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8 12 10 5 15 هزر9 سياسي ئةدةب و هةونةر تايبةت ئابووري سياسي ذنان

رؤذنامةيةكي سياسي طشتيية كؤمةَلة دةريدةكات

ساالر ثاشايي

لة درَيذةي زجنرية راثةِرينةكاني وآلتاني رؤذهةآلتي ناوةِراست، 
زياتر ل��ة دوومانطة كة ثاش رووخان��ي ديكتاتؤرييةكاني تونس 
و ميس��ر، خؤثيش��اندان و راثةِرين لة وآلتان��ي لييب و يةمةن و 
س��وريةش بةردةوامة. ئةم هةس��تانةوة جةماوةرييةي وآلتاني 
عةرةبي لةم س��َي وآلت��ةي ئةخري و بةتايبةت ل��ة لييب دا، زؤر 
خوَين��اوي و دةستوةش��اندني هَيزة نيزامييةكان��ي حكومةتي، 
دِرندانة و دذة مرؤيي بووة بة ضةشنَيك كة رؤذانة خةلَكي دونيا 

بينةري كوذراني دةيان كةس لة خةلَكي مةدةنيية. 
س��ورية، وآلتَيك��ة كة دةي��ان س��الَة كةمينةي "عةل��ةوي" بة 
جَلةوداري حيزبي بةعس��ي بةش��ار ئةس��ةد، هةموو كؤمةلَطا و 
فرةضةشنييةكاني قؤرغ كردووة و ديكتاتؤرييةكي هةوسارثساو 
و سياسةتي مشيت ئاس��نيين دذ بة خواستةكاني خةلَك بةِرَيوة 
بردووة. ئةطةرضي لةس��ةرةتاي خؤثيش��اندان و هةستانةوةي 
جةماوةري سورية، بةشار ئةسةد بة ريفؤرمَيكي ساختةضيانةو 
تةقلي��دي و طؤِريين بةش��َيك لة كابينةي دةولَةت، ويس��يت بةر 
بةتةقينةوةي طةورةي جةماوةريي بطرَيت و لة خش��تةي ببات، 
بةآلم، خةلَكي وةزالَة هاتوو و راثةِريوي سورية، ضي دي زانيان 
ك��ة زةمةن��ي طؤِريين مَيذووي دةيان س��الَةي ضةقبةس��توويان 
بةدةس��يت ديكتاتؤر، نزيك بووةتةوة. ش��نةباي ئازادخيوازي و 
دَيؤكراسيخوازي دذ بة ديكتاتؤريية هاوضةرخةكاني رؤذهةآلتي 
ناوةراس��ت، لة س��ةرةتاي قؤناغي نوَيي خؤي��دا، زةين و بريي 
دةيان ميليؤن خةلَكي ذَيردةستةي تووشي طؤِرانكاري بنةِرةتي 
ك��ردووة و هي��واي طةيش��ن بةرزطاري ل��ة دلَ��ي زؤرينةي ئةم 

كؤمةلَطايانةو لةوانة خةلَكي سوريةش، ضرؤي كردووة.
رةوتي رووداوةكان و بةردةوام بووني خةلَكي راثةِريوي سورية، 
روي راس��تةقينةي بةش��ار ئةس��ةدي ديكتاتؤري دةرخس��ت و 
هيناني تؤث و تانط و لةش��كري ضةند هةزار كةس��ي نيزامي بؤ 
ش��ةقامةكان و كوش��تاري بَي بةزةييانةي خةلَك��ي مةدةني  و 
ن��اِرازي، تا ئَيس��تا زياتر لة 450 كوذراوي و س��ةدان برينداري 
ديك��ةي لَيكةوتووةت��ةوة. ديكتات��ؤري س��ورية، دةنط��ي ثَيي 
شؤِرشَيكي راستةقينةي بيستووة كة بنةماكاني دةسةآلتةكةي 
خس��تؤتة لةرزة، هةر بؤية بة تةماي��ة بة تؤث و تةيارة و تانط 
و كوش��تاري فراوان��ي خةلَ��ك، كؤتايي ب��ةم نةغمةي��ة بَينَيت، 
نةغمةيةك كة بؤ زؤرينةي كؤمةلَطا، هاواري  ئازادخيوازيية  و بؤ 
ديكتاتؤرييةكي بةشار ئةس��ةد، دَيوةزمةي رووخان. ئةوكاتةي 
جةماوةري كوردةكاني س��ورية ثاش تَيثةر بووني زةمةنَيك لةم 
خؤثيش��اندان و راثةِرينةي شارة عةرةب نشينةكان، ثشتيواني 
خؤيان لةم راثةِرينة دةربِري و بةش��داري ضاالكانةيان تَيدا كرد، 
ئةونةي ديكة خةونةكاني بةش��ار ئةس��ةدي ديكتاتؤري تووشي 
ش��َلةذاوي كرد و بة ثةلة،  ياس��اي ش��ارؤمةند بووني سوريةيي 
بؤ كوردةكان ثةس��ةند ك��رد. ئةم هَيما ثضووكةش بة ئاش��كرا 
بةس��ةرهاتي تراذيكي نةتةوةي كوردي ل��ة مَيذووي هاوضةرخي 
وآلتي سورية ثاش دروست بووني لة دواي شةري جيهاني يةكةم 
دووثات كردةوة، كة هيض شوناس��َيكيان بةِرةمسي نةناسراوة و 
لةهيض مافَيكي سياس��ي و مةدةنيش بةرخوردار نني. سياسةتي 
ئاسيميالس��يؤن و حاش��اكردن ل��ة شوناس��ي طةل��ي ك��ورد لة 
س��ورية، سياس��ةتَيكي نةثس��اوة بووة كة بةردةوام وةك باقي 
داطريكةراني كوردستان بة تةعريب و دواكةوتوو راطرتين ناوضة 
كوردنشينةكان و بَي بةشكردنيان لة بةشداري راستةوخؤيان بؤ 
دةسةآلتي سياسي و ضارةنووسي سياسي، روانطةي راستةقينة 
و ئةمنييةتي دةولَةتي لة حاست كوردةكاندا، سةملاندووة.ل3

امانَيك لةسةر تَيِ
 راثةِرينةكةي سورية

رةزا ش��ةريفى بؤكانى، بةندكراوي زيندانى 
رةجايى ش��ارى كةرةج، ل��ة اليةن دادطاى 
ئينقالب��ى ت��اران بة ض��وار س��اَل زيندانى 
تةعزي��رى مةحك��وم ك��را. بةش��ي قةزايى 

كؤمارى ئيس��المى بؤ ج��ارى دووهةم رةزا 
ش��ةريفى بؤكانى ب��ة ضوار س��اَل زيندانى 
تةعزيرى مةحك��وم كرد.لقى 15ى دادطاى 
ئينقالب��ى ت��اران ل��ة كاتَيكدا ئ��ةم ضاالكة 
سياس��يية دادطاي��ى دةكات كة ش��ةريفى 
بؤكانى ثَيش��ر لة اليةن لق��ى 1ى دادطاى 
ئينقالب��ى ش��ةهريار  بة س��َى س��اَل ونيو 
زيندان��ى تةعزي��رى مةحك��وم كرابوو. بةم 
ش��َيوةية رةزا  ش��ةريفى بؤكانى بة 7ساَل 
و6 مانط زيندانى تةعزيرى مةحكوم كراوة.
جَيطاى ئاماذةية رةزا ش��ةريفى بؤكانى لة 
طواَلنى ساَل رابردو لة تاران ولة كافينَيتَيك 

دةستطري كرابوو.

مةحكومييةتى دووبارةى رةزا شةريفى 
بؤكانى بة ضوار ساَل زيندانى تةعزيرى

ضةندين  لة  تؤركية  ئةمنيةتييةكانى  هَيزة 
كردة  هرَيشيان  كوردستان  باكوورى  شارى 
سةر خَيمةكانى ثارتى ئاشتى و ديؤكراسى.

ثارتى ئاشتى و ديؤكراسى لة ضوارضَيوةى 
هةمَلةتى )نافةرمانى مةدةنيدا( لة شارةكانى 
باكوورى كوردستان دةيان خَيمةى بة ناوى 
هةلَداوة  دَيؤكراتيان(  ضارةسةرى  )خَيمةى 

بينطؤل،  دَيرسيم،  بامتان،  دياربةكر،  لة شارةكانى  بةرامبةريشدا، هَيزةكانى ثؤليسى تؤركية  لة  و 
تَيكيان داون و  عةنتاب، شريناخ، سلؤثى و ضةندين شارى ديكة هةلَيانكوتاية سةر ئةو خَيمانة و 
دةستيان بة لَيدان و ئةشكةجنةدانى اليةنطرانى )بةدةثة( كردووة. سةرضاوةكان وَيِراى ئاماذةدان بة 
بريندار بوونى هونةرمةند )فةرهاد تونض( كانديدَيكى سةربةخؤى نزيك لة ثارتى ئاشتى و ديؤكراسى 
ِرايانطةياندووة، زياتر لة 100 كةس لةو هرَيشةى هَيزةكانى ثؤليسى تؤركيةدا برينداربوون. جَيى 
ئاماذةية هةفتةى رابردووش لة ئةجنامى خؤثيشاندانَيكى جةماوةريدا دذ بة بِريارى دةستطري كردنى 
شارى  بة  سةر  بيسميلى  شارؤضكةى  لة  كورد  طةجنَيكى  دَيؤكراسى،  و  ئاشتى  ثارتى  ئةندامانى 

دياربةكر كوذرا.

