلَات دارةكيييان بؤخؤييييا لةسيييةر ميَزيَكيييكا كيييؤ   
دةبنيييةوة و دةسيييت دةخةنييية نيَيييو دةسييي  يةكرتييييةوة لييية ضييياوي    
كاميَراكانييييةوة بيييية ثيَكةنينييييةوة دةسييييكةوتي طييييةورةي خؤيييييان  

 رِادةطةيةنن.

 

*ئيييياخؤ دةبيَييييت ئييييةو ناوضيييية نائارامانييييةي نيَييييو رِؤذهييييةلَاتي 
ا ن  كاتيَييييي ئالَيييياي ئاشيييي  و دادثييييةروةري  بييييةرز  ناوةرِاسييييتك

 دةكةنةوة ووة  ئيرت كؤتاييت  بةس ويَرانكاريانة دةهيَنن

 

 

 2019|11|9بَوكراوةتةوة لة مالكةري خةنكان
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 خيَزان لة نيَوان بةختةوةري و هةذاريكا 

 

تاكييييةكان و كؤمييييةلَةاكان يييييان كؤمييييةلَةاكان و تاكييييةكان دوو     
اوكردني ييييةكرتيو بيييةلَاس باسيييةكةي جةمسيييةري سيييةرةكل بيييؤ تيييةو

ميين لةسييةر خيَزانيية وة بيَةومييان خيَييزانيت ليية كؤمييةلَيي تييا  ثيَييي      
ديَييت كيية سييةرةتا دوو تييا  ليية دوو رِطييةزي جييياوازدا ييية  دةطييرن و      
ثيييَ دةخةنيية نيَييو ذييياني هاوسييةرطرييةوة وة ليية دةرئييةِامي ئييةس       

ةوتريَييت يةكةرتنييةدا ضييةنك تيياكيَكي تيير درووسييت دةبيَييت كيية ثيَييي د    
 )خيَزان( واتة خيَزان لة كؤمةلَيَي تا  ثيَي ديَت

بيييةلَاس ليييةكاتي درووسيييت بيييووني ئيييةس خيَزانييية دوو ئاراسيييتةي      
جيييياواز درووسيييت دةبييييت بيييؤ ئيييةس خيَزانييية ئيييةويت ئاراسيييتةي     

 بةختةوةري و هةذارية)نا بةختةوةري(.

درووسيييت بيييووني ئيييةس دوو ئاراسيييتةيةو دةطةرِيَتيييةوة بيييؤ ئاسييي     
ي ئييةو دوو تاكيية كيية لةسييةرةتاوة برِييياري درووسييت بييووني      رِؤشيينبري

خيَزانيييان داوةوهةرضييةنكة ئييةمرِؤ ليية نيَييو كؤمييةلَةاي خؤمييان ئييةس       
دوو ئاراسيييتةية هةيييية بيييؤ كوونييية كةسييييَي هةلَكةسيييتيَت ذيييياني    
هاوسيييةرطريي ثيَيييي دةهيَنيَيييت و كةضيييي دةبينييييت خييياوةن دارايييييةكي 

ةيشيييي خييياوةن هييييي  مسيييؤطةر كيييراو نيييية وة هيييةروةها هاوسةرةك  
دارايييية  نييية وة جةيية ليية ليية مانييةو هةلَكةسييتيَت بيية خسييتنةوةي     
ضييةنكين منكالَييكا كيية ئةمييةو بيياريَكي طييةورة دةهيَنيَتيية سييةر شيياني     
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خييؤي وة هييةروةها ليية نيَييو خانووييية  داييية كيية مييولَكي خييؤي نييية       
ئيييرت ئييةس جييؤرة خيَزانيية بيية ذيييانيَكي هةذارانيية دةذييين و نيياتوانن       

ةكاني ذييييان دا بكيييةن و وة هيييةروةها نييياتوانن بيييؤ ضييييَب لييية خؤشيييي
ييييةكياريت طةشيييتيَكي ولَاتيييان بكيييةن  بييية دريَيييبايي تةميييةنيان داو 
هؤكارةكةيشيييي دةطةرِيَتيييةوة بيييؤ نيييةبووني  ئاسييي  رِؤشييينبريي لييية   

 ثيَي هيَناني خيَزانكا

بيييةلَاس خيَزانيييي بةختيييةوةر كييييَن؟  ئيييةو خيَزانةيييية كييية بييية       
بيييؤ ثرِؤسيييةي هاوسيييةرطريي و وة خيييؤي رِؤشييينبرييةوة هيييةنةاو دةنيَيييت 

بيييية دوور رِادةطريَييييت ليييية خسييييتنةوة ي  زؤر منكالَييييكا ضييييوونكة    
لةسيييةردةمي ئيَسيييتادا بييية هيييؤي ثيَشيييكةوتين زيييياتر و ةرانبيييووني  
بابةتيييةكاني ذيييياني رِؤذانيييةدا زؤر منيييكالَي يةكيَكييية لييية هؤكيييارة    
طيييةورةكاني نابةختيييةوةري خيَيييزان ييييان درووسيييت بيييووني هيييةذاري   

ةو خيَزانيييةداو ضيييوونكة هةرمنيييكالَيَي لييية سيييةردةمي     ليييةناو ئييي 
ئيَسييتادا زؤرتييرين ثيَكاويسيي  ثيَويسييتة وة ئةطييةر تييؤو ضييةنكين       
منيييكالَت هيييةبيَت و وة خييياوةني دارايييييةكي كيييةس بييييت بيَةوميييان      
نييياتواني بةشييييَوازيَكي جيييوان و بةختةوارانييية  ثيَكاويسيييتيةكانيان     

زانييكا تييةنوا بييؤ   دابييل بكييةي.وة هييةروةها ليية ثيَييي هيَنيياني خيَ     
كيياري سييةرجيَ كييردن و ييياخود ثةيييكاكردني دوو لووق يية نييان نييية       
بييةلَكو ضييةنكين  ثرةنسييية تيير بييةدواي دا ديَييت ضييوونكة خيَييزان        
برِبيييرِةي ثشييي  كؤمةلَةايييية ئةطيييةر ئيييةس برِبرِةيييية تةنكرووسيييت    
نييةبيَت ئييةوة ليية ئييةِاس دا كؤمييةلَةايت نييا تةنكرووسييت دةبيَييت        

ذيييان زؤر زةمحةتيية بييةلَاس هيييي كييات ذيييان      .هةنييكيَ كييةؤ دةلَيَييت  
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بييةرِووي مرِؤظييةكان زةمحييةت نييةبووة ئييةوة تييةنوا مرِؤظييةكانن كيية       
ئييةس ذيانيية لييةخؤيان دةكييةن بيية زةمحييةت وة كةضييي ليية كؤتايشييكا      

 ناتوانن رِووبةرووي ببنةوة.

خسييتنةرِووي ئييةس بابةتييةس بييؤ خويَنييةري ئييةزيز تييةنوا بؤضييووني        
ني خيَييزان ضييوونكة ميين هةميشيية بييؤ    خؤميية بييؤ ذيييان و ثيَييي هيَنييا   

ضيييوو  وايييية كييية هؤكييياري سيييةرةكي بةختيييةوةري خيَيييزان  وة        
دووركةوتنيييةوةي لييية هيييةذاري وة بةسيييةر بردنيييي ذييييانيَكي خيييؤو     
تييةنوا ليية كييةس منييكالَي داييية بييؤ كوونيية ئةطييةر تييؤ ييية  منييكالَت     
هةيييية وة خيييؤت و خيَزانةكيييةت خييياوةني دارايييييةكي سيييةربةخؤن      

ؤ دةتيييواني بييية جيييوانرتين شييييَوة ئيييةو منكالَيييةت ئيييةوا بيَةوميييان تييي
ثييةروةردة بكييةيت و سييةرجةس ثيَكاويسييتيةكاني بييؤ دابييل بكييةيت و       

 وةهةرطيز لة هيي شتيَكي كةس نةبيَت .

 

 هيواي ذيانيَكي بةختةوةر بؤ   هةموو خيَزانيَي دةخوازس

 

  201|8|15ةرِي  رِيَةاي كوردستان بلَاوكراوةتةوة لة مالَك
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 دؤس  كتيَبباببل بة 

 

سيييةرةتا بييية ثيَناسيييةيةكي بضيييوو  برِوانينييية) كتيَب(بريتيييية لييية   
نةخؤشييي انةيةكي طيييةورة بيييؤ ميَشيييكي ميييرِؤظ  كةلييية ضيييةنكين       
ضارةسييةري جييؤراو جييؤر لييةخؤ دةطريَييت بييؤ خييودي تييا و هييةروةكو       
ضيييؤن ميييرِؤظ ثيَويسييي  بييية خيييواردن و خواردنيييةوة هةيييية رِؤذانييية   

ويسييي  بييية خويَنكنيييةوةي بةهيييةمان شييييَوةو ميَشيييكي ميييرِؤظيت ثيَ 
كتيَييب و زانييياري هةيييةو بييؤ ئييةوةي لييةرِووي بريكردنييةوة كةسيييَكي       
بييري ةراوانييي ليييَ دةربضيييَتو هييةروةها خويَنكنييةوة وات ليييَ دةكييات       
ليييية تووشييييبوون بيييية ئيفلييييييي ميَشييييي بتكاريَزيَييييت ضييييوونكة   
خويَنكنيييةوةي كتيَيييب وا لييية ميَشيييي دةكيييات بيييةردةواس بيَيييت لييية     

انكنيوثيَويسييييتة ئييييةوةو بلَيييييَم كيييية تيييياوةكو بريكردنييييةوةو جولَ
ئيَسيييتا كتيَيييب نةبؤتييية بييية دياردةيييية  ييييان كيييةلتووريَي ليييةناو   
كؤمييةلَةاي كورديييكا كةضييي دةبييينم لييةتي بةشيييَكي تيياكي كييوردي        
وة تايبيييةتيت لييية نيَيييو ضييييين  طيييةِان دا كتيَيييب بةشييييَوازي      
دووذمنانييية سيييةير دةكريَيييت هيييةروةها خؤييييان ليَيييي بييية دوور رِا      

رنوئةميييةو لةئةِاميييكا كاريةيييةري نيييةريَين دةبيَيييت لةسيييةر    دةط
 ئاس  رِؤشنبريي  خوودي ئةو طةِة

كيييييةواي لييييييَ ديَيييييت ناتوانيَيييييت بةشييييييَوازيَكي ئةريَنيانيييييةو  
سيسييييتةماتيكيانة هييييةنةاو بنيَييييت  ليييية ذيانيييييكا بييييؤ ئيَسييييتاو 
داهاتوويوكاتيَيييي بةهيييةر طةرةكيَكيييكا دةرؤس دةبيييينم دوو بيييؤ ضيييوار   
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ة كيية طييةِان زؤرتييرين كاتييةكاني خؤيييان تيَييكا      طييازينؤي تيَكاييي 
بيية هييةدةر دةبييةن لييةو جيَةايةوبييةَلاس تائيَسييتا كييةمكَيي ييياخوود        
كاةرتياييية  بيية ئةسييتةس هييةبيَت كةتيَييكا طييةِان كتييَية لييةنيَو        
ةويَنيَتيييةوة بيييؤ ئيييةوةي تواناكييياني ليييةرِوو رِؤشييينبرييةوة  بيييةهيَز  

 بكات.

ني جيوييييان ثيَويسييييتة بؤييييية ثيَويسييييتة هاوشيييييَوةي كؤمييييةلةاكا 
كؤمييييةلةاي كييييورديت )كتيَييييب( بكييييات بةكييييةلتووريَي  لييييةنيَو    
مالَةكيييةي خؤييييكا واتييية بييية درووسيييكردني كتيَب انةييييةكي بضيييوو   
لييية مالَةكيييةي دا كييية سيييةرجةس ئةنيييكاماني خيَيييزان سيييوودي لييييَ    

 وةربةرن 

هييةروةها ليية كؤتييايي دا دةلَيييَم هيييواي سييةركةوتن بييؤ خويَنييةراني       
راني كتيَييب هيييوادارس كوونيية خوينييةري كتيَييب ليية     كتيَييب و شؤرشييةيَ 

كوردسييييتانةكةس زييييياتر بيَييييت و بةتايبييييةتي لييييةناو طييييةِاني  
 خؤشةويست ...

 

 2019|6|24بَوكراوةتةوة لة رِ. خةبات 
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 بةيانيانيَكي زوو لةطةلَ تيَكستة شعرةكاني سةتس  ومةر

 

هةلَبةتيييية ليييية سييييةرةتادا ويسييييتم ناونيشيييياني وتارةكييييةس       
بةشييييَوةيةكي تييير بيَيييت واتييية ليييةذيَر ناونيشاني)ضيييؤن دةسيييتم      
بةخويَنكنييةوةي شييعر كييرد(و بييةَلاس ليية ثاشييان برِيييارس دا بيةييؤرِس        
بيييةس ناونيشيييانةي سيييةرةوة ضيييوونكة دانييياني ئيييةس ناونيشيييانةي     
سييييةرةوة بييييؤ وتارةكييييةس زؤر ثييييريؤزةو وة خيييياوةني ويَسييييتةةيةكي 

ةس وتييارةو بييؤس  بريةوةرييية  ليية ذييياني قوتابيييةتي زانكييؤس كيية ئيي     
دةبيَتييية بريةوةريييية  بيييؤ هيييةتا هةتايييية دةميَنيَتيييةوةو هةرضيييةنكة  
مييين لييية سيييةرةتادا كاتيَيييي خؤشةويسيييتيم بيييؤ خويَنكنيييةوةي كتيَيييب 
درووسييت بييوو بييةلَاس ئييةو خؤشةويسييتيةيةس بييؤ خويَنكنييةوةي شييعرو       
دونيييياي شيييعر نيييةبوو بيييةلَكو تيييةنيا طويَبيسييي  نييياوي شيييا ريةكان 

ا  ئييةو كاتانييةي كيية قوتييابي  بييووس ليية      بييووس ولةطييةلَ  ئةوةشييك  
قؤنيييايي ناوةنيييكي و ئاميييادةيي  ليييةنيَو  كتييييَة كوردييييكا كؤمةلَييية  
شيييعريَكي تيَيييكا بيييوو هيييي شيييا رية ديارةكييياني كيييورد  بوونولييية     
بنةرِةتيييكا شيييعرةكان جيييوان و نييياز  بيييوون بيييةلَاس نةبوونييية هيييؤي  
ئييييةوةي ميييين بيَ يييية نيَييييو دونييييياي خويَنكنييييةوةي شييييعرةوة وة   

شيييم نيييةزاني ئييييرت  هةرئيييةوةبوو كييية مييين ئيييارةزووس لييية  هؤكارةكةي
خويَنكنيييةوةي شيييعر نيييةدةكرد وبيييةلَاس وتةيييية  هةيييية كييية دةلَيَيييت 
مرِؤظيييةكان دةطيييؤرِيَنو بيييةلَي لييية ثييياو ضيييةنكين سيييالَ لييية        
خؤبييةدورطرتنم ليية خويَنكنييةوةي شييعرو دونييياي شييعرةوة كةضييي ليية      
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 وة واتييية لةسيييةردةمي قؤنيييايي دووةميييي قوتابييييةتي  2019سيييالَي 
زانكؤميييةوة  ئاشييينايةتيم درووسيييت بيييوو لةطيييةلَ ضيييةنك تيكسيييتة    
شييعريَكي مامؤسييتا سييةتس  ومييةر كيية لييةنيَو مالَكييةرِ و طؤظارةكييان        
بلَاويييييان دةكييييردةوة  بةتايبييييةتيت لييييةنيَو مالَكييييةرِي رِيَةيييياي    
كوردسييتان و دةنةييةكان وة هييةروةها منيييت بييةردواس ليية رِيَةيياي ئييةو      

ةريان بييووس كيية ئيييرت لييةو كاتييةوة     دوو مالَكييةرةوة  بييةردةواس خويَنيي  
مييين خؤشةويسيييتيةكي سيييةرةتايم بيييؤ خويَنكنيييةوةي شيييعر درووسيييت   
بييووو بييةلَاس تييةنيا ئييةو ضييةنك تيَكسييتة شييعريانةي مامؤسييتا سييةتس      
 ومييةر بييةؤ نييةبو ييياخود تيَنوويييةتي مييين نةشييكانك ليية دنييياي        

دييييوانيَكي شيييعري  2019شيييعردا بيييةلَكو لييية كؤتايييييةكاني سيييالَي  
وة بييية نييياوي هيََنةيييية  لييية ثةدييية  كييية ضيييةنكين   بلَييياوكردة

تيَكسيييتة شيييعري زؤر جيييوان ليييةخؤي طرتبيييوو ضيييوونكة لييية كييياتي   
خويَنكنيييةوةي هةريييية  ليييةو تيَكسيييتانة  وا هةسيييتم دةكيييرد رِووريييم  
لييةنيَو تيَكسييتة شييعريةكانكاية ييياخودو وا هةسييتم دةكييرد كيية خييؤس       
و نووسييييومةتةوةو هةربؤيييية منييييت ئيييةو كتيَبييية شيييعرةيةس ليييةنيَ   

مؤبايلةكييةس دانييياو هييةموو بةيانيييية  لييية تيياو ضييياوةرِواني ثاسيييي    
ضييي  ميييةتري وة لييية كةشييييَكي سييياردي بيييةيانيان و مؤبايلةكيييةس      
بةدةسيييتةوة طيييرت بيييؤ خويَنكنيييةوةي ئيييةو تيَكسيييتة نازكانييية كييية   
هييةرطيز ئييةو رِؤذانيية ليية ييياد ناكييةس و ئييةوة ي كيية بةتمييةوة خؤشييرت     

هيياتين ثاسييي ضيي  مييةتري بييؤ   بيَييت رِؤذيَكيييان لييةكاتي ضيياورِيَم  بييؤ   
ئيييةوةي بيييرِؤس بيييؤ كؤليَيييب وة هةرضيييةنكةو كيييةو و هةواكيييةو زؤر   
سييييارد بييييوو منيييييت مؤبايلةكييييةس بةدةسييييتةوة  بييييوو خييييةريكي  
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خويَنكنيييةوةي تيَكسيييتة شيييعريةكاني مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةر بيييوو   
كةضييي بيية هييؤي سييةرقالبوو  بييةجواني ئييةو تيَكسييتانةوة ثيياؤ        

ت هييييي ئاطاييييةكم ليييةخؤ نيييةبوو بةتميييةوة  تيَكيييةرِي كةضيييي منيييي
ئييةوةو بييوو بةشيييَي لييةثالَ بريةوةريييةكاني بييةيانيا  بييؤ كؤليَييب       
و ضيييوونكة خيييؤي لةبنةرِةتيييكا ذيييياني قوتابييييةتي زانكيييؤ كؤميييةلَيَي 
بيييريةوةري خيييؤو وناخؤشيييي تيَكايييية كييية لييية ثالَييييان دا تيَكسيييتة  
شيييعريةكاني مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةريت  يةكيَكييية ليييةو بريةوةريييية  

جوانانييية كييية هيييةرطيز ليييةيادي ناكيييةسو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا خيييؤو و 
زؤريييت خؤشييمالَم كيية كةسيييَكي هةسييي ناسييي وكوونييةي ثييياوي        
رِؤشييينبري وةكيييو مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةرس ناسيييي لييية ذيييياني       
قوتابييييةتي زانكيييؤس كييية يةكيَكييية ليييةو شيييا ري و نوسيييةرةي كييية    
خييياوةني ئيييةزموونيَكي زؤر جوانييية و ضيييوونكة مييين هةميشييية لييية     

كي كةمييييةوة  دلَييييم بييييةو كةسيييية رِؤشيييينبري و نوسييييةر و  تةمييييةنيَ
هونةرمةنكانييية زؤر خؤشيييبووة وة  جيَةييياي رِيَزيَكيييي طيييةورة بوونييية     
لييةنيَو  دلَييي منييكاو ضييوونكة كةسيياني وةكييو مامؤسييتا سييةتس  ومييةر      
و هاشييييَوةكاني  بيييؤ نةتةوةكيييةس طةِينةييييةكي طيييةورةن كييية لييية   

ؤرة كةسيييانة زيَييير و يييياقوت و ميييةرجان بيييةنرخرتن هةربؤيةئيييةس جييي 
هةميشيية لييةنيَو دلَييي ميين زؤر بيية طييةورةيي دةميَننييةوةو هةرضييةنكة       
ليييةثاو ئيييةوةي كييية سيييةرجةس تيَكسيييتة شيييعريةكاني نيَيييو ئيييةو    
ديوانييةس خويَنييكةوة بييريس لييةوة نييةكردةوة كيية كيية ئييةس كتيَبيية شييعرية    
ثيييةراويَزي ةيييةس بؤيييية هيييةتاوةكو ئيَسيييتا ليييةنيَو مؤبايلةكيييةس     

روبييييار بةتيَكسييييتة شييييعرية  دا  وتثتؤكييييةس ماوةتييييةوة كيييية جا 
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دةرِؤميييةوة و ئييييرت ليييةثاو  تيَكسيييتة شيييعريةكاني مامؤسيييتا سيييةتس  
 وميييةرةوة مييين خؤشةويسيييتيم بيييؤ خويَنكنيييةوة شيييعر درووسيييت كييية  
ئيَسييتا ئيييرت لييةثالَ خويَنكنييةوي بابييةتيَكي ديكيية بةشيييَكي كييا         

 بؤ خويَنكنةوةي شعريت دادةنيَم .

و سيييةرةرازي بيييؤ مامؤسيييتا ليييةكؤتايي دا هييييواي تةنكرووسيييت باشيييي 
 سةتس  ومةر  نوسةر و شا ريي طةلةكةمان دةخوازس.

                                                        2020|1|26*مالَكةري رِيَةاي كوردستان  
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 جةمال  ريةان  ...يةكةس رِووناكبريي تريؤركراوي ميَبووي كورد

 

ي كيية بةدريييبايي ميَييبوو وة كييو   رِوونيياكبريان و نووسييةران ئييةو ضييينة  
قييييةلَ انيَكي طييييةورة وابوونيييية بييييؤ كؤمييييةلَةاكانيان  ليييية دذي     
دةسيييةلَاتة ةاشييييزس و سيييت ةكارةكان و كييية بيييةردةواس  بةضيييةكي      
دةسييييتيان كيييية قةلَةمةكييييةيان بييييووة رِوبييييةرِوي دةسييييةلَاتكاران   
بوونةتييةوة ليية هييةر سييت ةكارية  كيية لةبةرامبييةر ضيييين هييةذار و       

س درابيَيييتو ئةطةرضيييي بةثيَضيييةوانةو  هيييةبووة   كريَكييياران ئيييةِا 
بةدريَييبايي ميَييبوو كيية رِوونيياكبريو نووسييةري قةلييةس ةييرؤو واتيية        
ئييةو جييؤرة نووسييةرانة تييةنيا قةلةمييةكانيان ليية ثيَنيياو دةسييةلَاتة      
سيييتةمكارةكان بيييووة وة هيييةروةها بةهيييةموو شييييَوةية  خؤلييييان      
 كردؤتييية ضييياوي هيييةذاران و زؤرجييياريت ليييةدذي ضييييين هيييةذاران    
وةسيييتاونةتةوة بيييةلَاس ئيييةو جيييؤرة نووسيييةرانة هيييةرزوو لةطيييةلَ     
شيييةثؤلي نارِةزاييييةتي ضييييين هيييةذارو كريَكييياران رِاسيييتةوخؤ نيييوقم  
بوونييية يييياخود ئييييرت بةهيييةموو شييييَوةية  ثيَةيييةي كؤمةلَاييييةتي     
خؤييييان لةدةسيييت داوةو  جييياري واو هيييةبووة هةرلةتييييةن خيييودي     

ي بييييةذيانيان دةسييييةلَاتةوة رِاسييييتةوخؤ ئييييةو نووسييييةرانة كؤتيييياي
دةهيَنريَيييت ضيييوونكة ئييييرت دةسيييةلَات كييياري ثييييَ ناميَنيَيييت و لييية    
درةنةيياني شييةو ليية كوضييةي شييةقاميَي كؤتييايي بييةذياني دةهيَنيَييتو      
بيييييةلَاس هةميشييييية نووسيييييةرو رِوونييييياكبرية رِاسيييييتةقينةكان     
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بةسيييةربةزري ليييةناو خيييةلي دةذيييين و بةسيييةربةرزيت تريؤردةكيييريَن  
 ؤ كؤمةلَةا.كة لةثاشان دةبنة سي بوليَي ب

ئييييةوةي لييييةس وتييييارةدا دةمييييةويَ باسييييي بكييييةس و ئييييةويت      
كةسيييايةتيةكي تريؤكيييراوي ميَيييبووي كيييوردة كييية هاوكيييات بةيةكيييةس  
رِوونيييياكبري و نووسييييةري تريؤركييييراوي كييييورد دادةنريَييييت  و ئييييةو   
كةسيييايةتيةو نييياوي )جيييةمال  ريةيييان( كيييورديَكي ئيييازادي خيييواز و  

نارِؤشييينبريانة جيييةمال  رِؤشييينبري بيييةلَاس دةسيييتيَكي ديكتاتؤرانيييةو    
  ريةاني تريؤكرد.

 

كيييورديت بييية دريَيييبايي ميَيييبوو خييياوةني كؤميييةلَيَي لةنووسيييةر و     
رِوونييياكبريي ئيييازاو بيييويَر بيييووة كييية توانيوييييةتي بييية قةلةمةكيييةي 
ثاريَزطييياري لييية ميلةتةكيييةي خيييؤي بكيييات لةبيييةردةس هيييةموو جيييؤرة 
سيييتةمكارية  بوةسيييتيَتةوة  بيييةلَاس بيييؤ دواجيييار ئيييةو نووسيييةرو      

ووناكبريانيييية ضارةنووسيييييَكي نادياريييييان بةردةكييييةويَتو يييييةكيَي  رِ
ليييةو رِوونييياكبري و نووسيييةرانةي كيييورد كييية رِةنةييية تيييةنيا زؤركيييةؤ 
ناوةكييييةي بيسييييتبيَت هييييةروةها بةشيييييَوةيةكي تييييةواو دةربييييارةي 
ذييياني ئاشيينا نييةبووة كيية ئييةويت )جييةمال  ريةييان(ة هةرضييةنكة        

ئيييةو كةسيييايةتية خيييؤس لةسيييةرةتادا تيييةنيا وةكيييو نييياو طويَبيسييي  
بيييووس بيييةلَاس بةشييييَوةيةكي ةيييراوان ئاشييينايةتي ذيييياني نيييةبووس    
بيييةلَاس لةثاشيييان ليييةكاتي بلَاوبوونيييةوةي كتيَبيَكيييي  بيييةرِيَز كيييا    

بلَييياوكراوة  2019موَةييية  مرياودةليييي كييية لييية كؤتيييايي سيييالَي     
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بةناونيشيياني )جييةمال  ريةييان رِوونيياكبرييَكي طومنيياو(  كيية كيياري       
ةي بييؤ كردبييوو و ئيييرت بييةهؤي ئييةو كتيَبييية      ئامييادةكردن كؤكردنييةو  

تييييوانيم ئاشيييينايةتيةكي ةييييراوان  دةربييييارةي ذيييييان و كارةكيييياني 
ثةيكابكيييةس و خيييؤي لةرِاسيييتيكا ئيَ ييية دةبيَيييت بيييةردةواس ئيييةو       
كةسيييايةتيانةي خؤميييان كييية بةدريَيييبايي ميَيييبوو كييية ذيييياون و       
توانيويانييية خزميييةت بكيييةن  بييية نيشيييت انةكةيان بؤيةثيَويسيييتة     

تثيييةرِة ثيَيييي هييياتبوو و   190نةكيييةينو كتيَبةكييية لييية ليييةياديان 
كتيَبةكيية لةضييةنك بةشيييَي ثيَكويياتبوو بةشيييَكيان تايبييةت كرابييوو       
بييية وتارةكييياني جيييةمال  ريةيييان كييية ئيييةو كييياوت لييية رِؤذناميييةي  
ثيَشيييكةوتن دةينووسيييي وة بةشيييةكاني تيييريت كؤميييةلَيَي ياداشيييت و   

ةجييةمال بييريةوةري كةسيياني ئييةو سييةردةمةن كيية كييةنزيي بوونيية ل      
 ريةانييةوة كيية لةسييةريان نوسيييوة  هةربؤييية بييةرِيَز كييا  مؤةيية         
مرياودةوليييي هةلَسيييتاوة بييية كؤكردنيييةوةيان لييية كتيَبيَكيييكا بيييؤ        

 ئاشنابووني خويَنةران بة ذياني جةمال  ريةان.

ليييةدايي بيييووة  دايكيييي كيييوردةو   1881جيييةمال  ريةيييان لةسيييالَي  
 |12|12اري باوكيشيييي ضةركةسيييةيةوبةلَاس بيييؤ دواجيييار لييية بيييةرو   

دةسييييتيَكي رِةو هةلَكةكوتيَتيييية سييييةر مالَةكييييةي جييييةمال    1923
 ريةيييان بةضيييةنك طولةيييية  كؤتيييايي بيييةذيان و خيييةباتي دةهيَييينن  
بيييؤ رِؤذي دواتييير لييية مةراسيييي يَكي تايبيييةتي بييية ئاميييادةبووني      
خيييييةلَكيَكي زؤر بيييييةخاكي دةسيييييكيَرن و هةرضيييييةنكة دةربيييييارةي 

وةكو ئيَسيييتا مردنةكيييةي قسيييةي زؤر جيييياواز هةيييية كييية هيييةتا     
نازانريَييت بةدةسيي  كيييَ كييوذراوة كةضييي هةنييكيَي دةلَيييَن لةتيييةن       
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ئينةليزةكانيييةوة كيييوذراوة وة هةنيييكيَكي تيييريت كييية ثيَيييي وايييية      
دةسيي  خيانييةتي نيياوخؤيي تيَكاييية كيية تيَيييكا شيييَ  مييةمحود ثيَييي      
تاوةنبيييار دةكيييةن  و بيييةلَاس برِيييياردان لةسيييةر كوشيييتنةكةي زؤر       

ةية  تيَكييةرِيوة بةسييةر تريؤركردنةكييةيو   كيياريَكي قورسيية كيية سييةد   
ضيييوونكة جيييةمال  ريةيييان جةييية ليييةوةي نووسيييةرو رِوونييياكبرييَكي    
كييييوردي شيييياري سييييليَ اني بييييووة لييييةو سييييةردةمةدا كةضييييي     
لةهةمانكاتيشيييييكا ئةةسيييييةرو سياسيييييةيةداريَكي كيييييورد بيييييوو 
لةسيييووثاي  ويييياني بيييةلَاس جيييةمال  ريةيييان خييياوةن ةةلسيييةةةي 

ةهةمانكاتيشييييكا خيييياوةني برييَكييييي تايبييييةت بييييةخؤي بييييووة وة ل
ضييةثي  ئييازادي خوازانيية بييووة  كيية دذي هييةموو جييؤرة نايةكسيياني و      

 نادادثةوةرية  بؤتةوة.

بيييةلَاس ئيييةوةي كيييةمن دةميييةويَت ئامييياذةي ثييييَ بكيييةس دةربيييارةي    
تريؤركردنةكييةي جييةمال  ريةييان  ئةوةييية  كيية خييؤي ليية دوو تيَييرؤر      

ري(  ئيييرت  ئييةوة طييرنط   دةبينيَتييةوة ) تييريؤري سياسييي و تييريؤري ةكيي   
 نية كةلةتيةن هةركةسيَكةوة  ئةِاس درابيَت .

ئييةوةي لييةس وتييارةدا باسييم ليَييوةي كييرد تييةنوا كونةيييةكي دييياري       
ميَييبووي كييورد بييوو كيية تيَيييكا رِووناكبرييَييي لةسييةر ةكييري ئييازادي       
خوازانييية تريؤركيييراوة . بيييةلَكو بةدريَيييبايي ميَيييبوو كةسيييايةتي زؤر    

ةن ةيييةرمانرِةواكان تريؤركيييراون يييياخود شيييار  هةبوونييية كييية لةتيييي 
بيييةدةر كيييراون و بيييؤ كونييية سيييؤكرات ةةيلةسيييوا يؤنييياني كييية     
بييةردةواس رِخنييةي ليية ثاشييا دةطييرت بييةلَاس بييؤ دواجييار ذةهيير خييوارد      
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كيييرا لةتييييةن ثاشييياوة و وةهيييةروةها كيييارل ميييارك  كييية بيييةردةواس 
ثشيييتيواني ضييييين هيييةذاران و كريَكييياراني دةكيييرد و ليييةدذي ضييييين   

ورذةوازيييييةكان وةسييييتايةوة بييييةلَاس لةتيييييةن بورذةوازيةكانييييةوة  ب
شييار بييةدةركرا وئيييرت ئةمانييةوة ضييةنكين كةسيياني تيير بييةَلاس بييؤ        
دواجيييار ئيييةو كةسيييانة ناوييييان و رِيَبييياز و كارةكانييييان بةزينيييكوويي  

 ماوةتةوة بؤ خةلَي.