ثؤليسى تؤركية هَيشى كردة سةر 
خَيمةكانى بةدةثة

راثةِريين خةَلكي ئةهواز لة اليةن 
راطةياندنة ناوةندطةراكانةوة بايكَوت كرا

خؤثيشاندانةكاني سورية، ديكتاتؤريي 
بةشار ئةسةد و خامنةيي تؤقاندووة

ثاشكؤي ئاسؤي رؤذهةآلت بخويَننةوة

 َ  َ 
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اق بؤسةر كةمثى ئةشرةف، سةر  شي ئةرتةشي عيرَ بةثيرَى هةوالرَطةليرَك كة سةرلةبةيانى ئةمِرؤ بةدةستمان طةيشتووة، بةدواى هيرَ
بة ريرَكخراوى موجاهيدنى خةلرَق، زياتر لة 30 كةس كوذراو س��ةدان كةس��يش بريندار كراون. ويرَِراى ئةوةيكة ئةندامانى ريرَكخراوى 
اق  موجاهيدنى خةلرَق لةم كةمثةدا بيرَ ضةكء توانى بةرطرييان لةخؤيان نيية، بةآلم بةش��يرَوةيةكى نامرؤظانة لةاليةن دةولرَةتى عيرَ
اق بة مةبةستى داطيكردنى  شء تةقةليرَكردنى ئةرتةش��ي عيرَ ش��يان كراوةس��ةرء رووبةِرووى خةس��ارى جيدى بوونةتةوة. هيرَ هيرَ
ش��ي س��ةربازيى بؤ  كةمث��ى ئةش��رةف ت��ا دوانيوةِرؤيى ئةمِرؤ واتة تا ئامادةكردنى ئةم راطةياندة دريرَذةى هةبووة. بيرَ ش��ك هيرَ
مة  اقة.ئيرَ س��ةر كةمثى ئةشرةف، طةآللرَةيةكى لةثيرَشداريرَذراو و هاوبةشي كؤمارى ئيس��امى لةطةلرَ حكومةتى نوورى ماليكي لةعيرَ
لكردنى مافى ئينس��انيى لةكةمثى ئةش��رةف بة تووندى مةحكوم دةكةين. نيش��تةجيرَ بوون لةكةمثى ئةشرةف، ثاراستنى  ثيرَش��يرَ

شانة دةبيرَت  ئاسايشء دريرَذةى ذيانى دانيشتوانى مافى بيرَ ئةماوئةوالى ئةندامانى ئةم كةمثةيةء بةبيرَ هيض ثيرَش مةرجيرَك ئةم هيرَ
كؤتاييان ثيرَ بيرَتء كةسانى بريندارء خةسارديتوو لةزووترين كاتدا دةرمان بكريرَن تا بةر بة خةسارى طةورةتر بطيدريرَت. 

ناو  اق لةمبارةي��ةوة مةحكوم بكةنء لةثيرَ ونةتةوةي��ي دةكةين، كردارى حكومةتى عيرَ م��ة داوا لةِريرَكخراوةكان��ى مافى مرؤظء نيرَ ئيرَ
شي سةربازيى بؤ سةر ئةم كةمثة، هةولرَطةليرَكى  دانى هيرَ ثاراستنى ئاسايشى دانيشتوانى بيرَ بةرطريى ئةشرةفء بةرطرتن بة ثةرةثيرَ

كرداريى جيدى ئةجنام بدةن. 
ان ِى زةمحةتكيرَشانى كوردستانى ئيرَ سكرتارييةتى حيزبي كؤمةلرَةى شؤِرشطيرَ

8ى ئاثريلي 2011 بةرامبةر بة 19ى خاكةليرَوةى 1390ى هةتاوى

اق بؤ سةر كةمثى ئةشرةف شي سةربازيى دةولرَةتى عيرَ راطةياندنى سكرتارييةتى كؤمةلرَة لةثةيوةند لة طةلرَ هيرَ

وارةي رؤذي جومعة 2ي طوآلني 1390، يةكةمني كؤنفرانسي ذناني  ئاسؤي رؤذهةآلت: ئيرَ
لطةلي جياواز و جواروجؤر  رؤذهةآلت ثاش دوو رؤذ كاري ضِروثِر و بة بةِريرَوةبردني ثانيرَ
نج ش��ةممة 1ي طوآلني  نا. ئ��ةم كؤنفِرانس��ة رؤذي ثيرَ كؤتاي��ي بةكارةكان��ي خؤي هيرَ
كهاتوو لة ضاالكاني ريرَكخراوة مةدةنييةكاني ذنان و بة بةش��داري  1390ي هةتاوي، ثيرَ
حيزبة سياس��ييةكاني رؤذهةآلت، سةعات 10ي سةر لةبةياني لة هؤلرَي تةواري  شاري 
ماني دةس��ي بةكارةكاني خؤي كرد. بةشي يةكةمي ئةم كؤنفرانسة كة  »فايزة  س��ليرَ
ي« ضاالكي مةدةني بواري ذنان و ئةندامي دةستةي بةِريرَوةبةري كؤنفرانسةكة،  سالرَ
بةِريرَوةبةرايةتييةك��ةي وةئةس��تؤ بوو، بة وتاري طولرَنار قوب��ادي، ئةنداميرَكي ديكةي 
دةس��تةي بةِريرَوةبةري كؤنفرانس��ي ذناني رؤذه��ةآلت كرايةوة. ثاش��ان نويرَنةرايةتي 
اليةنة سياسييةكاني كوردستان بةم بؤنةوة ثةيامي خؤيان  ثيرَشكةش كرد. لة اليةن 
ِةوة، بةِريرَز فاروق باباميي ئةندامي دةفتةري سياس��ي، ثةيامي  كؤمةلرَةي شؤِرش��طيرَ

كؤمةلرَةي ثيرَشكةش بة بةشداربوواني كؤنفرانسةكة كرد.
كؤ بيرَكةس شاعيي ناوداري كورد بةم بؤنةيةوة  ثاش ثةيامي اليةنة سياسييةكان، شيرَ
عريرَكي ثيرَش��كةش كرد. دواتر  كؤِري هةلرَثةِركيرَي كؤمةلرَةي ذناني رؤذهةآلت  ثارضة شيرَ

بةم بؤنةوة تابلؤيةكي هونةري جواني ثيرَشكةش بة ئامادةبووان كرد.
ندرا كة   ب��ة  دواي ثة يامة كاندا دة س��تة ي بة ِريرَوة بة ريي كؤنفرانس بة  بة ش��داران ناس��يرَ
بريي بوون لة:  1- طوآللرَة  ش��ة رة فكة ندي 2- جة ميل��ة  رة حيمي 3- ناهيد بةهمة ني 
ي  4- ش��ةهني حة يدة ري 5- ش��ةها حة يدة ري 6- طولرَِروخ قوبادي 7- فايزة  سالرَ
8- ناهي��د موكري 9- طولرَنار قوبادي.كاتذميرَ 2ي دوانيوة ِرؤي هة مان رؤذ كؤنفرانس 
لة كان دة ستيان ثيرَكرد و وتاري شةهرزاد موجاب  دة سي بة  كارة كاني كردة وة  و ثانيرَ

لة  الية ن شةهني حة يدة ريية وة  خويرَندراية وة .
نيزم: باس��يرَك لة س��ة ر س��تة مي ش��اراوة  و ناديار و س��ة ردة ميانة   ميرَ لي ية كة م: فيرَ ثانيرَ
لة سة ر ذنان لة  الية ن كويرَستان طادانيية وة  ثيرَشكة ش كرا. بة  دواي قسة كاني كويرَستان 

ان  طاداني دا طولرَرووخ قوبادي باس��يرَكي لة سة ر طة ش��ة ي فيمينيسي لة  كؤمة لرَطة ي ئيرَ
لي ية كة م قسة كاني شليرَ باثيي بوو  هة مي ثانيرَ و كوردس��تان ثيرَشكة شكرد. باسي سيرَ
لة   نيزم.  طوآللرَة  شة رة فكة ندي بة ِريرَوة بة ري ئة م ثانيرَ ميرَ لة سة ر ضة سثاندني كولتووري فيرَ
ل��ي دووهة م، »دوو نة س��لرَي ضاالكي ذني كورد« : كاتذميرَ 2ي ثاش��نيوة ِرؤي  بوو.ثانيرَ
لي دووهة م لة س��ة ر تة وة ري »دوو نة س��لرَي ضاالكي ذني كورد« دة سي  هة مان رؤذ ثانيرَ
ثيرَكرد. لة م بة شة شدا طة الويرَذ حوسيرَين، ديبا عة لي خاني و ثة روين شافعي باسة كاني 
و حيزبة كان بة تايبة ت  خؤيان ثيرَش��كة ش كرد. طة الويرَذ حس��يين باس��يرَكي لة  ذناني نيرَ
ئة زموونة كاني خؤي لة  ريزي ثيرَشمة رطاية تيدا كرد. ديبا عة لي خانيش باسي لة  خة بات 
و تيرَكؤش��اني ذناني كوردس��تان لة  دذي كؤماري ئيس��امي كرد، كؤمة لرَيرَك ئة زمووني 
خؤيان و هاوكارة كاني لة  ش��اري سنة  باس كرد و هة ر لة م ثيرَوة نديية شدا فيلميرَكي لة  
لةدا ثةروين شافعي باسيرَكي لة  ضاالكيية كانيان لة  ش��اري سنة  ثيشاندا. هةر لةم ثانيرَ

لة  ناهيد موكري بوو. ذوودا ثيرَشكةش كرد.بة ِريرَوة بة ري ئة م ثانيرَ سةر ذنان لة ميرَ
رؤذي دووهة م��ي كؤنفران��س : بة رنامة كاني رؤذي دووهة م بة  موزيك وفيلمي ويرَنة يي لة  
هة مي كؤنفرانس دة سي ثيرَكرد.  لي سيرَ تيرَكؤشاني ذنان دة سي ثيرَكرد و لة  دريرَذة دا ثانيرَ
هة م،  ذن و سياس��ة ت : لة م بة ش��ة دا هةر يةك لة ئة محة د ئة سكة ندة ري،  لي س��يرَ ثانيرَ
كويرَس��تان فتوح��ي و ه��ة ذار رة حيمي باس��ة كاني خؤي��ان هة رية ك ل��ة  20 دة قيقة دا 
ثيرَش��كة ش كرد. قس��ة  و باسة كاني ئة م 3 كة س��ة  ثيرَوة ندييان بة  خة باتي ذن لة  ريزي 
ثيرَش��مة رطاية تي و رؤلرَ��ي ذن لة  بزووتنة وة ي نة تة وة يي ك��ورددا و ذن لة  بة ِريرَوة بة ريي 
زة  كورديية كانة وة  بوو. دواتر بة شداران  حيزبة كان وهة روةها كة لتووري ثياوساالري هيرَ
ان  ضاالكانة  لة م بة س��انة دا بة ش��دارييان كرد و كؤمة لرَيرَك ثرسياريان رووبة رووي كؤرطيرَ
ان كؤتايي بة م  بينيية كان��ي هة ركام لة  كؤرط��يرَ كردة وة . ثاش��ان ب��ة  وآلمدانة وة  و تيرَ
ي بوو. ثاش��نيوة رؤي هة مان رؤذ  لة  فايزة  س��الرَ باس��ة ش هات. بة ِريرَوة بة ري ئة م ثانيرَ
كؤنفرانس ب��ة  قة تعة  مووزيكيرَك لة  الية ن هونة رمة نديرَكي الوة وة  دة س��ي ثيرَكردة وة . 

ذوو و هونة ردا : لة م بة ش��ة دا س��ؤران عة لي ثوور  ل��ي ض��وارة م، ذني ك��ورد لة  ميرَ ثانيرَ
ذووي  كورد و ذنان لة  بوارة  جؤراوجؤرة كاني كؤمة لرَطة   باس��يرَكي تيرَ و تة س��ة لي لة  ميرَ
ناني كو لتووري ثياوس��االريدا ثيرَش��كة ش كرد. دوابة دواي باسة كة   و زمان لة  بة رهة مهيرَ
و ثرس��يار و وآلمة كاني ئة م بة ش��ة ، ناهيد موكري لة  الية ن كة مثة يين كة بوودوة ندة وة  
باس��ي لة  كاري هاوبة ش��ي ذنان لة م كة مثة ينة دا و ئة زموني ئة م كارة  هاوبة ش��ة ي بة  
لة  شةها حة يدة ري بوو. الية نة  موسبة ت و مة نفيية كانة وة  كرد. بة ِريرَوة بة ري ئة م ثانيرَ
لة دا ناهيد بةهمة ني، س��وهة يا  ل��ي كؤتاي��ي، روو بة  داهات��وو )ض بكة ين(:لة م ثانيرَ ثانيرَ
ق��ادري، جة ميلة  رة حيمي  و ش��ةهني حة ي��دة ري هة رية ك بة  نؤبة ي خؤي��ان كؤمة لرَيرَك 
ثيرَش��نيار و بة رنامة يان خس��تة  روو ك��ة  ذنان دة بيرَ لة  داهات��وو دا ض بكة ن بؤ ئة وة ي 
خة باتة كة يان باش��ر بة ِريرَوة  بة رن بؤ طة يشنت بة  ئاماجنة كان و هة روةها دريرَذة ي ئة م 
كاران��ة  واتة  طرتين كؤنفرانس��ي لة م ش��يرَوة ية . كاتذميرَ 6ي دواني��وة ِرؤي هة مان رؤذ 
ب��ة  خويرَندن��ة وة ي كؤبة ندي كارة كان��ي كؤنفرانس  لة  الية ن فايزة ي س��الي و طولرَنار 

نا. قوبادي، كؤنفرانس كؤتايي بة  كارة كاني خؤي هيرَ

ماني بةِريرَوةضوو يةكةمني كؤنفرانسي ذناني رؤذهةآلت لة سليرَ

بةِريرَ��زان، ئةندامان و بةش��دار بوواني كؤنط��رةي ريرَكخراوي مايف ذني 
نجةمني كؤنطرةي س��االرَنةي  ك��ورد مايف مرؤظ، بة بؤنةي بةس��تين ثيرَ
ريرَكخراوةكةت��ان، ثيؤزباي��ي ط��رم ئاراس��تةي هةمووت��ان دةكةم و 
هيواخ��وازم ك��ة كؤنطرةيةكي ثِردةس��كةوت و ثِرن��اوةرؤك بيرَت لةم 

هةلومةرجةدا. 
بزوتنةوةي يةكس��انيخوازانةي ذناني كورد لة كوردستاني رؤذهةالرَت، 
ذووي نويرَي خةباتي رزطارخيوازانةي كوردس��تان، توانيويةتي بة  لة ميرَ
و، بة بةربةرةكانيرَ و رووبةِروو  بِريين طةليرَك قؤناغي ثِر هةوراز و نش��يرَ
يةتي و  بوونةوة لةطةلرَ كؤنةثةرةس��ي ئاييين، دواكةوتوي��ي كؤمةالرَ
هةروةه��ا كولت��وري ثياومةزن��ي، مؤركي دي��اري خؤي ل��ة رووداوة 
��ذووة بدات. ئةمةش  يةتييةكاني ئةم ميرَ جي��اوازة سياس��ي و كؤمةالرَ
يةكي س��ةخي كؤمةالرَيةت��ي و بردنة ذيرَر ثرس��ياري طةليرَك تابؤ و نةريي ب��ة كؤيلة كردني  ويس��ي ب��ة ملمانيرَ ثيرَ
ث��ةِر بووني زةمةن و  قامير بووني  ذن��ان ل��ة بنةمالرَة وكؤمةلرَطا و ه��اوكات، لة دؤخيرَكي دذواردا بووة كة لةطةلرَ تيرَ
كؤلرَةكاني ئيستبداد و ديكتاتؤريي، شةثؤليرَكي فراواني ئازاديكوذي و ياسا و كولتوري دذة ذني لة ساالرَني رابردوو 
ناني مافة رةواكانيان،  ن��او وةديهيرَ داوة.ذناني تيرَكؤش��ةري كورد لة ثيرَ ان و كوردس��تاندا ثةرةثيرَ ل��ة كؤمةلرَطاي ئيرَ
ن��ةك تةني��ا يةكس��انيخوازيي و عةدالرَةختوازيي و ضاالكي وش��ياريدةرانةيان كرد بة بةش��يرَكي بةرضاو لة كولتوري 
ثيرَش��كةوتنخوازانةي كؤمةلرَطاي كوردس��تان، بةلرَكوو، بوونة س��ةمبولي راس��تةقينةي بةرخؤدان و راوةس��تان بؤ 
ؤكراسيخواز لة كؤمةلرَطاي كوردستاندا.ئيرَستا و لة قؤناغي نويرَي خةباتي يةكسانيخوازانة  نةسلرَيرَكي ئارماخنواز و دميرَ
نانة  ويس��ي ريرَكخراو بووني هةرضي زياتري ذناني تيرَكؤشةر و ثيرَويسي هيرَ و ئازادخيوازنةي ذناني كوردس��تان، ثيرَ
ئاراو ضةسثاندني ثاتفؤرميرَكي هاوبةشي فرةضةشن و ثيرَشكةوتنخوازانة، بة جؤريرَك كة رةنطدانةوةي راستةقينةي 
خواست و مافة رةواكاني ذناني كوردستاني رؤذهةالرَت لةم هةلومةرجةدا بيرَت، دةتوانيرَت يارمةتيدةريرَكي ثؤزيرَتيظ 
ز بيرَت بؤ بزوتنةوةي يةكس��انيخوازنةي ذنان لة كوردس��تاندا . كؤمةلرَة ثش��تيواني خ��ؤي لةم هةنطاوةي  و ب��ة هيرَ
ميك لة  نانة ئاراي وةها ثاتفؤرميرَك دةردةبِريرَت و المان واية وةطةر خس��تين ديالؤط و ثؤليرَ ريرَكخراوةكةتان بؤ هيرَ
زكردني طوتاريرَكي هاوبةش، دةتوانيرَ كاريطةريي باشي لة سةر رةهةندة جياوازةكاني خةباتي ئةم  ئاراستةي بةهيرَ
بكةويرَتةوة. ئةويش جةخت كردنةوة لةسةر رؤلرَ و ثيرَطةي بزووتنةوةي ذناني كورد لة ئيرَستا و داهاتووي  قؤناغة ليرَ
ان و  سياس��ي خةبات��ي بزوتنةوةي رزطارخيوازانةي كوردس��تانة، وات��ة بزووتنةوةي ذناني كورد ل��ة داهاتووي ئيرَ
كوردس��تاندا، نابيرَت بة هيض ضةش��نيرَك قورس��ايي خةبات و داوكارييةكانيان، بكةويرَتة ثةِراويرَز و هةر لة ئيرَستاوة، 
رةوتي هةس��تانةوةي هةرضي زياتر و ريرَكخس��نت و وش��ياركردنةوة و ثةروةردةكردني ضاالكاني ئةم بوارة خباتة 
ئةجينداي خؤيةوة. هاوتةريب لةطةلرَ ئةم تيرَكؤشانة، راطرتين ثيرَوةندي و تةعامول لةطةلرَ بزووتنةوي سةراسةري 
ان و دووثاتكردنةوةي هاوخةباتي  ؤكراس��يخوازانةي خةلرَكي ئيرَ ان و هةروةها بزووتنةوةي دميرَ ذنان لة ئاس��ي ئيرَ
ماي ثيرَطةيش��توويي و  و هاوثش��ي لةطةلرَ بزووتن��ةوة كؤمةالرَيةتييةكاني ديكةي وةك خويرَندكاران و كريرَكاران، هيرَ
د. بة هيواي  ناو طةيشنت بة ئاسؤطةيةكي روون و ثِر لة هوميرَ طةشةي هةرضي زياتري خةباتي ذناني رؤذهةالرَتة لة ثيرَ

وةديهاتين سةرجةم مافة ِرةواكاني ذنان لة كوردستانيرَكي ئازاد و سةربةست و رزطاركراودا.
تان عةبدولرَالرَ موهتةدي. لةكؤتاييدا جاريرَكي ديكة هيواخوازي سةركةوتين كؤنطرةكةتامن . هاوِريرَ

��وة ريرَكةوت��ى ش��ازدةى مانطى  ل��ة رؤذي، بيس��ت و حةوت��ى خاكةليرَ
ئاثريل��ةوة، مالرَث��ةِرةكان و كةنالرَةكان��ي راطةياندنى س��ةر بة كؤمارى 
بنةماء  ان دةستيان داوةتة كؤمةلرَيرَك  هةواأل و راثؤرتي بيرَ ئيساميى ئيرَ
ث��ِر ل��ة ضةواش��ةكاري لةب��ارةي طةمارؤدان��ي بارةطاكان��ي كؤمةلرَةي 
ان لةاليةن خةلرَكي طوندي  ِي زةمحةتكيرَشاني كوردستاني ئيرَ شؤِرشطيرَ
زِرطويرَزي خواروو و هةولرَيان داوة راي طش��تيي كوردس��تان ضةواشة ء 
نيطةران ك��ةن. لةذيرَر كاريطةريى س��ايتة ناوزِراوةكاني »فارس نيوز« 
ان، ب��ة داخةوة ضةند مالرَثةِريرَكى  و »تابناك«ي س��ةر بة حكومةتي ئيرَ
ديكةى كورديش بة بآ ئةوةى لة طةأل س��كرتاريةتى كؤمةلرَة ثيرَوةندى 
بط��رن و راس��تييةكان بثرس��ن، هةوالرَ نادروس��تيان لةو ب��ارةوة بآلو 