  2020|4|1*مالَكةري دةنةةكانو
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 خويَنكمةوة...يةكةس كتيَة ميَبوويي كة 

 10بيييوو كييية ئيييةوكات ثيييؤلي   2015لييية طيييةرماي هييياويين سيييالَي 
ئاميييادةيي بةشيييي ويَيييبةييم تيييةواو كيييرد لةطيييةلَ ئةوةشيييكا لييية     
ضيييياوةرِواني قؤنيييياييَكي تييييري خويَنييييكن دابييييووس و وة هييييةروةها 
هاوينةكييية زؤر دوورو دريَيييبو طيييةرس بيييوو ليييةثالَ ئيييةوةي هييياوينيَكي  

ات ليية شييويَين  خييؤي وةسييتابوو    طييةرس و دوورو دريَييب بييوو كةضييي كيي   
بيييةهيي شييييَوةية  جولَيييةي نيييةدةكرد لةطيييةلَ ئةوةشيييكا بيييارودؤخي   
ناوضيييةكاني دةورووبيييةرمان ناليييةبار بيييوو بيييةهؤي سيييةرهةلَكاني     
طرووثيَكييييي تريؤرسيييي  بةناوي)دا شييييةوة( كيييية ترسيييييَكي زؤري   
ليييةنيَو دلَيييي خيييةلكي درووسيييت كردبيييووو بيييةلَاس بةهيييةررال  مييين   

زالَ مب بةسيييةر ئيييةو هاوينييية طيييةرس و دوورو    بةشييييَوةية   تيييوانيم 
دريَييبةدا كيية ئييةويت ليية رِيَةيياي خويَنكنييةوةي كتيَييب و سييةيركردني       
ةلي يية سييينةمايةكان  بييوو كيية  ئييةس دوانيية بييؤس بوونيية دوو هؤكيياري      
طييرنط كيية توانيييان ضيييَبيَكي طييةورة ثيييَم ببةخشيين لييةو هاوينيية         

ن بييؤ ميينو وة  طةرمييةدا ليية هةمانكاتيشييكا وة كييو هاورِيَييية  وابييوو     
ئييييرت هةسيييتم نيييةدةركرد كييية ضيييؤن كيييات و رِؤذةكييياني هييياوين      
تيَكيييييةرِبوو  بيييييةهؤي خويَنكنيييييةوة و سيييييةيركردني ةلي ييييية     
سيييينةمايةكان وبيييةلَاس ئيييةوةي بيييؤ مييين زؤر بةضييييَبتر و سيييوود      
بةخشييرت بييوو  خويَنكنييةوةي كتيَبةكيية بييوو كيية هةرضييةنكة بينييةري       

شييتة ئييةو ضيييَبةي    زؤرتييرين ةلي ييي سييينةمايي بييووس بييةلَاس نةطةي    
كييييية ليييييةكاتي خويَنكنيييييةوة هيييييةمبوو بيييييؤ تثيييييةرِةكاني    
كتيَبوئيَوارةيييةكي طييةرماي هيياوين بييوو برِيييارس دا بييرِؤس بييؤ بييازار        
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بييؤ  كييرِيين كتيَبيَييي و لةطييةلَ ضييةنك ةلي يَكييي سييينةمايي  بييةَلاس        
كتيَبةكييةي ئييةس جييارةس جييياواز بييوو كيية هاوكييات بيية كييرِيين ئييةو       

ب  كييية مييين بيكيييرِس لييية كتيَب انييية وة  و   كتيَبييية بيييووة دووةس كتيَييي 
ضيييوونكة بيييةهؤي ئيييةوةي خؤشةويسييي  مييين بيييؤ دونييييا كتيَيييب  و    
خويَنكنييةوة زؤر نييويَ بييوو  كيية تييةنيا نزيكيية ضييةنك مييانةيَط لةمييةو      
ثيييَت بييوو ميين ئييارةزووس ليية خويَنكنييةوةي كتيَييب درووسييت  ببييو و        

ني ئييةو كتيَبييةي كيية كييرِيم كتيَبيَكييي ميَييبوويي بييوو دةربييارةي ذيييا       
كةسيييايةتية  و سياسيييةتةكاني بيييوو كييية خيييؤس لةسيييةرةتادا تيييةنوا 
طويَبيسييي  بيييووس بةشييييَوةيةكي كيييورت لةطيييةلَ ئةوةشيييكا كييية       
هةرضيييةنكة خيييؤميت قوتابييييةكي ويَبةيي)ئيييةدةبي( بيييووس ئييييرت      
برِيييارس دا كيية كتيَبيَكييي ميَييبوويي بكييرِس بيية ناوي)مسييتةةا كييةمال        

نووسيييرابوو وة  ئيييةتاتور  ( كييية لةتييييةن مةنسيييور  ةبك يييةكيم   
لةتيييييةن شييييةويار رةسييييةنةوة كرابييييوو بيييية كييييوردي ليييية      

(هيييةوليَرو كيييرِيين ئيييةس كتيَبييية ميَبووييييية ليييةوةدا   2012سيييالَي)
ي ئاميييادةيي وانةييييةكي تايبيييةيان   10هيييات كييية لييية ثيييؤلي    

دةربيييارةي ميَيييبوو هيييةبوو كييية زؤر سةرسيييامي ئيييةو وانةيييية بيييووس وة 
زؤر باشيشيييم  لةهيييةمان كاتيشيييكا لييية وانيييةي ميَيييبوو  كرةييييةكي  

هيَنيييا و هةلَبةتييية مامؤسيييتاي ميَبووةكيييةمانيت مامؤسيييتايةكي  زؤر    
شييارةزاو رِؤشيينبري بييوو ليية بييواري ميَييبوودا كيية نيياوي مامؤسييتا نييةوزاد    
كييية ور بيييوو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا ييييةكَيي بيييوو لييية مامؤسيييتا        
رِووناكبريةكييياني  قوتاةانيييةي رِؤذي نيييويَي كيييورِان و كييية لةهيييةمان  

ةنك كتيَبيَكييي ضيياثكراو بييووو ئيييرت هييةر ئييةوة    كاتيشييكا خيياوةني ضيي 
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بييوو كيية منيييت وا برِيييارس دا كيية يةكييةس كتيييَة ميَييبوويم دةربييارةي      
ذييييياني و سياسييييةتي  مسييييتةقا كييييةمال ئييييةتاتور  بيَييييت بييييؤ  
خويَنكنييييةوةو لةطييييةلَ ئةوةشييييكا كتيَبيَكيييية نزيكييييةي ضوارسييييةد  
تثيييةرِةبوو كييية ئةميييةو واي لييية مييين كيييرد ئيييةس كتيَبييية دووجيييار   

يَن يييةوة ضيييوونكة كتيَبييية خيييؤي لييية ضيييةنكين بابيييةتي جيييؤارو  بي و
 سايةتي )مستةةا كةمال ئةتاتور ( جؤر بينيةوة دةربارةي كة

هةلَبةتيية كييةس كييةؤ هةييية نيياوي ئييةس كةسييايةتيةي نةبيسييتبيَت        
كييية نييياويَكي دييييارو لةهيييةمان كاتيشيييكا كاريةةرييييةكي ئيييةوتؤي    

واوي درووسيييت كيييرد بةسيييةر ميَيييبووي توركيييياو وة هاوكييياتيت تييية   
جيويييان بةتايبيييةتيت بيييؤ كوردومسيييتةةا كيييةمال ئيييةتاتور   خيييؤي 
بييةناوي بيياوكي هييةموو توركييان ناسييانك  كيية هاوكييات ليية ثيياو         
رِووخانيييكني طيييةورةترين دةولَيييةت و ئي رِاتؤرييييةتي تيييور  كييية      
ئييةويت دةولَييةتي  وييياني بييوو كيية ئييةس ئي رِاتؤريةتيية ليية سييالَي      

ايةتي ز بنايةكيييييةي خيييييؤي دامةزرانيييييك  بييييية سيييييةرؤك  1299
) وييياني كييورِي ئةرتييةيؤل( كيية بيية يةكييةس  سييولَتاني دةولَييةتي       
 وييياني دادةنيييراو ئييةس دةولَةتييية خؤيييان بييية مرياتةييري  ئيييايين     
ئيسيييَس دادةنيييا بيييةلَاس بيييؤ دواجيييار لييية ثييياو هةشيييت سيييةدة لييية 
رييوك رِاني ئييةس دةولَةتيية  ليية جييةنةي جيويياني يةكييةس ليية سييالَي        

واي كيييرد مسيييتةةا   ز بييية تيييةواوةتي لةناوضيييوون ئةميييةو   1914
كيييةمال ئيييةتاتور  ببيَتييية ةيييةرمانرِةواي دةولَيييةتي نيييويَي توركيييياي 
كؤمييياري وة هاوكييياتيت كؤتيييا سيييولَتاني دةولَيييةتي  وييييانيت      
 ةبك ةميييييييكي دووةس بوووكاريةييييييةري ئييييييةتاتور  بةسييييييةر 
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كؤمييةلَةاي ئةوكاتييةي توركيييا ئييةوة بييووة كيية توركيييا لييةو كاتيية ليية    
ويييياني بيييوو واتييية دةولَيييةتيَكي   ذيَييير ئاييييكؤلؤذياي دةولَيييةتي   

ئيسييَمي بييووو بييةلَاس بيية ضيياو توروكانيَييي ئييةو دةولَةتيية كؤتييايي       
ثيييَ هييات و ولَييات كةوتيية ذيَيير هييةذمووني دميوكراسيييةتو بييةَلاس        
دميوكراسييية  ليية ذيَيير بييةرطي ديكتاتؤريييةت  بييةهؤي ئييةوةي كيية        
ئاةرةتييياني  بةزؤرلييية سةرثؤشيييكردن قةدةييييةكرد  كييية هةرضيييةنكة   

ئاةرةتييان برِيارةكييةي ئييةتاتوركيان ثيييَ بيياو بييوو كيية          بةشيييَكي
بيية ئييازادي ئيياةرةت ناويييان دةبييرد ضييوونكة لةسييةردةمي دةولَييةتي       
 ويييياني ئاةرةتيييان بيييةردةواس وةكيييو كؤيلةيييية   تةماشيييا دةكيييران  
ليية ثييالَ ئةمةشييكا بييانةي مزطةوتييةكاني نةهيَشييت بييؤ نويَبكييةران        

زؤربييةي كارةكيياني  كيية ئةمييةو ليية قييالة دميوكراسييي دةرضييووبون     
ئييييةتاتور و كيييية ئةمييييةو  واي كييييرد نارِازايةتيييييةكي طييييةورةي  
بيييةدواي خؤييييكا بويَنيَيييتو بيييةلَاس ليييةثالَ ئةوةشيييكا خيييةلََكانيَكي زؤر  
ثشييتةريي ليية كارةكييةي ئييةتاتوركيان كييرد و بةمييةو ولَييات خييؤي        
لييية دوو بيييةرةي دذ بةييييةكرت بينييييةوة بيييةلَاس لييية دةرئةِاميييكا      

كييية دذي بيييوون بيييةردةواس بيييوو لييية     ئيييةتاتور  ئيييةو بةرةييييةي  
سيييةركوتكردنيانو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا بةبيييةردةوامي دةيةيييوت دةبيَيييت   
توركيييا ببيَتيية ثيَشييكةوتوترين دةولَييةت ليية رِؤذهييةلَاتي ناوةرِاسييت       
و تيييةواوي جيويييان ئيييةوةو بييية طةرِانيييةوةي زمييياني خؤميييان نييية    
زميياني  ييةرةبي بيابيياني كيية ضييةنكين سييةدةية توركيييا خييؤي ليية        

وويي دةبينييييةوة لةسيييايةي ئيييةو زمانيييةوةو بيييةلَاس لةميييةو  دواكيييةوت
بييةدوادا بةهييةموو جيوييان ثيشيياني دةدةييين كيية ولَاتةكييةمان ليية ن       
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ئاسييييتيَكي ثيَشييييكةوتن دا دةبيَييييتو  ئيييييرت بةمانييييةوة نةوةسييييتاو  
هةلَسييتا بيية ضييةنكين كيياري ديكيية كيية ئيييرت خييةلكيت واي لَيوييات        

ثيَيييي هيييةبوون ملكةضيييي كارةكييياني بييين و بيييةلَاس لييية ثالَييييكا طروو
بيييةردةواس دذاييييةتي ئيييةتاتوركيان دةكردوئةطةرضيييي بيييةثيَي ئيييةو    
باسييكردنة بيَييت  ئييةتاتور  كةسيييَكي ميييَ بيياز بييوو كيية بييةردةواس        
رييةزي ليية رِابييواردن و خواردنييةوة بييووة كيية هةرضييةنكة رِؤذيَكيييان بيية     
سةرخؤشييييي دةيييييةويَت دةسييييتكريَبي بكاتيييية سييييةر خوشييييكي      

 ابيَت لة كارة ئاذةلَيةكةي.خيَزانةكةي بةلَاس سةركةوتوو ن

سييةبارةت بيية ثرسييي كييورد و ئييةتاتور  و ثرسيييَكي رِةو و تاريكيية       
بييؤ طييةلي كييورد بييةهؤي ئييةوةي كيية كييورد هييةليَكي زيَييريين بييؤ          
هيياتبووة ثيييَت لييةو سييةردةمةدا بييؤ درووسييتبووني دةولَييةتيَي بييةتَس      
مسييتةةا كييةمال ئييةتاتور   بييووة رِةشييةبايةكي رِةو بييؤ كييورد كيية        

ي ماةييةكاني كييوردي زةوت كييرد و بييةردةواس بييوو ليية دذايييةتي      تييةواو
و ضةوسيييييانكنةوةيان ليييييةثالَ ئةوةشيييييكا ئيييييةتاتور  نييييياوي   

 كوردةكاني نابوو)توركي ضيايي(

ئييةتاتور  بيية نةخؤشيييةكي     1938بييةلَاس بييؤ دواجييار ليية سييالَي      
كووشيينكة كؤضييي دوايييي كييرد وة بةيةكييةس سييةرؤ  كؤميياري توركيييا       

 وركياي كؤماري.دادةنرا لة ميَبووي ت
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 ئيناؤ و ثياوةكاني خةليفة                      

 

ئينييياؤ و ثياوةكييياني خةليفييية ناونيشييياني رِؤميييانيَكي نووسيييةر و     
 2019رِؤذنامييةنووؤ  شيياخةوان بييرايم  ةبكوتييية  كيية ليية سييالَي       

 1000رِؤشيييينبريان و بييييةترياذي  خسييييتية بةرديييييكي خويَنييييةران و 
 دانة و لةتيةن ضاث انةي رِؤكسانةوة ضاث كراوة.

رِؤمانةكييية لييية هةشيييت بيييةو ثيَيييي ديَتوهاوكيييات  نييياوةرِؤكي        
سييالَ دةكييات بيية    14رِؤمانةكيية بيياؤ ليية كضيييَكي ئيَزيييكي تةمييةن     

نييياوي ئينييياؤ شيييةنةالي  كييية بةشييييَوةيةكي زؤر درِنكانييية دةكةويَتييية 
ني دا شييييةوة وة ليييية هييييةمان كاتيشييييكا ذيَيييير ضيييينةي ضييييةككارا

خيَزانةكيييييةي ئينييييياؤ بةشييييييَوةيةكي درِنكانييييية لةتييييييةن     
ضيييةككارةكانةوة دةكيييووذريَن وئييييرت تيييةنيا ئينييياؤ ليييةو خيَزانييية    
دةميَنيَتيييييةوة ودةبيَتييييية قوربييييياني سييييييَك  بييييية دةسييييي     
ضيييةككارةكانةوةو كييية هيييةرجارةو   ضيييةككاريَي ييييان خةليفةييييةكي   

كيية لةكؤتاييشييكا ئيناسييي تةمييةن    دا ييت لةطييةلَي جييووت دةبيَييت    
سييالَ كيية لةسييةرةتاي بييةهاري تةمييةني دابييوو كةضييي طورطيية         14

برسيييةكاني سيييَك  توانيتييان ثييةردة كضيييَنية نازكةكييةي  خييؤي ليية      
دةسيييت بيييكات  و بةخويَنكنيييةوةي رِؤمانةكييية بزةيييية  لييية نيَيييو      
جةسييتةت بييؤ درووسييت دةبيَييت بييةهؤي ئييةو ووشيية ثييرِ ليية ئييازار و        

ضيييةككاراني دا يييت ئيييةِاميان دا كييية ليييةماوةي    نامرِؤظايةتييييةي
ئيييةو سيييالَانةي رِابيييردوو دا لييية بةرامبيييةر سيييةرجةس مرِؤظاييييةتي و   
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بةتايبيييةتيت  ثيَكواتييية مةسييييمي و ئيَزدييييةكان كييية هةلَبةتييية      
ئيييازاريَكي زؤر طيييةورةي  بيييةدواي خيييؤي بييية جييييَ هيَشيييتووة  كييية     

ن بةشيييَوةيةكي ئاسييان ناتوانريَييت ليية ييياد بكريَييت كيية ليية هييةما        
كاتيشيييكا دةتيييوا  بيييةرِؤذاني رِةو و قيَيييزةون هيييةذماري بكيييةس بيييؤ  
ذيييياني مرِؤظاييييةتي كييية هةرضيييةنكة و ئةوكةسيييانةو ميييرِؤظ بيييوون 
بييةلَاس تييةنيا ليية رِووخسييارةوة مييرِؤظ بييوون بييةلَكو نييا  و دلَيييان ليية     
طيييييورطيَكي درِنيييييكةي بؤطيييييةن دةضيييييوو  كةتيييييةواوي سييييييفاتة 

ووو طييييةورةترين ئةخَقيييييةكاني مرِؤظايييييةتيان لةدةسييييت دابيييي   
قوربيياني دةسيي  ئييةس ضييةككارة درِنكانيية  رِةطييةزي ميَيةنةييية كيية        
بوونييية طيييةورةترين قوربييياني دةسييي  ئيييةو ضيييةككارة درِنكانييية      
هيييةروةها لييية ئيييةِامي هيييةر رِووداويَيييي و كارةسييياتيَكي دلَتيييةزيَن  
ئاةرةتيييييان)ميَ( دةبنييييية طيييييةورةترين قوربييييياني لييييية رِووي    

رةتانيييييان وةكييييو كؤيلييييةي جةسييييتةييةوة و  بييييةهؤي ئييييةوةي ئاة
سيييييَك  بييييةكاردةهيَناو لةطييييةلَ ئةوةشييييكا مامةلَييييةي كييييرِين     
وةرؤشتنيشيييان ثيَييوة دةكييرا  ليية بييازاِري رِةوو كيية دةتييوا  بلَيييَم        
بيييازاريَكي طيييةورةيان درووسيييت كيييرد بيييؤ سيييايكردنةوي ئاةرةتييياني   
كييةنيزة واتيية ئةوانييةي  كيية ليية ئييةِامي جييةنط و جيويياد كييردن       

بييية دةسيييتيان  هيَنييياو ئييييرت ئيييةوانيت بييية    وةكيييو دةسيييتكةوتيَي  
ئيييارةزووي خؤييييان هيييةموو جيييؤرة كييياريَكي نامرِؤظانيييةيان لةطيييةلَ    

 ئةو ئاةرةتانة ئةِاس دةدا.

ئةطيييةر سيييةيري رِووداوةكييياني نيَيييو رِؤمانةكييية بكيييةين   دةبيييينل     
كوونةيييةكي  ديييار و زةق ييان ثيييَ ثيشييانكةدات كيية ئييةويت ذييياني      
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تيكا بيية هييةزاران ئيناسييي ديكيية ليية   ئيناسييي شييةنةالية كيية ليية رِاسيي  
رِاسييتيكا بوونيييان هييةبووة كيية كرابييوون بيية قوربيياني دةسيي  ئييةو       
ضيييةككارة درِنكانيييةو ئةطيييةر ضيييي بةشييييَي ليييةو كيييي و ذنانييية ذيَييير 
دةسيي  دا ييت ذيانيييان كؤتييايي هييات مييردن  وة هةنييكيَكي تييريت       
تووشيييي بييياردؤخيَكي دةروونيييي مةترسييييكار بيييوون كييية سيييالَانيَكي    

يَيييت هيييةتاوةكو دةطةرِيَنيييةوة بيييؤ ذيييياني ئاسيييايي خؤييييان   زؤري دةو
رِةنةيشييية نيييةتوانن جييياريَكي تييير ذييييانيَكي ئاسيييايي درووسيييت       
بكةنييةوةو بيَةومييان رِووداويَكييي ئاسييايي نييية بييؤ كضيييَي كيية لييةذيَر       
ضيينةي درِنكةييية  بيَييت بيية ئييارةزووي خييؤي جةسييتةي بييةكارهيَنيَت       

ر دةسيي  بيية كؤمييةلَ   و بيلسيييَنيَتةوةو يييان لةثاشييان بكةويَتيية ذيَيي    
كييية هةريةكيييةو وةكيييو طيييورطيَكي برسيييي ضييينط بيييؤ ئةنيييكاميَكي     
هةسيييتياري بيييكةن كييية ليييةرِيَةاي ئيييةو ئةنكامييية هةسيييتيارانةي      
كضيييةكانةوة طورطيييةكان ئارةزووةكييياني خؤييييان بيييةتال كيييردو بيييةبيَ 
ئييةوةي طييويَ بكةنيية ذييياني ئييةو كضييانةي ذيَيير ضيينةيان بييةلَكو بيية       

 يان لةطةلَ دةكرا.درِنكانة ترين شيَوة مامةلَة

 

 دا ت كيَ بوون؟ ئاماِيان ضي بوو:

دا ييت كييورتكراوةي نيياوي) دةوليية  سييَمية ا  ييريا  وشيياس( كيية ليية     
سييةرةتادا ليية سييورياوة  وةكييو رِةشييةبايةكي مةترسيييكار دةركييةوتن        
بييؤ ذييياني مرِؤظايييةتي و دواتييريت طةشييةي سييةنكو بييةرةو  يَييرا  و      

ةتيية ئييةس طرووثيية ييياخود    ضييةنكين ناوضييةي ديكيية رِؤيشيي و هةلَب   
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ئيييةس رِيَك يييراوة تريؤرسيييتية بييية زِيييرية تةواوكيييةرةكاني رِيَك يييراوة 
تريؤرسيييتيةكاني ثيَشيييووتر دادةنريَيييت وةكيييو) قا ييييكة و جونيييكو     
ئيسيييَس و بيييةرةي نوسيييرةو(  بيييةَلاس ئيييةوةي ئيييةس جيييارة بييية        
ناونيشييييانيَكي ديكييييةوة بييييةلَاس هييييةمان ئايييييكؤلؤذياو ئاميييياِي 

ووتر بيييةلَاس ئيييةوةي دا يييت دةتيييوا  بلَييييَم زؤر رِيَك راوةكييياني ثيَشييي
 قيَزةونرت بوو كة لة هةموو بةهايةكي ئةخَقي دةرضووبوون.

ئاميياِي دا ييت لييةوةدا بييوو  كةويسيي  دةولَييةتيَي درووسييت بكييات      
ليية ذيَيير ضييةتري ئييايين ئيسييَس وة جيوييادكردن ليية ثيَنيياو خييودا بييؤ     

ئييةويت  سةرخسييتين ئييايين خييودا كيية بيية كؤتييا ئيياين دادةنريَييت       
ئييايين ئيسييَمة هةربؤييية ئاميياِي دا ييت ئييةوةبوو كيية خييةلَكيان       
بةشيييييَوةيةكي زؤر هيَناييييية سييييةر ئييييايين ئيسييييَس بةتايبييييةتي   
ئةوانييةي كيية دووربييوون ليية ئييايين ئيسييَس  واتيية بيييَ بيياوة رِةكييان       
ئةميييةو لةدييييكي ئةوانيييةوة كييية خيييةلكيان ئيييارةزووي خؤييييان       

خيييؤي بيييؤ ئيييةس   جييييادةكردوة ئةطةرضيييي هةركةسييييَكيت ملكةضيييي  
ئاينيية دانةنابواييية رِاسييتةوخؤ سييةريان ليية تشييةيان دةكييردةوة كيية       
ئةمييةو بييووة كارةسيياتيَكي طييةورة دذ بيية ثيَكييةوة ذيييان و ئييارامي         
ضييوونكة ناكريَييت مرِؤظيَييي  بةريَييت و بيية زةبييري هةرِةشيية تييؤ ئيياين و     
ةكرةكييييةي بةؤرِيييييت و ئةميييية بةهييييةموو شيييييَوةية  جيَةيييياي      

ونكة مييرِؤظ ئييازادة بييؤ خييؤي لةسييةر ن ئيياين و    بيياوةرِثيَكردن نييية ضييو 
ةكرةيةكيية هةربؤييية بييةبووني ئييةس جييؤرة ةكييرة تونكرِةوانيية جيوييان      
دةكةويَتييية مةترسييييةوةوئةطةر ضيييي ئيييةو ضيييةككارانة بةشييييَوةية     
هةلَ يييةليَتيَنرابوون كييية طوايييية دةبيَيييت جيوييياد بكيييةن ليييةثيَناو     
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بيياورِان   سةرخسييتين ئاينةكييةي خييودا و ليية نيياوبردني كيياةران و بيييَ    
رِاسيييتةوخؤ خيييودا لييية دونيايةكيييةي ديكييية ئيييةو ضيييةككارانة بييية    
بةهةشييت و ضييةنكين رييؤري جييوان جييوان شيياد دةكييات  كةئةميييةو        
خييؤي لةخؤيييكا بريتييية ليية ييياري كييردن بيية ئييةقلي مرِؤظيية بيييَ          
ئةقليييةكان بيييةهؤي ئيييةوةي ئةطيييةر كةسييييَي خويَنكنيييةوةي هيييةبيَت و 

دواي ئييةقلي ئييةس جييؤرة    رِؤشيينبري بيَييت ئييةوة زؤر مةراليية بكةويَتيية    
طرووثانييييةوةو هةلَبةتيييية  ميييين ليييية ثيَشييييووتردا وتيييياريَكم بيييية 
ناونيشيياني )ضارةنووسييي دا شيية زينييكاني كراوةكييان بييةرةو كييويَ(       
بلَيياوكردبوو كيية ئاميياذةس بييةو دا شيية ييياخود ئييةو نامرِؤظانيية دا كيية      
ئيَسيييتا لةكووضيييي زينكانةكانيييكان بؤيييية دةبيَيييت ئةوانييية زوو دةسيييت  

ةريَكي رِيشيييةيي بكيييريَن  بيييؤ ئيييةوةي جييياريَكي تييير  بيييةجيَ ضارةسييي
بةشيييَوةيةكي تةنكرووسيييت بةةرِيَنييةوة نيَيييو كؤمييةلَةا ييييان ئةطيييةرنا    
هييةموويان ذةهيير خييوارد بكييريَن و كؤتاييييان ثيييَ بويَنريَييت هييةروةكو      
ضيييؤن خؤييييان كؤتايييييان بيييةذياني هيييةزاران خيييةلَكي بيَتاوانييييان    

سييي بييؤ سييةر ذييياني   هيَنييا  بييؤ ئييةوةي جيياريَكي تيير نةبنييةوة مةتر    
مرِؤظايييييةتي وة  رِةنةيييية لةتيييييةكي تريشييييةوة ئييييةو ثرسيييييارة   
درووسييت ببيَييت كيية ئيياخؤ بةكوشييتين ئةوانيية  ن سييووديَكي دةبيَييت؟       
بيَةوميييان لةرِووييييةكي تيييرةوة ئةطيييةر سيييةيري بكيييةين سيييووديَكي     
ئييةوتؤي نابيَييت بييةهؤي ئييةوةي  خييؤ ةكييرة تونييك رِةوةكيية زينييكوة        

ضييةنكين سييالَي تيير كةسييانيَكي تيير     واتيية زؤر ئاسييايية ليية ثيياو    
درووسيييت ببنيييةوة ليييةذيَر نييياويَكي تييير و دووبيييارة خيييةلَكي بكةنييية   
قوربييياني بؤيييية ئيييةس جيييؤرة ثرسييية هةسيييتيارانة ثيَويسييي  بيييةوة  
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هةييييية كيييية لةرِيشييييةوة كؤتييييايي ثيييييَ بويَنريَييييت و هةرضييييةنكة 
لييييةماوةكاني رِابييييردو سييييةركردةي دييييياري  دا ييييت ئةبوبييييةكر    

ذرا كييية ئةميييةو هاوشييييَوةي كوشيييتين بةييييكادي لييية بؤسيييةية  كيييو
سييييةركردة بالَاكيييياني ديكييييةي رِيَك ييييراوة تريؤرسييييتيةكان بييييوو   
هييةروةكو ئوسييامة بييَدن و شيييَ  زانييا و ضييةنكين كةسييي ديكيية كيية        
ليييةثاو ماوةييييةكي ديكييية  رِيَك يييرا و سيييةركردةي ديكييية هاتنييية     

 طؤرِةثان و ضةنكين كارةساتيان  لةدواي خؤيان درووست كرد.

 2020|2|12يَةاي كوردستان *مالَكةرِي رِ
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 ئؤتؤمبي و ئاميَريَكي سوودبةخت وبةلَاس مةترسيكار

 

ئةطييةر ضييي مييرِؤظ بةدريَييبايي درووسييت بوونيييةوة لةسييةر ئييةس طييؤي       
زةويييييةدا و بييييةردةواس بييييريي تي داهيَنييييان و ثيَشييييكةوتين خييييؤي 
كردؤتيييةوة و وة بةتايبيييةتيت بيييريي ليييةوة كردؤتيييةوة كييية باشيييرتين 

بكييات بييؤ  ئييةوةي ذييياني خييؤي ثيييَ بييةرِيَ بكييات يييان   ئيياميَر درووسييت 
بةشيييَوةيةكي خيَييرا ئييةو كييارةي كيية دةيييةويَت ئييةِامي بييكات زؤر       
بةشيييَوةيةكي ئاسييان بييؤي ئييةِاس بييكريَتو بيَةومييان  دروسيييكردني       
ئاميَرةكيييانيت  ليييةرِيَةاي ئيييةو كةرةسيييتانةوةية كييية لةبةردةسييي     

ةكاني ذيييياني مرِؤظيييةكان دايييية بيييؤ درووسيييكردني ئيييامرازة طرنةييي   
رِؤذانييةي خؤيوبييةلَاس زؤر جييار ئييةو  ئاميَرانييةي كيية مييرِؤظ بييريي ليية      
دروسيييتكردني كردؤتيييةوة لييية ثيَنييياو ئاسيييانكردني كاروبارةكييياني     
ذييياني خييؤي كةضييي لةتيييةكي ديكييةوة  بؤتيية هييؤي لةناوضييووني        
ذيييياني خيييؤي  و ذيييياني تيييةواوي مرِؤظاييييةتيوبؤ كوونييية ميييرِؤظ      

ة بييؤ ذيييان لةسييةدةي نييؤزدةوة بييةوتوة     بييةهؤي بييرية ةراوانةكةيييةو  
بييريي ليية دروسييكردني ئيياميَريَكي طييرنط كييردوة بييؤ تييةواوي ذييياني       
مرِؤظايييةتي كيية ئييةويت بييري  بييوو ليية دروسييكردني )ئؤتؤمبييي (       
ئييةس ئيياميَرة بييووة بةشيييَكي طييرنط ليية ذييياني سييةرجةس مرِؤظايييةتي       
كيييية هييييةتاوةكو  ئييييةمرِؤ مييييرِؤظ بييييةكاري دةهيَنيَييييت ييييياخود    

وةيةكي تيير دةتييوا  بلَيييَم مييرِؤظ  ئييالَودةي ئؤتؤمبييي  بيييووة       بةشيييَ 
كييية بيييؤ بضيييووكرتين كييياري خيييؤيو رِاسيييتةوخؤثةنا دةباتييية بيييةر    
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ئؤتؤمبيلةكيييةي و كةضيييي ثيييةنا ناباتييية بيييةر قاضيييةكاني خيييؤي      
يييياخود ليَ يييوريين ثايسيييكيليَي  بيييؤ ئةِاميييكاني كارةكيييةي  كييية   

لَ ي لةهيييةمان كاتيشيييكا شيييةقامةكان لييية جيييةِالَي و قيييةرةبا     
ئؤتؤمبيلييييةكان كييييةمرت دةبيَتييييةوة هييييةروةكو لةبةشيييييَكي زؤري     
وَلاتييان دةبييينل  زؤربييةي كييات ثييةنا دةبةنيية بييةر  ثايسييكي  بييؤ        
تيَكةرِانيييكني كارةكييياني رِؤذانيييةيان يييياخود بيييةهؤي ثيَشيييكةوتين     
هؤكارةكيييياني طواسييييتنةوة ليييية زؤربييييةي ولَاتيييياني ثيَشييييكةوتوو  

يرتِؤ و ضييييةنكين كييييةوةكو دابينكردنييييي ثاسييييي ثيَشييييكةوتوو وميييي 
هؤكيييياري هاتووضييييؤي ديكيييية كيييية واي كييييردوة قةرةبييييةبالَ ي     
بةشيييييَوةيةكي بةرضيييياو ليييية شييييةقامةكان نييييةهيَلَيَتو بييييةلَاس    
بةداخيييةوة كةضيييي لييية  هيييةريَ ي كوردسيييتان لةتييييةن زؤرينيييةي     
تاكةكانييةوة بيية  ةيبيية دةيييزانن ئةطييةر بةثايسييكي  بييرِؤن بييؤ سييةر     

ةكييياني طواسيييتنةوة وةكيييو  كارةكانييييان وة لةتييييةكي ديكيييةوة هؤكار 
ثاسيييةكان بةشييييَوةيةكي ثيَويسيييت نيييل يييياخود هيييةتاوةكو ئيَسيييتا   
هيييي جييؤرة ميرتؤييية  لييةنيَو شييارةكان نييابينريَن بييؤ ئاسييانكردني        
هاتووضيييؤي هاولَاتييييان و كةمكردنيييةوةي ئيييةو جةِالَييييةي كييية     
ئييةمرِؤ ليية نيَييو شييةقامةكان دةبينريَييت لييةثالَ ئةوةشييكا دةبييينل بيية     

زؤر ئؤتؤمبيييي  هييياوردةي هيييةريَ ي كوردسيييتان دةكريَيييت    رِيَبةييييةكي 
كييية ئةميييةو وا دةكيييات قةربالَ يةكييية ببيَتييية دوو هيَنيييكةي ديكيييةو     
ئييةوةي كيية ئييةمرِؤ بؤتيية مةترسيييةكي زؤر طييةورة بييؤ سييةر ذييياني        
ميييرِؤظ بريتيييية لييية درووسيييتبوني رِووداوةكييياني هاتووضيييؤ  كييية لييية  

ت يييياخود طيييويَ ئيييةِامي خيَراييييي ئؤتؤمبيلةكانيييةوة درووسيييت دةبيَييي
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نةدانيية بييةر  رِيَن ايييةكاني هاتووضييؤ لةتيييةن ئييةو كةسييانةي كيية        
ئؤتؤمبييييي  ليَييييكةخورن وة هييييةرةوةها لييييةثالَ ئةوةشييييكا لييييةنيَو  
شييييةقامةكانكا زؤر بةشيييييَوةيةكي سةركيَشييييانة ئؤتؤمبيلييييةكانيان    
ليييَ دةخييورن وةكييو ئييةوة واييية كيية ئييةو شييؤةيَرة بييري ليية سييةتمةتي      

بةرامبةرةكييييةي نةكاتييييةوة وهةربؤييييية طييييياني خييييؤي و شييييؤةيَري 
دةرئيييةِامي رِووداوي هاتووضيييؤكة دةبيَتييية هيييؤي لييية دةسيييت دانيييي  
طييياني مرِؤظييةكاني نيَييو ئييةو ئؤتؤمبيلييةو كةواتيية ئيَسييتا ئييةوةمان       
بيييؤ شييييكرايةوة كييية ئؤتؤمبيييي  لةتيةكيييةوة سيييووديَي بييية ذيييياني   
مرِؤظيييةكان دةطةييييةنيَت بيييؤ تيَكةرِانيييكني كارةكييياني رِؤذانيييةيان      

ةلَاس لةهيييةمان كاتيشيييكا دةبيَتييية ميييةرطيَكي خيَيييرا بيييؤ ذيييياني   بييي
مرِؤظةكانوثيَويسيييتة  ئيَ يييةي ميييرِؤظ   لةطيييةلَ ئيييةو ئاميَرانيييةي كييية  
درووسييت دةكييريَن بييؤ بييةرِيَكردني كاروبارةكيياني رِؤذانييةمان  دةبيَييت       
زؤر بةشيييييَوةيةكي جييييوان و تةنكرووسييييت مامةلَييييةيان لةطةلَييييكا    

ريَكي مةترسييييكار بيييؤ سيييةر   بكيييةين بيييؤ ئيييةوةي نةبيَتييية هؤكيييا   
ذياكييييانو  ليَ ييييوريين ئؤتؤمبييييي  بةرثرسييييياريةتيةكي طةورةييييية 
بيييةهؤي ئيييةوةي ميييين شيييؤةيَر ليييةنيَو شيييةقاس داس لةطيييةلَ ضيييةنكين 
ئؤتيييؤمبيلي ديكيييةدا بؤيييية دةبيَيييت زؤر بييية ميَشيييكيَكي رِؤشييينبريانةو    
ةييراوان ئؤتؤمبيلةكييةس ليَب ييورس بييؤ ئييةوةي زييياني طييياني و دارايييي       

و بةكةسيييي بةرامبةرةكيييةس نةطةيييية و بيييةلَاس بةداخيييةوة   بيييةخؤس 
ئييةمرِؤ ئاسيي  رِؤشيينبريي بييؤ ليَ ييوريين ئؤتؤمبييي  زؤر توازة وة بيية       
هيييي شيييَوةية  طييويَ نادريَييت بيية سييةرجةس رِيَن ايييةكاني هاتووضييؤ       
هةربؤييية دةرئةِامةكييةي بيية شيييَوةيةكي دلَتييةزيَن كؤتييايي دييَييت       



 خةرمانةي من

80 
 

ريَ ي كوردسيييتان  تيييةواوي و ئةطيييةر ضيييي سيييةيري ئامارةكييياني هييية 
جيوييييان بكييييةين بةتايبييييةتيت ئامارةكيييياني هييييةريَ ي هييييةريَ ي  
كوردسيييتان كييية تيييةنيا خيييؤي ضيييوار ثاريَزطيييا دةبينيَتيييةوة كةضيييي   
دةبيييينل سيييالَانة  بييية هيييةزاران كيييةؤ بيييةهؤي رِووداوي هاتووضيييؤوة 
طيييياني خؤييييان لييية دةسيييت دةدةن وة جةييية لةوانيييةي كييية بةشييييَوةي  

ةكييياني هاتوضيييؤوة  برينيييكار دةبييين كييية     جيييياواز بيييةهؤي رِووداو 
زؤرجييياران ئيييةو برينكاربوونييية زؤر لييية مردنةكييية بيييةئازارترة بيييؤ    
مرِؤظيييةكانو بيَةوميييان تيييةواوي ئيييةس رِووداوانييية كييية رِووبيييةروي      
مرِؤظييييةكان دبيَتييييةوة  بةشيييييَكي هييييةرةزؤري ليييية ئييييةِامي      

 بةرامبةر ئامرازةكاني هاتووضؤ  كردن نارِؤشنبريي خؤيةتي لة

 

 ريَةاي كوردستان مالَكةري

2|1|2020
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 كتيَة ثيَشةكية  دةربارةي شويَنةوارناسي...

 

ثييييَت ئيييةوةي دةسيييت بكيييةس بييية نووسييييين ئيييةس وتيييارة ثيَويسيييتة 
ثرسييارَيي ليية خييؤس بكييةس وثرسيارةكةشييم ئةوةييية كيية ئايييا مييين        
خويَنيييةر بؤضيييي كتيَبيَيييي  بةناونيشييياني ثيَشيييةكية  دةربيييارةي      

 شويَنةوارناسيم خويَنكؤتةوة؟

بيَةومييان بييؤ وةلَيياس دانييةوةي ثرسيييارةكةي خييؤس دةبيَييت بةةرِيَ ييةوة       
كييية ئيييةوكات بةيييية  رِؤذي    2018ي نؤظةمبيييةري سيييالَي  10بيييؤ 

قوتابيييةتيم بييوو ليية زانكييؤ ليية بةشييي شييويَنةوار بيَةومييان ئييةو         
بييةروارة بييؤ ميين بيية ويَسييتةةيةكي نييويَ ذيييا  دادةنريَييت و واتيية        

ةطييةلَ ئييةس كتيَبيية درووسييت    ليَييرةوة ميين ثةيوةنييكي خويَنكنييةوةس ل   
كيييرد وة يةكيييةس كتييييَة شيييويَنةواري بيييوو كييية خويَنكميييةوة كييية     
لةثيَشييييرتدا هيييييي جييييؤرة  كتيَبيَييييي بةناونيشيييياني بابييييةتي     
شييييويَنةواري نةخويَنكؤتييييةوة بييييةلَكو تييييةنوا طويَبيسيييي  نيييياوي  
شيييويَنةوار بيييووس بةشييييَوةيةكي زؤر سيييادةو سييياكار كةضيييي كاتيَيييي   

زانسييتةوة رِؤذ بييةدواي رِؤذ لييةنيَو ئييةس     ضييوومة نيَييو خويَنييكني ئييةس   
زانسيييتةدا شييي  ئيييالَؤز ونيييامؤ بةرضييياوس وبيييةرطويَم دةكيييةوت كييية   
ئةميييةو بيييؤمن شيييتيَكي سةرسيييورِمان بيييوو ضيييوونكة زانسيييتيَي وةكيييو 
شيييويَنةوار كييية خييياوةني ئيييةس زانسيييتة دؤلَةمةنكةيييية كةضيييي ئيَ ييية  
لييةكاتي قوتييابي بووكييان دا ليية قوتاةانيية ليية هيييي قؤناييَييي       

ابيييييةتيَك ان بةرضييييياو نةكيييييةوت بةناونيشييييياني شيييييويَنةوار و ب
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كةلييةثوور ليية ثييالَ وانييةكاني ترمييان دا و ئيييرت ئةمييةو واي كييرد        
كيية نيياوي ئييةس زانسييتة بييؤ ميين كييةميَي جيَةيياي نامؤبيَييتو هةرضييةنكة    

( 5749مييين لةثيَشيييووتردا وتييياريَكم لةرِؤذناميييةي خيييةبات ذميييارة)  
نيييييييكةكاني نووسييييييييبوو بةناونيشييييييياني) لةناوة  2019|5|14

خويَنكنيييييكا بابيييييةتي شيييييويَنةواري ةيييييةرامؤو كيييييراوة( كييييية 
لةوتارةكةميييكا بةشييييَوةيةكي كيييورت ئامييياذةس بةنيييةبووني وانيييةي     
شيييويَنةواري كردبيييوو ليييةثالَ  وانيييةكاني تيييري خويَنيييكن داو ضيييوونكة 
ثييييَم وايييية بيييةداناني كتيَبيَكيييي كيييورت وثووخيييت لييية بيييواري       

كي سييييةرةتايي شييييويَنةواري لييييةنيَو قوتاةانييييةدا ئاشيييينايةتية  
درووسييت دةكييات بييؤ قووتييابي سييةبارةت بيية ناسيييين شييويَنةوار بيية      

 تايبةتيت بؤ قؤنايي سةرةتايي.

خويَنكنيييةوي كتييييَة ثيَشيييةكية  دةربيييارةي شويَنةوارناسيييي كييية      
لةتييييةن تيييةقي ئةليييكةباغ نووسيييرابوو وة هاوكييياتيت لةتييييةن     
 نووسيييةرو مامؤسيييتاي زانكيييؤ بيييةرِيَز سيييةباح ثريبالَيييةوة كرابيييوو    

ضيياث كرابييوو ليية هييةوليَرو كاتيَييي كيية     2007بييةكوردي ليية سييالَي  
يةكيييةس رِؤذي كؤليَيييبس بيييةرِيَكرد ثييييَت ئيييةوةي برِؤميييةوة سيييةرداني   
كتيَب انيييةي كؤليَبةكيييةمان كيييرد وة كؤميييةلَيَي ةايييي  دانرابيييوو كييية   
هييي بةشيية جياوازةكييان بييوو ئيييرت منيييت بةشييةكةي خييؤس دؤزيييةوة       

كتيَبيَكيييي شيييويَنةواري   دةسيييتم كيييرد بييية طيييةرِان بيييةدواي ضيييةنك   
بؤئييةوةي تؤزيَيييي تينويةتيةكيييةس بشييكيَت دةربيييارةي ئيييةس زانسيييتةدا   
ثيياو ئييةوةي ليية ةايلةكييةدا طييةرِاس ضييةنك كتيَبيييَكم بةرضيياو كييةوت      
منييييت نييياوي كتيَبيييةكا  نووسيييي رِؤيشيييتم بيييةرةو تي كارمةنيييكاني 
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كتيَب انةكيية بييؤ ئييةوةي ئييةو كتيَبانيية ثيييَم بييكةنو هةرضييةنكة سيييَ      
هيَنيييا كييية ييييةكيَييان ثيَشيييةكية  دةربيييارةي شويَنةوارناسيييي  كتيَيييبم

بييوو ئيييرت ئييةس كتيَبيية سييةرِي مييين رِاكيَشييا واي ليية ميين كييرد كيية      
دةسييت بييكةس لةتثييةرِةكاني بييؤ خويَنكنييةوي بييةلَاس كييات زؤر درةنييط      
بيييوو و وة زؤرييييت مانيييكووبوس بيييةلَاس برِييييارس دا كييية ويَنةييييةكي     

خؤ بيييرِؤس لييية بيييازار لييية   كتيَبةكييية بةيييرس  بيييؤ ئيييةوةي رِاسيييتةو  
كتيَب انييةكان بيكييرِس منيييت واس دةزانييي ئيَسييتا ئييةس كتيَبيية زؤر بيية       
ئاسييياني دةسيييتم دةكيييةويَت لييية كتيَب انيييةكان كةضيييي هيييةموو       
كتيَب انةييييةكم كيييرد طوتييييان نيييةماوة ضيييوونكة كتيَبةكييية سيييالَي    
ضييياثكردني زؤر كيييؤن بيييووو بيييةلَاس منييييت هيييةر بيييةردةواس بيييووس    

دا لييية ييييةكيَي لييية كؤشيييكةكاني بةرامبيييةر هيييةتاوةكو لييية كؤتيييايي 
قييةتت بيية دةسييتم كييةوت كيية تييةنيا ييية  دانييةي مييابوو لييةذيَر         
ذيَيييرةوة كتيَبيييةكان بيييؤمي دةرهيَنييياو كاتيَيييي دةري هيَنيييا كتيَبيَكييية   
بةرِاسييي  زؤر كيييؤن بيييوو بةرطةكيييةي هيييةمووي ثيييي  ببيييو منييييت   

تييةوة  تؤزيَييي نيةييةران بييووسو بييةلَاس نةمويَشييت ئييةس كتيَبيية وا ةيَنيَ    
هةربؤييية لةطييةلَ دةسيي  خييؤس تيكيَكييي ئيياويم كييرِي و بردمييةوة بييؤ       
مالَيييةوة زؤر بيييةجواني لييييَم داو خييياويَنم كيييردوة ئييييرت ئةوكاتييية     
هةسييتم بيية ئييارامي كييرد  ضييوونكة نابيَييت كتيَبيَييي بييةو شيييَوةية         
بةرطةكيييةي كيييؤن درِاو بيَيييت  وة منييييت طرنةيييي ثييييَ نيييةدةس  خيييؤ    

 يَري زانست و رِؤشنبرييم دةكات . لةكؤتايي دا ئةوة كتيَبة من ة

تثييةرِة ثيَييي هيياتبوو كيية زؤر بةشيييَوةيةكي كييورت      102كتيَبيية ليية  
و ثووخييت باسييي زانسيي  شييويَنةواري دةكييرد ييياخود دةتييوا  بلَيييَم       
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وةكيييو دةرطاييييةكي سيييةرةكي بيييوو و بيييؤ ئاشييينابوون بةزانسييي       
شيييويَنةوار  كييية زؤر بيييةوردي ثةِيييةي خسيييتبووة سيييةر تيةنيييةكاني 

س زانسييتة ثييةراويَزخراوة و وةجيةيياي دةسييت خؤشييية بييؤ مامؤسييتا     ئيية
سيييةباح ثريبيييالَ كييية هةسيييتابوو بييية خامييية رِةنةينيييةكاني ئيييةس    
كتيَبييةي  وةرِطيَرابييوو بييؤ سييةر زميياني كييوردي جةيية لييةوة خؤيشييي        
كتيَبيَكيييي تيييري هةيييية كييية لةتييييةن خؤييييةوة نووسيييراوةتةوة بييية   

هيييةمان شييييَوة ناونيشييياني )ئاركيؤلؤجييييا لييية كوردسيييتان( كييية بة  
تيشيييي دةخاتييية سيييةر شيييويَنةوار و شيييويَنةوارناؤ ضيييةنكين ثرسيييي  
طرنةيييي شيييويَنةوارو جيَةييياي رِيَيييزة مامؤسيييتا سيييةباح ثريبيييالَ كييية   
هةسييتاوة بيية دانيياني ئييةس دووكتيَبيية شييويَنةوارية بيية زميياني كييوردي     
و كيية هةرضييةنكة  خييؤي مامؤسييتاية ليية بةشييي ميَييبوو بييةلَاس بييةهؤي     

بييؤ بةشيي  شييويَنةوار هةسييتاوة بيية ئييةِاس      خييةخمؤري بييةرِيَزيان  
دانييي ئييةس كييارة جوانييةو بيَةومييان هةميشيية كيياري جييوان جيَةيياي         
باسيييكردن و رِيَيييزةو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا بةشيييي شيييويَنةوار لييية رِووي    
كتييييَة كوردييييةوة زؤر هيييةذارة بؤيييية دةبيَيييت خيييةخمؤري زيييياتر     
هيييةبيَت بيييؤ زانسييي  شيييويَنةوار و ضيييوونكة شيييويَنةوار ناسييينامة و    
شارسيييتانيةتي هيييةموو طةليَكييية و كييية هاوكييياتيت كيييورد ليييةو       
شارسييييتانيةتة بييييةدةر نييييية كيييية خيييياوةني شارسييييتانيةتيَكي زؤر 
طةورةييييةو بؤيييية دةبيَيييت بيانكييياريَزين و هيييةتاوةكو لةناونةضييين     

 ياخود نةكةونة دةس  دووذمنان.
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*بلَاوكراوةتييييييةوة ليييييية هةةتةناميييييية رِيَةيييييياي كوردسييييييتان  
 2020|2|25( 1209ذمارة)
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 سةلَارةدين دةمريتاو و كورتة ضريؤكةكاني

 

يييية لييية  1973سيييةترةدين دةمريتييياو لييية دايكبيييووي سيييالَي     
ناريييةي ثييالَوي  سييةر بيية قييةزاي ئةلييةزيرةو خيَزانييكارةو خيياوةني       
دوومنكالَييية وة هاوذينةكةيشيييي مامؤسيييتايةو هاوكيييات  بييية ييييةكيَي   
لييية سياسيييةيةدارو ثييياريَزةرة ديارةكييياني بييياكووري كوردسيييتان      

ةنريَيييت كييية ذيييياني خيييؤي تيييةرخان كيييردووة بيييؤ رِزطييياركردني    داد
طةلةكيييةي لييية دةسييي  داطريكيييةران وة بةدةسيييتويَناني سيييةربةخؤيي   
بيييؤ نةتيييةوة سيييتةمليَكراوةكةي  ئيييةو نةتةوةييييةو نييياوي)كوردة(.    
لةطييييةلَ ئةوةشييييكا هاوسييييةرؤكي  ثييييارتي طييييةتن )هةدةثةييييية(   

هةسييي  لةطيييةلَ ةيةيييةن يؤكسيييةر داييييي هييياوريَيو بيييةلَاس  بيييةهؤي 
نةتةواييييةتي و دةرِبيييريين دةنةيييي خيييؤي لييية بةرامبيييةر دةسيييةلَات   
دارانيييي توركيييياي شيييؤظيَنيزس بيييةلَاس بيييؤ دواجيييار خيييؤيي و ةيةيييةن  
يؤكسيييةر داييييي هييياورِيَي و لةطيييةلَ ضيييةنكين هييياورِيَي ديكةييييكا      

بييية  2017رِووبيييةرِووي سيييزاو ئةشيييكةِة بوونيييةوةو وة لةسيييالَي    
ةطةزثةرسيييت رِةجيييةت تيييةيب برِيييياري سيييةرؤ  كؤمييياري توركيييياي   رِ

ئييةردؤيان برِييياردرا ةريَنيية نيَييو كووضييي زينكانييةكان بييةلَاس  ليية       
دةرئيييةِامي مانيييةوةي لييية زينكانيييكا بيييووة هيييؤي ئيييةوةي كييية لييية 
هاوسييييةرؤكي ثييييارتي طييييةتن هةدةثيييية دوورةريَتييييةوةو بييييةلَاس 
هةرضيييةنكة بييية زينيييكاني كردنيييي سيييةترةدين دةمريتييياو و ةيةيييةن 

ةس كيياري دةولَييةتي توركيييا دانانريَييت كيية ليية      يؤكسييةر دا   بةيةكيي 
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بةرامبيييةر بييية كيييورداني سياسيييةيةدارو ضييياتكوانان ئيييةِامي      
دابيَييت و ضييوونكة ميَبوويييةكي رِةشييي هةييية ليية بةرامبييةر بيية طييةلي      
كيييورد لييية بييياكووري كوردسيييتان و هةنيييكيَ ناوضيييةي ديكةداوبيييةهؤي  
ئيييةوةي  بيييةردةواس هيييةولَي سيييةركوتكردني ئيييةو سياسيييةيةدارة      
كوردانيييةي داوة كييية دةيانيييةويَت ميلةتةكيييةيان  خييياوةني خييياكيَكي    
سيييةربةخؤ بيَيييت  هاوشييياني ميليييةتاني تيييري جيويييان بيييةلَاس لييية    
دةرئيييييةِاس دا رِووبيييييةرِووي  ئةشيييييكةِة و زينيييييكاني كيييييردن  
بوونةتيييةوة كييية زؤرجييياريت طةيشيييتؤتة تريؤركردنييييانو بيييةلَاس      

بؤييييان  هييييي كاتيَيييي ضيييؤكيان نيييةداوة بيييةلَكو كوضيييةكاني زينيييكان
بؤتييية بيييةرخودانيَكي بيييةهيَز بيييؤ رِزطييياركردني طةلةكيييةيان ليييةذيَر   

 دةس  دووذمنان.

هةرضيييةنكة زينيييكان بييية بةسيييتنةوةي دةسيييت و ثيَييييةكانت دادةنريَيييت 
كييية ئييييرت ناتوانييييت هييييي  جيييؤرة جولَةيييية  بكيييةيتو بيييةلَاس      
دةمريتيياو تييواني لةرِيَةايييةكي تييرةوة دةسييت بيية خييةباتي سياسييي       

و كووضييي زينكانييةوة كيية ئييةويت ليية رِيَةيياي      خييؤي بكييات ليية نيَيي   
نووسيييين بيسييت و شييةو كورتيية ضييريؤكي جؤراوجييؤر بييوو كيية ليية        
رِيَةييياي هةريةكةيانيييةوة ثةِيييةي خسيييتبووة سيييةر رِووداوة نيييا       
هةذيَنيييةكان و واتييية ليَيييرةوة دةمريتييياو جةييية لةسياسيييةيةداريَي و  
ثاريَزةريَيييي تيييواني خيييؤي وةكيييو ضيييريكؤنووؤ و نووسيييةريَي لييية     

ضيييةكاني زينكانيييةوة دريَيييبة بييية خةباتيييةكاني خيييؤي بيييكاتو     كوو
وةهييةروةها ئييةو بيسييت وشييةو كورتيية ضييريؤكة تييواني ليية رِيَةيياي        

بييييية  2019دوو كتيَبيييييةوة بََوييييييان بكاتيييييةوة لييييية سيييييالَي 
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ناوةكاني)سيييةرةر و دةوران( هةلَبةتييية سيييةرةر بييية ييييةكيَي لييية     
هيييةرة كورتييية ضيييريؤكة نيييا  هةذيَنيييةكاني سيييةترةدين دةمريتييياو  

ادةنريَيييت  هةربؤييييةو نييياوي ييييةكيَي لييية كتيَبيييةكاني بييية نييياوي  د
كورتييية ضيييريؤكيَكةوة كيييردوةو هاوكيييات ليييةكاتي خويَنكنيييةوي ئيييةو  
كورتيية ضييريؤكة بؤميياوةي ضييةنكين رِؤذ لييةتاو ئييازاري ئييةو ضييريؤكة       
تووشيييي خةمؤكييييةكي زؤر بووميييةوة و ضيييوونكة ضيييريؤكةكة بييياؤ لييية 

وي خؤشةويسييي  ذيييياني كضييييَكي سيييادة دةكيييات كييية دةكةويَتييية دا   
كورِيَكييييةوة بييييةلَاس كورِةكيييية درؤي لةطييييةلَ دةكييييات و هييييةلَي      
دةخةلييييةتيَنيَت و رِؤذيَكيييييان لةطييييةلَ هاورِيَكيييياني خييييؤي سييييةرةر 
سيييواري ئؤتؤمبيييي  دةكيييةن و لييية دةشيييتاييةكي ضيييؤل بةهةموانيييةوة   
دةسييتكريَبي سيَكسييي دةكةنيية سييةري كةتييةواوي ذييياني ئييةو كضيية         

ةتيييكا ضيييريؤكةكة دريَيييبة تيييةنوا سيييادةية ويَيييران دةكيييةن و لييية بنةرِ
ئيييةوةي كييية طيَرِاميييةوة كورتةييييةكي ضيييريؤكةكة بيييووو ليييةثالَ       
سيييةرةردا ئيييةو بيسيييت و ثيَييينب ضيييريؤكةكةي ديكيييةو هةريةكيييةيان   
طيَرِانييييةوةي رِووداويَكيييية  كيييية بيييية شيييييَوةيةكي زؤر تراذيكيانيييية   

 طَيَرِاونةتةوة.

ليييةكؤتايي وتارةكيييةس دا هييييواي ليييةو سيييايي وتةنكرووسيييت باشيييي 
بيييؤ خيييةخمؤري طيييةلي كيييورد سيييةترةدين دةمريتييياو دةخيييوازس كييية 
هيييوادارس لييةنيَو كووضييةكاني زينييكان ئييازاد بكريَييت ضييوونكة ئييةو        
شييويَنة هييي كةسيياني وةكييو دةمريتيياو نييية بييةلَكو هييي كةسيياني         
وةكيييو ئيييةردؤيان و هاوشييييَوةكانيةتي كييية مييياوةي ضيييةنكين سيييالَة   

 بووة.دةس  بةخويَين هاولَاتياني كوردي ساي  سؤر 
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2020|1|20ن * مالَكييييييييييييييييييةري دةنةييييييييييييييييييةكا 
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 زمان و شارستانيةت

شيييووباتي هيييةموو سيييالَيَي وةكيييو رِؤذي زميييان ديييياري كيييراوةو     21
كةئةميييةو رِؤذيَكيييي طرنةييية ضيييوونكة زميييان وةكيييو ئيييةوةي  كييية     
دةطوتريَيييت بييية ناسييينامةي سيييةرةكي طيييةتن دادةنريَيييت واتييية بيييؤ   

رسيييتانيةكةي  ناسيييينةوةي هيييةر طيييةليَي  لييية رِووي كولتيييووري و شا   
سيييةرةتا لييية رِيَةييياي زمانةكةييييةوة  ثةِييية دةخريَتييية سيييةر ئيييةو  

 طةلة بؤ ناسينةوةي.

ئةطييةر ضييي بيية دريَييبايي ميَييبوو بةضييةنكين زمييان  بوونيييان هييةبووة     
كيية هةريةكييةيان تايبييةت بيية طييةلَيي  بوونيية بييةَلاس لةطييةلَ ليية         
ناوضييييووني ئييييةو طةلييييةوة رِاسييييتةوخؤ زمانةكييييةو لةطييييةلَي     

بييؤ كوونيية وةكييو زميياني )سييؤمةري و ئةكييةدي( كيية          لةناوضييووة و 
خيياوةني زمييانيَكي تايبييةت بييةخؤيان بييوون بييةَلاس كةضييي لةطييةلَ        
لةناوضيييوونيان زمانةكةيشييييان ةيييةوتا بيييةلَاس ئيييةوةي كييية ئيَسيييتا   
مابيَتيييةوة لييية ثادييياوةي ئيييةو دووزمانييية ئةوةيييية كييية لةناوةنيييكة 

د تيييةنوا ئةكادميييييةكان خويَنكنيييةوةي لةسيييةر دةكريَََيييت و يييياخو    
تويَبينيييةوةي لةسيييةر دةكريَيييت  لةطيييةلَ ئةوةشيييكا وةكيييو  تييييةني    
ميَييييبوويي دةخويَنريَييييت بييييؤ ناسيييييين زميييياني ئييييةو دووطةلييييةو 
هةرضييةنكة ئييةس دوو زمانيية وةكييو كونةييية  بييوو كيية خسييت ةرِوو        
كيية ليية خييؤي ليية بنةرِةتييكا بيية ضييةنكين زميياني ديكييةمان هييةبووة كيية    

طييةلَ ئةوةشييكا ليية ميَييبوو تؤمييار    بيية دريَييبايي ميَييبوو لةناوضييوون لة  
نييةكراون  كةبيية نادييياري ماونةتةوةوئةطييةر ضييي ليية ئيَسييتادا ليية        
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زميييان بوونييييان   1600سيييةدةي بيسيييت و يةكيييكاين كييية نزيكيييةي   
هةييية ليية جيوييان وة جةيية لييةو زمانانيية كيية هييةر زمانيَييي خييؤي ليية     
ضيييةنكين لةهيةيييية  دةبينيَتيييةوة كييية ئةميييةو خيييؤي لييية خؤييييكا  

ة كييية طؤييييةكي زةوي ئيييةس هيييةموو زميييان و     جيَةييياي سةرسيييورِمان 
لةهيةييييةي لييية خيييؤ هيييةلَةرتوة لييية ثيييالَ ئةوةشيييكا زؤري ئيييةس     
زمانانيية لةتيييةكي ديكييةوة بؤتيية مايييةي نائييارامي كيية هييةرخاوةن       
زمانيَييييي هةلَكةسييييتيَت  دةيييييةويَت خييييؤي بسييييةثيَنيَت بةسييييةر    
زمانيييةكاني ديكيييةدا كييية ئةميييةو لييية دةرئةِامةكةييييكا جيييةنط و  

سيييت دةبيَيييتو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا  هةنيييكيَكيان بيييةهؤي  مل َنييييَ دروو
بيييارودؤخي جييييا جيييياوة مةترسيييي لةناوضيييوونيان لةسيييةرة كييية     

 ئةمةو دةبيَتة هؤي لةناوضووني ئةو طةلة.

هيييةركاتيَي دةربيييارةي ثرسييييَي قسيييةبكةين ييييان تييياوتويَ بكريَيييت    
ثيَويسييتة نيياوي طييةليَكي سييتةمليَكراو بيَتيية نيَييو ئييةو ثرسييانةوة كيية     

لي )كيييوردة( ئةطةرضيييي ثرسيييةكة دةربيييارةي زمانييية    ئيييةويت طييية 
بيَةوميييان كيييورديت يةكيَكييية ليييةو طةتنيييةي كييية خييياوةن زميييانيكي   
ةييراوان و تايبييةت بةخؤيييةتي كيية بييةثيَي رِيزبةنكيييةكان بيَييت ليية       

(هيييةمل  زمييياني جيويييان داييييةو بيييةلَاس ئيييةوةي  كييية   40ثليييةي )
 جيَةييياي نيةةرانيييية ئةوةيييية كييية ئيييةس طةلييية بييية دريَيييبايي ميَيييبوو
هةولَيييكراوة ناسييينامةكةي لييييَ بسييييَننةوة كييية ئيييةويت زمانييية       
شيييييريينةكةي  ليييييةثالَ ئةوةشيييييكا داطريكردنيييييي خاكةكيييييةي  و 
بةتايبييييةتيت لةتيييييةن طييييةتني ) ةييييارؤ و  ييييةرةت و تييييور (  
ئةطييةر ضييي ئييةس سيييَ طةليية  رِةطييةز ثةرسييتة بييةردةواس هييةولَيان         
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دا ييياخود داوة زميياني كييوردي و بييووني كييورد بسييرِيَننةوة ليية نةخشيية     
هيييةولَي بضيييووكردنةوةيان داوة لييية هيييةموو رِوويةكيييةوة   بيييةلَاس       
هةميشييية شكسيييتيان هيَنييياوة هيييةردةس شكسيييتيت دةهيَييينن بةرامبيييةر  
بيية طييةلي كييوردي خيَيير ليية خييؤ نييةديوو رِةنةيية ليية هةنييكيَ تيةنييةوة      
بةشييييَوةيةكي  كيييرن و كيييالَ طاريةيييةريان درووسيييت كيييردوة بيييؤ سيييةر 

ان توانيييييةوة تييييةواوي زمييييان و  زميييياني كييييوردي بييييةلَاس نييييةي 
 شارستانيةتي خؤيان بةسةر طةلي كوردا بسةثيَنن.

هةلَبةتييية ثرسييييَكي تيييري مةترسييييكار بيييؤ سيييةر زمييياني كيييوردي    
لييية  28بريتيييية لييية ريييوك ي دةسيييةلَاتكاراني كيييوردي كييية مييياوةي  

هييةريَ ي كوردسييتان دةسييةلَاتيان طرتؤتيية دةسييتو كيية وايييان كييردوة      
كي هييةريَ ي كوردسييتان درووسييت   ذينةةيييةكي نييا ليية بييار بييؤ خييةلَ     

بكيييةن لييية هيييةموو رِوويةكيييةوةو كييية هيييةر جيييارةو خيييةلَي تووشيييي 
قيييةيرانيَي دةكيييةن جاريَيييي كارةبيييا و نيييةوت و يييياز و بييييَ كييياري و  
نييةبووني دامةزرانييكن بييؤ طييةِانو كيية دةرئييةِامي ئييةس هييةموو       
ناخؤشييية دةبيَتيية هييؤي ئييةوةي لييةتي بةشيييَكي زؤري تيياكي كييوردي       

ني خييؤي ببيَتييةوة وة بةتايييةتيت ليية نيَييو بةشيييَكي زؤر    رِقييي ليية زمييا 
ضيييين طييةِان كيية دةبينيَييت هييةلي كيياري دةسييت ناكييةويَت كةضييي       
دةلَيَييت: زمييان و ئالَييا و خييا  بييةمن ضييي كيية هييةلي كيياريَكم دةسييت       
ناكيييةويَتو بيَةوميييان ئيييةس قسيييانة جيَةييياي داخييية ضيييوونكة زميييان و 

اتة بييةلَكو ئييةوة  خييا  و ئالَييا هيييي ثةيوةسييت نييةكراوة بييةس دةسييةلَ    
شييةرةةيَكة وةكييو هييةموو طييةليَكي تيير هةمانييةو ئةطييةر ضييي ئييةس         
بارودؤخيية وا بييةردةواس بيَييت ئييةس تييؤزة خييا  و زمييان و ئالَايييةدان      
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دةكةويَتيييية ليَييييواري مةترسيييييةوة لةتيييييةن دووذمنانييييةوةو بؤييييية 
ناكريَيييت بيييةهؤي ثرسييييَكي سياسيييي و ئيييابووري كؤميييةلَيَي ثرسيييي    

اني خؤمييان ةةينيية مةترسيييةوة و ضييوونكة    دروسييتكراودا ئيَ يية زميي  
دوايييي دووذمنييان ئييةس هةتنيية بييؤ خؤيييان دةقؤسيينةوة وة ضييةنكين        

 كاري نةخوازراو بةرامبةر بة كورد ئةِاس دةدةن.

 )هةردةس زينكو وشريين بيَت زماني كوردي(
ئايييا جيوييان ليية داهيياتوودا خييؤي لةييية  زمانييكا دةبينيَتييةوة بييؤ    

 سةرجةس مرِؤظايةتي؟

 ( 2020|2|23كةري خةنكان)* مالَ
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 شةويَكي رةو

 

بييييووو شييييةويَكي زؤر سييييارد و   2017مييييانةي شييييوباتي سييييالَي  
بارانييياوي بيييووو ئاييييان تييياريكي لييييَ نيشيييتبوو هيييةروةها دةنةيييي 
طرميية طرمييي ئايييانيت نيياو بييةناو دةهيياتو بييةلَاس لييةناكاو لييةو       
شيييةوة سيييارد و باراناوييييةدا و زةنةيييي مؤبايلةكيييةي دايكيييم لييييَ       
دراودايكيشييم بييةخيَرايي خييؤي بييةرةو تةلةةؤنةكييةي طةيانييك و بييؤ       
ئيييةوةي هيييةوالَي تةنكرووسييي  براكيييةي بزانييييَو ضيييوونكة مييياوةي   

 دوو رؤذيَي دةبوو كة خالَم لة نةخؤش انة بيَ هؤو كرابوو...

 بةلَاس  من نةمكةزاني كيَية؟

ثييياو ئيييةوةي دايكيييم مؤبايلةكيييةي هيييةلَةرتو  ليييةناكاو طويَبيسييي   
بييووس كيية دةسيي  كييرد بييةطريان و قيييبة ليَكانييةوةو  ئيييرت       دايكييم  

 منيت هةرزوو خؤس طةيانكة خوارةوة بؤئةوةي بزا  ضية؟!

كاتيَيييي طةيشيييت ة خيييوراوة بينييييم دايكيييم ليييةخؤي دةدات و وتيييي:    
تييةواو براكييةس كؤضييي دوايييي كييرد و بيسييتين ئييةو هةوالَيية ليية زاري      

سييارد و سييرِدا   دايك ييةوة مييين زؤر تاسييانكو ليية كؤتييايي لةشييةويَكي    
هييةروةها لييةثاو دوو شييةو ليية بَيوؤشييي خؤيييكا خييالَم بييؤ هييةتا         

 هةتاية مالَ اوايي كرد ئيرت...

تةلفزيؤنةكيييةي مالَيييةوةمان كرابيييووةو بينييييم لةسيييةر ييييةكيَي لييية   
كةنالَيييية كورديييييةكان بييييووو لييييةخوارةوةي كةنالَةكييييةدا هييييةوالَي 
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ؤييييانو كؤضيييي دواييييي خالَ ييييان كردبيييووة سيييةرديَري هةوالَيييةكاني خ
نووسيييبيان: هوونةرمةنييكي بييواري شييانؤ و درامييا و سييينةماو تييةها       

 ئاياجان  بةهؤي نةخؤشي شيَرثةِةوة كؤضي دوايي كرد.

ثاشييان  هييةوالَ ان بييؤ هييات   كيية راسييتةوخؤ تةرمةكييةي بيية طييؤر        
ناسييكيَرن  بييةو شييةوة سييارد و سرةداوضييوونكة  برياريييان دابييوو كيية        

تايبييييةتي دا و تةرمةكييييةي بييييؤ بةيانيةكييييةي ليييية ريَييييورةييَكي 
بييييةخا  بسييييكيَرنو ئيييييرت لييييةثاو ئييييةوةي  كاروبارةكيييياني      
نةخؤشييي انةيان تيييةواو كيييرد  راسيييتةوخؤ  تةرمةكيييةيان هيَناييييةوة   
مييالَي بيياثريس ليية  ييةنكاوةو ميين و دايكييم و بيياوك يت كةوتينيية ريَ       
بيييةرةو  يييةنكاوة  لةويَيييكا ليييةتي ميييالَي بييياثريس لةضييياوةرِيَي       

م دابييووين و بييةلَاس ئييةو شييةوة  كييةو و    هاتنييةوةي تةرمةكييةي خييالَ  
هيييةوا سيييارد و سيييرِ بيييوو و هيييةروةها هيييةموو طيانيشيييم دةليييةرزي    

 لةسةرماية...

ثيياو ئييةوةي ئيَ يية ضيياوةريَ مييان كييرد ليية مييالَي بيياثريس و لييةكؤتايي    
دا تةرمةكيييةيان هيَناييييةوةو و ليييةنيَو كفنيَكيييي سيييكي دا خالَ ييييان     

يَو كفنيَكيييي سيييكي شييياربووةو ئيييةو ثيييياوة بالَيييا بيييةرزة خيييؤي ليييةن 
رةشيياردابووو ئيييرت بييةرةو ذووري ميييوان برديييان و لةسييةر زةويةكيية       
دريَيييبيان كيييردو ئيَ يييةو هيييةموومان بةدةورييييةوة بيييووينو هيييةروةها 
كييةنالَيَكيت هيياتبووة نيياو ذوورةكييةمان بييؤ طواسييتنةوةي ئييةو شييةوة      
و بييةلَاس لييةتاو طريييان نةمييكةزاني كيية ن كييةنالَيَي بييوو؟ روونيياكي       

 ي لةناو ضاوس بوو.كاميَراكة



 خةرمانةي من

96 
 

طرييييان و لييية خيييؤداين هةربيييةردةواس بيييووو بيييةلَاس مييين و دايكيييم    
طةراينيييةوة بيييؤ مالَيييةوة و ضيييوونكة دايكيييم بةرطيييةي نيييةطرت ليييةويَ  
ةيَنيَتييةوةو ئيييرت ئيَ يية هاتينييةوة بييؤ مييالَي خؤمييان و مييالَ تاريييي و     
بييييَ كارةبيييا و سييياردو منييييت هيييةرزوو جليييةكاني خيييؤس طيييؤري و     

 ر جيةاكةس.لةثاشان ضوومة ذيَ

دلَييم زؤر توونييك بييوو ئييةو شييةوةو هييةموو ئييةو رؤذانييةس بةبريهاتييةوة     
كةلةطييةلَ خييالَم بةسييةرس بردبييووو كييةزؤر ئةسييتةمة ميين هييةموو ئييةو     
رؤذة جوانانيية لييةياد بكييةس كيية لةطييةلَ خييالَم بردوومةتيية سييةرةوةو        
بةتايبيييةتي ئيييةو رؤذانيييةس  بيييةبري هاتيييةوة كاتيَيييي ئيَ ييية هيَشيييتا  

ليَر نيييةبووو كييية نييياو بيييةناوة بيييؤ سيييةردانكردن مالَ يييان لييية هيييةو
دةهييياتل  بيييؤ هيييةوليَرو ئييييرت منييييت ضيييوومة تي خيييالَم و داواي     
ةلي ييي و بةرهييةمي نييويَيم ليَييي دةكييردو بييةَلاس خالَيشييم هييةركاتيَ        
كيييياريَكي نييييويَي تؤماربكردباييييية و راسييييتةوخؤ دانةيييييةكي بييييؤمن 

وليَر و بةتايبيييةتي دادةنييياو ئييييرت هيييةركاتيَي بواتبامايييية بيييؤ هييية 
 راستةوخؤ ثيَ ي دةدا ...

ئييياي ضيييةنكة جيييوان بيييوون ئيييةو رؤذانييية.... ليييةبريكردنيان وةكيييو   
 ئةِامكاني تاوانيَكة بؤس. .

راسيييتيةكةي مييين تةماشييياي  هيييةموو كيييارة هونةرييييةكاني خيييالَم     
نييييةكردوةو بةتايبييييةتيت كييييارة شييييانؤييةكاني و ضييييوونكة ئييييةو 

ذيييياني بيييةريَ  لةسيييالَاني رةةتايةكانيييةوة لةسيييةر تيييةخ  شيييانؤوة
 كردوة.
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بةيانيةكيييةي كاتيييبميَر شةشيييي بيييةياني بيييووو دايكيييم خيييؤي طيييورِي  
بيييووو لةطيييةلَ بييياو  رؤيشيييتبوو بيييؤ ميييالَي بييياثريسو هيييةوةرةها     
تةرمةكييةي خالَيشييم هةرلييةويَ ليية ذووري ميوانةكيية مييابووة بؤخييؤي       
و ئيييرت لةثاشييان بيياوكم طةرايييةوةو هييةتاوةكو بييراس بييةِري بكييات        

اشييان ئيييرت ميين و باوكيشييم كةوتينيية ريَ بييؤ      بييؤ قوتاةانيية و لةث 
 يييةنكاوة بيييؤ ميييالَي بييياثريس بيييؤ ئيييةوةي ليييةويَوةوة تةرمةكيييةي     
بةوازينييةوة و ميين ئييةو سييالَة كيية خييالَم كؤضييي دوايييي كييرد لييةكؤتا      

 قؤنايي ئامادةيي بووس.