كردؤتةوة.
ب��ة ئاط��اداري هةم��وو الي��ةك دةطةيةن��ني ك��ة راس��ي رووداوةك��ة 
وةية ب��ووة: ب��ؤ م��اوةي س��اآلنيرَكة دانيش��تووانى طون��دى  بةمش��يرَ
زِرطويرَ��زى خ��واروو داواكاري��ى داب��ني كردنى زةوى و دروس��ت كردنى 
خانووبةرةي��ان لة حكوومةتى هةريرَم هةي��ة و كؤمةلرَةش لةو ماوةيةدا 
بةبةردةوامى ثش��تطييى لةو داخوازةى ئةوان كردووة و لةطةأل اليةنة 
ثةيوةنديدارةكان��ى هةريرَم هةولرَ بؤ داوة. كؤبوونةوة و ريرَطابةس��تنى 
��ى خةلرَك��ى زِرطويرَزيش كة بؤ ماوةى ضةند س��ةعاتيرَك هاتوضؤى  دويرَنيرَ
وان ريرَطةى قةرةداغ و زِرطويرَزةلرَةيان بةست، لةراستيدا بؤ دةربِرينى  نيرَ
ئةو داخوازييةى خؤيان بوو و رووى كيرَشة و داخوازى ئةوان لة كؤمةلرَة 
نةبووة. هةر وةكوو لة كؤبوونةوةى س��آقؤلرَ سةرلةبةيانى دويرَنآ لة 
��وان نويرَنةرانى خةلرَ��ك و حكوومةتى هةريرَم و كؤمةلرَ��ةدا، نويرَنةرانى  نيرَ
خةلرَ��ك و حكوومةت بةِروونى ئةو راس��تييةيان دةربِرى كة كيرَش��ةيةك 
لةط��ةأل كؤمةلرَ��ة نيي��ة و خةلرَك��ى طون��دى زرطويرَزةلرَة تةني��ا لةرووى 
دؤس��تايةتى و هاومالرَييةوة ضاوةرانى ثش��تطيى ل��ة داخوازةكانيان 
ل��ة كؤمةلرَة دةكةن ك��ة نويرَنةرانى كؤمةلرَةش هةروةك��وو هةقى خؤى 
كهاتن  ب��وو ئةو بةلرَينةيان دووثات كردةوة. بةو جؤرة هةر س��يرَك ال ثيرَ
لةس��ةر ئةوةى خةلرَكى زِرطويرَزةلرَة ش��كايةتةكةيان بؤ دامودةزطاكانى 
ن و كؤمةلرَةش لة قةدةر تواناى  وةنديدار ل��ة حكوومةتى هةريرَم بنيرَ ثيرَ
خ��ؤى ثش��تطييى داوكارييةكاني ئةوان بكات ء ث��اش بةلرَيين اليةني 
حكووم��ي بؤ بةدواداضوون��ي داخوازيى خةلرَكى ئاواي��ى، كؤبوونةوةى 

هات. خةلرَكةكة لة سةر جادة و ريرَطة بةستنةكةش كؤتايي ثيرَ
ط��ةى بيخس��تنةوةية كة لة س��اآلنى راب��وردوودا كؤمةلرَة لةريرَطاى  جيرَ

كردن��ى  داب��ني 
ج��ادة  قيةت��اوى 
كردنى  دروس��ت  و 
بنكةى تةندروستى 
و  خويرَندنط��ة  و 
نى  د ش��كر ثيشكة
ى  ر ا ز تط��و مة خز
و  ثزيش��كى 
ب��ووارى  ضةندي��ن 
ديك��ة بةطويرَ��رةى 
خ��ؤى  توان��اى 
يارمةتى  زؤرتري��ن 
ل��ة  ثش��تطيى  و 
خةلرَكى ئةو طوندة 
كردووة و ساآلنيرَكة 
ب��ةو ث��ةِرى ريرَز و 

خؤشةويستى و هاوكاريدا هةلرَسوكةوت لةطةأل يةكر دةكةن.
م��ة لة هةمان كاتدا راى طش��تيش ئاطادار دةكةين��ةوة كة بيرَطومان  ئيرَ
ى كوردستان  رذميى كؤمارى ئيسامى و دةست و ثيرَوةندةكانى لة هةرميرَ
وردان لةو كيرَش��ةية و لة هةموو كيرَش��ةكانى  هةموو هةولرَيرَك بؤ دةس��تيرَ
ِييةك بة دذى  ى كوردستان دةدةن و لة هيض خراثكارى و ئاذاوةطيرَ هةرميرَ
كؤمةلرَة و بةدذى حيزبةكانى كوردس��تانى رؤذهةآلت خؤ نابويرَرن. هةر 
بؤيةش داوامان لة حكوومةتى هةريرَم ئةوةية كة هةروةكوو تا ئيرَستاش 
كردوويانة بة بةرثرس��انة لةطةأل ئةو ضةش��نة كيرَش��ةية هةلرَس��وكةوت 
من��ى كؤمةلرَة و هةم��وو حيزبةكانى رؤذهةآلتى  بك��ةن و ئةمنيةت و هيرَ
ِى بة  كوردس��تان توندوتؤأل بطرن و ريرَطةى دةس��تيرَوةردان و ئاذاوةطيرَ
انيش باش  رذميى كؤمارى ئيس��امى نةدةن. با كؤمارى ئيساميى ئيرَ
ذينةى  بزانآ كة ناتوانآ بةو ضةواش��ةكارييانة هاوثشتيى قووأل و لةميرَ
كؤمةلرَة لةطةأل خةلرَكى كوردستانى باشوور تيرَك بدا و نة  دةشتوانآ بة 
بآلو كردنةوةى ثِرؤثاطةندةى درؤيني ئيادةى طةل كورد لة رؤذهةآلتى 
كوردستان كز بكا و قةيرانةكانى ضارةنووسسازةكانى خؤى داثؤشآ.  

ان ى كوردستانى ئيرَ سكرتاريةتى كؤمةلرَةى شؤِرشطيرَ
2011/ 04/ 17 

ي طشيت كؤمةلرَة بؤ  دةقي ثةيامي سكرتيرَ
ثيرَنجةمني كؤنطرةي ريرَكخراوي مايف ذني كورد

راطةياندني سكرتاريةتي كؤمةلرَة
ثةِرةكانء كةنالرَةكاني راطةياندنى  سةبارةت بة ضةواشةكاري مالرَ

كؤمارى ئيسالمي و ئيديعاي طةمارؤداني بارةطاكاني كؤمةلرَة
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 ...درَيذةي 

»وتووَي���ذي ئاس���ؤي رؤذه���ةاَلت لةط���ةَل بةرَي���ز حمةمم���ةد 
شافَيعي، ئةندامي دةفتةري سياسي كؤمةَلة«

ثرسيار : لةماوةى حةوتووةكانى رابردوودا زجنرةيةك جوولَةى 
ضةكداران��ةء تةقينةوة لةكوردس��تان رووى دا، بةِراى ئَيوة ض 
بةكةرَيكى س��ةرةكيى دةتوانَيت لةثشتى ئةم رووداوانة بَيت؟ 
ئايا كؤمارى ئيس��اميى دةكرَيت سَيناريؤداِرَيذى ئةم رووداوانة 

بَيت؟ 
حمةممةد ش��افَيعى: هةموو ئ��ةو ه��ةواَلء ئاطادارييانةى كة 
دةطات��ة طوَيى خةلَك، لةزم��انء قةلَةمى دةزط��ا ثروثاطةندةء 
راطةياندنةكانى رذميى ئيسامييةوة دادةكةوَيت، واتة النى¬كةم 
دةتوانني بَلَي��ني يةكةمني ئاطادارييةكان ل��ةم كاناآلنةوة دَين. 
بارءدؤخى سياس��يى ئَيانء داخراويى داس��ةثاو بةس��ةر ئةم 
وآلت��ةدا، رَيطا نادات كة راس��تيى رووداوةكان هةر بةو جؤرةى 
كة هةن بطاتة دانيشتووانى كؤمةلَطاء خةلَكى وآلتةكة. هةر لةم 
رووة هةرضةشنة بآلوكراوةيةك، هةرضةشنة هةواَلء زانيارييةك 
ك��ة س��ةرضاوةكةى، دامء دةزطا ثروثاطةندةكان��ى رذيم بَيت، 
لةثلةى يةكةمدا بةشكء طومانةوة ضاوى لَيدةكردرَيتء دواتريش 
رَيطاء مةوداى ئةوة نيية كة س��ةرضاوةيةكى تر بةش��َيوةيةكى 

بَي اليةنانة لَيكؤلَينةوة لةسةر رووداوةكة بكات. 
رووداوةكانى ضةند حةوتووى رابردوو لةكوردستان لةم ياساية 
بةدوور نني، ئاذانس��ة هةوالَنَيييةكانى كؤمارى ئس��امى ئَيان 
لةث��ِر ه��ةواَل تَيكهةلَضوونء تةق��ة، يان ثةالم��ارى هَيزَيك يان 
تاقمَي��ك بآلو دةكةنةوة. هةر بةش��ي ئةوةندةش زانياريى بآلو 
دةكةنةوة كة بؤيان نةش��اردرَيتةوةء نةتوانن حاشاى لَيبكةن. 
لةبارودؤخ��ي وةه��ا تةماوىء لَيَل��دا بازاِرى دةنط��ؤء ضيؤكى 
هةلَبةس��راو طةرم دةبَيت. راس��تييةكان تَيك��ةآلوى دةنطؤى 
بَي بنةماء دوور لةِراس��تى دةبن. بؤية ب��ؤت دةرناكةوَيت ضي 

روويداوة، كَي كردوويةتىء هؤكارى ئةم كردةوةية ضيية.

منيش ئةم ثرس��يارة هةر دةتوامن بةم شَيوةية وآلم بدةمةوة: 
ئ��ةم كارء كردةوان��ة دةتوانَي��ت هةلَقوآلوى كَيش��ةء ملمانَيى 
ناوخؤي��ي هَيزةكان��ى رذي��م بَي��ت. دةتواني تاوانةك��ة خبةيتة 
ئةس��تؤى ئ��ةو ط��روثء تاقمة ئيس��اميانةى كة ت��ا دؤييَن بة 
ئاش��كراء لةذَي��ر ضةترى ثش��تيوانيى كؤمارى ئيس��اميدا، بؤ 
بةرةنطاربوون��ةوة لةطةَل حيزبة سياس��ييةكانى كوردس��تان، 
مةجالي ضاالكيء هةلَس��ووِرانى بةئاش��كرايان ثَي درابوو و زؤر 
ش��تى تر. ئةطةريش نةتوانني بَي س��َيء دوو ثةجنةى تاوان بؤ 
اليةنَيك��ى دياريكراو رابكَيش��ني، بةآلم ق��ورسء قايم دةتوانني 
بَلنَي:بةثَيضةوان��ةى ثروثاطةندةكانى رذميى كؤمارى ئيس��امى 
ئَيان، حيزبة سياس��ييةكاني كوردس��تان ك��ردةوةى وايان لَي 

ناوةشَيتةوة.
 