كاتيييبميَر هةشيييت و نييييوي بيييةياني بيييوو و ئييييرت ليييةمالَي بييياثريس   
الَمو بييييؤ نيييياو  كةوتينيييية ريَ و بييييؤ بردنييييي تةرمةكييييةي خيييي   

بةرِيَوبةراييييةتي شيييانؤي هيييةوليَر و لةثاشيييانيت ليييةويَوة بيييةرةو     
طؤرسيييتاني كةسييينةزان بردميييان هيييةتاوةكو بيييةخا  بيسيييكيَرينو كييية 
ئييييرت ئيييةو شيييويَنة دواهيييةمل ميييالَي خيييالَم و هةموومانيييةوبينيم     
ضيييالَيَكي قووولَييييان بيييؤ خيييالَم هيييةلَكؤليبووو بيييؤ ئيييةوةي خيييالَم    

هيييةروةها  شيييويَنيَكي زؤر بضيييوو   و  ةةنييية ذيَييير ئيييةو خاكيييةوة   
تةسيييي بيييوو و ئييييرت لةثاشيييان شيييؤريان كيييردةوة  نييياو ضيييالَةكةو و  
راسيييتةوخؤ خؤلَةكيييةيان بةسيييةردايةوةو ئييييرت بؤخيييؤي بيييةبيَ كةسيييي  

 مايةوة لةذيَر ئةو خؤلَة تاريكةدا. 

كؤتييايي هييةموو مرؤظيَييي كيية ليية هييةر ثليية و ثيَةيية و ئاسييتيَي دا بييل    
خييؤو بيَييتو كؤتاييةكييةي ئييةس ذيَيير خاكيية      و دلَ ييان بةهةرضييية   

 شويَن انة...
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 مالَ اوا.............................................

 2020|6|19مالَكةري دةنةةكانو
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 رِؤذيَي لة رِؤذةكاني زانكؤس...

 

قؤنيييايي زانكيييؤ يةكيَكييية لةهيييةرة قؤنايييية جيييوان و كورتيييةكاني    
بةضييةنكين خؤشييي و ناخؤشييي   ذييياني مرِؤظييي خويَنييكةوار كيية تيَيييكا    

تؤماردةكيياتو بييةلَاس بييةردةواس ئيييةوةي كيية زؤر خؤشييرت دةبيَييت لييية       
 زانكؤ رِؤذة خؤشةكانة.

رِؤذي دووشييييةس بييييوو وةكييييو هييييةمو رِؤذةكيييياني تييييرس   2020|1|27
بييةرةو كؤليَبةكييةس بييةرِيَ كييةو  بييةلَاس ئييةس رِؤذة بييؤ ميين جييياوازتر      

ييييواني شيييا ري و بيييوو لييية رِؤذةكييياني تيييري كؤليَيييبس و ضيييوونكة  م  
نووسيييةري جواننيييوؤ و سيييةركةوتوو  مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةر بيييووس 
بؤييية ئيييرت  ئييةو رِؤذةي كؤليَييبس تييةنيا بييريس لييةتي ئييةوة بييوو كيية       
بةةمييية تي مامؤسيييتاو بيَةوميييان هةسيييتم بييية دلَ ؤشيييي دةكيييرد كييية  
وةكيييو قوتابييييةكي كؤليَيييب و نووسيييةريَكي تيييازة ثيَةةيشيييتوو برِؤمييية  

ا رييَكي جواننييوؤ كيية خيياوةني خةرمانيَكيية    خزمييةتي نووسييةر و شيي  
طةورةيييةو ثيياو ئييةوةي دوو حمييازةرةي كؤليَييبس تييةواو كييرد ئيييرت بييؤ      
كاتييييبميَرو نيويَييييي مؤلَييييةيان هييييةبوو بييييؤ دةسييييتكَكردن بيييية  
حمازةرةيييةكي تييرو منيييت خييؤس ئامييادةكرد بييؤ ئييةوةي بييةرةو تي        
مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةر بيييرِؤسو ئيييةو شيييويَنةي كييية مييين بيييؤي      

يشيييتم خؤشيييبةختانة بيييؤ مييين نزييييي بيييوو كييية لييية تيييةنيت   دةرِؤ
كؤليَبةكييةمان بييوو ئييةو شييويَنةو بارةطيياي سييةرةكي رزبييي شييو ي       
بييووو كيية تيَيييكا مامؤسييتا سييةتس  ومييةر ليية بةشييي رِاطةيانكنةكييةي     
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بيييوو. منييييت بييية دةةتيييةرو مةلزةميييةكا  كةويييية رِيَ و نزييييي     
بووميييةوة لييية دةرطييياي سيييةرةكي ريييزت كييية برادةريَيييي ليييةثيَت     
دةرطاكييية وةسييييتابوو ضييييةككار بييييوو جليَكييييي جييييواني سييييةربازي  
لةبييةردابوو لةطييةلَ كلَيياويَكي سييووردا ومنيييت ليَييي نزيييي بوومييةوةو      
سيييلَاويَكم ليَيييي كيييرد و ئيييةويت  طيييوتي: بيييةخيَربيَت ةيييةرموووكاتيَي 
كيية طييوتي ةييةرموو منيييت تؤزيَييي شييلَةذاس و زمييا  ثيياو و ثيَشييي       

مؤسييتا سييةتس  ومييةرس ليية   كييرد و بةهييةررالَ طييو  ميين ميييواني ما   
مةكتيييةبي رِاطةيانيييكن و رِاسيييتةوخؤ ثيييياوة ضيييةككارةكة طيييوتي.      
ةيييةرموو بيييةرِيَز بيييةخيَربيَيت و منييييت خيييؤس بيييةذوورةوةدا كيييرد كييية 
ئةميية يةكييةس جييارس بييوو بيَ يية نيياو ئييةو بيناييية طةورةييية و هييةموو      
كاتيَييي كيية ليية كؤليَييب تييةواو دةبييووس ليية ضيياوةرِواني ثيياؤ دابييووس      

بييةردةوامي  ضيياويَكم لةسييةر  ئييةو بيناييية طةورةييية بييوو       بييةلَاس بة
كييية زؤر بييية ئييياوات بيييووس جاريَيييي سيييةردانيَكي بكيييةس و بةناوييييكا   
بةيييةرِيَم بيَةوميييان ليييةكؤتايي دا تيييوانيم سيييةردانيَكي نيَيييو ئيييةو      
بينايييية بكيييةس و كاتيَيييي ضيييوومة ذوورةوة لييية دةرطييياي سيييةرةكيةكةوة  

خييؤس ليية بنةرِةتييكا   رةوشييةيةكي طييةورة هاتيية ثيَشييم بييةلَاس ميين      
شيييارةزاي جياطاكيييةي مامؤسيييتا سيييةتس نيييةبووس  بيييةهؤي ئيييةوةي     
يةكييةس جييارس بييوو سييةرداني ئييةو شييويَنة بكييةس بييةلَاس لةبةرامبييةر س      
ناونيشييياني كيييةنالَي رِيَةييياس هاتييية ثيَشيييم رِاسيييتةوخؤ تؤزيَيييي      
وةسيييتاس و ضيييوومة نيَيييو بيييريةوةري رِؤذانيييي جيييوان و نييياخؤو و ئيييةو 

ة كييية بينيييةري ضيييةنكين بةرناميييةي جيييواني   رِؤذانيييةس بريدةهاتيييةو
كييةنالَي رِيَةيييا بييووسو بيييةلَاس ناخؤشيييةكةي بيييؤمن ئييةوة بيييوو كييية     
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بييييةبريس هاتييييةوة  يةكييييةس رِؤذي ثرسييييةكةي خييييالَم هونةرمةنييييك  
)تيييةها ئاياجيييان(دا كييية كؤتييييايي هيييات طةرِاينيييةوة مالَييييةوة      
رِاسييتةوخؤ خسيييت ة سييةر رِيَةيييا بينيييم كورتةيييية  لييةذياني خيييالَم     

ات ئيييرت زؤر دلَييم تييةنط بييوو ئييةو رِؤذة و بييةلَاس ئيييرت ليية      نيشييان دةد
خةيالةكيييةس دا بيييةخؤس هاييييةوةو كؤميييةلَيَي ثيييياوي بةتةميييةن      
بيييةتس دا تيَكيييةرِين و سيييلَاويَكيان لييية مييين كيييرد هيييةموويان بييية      
كةسييياني رِؤشييينبري و نووسيييةر دةضيييوون  ضيييوونكة مييين دةميييوو ضييياوي 

تيانو ئييييرت ئيييةو جؤرةكةسيييانة دةناسيييم بةتايبيييةتي هةلَسيييوكةو    
منييييت بةوشيييويَنةدا رِؤيشيييتم كةئيييةو ثياوانيييةي لييييَ هييياتن بيييةلَاس 
ئةوانةضيييوونة دةرةوة لييية بارةطييياي ريييزت وابيييزا  كؤبوونيييةوةو      
شيي  وايييان هييةبوو بييةلَاس د. كيياوة حم ييود و كييا  هيييوا  ومييةريان      
تيَيييكا نيييةبوو كييية زؤر سةرسيييامي ئيييةس دووكةسيييايةتيةس  ليييةبواري    

رالَ خيييؤس بةشيييويَنيَي دا كيييرد و   سياسيييةت و نووسيييل داو بةهيييةر  
كؤميييةلَيَي بيييرادةر وةسيييتابوون منييييت سيييلَاوس ليَييييان كيييردو ثيَييييان  
طييوت: بيَزةمحييةت ئيَييرة مةكتييةبي رِاطةيانكنييةو برادةريَييي وةلَييامي       
دايييةوةو طييوتي: بييةرِيَز ئيَييرة مةكتييةبي سياسييي رزبيية و مةكتييةبي       
رِاطةيانييييكن لةتةنيشييييت انةوةية ئيييييرت بييييةمين نيشييييان دا وتييييي 
ئةوةيييية لييية نويييؤمي سييييَيةمة مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةر و منييييت    
سووثاسيييم كيييرد  كةويييية رِيَ بيييةرةو نيَيييو مةكتيييةبي رِاطةيانيييكن     
كاتيَيييي ضيييوومة ذوورةو ضيييؤلَ بيييوو كيييت و ميييات كةشييييَكي ئييياراس و   
رِؤشييينبريانة بيييوو ليييةناكاو شيييتيَي بيييةناو ميَشيييكم دا هيييات طيييو :   

ةةييية نووسيييةريَكي ئةطيييةر هيييةموو رِؤذيَيييي ليَيييرة مب بؤخيييؤس مييين د 
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طييةورة ضييوونكة بةرِاسيي  كةشييةكة زؤر خييؤو و ئيياراس بييوو دةنةييي        
هييييي جةِالَيييية  نيييةهات بيييةؤ نيييةمزاني كتيَب انيييةي لييييَ بيييوو 
يييياخود ليَيييي نيييةبوووهيَواو هيَيييواو بيييةرةو نويييؤمي سييييَيةس بيييةرِي  
كيييةو  بيييؤ دواجيييار طةيشيييت ة نويييؤمي سييييَيةس بيييةلَاس ئةوةنيييكة    

و كيية بةيانيةكييةي زوو هةسييتاوس بييؤ    مانييكووبووس وةكييو ئييةوة وابييو   
كريَكييياري و نويييؤمي سييييَيةس زؤر طيييةورةو بيييوو كؤميييةلَيَي ذووري لييييَ   
بييوو هييةر ذووريَييي نيياويَكي لةسييةر نوسييرابوو منيييت خييؤس بييةذووريَي     
داكييرد نووسييرابوو نووسييةران ضييوونكة طييو  ئيَسييتا مامؤسييتا لييةس        
و ذوورة بيييؤ خيييؤي دانيشيييتوة لييية كةشييييَكي ثيييرِ لييية ئيييارامي دايييية  

رِاسييتةوخؤ دةرطاكييةس كييردوةو كييورِيَكي طييةِي قييؤزس بييةثيَت ضيياو       
كيييةوت ئييييرت دةمزانيييي مامؤسيييتا ثةيوةنيييكي بيييةس ذوورةوة نيييية و     
ئييةويت طييوتي بييةخيَربيَي ةييةرمووو منيييت طييو  سييووثاؤ بةسيية       
بيييةدواي ذووري مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةر دةطيييةرِيَم ئيييةو ليَرةيييية و   

 بييردة تي ذوورةكييةي  ئييةويت طييوتي بييةلَي ئييةوةتا ذوورةكييةي مييين     
مامؤسيييتاو لييية دةرطاكيييةي كيييردةوة كيييورِة قؤزةكييية بييية مامؤسيييتاي   
طييوتو مامؤسييتا سييةتس ميوانييت هيياتوة بيَتيية ذوورةوة كاتيَييي ضيياوس       
بييية مامؤسيييتا سيييةتس كيييةوت بينييييم لةسيييةر قةنةةييية بيييؤ خيييؤي   
دانيشييتوة هةركيية مييين بيييين رِاسييتةوخؤ طييوتي: بييةخيَربيَيت كييا        

ورةوة و منييييت بةرِاسييي  تؤزيَيييي شيييةرمم   ئةمحيييةد ةيييةرموو وةرة ذو 
بييؤ هييات كييةوا لةطييةلَ كةسييايةتيةكي وةكييو مامؤسييتا سييةتس  ومييةر     
دابنيشيييمو ئييييرت ضيييوومة ذوورةوة دانيشيييتل بةيةكيييةوة دةسيييت ان      
كيييرد بةقسيييةو طفتةيييؤو هةنيييكيَي ئامؤذطييياري جيييوان و بةسيييوود      
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لةتيييةن مامؤسييتاوة وةرطييرت و ليية ثاشييان هةسييتايةوة ثيييَ بييةرةو       
يَزةكييةي رِؤيشييت بييؤ ئييةوة دوو كتيييَة جييواني ناسييكي خييؤي بييؤ      تي م

ميين بيَنيَييت و بيية دييياري ثيَشكةشييم بكييات و كتيَبةكيية دانةيييةكيان        
رِؤمييان بييوو بييةناوي جيين بييؤ خييؤيم دةبيياتو وة دانةكييةي تييريت         
نييياوي دييييوانيَكي شيييعري جوانكيلييية بيييوو بيييةناوي هيََنةيييية  لييية  

ئيَيييف ليييةناو  ثةدييية  كييية لةثيَشيييرتدا لييية رِيَةييياي  ثيييي دي     
مؤبايلةكةميييةوة هيييةموويم خويَنيييكبوو كييية جيييوانرتين رِؤذانيييي بيييؤمن  
تؤميييياركرد ئييييةو ديوانةشييييعرة بييييةلَاس ئيييية ارةيان بةهييييةردوو  
شييييَوةكةي لةتمييية كييية بيييةكتيَب و هيييةميت بيييةنيَو مؤبايلةكيييةس      
داوئييييرت بيييؤ كاتيييبميَر قسيييةو ئامؤذطييياري بيييةلَاس  بيييؤ كؤتيييا جيييار 

يَنةيييةك انيت ثيَكييةوة ضييركانكوو   مالَ يياوايم ليية مامؤسييتا كييرد و و   
 وة  رِاستةوخؤ طةرِامةوة بؤ كؤليَب ئيرت .

هاوشييييَوةي كتيَبيييةكاني تيييرس ئيييةس دووكتيَبيييةي مامؤسيييتاو ليييةنيَو   
كتيَب انةكييييةس بييييةجواني رِيييييز كييييردو  ثيييياو هةةتةييييية  ليييية 
تيييةوابووني  خويَنكنيييةوةي كتيَبيَكيييي ديكيييةس و لةثاشيييان دةسيييتم     

خيييؤيم دةبيييات كييية رِؤمانةكيييةي  بةخويَنكنيييةي رِؤمييياني جييين بيييؤ  
تثيييةرِة ثيَيييي هييياتبووو   278مامؤسيييتا سيييةتس  وميييةر بيييوو لييية  

هةلَبةتييية رِؤمانةكييية جيييياواز بيييوو ليييةو رِؤمانانيييةي تييير كييية       
خويَنكبووميييةوةو ضيييوونكة رِؤمانةكيييةي مامؤسيييتا رِؤمانيَيييي بيييوو      
دةربيييارةي ذيييياني خيييؤي كييية بةدريَيييبايي تةميييةني بةتايبيييةتي      

ثيَيييي هيَنييياني خيَيييزان  ضيييةنكين ئيييازار و  رِؤذانيييي ثيَشييي ةرطايةتي و
ناخؤشييي بينيييوة بيية دريَييبايي ئييةو رِؤذطييارةو بييةلَاس لةتيييةكي تييري     
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رِؤمانةكييييةي  ثييييةيامي باوةرِبييييةخؤبوون و ضييييؤ  نييييةداني دةدا     
بةخويَنةرانوبييةلَاس ئييةوةي كيية سييةرِي مييين لييةنيَو ئييةو رِؤمانيية       

ئةسيييتيَرةي  رِاكيَشييا كؤتايييةكاني بيييوو ضييوونكة ذيييياني لييةنيَوان دوو    
جييياواز بةسييرتابووو كيية ئةسييتيَرةية  زؤر دادثييةروةر و هيييي جييؤرة       
جيييةنط و جيييياوازي ئييياين و ريييزت و رِةطيييةزي تيَيييكا بيييةدي ناكريَيييت 
هيييةمووي زؤر ئاسيييايي دةذيييينو بيييةلَاس ئةسيييتيَرةكةي تييير ئيييةو       
ئةسيييتيَرةية كةئيَ ييية ئيَسيييتا تيَيييكاين ثرِييييةتي لييية جيييةِالَي و    

 جةنط.

  2020|3|13مالَكةرِي دةنةةكانو
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 طةش  مةيكاني و سوودةكاني ...

 

طةشييي  مةييييكاني  بريتيييية لييية طةشيييتيَكي زانسييي  و ئةكادمييانييية 
كييية تايبةتييية بيييةو كةسيييانةي هةلَكةسييي  بييية كييياري تويَبينيييةوة   
ييياخود ئييةو  خويَنييككار و كاديرانييةي  كيية سييةرةتا هاتونةتيية نيَييو       

خزميييةتكردني ناوةنيييكيَكي ئيييةكادميي و زانسيييتيانة بيييؤ دريَيييبةدان و  
و هةلَبةتيية ئييةس طةشييتةو بييؤ ئييةوة ئييةِاس دةدريَييت       ئييةو زانسييتة 

هيييةتاوةكو ئيييةو كييياديرو خويَنككارانييية  بةشييييَوةيةكي ةيييراوانرت      
ئاشييينايةتيان لةطيييةلَ ئيييةو زانسيييتة درووسيييت بيَيييت كييية تيَييييكا     

 دةخويَنن.

دييييارترين ئيييةو بةشييية يييياخود ئيييةو ناوةنيييكة زانسيييتيةي كييية       
ةييييكاني زؤر هةيييية وة جيييياوازتر لييية   ثيَويسييي  بييية طةشيييتيَكي م 

ناوةنييكةكاني ديكيية ئييةويت بريتييية ليية ) ناوةنييكي شييويَنةوار( كيية       
سيييالَانة بييية ضيييةنكين كييياديري تيييازة ثيَةةيشيييتوو ليييةس ناوةنيييكة   
زانسيييتية وةردةطرييَييين بيييؤ ئيييةوةي لييية داهييياتوودا ببنييية كييياديريَكي 
بالَيييياي شييييويَنةوارناؤ بييييؤ  خزمييييةتي ناوضيييية شييييويَنةواري و    

 يةكاني ولَاتةكةيان.كةلةثوور

بيييةلَاس ئيييةوةي كييية جيَةييياي نيةةرانيييية ئةوةيييية كييية ركوميييةت لييية 
هيييةموو رِوويةكيييةوة طرنةيييي ئيييةوتؤي بييية بةشيييي شيييويَنةوار و       
شويَنةوارناسيييان نيييةداوة كييية هةرضيييةنكة لييية ضيييةنك وتييياريَكي      
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ثيَشيييووترس  ئامييياذة س بييية طرنةيييي نيييةداني ركوميييةت كيييردوة لييية   
وارناسيييانو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا هييييي بةرامبيييةر بييية شيييويَنةوار و شويَنة

جييؤرة داهيياتيَكي دييياري كييراو تييةرخان ناكريَييت بييؤ ئييةو كيياديرو         
خويَنيييككارة تازةثيَةةيشيييتوانة كييية سيييالَانة رِوو دةكةنييية خويَنيييكني   
زانسييي  شيييويَنةوار بيييؤ ئةِاميييكاني طةشييي  مةييييكاني و زانسييي   
بييييؤ ناوضيييية شييييويَنةواريةكاني كوردسييييتان و دةرةوةي كوردسييييتان  و 

ونكة خييؤي ليية بنةرِةتييكا زانسيي  شييويَنةوار واتيية  ئةِامييكاني     ضييو
زؤرتيييرين طةشييي  مةييييكاني بيييؤ ناوضييية شيييويَنةواريةكان و ئةميييةو 
بيييؤ زيييياتر ئاشييينابووني ئيييةو خويَنككارانةيييية بييية ةراوانيييي ئيييةو   
زانسيييتةي كييية تيَييييكا دةخيييويَننو نييية  تيييةنوا خويَنيييككار لييية     

نيييكاني بكريَيييت و  طؤشيييةيةكي ذووري داخيييراوي نيَيييو ناوةنكةكييية  زي  
ضيييةنكين مةلزةميييةي ذةهييير خواردبكريَيييتو  بةداخيييةوة لييييةثاو      
تييةواوبووني هييةر ضييوار سييالَ خويَنكنةكييةي لييةو ناوةنييكة زانسييتية       
كةضييييي ئييييةو خويَنككارانيييية تييييةنيا كايييييةزيَكي بةدةسييييتةوةية  
نوسييراوة تييؤ برِوانامييةي بييةكارليؤؤ بيية دةسييتويَناوة لييةس ناوةنييكة      

 شي هيي...زانستية كةضي ئاس  زانستي

هةلَبةتييية  نوسييييين ئيييةس وتيييارة ثةيوةنيييكي بيييةخودي خؤميييةوةو   
هةييية  ضييوونكة منيييت ليية ئيَسييتادا ليية ناوةنييكيَكي زانسيي  وةكييو       

 خويَنككار دةخويَنم كة ئةويت)شويَنةوارة( .

ليَييرةدا  لييةس وتييارةس دا شييايةني بيياؤ و سووثاسيية بييؤ مامؤسييتاي        
مامؤسيييتا بييية   زؤر خؤشةويسيييت ان كيييةهاوكاتيت يةكيَكييية لةهيييةرة  
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ئةزموونيييةكاني نيَيييو زانسييي  شيييويَنةوار لييية كؤليَيييبي ئيييةدةبياتي   
زانكييؤي سييةلَارةدين ئييةويت رِيَزدار)س.سييازان سييةباح ثريِبييالَ( كيية       
توانيويييييةتي بيييية ئةتييييةكيَتيَكي زؤر زانسييييتيانةو رِؤشيييينبريانة     
خزميييةتي زانسييي  شيييويَنةوار  بكاتوئةطيييةر ضيييي بيييةرِيَزيان ليييةثالَ 

نةوار و لةتيييييةكي ديكييييةوة وةكييييو   خزمييييةتي زانسيييي  شييييويَ  
خيييةخمؤريَي بيييؤ خويَنكييياراني بةشيييي شويَنةوارناسيييي هةلَسيييتا بييية   
ثيَشكةشيييكردني داوايييية  بيييؤ ئةِاميييكاني طةشيييتيَكي زانسييي  بيييؤ  
سييةر قييةتتي هييةوليَر بيية هاوكيياري دوو مامؤسييتاي ديكييةدا)س.زياد       

كييية   2020|2|25س. مةهيييكي جيييةتل( لييية بيييةرواري     |ئةمحيييةد  
س طةشييي  زانسيييتي ان دادةنريَيييت بيييؤ وةرطيييرتين  ئةميييةو بةيةكييية

زانييياري بةشيييَوةيةكي رِاسييتةو خييؤ دةربييارةي قييةتت و ميَبووةكييةي       
و هةرضييييةنكة ميَبوويةكييييةي بةشييييويَوةيةكي زؤر رِوون ديييييار نييييية    
بيييةلَاس بيييةثيَي ئيييةو نووسيييينة مسييي اريانة بيَيييت كييية دؤزراونةتيييةوة  

ارسيييل واتييية ئامييياذة بيييةوة دةكيييةن كييية لةسيييةردةمي شووسيييل و ئام
سييييالَ ث.ز   نيييياوي هيييياتووةو لةطييييةلَ ئةوةشييييكا    3000ثيييييَت 

كيييؤنرتين شيييارة كييية ذيييياني تيَيييكا هيييةبووةو لةهيييةمان كاتيشيييكا   
هيييةتاوةكو ئيَسيييتا تاكييية شيييويَنةوار ة لييية كوردسيييتان نييياوي لييية    
ليسيي  يؤنسييكؤ تؤميياركراوة كيية ئةمييةو جيَةيياي باييية  دانيية بيية       

ةنكة بيييةهؤي  ئيييةو ميَيييبوو وتييييةني شارسيييتانيةتي كيييوردو هةرضييي 
داطريكيييياري و سييييةركوتكردنةي  نييييةياراني كييييورد ئةمييييةو واي     
كيييوردوة كييية تييييةني ميَيييبوو و ثادييياوة شيييويَنةواريةكاني كيييورد    
بكةونييية ليَيييواري مةترسييييةوة و لةطيييةلَ ئةوةشيييكا ركوميييةت كيييةس    
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تةرخيييةمي خيييؤي لةتييييةني شيييويَنةواري نيشيييانكةدات بيييةلَكو بييية   
ثالَ سييييةرجةس ثرؤذةكيييياني ثيَضييييةوانةوة دةبيَييييت  ركومييييةت ليييية

ديكيييةي ثيييرِؤذةي  ناوضييية شيييويَنةواريةكان طرنةييييةكي ئيييةوتؤتري    
 ثيَ بكريَت .

ئةطييةر ضييي ليية مييياني ئييةو طةشييتة زانسييتية بةسييوودةمان كيية بيية       
سةرثةرشيييي  بييييةرِيَز مامؤسييييتا سييييازان سييييةباح ثريِبالَييييةوة     
رِيَك رابيييوو  كييية تواني يييان لييية نزيكيييةوة وةكيييو كييياديريَكي تيييازة   

ووي بيييواري زانسييي  شيييويَنةوار و ئاشييينايةتيةكي نزييييي   ثيَةةيشيييت
ثةيييييكا بكييييةين لةطييييةلَ سييييةرجةس شييييويَنةكاني نيَييييو قييييةتتو 
هةرضييييةنكة بةشيييييَي ليييية شييييويَنةكاني قييييةتت داخرابييييوون      
بةتايبييييييةتي رةمامةكييييييةي ئةمييييييةو بييييييةهؤي دووبييييييارة  

 2014دةسيييتكيَكردنةوة بييية نؤذنكردنيييةوةي قيييةتت كييية لةسيييالَي    
و  سييييةرهةلَكاني جييييةنةي دا شييييةوة بييييةهؤي قييييةيراني دارايييييي 

رِاطريابيييوونو ضيييوونكة بةشييييَكي زؤري خانووةكييياني نيَيييو قيييةتت      
رِووخييياون وة هةنيييكيَكي تريشييييان مةترسيييي رِووخانييييان لةسيييةر     
دايييية بؤيييية دةبيَيييت ركوميييةت دةسيييتبةجيَ بةشييييَوةيةكي ةيييراوان     
دةسيييت بكاتيييةوة بييية نيييؤذةن كردنيييةوةيان وة دووبيييارة طةرِانيييةوةي   

قيييةتت لةطيييةلَ ئةوةشيييكا بكريَتييية شيييويَنيَكي     ذييييان بيييؤ سيييةر  
طةشيييتياري  جيييوان و رِازاوة بيييةهؤي ئيييةوةي  قيييةتت دةكةويَتييية نيَيييو  
جةرطيييةي شييياري هيييةوليَر كييية ئةميييةو وا دةكيييات  طةشيييتياريَكي زؤر  
رِووي تيَبكيييةن و لييية هيييةمان كاتيشيييكا دةبيَتييية داهاتيَيييي بيييؤ       
ا خةزيَنيييةي ركوميييةت لييية كيييةرتي طةشيييتياري و لةطيييةلَ ئةوةشيييك   
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دةبيَتيية دةرطايييةكي بيياو بييؤ كردنييةوةي دامةزارنييكني خويَنكيياراني       
 بةشي شويَنةوار .

بيييةلَاس لةطيييةلَ ئيييةو طةرِانييية بةردةوامييييةمان بييية نيَيييو قيييةتت داو  
دمييييةنيَكي زؤر ناشيييريين دواكةوتوانيييةس كةوتييية ثييييَت ضييياوس كييية  
ئيييةويت بيييري  بيييوو لييية نووسييييين هةنيييكيَي وشيييةي بيَكيييةلَي و   

ارةكانييةوة كيية ئةمييةو واي كردبييوو سييي ايةكي     ناشييرين بةسييةر ديو 
ناشيييرين ثيَشيييكةو بكيييات و هةرضيييةنكة لةثيَشيييرتدا لييية رِيَةييياي     

 2019|4|21( 5733وتييياريَكم ليييية رِؤذناميييةي خييييةبات  ذمييييارة )  
لييية ذيَييير ناونيشييياني )ئاسييي  رِؤشييينبريي تيييا  لييية بةرامبيييةر     
شييويَنةوار كةلييةثوور( كيية تيَيييكا ئاميياذةس بيية بييووني ئييةو دييياردة        

رينانة كيييرد كييية لةسيييةر دييييواري ناوضييية شيييويَنةواريةكان     ناشييي
بوونيييان هةيييةو ضييوونكة ليية رِاسييتيكا بةشيييَكي تيياكي كييورد زؤر بيييَ     
بةرثرسييييارانة مامةلَييية دةكيييةن لةطيييةلَ ناوضييية شيييويَنةواريةكاني    
خؤيييان دا بةتايبييةتيت ئييةو دميةنيية ناشييرينةي سييةر قييةتت كيية       

ؤرةكةسييانة كاتيَييي  بةضيياوةكاني خييؤس بينيييم و بؤييية دةبيَييت ئييةو ج    
بييةس كييارة هةلَكةسيي  رِاسييتةوخؤ ياسييا بيية برِيَييي ثييارة سييزايان         
بيييكات بيييؤ ئيييةوةي جييياريَكي دةسيييت بيييؤ ناشيييرينكردني ناوضييية      

 شويَنةواريةكان نةبةن.

سيييةرِيَكي تيييرس دةربيييارةي طةشيييتة مةيكانةكيييةمان بيييؤ سيييةر       
ئةوةيييية كييية ليييةتين بةشييييَكي   2020|2|25قيييةتت لييية بيييةرواري 

كانيييةوة  زؤر كيييرن و كيييالَي و بييييَ بيييةهايي ثيَيييوة ديييياربوو خويَنككارة
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كيية زييياتر خؤيييان خييةريكي  طييرتين ويَنييةو سييناثةوة بييوون كةضييي      
 كةمرت طرنةي و تيَبينيان لةسةر طةشتةكة هةبوو.

202|3|2لَكييييييييييييةرِي رِيَةيييييييييييياي كوردسييييييييييييتان * ما
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 سؤزي كضيَي بؤ باوكة زينكاني كراوةكةي ...لةتابلؤيةككا

 

سييييؤزداري  و خؤشةويسيييي  مرِؤظييييةكان بييييؤ يييييةكرتي   دةربييييارةي 
ميَبوويييةكي زؤركييؤني هةييية كيية هاوكاتيية لةطييةلَ درووسييت بييووني       
مرِؤظايييةتي لةسييةر ئييةس طييؤي زةويييةداو ئةطييةر ضييي جاروبيياريت        
ئيييةس ثةيوةنكييييية سيييؤزداري و خؤشةويسيييتيةي مرِؤظيييةكان دةطؤرِيَيييت  

ووداوي بييييؤ ثةيوةنييييكةي رِ  و كينيييية كيييية دةرئةِامةكةيشييييي زؤر رِ
ناخؤشييييي ليَكةكةويَتييييةوة  لييييةنيَوان مرِؤظييييةكان ئةطييييةر ضييييي    
لةثاشيييان ثةشيييي اني بيييةدواي ئيييةو مرِؤظييية تورِةييييةدا ديَيييت كييية   
هةسييتاوة بييةتورِةيي و رِةةتيياري ناشييرين  بييؤ بةرامبةرةكييةي بييةلَاس       
ليييةكؤتايي دا كارةكييية ليَيييي ترازانيييي لييييَ كةوتؤتيييةوة و  بؤيييية     

ةويسييي  و سيييؤزدايةوة بييييؤ   دةبيَيييت بيييةردةواس مرِؤظييييةكان بةخؤش  
ييييةكرت بيييبين هةتاوةكييية كؤتيييا ضيييركة سييياتةكاني ذيانييييان و      
ضيييوونكة دةرئيييةِامي خؤشةويسييي  نيَيييوان مرِؤظيييةكان دةبيَتييية      
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دلَ ؤشيييي دلَيييةكان و بةخشييييين ئاسيييوودةيي بةييييةكرت و جيييوانكردني  
 سي اي كؤمةلَةا ... هتك

ئةطةرضيييي خؤشةويسييي  ميييرِؤظ ثيَيييي ديَيييت لييية دوو رِةطيييةز  كييية    
ةويت نيَر)ثييياو( ميَ)ئيياةرةت( ئةميية بيية واتيياي ئييةو نايييةت كيية     ئيي

خؤشةويسييي  تيييةنيا لييية طؤشيييةي دلَكارييييكا كيييؤ بكريَتيييةوة كييية    
ئيييةويت ليييةنيَوان )كيييي و كيييورِدا(رِوودةداتو نيييةخيَر بيييةلَكو سييينوري  
خؤشةويسييي   سييينوريَكي زؤر ةراوانيييي لييية رِادةبيييةدةري هةيييية كييية   

كيييات هةرضيييةنكة زؤر  هييييي ثيَوانةيييية  ناتوانيَيييت هيييةذماريان ب   
جيياري وا هةييية دةبييينل مييرِؤظ خؤشةويسيي  بييؤ ئاذةلَيَييي درووسييت       
دةبيَيييت كييية ئيييةوةو شيييتيَكي ئاسيييايية ضيييوونكة ئيييةو مرِؤظييية      
لييةكؤتايي دا سييؤزيَكي لييةو ئاذةلَييةو بينيييوة بؤييية هةسيي  سييؤزداري      
بيييؤي درووسيييت بيييووة كةضيييي جييياري وا هةيييية  سيييؤزي ئاذةلَيَيييي بيييؤ 

رةترة ليية سييؤزي مييرِؤظ بييؤ مرِؤظيَكييي ديكييةو    مرِؤظيَييي زؤر لييةوة طييةو 
ضيييوونكة مرِؤظيييي وا بيييووني هةيييية كييية بيييةردةواس ئيييارةزووي ئيييةوة  
دةكيييات مرِؤظيييي بةرامبةرةكيييةي كةسييييَكي رِةزيييي  و رِيسيييواو كؤيليييةي  
خيييؤي بيَيييت يييياخود بيييةردةواس هييييواي ناخؤشيييي و دؤرِانيييي بيييؤ      

 دةخواسيَت لة ذياني دا....

 مرِؤظيييةكان بةشيييي زيييياتري بيييةلَاس دةربيييارةي سيييؤزي خؤشةويسييي  
دةكةويَتيية بييةر رِةطييةزي ميَ)ئيياةرةت( كيية بييةردةواس خيياوةن دلَيَكييي       
بةسيييؤزة بيييؤ خؤشةويسييي و ئةميييةو بيييةهؤي ئيييةوةي رِةطيييةزي       
ميَ)ئييياةرةت( دةبيَتييية ثريؤزتيييرين رِةطيييةز كييية ئيييةويت بيييووني بييية 
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دايييي و ضييوونكة كاتيَييي رِةطييةزي ميييَ دةبيَييت بيية دايييي هةسييت و         
زيييييياتر دةبيَيييييت بيييييؤ بةرامبيييييةرةكاني سيييييؤزي خؤشةويسييييي  

بةتايبييييةتيت بييييؤ منكالَييييةكاني كيييية ئامادةييييية لييييةثيَناويان دا  
 هةموو شتيَي بكات.

ييييةكيَي لييية كونييية جوانيييةكاني خؤشةويسييي  رِةطيييةزي مييييَ كييية   
ثرِييييةتي لييية وةةييياداري و قوربانييييكان ئيييةويت لييية تابلؤيةكيييكا    

ة(وة بيييةدي دةكريَيييت كييية لةتييييةن هونةرمةنيييكي شييييَوةكار) رِؤبنيييز  
ز كيييية ئيَسييييتا ئييييةو تابلؤييييية ليييية  1630كيَشييييراوة لةسييييالَي  

 مؤزةخانةي رايك  ميوزايم لة ئةمسرتداس)هؤلةنكا(ية.

تابلؤكيية ويَنييةي  ثييياويَكي ثييريي زينييكاني كييراوة لةطييةلَ كضيييَي كيية     
ليية هييةمان كاتييكا كييي و بيياوكن و دميييةنَيي تيَييكا دةبييينل لييةنيَو        

اكان دةكييات  كيية كضييةكة   ئييةو تابلؤيييةدا كيية زؤر تووشييي سةرسييورِم   
ميييةمكي خيييؤي  لةكراسيييةكة دةردةكيييات وبةمةمكيييةكاني شيييري دةدات    

 بة باوكة ثرية زينكاني كراوةكةي.

كيَشييياني ويَنيييةي ئيييةو تابلؤيييية لييية رِووداويَكيييي رِاسيييتةقينةي       
ميَييبوويي وةرطييريا ليية رِؤمييا و ثييياوة ثريةكيية نيياوي )سيياميؤنة( وة        

ةكي سييييةربازي كضيييةكةو نييياوي )ثريؤيييية( سييياميؤن سيييةركردةي     
رِؤماييييية كيييية ليييية جةنةيَكييييكا شكسييييت دةهيَنيَييييت لةبةرامبييييةر  
جيَرمانيييةكانو ئييييرت دةسيييتبةجيَ ثاشييياي رِؤميييا برِيييياري زينيييكاني   
كييردن بييؤ سيياميؤن دةردةكييات بييؤ هييةتا هةتايييةو وة ثاشيياي رِؤمييا       
ةييةرماني كردبييوو كييةهيي   جييؤرة خييواردنيَكي ثيييَ نييةدريَتو بييةلَاس       
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رداني بكيييات بةميييةرجيَي هييييي تيييةنيا كضيييةكةي بيييؤي هةيييية سييية 
خيييواردنيَكي ثييييَ نيييةبيَتو بيييةلَاس ليييةكاتي لةسيييةرداني كردنيييي     
ثييريؤي كضييي بييؤ تي بيياوكي رِاسييتةوخؤ بيية مةمكييةكاني شييري دةدات       
بيييةباوكي وكةئةميييةو واي لةسييياميؤن  كيييرد بيييةهيَزتر بيَيييتوئيرت    
رِؤذيَكيييان ثاشيياي رِؤمييا  بييةو كييارةي كضييةكةي سيياميؤن دةزانيَييت و       

وو برِيييياري ئيييازادكردني سييياميؤن دةدات كييية ئةميييةو     هةربؤيييية ز
وةكيييو وةةايييية  بيييؤ خؤشةويسييي  كضييييَي بيييؤ باوكةكيييةي كيييةبؤ    
دواجييار ئييةو تابلؤييية دةبيَتيية سييي بوليَكي جييوان بييؤ خؤشةويسيي  و      

 وةةاداري.

ويَنييةي تابلؤكيية دميييةنيَكي ثييرِاو ثييرِ ليية تراذيييكي و خؤشةويسيي        
ثةياميَكيشيييي ان ثيييييَ بؤمييييان نيشييييانكةدات و وة لةهةمانكاتيشييييكا 

دةدات كيية دةلَيَييت: مرِؤظييةكان ئةوكاتيية جييوانن كيية هةسييت و سييؤزي       
خؤشةويسييتيان بييؤ يييةكرتي دةردةبييرِن و دووردةكةونييةوة ليية هييةموو       
جييؤرة ِر  و كينةييية و   وةكييو ليية دميييةني ئييةو تابلؤييية بيني ييان        
ئةوةيييية كييية خؤشةويسييي  كضييييَي بيييؤ باوكةكةييييةتي كييية لييية     

و هييييةركاتيَي خؤشةويسيييي  لييييةنيَوان كووضيييييَكي زينييييكان داييييية
مرِؤظيييةكان كؤتيييايي هيييات و طيييؤرِدرا بيييؤ رِ  و كيناييييةتي ئةوكاتييية  

 ئيرت دةبيَت بلَيَن مرِؤظايةتي كؤتايي هات.

ليية تابلؤكييةدا دميييةنيَكي تيير بييةر ضيياومان دةكييةويَت ئةوةييية كيية        
رِةطييةزي ميييَ )ئيياةرةت( ضييةنك رِةطييةزيَكي بييةوةةان كيية توانيويانيية       

رِادةييييييةكي بةرضييييياو  سيييييؤز و خؤشةويسييييي     هيييييةتاوةكو تا
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بلَاوبكةنييةوة و بييةلَاس ئييةوةي كيية جيَةيياي داخيية لةتيييةن بةشيييَكي       
زؤري ثياوانييييةوة خويَنكنييييةوةو تيَرِوانينيييييان بييييؤ ئيييياةرةت ليييية  
طؤشيييةيةكي جةسيييتةدا كيييؤي دةكةنيييةوة واتييية تيييةنيا بيييؤ ئيييارةزوو  
 سيَكسييييةكان ليَييييان دةرِوانييين كةئةميييةو بريكردنةوةييييةكي هةلَةيييية 

كيييية دةبيَييييت بةثيَضييييةوانةكةيةوة بييييري بكريَتييييةوة  لةبةرامبييييةر   
رِةطيييةزي ميَ)ئييياةرةت( ضيييوونكة ليييةكؤتايي دا  ميييرِؤظ لييية دوو رِةطيييةز 
ثيَييي هيياتووة  ئيييرت ثيَويسييت بييةوة ناكييات هيييي كيياس ليية رِةطييةزةكان     
خييؤي زالَ بكييات بةسييةر رِةطييةزيَكي تيير بييةلَكو دةبيَييت هييةردووكيان       

بةشيياني يييةكرت لةسييةر ئييةس طييؤي زةيييةدا   ليية ييية  ئاسييتكا بيين و شييان 
دريَيييبة بيييةذيان بيييكةن و سيييؤز و خؤشةويسييي  بلَابكةنيييةوة بيييؤ       

 يةكرتي...

  2020|3|18مالَكةرِي رِيَةاي كوردستانو
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 ريَك ستين كاتةكاني ذياكان

 

كيياتو بةسييامانيَكي طرنةييي ذييياني مرِؤظييةكان دادةنريَييتو كيية ليية        
كارةكيياني ذييياني رؤذانييةي خييؤي    ريَةيياي كاتييةوة مييرؤظ  دةتوانيَييت    

ئيييةِاس  بيييكات بيييةثيَي ئيييةو كاتيييةي كييية بيييؤي ديييياري كيييراوةو   
دووبييارة ئييةوة  كاتيية كيية  دةبَيتيية هؤكاريَييي بييؤ وةسييتاني ذييياني        
مرِؤظييةكان واتيية ئيييرت هييةر مرِؤظيَييي ليية كيياتيَكي ناديييار ذييياني         
كؤتييايي ثيييَ ديَييت و مالَ يياوايي دةكييات بييؤ هييةتا هةتاييية كيية ضيييرت     

 بيية كييات نييية بييؤ ذيييانيو بةشيييَوةيةكي تيير دةتييوا  بلَيييَم    ثيَويسيي 
هييةر مرِؤظيَييي كاتيَييي ضيياوي بيية دونيييا دةكاتييةوة  دةبيَتيية خيياوةن       
كييياتيَكي تايبيييةت و ديييياري كيييراو بةخؤييييةوة هيييةتا ئيييةو رؤذةي     
هةناسييية دةدات ليييةذياني دا و بيييةلَاس ئيييةوةي كييية ليَيييرةدا طرنةييية    

ةر رؤذيَييي بييةخؤرايي  بريتييية ليية ريك سييتين ئييةو كاتانييةمان كيية هيي   
ثيَ ييان دةدريَييت  بييةلَاس ئيَ يية دةبيَييت وةكييو طةِينةييية  بؤخؤمييان       
سييييةيري بكييييةين هييييةتاوةكو بتييييوانل بةشيييييَوةيةكي ئيييياراس و    
تةنكرووسيييتانة ذياكيييان بيييةرِيَ بكيييةينو هيييةر رؤذيَكيييي مرِؤظيييةكان  
بريتييية ليية بيسييت و ضييوار كاتييبميَري تييةواو كيية لةثاشييان ئييةو         

بييؤ مرِؤظييةكان نييويَ دةكريَتييةوة و بييةلَاس زؤر      ذمارةييية جيياريَكي تيير  
جيياريت هةييية بييؤ كةسيييَي ييياخود ضييةنك كةسيييَي نييويَ ناكريَتييةوة       
ئييةو بيسييت و ضييوار كاتييبميَرة  ضييوونكة ئيييرت ئييةو كةسيية تةمييةني       
رِيَةيياي ثيييَ نييةدا كيية دووبييارة بيسييت و ضييوار كاتييبميَري ديكييةي ثيييَ     
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يَل كيييات  بةشييييَكي بكريَتيييةوة لييية ذيييياني دا و ليَيييرةدا دةتيييوانل بلَييي
طرنةييية بيييؤ  بيييةرِيَكردني تةميييةني مرِؤظيييةكان و كةلةيةكيييةمل رؤذي  

 لة دايي بوونيةوة هةتاوةكو ئةو رِؤذةي كؤتايي ثيَ ديَت.

ئييةو بيسييت و ضييوار كاتييبميَرةي كيية بؤمييان دييياري كييراوة ليية ذييياني      
رِؤذانيييةمان و دةبيَيييت خشيييتةيةكي زؤر ريَيييي و ثيَكيييي بيييؤ دابنييييَل و  

بتييييييوانل سييييييةرجةس  كييييييار و ثيَكاويسيييييي  و   هييييييةتاوةكو
خؤشييييييةكاكاني ثييييييَ ئيييييةِاس بيييييكةين و ئةطيييييةرنا بييييية  
ثيَضيييةوانةكةيةوة هييييي خشيييتةيةك ان نيييةبيَت بيييؤ ئيييةو بيسيييت و    
ضييوار كاتييبميَرةي ذييياني خؤمييان ئييةوة بييةهيي شيييَوةية  نيياتوانل       
سييووديَكي ئييةوتؤ ليية ذييياني خؤمييان دا ببييينل و تييةنيا ئييةو كاتيية       

دةييين و هيضييي تيير ...و كيية رِةنةيية تييؤ ئييةمرِؤ ئييةو بيسييت   بيية ةييريِؤ دة
و ضيييوار كاتيييبميَرةت بيييؤ نيييويَ كراييييةوة بيييةلَاس لةوانةيييية بيييؤ      
بةيانيةكييةي تييؤ بيييَ بييةو بكريَيييت  ليية رؤذيَكييي نييويرَتدا و بؤييية        
هةولَبييكة كيية هييةرِؤذيَكت بييؤ نييويَ كرايييةوة ئييةوة بةهييةليَكي  زيَييرين      

كي تيَييكا ئييةِاس بييكة كيية   بؤخييؤت بيرتؤسييةوةو باشييرتين  كييارو ضييات  
 سوودي بؤخؤت و دةورووبةرةكةت هةبيَت.

  2020|4|16مالَكةري رِيَةاي  كوردستانو
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 خويَنكنةوةي يةكةس رِؤماني ةةرهاد ثريِبالَ و ش  تريت...

 

بييييوو كييييةهاوكات كؤتييييا رِؤذي دةوامييييي     2020|2|26بييييةرواري 
نيييا كؤليَيييبس بيييوو  ئةميييةو بيييةهؤي بلَاوبوونيييةوةي ظايرؤسيييي كؤرؤ  

بؤييية هةةتةييية  زووتيير برِييياري ثشييوويان داوبؤييية منيييت برِيييارس      
دا كيية ئييةس ييية  مانةييةي ثشييوو ليية مالَييةوةس بييؤ خييؤس بةهييةليَكي       
طيييرنط بيرتؤييييةوة كييية بةشييي  بةسيييوود و طيييرنط بيييةرِيَي بكيييةس   
ضييوونكة ليية بنةرِةتييكا قوتابييياني زانكييؤ ليية كيياتي ثشيييووةكانكا        

بةشيي  بةسييوود و طييرنط   دةبيَييت بةشيييَكي كاتييةكانيان بييؤ خؤيييان     
بةسييييةر ببييييةن بةتايبييييةتيت كاتيَييييي تييييةرخان بكريَييييت بييييؤ  
خويَنكنييةوةي كتيَييبو نيية   زؤربييةي كاتييةكان  خييؤت بةشيي  بيييَ        
كيييةلَي زيانبيييةخت بةسيييةر ببيييةيتو هةربؤيييية برِييييارس دا لييية       
كؤليَيييبةوة  بكةومييية رِيَ بيييؤ بيييازارِ بيييؤ كيييرِيين كتيَيييب لييية خانيييةي  

انيَكي ةيييةرهاد ثريِبيييالَ بكيييرِس ئيييةويت ئاشييي  و وة   برِييييارس دا رِؤمييي
بييةناوي )مييوتزس تةرسييل و شيي  تيير...( كيية ضيياثي سيييَيةس بييوو       

 2001بييةلَاس سييالَةكةي رِوون نييةبوو بييةؤ ئييةوةي ميين بييزا  ليية       
ضيياث كرابييوو و ئيييرت بةهييةر رييالَ ئييةوة بييؤ ميين بييووة يةكييةس رِؤميياني    

 2019ي ةييةرهاد ثريِبييالَ كيية بيكييرِس و بييةلَاس ليية ثيَشييرتدا ليية سييالَ     
ليية ثيَشييانةاي نيَودةولَييةتي كتيَييب ييية  كتييَية ةييةرهاد ثريِبييالَم        
كيييرِي بييية ناونيشييياني)ئةوكتيَبانةي ذيانييييان طيييؤرِيم( كييية لييية      
كؤميييةلَيَي وتييياري ئيييةدةبي ثيَيييي هييياتبوو و وتارةكيييان زؤر جيييوان و  
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بيييةثيَز بيييوون بؤيييية ئييييرت ريييةز س ضيييووة خويَنكنيييةوةي كتيَبيييةكاني 
ةس جارةيييان برِيييارس دا يةكييةس رِؤميياني ئييةو   ةييةرهاد ثريِبييالَ بؤييية ئيي  

ةويَن ييةوة كيية هةرضييةنكة ضييةنكين رِؤميياني ديكييةي هةيييةو كيية        
 لةةرسةتيَككا  هةولَبكةس ئةواني تريت ةويَن ةوة.

خييودي )د.ةييةرهاد ثريِبييالَ(  بةتمييةوة طييرنط نييية كيية سييةر بيية ن       
هيَزيَيييي و ن تيةنيَكييية ئيييةوةي بيييةتي منيييةوة طرنةييية ئةوةيييية كييية  
نووسيييةريَكي كيييوردة و هيضيييي تييير... وبيييةلَاس بةداخيييةوة دةبيييينل    
بيييةردةواس رِووبيييةرِووي دذاييييةتي كيييردن و سيييةركوتكردن دةبيَتيييةوة و   
ئةميييةو ئيييةوة بؤميييان دةردةخيييات كوردسيييتان ليييةذيَر هيييةذمووني     
ديكتيياتؤري دواكييةوتن داييية لةسييايةي ئييةس ركومةتييةوة و ضييوونكة       

ةكاني ضييةنكين ثرسييييار   ئييازارداني كةسيييَكي وةكييو ةييةرهاد و كونيي     
و بؤشييايي بييةدواي خييؤي بييةجيَ دةهيَليَتييةوةو بؤييية ةييةرهاد ثريِبييالَ      
بةشييييَكة ليييةو كوونيييةي جوانيييةي كوردسيييتان و شييياري هيييةوليَر كييية 
دةبيَييت بيية هةمووتيةكييةوة رِيَييزي ليَبةييرينو هييةموو جاريَييي باسييي       
ئييةوة دةكريَييت كيية ولَاتيياني تيير كةسيياني وةكييو ئييةةَتؤن و ئةرسييتؤ      

يَةييي  و ئيييةلبيَرت كامؤييييان هةيييية لةطيييةل َ ضيييةنكين كةسييياني    و ه
تيير... كةضييي دةطوتريَييت  كييورد  هيييي كةسيييَكي هاوشيييَوةي ئييةواني       
نيييةو نيييةخيَر بةثيَضييةوانة كيييورديت بيية ضيييةنكين كةسييي جيييوان و     
ئةزموونييييكاري هةييييية لييييةبوارة جياوازةكييييان داو ديارترينيييييانيت  

ؤ طييةلي كييورد  بيية   ةييةرهاد ثريِبالَيية كيية وةكييو سييي بوليَي واييية بيي     
نووسيييييينة جوانيييييةكاني توانيوييييييةتي خزميييييةتيَكي بةرضييييياوي 
طةلةكيييةي بكييياتو يييياخود ليييةثالَ ئةمانيييةوة بةداخيييةوة هةنيييكيَ    
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تيياكي كييوردي نييةةاس هةييية كيية بيية ةييةرهاد  ثربييالَ  بةكةسيييَكي          
شيييَت ليية قةلييةس دةدةن كيية ئةميية خييؤي ليية بنةرِةتييكا هةركةسييَيي        

ةوة لييية بةرامبيييةر  د.ةيييةرهاد ئيييةس وشيييةيةي لييية دةمييييةوة بيَتييية دةر
 ئةوة سةرةتا خؤي كةسيَكي نةخؤو و شيَت و دواكةوتووة.

رِؤمييياني ميييوتزس تةرسيييل و شييي  تييير... بييياؤ لييية رِووداوةكيييان و  
نةهامةتيييةكاني طييةلي كييورد دةكييات بةدةسيي  رِذيَ ييي بة سييةوة و       
ئةطييةر ضييي ناوةكييةي طييؤرِدراوة بييؤ مييوتزس تةرسييل بييةلَاس خييؤي ليية     

ة سيييةردةمي بييية   لةشييياري سيييليَ اني كةسيييايةتيةكي  رِاسيييتيكا لييي
دييياري بة سييي هييةبوو كيية خييةلَكي زؤر ليَييي دةترسييان وة ثييياويَكي       
زؤر مةترسييييكار بيييوو نييياوي ميييوتزس مورسيييل بيييوو بيييةلَاس لييية      
رِؤمانةكيييةي ةيييةرهاد ثريِبيييالَ ئامييياذة بيييةناويَكي تييير دةكيييات  كييية  

دراوةو وة لةبنةرِةتيييكا هيييةر ئةوكاسيييايةتية بيييةلَاس ناوةكيييةي طيييؤرِ   
لةهييييةمان كاتيشييييكا دوو كارةكتييييةري سييييةرةكي تييييريت لييييةنيَو  
رِؤمانةكييةدا بييووني هةييية ئييةويت بييةناوي جييواميَر و ئةختييةرو كيية      
جيييواميَر بةرِيَوبيييةري كشيييتوكالَي سيييليَ انية بيييةلَاس لةثاشيييان بيييةرةو 
شييييا  دةرِوات ثيييييَت ئييييةوةي بييييرِوات بييييؤ شييييا  ئةختييييةر      

جيَي دةهيَليَييت كيية ليييةس   خؤشةويسييتةكةي دةكاتيية )ذن( و دواتيير بييية   
نيَوةنييكةدا ئةختيييةر دةبيَتييية قوربييياني جيييواميَر و ميييوتزس تةرسيييل و  
ضييياتكيةكاني ريييزت لةشيييا  كييية دواتيييريت سيييةركردايةتي شيييا    
ئةختيييةر دةكةنييية بةرثرسيييي رِيَك سيييتنةكاني شيييار بيييؤ ئيييةوةي      
رِاثؤرتيييان بيييؤ بنوسيييَت و رِةوانيييةي شيياخي بكييياتو ضييةنك جاريَيييي     

كةدات بي وازيَيييييت  بيييييةلَاس دةلَيَيييييت جيييييواميَر بيييييةلَيَين ثيَييييي
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سيييةركردايةتي ريييزت رِازي نيييل جييياريَو ضيييوونكة ئةختيييةر ليييةناو   
سييليَ اني ببييوة بيية بنيَشييتة خؤشييةي دةمييي خييةلَي كيية بيية قةركيية       
ناويييان دةبييرد كيية بييةردةواس دةيييان طييوت: ئييةس كضيية جوانيية جاريَييي     
لييية باوةشيييي جيييواميَرةو جييياريَكيت لةباوةشيييي ميييوتزس تةرسيييينة    

بةجوانيةكيييةي دلَيييي هيييةردوكيان بيييؤ خيييؤي بيييردوة  ئييييرت   بيييةخوا 
 لةطةلَ ضةنكان قسةو قسةلؤكي ديكة.

ئةطييةر ضييي بييؤ دواجييار سييةركردايةتي شييا  برِييياردةدةن كيية مييوتزس      
تةرسييل ليية بؤسييةيككا بةييرن بيبةنيية شييا  ئةمييةو ليية رِيَةيياي         
جيييواميَر و ئةختيييةرةوة ئيييةس كيييارة دةبيَيييت ئيييةِاس بيييكريَت بيييةلَاس  

تيييييةن مييييوتزس تةرسييييينةوة سييييةري لةتشييييةي     جييييواميَر لة
ليَكةكريَتيييةوةو و لةثاشيييانيت كييية ميييوتزس تةرسيييل كييياري بييية     
ئةختييةر تييةواو دةبيَييت بيية ثاسييةوانةكاني دةلَيَييت ئييةس قةركةيييةو      
ليَييييرة دوورةةنييييةوةو ضييييوونكة مييييوتزس تةرسييييل ئةختييييةري وا 
هةلَ ةلةتانيييكبوو كييية طوايييية دةييييةويَت هاوسيييةرطريي لةطيييةلَ دا     

بييةلَاس تييةنوا بييؤ ئييةوة بييوو كيية كارةكييةي خييؤي ثيييَ ئييةِاس     بكييات 
 بكات و لةثاشاني  ئةختةريت لةناو ببات.....

ليية ديييويَكي نيَييو  رِؤمانةكيية بةشييَيي ليية ئازارةكيياني طييةلي كييورد         
بؤميييان دةخاتييية رِوو كييية ضيييةنك رِؤذطييياريَكي ناخؤشييييان تيَكةرِانيييكوة 

ردةواس لةطيييةلَ دةسيييةلَاتي ديكتييياتؤري بييية  و وةهيييةروةها بييية     
هيييةولَي سيييةركوتكردني شييييؤرِو و خيييةباتي كوردانييييان دةدا ليييية     
ثيَنييياو سيييةربةخؤيان و ئةطةرضيييي خيييويَين دةييييان رِؤليييةي كيييورد     
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بييةكي و كييورِو ثييياو و ذنييةوة بوونيية قووربيياني بييةَلاس بييؤ دواجييار        
 بة   كةوتة ميَبووي رِةشةوة.

 2020|3|9*مالَكةرِي رِيَةاي كوردستان 

 

  



 خةرمانةي من

123 
 

 

 ريةكي هةمةجؤر و سوودةكاني...دامةزرانكني ئابوو

 

هيييةر ولَييياتيَكي ثيَشيييكةوتوو بيييةردةواس بيييري لييية طيييةورةكردن و       
ةراونبيييووني ئابووريةكيييةي خيييؤي دةكاتيييةوة بيييؤ ئيييةوةي بتوانيَيييت   

ثيَيييي داةيييةزريَنيَت و ئةميييةو لييية رِيَةييياي    ولَييياتيَكي ثيَشيييكةوتوو
دامةزارنيييكن و ةرانكردنيييي ضيييةنكين كيييةرتي ئيييابووري جؤراوجيييؤرةوة  

هييةروةها ليية دةرئييةِامي ئابووريييةكي بييةهيَز ولَييات هييةرطيز        و وة
 ناكةويَتة طيَباو قةيراني ئابووريةوة...

دووبيييارة نيييةوت   2020ي مارسيييي  9ئةطيييةر ضيييي جييياريَكي تييير لييية 
رِووي لةدابييييةزين كييييرد هةرضييييةنكة ئةميييية يةكييييةس جييييار نييييية  
قومارضيييةكاني نييةوت ييياري بيية نييةوت دةكييةن ليية ثيَنيياو قييازاِي      

و  ئييةس دابةزينييةي نييةوت هاوكاتيية لةطييةلَ بلَابوونيييةوةي      خؤيييان دا 
ظايرؤسيييي كؤرؤنيييا لييية جيوانكاوهةرضيييةنكة لييية ئيَسيييتادا جيويييان   
سيييةرقالَة بييية دؤزينيييةوةي ضارةسيييةري كيَشيييةي ظايرؤسيييي كؤرؤنيييا   
وكةضييي لةتيييةكي تييرةوة كيَشييةي دابييةزيين نييةوتيت كةوتيية ثييالَ      

ة زييييان و ظايرؤسيييي كؤرؤنييياو كييية دةرئةِامةكيييةي هيييةردووكيان بييي
 مةترسي هاولَاتياني هةذار دةشكيَتةوة.

ئيييةو ولَاتانيييةي كييية دةكةونييية ذيَييير هةرِةشيييةي دابيييةزيين نرخيييي   
نييةوت بريتييية ليية ولَاتيية دواكييةوتوةكان و بيييَ ثَنييةكانو ضييوونكة      



 خةرمانةي من

124 
 

ئييةو ولَاتانيية هيييي ثَنيَكييي ئييابووري تؤك ييةيان نييية تييةنوا ثشيي      
ا هييييي جيييؤرة خؤييييان بييية نيييةوت بيييةهيَز كيييردوة  لةطيييةلَ ئةوةشيييك

سةرضييياوةيةكي تيييري ئابوورييييان نيييية ليييةكاتي دابيييةزيين نرخيييي   
نةوتيييكا بيييؤ ئيييةوةي بتيييوانن زالَ بيييووني خؤييييان بةسيييةر دابيييةزيين 
نرخيييي نةوتيييكا رِابةيييةينن و تووشيييي دارِميييان و ئيفليييييي ئيييابووري   
نةبنيييةوةو لييية نيَويشييييانكا  يَيييرا  كييية هاوكييياتيت هيييةريَ ي       

نيييةبووني ئيييةو ئابووريييية    كوردستانيشيييي لةطيييةلَ دةطريَتيييةوة لييية 
هةميييةجؤرو تؤك يييةدا و كييية ئةميييةو وا دةكيييات دووبيييارة هةرِةشيييةي  
قيييةيراني ئيييابووري رِوو لييية  يَيييرا  و كوردسيييتان بكيييات و ئةطةرضيييي 
خييؤي  يَييرا  ليية بنةرِةتييكا  تووشييي ن ييرؤ بييوون هيياتووة لييةنيَو         
ضيييةنكين قيييةيراني ئيييابووري و سياسيييي و كةضيييي لييية ئيَسيييتادا      

ت واي لييييَ دةكيييات دوو ئةوةنيييكةي ديكييية   دابيييةزيين نرخيييي نيييةو  
ن رؤبيَييتو ئةطييةر بيَييت و هيييي ثَنيَكييي تؤك يية دانةرِيَييبيَت بييؤ ئييةو      
قةيرانييية سياسيييي و ئابوورييييةي كييية ئيييةمرِؤ لةشيييةقامي  يَراقيييي دا 

 بووني هةية.

هييييةركاتيَي نيييياوي  يَييييرا  دةهيَنريَييييت ثيَويسييييتة هييييةريَ ي     
ازيييةكي نييية لييةو   كوردستانيشييي لةطييةلَ دا بيَييت ضييوونكة هيييي جياو   

قةيرانييية ئيييابووري و سياسييييةي لييية  يَيييرا  هةيييية لييية هيييةمان    
كاتيشييييكا ليييية هييييةريَ ي كوردسييييتانيت  بييييووني هةيةوضييييوونكة  

بييييةو توة بيني ييييان هييييةريَ ي   2014لةسييييالَاني رِابييييردوو ليييية 
كوردسيييتان كةوتييية نيَيييو ضيييةنكين قيييةيراني جيييؤراو جيييؤرةوة كييية   

ا ئيييةوةو بيييةهؤي  ليييةكؤتايي دا تيييةنيا هاولَاتييييان باجةكيييةيان د  
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دابيييةزيين نرخيييي نيييةوت بيييوو دووبيييارةو كةضيييي ئيَسيييتاو دووبيييارة 
هييةمان ييياري دووبييارة بؤتييةوة كيية نرخييي نييةوت بييةرةو دابييةزين         
دةرِواتو بييةلَاس ئييةوةي كيية جيَةيياي داخيية ليية ميياوةي ئييةس ضييةنكين       
سيييالَةدا نيييةتوانراوة بيييري لييية ثيييرِؤذةي  ئيييابووري هةمييية جيييؤر      

ان بيييؤ ئيييةوةي ليييةكاتي دابيييةزيين بكريَتيييةوة لييية هيييةريَ ي كوردسيييت
نرخييي نييةوت هيييي كيَشيية و نيةةرانيييةك ان  بييؤ درووسييت نييةبيَت و       
كةضيييي بيييةهؤي بييييَ ثَنييييةوة تيييةنيا ثشيييت ان بييية ئابووريييية     
بةسيييتوة كييية  بيييةردةواس هةرِةشيييةي دابيييةزين وكؤتيييايي هييياتين      

 لةسةرة ئةويت ئابووري )نةوتة(.

تيةنييةوة سييوودي  سييوودي ئييابووري هةمييةجؤر بييؤ ولَييات ليية ضييةنكين    
خييؤي هةييية ديييارترين سييوودي ئةوةييية كيية ئييابووري ولَييات تؤك يية       
دةكيييات و هييييي كييياتيَكيت ولَيييات تووشيييي ئيفلييييب و هةرِةشيييةي      
ئييييابووري  نابيَتييييةوة ضييييوونكة لةبنضييييينةدا ئييييابووري ولَيييياتي   
ثيَشيييكةوتوو  برِبيييرِةي ثشييي  خيييؤي لةسيييةر ضيييةنكين كيييةرتي      

يييية  ئيييابووري  ئيييابووري بنيييياد نييياوة نييية  تيييةنيا لةسيييةر      
رِةو)نييييةوت(و هييييةريَ ي كوردسييييتان بةيييييةكيَي ليييية وناوضيييية    
بةثيتانيييية دادةنريَييييت كيييية زؤر دؤلَةمةنييييكة ليييية رِووي ضييييةنكين  
سةرضييياوةي ئابوورييييةوة  بيييؤ كوونييية) كشيييتوكالَ و ثيشةسيييازي و    
طةشيييت و طيييوزار (...هتيييك كةضيييي هيييةموويان ثشيييتةويَ خيييراونو     

ئييييابووري  تييييةنيا لييييةكاتي قةيرانييييةكان بييييريي درووسييييكردني  
 هةمةجؤرمان  بةميَشك ان دا ديَت.
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نيييةوت وةكيييو هيييةنةوين وايييية بيييؤ بازرطيييان و سياسيييةيةدارةكان     
 بةلَاس بؤ هةذارةكان وةكو ذةهري كووشنكةية.

  2020|3|11مالَكةرِي خةنكانو 



 خةرمانةي من

127 
 

  يَرا  لة ثاو رِووخاني رِذيَ ي بة سةوة...

 

كؤتيييايي دا ويَسيييتيةطي رِةشيييي سياسيييةتي  يَيييرا   2003لييية سيييالَي 
هيييات  كييية ئيييةويت بييية كؤتيييايي هييياتين رِذيَ ييية ديكتاتؤرةكيييةي    
بييية   بيييووو لةطيييةلَ ئةوةشيييكا ئييييرت طيييةلي  يَيييرا  وا ئوميَيييكيان  
خواسييت كيية  يَييرا  بييةرةو  ويَسييتيةطةيةكي سياسييي سييكي و رِوونييا       
هيييةنةاو دةنيَيييت كةضيييي ئوميَكةكيييةيان  ثيَضيييةوانة بيييوو بيييةهؤي     

ةةيةكي رِةشيييييرتي ئيييييةوةي  يَيييييرا  كةوتييييية ليَيييييواري ويَسيييييت
روك كارييييةتي شييييعةكانةوة و كييية سيييةردةمانيَي لةتييييةن رِذيَ يييي    
بة سيييةوة ضةوسييييَنرابوونةوة بيييةلَاس سيييةردةس ثيَضيييةوانةوة بيييووة    
ئيَسيييتا  ئيييةوان تيييةواوي خيييةلَكي  يَيييرا   دةضةوسييييَننةوة بيييةهؤي    
ئيييةو مل َنييييَ و طةنكةلَيانيييةي كييية ليييةنيَو  طؤرِثييياني  يَيييرا        

ضييوونكة ئييةس ركومةتييةي كيية ثيَييي دةطوتريَييت     درووسييتيان كييردوة و 
ركومييةتي شيييعة دةولَييةتيان ليية ييية  رِيزيييةوة طؤرِيييوة بييؤ ميليشيييا      
و طييييرووثو كيييية هييييةرجاريَي طويَبيسيييي  ميليشييييياو طرووثيَكييييي  
جيييياواز دةبينيييةوة  كةئيييةس طرووثانييية واي لييية  يَيييرا  كيييردوة       
بيييةردةواس لييية طةرميييةي مل َنيَيييكا بيَيييتو وة هيييةروةها لةهيييةمان     

اتيشييييكا بييييووة هييييةليَكي طييييةورة بييييؤ ئيَييييران كيييية تييييةواوي  ك
هةذموونييةكاني خييؤي ليية  يَييرا  بسييةثيَنيَت و تييةواوي ثرسييةكاني       
ولَاتةكييةي ليية رِيَةيياي ئييةو ميليشيييا وطرووثانييةي كيية لييةنيَو  يَييرا      
هيييةن ضارةسيييةر بكيييات و وة لةهيييةمان كاتيشيييكا لييية  يَراقيييةوة     
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ةرِاسيييت و تيييةواوي دةييييةويَت ثةياميييةكاني خيييؤي بيييؤ رِؤذهيييةلَاتي ناو
جيوييان بةةيييةنيَت كيية خييؤي ليية بنةرِةتييكا بةشيييَكي ئييةو طرووثانيية      
بةرثرسيييةكانيان لييية ئيَرانيييةوة ةيييةرمان وةردةطيييرنو بييية شييييَوةيةكي 
رِوونييرت  ئةوةييية كيية ئيَييران دةيييةويَت هييةموو هيَييزي  خييؤي ةاتيية       
طييةرِ بييؤ توزكردنييي ئةمريكاييية ليية نيَييو رِؤذهييةلَاتي ناوةرِاسييتكا بيية     

وانةشيييةوة ئيييةمريكا هيييةمان سياسيييةتي هةيييية كييية دةييييةويَت   ثيَضة
دةسيي  ئيَييران ليية نيَييو رِؤذهييةلَاتي ناوةرِاسييتكا سيينوردار بكييات و ليية     
طيييةلَ ئةوةشيييكا ليييةس نيَوةنيييكة  يَيييرا  بؤتييية ياريةايييية  بيييؤ      
ياريزانيييييةكاني ئيَيييييران و ئيييييةمريكا و كييييية هةرضيييييةنكة لييييية 

 وة كيييية ليييية سييييةرةتاي مييييانةي  2019كؤتاييييييةكاني   سييييالَي 
ئؤكتؤبيييييةرةوة دةنةيَكيييييي نارِةزاييييييةتي طيييييةورة لييييية  يَيييييرا  
بةرزكراييييةوة دذي ئيييةس ركومةتييية شييييعةية بيييةلَاس  لةسيييةرةتادا     
خؤثيشيييانكانةكان بةشييييَوةيةكي ئاسيييايي لييية قةليييةس دةدران كييية     
دةطيييوترا رِةنةييية هةةتةيييية  ييييان دووهةةتييية ةاييييةنيَت و لييية     

هؤي ثاشييييان خؤثيشييييانكانةكة كؤتاييييييان ثيييييَ دةهيَنريَييييتو بيييية
ئيييةوةي لييية سيييالَاني رِابيييردوو ضيييةنكين خؤثيشيييانكان لييية  يَيييرا   
رِوويييان دابييوو بييةلَاس هييةرزوو كؤتييايي ثيييَ هيياتو بييةلَاس ئييةوةي ئييةس    
جيييارة بيييةهؤي تيييوورِةيي ضيييةنكين سيييالَةي طيييةلي  يَراقيييةوة لييية   
دةسيي  ئييةس ركومةتيية ميليشيييايةوة كيية بييووة هييؤي ئييةوةي كيية خييؤي    

لييةوةي كيية بةضييةنكين    ليية زييياتر ليية سيييَ مييانط بييكاتو جةيية      
كووشيي  و برينييكاري ليَكةوتييةوة بييةلَاس نييةبووة هييؤي كؤتييايي ثيييَ       

 هاتين خؤثيشانكانةكةيان.
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لةطيييةلَ بيييةردةوامي خؤثيشيييانكانةكانيان كةضيييي لييية كؤتيييا رِؤذي      
كييية طرووثيَيييي لييية  رةشيييكي شييية ة لةطيييةلَ       2019سيييالَي 

ضيييةنكين بةرثرسيييي نيَيييو رةشيييكةكةو لةطيييةلَيان دابيييوون كييية      
شييييان كيييردة سيييةر كونسيييلَ انةي ئيييةمريكا لييية بةييييكاد و       هيَر

زييييانيَكي ميييادي بيييةر كونسيييلَ انةكةيان طةيانيييك و  هيييةروةها ئيييةو   
هيَرشيييةي سيييةر كونسيييلَ انةكة لةطيييةلَ ئيييةوة هيييات كييية ئيييةمريكا و 
ئيَيييران و دووبيييارة دةسيييتيان كيييردةوة بييية بؤردوميييانكردني  بارةطييياو  

داوانييية كاريةيييةري بنكييية سيييةربازيةكاني ييييةكرتةوة بيييةلَاس ئيييةس رِوو
لةسييييةر خؤثيشييييانكةراني درووسييييت نييييةكرد و خؤثيشييييانكةران     

 بةردةواس بوون لة خؤثيشانكانةكاني خؤيان.