ثرس��يار : لةبارودؤخى ئَيس��تاى ئَيان��دا ئةطةر رذمي��ى تاران 
بةتةم��اى نائةم��ن راطرتنى ك��ةشء هةواى كوردس��تان بَيت ض 
قازاجنَيكى بؤ دةس��ةآلتى كؤمارى ئيس��امى ئ��َيان دةتوانَيت 

هةبَيت؟ 
حمةممةد شافَيعى: من لةو باوةِرةدانيم كة هيض دةسةآلتدارء 
هي��ض حكومةتَي��ك ل��ةم دنياي��ةدا هةبَي��ت ك��ة ثَي��ى خ��ؤش 
بَي��تء وابنوَينَيت ك��ة وآلتء ثانت��اى ذَيردةس��ةآلتى نائةمنء 
ناس��ةقامطية، ض وآلتانَيك كة بةش��َيوةى ديكتات��ؤِرى ئيدارة 
دةبنء ض ئةو وآلتانةى كة سيس��تةمَيكى دمَيؤكراتيكيان هةية، 
هَيزى دةس��ةآلتدار تَيدةكؤش��َيت لةك��ةشء هةوايةكى ئةمنء 
ئارام��دا بةنامةى سياس��يء كؤمةآليةتيى خ��ؤى بةرةوة ثَيش 
بةرَيت. ئةو  نةزةرء تيؤرييةى كة لةثش��ت ئةم ثرسيارةوةية، 
دةطةِرَيت��ةوة س��ةر ثَيكهاتةى ئ��ةو تاقمء دارء دةس��تةية كة 
لةت��اران حوكمي��ان بةدةس��تةوةية. هةم��ووان دةزان��ني ك��ة 
ملمانَييةكى لةمَيذينة لةنَيوان دارء دةستة ناتةباء نةيارةكانى 
ن��او اليةنةكان��ى دةس��ةآلتى ئَيان بوون��ى هةي��ة. لةدةورانى 

دةولَةتى ثَيش��ووى »مةمحود ئةمحةدى ن��ذاد«ء هةتا دةطاتة 
ئَيس��تاش، ئةم ملمانَيء بةربةرةكانَيي��ة، هةر هاتووة ثةرةى 
س��ةندووةء توون��دء تي��ذ بؤت��ةوة. سياس��ةتى دياريك��راو ء 
رةضاوك��راوى هةر دوو دةس��ةآلتةكةى »ئةمحةدى نذاد«، بةم 
ئاقارةدا رؤيشتووة كة دةس��ةآلت لةهةمووئاستةكان بكةوَيتة 
دةس��تى تاقمي س��ةربازيء ئيتاعاتي��ى رذي��م. بَيطؤمان ئةم 
هةوَلء تةقااليةى دارو دةس��تةى »ئةمحةدى نذاد« رووبةِرووى 
بةربةرةكانَيء دذايةتى تاقمةكانى ترى ناو دةس��ةآلت بؤتةوة. 
كَيش��ةى دةولَ��ةتء ثارلةم��ان، كَيش��ةى دةولَ��ةتء دةزطاى 
قةزايي، كَيشةى دةولَةتء روحانييةتى شيعةء لةم دواييانةشدا 
قولَربوونةوةى كَيش��ةى نَيوان دةولَةتء ئةو بةش��ةى بةناوى 
»بيت رهربى« ناس��راون، هةركامةى طؤشةيةكن لةم ملمانَيء 

بةطذيةكدا ضوونى تاقمة جياوازةكانى ناو دةسةآلت.
 لةك��ةشء هةوايةك��ى وةه��ادا، بَيطومان ه��ةر رووداوَيكى لةم 
ضةش��نة لةكوردس��تان ج��ا ض اليةنَيك��ى ت��رى دوور لةبازنةى 
بةطوَي��رةى  تاقم��ةو  ه��ةر   ، ب��َي  خولَقَين��ةرى  دةس��ةآلت 
بةرذةوةندييةكانى خؤىء سةركةوتن بةسةر اليةنى بةرامبةردا 
كةلَكى ل��َي وةردةطرَيت. ديارة هةزينةء باج��ى ئةم ملمانَىء 

بةربةرةكاننيية دةكةوَيتة سةر شانى خةلَك. 

ثرس��يار : كؤم��ارى ئيس��امى لةهةندَي��ك ل��ةم رووداوان��ةدا 
رايطةيان��دووة كة هَيزة ئيس��اميية س��ةلةفييةكان، رَيكخةرى 
سةرةكيى بوون، ئةمة ضةندة دةتوانَيت لةِراستى نزيك بَيت؟ 

حمةممةد شافَيعى: كوردستانى رؤذهةآلت خاوةنى مَيذوويةكى 
دوورء درَيذى كارى حيزبيء هةلَس��ووِرانى سياسيية. لةماوةى 
سيء ضةند سالَةى تةمةنى كؤمارى ئيسامى ئَياندا، هةرضةند 
هَيزة سياس��ييةكانى كوردس��تان ماوةيةكى كورت لةناوخؤي 
كوردس��تاندا ئامادة بوون، بةآلم ضةشنَيك كولتوورى سياسيء 
ضةش��نَيك لةدابء نةريتى حيزبايةتى دام��ةزراوة كة دةتوانني 
بَلَي��ني بؤت��ة ش��َيوةيةكى زاَلء جَيطاى ثةس��ةندى كؤمةلَطاى 
ك��وردةوارى. ئ��ةم كولت��وورة سياس��يية دوورة لةكولتوورى 
تيؤرى كوَيران��ة، دوورة لةك��ردةوةى خؤتةقاندنةوةء نامؤية 
ب��ة هةموو ئةو ش��َيوة ل��ةكارء ئ��ةو ئامرازانة كة ب��ة جؤريةك 
لةجؤرةكان لةطةَل بةرذةوةندىء قازاجنى دواِرؤذى طةلةكةمان 

ناتةباية. 
ئةو تاق��مء طروثان��ةى كة بة ن��اوى »س��ةلةفى«_«وةهابي«
_«ئةلقاعيدة«ءهت��د ناوي��ان لَيدةبردرَيت، لةم ضةند س��الَةى 
راب��ردوودا س��ةريان هةلَ��داوة، بةرهةمى راس��تةوخؤى رذميى 
كؤم��ارى ئيس��امى ئَيان��ن. بةش��َيكى زؤري��ان بةثي��انء بة 
س��ةرمايةى سياسيى ثاس��دارانء ئيتاعاتى كؤمارى ئيسامى 
ئ��َيان ثَيكهات��وون. هةلَقوآلوى س��وونةتء ش��َيوةى خةباتى 
خةلَكى كوردس��تانى ئَيان نني. ئةركء وةزيفةي سةركيى ئةم 
طروثانة ضةواش��ةكاريى لةبزووتن��ةوةى رزطارخيوازانةى طةلي 
كورد، داتاشنيء دروس��ت كردنى ئالتَيناتيظة لةبةرامبةر هَيزة 
سياس��يية رةس��ةنةكانى كوردس��تان. ئةطةر ئيستاش بة هةر 
هؤي��ةك كةوتوونةتة دذايةتى لةطةَل كؤمارى ئيس��امى ئَيان، 
زةِرةيةك لةم راس��تيية كةم ناكاتةوة كة ئةم كردةوانةيان ئةو 
جؤرةى كة رذميى كؤمارى ئيس��امى ئ��َيان ئيدةعاى دةكات، 

راستةوخؤ خزمةت كردنة بة دةزطاى دةسةآلتدا لةتاران. 
ئ��ةم ضةش��نة كردةوان��ة كارى هةر كةسء ه��ةر اليةنَيك بَيت، 
دذى قازان��جء بةرذةوةندي��ى طةل��ي كوردة، هي��ض بةرهةمَيكى 
سياس��يى بةكةلَكى لَي ناكةوَيتةوةء جط��ة لةوةيكة بؤ خؤيان 
 ض مةبةس��تَيكيان دي��ارى ك��ردووة، راس��تةوخؤ لةخزمةت��ى 

سةقامطيكردنى زؤرةمليىء ديكتاتؤرى رذميى تاران داية.

حمةممةد شافَيعى: باجى نائةمن كردني 
بة قووَل بوونةوةي قةيراني سياس��ي لة وآلتي س��ورية و كوردستان دةكةوَيتة سةر شانى خةَلك

درَيذةي راثةريين خةلَكي ناِرازي و رذاني خوَيين س��ةدان 
كةس��ي بَي تاوان��ي ديك��ةو خولقاندنَيكي كارةس��اتَيكي 
ئينس��اني بةدةس��ي ضةكدارةكان��ي بةش��ار ئةس��ةد، 
كؤمةلَط��اي نَيودةولَةت��ي و لةوان��ة ئةمريكا و س��ةرؤكي 
رَيكخ��راوي نةت��ةوة يةكطرت��ووةكان، داواكاري راطرتين 
توندوتيذي و كوشتاري خةلَكي مةدةني لةاليةن هَيزةكاني 
بةشار ئةسةد بوون. ئةم مجوجؤلَة جيهانييةش لة ئاست 
قةيران��ي س��ورية روو لة ثةرةس��ةندنة و وآلتاني ديكةي 
ئوروثاي��ي و نزي��ك ل��ة س��ورية، ناِرةزايةت��ي خؤيان لة 
خولقاندني ئةم كارةساتة ئينسانيية دةربِريوة. لة رؤذاني 
راب��ردوو باس ل��ة بايكؤتكردني ئاب��ووري  دةولَةتةكةي 
بةشار ئةسةد لةاليةن رؤذئاواوة هاتؤتة ئاراوةو سةرؤكي 
نةت��ةوة يةكطرتووةكاني��ش داواي ك��ردووة ك��ة نةهَيَلن 
سورية ببَيتة ئةندامي ش��ؤراي ئةمنييةتي ئةم رَيكخراوة 
جيهانيي��ة. ئةم دؤخ��ة بؤ ديكتاتؤري س��ورية، هَيندةي 
ت��ر كابوس��ي ق��ووَل بوونةوةي قةي��ران و ش��ةرعييةتي 

دةسةآلتةكةي ثةرةثَيداوة.
وادي��ارة تةنيا لةم نَي��وةدا رذميي ئَيانة كة بة قورس��ي 
لة ئةطةري درَيذةكَيش��اني قةيراني دةولَةتةكةي بةش��ار 
ئةس��ةد نيطةرانة و ذَير بةذَير، ض��ةك و هَيزي ناردووة بؤ 
س��ةركوتكردني خةلَكي راثةِريوي سورية. ئةم راستيية، 
ل��ة اليةن دةولَةتان��ي رؤذئاواييةوة لةق��اودراوة و رؤذانة 
لةس��ةر راطةياندن��ةكان دذ ب��ة ثيانطَيِييةكان��ي ئ��َيان 
بؤ ثش��تيواني ل��ة هاوثةمياني دَيريين خ��ؤي لة ناوضةي 
رؤذهةآلتي ناوةِراس��ت، دووثات دةبَيتةوة. رذميي ئَيان 
ب��اش دةزانَيت ك��ة زةق بوون��ةوةي قةيراني س��ورية و 
ئةط��ةري ه��ةر ضةش��نة طؤِرانكارييةكي جدي سياس��ي 
ل��ةم وآلت��ة، بةمان��اي داِرمان��ي بةش��َيك لةهةميةنةي و 
نف��وزي رذميةكةي ل��ة ناوضةكةيةو ئينج��ا رةوتي تةريك 
كةوتنةوةي زياتر و الوازبووني هةذمووني دةسةآلتةكةي 
بةشوَين خؤيدا دةهَينَيت. هةربؤية نيطةراني و بَي دةنطي 
ئَيان لة ئاس��ت رووداوةكان و راثةِريين خةلَكي سورية، 
نيطةراني و بَيدةنطييةكي مانادارة. ئةمة كاتَيك بة باشي 
دةردةكةوَي��ت كة بةراوردَيك بكرَيت لة نَيوان هةلَوَيس��ي 
س��ةراني رذميي ئَيان لةهةمبةر رووداوةكاني بةحرةين و 
لييب و باقي واَلتاني عةرةبي و دةس��تَيوةرداني ئاشكراو 

رؤذانةيان لةم رووداوانةدا.
بةهَي��ز بووني ئةط��ةري طؤِرانكاري بنةِرةتي سياس��ي لة 
وآلتَيك كة دةولَةتةكةي ثش��تيواني راس��تةقينةي طروثة 
تَيؤريس��تييةكاني رؤذهةآلتي ناوةِراس��تة و هاوثةمياني 
كةمينةيةك��ي  ه��اوكات  و  ئَيان��ة  رذمي��ي  س��راتذيكي 
بةرضاوي كوردي لة هةناوي خؤيدا هةية، دةتوانَي زؤرَيك 
لة هاوكَيش��ةكاني رؤذهةآلتي  ناوةِراست بةرةو ئاقارَيكي 
ديكة بةرَيت كة بة هيض ضةش��نَيك دَل��وازي خامنةيي و 
ئةمحةدي نذاد نيية. لة اليةكي ديكةوة ثرسي سورية بؤ 
وآلتاني رؤذئاواييش ثرس��َيكي هةس��تيارة كة بة ئاساني 
نةيانوَيراوة ئ��ةو جؤرةي بة قةزافيان ل��ة لييب راطةياند 
كة حكومةت بة جَي بهَيَلَيت، ئةم داوكارييةيان لة بةش��ار 
ئةس��ةد نةكردووة، ئةمةش واتاي ئةوةية كة س��ورية لة 
رؤذهةآلتي ناوةِراس��ت ثَيطةيةكي بةهَيزتر و كاريطةرترو 
ئالَؤزتري هةية كة هةر اليةنةو بة ثَيي بةرذةوةندييةكاني 
خؤي��ان بة تةمان كاريط��ةري و دةس��تَيوةرداني ئةرَيين 

خؤيان لة رةوتي رووداوةكان بةجَيبهَيَلن.
بَي شك ثشتيواني لة راثةِريين خةلَكي سورية و داواكاريية 
رةواكانيان بةتايبةت خواس��تة مَيذووييةكاني طةلي كورد 
لةو ثارضةية، ثَيويس��تييةكي هةنووكةي��ة كة كؤمةلَطاي 
جيهاني دةبَيت زؤر راش��كاوانة ئةم ثشتيوانييةي خؤيان 
دةربرِبن و طوشارَيكي زياتر خبةنة سةر ديكتاتؤري بةشار 
ئةس��ةد. بَيطؤمان لة ئةطةري هةرضةشنة طؤِرانكارييةكي 
بنةِرةت��ي و ج��دي لة واَلتي س��ورية و هةنطاوناني بةرةو 
دمَيؤكراتي��زة بوون، ئةوة طةلي ك��وردة كة ثَيش هةموو 
اليةنَيك قازاجني لَيدةبات و بة خواستة رةواكاني دةطات. 
ئةمةش كابووسي هاوبةشي ديكتاتؤري ئَيان و سوريةية 
كة بة ضنط و ددان بةتةمان ببةنة كؤس��ث لةبةردةم ئةم 

طؤِرانكارييانةدا.

بةه��ارة عةلةوي ضاالكي بواري ذنان كة تةمين 21 س��ال و خةلَكي س��ةقز بوو بة هؤي 
روداوي هاتووضؤ طياني لة دةستدا. ئةو ضاالكةي بواري مافةكاني مرؤظ مانطي خاكةلَيوة 
لة جادةي نَيوان س��نة- س��ةقز لةطةأل بنةمالَةكةي توشي روداوي هاتووضؤ بوون و لةو 
روداوةدا باوكيش��ي طياني لةدةس��تدا.بةهارة عةلةوي ئةندام��ي كةمثةيين يةك ميليؤن 
ئيمزا و نوسةري وَيباطي كضي خؤرةتاو بوو. بةهارة رَيكةوتي ثَينجي طواَلن و ثاش 25 
رؤذ مانةوة لة يةكَيك لة نةخؤش��خانةكاني س��نة، بةهؤي سةخي برينةكانييةوة طياني 

لة دةستدا.

بةهارة عةلةوي ضاالكي بواري ذنان طياني لة دةستدا

حمةممةد شافَيعي، ئةندامي دةفتةري سياسي كؤمةلَة                                                           فؤتؤ : قادرفرجي
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سديق كشاوةرز ...........
 ئةوةى ئَيم��ة ئةمِرؤكة بة ناوى رؤذنامة 
دةيبين��ن بةرهةم��ي دةوران��ى ثيش��ة 
س��ازيية، دةوران��ى ثيش��ة س��ازيش كة 
دةتوان��ن بة ضاخى راس��انى مرؤظايةتى 
ن��اوى لَيبنن دةورانَيكة ك��ة مرؤظايةتى 
كراذى كؤن��ى فِرَيداو جؤرآت��ر لة ذيانى 
ئةزموون كرد. بةاَلم ئةم بةرهةمة نوَييةى 
مرؤظايةتى كة ئةجنامى دروس��ت بوونى 
دةزطاى ضاثة، كاريطةرى زؤرى بووة لة 
س��ةر فيكر، تا ئةو رادةيةى كة ثاسكاَل 
رؤذنامةط��ةرى بة دايك��ى فيكرى مرؤظى 
مودَيرن ناو دةبا. لةم ضاخةدا و دواتريش 
ل��ةو دةورانةى كة ثؤس��ت مؤدَيرنةكانى 
وةك فؤك��ؤ ء ليؤت��ار ب��ة دةورانى ثاش 
مؤدَيرنى ن��او دةبةنء كةس��انَيكى تري 
وةك ئيلي��ووتء هابرم��اس ب��ة درَيذةى 
رؤذنامةط��ةرى  دةزان��ن،  مؤدَيرنيت��ةى 
راطةيان��دن  كانالََيك��ى  وةك  ب��ةردةوام 
دةورى خ��ؤى دةط��َ�َِي. ل��ة راس��تييدا 
دةتوان��ن بَلَي��ن تةنان��ةت رؤذنامةكان 
جطة لة كارى هةوالَدانء وشيار كردنةوة، 
توانيويانة طوتارى تايبةت بة خؤش��يان 
دروس��ت بك��ةنء ئَيس��تةش ل��ة ضاخى 
ه��ةر  هت��د،  ء  ئينرتنَي��ت  س��ةتةاليتء 
ب��ةردةوام وةك  طةورةترين ئامرازةكانى 
راطةيان��دن دةناس��رآ ء تةنان��ةت ب��ة  
روكن��ى ضوارةم��ى دَيؤكراس��يش ناوى 
دةرك��ردووة. ئةم��ة هةم��ان اليةن��ة كة 
ثاس��كاأل ئام��اذةى ثَي��دةداء الى واي��ة 
رؤذنامةط��ةرى دايكى فيك��رى مؤدَيرنة. 
فيك��رى  هَيماكان��ى  ل��ة  ي��ةكآ  ب��ةاَلم 
مؤدَيرن وةس��تانةوةية دذ بة دةسةآلتة 
سكتاريس��تةكانء هةولَدان��ة ب��ؤ جَيط� 
كردنى ب���ى ئازادء نوآ، ب�ى ئازاديش 
كؤمةلَطاى ئ��ازادى لَيدةكةوَيتةوة، ئةمة 
هةمان ئةو ش��تةى رؤذنامةكانة كة ب�ة 
دةبوغزَينَى.  سكتاريس��تةكان  نائ��ازادء 
ب�ة سكتاريس��تةكانيش بةردةوام حةز 
بة بوونى ئةم راطةياندنة بة شَيوةى ئازاد 
ناكةن، بؤي��ة دةبينن دةس��ت دةدةنة 
سانس��ؤركردن. هةم��وو دةم رووب��ةِروو 
بوونةوةيةك ل��ة نَيوان رؤذنامةنووس��ان 

و دةس��ةاَلتة ديكتاتؤرةكاندا دةبيندرآ 
و ل��ة ئَيستاش��دا دامةزران��ى كؤمةلََي��ك 
رَيكخ��راوى جيهان��ى بؤ بةرط��رى كردن 
رَيكخ��راوى  وةك  رؤذنامةنووس��ان،  ل��ة 
رؤذنامةنووس��انى بَي سنوور، دةرخةرى 
ئةم ملمالنَيية لة نَيوان رؤذنامةنووس��ان 
اليةك��ةوة  ل��ة  دةس��ةاَلتداران،  و 
رؤذنامةنووس��ةكان هةولَ��دةدةن بةوةى 
كولتوورى ن��وآ و ب�ى نوآ لة كؤمةلَطا 
ب���ى  رووب��ةِرووى  و  ثَيب��دةن  ث��ةرة 
سكتاريس��تى ببنةوةو ل��ة اليةكىترةوة 
ب���ى سكتاريس��تى ل��ة رَيط��اي دةزطا 
ب��ة  خؤي��ةوة،  س��ةركوتكارةكاني 
ثشتيوانى هَيزى نيزامى و ماددى، هةوَل 
ب��ة ث�ؤزكردنى خؤي دةدات و دةيهةوآ 
رووبةِرووى رؤذنامةنووس��ان و ب�ى نوآ 

ببَيتةوة. 