بييةلَاس ليية بيَييكةنةي ضييةنك رِؤذةي ئييةمريكا بؤسييةر كونسييلَ انةكةي       
لييية  يَيييرا  كييية بةطيييةورةترين كونسيييل انة هيييةذمار دةكريَيييت لييية   

وي هييةيين  بييةرواري  جيوييان دا بييةلَاس بييؤ دواجييار ليية درةنةيياني شيية    
ئييييةمريكا  بيَكةنةيةكييييةي شييييكانك و ليييية رِيَةيييياي      2020 |1|3

ةرؤكةييييةكي بييييَ ةرؤكةوانيييةوة لييية نزييييي ةرِؤكةخانيييةي  يَراقيييكا  
موشييةكيَكي ةرِيَييكا خييوارةوة كيية ليية ئةِامييكا قاسييم سييولةمياني        
ةةرمانيييكةي  سيييووثاي ثاسيييكاراني ئيَيييران  وة هاوكييياتيت ئيييةبو      

سيييايةتيةكي ديييياري نيَيييو رةشيييكي مةهيييكي موهةنيييكي  كييية بييية كة
شيية ة دادةنريَييت ليية  يَييرا  لةطييةلَ ضييةنكين ةةرمانييكةي ديكييةدا      
كووذرانوبيييةلَاس ئيييةوةي كييية جيَةييياي تيَبييييين بيَيييت ئةوةيييية كييية    
سيييةرؤكي ئيييةمريكا دؤنالَيييك ترةميييت لييية شيييةوي سيييةري سيييالَكا لييية 
ةلؤرييييكيا رِاي طةيانيييك كييية ئيييةس سيييالَ ثيَشيييبيين جيييةنط لةطيييةلَ   
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كةضيييي لييية ثييياو دوو رِؤذ كةسيييايةتيةكي طيييةورةي   ئيَيييران ناكيييةن
ئيَرانييي كيية ليية هييةمان كاتيشييكا  بيية ئةنييكازياري رِابييةري كؤميياري      
ئيسييييَمي ئيَييييران دادةنييييرا ليييية نيَييييو رِؤذهييييةلَاتي ناوةرِاسييييت و 
بةتايبيييةتي لييية  يَيييرا  كييية تيييةواوي بةرثرسييية بالَيييا شييييعةكاني  
   يَيييرا  ملكةضيييي خؤييييان بيييؤ برِيارةكييياني قاسيييم سيييولةمياني     
نيشيييان دةداو هةربؤيييية بييية كووشيييتين قاسيييم سيييولةمياني دةتيييوا  
بلَيييَم ليية ئيَسييتاوة زةنةييي جةنةيية خويَناويةكيية ليَييكرا ليية نيَييوان         
)ئيييةمريكا و ئيَيييران( بيييةلَاس ئيييةوةي كييية نادييييارة  بريتيييية لييية     
دةسيييتكيَكردني جةنةةكيييةو كؤتيييايي ثيَوييياتين جةنةةكيييةو بيييةلَاس    

يَكي هييةبيَت و نيية كؤتاييشييي   ئوميَييكي ئييةوة دةخييوازس  كيية نةدةسييتك    
هييةبيَت ضييوونكة دةرئةِامةكييةي ليية قييازاِي هيييي تييية  دانييية      
بييةلَكو خييةَلي لييةس نيَوةنييكةدا دةبَيتيية  قوربيياني و بؤييية باشييرتين        
رِيَةيييا بريتيييية لييية طفتةيييؤ و دييييالؤطي ديبلؤماسييييانة ليييةنيَوان       

 هةردوت نة  بة جةنط و كووشتاري...

 2020|1|3مالَكةري خةنكان 
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 مرِؤظايةتي لةبةردةس جةنةي كؤرؤنا

 

بييية دريَيييبايي درووسيييت بيييووني ئيييةس طةردوونيييةوة كييية هاوكيييات     
لةطةلَيشييييكا ميييرِؤظ  تيَيييكا بالَيييا دةسيييت بيييووة ليييةس طةردوونييية       
زةبةترييية و كةضيييي  بيييةردةواس  جيييةنط و ئيييالَؤزي و خيييويَن رِشييي  و  
مردنيشييييي تيَييييكا رِووي داوة لييييةنيَوان مرِؤظةكانييييكا بيييية رِيَةيييياي  

ةنكين ئييامراز و ضييةكي جييياوازةوةو كيية ئةمييةو دةطةرِيَتييةوة بييؤ      ضيي
نييياذيري بةشييييَكي زؤري مرِؤظاييييةتي ضيييوونكة زؤربيييةي مرِؤظيييةكان    
بيييةردةواس دةمييياري توورِةبيييوون و شيييةرِانةيَزيةكةي بيييةكاردةهيَنيَت و    
نيية  دةمييار ئاشييتي وازةكةي كيية خييؤي لةبنةرِةتييكا ئييةو دةمييارة هييي     

 مرِؤظي رِاستةقينةية.

ضييي ئيَسييتا ليية سييةدةي بيسييت و يةكييكاين كيية سييةدةيةكي زؤر     ئةطييةر
نامؤيييية بةتميييةوة ضيييوونكة مرِؤظيييي زؤر نائاسيييايي  بوونييييان هةيييية 
كييية بيييةردةواس وةكيييو درِنيييكة ثيييةتماري بةرامبيييةري خؤييييان دةدةن    
بييييةبيَ ئييييةوةي هيييييي تاوانيَكيييييان كردبيَييييت و كيييية لييييةرِيَةاي    

تييييةنيا هةلَةريسيييياني ضييييةنكين جييييةنةي جييييؤراو جييييؤرةوة كيييية 
ئاماِيييييييان لييييييةناوبردني بةشيييييييَكي زؤري مرِؤظايةتييييييية     

 بةتايبةتيت ضيين )هةذار و كريَكاران( .

بييةلَاس جييةنةي ئييةس جييارة جييياوازة كيية دةسيي  ناوةتيية بينييةقاقاي      
مرِؤظاييييةتي  كييية ئيييةويت ظايرؤسييييَكي خيَرايييية بيييةناوي )كؤرؤنيييا( 
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لييية ولَييياتي   2019هةلَبةتييية ئيييةس ظايرؤسييية ليييةكؤتايي سيييالَي   
)ضيييل( زةنةيَكيييي ئاطةداركردنيييةوة ليَيييكرا  سيييةبارةت بيييةبووني ئيييةس 
ظايرؤسيية بييةلَاس  طرنةيييةكي ئييةوتؤي ثيييَ نييةدرا وة بةظايرؤسيييَكي       
ئاسييايي  دايييان نيياو بييةلَاس بييؤ دواجييار ئييةس ظايرؤسيية تييورِةيي خييؤي     

دةسيييتيَكي   2020كيييانوني دووةميييي سيييالَي    15نيشيييان داو  لييية  
ضيييلو هيييةر بةمييية نةوةسيييتا ةراوانيييي خيييؤي وةشيييانك لييية خيييةلَكي 

ظايرؤسيييةكة بلَييياوةي ثيَكيييرا بيييؤ ولَاتييياني دةورووبيييةري خيييؤي كييية  
ئةمييييةو ئيييييرت مةترسيييييةكة زييييياتر بييييوو لةطييييةلَ ئةوةشييييكا    
بةضييةنكين مرِؤظييي كووشييت وة جةيية لةوانييةي ديكيية كيية ليية ئيَسييتادا     
هيييةلَةري ظايرؤسيييةكةنو كييية ئةميييةو زؤر لييية جيييةنةي ضيييةككاري   

ؤظاييييةتي  بيييةهؤي ئيييةوةي نازانريَيييت مةترسييييكارترة بيييؤ ذيييياني مرِ
كييية لييية ن كاتيَيييي بينيييةقاقات دةطريَيييت و كؤتيييايي بيييةذيانت       

 دةهيَنيَت.

هةلَبةتييية ئيييةس ظايرؤسييية ترسيييي ليييةناو هاولَاتيييياني هيييةريَ ي     
كوردسييتانيت درووسييت كييرد بةتايييةتيت ليية كاتيَكييكا كيية دةنةييؤي       
بلَاوكردنيييةوةي ظايرؤسيييي كؤرؤنيييا لييية ئيَيييران بلَاوكراييييةوة كييية      

كيياتيت بيية دراوسيييَي نزيكييي هييةريَ ي كوردسييتان دادةنريَييت ليية       هاو
رِووي بازرطيييياني و طةشييييتياريةوةوبةلَاس خؤشييييبةختانة هييييةتاوةكو   
ئيَسييييتا هيييييي رالييييةتيَكي مةترسيييييكار رِووبييييةرِووي خييييةلكي     
كوردسييييتان نةبؤتييييةوةو بييييةلَاس  بةداخييييةوة كيييية بةشيييييَي ليييية  

تةوة بيية هاولَاتييياني قييازانب ويسييت ئييةس هةلييةيان بييؤ خؤيييان قؤسيي    
هييةزار دينييار   20بةرزكردنييةوةي نرخييي ييية  دةمامييي بييؤ زييياتر ليية   
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كييية هةرضيييةنكة  بييية دانييياني ئيييةو دةمامكانيييةيت هييييي سيييووديَكي  
ئييةوتؤ نييية بييؤ خؤثاراسيي  لييةس ظايرؤسيية و ضييوونكة ظايرؤسييةكة       
ناديييارة نازانريَييت ليية ن كاتيَييي  وة  بيية ن جييؤرة رِيَةاييية  خييؤي        

لَاس ئييةوةي كيية جييياواز بيَييت بييؤ     دةخاتيية نيَييو جةسييتةمانةوة و بيية   
خييةلكي هييةريَ ي كوردسييتان ئةوةييية لييةثالَ بييووني ئييةس ظايرؤسيية       
كووشييينكةية بيييؤ جةسيييتة كةضيييي لةتييييةكي ديكيييةوة تووشييييي       
ظايرؤسييي دةروونييي بؤتييةوة  كييةوةكوو  ) ظايرؤسييي نييةوت و ييياز و       
بيييةنزين و كارةبيييا و مووضييية و ...هتيييك ( ئييييرت ئيييةس ظايرؤسةيشيييي  

لكي هييةريَ ي كوردسييتانو بييةلَاس  دلَنييياس هيييي    هاتيية سييةري بييؤ خيية  
كاريةةرييييةكي مةترسييييكاري نابيَيييت بيييؤ سيييةر ذيييياني خيييةلَكي       
هيييةريَ ي كوردسيييتان  و ضيييوونكة كيييورد لييية ثيَشيييرتدا بييية ضيييةنكين  
ظايرؤسيييي مةترسييييكارتري رِووبيييةرِوو بؤتيييةوة كييية توانيوييييةتي زؤر  

 بة ئازايانة  لةطةلَيان دا جبةنةيَت. 

يَيييت سيييةرهةلَكاني ئيييةس ظايرؤسييية سرووشيييتية    هةرضيييةنكة  نازانر
يييان دةسييتكردية و ضييوونكة ئييةمرِؤ ليية سييةدةية  داييين مرِؤظييةكان       
دةتييوانن شيي  زؤر نييامؤ و مةترسيييكار درووسييت بكييةن و كيية واي ليييَ      
ديَييت ئيييرت رِووداوةكييان ليية سرووشيي  بوونييةوة دةربضيييَت و بكةويَتيية      

ا بيياؤ دةكييرا  ذيَيير دةسيي  مرِؤظيية نامؤكييانو خييؤي ليية سييةرةتادا و     
كيية هؤكارةكييةي بييؤ خييةلَكي ضييل دةطةرِيَتييةوة كيية خييؤي هةرلييةويَوة      
سةرضييياوةي درووسيييت بيييووني ئيييةس ظايرؤسييية بيييووو بيييةهؤي ئيييةوةي 
ولَيياتيَكي وةكييو ضييل كيية ليية ئاسييتيَكي ثيَشييكةوتووي  ثيشةسييازي و       
تييةكنؤلؤجيا ...هتييك داييين كةضييي خةلَكةكييةي ئاسيي  رِؤشيينبرييان        
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خواردنيييةوة  كييية دةسيييت دةبيييةن بيييؤ ضيييةنكين    زؤر توازة  لييية رِووي
خييواردني قيَييزةون كيية خييودي خييؤس نيياويَرس سييةيري بكييةي كةضييي        
لةتيةكييةوة طييةلَيي وةكييو ضييل بةلةزةتييةوة دةي خييؤن بييؤ كونيية        
خييواردني شييةس شييةمة كييويَرة يييان بييؤ  لةطييةلَ ضييةنكين شيي  تييري      
قيَييييزةون كيييية بةشيييييَي زؤري ثزيشييييكاني ضييييل هؤكارةكييييةيان    

 بؤ خواردني ئةس جؤرة شتة قيَزةونانة .طةرِانكةوة 

ئةطيييةر ضيييي لييية ئيَسيييتادا ئيييةس ظايرؤسييية لييية ولَاتييياني ئيسيييَمي  
بلَاوبؤتييييةوةو لةطةلَيشيييييكا ثييييياواني ئييييايين ليييية رِيَةيييياي       
مي بيييةرةكاني مزطةوتييية ثيييةياميَكي تؤقيَنيييةر دةدةنييية بيييةر طيييويَي   
موسيييلَ انان كييية طوايييية ئيييةس ظايرؤسييية لييية ليييةتين خيييوداوة  بيييؤ  

ي نيَييردراوة  بييؤ ئييةوةي خةلَكةكيية بيية ئاطييا بيَتييةوة ليية كييارة    طةلةكيية
خراثييةكاني لةسييةر ئييةس طييؤي زةويةداوكيية ئيييرت ئةمييةو ليية رِووة        

 ئاينيةكةيةوة بةس جؤرة ئايكياية خويَنكنةوةي بؤ دةكريَت.

لييية هيييةمان كاتيشيييكا ئاراسيييتةيةكي سياسيييي هةيييية كييية طوايييية    
كيية بةهييةموو جييؤرة  دووبييارة ئييةمريكا ئييةو ولَاتيية ز يَييزةي جيوييان    

هيَزيَكيييي ئيييابووري و سيييةربازي و تةكنةلؤجييييةوة خيييؤي سيييةثانكوة   
بةسيييةر تيييةواوي جيوانيييكاو كةضيييي ئيييةس جيييارة هةلَسيييتاوة بييية     
بلَاوكردنيييةوةي ئيييةس ظايرؤسييية لييية جيوانيييكا و بةتايبيييةتيت لييية    
ضييل بييؤ ئييةوةي ئييابووري ضييل تووشييي ئيفليييب بييوون بيَييتو بييةلَاس ميين   

اسييت بيَييت ضييوونكة ليية دةرئةِامييكا     ثيييَم وانييية ئةميية شييتيَكي رِ   
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ئييةمريكا خييؤيت دةكةوَيتيية نيَييو ئييةو تةلَةيييةوة كيية بييؤ جيويياني         
 داناوة بؤية دةتوا  بلَيَم ئةطةريَكي توازة...

بةهيييةر ريييال طيييرنط نيييية بةتميييةوة كييية ليييةرِيَةاي سرووشيييتيةوة   
بلَاوبؤتييييةوة ئييييةس ظايرؤسيييية ييييياخود ليييية رِيَةيييياي دةسييييتكردي  

ليية كؤتييايي دا ئييةس ظايرؤسييةو بييووني      سياسيييةوةو ضييوونكة هييةر  
ناميَنيَيييت كييية ئيَسيييتا جيويييان بةدةسيييتيةوة دةنالَيَنيَيييت وة دةبيَتييية   
ميَبوويييية  بيييؤ مرِؤظاييييةتيو ضيييوونكة ليييةثاو ئيييةس ظايرؤسييية     
دةبيَييييت خؤمييييان بييييؤ ضييييةنكين ظييييايرؤؤ و جييييةنةي ئييييالَؤزترو 
مةترسييييكارتر ئامادةبكيييةين كييية رِووبيييةرِووي  ذيييياني مرِؤظاييييةتي   

 وة.دةبيَتة

ئاييييا دةبيَيييت كيييةي ئيييةو رِؤذة بيَيييت مرِؤظيييةكان بةشييييَوةيةكي ئييياراس 
 ذيانيان بةرِيَ بكةن؟

2020|3|2*مالَكيييييييييييييييييييييةرِي خةنيييييييييييييييييييييكان
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 نةورؤز لةسةردةمي كؤرؤنا

 

نيييةورؤز يييياخود ميييانةي بيييةهار كييية بييية جيييوانرتين  وةرزي سيييالَ    
دادةنريَيييت بيييؤ مرِؤظيييةكانو هاوكيييات  بيييؤ كيييورد ئيييةس وةرزة بيييؤي    

ني تييير ضيييوونكة خييياوةن ميَبووييييةكي تايبيييةتي جيييياوازترة لةطيييةت
خييؤي هةييية كيية دةطةرِيَتييةوة بييؤ سييةردةمي كيياوةي ئاسيينةةر كيية لييةو     
رِؤذةدا بةسيييةر زوريييا  سيييةركةوتوو دةبيَيييت و مةشييي ةلَي ئييياطري      

ي ئييييازارة كيييية هييييةموو 21نييييةورؤز  دادةطريسيييييَنيَت ئييييةو رِؤذةو 
ة سيييييالَيَي ئيييييةس رِؤذة بةيةكيييييةس رِؤذي نيييييةورؤز دادةنريَيييييت و و  

هاوكيييياتيت بةسييييالَي نييييويَي كييييوردي دادةنريَييييتو ئةطةرضييييي    
بةدريييييبايي ميَييييبوو داطريكييييةران و دووذمنيييياني كييييورد بييييةرةدةواس 
هيييةولَيان داوة كييية كيييورد ئيييةس  بؤنييية تايبةتيييةي خيييؤي نةكاتيييةوة  
بةتايبييييةتي لةسييييةردةمي رِذيَ ييييي بيييية    كيييية تييييةواوي ئييييةس 

يتواني بؤنةيييةي ليية كييورد قةدةيييةكردبوو بييةلَاس هيييي كاتيَييي نيية      
 ئريادةي كوردبوون لة تاكي كورد قةدةيةبكات.

هةلَبةتييية كيييورد ليييةس ميييانةي بيييةهار و نيييةورؤزدا خييياوةني رِؤذي     
 )رِةو و سكية(  ئةوانيت بريتل لة:

وة دةسييي  ثيَكيييرد كييية  1988ئيييازاري سيييالَي 16رِؤذة رِةشيييةكة لييية 
ئييةويت بييري  بييوو ليية ئةِامييكاني زِييرية شيياَلاويَكي طييةورةي        

و كي ياوبييييياران كييييية كرايييييية سيييييةرطةلي كيييييورد و ئيييييةنفال  
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بةتايبييةتيت هةلَبيييةي شييةهيك كيية دةيييان رِؤلييةي كييورد بييةثريو        
بةطةِييةوة بوونيية قوربيياني شييالَاوي ئةنفالةكييةي رِذيَ ييي بيية         
كيية ئيييرت بييةهار و نييةورؤزي ئييةو سييالَة بييؤ كييورد بييووة نييةورؤزيَكي       

 رِةو.

تاريكيية كيية كراييية   بييةلَاس ثيياو ضييةنك سييالَيَي لييةو رِووداوة رِةو و    
كييورد تييواني   1991سييةر طييةلي كييورد بييةلَاس ليية بييةهاري سييالَي       

رِؤذي سييكي بؤخييؤي تؤماربكييات ئييةويت بيية دةركردنييي بيية   بييوو       
ليييية ناوضييييةكانيان دا كيييية ناويييييان ليَنييييا رِاثييييةرِين ئةطةرضييييي 
برينيييةكان و ئازارةكييياني كيييورد هيييةروةكو خيييؤي ميييابوو بيييةلَاس       

ة بيية خؤشييي و بييةرِؤذيَكي سييكي    توانيييان بييةهارو نييةورؤزي ئييةو سييالَ   
 بةرِيَي بكةن.

سييالَي ديكييةدا ليية بييةهارو نييةورؤزيَكي تييردا جيياريَكي تيير      28ثيياو 
كييورد رِووبييةرِووي ناخؤشيييةكي تيير بييووة كيية ئييةويت بلَاوبوونييةوةي       
ظايرؤسيييي كؤرؤناييييةو هةرضيييةنكة ئيييةس ظايرؤسييية بةتيييةنيا طيييةلي  

سيييةرقالَ كيييوردي نةطرتؤتيييةوة بيييةلَكو هيييةموو جيوييياني بةخؤييييةوة  
كيييردوة وة هيييةروةها سةرليَشييييَوانيَكي طيييةورةي لةسيييةر طيييؤي زةوييييكا 
درووسييت كييردوةو تاكيية ضارةسييةري ئييةس ظايرؤسييةو ليية ئيَسييتادا         
بريتيييية لييية خؤثاراسييي  و  دووركةوتنيييةوة لييية شيييويَين طشييي  و    
قيييةرةبالَ ي و واتييية نابيَيييت هاولَاتييييان بيييؤ كييياتيَكي نادييييار       

رةبالَ ي درووسيييت بكيييةن ضيييوونكة رِووبكةنييية شويَنةطشيييتيةكان و قييية
دةرئةِامةكيييييةي دةبيَتييييية هيييييؤي بلَاوبوونيييييةوة  ةراوانبيييييووني 
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ظايرؤسييةكةو ئةمييةو وا دةكييات كيية نييةورؤزي ئييةس سييالَ و دةنةيية        
زولَالةكيييةي رةسيييةن زييييرة  لييية سيييةيرانةاكاني كوردسيييتان  يييةي  
نةييييةت هاوشييييَوةؤ سيييالَةكاني ديكيييةداو بيَةوميييان ئةميييةو نابيَتييية 

  ضيييوونكة طةشيييت و نيييةورؤز بؤنةييييةكي سيييالَانة و  هييييي كيَشيييةية
كةلتوريَكيييية كيييية هييييةموو سييييالَيَي دووبييييارة دةبيَتييييةوة بييييةلَاس  
تةنكرووسيييي  و جةسييييتةي  مييييرِؤظ هييييةموو سييييالَيَي دووبييييارة    
نابيَتييييةوةو ئةطييييةر ئيَ ييييةو طرنةييييي بةتةنكرووسيييي  خؤمييييان  
نيييةدةين دةرئةِامةكيييةي دةبيَتييية هيييؤي زيانةةيةنيييكان بيييةخؤمان و  

ةرةكاكان و بؤيييية نيييةورؤزي ئيييةس سيييالَ بييية نيييةورؤزي     دةورووبييي
خؤثاراسييي  لييية تةنكرووسييي  خؤميييان و خيَيييزان و كؤمةلَةاكيييةمان    
دادةنييييَل بيييؤ ئيييةوةي بتيييوانل بةشييييَوةيةكي سيييةتمةت سيييةربكةوين 

 بةسةر ئةس ظايرؤسة كووشنكةية كة هاتؤتة ناومانةوة.

 2020|3|20مالَكةرِي خةنكانو 
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 ان بؤ باشوري كوردستان ...شتومةكة هاوردةكراوةك

 

ميياوةي ضييةنكين سييالَة هييةريَ يَكي كييوردي ليية  يَييرا  درووسييت بييووة      
بييية نييياوي باشيييووري كوردسيييتانةوة كييية هاوكييياتيت بييية ني ضييية    
سيييةربةخؤيية  دانيييي ثيادةنريَيييت لييية نيَيييو سياسيييةتي  يَيييرا  و    
ولَاتيياني جيوييانو بييةلَاس ئييةوةي كيية جيَةيياي نيةةرانييية ئةوةييية ليية      

ضييةنكين سييالَةدا كيية  لةتيييةن كؤمةلَيية كةسييانيَكةوة       ميياوةي ئييةس  
كييية توانييييان بيييد بييية روك يييكاري ئيييةس ني ضييية سيييةربةخؤييةي    
باشيييووري كوردسيييتان كةضيييي نيييةيان توانييييوة هيييةرطيز برييَكيييي     
دووربينانيية بيييؤ سييةرجةس كةرتيييةكاني ئييةس هةريَ ييية بكةنييةوة كييية     
ديييييارترين كييييةرتيت هييييةتاوةكو ئيَسييييتاو ةييييةرامؤو كييييراوة و  

ي ثييييَ نادريَيييت ئيييةويت  كيييةرتي كشيييتوكالَة واتييية  نيييةيان  باييييةخ
توانييييوة لييية مييياوةي ئيييةس ضيييةنكين سيييالَةي روك رِانيانيييكا طيييةلي  
كيييورد  تيييامي بةرهةمييية ناوخؤيييييةكاني ولَاتةكيييةي خيييؤي بكيييات    

 كةضي تةنوا بؤني نةوتة رِةشةكةي ولَاتةكةي كردووة.

بيييييةردةواس  بيييييؤ ثرِكردنيييييةوةي ثيَكاويسيييييتيةكاني رِؤذانيييييةي   
لَاتيييان كيية طييرنةرتين ثيَكاويسييتيت خواردنيية كةضييي بييةردةواس       هاو

ثشيييت ان بييية ولَاتييياني دةوروبيييةرمان بةسيييتووة كييية ئةميييةو وةكيييو 
كؤيليييية بوونيَكيييية بييييؤ دةسييييكةوتين خييييواردن  ليييية ولَاتيييياني    
دراوسييييَ انوكة جيَةييياي نيةةرانيييية هيييةريَ يَي خييياوةني زةويييييةكي    

تيياني دراوسييييَ  بيية ثييي  كشيييتوكالَي بيَييت بييةلَاس برِؤييييت ليية ولَا     
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شييتوومة  بويَنيييت كيية ئيييةو ولَاتانييةو )ئيَييران و توركياييية( كييية       
زؤرتييرين ثيَكاويسييتيةكاني  هاولَاتييياني ليييَ دةهيَنريَييت  جةيية ليية       
ولَاتيييياني ديكيييية و بةداخييييةوة ليييية كيييياتي هيييياوردةكردني ئييييةو 
شيييتوموكانة بيييؤ نيَيييو باشيييووري كوردسيييتان نازانريَيييت كييية ئيييةو      

ةيييية  كواليَتييييان لييية ئاسيييتيَكي بالَيييا شيييتومةكانة هيييةتاوةكو ن رِاد
دايييية يييياخود هةرئةوةيييية دةهيَنريَتييية نيَيييو باشيييووري كوردسيييتان و   
دةبيَتييية ذةهريَيييي بيييؤ ئيييةس ميلةتييية هيييةذارة هيييةروةها دييييارترين   
ذةهيييريت لييية سيييةردةمي ئيييةمرِؤدا بلَاوبوونيييةوةي زؤري نةخؤشيييية     

 جؤراوجؤرةكانة...

ئؤكتؤبييةري سييالَي  ئييةوةي كيية بةضيياوي خؤمييان  بيني ييان ليية مييانةي    
دا كييية سيييووثاي توركييييا هيَرشييييَكي بيييةرةراواني  خيييؤي بيييؤ   2019

رِؤذئييياواي كوردسيييتان ئةِاسوبيييةلَاس هيييةرزوو خيييةلَكي باشيييووري     
كوردسيييتان بيييؤ دةرِبيييرِيين نارِةزاييييةتي خؤييييان بةرامبيييةر بييية       
هيَرشييةكةي توركيييا ليية بةرامبييةردا ضييةنكين هةلَويَسييتيان  نيشييان       

يَسيييتيت بيييري  بيييوو لييية بيييايكؤت كردنيييي  دا كييية دييييارترين هةلَو
سييةرجةس كاَلاكيياني تييوركي هةرضييةنكة بيية بييايكؤت كردنييي كالَييا        
توركييييةكان زييييانيَكي طيييةورةي بييية تييييةني ئيييابووري توركييييا       
طةيانيييكو بيييةلَاس لييية ثالَيشييييكا خيييةلَكي باشيييووري كوردسيييتاني     
نيةيييةران كردبيييوو لييية دةسيييتنةكةوتين ئيييةو ثيَكاويسيييتيةي كييية     

رِن بييةلَاس بيية مييةرجيَي  تييوركي نييةبيَت كيية ئةمييةو    دةيانييةويَت بيكيي 
زؤر ئةسيييتةمة و ضيييوونكة بيييةهؤي ئيييةوةي  كالَييياي تيييوركي دةسيييتيَكي 
بالَييياي بةسيييةر بيييازارِي هيييةريَ ي كوردسيييتان و تيييةواوي ئيييابووري    
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كوردسيييتان داطرتيييووة كييية ئةميييةو واي لييية توركييييا  كيييردووة كييية   
باشييييووري  كوردسييييتان بكاتيييية دةرطايييييةكي طييييةورة بييييؤ خييييؤ   

 لَةمةنكردني خؤي لة رِووي ئابووريةوة.دؤ

يييياخود جةييية لةمانييية هيييةركاتيَي بيانيييةويَت دةرطييياي سييينورةكاكان 
بييية رِووميييان دادةخيييةن لييية كاتيَكيييكا كييية ةانيييةويَت هةلَويَسيييتيَكي 
نةتةوايييةتي خؤمييان نيشييان بييكةين بيَةومييان ئةمييةو هؤكارةكييةي       

ووري دةطةرِيَتيييةوة بيييؤ نيييةبووني  بييييَ ثَنيييي ئيييةس ركومةتيييةي باشييي
كوردسييتان كيية هيييي كاتيَييي ثَنيَكييي بييةهيَزو دوربينانييةي نييةبووة       
بيييؤ تيييةواوي كةرتيييةكاني ولَيييات تيييةنوا بيييريي لييية دةرهيَنييياني     

 نةوتيَي كردؤتةوة و هيضي تر...

ئةطيييةر بيَيييت و طرنةيييييةكي ئيييةوتؤ بيييية بةرهيييةمي كشييييتوكالَي     
نيياوخؤيي خؤمييان بييكةين جةيية لييةوةي كيية تييامي بةرهييةمي خؤميياني      

ةطةلَيشييييكا ئييييرت ضييياومان بةشييييَوةيةكي زة  بةسيييةر     دةكيييةين و ل
ولَاتييياني دراوسييييَ ان نابيَيييتووة لييية هيييةمان كاتيشيييكا دةبيَتييية     
دةرطايييةكي بيياو بييؤ نةهيَشييتين هييةلي كييار ليية وَلاتييكا ضييوونكة        
بييةهؤي ئييةو طرنةييي دانييةي بيية تيييةني بةرووبةميية ناوخؤيةكييةي        

ؤري ولَيييات لييية دةرئةِاميييكا ضيييةنكين كارطيييةي طيييةورةي جؤراوجييي  
تيَييكا درووسييت دةبيَييت كيية ئةمييةو وا دةكييات ضييةنكين  طييةنب ليية        
بيَكيياري بييؤ خييؤي رِزطيياري بيَييت و هةرضييةنكة  ئةميية تييةنوا وةكييو          
ثرِؤذةيييةكي سييادةية بييةلَكو لييةثالَ ئةمييةدا بيية ضييةنكين ثييرِؤذةي         
طييةورةتر هةييية كيية دةتوانريَييت ئييةِاس بييكريَت بييؤ ثيَشييكةوتين        
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بيَكييياري بيييةلَاس بييية ميييةرجيَي كييية ولَيييات و كؤتيييايي ثيَويَنيييان بييية 
 دةبيَت كاري رِاستةقينةي بؤ بكريَت.

 2020|1|1* مالَكةرِي خةنكان 
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جييةنةي ئيييةمريكا و تالَيبييانو لةقةتيييةرةو ثيييَ دةنيَتييية قؤنييياييَكي    
 تر

 

ئييةمريكا ولَاتيية ز يَزةكييةي جيوييان كيية بةضييةكة ثيَشييكةوتوةكاني       
ر هييةموو جيوييان  و بيية ئابوورييية بةهيَزةكييةي بييةردةواس  خييؤي بةسيية    

دةسيييةثيَنيَت بةتايبيييةتيت رِؤذهيييةلَاتي ناوةرِاسيييت كييية بيييةردةواس     
هةولَييييكةدات لييييةذيَر سياسييييةتةكاني خؤيييييكا بيَييييت وثةِييييةي   
هةركةسيييييَكيت دةقرتيَنيَييييت كيييية دةسييييت بةسييييةر رِؤذهييييةلَاتي   
ناوةرِاسيييت دا بةريَيييتو وة هيييةروةها برِيييياري هةلَةريسييياني جيييةنط    

هيييةر طرووثيَكيييي تريؤرسييي  كييية   دةدات لةطيييةلَ  هيييةر ولَاتيَيييي و  
بزانيَيييت دةبيَتييية هؤكاريَيييي بيييؤ تيَكضيييووني ئاسايشيييي ولَاتةكيييةي و  
رِؤذهييةَلاتي ناوةرِاسييت ئةمييةو ليية ثيَنيياو ضيياوة جوانييةكاني ئييةس        
ناوضييةية نييية بييةلَكو ليية ثيَنيياو خيَيير و بيَييرة بيية ثيتةكييةي  كيية       

 ديارترينيان)نةوتة(.