دةرضوونى يةكةم رؤذنامةى كوردى:

يةكةم رؤذنامةى كوردى س��اآَل 1898 لة 
شارى قاه�ةو لة سةر دةستى بنةمالَةى 
بنةمالَةيةك��ى  ك��ة  بةدرخانيي��ةكان، 
ط��ةورةو ناس��راوى كوردس��تانى باكوور 
بوون دةرضوو. ل��ةو وتارانةى كة مَيقداد 
مةدةح��ةت بةدرخ��ان ل��ة رؤذنامةكةى 
ئ��ةوة دةردةك��ةوآ  ك��ردةوة،  ب��اَلوى 
ك��ة مَيق��داد مةدح��ةت، ئاش��نايي بووة 
ب��ة س��ةر زمانةكان��ى كوردى-توركى- 
عةرةبى- فةرانس��ةدا و هةروةها ئاشنا 
بووة بة ب�ى رؤش��نفكران و ب�مةندانى 
ئ��ةو س��ةردةمى فةرانس��ة. رؤذنام��ةى 
كوردس��تان ت��ا س��اَل 1918 ب��ةردةوام 
دةبَي��ت و31 ذمارةى لَي باَلو دةبَيتةوةو  
لةم م��اوةدا زؤر كؤس��ث و ضةلَةمةى بة 
س��ةر دَيت و بةِرَيوةبةران��ى ئةم رؤذنامة 
ناضار دةبن ضةند جار شوَينى دةرضوون 
و واَلت��ى باَلوكردنةوةكةى بط��ؤِرن. بةر 
ل��ة ض��اث و ب��اَلو بوون��ةوةى رؤذنامةى 
كوردس��تان، دوكتؤر ئيس��حاق سكووتى 
ل��ة  ج��ةودةت،  عةبدولَ��اَل  »دوكت��ؤر  و 
كوردةكانى توركيا لة ئةندامانى كؤميتةى 
بةِرَيوةب��ةرى حيزب��ي »احت��اد و ترقي« 

س��اَل 1987 رؤذنام��ةى »عومسانل��ي« 
ل��ة ذنَي��ظ دةردةك��ةن. ئ��ةوةى دةبَي 
بة ه��ؤى ئ��ةوةى طومانى ئ��ةوة بكرَيت 
لةنَيوان رؤذنامةى كوردى »كوردستان« 
لةط��ةَل رؤذنام��ةى »عومسانلي« حيزبي 
»احتاد و ترق��ي«دا ثَيوةندييةك هةبَيت، 
دؤس��تايةتى زؤر نزي��ك و قوولَي دوكتؤر 
س��كووتى و عةبدولاََل جةودةت��ة لةطةَل 
مَيق��داد مةدةحةت بةدرخ��ان. هةروةها 
ئةوةى كة رؤذنامةى عومسانلي لة ضةند 
ذمارةيةكيدا ريكالمى كردووة بؤ رؤذنامةى 
كوردس��تان بة شَيوةيةك ئةم ثَيوةنديية 
دةس��ةملَينَيت. ئةم رؤذنامةى لة ماوةى 
تةمةنيدا 3 سةرنووس��ةرى بووة، مَيقداد 
عةبدولِرةمح��ان  بةدرخ��ان،  مةدح��ةت 
بةدرخان و سورةيا بةدةرخان. هةروةها 
لة ذمارة 4-5 ى ئةم رؤذنامةى )1898(
دا هات��ووة ك��ة ئ��ةم رؤذنامة ل��ة اليةن 
ضاثخان��ةى  ن��او  ب��ة  ضاثخانةيةك��ةوة 
رؤذنام��ةى كوردس��تان دةردةضَي��ت كة 
لة قاه�ة دام��ةزراوة و ئةمة دةرخةرى 
ئةو راس��تييةية كة ئ��ةم ضاثخانة يةكةم 
ضاثخانةى كورديية ك��ة لة اليةن مَيقداد 
مةدح��ةت بةدرخان��ةوة دام��ةزراوة. بة 
هةر حاَل رؤذنامةى كوردس��تان لة اليةن 
كةس��انَيكةوة دامةزراوة ك��ة بة تةواوى 
ئاط��ادارى ب���ى نوَيي جيهان��ى بوون و 

هةر سَي سةرنووسةرى ئةم باَلوكراوةية 
كةسانَيك بوون كة زمانة رؤذئاواييةكان و 
بة تايبةت زمانى فةرانس��ةو ئينطليزييان 
زانيوةو بةم شَيوةية هةولَيانداوة بةوةى 
بتوان��ن كاريطةريي��ان هةبَي��ت لة س��ةر 
كؤمةلَطاى خؤيان، ب��ةاَلم بة دلَنياييةوة 
دةرضوون��ى رؤذنام��ة بة زمان��ى كوردى 
لةو س��ةردةمةدا ل��ة كوردس��تان كارَيك 
ب��وو ك��ة ئيزن��ى ثَين��ةدةدرا ه��ةر بؤية 
لةخ��ؤِرا نيية يةك��ةم رؤذنامةى كوردى، 
لة تاراوطة دةردةضَي��ت، ئةويش هةمان 
باَلوبوونةوةى  لة  ترسي دةس��ةاَلتدارانة 
كولت��وورى كوردى، لة بةر ئةوةى ئةوان 
بة هةموو ش��َيوةيةك دذ ب��ةوة بوون كة 
بةش��َيك ل��ة دانيش��توانى ن��او هةرَي��ى 
دةس��ةاَلتدارييةكةيان )كة ئ��ةو كات بة 
هةرَيى طةورةى ئيس��المى _عومسانى( 
دةزانرا لة بارى نةتةوةييةوة خؤى لةوان 
جي��ا بكاتةوة. لَ�ةدا بة ش��َيوةيةك ئةم 
ملمالنَيي��ةى نَيوان دةس��ةاَلت و رؤذنامة 
ه��ةر ل��ة دةرضوون��ى يةك��ةم ذم��ارةى 
دةبين��درآ  كوردس��تانةوة  رؤذنام��ةى 
و ئ��ةم ملمالنَيي��ة بةرامب��ةر ل��ة نَي��وان 
رؤذنام��ةى ك��وردى و دةس��ةاَلتدا ه��ةر 
بوونى بووةو ئَيس��تاش هةر هةية . هةر 
بوونى ئ��ةم ملمالنَيية وا دةكات ئَيس��تا 
ل��ة كؤمةلَطاى كوردس��تانى ئ��َ�ان و لة 

ناوخؤى كوردس��تانى ئَ�ان هةست بةوة 
بكرَيت رةوتى رؤذنامةطةرى وةس��تاوة. 
ك��ة ل��َ�ةدا ثَيويس��تة باس ل��ة رةوتى 
لة كوردس��تانى  بكرَي��ت  رؤذنامةط��ةرى 
ئ��َ�ان بة تايبةت ثاش هاتنة س��ةركارى 

رذيى كؤمارى ئيسالمى.
س��ةرةتاى  ل��ة  ك��ة  رؤذنامان��ةى  ئ��ةو 
دامةزران��ى كؤمارى ئيس��الميدا دةس��ت 
ب��ة كار بوون ب��ة دوو بةش دابةش دةبن 
ئةمة  _رؤذنامة رَيط��ة ثَين��ةدراوةكان_ 
ئ��ةو باَلوك��راوةو رؤذنامانة ب��وون كة لة 
اليةن حيزب��ة كوردييةكانةوة دامةزرابوو 
ك��ة ب��ة زمانةكان��ى ك��وردى و فارس��ي 
دةردةضوون. وةك شؤِرش، كوردستان، 
ثَيش��ةنطء خةبةرنام��ةو رؤذنام��ة رَيطة 
ثَي��دراوةكان: ئةو باَلوكراوان��ة بوون كة 
رذيم بؤ ثِرووثاطةندةى دةسةاَلتى خؤى 
لة كوردستان دايةرزاندبوون. دةتوانن 
ئام��اذة بدةين بة ئامانج، اصحاب انقالب 
و دوات��ر س��روةو ثاش��ان ئادين��ة و ل��ة 
س��ةرةتاى دةي��ةى 1360ى هةت��اوى و 
1980ى زايين��ى تةنه��ا بآلوكراوةيةك��ى 
ئيزن ثَيدراو لة الي��ةن دةولَةتةوة توانى 
زؤر دةوام بَينَي��ت، طؤظ��ارى س��روة بوو 
ك��ة طؤظارَيكى ئةدةبي بوو كة بة هةموو 
ش��َيوةيةك دوورى دةطرت لة سياس��ةت 
و دوورى طرت��ن ل��ة سياس��ةت بب��وو بة 
سياسةتى ئةم باَلوكراوة. ئةم سةردةمة 
كة س��ةردةمى سةركوت و لة هةمانكاتدا 
داسةثاندنى دةسةاَلت بوو، بةر بة هةموو 
رةخنةيةكى بضووكى سياس��ى دةط�درا 
و ه��ةر ضةش��نة رةخنةيةك��ى سياس��ي 
قةدةغ��ة ب��وو. بؤية ل��ةم س��ةردةمةدا 
ئَيم��ة باَلوكراوةيةك��ى وةه��ا نابينن كة 
بةرضاو بَيت جطة لة س��روةو باَلوكراوةى 
حيزبةكانيش بة ت��ةواوى قاضاخ بوون و 
بة دةس��ت تاقمَيكى تايبةتةوةو لة كؤِرو 