ليييية دذي رِذيَ ييييي  ئييييةمريكا برِييييياري جييييةنةي دا  2003سييييالَي  
بييية   و سيييةداس رسييييَن و بيييةلَاس بيييؤ دواجييياريت ليييةناوي بيييرد و  
 يَراقيييي رِزطيييار كيييرد لييية دةسييي  ركوميييةتيَكي ديكتييياتؤر بيييةلَاس  
لةثاشييان  يَييرا  ثيَناييية قؤنيياييَكي رِةشييي رييوك رِاني ئييالَؤز كيية        

 بةضةنكان ديكتاتؤر هاتنة طؤرِةثانةكةوة.
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هةلَييكا بييةناوي دا ييت    طرووثيَكييي تريؤرسيي  سييةري   2014سييالَي 
كيية جيياريَكي تيير ئييةمريكا برِييياري جييةنةي دا دذي ئييةو رِيَك ييراوة         
تريؤرسيييتية كييية  بيييةهاوكاري  هيَيييزي ثيَشييي ةرطةي كوردسيييتان و      
سيييووثاي  يَييييرا  بيييؤ دواجييييار توانييييان شييييانة زينييييكوةكانيان    
لةناوببييييةن بةتايبييييةتيت لييييةثاو كييييوذراني سييييةركردةكةيان    

 تيةن هيَزةكاني ئةمريكاوة.بةناوي ئةبوبةكر بةيكادي لة

بيييةلَاس دريَيييبترين جيييةنةي ئيييةمريكا كييية بؤمييياوةي  بيسيييت سيييالَ   
بيييةردةواس بيييوو ئيييةويت جيييةنةي ئيييةمريكا و تالَيبيييان بوولييية       
ئةة انسييتان كيية ئييةمريكا لييةو جةنةيية بةهييةزاران سييووثا و زييياني      
ئيييابووري ثيَةةيشيييتووة و سيييةرةتاي هةلَةريسييياني ئيييةو جةنةييية      

كييية هاوكيييات لةطيييةلَ  رِووداوةكييياني  2001لَي دةطةرِيَتيييةوة بيييؤ سيييا
سيييَكتةمبةري ئييةو سييالَة كيية لةلةتيييةن ةرِؤكةيةكييةوة هيَييرو        11

كراييية سييةر ضييةنكين تيياوةري طرنةييي بازرطيياني ئييةمريكا كيية بيية        
هيَرشييييَكي تريؤرسييي  لييية قةليييةس درا كييية بةسيييةرؤكايةتي  ئوسيييامة 

كاتييةوة  بييَدن  سييةرؤكي رِيَك ييراوي قا يييكة ئييةِاس درابييووو لييةو     
جيييؤر بيييؤو سيييةرؤكي ئةوكاتيييةي ئيييةمريكا برِيييياري جيييةنةي دا دذي  
رِيَك يييراوة تريؤرسيييتيةكاني ئةة انسيييتان لةنيَويشييييانكا تالَيبيييان     

داميييةزرابوو و ئةطيييةر ضيييي   1994كييية ئيييةس رِيَك يييراوة لةسيييالَي   
ي 11ئوسيييامة بيييَدن  ثييياو ضيييةنك سيييالَيَي لييية رِووداوةكيييةي       

كيييوذرا بيييةلَاس جيييةنط    2011سييييَكتةمبةر دا بيييؤ دواجارلةسيييالَي   
كؤتيييايي نيييةهات ليييةنيَوان هيَزةكييياني ئيييةمريكا و تالَيبيييان بيييةلَكو  
جةنةةطييية زيييياتر طيييةرمي ثيَيييوة ديييياربووو بيييةهؤي ئيييةس جةنةيييةوة  
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ئةة انسيييييتان رِؤذ بيييييةدواي رِؤذ بيييييةرةو دواكيييييةوتوترين ولَيييييات 
 هةنةاوي دةنا لة دةر ئةِامي ئةو جةنةة بيَ ئاماِة.

ليية شيياري    2020ي شييوباتي  29بييةرواري  بييةلَاس بييؤ دواجييار ليية   
دةوريييةي قةتيييةر رِيَكةوتنامةييييةكي ئاشيييتيانة ميييؤركرا ليييةنيَوان     
)تالَيبييان وئييةمريكا( ئةمييةو دوا بييةدواي ئييةوة ديَييت كيية ئييةمريكا       

وة كةسيييييايةتيةكي ديييييياري  2020لييييية لةسيييييةرةتاي سيييييالَي  
رِؤذهييييةلَاتي ناوةرِاسيييي  تريؤكييييرد ليييية ةرِؤكةخانييييةي بةيييييكاد  

سييولةمياني بييوو زةبريَكييي كووشيينكةي ليية ئيَييران و       ئييةويت قاسييم 
سياسيييةتةكةي وةشيييانك و واتييية دةتيييوا  بلَييييَم  ركومةتةكيييةي       
دؤنالَيييك ترِاميييت زؤر جيييياوازتر بيييوو لييية ركومةتيييةكاني ثيَشيييووي    
ئييييةمريكا كيييية تييييواني زؤر بةوشيييييَوةيةكي بويَرانيييية سييييةربكةويَت 
بةسيييييةر سيييييةرجةس ثرسييييية سياسيييييي و ئيييييابووري و طرووثييييية 

تيةكان  بةتايبيييةتيت لييية كوشيييتين قاسيييم سيييولةمياني و   تريؤرسييي
رِيَكةوتنةكيييةي لةطيييةلَ تالَيبانيييكا  كييية لةثيَشيييرتدا بةتايبيييةتيت    
لةسييةردةمي ويَيييةتي بييارا  ئؤبامييا  نييةي دةتييواني هيييي كيياس لييةس     
دوو كيييارة ئيييةِاس بيييكاتو ئةطةرضيييي هيَشيييتا نازانريَيييت دؤخيييي     

لَاتي ناوةرِاسيييت ئيييةمريكا و دؤناليييك تراميييت  و بةتايبيييةتيت رِؤذهييية 
بيييةرةو  كيييويَ هيييةنةاو دةنيَيييت هيييةتاوةكو ثييياو هةلَبيييباردني       
سييةرؤكايةتي ئييةمريكا كيية ئيياخؤ بييؤ جيياريَكي تيير ترِامييت ديَتييةوة       
طؤرِةثييياني سياسيييي يييياخود مالَ ييياوايي دةكيييات و سيييةرؤكايةتي بيييؤ   

 كةسيَكي تر و بؤ سياسةتيَكي نويَ بةجيَ دةهيَليَتةوة .....



 خةرمانةي من

146 
 

لَيبيييان  بيييةطرنةرتين رِيَك يييراو دادةنيييرا بيييؤ ئةطةرضيييي رِيَك يييراوي تا
هاوكارييييةكاني دا يييت لييية  يَيييرا  و سيييوريا لييية سيييةرةتاي سيييالَي  

و كةضييييييييي خييييييييؤي لةبنةرِةتييييييييكا تالَيبييييييييانيت  2014
هةربةتةواوكيييييةري ةكيييييري دا يييييت و قا ييييييكة و طرووثييييية     
تريؤرسيييتيةكاني تييير دادةنريَيييت بيييةلَاس  ليييةذيَر نييياويَكي تيييرةوة     

كيييية ئةة انسييييتاني خسييييتبووة  كارةكيييياني خييييؤي ئييييةِاس دةداو
طيييةورةترين قيييةيراني ئيييابووري و سياسيييي و كؤمةلَاتيةتييييةوةو لييية  
نيَويشييييانكا ئاةرةتيييان لييية ئةة انسيييتان طيييةورةترين قوربييياني      
دةسيي  ئييةو رِيَك ييراوة بييوون و ضييوونكة رِيَك راوةكيية لةسييةر ةكييري       
ئيييايين ئيسيييَس  بنييييات نراببيييو كييية ئةميييةو واي كردبيييوو بيييةناوي 

ةرةت لييية كيييوِي مالَييية كييياني خؤيانيييةوة زينيييكاني   ئاينيييةوة ئيييا
بكيييريَنو يييياخود جيييياواز لةوانييية ئاةرةتيييان و كضيييان طيييةورةترين   
هةرِةشييييةي دةسييييت دريَييييبي سيَكسيييييان بةسييييةرةوة بييييوو ليييية    
ئةة انسيييتانو بيييةلَاس دوا بيييةدواي رِيَكةوتنامةكيييةيان لييية قةتيييةرو   
ئوميَيييكيَي بيييةدي دةكريَيييت كييية بيييارودؤخي ئةة انسيييتان و ةكيييري    

ؤر كؤتيييايي بيَيييت لييية ئةة انسيييتان و تيييةواوي ناوضيييةكاني     تيييري
رِؤذهيييييةلَاتي ناوةرِاسيييييتو يييييياخود بةثيَضيييييةوانةوة  ئةطيييييةري  
سيييةرهةلَكاني ةكريَكيييي نيييويَرتي تيييريؤر ضييياوةرِواني ئةة انسيييتان     
ئيييةو ناوضيييانة دةكيييات بيييةلَاس بييية بيييةرطيَكي جيييياوازترةوة بؤيييية   

زانل دةبيَيييت ضييياوةرِواني دميةنيييةكاني داهييياتوو بكيييةين كييية بييي    
 ضي ان بؤ دةخاتة رِوو.
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ليَييرةدا ثرسييياريَي درووسييت دةبيَييت كيية ئيياخؤ بيية هةلَةريسيياني ئييةو      
جةنةيييية و لةثاشييييان ئةِامييييكاني رِيَكييييةوتن  ن  دةسييييكةوتيَكيان 

 بةدةست هيَنا؟

  2020|3|4* مالَكةرِي رِيَةاي كوردستان
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 دةسكةوتةكان و ماةةكاني كورد لةثاو رِاثةرينةوة...

 

يييياخود شيييؤِروو ئيييةس دةسيييتةواذةية لةتييييةن ضييييين     رِاثيييةرين 
هييةذاران و كريَكيياران و طييةلي سييتةمليَكراو  درووسييت بييووةو ئةمييةو       
بييةهؤي ئييةوةي كيية ئييةو طةليية ييياخود ئييةو ضييينة هييةذارة بييةردةواس      
لييييةذيَر سييييتةمليَكردن دابييييوو لةتيييييةن كةسيييياني ةييييةرمانرِةواو   

ة ليييية كةسيييياني كاربةدةسيييي  سييييةرمايةداري زةبةترةوةوهةربؤييييي
دةرئةِامييكا ئييةو طييةل و ضييينة هةذارانيية وة بةتايبييةتيت ضيييين       
كريَكيياران دةسييتيان ناييية نيياو دةسيي  يييةكرت و زةنةييي رِاثييةرين و        
شؤرِشيييييييان ليَييييييكا ليييييية دذي دةسييييييةلَات دارة ةاشيييييييزس و    
ديكتاتؤرةكانوئةطيييييةر ضيييييي دةرئيييييةِامي بةشييييييَكي ئيييييةو    

ةرئيييةِامي رِاثةرينانييية كييية لةميَيييبوودا هةلَةريسييياوة زؤربيييةيان د  
باشيييييان هييييةبووة و وة بةثيَضةوانةشييييةوة هةنييييكيَكي تيييير هيييييي  

 طؤرِانيَكي  ئةوتؤي بةسةر نةهاتبوو.

هييةموو طييةليَط ليية جيوييان بييةثيَ قؤنيياغ و بارودؤخيية جياوازةكييان       
زةنةييييي رِاثييييةرين و شؤرِشيييييان ليَييييكاوة لييييةثيَناو سييييةربةخؤيي و 
سييييييةقامةريي ئييييييابووري و سياسييييييي و كؤمةلَاياتيوهييييييةروةها 

ةنيَويشييييانكا طيييةليَكي سيييت ةليَكراوي طيييةورةي ئيييةس طيييؤي زةوييييةدا ل
كييية بيييةردةواس لةذيَردةسيييتةو  ضةوسيييانكنةوةدا خيييؤي بينيوةتيييةوة    
ئييةويت طييةلي )كييوردة( ئييةو طةلييةي كيية خاكةكييةي دابييةو كييراوة       
بؤسييةر ضييوار ثارضيية...بةلَاس ليية كؤتايييةكاني سييةدةي بيسييتةس ليية       
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ةسيييت دةخةنييية نيَيييو  ثارضيييةيةكي طيييةلي كيييورد د  1991|3|5رِؤذي 
دةسيييي  يييييةكرتو برِييييياري رِاثييييةرين و شييييؤرِو دةدةن ليييية دذي    
دةسيييةلَاتي ديكتييياتؤري داطريطييياري بييية    كييية لييية شؤرِشيييةكةيان  
داوا دةكيييةن خاكةكيييةيان ضيييؤلَ بكيييةن و سيييةربةخؤ بييين خؤييييان      
دةسييةلَات داري خؤيييان بكييةن و ضييوونكة ئيييرت تييوورِةيي طةيشييتبووة       

ةو ثارضيييةيةو  باشيييووري  سيييةر ئيَسيييكةكاني طيييةلي كيييوردو ئييي    
كورسييييتان بييييوو كيييية يةكييييةس ناوضييييةو زةنةةكييييةي ليَييييكرا     

 شاري)رِانية(بوو.

بييؤ دواجييا توانيييان رِذيَ ييي بيية   شييار بييةدةر بكييةن و خاكةكييةيان      
ئييازاد بكييةن لييةذيَر ضيينةي دووذمنييان و ئيييرت لييةثاو ئييازادبووني         
ثارضيييةي باشيييووري كوردسيييتان كييية لكيَنيييكرابوو بة يَراقيييةوة كييية   

ةوارةيييةكي سييةربةخؤ بييؤ خييؤي درووسييت بكييات و ركومييةت      تييواني ق
و ثةرلييييةمانيت داةيييييةزريَنيَت بييييةناوي ركوميييييةتي هيييييةريَ ي   
كوردسيييتانةوةو واتييية ليييةوة بيييةدوادا ئيييةس ثارضيييةي بيييؤ خيييؤي      
كاروبارةكييياني خيييؤي بيييةرِيَوةدةبات هيييةروةكو ني ضييية سيييةربةخؤية   

ا و و بييةلَاس  جييياواز  ليية سيييَ ثارضييةكةي تيير كيية بييةولَاتاني سييوري     
توركييياو ئيَييران لكيَنرابييوون بييةردةواس بييوون ليية ذيَيير دةسييتةي ئييةو       

 سيَ دةولَةتة .

هةلَبةتييية بةشييييَكي ئيييةو داطريكييياري و ضةوسيييانكنةوةي كيييورد كييية   
لةبةرامبييييةري ئييييةِاس دةدريَييييتو دةطةرِيَتيييية بييييؤ نيَييييو خييييودي 
ييييةكرِيزي خيييؤي ضيييوونكة دةسيييةلَات دارانيييي كيييورد  هييييي كاتيَيييي   
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ي ييييية  دةنةييييي و ييييية  هةلَويَسيييي  كاريييييان لةسييييةر طوتييييار
نةكردؤتييييةوة وبؤييييية بييييةردةواس دووذمنييييان زةةييييةريان بييييةكورد  
هيَنيياوةو ديييارترين كونييةو ئييةوة بييوو كيية لييةثاو ضييةنك سييالَيَكي     
كيييةس لييية درووسيييت بيييووني هيييةريَ يَكي ني ضييية سيييةربةخؤ بيييةلَاس    
نييةبووني ييية  دةنةييي و طوتيياري هاوبييةو واي كييرد كيية دوو هيَييزي       

ثييييارتي و يييييةكيَ  بكةونيييية جييييةنط و سييييةنةةر   دةسييييةلَات دار
لةيييةكرت رِابةييرن كيية ئييةو شييةرِةو بيية شييةرِي نيياوخؤ دادةنييراو واتيية     
ليَييييرةو دووبييييارة ثرسييييةكان و دةسييييكةوتةكاني كييييورد كةوتنيييية   
مةترسييييةوة  بيييةهؤكاري كيَشيييةو ناخؤييييةكاني نيَيييو ميييالَي كيييوردو   
هيييي دوور نييةبوو كيية كييورد بييةهؤي ئييةو جةنةيية ناوخؤيييةوة ئييةو        

ي ضييية قةوارةييييةي خيييؤي لةدةسيييت بيييكاتو بيييةلَاس هةولَيييةكاني     ن
نيَودةولَيييةتي وكيييةو و هيييةوا سياسييييةكة رِيَةييياي بيييةو بارودؤخييية    
نيييةدا كييية جييياريَكي تييير ثارضيييةي باشيييووري كوردسيييتان بكةويَتيييةوة 
ذيَييير دةسييي   يَيييرا  وةكيييو ثاريَزطاييييةكي دةرةجييية دوو و سييييَ       

 مامةلَةيان لةطةلَ دا بكات.

دا جييةنط لييةنيَوان ئييةو دوو هيَييزة دةسييةلَات     ئةطةرضييي ليية كؤتييايي  
دارة كؤتيييايي هيييات بيييةلَاس سييياردي و طيييرذي و ئيييالَؤزي و طوتييياري دذ  

 بةيةكيان  لةنيَوان دا بةردواس بوو.

هةرضييةنكة لييةثاو رِاثةرِينييةوة دةسييت كييرا بةدرووسييكردني ثييرِؤذة       
و خزمييةتةوزاري بييةلَاس تييةنيا بةوشيييَوةيةكي توةكييي بييوون بييةلَكو       

ةيةكي  زة  نيييييةتوانراوة سيييييةرجةس ئيييييةو ثيييييرِؤذةو    بةشييييييَو
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خزمةتةوزاريانيييية ثيَشييييكةو بيييية هاولَاتيييييان بكريَييييت لةتيييييةن 
ركوميييةتي كوردييييةوة كييية لييية ثييياو رِاثيييةرين داميييةزراو لةطيييةلَ   
ئةوةشييكا كيية ميين تيَبييينم لييةس ركومةتيية كورديييةدا كييردوة ئةوةييية       

بييةرةو كيية رِؤذ بيية رِؤذ بنايييةي ضييينايةتي لييةنيَو كؤمييةلَةاي كييوردي     
زة  بوونيييييةوة دةرِوات لةسيييييةرجةس كةرتيييييةكاني خزميييييةتةوزاري   

 كةوةكو ية  ثيَت كةو ناكريَت بؤ سةرجةس تاكةكان.

ئةطيييةر ضيييي ئيَسيييتا ثارضيييةي باشيييوور بييية ني ضييية سيييةربةخؤية   
دادةنريَيييت جيييياواز لييية ثارضيييةكاني تيييرو بيييةلَاس  يَيييرا  بيييةردةواس 

تان هييييةولَي ئييييةوة دةدات ئييييةو ثارضيييية سييييةربةخؤيةي كوردسيييي  
بةةرِيَنةتييةوة ذيَيير دةسيي  خييؤي بةهييةر رِيَةاييية  بيَييت كيية ئييةوةو      

كيييورد  2017وةكيييو خيييةونيَكي كولَييياو وايييية و بيييةلَاس لةسيييالَي     
برِييياري رِيفرانيييكؤميَكي دا كييية ئيييرت بةيةكيارييييةتي مالَ ييياوايي لييية   
 يَييييرا  بكيييياتو بييييةلَاس ئييييةو رِيفرانكؤميييية شكسيييي  هيَنيييياو   

بةشيييييَي ليييية خيييياكي  دةرئةِامةكييييةي بييييووة ليييية دةسييييتكاني
كوردسييتانو بييةلَاس خييؤي ليية بنةرِةتييكا ئييةو بةشييةي كيية ليية دةسيي      
كيييورد دةرضيييوو  ناوضييية كيَشييية لةسيييةرةكان بيييوون واتييية هييييي      
ثةيوةنكيييييةكي ةييييةرمي بييييةكوردةوة نييييةبوو بييييةلَكو بةداخييييةوة   
ناوضيييةيةكة دووذمنيييان وةكيييو طيييورط ضييياويان ناوةتييية سيييةري كييية  

دةلَيييَن: )هييي ئيَ ةييية(    هةرييية  ليية ثيَكواتييةكاني ئييةو ناوضييانة    
 بةلَاس رِاس  تةنيا هي كوردةو  مولَكي هيي كةسيَكي تر نية.
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ثيَويسييتة كييورد جيياريَكي تيير رِاثييةرينيَكي طييةورةتر بكييات بةهييةر        
ضيييوار ثارضيييةكةيةوة بيييؤ درووسيييت بيييووني كوردسيييتانيَكي طيييةورةو   
ئيييازاد كييية لييية ذيَييير ضيييةتري ئالَييياي رِةنةييييين كوردسيييتانكا        

نكة ئييييرت ئيييةو كاتييية كيييورد سيييةرجةس ميييا  و  حبةسييييَتةوةو ضيييوو
 دسكةوتةكاني بةدةست دةهيَنيَت.

 2020|3|7*مالَكةرِي رِيَةاي كوردستان 
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 لة بةهاري  ةرةبيةوة بؤ  ثايزي  ةرةبي

 

هةلَبةتييية ثييييَت نيييؤ سيييالَ لةميييةو ثييييَت لييية نيَيييو رِؤذهيييةلَاتي    
ناوةرِاسيييتكا شؤرِشييييَي  دذي هيييةذاري و برسييييةتي و طةنيييكةلَي بيييةرثا  
بييوو كيية نيياوي ليَنييرا بييةهاري  ييةرةبي و كيية هاوكييات بةشيييَكي زؤري     
ولَاتيياني  ييةرةبي ليية خييؤي طرتييةوة وة ديييارترين ولَيياتي  ييةرةبي       
كيية هييةتاوةكو ئيَسييتا كراوةتيية مل َنيييَ و جييةنط و كاولكيياري  كيية       
هاوكيييات لةطيييةلَ سيييةرهةلَكاني ئيييةو شؤرِشيييةوة كييية هيييةتاوةكو      

ايةوكة  زيييياتر لييية نيييؤ ئيَسيييتاو  هيييةر بةردةوامييية ئيييةويت سيييوري
سيييالَة ولَييياتيَكي وةكيييو سيييوريا بؤتييية شيييويَين ييييةكَيي كردنيييةوةي  
مل َنيَييييي دةولَةتيييية ز يزةكيييياني جيوييييان كةدةرئييييةِامي ئييييةو 
شؤرِشييةيان بيية هييةليَكي طييةورة قؤسييتةوة كيية تيَيييكا قوميياري خؤيييان     
لييةس ناوضييةيةدا بكييةن و سييةرجةس بةرذةوةنكيييةكاني خؤيييان تيَييكا       

وةووة هةرضيييةنكة كيييورديت لييية نيَيييو طؤرِةثانةكييية  ييييةكَيي بكةنييية
داييية كيية ئييةويت دةيييةويَ لةطييةلَ ئييةس قومارضييية طةورانييةدا ييياري      
بكيييات و بةهيييةر شييييَوةيي مييياا خيييؤي وةربةريَتيييةوة كييية ضيييةنكين  

 سالَة ماةةكاني ليَ زةوت كراوة.

جييياواز ليية بييةهاري  ييةرةبي ثيياو نييؤ سييالَ بةسييةر ئييةو رِووداوة        
رِؤذهييةلَاتي ناوةرِاسييتكا شؤرِشيييَكي تيير سييةري     جيياريَكي تيير ليية نيَييو  

هةلَكاييييةوة  كييية ليييةوةرزي ثيييايزةوة دةسييي  ثيَكيييرد هةربؤيييية      
دةتييوا  بيية ثييايزي  ييةرةبي ليية قةلييةمي بييكةس و كيية ئييةويت ليية      
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شيييةقامي  يييةرةبي بةييييكاد هةلةيسيييرا دذي هيييةذاري و طةنيييكةلَيو    
و  كيية هاوكيياتيت زييياتر ليية ميياوةي رييةةتاو ثيَيينب رِؤذة بةردةواميية      

كييية هيييةتاوةكو ئيَسيييتاو نازانريَيييت داهييياتووي ئيييةس خؤثيشيييانكانة 
ن دةسيييتكةوتيَكي دةبيَيييت بيييؤ طيييةلي  يَيييرا  و بةتايبيييةتيت بيييؤ     

 ضيين طةِاني خيَر لة خؤ نةديو...

  2019|12|14كةرِي خةنكان بلَاوكراوةتةوة لة مالَ
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 لة رِؤذي جيواني ماةةكاني مرِؤظ ...

 

ليية رِؤذيَكييي  وةكييو ئييةمرِؤدا واتيية    رييةةتاو ييية  سييالَ ثيييَت ئيَسييتا  
كييية جارناميييةي ماةيييةكاني ميييرِؤظ لةتييييةن نةتيييةوة     12|10لييية 

يةكةرتوةكانييةوة ئي زاكييرا و كيية هاوكيياتيت هييةموو سييالَيَي يييادي       
ئييةو رِؤذة دةكرَيتييةوة و كيية لييةو يييادةدا ئييةوةمان ثيَييي دةلَيَييت كيية        

يَي ئيييرت ليية ثيياو ئي زاكردنييي ئييةو جارنامةيييةوةو بييووة دةسييتكيَك      
بيييؤ ثيَشييييَلكردني تيييةواوي ماةيييةكاني ميييرِؤظ لةسيييةر ئيييةس طيييؤي    

 زةويةدا.

هةرضيييةنكة لييية جارنامةكيييةدا ضيييةنكين ميييادةي تيَكايييية كييية هييييي  
كاميييان بايييةخي ئييةوتؤي ثيييَ نييةدراوة بييؤ مييرِؤظ و وةيييةكَيي ليية        
مادةكيييان كييية زؤر بةتميييةوة جيَةييياي تيَبينيييةي ئةوةيييية كييية ئامييياذة 

مرِؤظيييةكان بييية تيييةواوةتي لييية   بيييةوة دةكيييات كييية دةليَت:هيييةموو 
بيييةردةس ياسيييا يةكسيييانن  وة نابيَيييت هييييي جياوازيييية  بكريَيييت لييية 
نيَوانيانيييكا بيييةلَكو بةشييييَوةيةكي دادثةروةرانييية مامةلَييية لةطيييةلَيان   
بكريَييت بييؤ ئييةوةي ماةييةكاني خؤيييان وةربةرنييةوةو بييةلَاس خييؤي ليية      
بنةرِةتييكا ئييةو مادةييية بيية هةلَيية نووسييراوة ضييوونكة ليية برييييان         
كييردوة شييتيَكي بييؤ زييياد بكييةن كةئييةويت تييةنيا مرِؤظيية هةذارةكانيية     
كيية دةبيَييت لةبييةردةس ياسييا ضييؤ  دابييكةن و بيية هييةموو سييزايةكي        
دادطييياو ياسيييادا رِازي بيييد و نابيَيييت دةنيييط هيييةلَبيِن ئةطيييةرنا       
دةنةييييان بةتيييةواوةتي كيييت دةكريَيييت وبيييةلَاس بيييؤ مرؤظييية دةسيييت   
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دادةنييريَن ليية نيَييو كؤمييةلَةا  رِؤيشييتووةكان  كيية بيية مرِؤظيية طييةورةكان   
ئييةوان بؤيييان هةييية ئةطييةر هييةر سةرثيَضييية  بكييةن ييياخود هييةر        
خراثةييية  بكييةن نابيَييت ياسييا سييزايان بييكات كةضييي خييؤي ليية         
بنةرِةتييكا هييةر خؤيييانن ياسييا بييةرِيَوة دةبييةن و ياسييا دادةنيييَن بييؤ        
كةسييياني هيييةذار و ليَرتيييةوماو و ئةميييةو هؤكارةكيييةي بيييؤ ئيييةوة      

دادثةروةييييةكي رِاسيييتةقينة ليييةنيَوان مرِؤظيييةكان   دةطةريَتيييةوة كييية  
دا نيييية خيييؤي لييية بنةماييييةكي رِاسيييتةقينةدا كييية دةبيَيييت بةوتريَيييت 
ئةوةيييية كييية زؤر بيييةتوة رِوونيييةوة وة رِؤذانيييةو ليييةثيَت ضييياوي      
خؤمييييةوة بةهييييةزاران خراثييييي و طةنييييكةلَي و ثيَشييييلكردني ميييياا 
هييييةذاران دةكريَييييت كةضييييي ياسييييايةكي دادثةروةرنييييية ميييياا    

رتييةوماوان وةربةريَتيية ئةمييةو هؤكارةكييةي بييؤ ئييةوة دةطةرِيَتييةوة       ليَ
كييية وشيييةي دادثيييةروةري لةتييييةن مرِؤظييية طيييةورةكان تيييريؤر كيييراوة 
زينكةبةضيييالَيان كيييردوة بؤئيييةوةي هيييةذارةكان ةةنييية ذيَييير دةسييي  
خؤييييان وكييية ئييييرت بيييةهيي شييييَوةية  داواي ماةيييةكاني خؤييييان      

نييةي بييةناو ميياا مييرِؤظ و   نةكييةن ليية ياسيياو هةربؤييية ئييةس رِيَك راوا  
ييياخود نةتيييةوة يييةكةرتوةكان كييية ئةمانيية خؤييييان بيية ثييياريَزةري     
ماةييةكاني مييرِؤظ دادةنيييَن بييةلَاس هيييي كاتيَييي رِاسييت نييية و تييةنيا       
بةرذةوةنييكي خؤيييان ليية ثيَشييةنةي كارةكيياني خؤيييان دانيياوة هيييي        
تيير... ضييوونكة هييةردةس و هييةردةس هييةذاران و بيية تايبييةتي ضيييين        

كييية ضيييينيَكي طيييةورة سيييتةمليَكراوة بيييةردةواس دةبيَيييت لييية  كريَكيييار 
ثيَشيييييلكردني ماةيييييةكانيان هيييييةتاوةكو ئيييييةو رِؤذةي دةنةيَكيييييي 
رِاسيييتةقينةي دادثيييةروةر درووسيييت نيييةبيَت كييية بتوانيَيييت رِووبيييةرِووي 



 خةرمانةي من

157 
 

هييييةموو ثيَشييييلكاريةكان ببيَتييييةوة كيييية لةبةرامبييييةر مرِؤظيييية     
و  هييييةذارةكان دةكريَييييت. ئةطييييةر ئيَسييييتا كوونةيييييةكي بضييييو  

بويَن ييةوة كيية ليية سييةردةمي ئيَسييتادا دةبييينل بيية دةيييان مرِؤظييي         
هييةذار بيييَ راليية ليية مييالَ و رييالي خؤيييان دةركييراون كةضييي ئةطييةر      
ئيَسيييتا ياسيييايةكي دادثيييةروةر بيييووني هةبوايييية ئيييةوا مييياا ئيييةو  
مرِؤظيية هةذارانييةي ليية كةسيية خراثييةكان وةردةطييرت كيية خؤيييان بيية      

ة ئيَسييتا  ئييةو جييؤرة مرِؤظانيية    مرِؤظييي طييةورة دانيياوة وةرطرتبايييةو   
 ذيانيان وانةبوو بةلَاس نية نية نية بؤضي؟ نازا ! 

جييياواز لييةس مادةييية كؤمييةلََيي مييادةي تييري تيَكاييية كيية يييةكيَكي        
تريييان لييةو مادةييية باسييي ئييازادي رِادةرِبييرِين دةكييات بيَةومييان ئييةس      
مادةييييةو دووبيييارة هييييي خزميييةتيَكي بييية ئيييازادي رِادةرِبيييرِين       

بيييةلَكو بيييةردةواس ثيَشييييَلي تيييةواي ئيييازادي رِادةرِبرينيييةكان  نيييةكراوة
دةطريَيييت لييية نيَيييوان مرِؤظيييةكان لةسيييةر ئييياين و رِةطيييةز و نيييةذاد و  
رِةخنةطرتن...هتييك كيية زؤرجيياران ئييةو مرِؤظيية بييةرةو رِيةيياي مييردن       
دةبريَييت بييةَلاس ئييازادي رِادةرِبييرِين خييؤي ليية بنةرِةتييكا دةبيَييت ليية        

وليَتييةوة كيية  بييةخؤيان بلَييل ميين مييرِؤظم    نيياخي تاكةكانييةوة هييةلَ برت 
بييوو  هةييية لةسييةر ئييةس طييؤي زةويييةدا هةربؤييية ميين ئييازادس و بيية      
ئازادانييية بريدةكةميييةوة و بييية ئازادانييية دةذييييم و لييية هييييي كةسييييَي 
قييةبول ناكييةس سيينور بييؤ ئييازادي بريِورِاكييا  دابنيَييت بييةلَكو ئييةوة        

كةسيييَكي تييري  خييؤمم كيية ضييؤن سيينور دادةنيييَم بييؤ بريِورِاكييا  نيية      
بةرامبيييةرسو كةسيييي بةرامبيييةر ئيييةركي ئةوةيييية كةتيييةنيا  رِيَيييز لييية 
بريورِاكيييا  بةريَيييت  وة بييية ثيَضيييةوانةوةو منييييت بريِورِاكييياني      
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بةرامبيييةر بييية هةنيييك وةربةيييرس و سيييووكايةتي ثييييَ نةكيييةس و كييية   
ئةميييةو وا دةكيييات يةكسيييانية  لييية نيَيييوان مرِؤظيييةكان درووسيييت    

 بيَت.

يييةتي دا كاتيَييي  مييرِؤظ  ديَتيية سييةر ئييةس     خييؤي ليية بنضييينةي مرِؤظا  
طييؤي زةويييةدا هييةموو مرِؤظييةكان وةكييو يييةكن و  هيييي جياوازيييةكي        
ليية نيَوانيييان دا بييةدي ناكريييت بييةلَاس بيية تيَكييةر بييووني كاتييةكان و     
سييييةردةمةكان مرِؤظييييةكان ئييييالَوطؤرِي مةترسيييييكاريان بةسييييةردا    
و ديَييتو كيية هيييي كاتيَييي هةسييت بيية بييووني خؤيييان ناكييةن ييياخ        

رِؤذيَييي ليية خؤيييان ناثرسيين ئييةو جييؤرة مرِؤظانييةي كيية بيية شيييَوةيي      
دةطيييؤرِين كييية لييية ثيَسييي  مرِؤظاييييةتي بيييوون دةردةضييين و دةضييينة  
قييالبيَكي ثييرِ ليية نييا مييرِؤظ بوونييةوة  و بييري لييةوة ناكةنييةوة كيية بلَييل    
ئيَ يية بؤضييي وا طييؤرِاوين ضييوونكة ئيَ يية مييرِؤظل وشييةي مييرِؤظ واتيية        

خؤشةويسييي  لييية نيَيييوان يةكيييكي نييية      درووسيييكردني هيََنيييةي 
درووسيييتبووني رِ  و كينيييةوة ييييةكرت لييية نييياوبردن كييية ئةمييية هييييي  
كاتيَييي سييوود بيية مرِؤظايييةتي بييوون ناطةيييةنيَتو هةربؤييية دةبيَييت       
مييرِؤظ لةطيييةلَ خييؤي دابنيشييييَت و دادطيييايي خييؤي و دةروونيييي بكيييات    
نيية  هييةر بةشيييَوةيةكي هةرِةمةكيانيية بييري ليية ذيييان بكاتييةوة كيية       

ة دةرئةِامةكةيشيييي بييية زييييان دةشيييكيَتةوة بةسيييةر خيييودي     لييي
 مرِؤظايةتي بوون

 مرِؤظ وشةيةكي ئالَؤز و بيَ سةرو بةرة 
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 كريَكاران لةسةردةمي كؤرؤنادا

 

سييةرةتا ثيييَت ئييةوةي دةسييت بكييةس بيية بةنووسيييين وتارةكييةس داو        
سييَلاوَيي بييؤ روورييي ثيياكي ئييةو كريَكييارة زةمحةتكيَشييانة دةنيَييرس        

لييةثيَناو جييةنط كييردن لةطييةلَ نييان و ئييازادي طييياني خؤيييان        كيية 
سييييكاردوة و هييييةروةها سييييلَاوس بييييؤ  سييييةرجةس  ئييييةو كريَكييييارة    
زةمحةتكيَشييانانة هةييية كيية ئييةمرِؤ ليية طؤرِةثيياني خييةبات كييردن        
ئاميييادةن ليييةثيَناو بةدةسيييتويَناني نيييان و ئيييازادي و يةكسييياني داو    

وونيية ليية خييةباتي  كيية هيييي كيياتيَكيت كؤليييان نييةداوةو بييةردةواس ب   
خؤيييان ليية دذي سيسييتةمي سييةرمايةداري داو كيية ليية خةبةتاكييةيان       
دا  ئييياوات دةخيييوازن رؤذيَيييي بيَيييت ضييييرت جيييياوازي ضيييينايةتي       
نييييةميَنيَت و سييييةرجةس ضييييينةكان بةضيييييين كريَكارانييييةوة لييييةذيَر 
ضيييةتري يةكسييياني دادثيييةروةري دا بيييبين و ئييييرت كؤتيييايي بييية      

 بويَنريَت...ئةقليةتي  ةاشيلي سةرمايةداري  

وةكييو هييةموو بؤنييةكاني تييردا و سييالَانة ليية يييةكي ئاييياردا و يييادي      
ضييينَيي دةكرَيتييةوة كيية بةدريَييبايي ميَييبوو بؤتيية قوربيياني دةسيي         
سيسيييتةمي سيييةرمايةداري و ئي كريييياليزمي  داو كييية ئيييةو ضيييينةو  و  
ضييييين ميييا  خيييوراو ضةوسييييَنراوي كريَكارانيييةوخؤي لييية راسييي  دا   

كييار هيييي جييةذن و خؤشييي نييية بؤيييان و بييةلَكو       ئييةس رؤذة  بييؤ كريَ 
ثيشييييانكاني ئازارةكانيانيييية بييييةرووي جيوييييان و سييييةرمايةداراني   
كؤنةثةرسيييتوبةرِاي مييين ئةوكاتييية دةبيَتييية جيييةذن بيييؤ كريَكيييار كييية 
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ضيييييرت لييييةذيَر سيسييييتةمي سييييةرمايةداري دا نةضةوسيييييَنريَنةوة و   
سيييةرجةس ماةييية خوراوةكانييييان بيييةدي بيَيييتو  هيييةتاوةكو ئيَسيييتا    

يَكييياران بيييؤ ثةييييكاكردني ثارووييييةكي نيييان دا ضيييةنكين ريَةييياي   كر
سييةخت و كيياري قييورؤ  ثيَيييان ئييةِاس دةدريَييت و كيية زؤرجيياريت        
ليية ئييةِامي ئييةو كييارة قورسييانةدا و كريَكييار ذييياني خييؤي لةدةسييت     
دةدات و لةثاشييييانيت هيييييي جييييؤرة بي ةييييية  بييييؤ خيَزانةكييييةي  

بي ةيييةكي  دةسييتةبةر ناكريَييتو جةيية لييةوةي كيية خييؤي هيييي جييؤرة     
نيييية لييية كييياتي كييياركردني داو كةضيييي سيييةرمايةداران بييييَ بييياكن و  
تةنانيييةت طالَتيييةيان بييية مردنيييي كريَكاريَيييي ديَيييت و زؤر بيَباكانييية  
هةلَسييييووكةوت دةكييييةن لةبةرامبييييةر كريَكارةكيييية و خيَزانييييةكانيان  
دا و كييية ئةميييةو  نابيَيييت ضييييرت قيييةبول بكريَيييت و بيييةلَكو دةبيَيييت   

ي هيييةموو ضيييينةكاني ديكيييةي كؤميييةلَةادا     كريَكيييارانيت هاوشييييَوة 
بيييييةلَكو بيييييةزيادةوةو و دةبيَيييييت سيييييةرجةس  خزمةتةوزاريييييية   
تةنكووسييتيةكانيان بييؤ دابييل بكريَييتو لةهييةمان كاتيشييكا  نابيَييت       
ئييييرت كريَكييياران بضةوسييييَنريَنةوةو  ذيانييييان بكريَيييت بييية دؤزة  و     
 ضييوونكة سييةرةِاس ضيييين كريَكييار  بيية داينييةمؤو بةرهييةس هيَنييةري     
ولَيييات دادةنيييريَنو بيييةلَاس بةداخيييةوة خؤييييان بيَبيييةو بوونييية ليييةو  

 بةرهةس هيَنانةي كة لة ولَات ئةِامي دةدةن.

جيييياوازتر لةهيييةموو سيييالَاني  ديكيييةداو ئيييةس سيييالَ ييييةكي ئاييييار   
هاوكييات  بييوو لةطييةلَ شييةثؤليَكي كووشيينكةي دذ بيية مرِؤظايييةتي دا       

بةشيييَكي زؤري  كيية ئييةويت بلَاوبوونييةوةي ظايرؤسييي كؤرؤنييا بييوو لة     
وَلاتيياني جيوييان داو كيية بيية بلَيياو بوونييةوةي ئييةس ظايرؤسيية بييووة        
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هيييؤي داخسيييتين سيييةرجةس كارطييية ثيشةسيييازيةكان و بازارةكيييان بييية 
رِووي تاكيييةكاني كؤميييةلَةاداو بيييةلَاس ئيييةوةي كييية ليييةس نيَوةنيييكةدا و  
طييةورةترين زةبييري ئييابووري  بةركييةوتو ئييةويت ضيييين كريَكيياران       

زؤري كريَكييياران ليييةجيوان ليييةكارةكانيان   بيييوون و كييية بةشييييَكي   
دابييييرِان و نيَردرانييييةوة بييييؤ مالَييييةوةو و كيييية هاوكيييياتيت ئييييةس  
ظايرؤسيييةو وا تةماشيييا دةكريَيييت كييية دووبيييارة كودةتاييييةكي تيييري   
سييييةرمايةداران بوبيَييييت بةسييييةر ضيييييين كريَكارانييييةوةو بييييةلَاس    
لةتيييييةكي ديكييييةوة سييييةرمايةداران هيييييي جييييؤرة زيييييانيَكي      

رنةكيييةوتوة  ليييية ئيييةِامي ئيييةس ظايرؤسييييةو    مةترسييييكاريان بة 
ئةمييةو بييةهؤي ئييةو سييامانة زؤرةيييان كيية ليية ريَةيياي  مانييكبوون و      
بةرهيييييةمي  شيييييةو و رؤذةي ضيييييةنكين سيييييالَةي  كريَكارانيييييةوة   
بةدةسيييتيان هيَنييياوةو بؤيييية دةبيَيييت سيييةرجةس ئيييةو سيييامانانةي     
سييةرمايةدارةكان بةةرِيَتيييةوة بيييؤ طريةييياني كريَكييياراني ميييا  خيييواراو  

بؤئييييةوةي ضيييييرت لةناخؤشييييي و ضةوسييييانكنةوةدا نييييةذين و     داو 
لةهةمانكاتيشيييكا دةبيَيييت ئييييرت يةكسييياني و دادثيييةروةري ئيييابووري   

 و كؤمةلَايةتي بيَتة ئاراوة لةنيَوان هةموو تاكةكان دا. 

 2020|5|4مالَكةري ريَةاي كوردستانو
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 دريَببوونةوةي خؤثيشانكانةكاني  يَرا [

 

خؤثيشيييانكانةكاني  ئيييةس جيييارةي  يَيييرا  زِيييرية خؤثيشيييانكانيَكي  
رِؤذ و  50دريَييييبي بةخؤيييييةوة بيييييين كيييية ثيييييَ دةنيَتيييية نيَييييو   

لةدةرئييييةِامي  بييييةردوامي ئييييةس زِييييرية خؤثيشييييانكانةدا بيييية 
ضيييةنكان كيييوذراو برينيييكاري لييييَ كةوتيييةوة و كييية ئةمييية زيييياتر     

ةسييييَكيت  خؤثيشيييانكانةكاني دريَيييبتر كيييردةوةو بيَةوميييان هييييي ك   
ئيييارةزووي  ئيييةوة ناكيييات كييية بيَتييية سيييةر شيييةقاس و طيييياني خيييؤي  
بكاتيية قوربيياني بييةلَاس  كاتيَييي هييةذاري و برسيييةتي طةيشييتة سييةر      
ئيَسييرتانةكاني مييرِؤظ و ئيييرت ئييةو مرِؤظيية جةسييتةي خييؤي بيية تيييةوة      
هيييي بايييةخيَكي ئييةوتؤي ناميَنيَييتو ييياخود كاتيَييي سييةير دةكييات        

تي دا ئيييازار دةكيَشييينو ئييييرت ضيييؤن  منكالَيييةكاني لييية تييياو برسيييية 
بةرطيييةي ئيييةو هيييةموو ئازارانييية دةطريَتيييةوة و هيييةر بؤيييية ناضيييار   
دةبيَيييت دةنةيييي برسييييةتي منكالَيييةكاني لةسيييةر شيييةقاس دا بييية      
بةرثرسيييان  رِابةةييييةنيَت  كةضيييي  بةرثرسيييان بييية طولييية وةلَامييييان  

 دةدةنةوةو  

نيياخؤو  ئييةوةي  كيية ليَييرةدا جيَةيياي داخيية كيية ئييةمرِؤ ئييةس بارودؤخيية   
و نائاراميييةي كييية  لييية  يَيييرا  دةطوزةريَيييت بيَةوميييان  دةرئيييةِامي   
طةنييكةلَي و بيييَ ياسييايي ضييةنكين سييالَةي  يَراقيية نيية  تييةنوا هييي     
ئيَسييتاو  يَراقيَكييي دؤلَةمةنييك و بيية ثيييت كيية دةبواييية تاكييةكاني        
ليية خؤشييرتين ذيانييكا بييبين بييةلَاس بةداخييةوة بييةهؤي زؤري طرووثييي      
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ي سييياماني  يَيييرا  بييية دريَيييبايي ئيييةس ضيييةنك طةنيييكةلَكارةوة تيييةواو
سيييالَةدا لييية تالَانكراوييييكا خيييؤي بينيوةتيييةوةو  يَيييرا  سيييامانيَكي   
طييةورةي هةييية كيية ناوي)نةوتيية( ئييةس سييامانةو دابييةو كييراوة بييؤ      
سيييةر دوو بةشيييةوةو بةشييييَكيان بةسيييةر بةرثرسيييان دابةشيييكراوة كييية 
ئيييةويت لييية بةشييية ضيييةورةكةيكا خيييؤي دةبينيَتيييةوةو بةشيييةكةي    

يشييي بييؤ هاولَاتيييةكاني  يَراقيية كيية بريتييية ليية دووكةلَيية زيييان      تر
 بةخشةكةيي و هيضي تر...

 يَييرا   ثيَويسيي  بيية كةسيياني رِاسييتةؤ و دلَسييؤزة كيية رييوك رِاني        
ميلةتةكيييةي بكيييات كييية دووربيَيييت لييية هيييةموو جيييؤرة ئايكياييييةكي  
تيييايفي و مةزهيييةبي و رزبييييو واتييية دةبيَيييت  يَيييرا  ئالَاييييةكي      

ك رِاني بييةرثا بكييات  كيية تيَيييكا هييةموو طةلةكييةي     مةدةنيانييةي رييو 
ليية ذيَريييكا حبةسيييَتةوةو وة ئيييرت كيياتي ئةوةييية طييةِاني خيَيير ليية     
خؤنةديوةكيييةي  يَيييرا  هاوشييياني طيييةِاني دونييييا بييية خيييؤو      
طيييوزةراني ذيانييييان  بيييةرِيَ بكيييةن  نييية  بييية ذييييانيَكي رِةزالةتيييةوة 

نييية بيييبين كييية لييية ئةِاميييكا سيييةري خؤييييان هةلَيييكةطرن و دةب   
 قورباني لة نيَو ئاوي  رِووبارةكانكا.

                                                                

  2019|11\16بَوكراوةتةوة لة مالكةرِي رِيَةاي كوردستان
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 كوشتين  ةبكلكةريم قاسم...دةرخةري رِاستيةكي تالَ

 

را  كييية  ةبكلكيييةريم قاسيييم سيييةرؤ  وةزيرانييية تريؤكراوةكيييةي  يَييي
لةتييييةن بة سيضييييةكان و كؤنةثةرسيييتةكانةوة     1963لييية سيييالَي  

 تريؤركرا.

دةربيييارةي  ةبكلكيييةريم قاسيييم كؤميييةلَيَي بؤضيييووني جيييياواز هةيييية 
كيية دةطوتريَييت سييةرؤ  وةزيرانيَكييي ديكتيياتؤر بييووة بييةلَاس هةنييكيَ       
كييي تيير بيية سييةرؤكيَكي دادثييةروةرو دميوكراسييي خييواز نيياوي دةبييةن      

يَكييييكا كيييية بييييةردواس  ةبكلكييييةريم قاسييييم و ئةمييييةو ليييية كات
بانةةشيييةي  يَراقيَكيييي كؤمييياري و دميوكراسيييي دةكيييرد كييية دووربيَيييت 
لةهيييييةموو ثرةنسييييييبيَكي رِةطةزثةرسييييي  و شيييييؤظينيزميوبةلَاس  
بة سيييي ضييييةكان و رِةطةزثةرسيييتةكاني  يَيييرا  ئيييةس بانةةشيييةيةي   
 ةبكلكييةريم قاييييان بييةتوة ثةسييةنك نييةبوو بؤييية ليية كؤتييايي       

نييييان لييية ثؤسيييةيةككا كؤتيييايي بييية ذيييياني بويَييينن و  يَيييرا  دا توا
بيييييةرةو ليَيييييواري رِةطةزثةرسييييي  و دواكيييييةوتوويي و مةزهيييييةبي  
هييةنةاو بنيَييت  كيية هييةتاوةكو ئيَسييتاو  يَييرا  بيياجي  هييةموو جييؤرة     
رِةطةزثةرسيييتية  و مةزهةبضييييةتية  دةدات كييية ئةميييةو واي لييية     

 ديارةوة. يَرا  كردووة بي اتة ليَواري رِووباريَكي نا
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هيييييةروةكو  دةروونزانيييييي بيييييةناوبانط  يييييةلي وةردي دةلَيَيييييت:  
طيييةورةترين هةلَييية لةميَيييبووي  يَيييرا  بيييري  بيييوو لييية كووشيييتين  

  ةبكلكةريم قاسم...

بيَةوميييان ئيييةس قسيييةيةي  يييةلي وةردي بيييؤ خيييودي  ةدبكلكيييةريم    
قاسييم و ميَييبووي  يَييرا  ضييةنكين مانيياي طييةورة بييةدواي خؤيييةوة        

س خييؤي ليية بنةرِةتييكا دةربييارةي ميَييبوو  يَييرا      جيييَ هيَشييتووة بييةلَا  
بييية دريَيييبايي سيييةدةكانكا  يَيييرا   خييياوةني  ميَبووييييةكي ثيييرِ لييية   
ئييييالَؤزي و يييييةكَيي كردنييييةوةي سييييةرجةس مل َنيَكييييان بييييووة    
هةرضييةنكةو كيية هييةتاوةكو ئيَسييتاو ئييةس جييؤرة مل َنيَيانيية بيية        
 ضيييةنكين جيييؤري ديكيييةوة بيييةردةواميان هةييييةو  لةطيييةلَ ئةوةشيييكا  
هييةتاوةكو ئيَسييتا تييونيَلي داهيياتووي  يَييرا  بةشيييَوةيةكي تيياريكي       

 ماوةتةوة .

لييية ثرسيييةكاني كيييوردا سيييةردةمي  ةبكلكيييةريم قاسيييم دةتوانريَيييت   
بيية سييةردةميَكي زيَييرِين دابنريَييت بييؤ طييةلي كييورد كيية يةكييةس سييةرؤ      
وةزيييران بييوو ليية  يَييرا   دانييي بيية ماةييةكاني طييةلي كييورد دانييا         

كشييي  ديكيييةي تيييري خيييؤي  بيييؤ سيييةرجةس    لةطيييةلَ ضيييةنكين ثالَ 
ثرسيييةكاني طيييةلي كيييوردو ضيييوونكة  ةبكلكيييةريم قاسيييم خييياوةني   
ةكريَكييي دميوكراسييي بييوو بييؤ بييةرِيَوبردني ولَييات لةطييةلَ ئةوةشييكا        
خييؤي لةهييةموو جييؤرة نةتييةوة ثةرسييتية  ثاراسييتبوو ليية هييةمان        
كاتيشييكا بيياوةرِي بيية  يَراقييي دميييوكراتي و يييةكةرتوو هييةبوو كيية      

طةلةكيييةي لييية ذيَييير ئالَاكيييةي بييية شييييَوةيةكي ئييياراس      هيييةموو 
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حبةسيييَتةوة و نيية   وةكييو ئييةوةي ئييةمرِؤ دةبينريَييت ليية  يَييرا  كيية      
دووذمنيياني  يَييرا  نايانييةويَت طييةلي  يَييرا  بيية شيييَوةيةكي ئيياراس        
ذيييياني خؤييييان بيييةرِيَ بكيييةن كةضيييي بيييةردةواس لييية نيَيييو كيَشيييةي  

 قولكان طةلةكةي.

لةطييييةلَ ئةوةشييييكا ئةطييييةر بواتووباييييية لةتيييييةن نةتييييةوة      
ثةرسييييتةكان و ةكرةبة سيضيييييةكان تييييريؤر نةكراباييييية ئةطييييةريَي 
هييييةبوو  كيييية هةرلييييةو سييييةردةمةدا كييييورد سييييةربةخؤيي خييييؤي  
رِابةةيةنتبايييية بيييةلَاس هةرضيييةنكة ليييةثاو ضيييةنكين سيييالَ لييية     

كيييورد تيييواني  1991كوشيييتين  ةبكلكيييةريم قاسيييم دا وة لييية سيييالَي 
ة سييةربؤخؤيية  ليية ثيياو ضييةنكين قوربيياني و كي بارانييةوة      ني ضيي

كيية لةتيييةن رِذيَ يية ةاشيسييتةكةي بة سييةوة بةرامبييةر بيية طييةلي        
كيييوردي ئيييةِاس دا  كييية هيييةتاوةكو ئيَسيييتاو لةطيييةلَي دابيَيييت      
ئاسيييةواري ئيييةو ئيييازارة بييية جةسيييتةي كيييوردةوة مييياوة بةتايبيييةتي  

   بوونو ئةوانةي بةركةوتةي ضةكة كي ياويةكةي رِذيَ ي بة 

بيَةوميييان بة سيضييييةكان و شيييؤظينيزمةكاني  يَيييرا  هةرئيييةوةيان     
دةزانيييي كييية ضييياويان بيييةوة هةلَنيييةدةهات لةتييييةن  ةبكلكيييةريم   
قايييةوة كييورد ماةةكييةكاني خيييؤي وةربةريَييت كةضييي بييؤ دواجيييار       
كؤتيييايي بييية ذيانييييان هيَنييياو  ئةطيييةر ئيَسيييتا طوزةريَيييي بيييةنيَو    

نييةدا بكييةين كيية بيية دريَييبايي     ميَييبووي  ئييةو كةسيية دةسييةلَات دارا   
ميَييبوو ليية جيوييان روك رِانيييان كييردوو بةشيييَوةيةكي دادثةروةرانيية       
كيية ئاماِييييان خؤشيييةوزةراني و يةكسيياني بيييووة بيييؤ نةتةوةكيييةيان   
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و تييةواوي جيوييان بييةلَاس ليية ثالَيانييكا  كةسيياني دةروون نييةخؤو و       
ة  شييةرِانةيَز ئييةس جييؤرة دةسييةَلات دارانةيانيية ثيَيييان  قبييول نييةبوو       

هةربؤييية  هييةموو جييؤرة هييةولَيَكي خؤيييان خسييتؤتةطةر بييؤ لييةناو        
بردنيييان كيية بةهييةر جييؤرة  شيييَوةية  بيَييت بييةلَاس ليية دةرئةِامييكا     
توانيويانييية شيييويَن ثةِيييةي خؤييييان ليييةنيَو طةليييةكاني خؤييييان و   

 جيوان بكةنةوة ئةو جؤرة دةسةلَات دارة دادثةروةرانة.

 

ي بكيييةين كييية ليييةنيَوان دوو  ئةطيييةر  بيَيييت و بيييةراورديَكي ميَيييبووي  
سيييةرؤ  وةزيرانيييكا كييية لييية دوو سيييةردةمي جيييياوازدا كييية ئيييةويت   
 ةبكلكيييةريم قاسيييم و  يييادل  ةبكئةهيييكي كييية ئيييةوةمان بيييؤ رِوون  
دةبيَتييةوة كيية بييؤ جيياريَكي ديكيية ليية  يَييرا  كةسيييَكي دميوكراسييي       
خيييواز و دؤسيييتيَكي طيييةلي تيييري كوردييييان تيييريؤر كيييرد بيييةلَاس       

بييية كووشييي  ضيييوونكة بارودؤخةكييية وةكيييو  بةشييييَوةيةكي تييير نييية 
بييييارودؤخي سييييةردةمي  ةبكلكييييةريم قاسييييم  نييييةخوازراو بووكيييية 
جيياريَكي تيير سييةرؤ  وةزيرانيَكييي تييري  يَييرا  تييريؤر بكييةن بييةلَاس      
توانيييييان بةشيييييَوةيةكي ديكيييية دووري ةةنييييةوة ليييية طؤرِةثيييياني 
سياسيييي  يَيييرا  و كةضيييي تييياوةكو ئيَسيييتا داهييياتووي  يَيييرا        

ةطيييةلَ  ئةوةشيييكا نازانريَيييت كييية كةشيييتية طةورةكيييةي   نارِوونيييةو  ل
 يَييرا  كيية ميياوةي سيييَ مانةيية بيييَ سييةرو بةرةييية هةربؤييية نازانريَييت    
داهييياتووي ئيييةس كةشيييتيةي طيييةلي  يَيييرا  بيييةرةو ن ئاراسيييتةية    

 هةنةاو دةنيَت.
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بةداخيييةوة هيييةركاتيَي كةسييييَكي دادثيييةروةر لييية  يَيييرا  بييييةويَت    
ي كةضييي رِووبييةرِووي ضييةنكين   لييةدايي بيَييت بييؤ ميلةتيية هةذارةكيية    

كيَشيييةو طيييرة  جؤراوجيييؤري دةكيييةن كييية هيييةتاوةكو دةطاتييية       
رالييةتي كوشتنيشييي ئةمييةو بييةهؤي ئييةوةي كيية ليية  يَييرا  كيية         
سييياني شيييؤظيَنيزس و رِةطةزثةرسيييت و مةزهةبضيييي و كؤنييية بييية   و    
طةنيييكةلَ و بةرذةوةنيييكخوازبوونيان هةيييية هةربؤيييية  يَيييرا  هييييي     

ة نابينيَييت كيية هييةتاوةكو ئييةس جييؤرة     كاتيَييي ئيسييرارةت بةخؤيييةو  
كةسيييييانة دانيييييةمالَرِيَن ليييييةنيَو  يَراقكا.هةربؤيييييية نييييية      
 ةبكلكيييةريم قاسيييم و  يييادل  ةبكئةهيييكي هةركةسييييَي تييير بيَيييت   
دةسييت بييؤ كيياري ضيياكة ببييات و ئييةو جييؤرة كةسييانة ليية دةورووبييةري     
دا بيييووني هيييةبيَت زؤر ئةسيييتةمة بتوانيَيييت بييية ئيييارةزووي خيييؤي و    

 بؤ ولَاتةكةي بكات... ميلةتةكةي كار

 

 

بلَاوكراوةتييييةوة ليييية هييييةردوو مالَكييييةرِي خةنييييكان و رِيَةيييياي      
  2019|12|26كوردستان
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خؤثيشيييييييانكانةكاني  يَيييييييرا  و هيييييييةنةاوةكاني ثييييييياو   
 خؤثيشانكانةكة

 ئةمحةد كامةران|نوسيين

هةرضيييةنكة بيييةهؤي رووداوةكيييةي توركيييياوة بيييؤ سيييةر  رؤذئييياواي     
ةوة دةسييي  ثيَكيييردو ئةميييةو  واي ئؤكتؤبيييةر 9كوردسيييتان كييية لييية 

كيييرد كييية خؤثيشيييانكانةكاني  يَيييرا  لييية يييياد بكةينوبيييةلَاس        
خؤثيشيييانكانةكاني  يَيييرا  كييية لييية سيييةرةتاي ميييانةي ئؤكتؤبيييةرةوة 
دةسيي  ثيَكردبييووو هةرضييةنكة  كيية ليية ثيَشييوتر ئاميياذةس ثيَكردبييو      
كييية ميييانةي ئؤكتؤبيييةر بييية كردنيييةوةي دةرطييياي نارِةزاييييةتي طيييةلي 

وةهييةروةها بةكردنييةوةي دةرطيياي نةهامييةتي طييةلي كييورد       يَييرا  و 
 دادةنريَت لة رؤذئاوا كوردستان.

مييييييانط بييييييةدووةس قؤنييييييايي دةسييييييتكيَكي     24شييييييةوي 
خؤثيشييانكانةكاني  يَييرا  دادةنريَييت كيية ليية طؤرِةثيياني تييةرريري       
بةيييييكاوة ئامادةكيييياري بييييؤ كييييراو كيييية لةتيييييةن هاولَاتييييياني 

ضييييين طةِانيييةوة كييية بييية  يَراقيييةوة وة بةتايبيييةتيت  لةتييييةن 
ضيييينيَكي سيييةرةكي ئيييةو خؤثيشيييانكانة دادةنريَيييت ضيييوونكة ئيييةو    

 ضينة بة رِيَرةوي طؤرِيين ولَات دادةنريَن. 
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ئاييييا دةسيييتكيَكي دووةس قؤنيييايي خؤثيشيييانكانةكاني  يَيييرا  ضيييي    
 دةطؤرِيَت؟

قيييةيراني  يَيييرا  قوتيييييةكي زؤري هةيييية و ئيييةس دؤخيييةي  يَيييرا    
وهةلَيييةي ريييوك رِاني دةسيييةلَاتي ثيَشيييوي  دةرةئيييةِامي طةنيييكةلَي 

ركومةتييية يييية  ليييةدواي يةكيييةكاني  يَراقيييةو بؤيييية لييية شيييةو    
رِؤذيَكيييكا هيييةموو كيَشيييةو خواسيييتةكاني خؤثيشيييانكةران جيَبيييةجيَ    
ناكريَوهةرضيييةنكة لييية قؤنيييايي يةكيييةمي خؤثيشيييانكانةكان هييييي   
طؤرانكاريييةكي ئييةوتؤ بييةدي نييةكرا بييؤ خؤثيشييانكةران كةضييي ليية       

بيييية ضييييةنكان قوربيييياني و برينييييكاري ليَكةوتييييةوةو  ثالَيشيييييكا 
ضيييوونكة  يَييييرا  ليييية ئيَسييييتادا لييييةنيَو طييييةورةترين قييييةيراني  
طةنييييكةلَي وةكييييري و مةزهييييةبي دايييييةو بؤييييية بييييةديَويَناني      
داواكارييييةكاني خؤثيشيييانكةران بييية شييييَوةيةكي مسيييؤطةركراودا لييية   

 بؤ ئيَستادا لة بةردةست نيية.

رانيييةي ئيَسيييتاي  يَيييرا    بيييةلَاس بيييؤ ضارةسيييةركردني ئيييةس قةي   
ثيَويسيييتة ركووميييةت بةتييييةني كةميييةوة هةنيييكيَي ضاكسيييازي و      
خواسييي  هةنووكيييةيي خؤثيشيييانكةران جييييَ بيييةجيَ بكيييات دوور لييية  
ئاراسييييتةي تييييايفي و مةزهييييةبي دةزطاكيييياني  ركومييييةت سيييياز و  
رِيَكب اتيييةوةو ةةرمانةيييةو دةزطيييا و وةزارةتييية خزمةتةوزاريييييةكان     

رِؤذةييييةكي ضاكسيييازي  لةسيييةر بنيييةماي  ضييياتكانة بةطةرِةاتيييةوة ث
خواسييي  خؤثيشيييانكةراني طةلَالييية بكيييات وة لييية ثةرلةمانيييةوة      
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ياسيييا و ريَكييياري ريَن يييايي ثيَويسيييت بيييؤ ئيييةس ثرِؤذةيييية ةةراهيييةس   
 بكات.

هيييةروةها دةبيَيييت ميييةوداييَكي ديييياريكراو بيييؤ جيَبيييةجيَكردني ئيييةس   
 ثيييرِؤذة ضاكسيييازيية ديييياري بكيييات لةتييييةكي ديكةيشيييةوة دةبيَيييت  
ركومييييةتي  يَييييرا  دةسييييتكريَبكاراني سييييةر خؤثيشييييانكةراني     
رووبييةرووي ياسييا بكاتييةوة و ريَةييري بكييات ليية هييةذموون و طوشيياري      

 |رزبةكان لة نيَو  كاروباري ركومةتكا.

 2019|10|29|بلَاوكراوةتةوة لة رؤذنامةي خةبات
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 ضاكسازي وا ناكريَت...

 ئةمحةد كامةران

 

دةسيييتةواذة طييةورةو ثريؤزةيييية كييية ئةِاميييكةدريَت  ضاكسييازي :ئيييةو  
لييية ثيَنييياوي نةهيَشيييتين طةنيييكةلَي و نايةكسييياني لييية سيييةرجةس     
كةرتيييةكاني ولَاتيييكاو واتييية بييية ئيييةِاس دانيييي ضاكسيييازي هيييةموو 
تاكييييةكاني كؤمييييةلَةا ذيييييانيَكي خؤشييييةوزةرانيان بييييؤ دةسييييتةبةر 
دةكريَييت بييةبيَ هيييي جييؤرة جياوازيييةكي ضييينايةتي كيية ئةمييةو ليية      
دةرئييييةِامي ئييييةو ضاكسييييازيةدا  دادثييييةروةري بةشيييييَوةيةكي     
بيييةرةراوان بةرقيييةرار دةبيَيييت لييية نيَيييوان سيييةرجةس تاكيييةكاني      
كؤمييةلَةا بييةبيَ ئييةوةي تاكيَييي ليية رِووي داراييييةوة باشييرت بيَييت ليية       
تيياكيَكي ديكييةدا بييةلَكو بيية ثيَضييةوانةوة هييةموو تاكييةكان خؤيييان        

ة ئةِامييييكاني لةييييية  ئاسييييتكا دةبيننييييةوة  وة هييييةروةها بيييي  
ضاكسييازي دةبَيتيية رِيَةايييةكي طييةورة بييؤ نةهيَشييتين جييياوازي ليية        

 نيَوان ضيين هةذاران و دؤلَةمةنكان.

لييية كابينيييةي نؤييييةمي ركوميييةتي هيييةريَ ي كوردسيييتان دةسيييتةواذةي 
ضاكسييازي وةكييو قييةل انيَكي طييةورة  هاتيية نيَييو طؤرِةثيياني سياسييي       

ةنكة ليييية ئييييةمرِؤي هييييةريَ ي كوردسييييتانةوة وبييييةلَاس هةرضيييي    
كابينيييةكاني ديكيييةو ئيييةس دةسيييتةواذةية قسيييةي برييييش و بييياقي    
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لةسيييةر دةكيييرا بيييةلَاس لييية كؤتيييايي دا بييييَ دةرئيييةِاس بوووبيييةلَاس  
ثييرِؤذة ضاكسييازيةكةي ئييةس جييارةي كابينييةي نؤيييةس تييةنيا قسييةي       
برييييش و بيييا  نيييةبوو بيييةلَكو بييية كيييردار ئيييةِاس درا و رِةوانيييةي    

ر بيييكريَت لييية ثيَنييياو  ثةرليييةمان كيييرا بيييؤ ئيييةوةي دةنةيييي لةسييية  
بةرذةوةنيييكي خيييةلَكي هيييةذارو نةهيَشيييتين جيييياوازي ضيييينايةتي      
ضييوونكة خيييؤي ليية بنةرِةتيييكا دةسييتةواذةي  ضاكسيييازي بريتييية لييية     
نةهيَشييتين جييياوازي ليية نيَييوان ضييينةكاني كؤمييةلَةا كيية هييةروةكو       
ليية سييةرةتادا ئاميياذةس بيية دةسييتةواذةي ضاكسييازي(داو بييةلَاس ئييةو       

ريَ ي كوردسييتان رِووي دا  ميين ثيييَم واييية بيية     ضاكسييازيةي   ليية هيية  
دةسيييتكاري كردنيييي دةسيييتةواذةي ضاكسيييازي  دادةنريَيييتو ضيييوونكة     
نيييةبووة هيييؤي ضاكسيييازيةكي رِاسيييتةقينة بيييؤ سيييةرجةس تاكيييةكاني   
كؤمييةلَةا بييةلَكو ليية دةرئييةِامي ئييةس ضاكسييازية بييووة قازاِيَييي      

هييةذمار  بييؤ بةشيييَي ليية تاكييةكاني كؤمييةلَةا كيية خؤيييان بيية ثليية بالَييا  
دةكييييةنو واتيييية ليَييييرةدا دووبييييارة  دةسييييتةواذة رِاسييييتةقينةكةي  
ضاكسيييازي و  و لةطيييةلَ بيييةرقراركردني دادثيييةروةري  هيييةردووكيان     

 بة شيَوةيةكي  كتوثرِدا تريؤر كران .

ئيييةوة هيييةر مرِؤظيييةكانن ئةطيييةر بيانيييةويَت يةكسييياني بةرثابكيييةن   
بييييةرثاي دةكييييةن ييييياخود بةثيَضييييةوانةوة ئةطييييةر بيانييييةويَت    
نايةكسيياني بةرثابكييةن  ئييةوة زؤربيية شيييَوةيةكي ئاسييانرت بييةرثاي       
دةكيييةن لييية بيييةرثاكردني يةكسيييانيةكةداو بيييةلَاس ئيييةوةي  كييية مييين 
بينييييم و طويَبيسييي  بيييوو ليييةس ثيييرِؤذة بييية نييياو ضاكسيييازيةدا زؤر   
نيةيييةراني كيييردس وضيييوونكة دةسيييتة مانيييكووةكاني كيييارطوزاريَكم بيييري 
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طيييةرمادا ليييةنيَو  شيييةقاس هاتيييةوة كييية بيييةيانيان زوو لييية سيييةرماو 
وشؤسييييتةكاني شييييارداية كيييية بيييية جييييوانرتين شيييييَوة خاويَنيييييان 

هيييةزاري ثييييَ  400هيييةزار بيييؤ 300دةكاتيييةوة كةضيييي  تيييةنيا   
دةدريَييييتو بييييةلَاس  لييييةثاو ئييييةوةي كيييية تةمييييةنيَكي زؤر ليييية   
خزميييةتكردني شيييةقاس وشؤسيييتةكاني شييياردا بةرِيَيييكةكات كةضيييي     

كي بيييةزؤر ثيَيييي  هيييةزاريَ 200ليييةكاتي خانةنيشيييينةكةي تيييةنيا   
رِةوا دةبيييينن واتييية نييية ليييةكاتي كاركردنةكيييةي دا خؤشيييي ليييةخؤي   
بييييين كةضيييي ليييةكاتي خانةنيشيكردنةكةيشييييكا بييية تيييةواوةتي     
ذيييياني لييييَ بيييوو بييية دؤزة و هيييةروةها بييية هيييةمان شييييَوةو       
ةةرمانبييييةريَكيت سييييالَانيَكي دوورودريَييييب لييييةنيَو ةةرمانةةكييييةي   

ات كيية ئييةس ةةرمانبييةرة   خؤيييكا خزمييةتيَكي بةرضيياو ثيَشييكةو دةكيي   
بييية برِبيييرِةي ثشييي  ركووميييةت دادةنريَيييت بيييةلَاس ركووميييةت ئيييةس  
برِبرِةييية ثشييت طييويَ دةخييات وكييةمرتين مووضيية بؤيييان دابييل دةكييات     
كييية لةشايسيييتةي ئيييةو مانكووبونيييةيان دانيييية لييية مييياوةي ئيييةو    
ضيييةنكين سيييالَةدا ثيَشكةشييييان كيييردوة و كةضيييي  لةتييييةكي تيييرةوة 

ريَي يييياخو وةزيريَيييي ييييان بريكاريَيييي  ييييان   دةبيييينل ثةرليييةمانتا
ئيييرت ضييووزا  هييةر بةرثرسيييَكي تيير بيَييت كةضييةنك سييالَيَكي كييةس       
لييية سيييةر ئيييةركيَكي زؤر سيييادة و سييياكارداية كييية زؤرجييياريت ئيييةو   
ئةركييية سيييادةو سييياكارةي خيييؤي بةشييييَوةيةكي تيييةواو جييييَ بيييةجيَ   
ناكييات ييياخود طةنييكةلَي تيَييكا دةكييات كةضييي ليية ثيياو  ئييةوةي         

ةرداري ئييييةو ثؤسييييتةي دةبيَتييييةوة بيييية ثارةيييييةكي زؤر    دةسييييتب
زةبةترييةوة بييؤ خييؤي ليية مالَييةوة ئيسييرارةت دةكييات و وة جييياواز        
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لييييةو ثييييارة زؤرةي كيييية لييييةكاتي خانةنيشييييل بوونةكييييةي  وةري  
دةطريَييت كةضييي لييةثالَ ئييةوةدا ليية كيياتي خييؤي كيية لةثؤسييتةكةي       
 دابييووة بيية ضييةنكين ئي تيييازاتي جييؤراو جييؤري ديكييةي بييؤ خييؤي و       
خيَزانةكيييةي دابيييل كيييردوة واتييية تيييةنيا ئيييةو ثيييارة زؤرةي  كةلييية  
كيييياتي خانةنيشييييل بوونةكةيييييكا وةري دةطريَييييت تييييةنيا وةكييييو   

 شريينية  واية كة بؤخؤي  دةخياتة طريةانيةوة.

 

ضييةنكة جوانيية كيية مرِؤظييةكان ميياا يييةكرت نييةخؤن و بييؤ خؤيييان زؤر      
يييان دابةشييي  بةشيييَوةيةكي دادثةروةرانيية ليية نيَييوان خؤيانييكا بييؤ خؤ    

بكييةن بييةبيَ ئييةوةي هيييي كةسيييَي ميياا كةسيييَكي تيير ةييوات و خييؤي    
بسييييةثيَنيَت بةسييييةر كةسيييياني ديكييييةدا  ئيييييرت بييييةس شيييييَوةية   

 ضاكسازيةكي  رِاستةقينة درووست دةبيَت. 

 

بلَاوكراوةتييييةوة ليييية مالَكييييةري رِيَةيييياي كوردسييييتان و دةنةييييةكان  
18|1|2020 
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