كؤمةلَة تايبةتةكاندا دةطةِران. 
ب��ةاَلم ل��ة س��ةرةتاى دةي��ةى 1370 و 
دواى كؤتاي��ي هاتنى جةنطى 8 س��الَةى 
كؤم��ار  س��ةرؤك  ب��ة  و  ان  ع�اق-ئ���َ
بوون��ى رةفس��ةجنانى، ب��ة مةبةس��تى 
ثِرووثاطةن��دة ب��ؤ س��ةردةمى س��ةرؤك 
كؤم��ارى رةفس��ةجنانى ئَيم��ة ش��اهيد 
بووين كة س��ةرةتا باَلوكراوةى »ئاويةر« 
دوات��ر باَلوكراوةى س���وان، ثاش��ان لة 
كؤتاييةكانى دةيةى 1370 و س��ةرةتاى 
دةس��ةى 1380 كؤمةلََيك باَلوكراوةى تر 
ضاث و باَلوكرانةوة لةوانة »كةرةفتوو«، 
» مةهاب��اد« ، » رؤذهةاَلت«، »زرَيوار«، 

هةروةه��ا  و«ئاش��تى«و...  »ئاس��ؤ« 
ذمارةيةك باَلوك��راوةى خوَيندكارى، كة 
تايب��ةت بوون ب��ة خوَيندكارانى كورد لة 
زانس��تطا جؤراوجؤرةكان، كة ذمارةيان 
بةرض��او بوو. ب��ةاَلم ل��ة دواى دةورةى 
ناس��راو ب��ة »ريفؤرمى دةولَةت��ى« و بة 
هاتنة س��ةركارى »ئةمح��ةدى نذاد« بةر 
ب��ة باَلوبوونةوةى رؤذنام��ة كوردييةكان 
ط�درا و يةك بة دواى يةكدا باَلوكراوةكان 
داخ��ران ك��ة دةتوان��ن ئام��اذة بدةين 
 ، »ئاش��تى«  »ئاس��ؤ«،  داخران��ى  ب��ة 
و...  »رؤذه��ةاَلت«  »كةرةفت��وو«، 
هةروةها قؤلَبةس��ت كردنى نووسةران و 
باَلوكراوانة  ئ��ةم  بةِرَيوةبةرى  ئةندامانى 
كة تا ئَيس��تاش »عةدنان حةسةنثوور« 
دةستةى نووسةرانى رؤذنامةى »ئاسؤ« 
و  نووس��ةر  كةبوودوةن��د«  »س��ديق  و 
رؤذنام��ة ن��ووس ل��ة زيندانةكاندان��ن و 
ذمارةيةكى زؤر لة نووس��ةران و رؤذنامة 

نووسان ناضار بوون واَلت جَي بهَيَلن. 
ل��ةم رووةوة دةك��رَي بَلَين لة ئَيس��تادا 
ل��ة  رؤذنامةط��ةرى  ن��اوى  ب��ة  ش��تَيك 
كوردستانى رؤذهةاَلت بوونى نيية، لة بةر 
ئةوةى شتَيك بة ناوى رؤذنامة نةماوة. لة 
ئَيس��تا بة طشتى رؤذنامةطةرى لة ئَ�ان، 
ل��ة دؤخَيكى خراثداية و ئ��َ�ان بووة بة 
زيندان��ى طةورةى رؤذنامةنووس��ان، ئةم 
دؤخ��ة ب��ؤ كوردس��تان كة هةم��وو كات 
ل��ة روانطةيةك��ى ئةمنييةتيي��ةوة ضاوى 
لَيك��راوة دؤخَيك��ى داخراوت��رة، لة بةر 
ئةوةى هةر لة س��ةرةتاى بة دةس��ةاَلت 
ئيس��المييةوة،  كؤم��ارى  طةيش��تنى 
كوردس��تان  ل��ة  نائاس��ايي  دؤخَيك��ى 
زالَ��ة و ئ��ةم دؤخ��ة نائاس��اييةش ب��ة 
مان��اي ب��ةرةوِروو بوونةوة ل��ة طةَل هةر 
ب�كردنةوةيةكى رةخنةطرانة، ض سياسي، 
ض كؤمةاَليةتيي��ة. هةروةها بة هؤى ئةم 
دؤخة نائاساييةوة بةر بة طةِرانى ئازادى 
زانيارييةكان دةط�درَيت، كة ئةمةش بة 
مان��اى هةمان رووبةِروو بوونةوةى نَيوان 
ديكتات��ؤرةكان و رؤذنامةنووس��انة، ئةو 
بابةتةى لة س��ةرةتاى ئةم نووس��ينةدا 

باسي لَيوةكرا. 

سةرضاوةكان:
۱-كردستان ۱۸۹۸- رةزا شةجيعي

شیخی، ش��هاب الدین، بررسی اجمالی 
مطبوعات كردستان در 30 سال بعد از 
انقالب، سالنامه  روزنامه اعتماد، شماره 

۱۹۱۱3، دوشنبه، 26 اسفند ۱3۸7.

ديكتاتؤر و رؤذنامة
)بة بؤنةى 113هةمني ساَلِرؤذى رؤذنامةطةرى كوردييةوة(

ئةنوةر ئةسةدزادة ...........
ئ��ةوةي لةم رؤذانةدا لة ناوخؤي كؤماري 
ئيس��المي زياتر لةهةميشة دةركةوتووة 
،قوولَبوون��ةوةي كَيش��ةو ناكؤكييةكاني 
نَي��وان اليةنطران��ي دةولَ��ةتء نةياراني 
ئةوان��ة. ئ��ةوةي دةبين��درَي دوو ل��ةت 
بوون��ي هةرض��ي زيات��ري بناذؤخوازان��ة 
ئ��ةو  زؤرب��ةي  حاكميةت��دا.  لةئاس��ي 
ئاخوندان��ةي كة ثَيش��ووتر لةاليةنطراني 
هاتنة س��ةركاري ئةمحةدي ن��ذاد بوون 
ئَيستاكة بةتوندترين  شَيوة دذةكردةوة 
دةنوَينن دذي هةلَوَيستء كردةوةكاني. 
هَ�ش��ةكاني رؤذنامةي كةيهان بؤ س��ةر 
رةحي��م مةش��ايي س��ةرؤكي دةفت��ةري 
ئةمحةدي نذادو بةش��َيوةي راس��تةوخؤ 
و ناِراس��تةخؤ داوا ك��ردن لةئةمح��ةدي 

ن��ذاد ب��ؤ خس��تنة ثةراوَيزي مةش��ايي، 
كَيشةكاني بردؤتة قؤناغَيكي ديكةوة. تا 
ئةو ش��وَينةي دةطةِرَيتةوة بؤ مةشاييء 
بةرةي سةر بةدةولَةت بةتةواوي لةهةولَي 
بةهَيزكردن��ي خؤياندانء دامءدةزطاكاني 
نزي��ك بةخؤيان بةت��ةواوي دذي نةياراني 
خؤيان هةلَوَيس��تة دةطرن. لةم نَيوانةدا 
طرنطرتين بابةتي كَيش��ة خولَقن دةست 
حةي��دةري  لةكاركَيش��انةوةي)البردن( 
موس��َليحي وةزيري ئي��دارةي ئيتالعاتي 
ضةن��د  لةم��اوةي  ئيس��المي  كؤم��اري 
رةزامةن��دي  هةروةه��ا  ثَيش��وو،  رؤذي 
نيش��انداني ئةمح��ةدي نذاد بؤ دةس��ت 
لةكاركَيش��انةوةي ناوب��راو ب��وو. ث��اش 
ماوةيةكي ك��ورت خامنةيي لةحوكمَيكي 
حكوومةتيء لةتؤيي نامةيةكدا موسَلَيحي 
خ��ؤي  لةثؤس��تةكةي  ك��ة  راس��ثارد 
مبَينَيت��ةوة. بَيطوم��ان ئةم��ة لةمَيذووي 
حاكمييةت��ي خامنةي��ي ج��اري يةكةمة 
كة بةم ش��َيوةية هةلَوَيس��ت وةردةطرَي 
دةولَ��ةت.  كابين��ةي  وةزيريك��ي  ب��ؤ 
ب��ةم ش��َيوةية كَيش��ةوملمالنَيكاني نَيو 
دةولَ��ةتء رؤحانييةت يان با بةواتايةكي 

ئةمح��ةدي  نَي��وان  كَيش��ةكاني  ديك��ة 
قؤناغَيك��ي  رؤش��تة  نذادوخامنةي��ي 

تازةوة.
يةكَي��ك لةو هؤكارانةي كة س��ةبارةت بة 
البردني موس��لَيحي لةئاراداي��ة، ئةوةية 
كة ناوبراو ثَيشووتر عةبدولآَلهي جَيطري 
وةزارةتي ئيتالعاتي  لةسةر كار البردووة. 
عةبدولآَلهي يةكَيك لةنزيكرتين كةس��اني 
س��ةر بةمةش��اييء ئةمح��ةدي ن��ذادة. 
البردن��ي ناوب��راو بةمان��اي بةهَيزبووني 
موس��ليحي وةك يةكَي��ك لةياران��ي نزيك 
بةخامنةيي��ة ل��ة وةزراةت��ي ئيتالعاتدا. 
ب��ةم ج��ؤرة كَيش��ةكة ثةرة دةس��تَييَن 
مةش��ايي،  ن��ذاد/  ئةمح��ةدي  بالَ��ي  ء 
ويستيان موس��لحي وةال بنَن. لةاليةكي 
ديكةش��ةوة بينمان كة خامنةيي دةست 
بةجَي بؤ لةدةست نةداني ثَيطةي خؤيء 
هةروةها بةهؤي ترس لةئةمحةدي نذادو 
اليةنطران��ي، دةس��ي داي��ة نووس��يين 
ئ��ةو نامةي ك��ة كَيش��ةي تايبةتي خؤي 
بةدواوة ب��ووة. ئةوةي ب��اس كرا رووي 
دي��اري واقيعةك��ة ب��وو. خالَ��ي طرنطء 
س��ةرةكي ئةوةية كة بان��دي ئةمحةدي 

ن��ذاد و مةش��ايي، وةك اليةن��ي نيزام��ي 
_ ئةمنييةت��ي ناوحاكميي��ةت بةتةواوي 
لةهةولَي ئةوةدان ثؤستة سةرةكييةكاني 
دةسةآلت هةر لةئَيستاكةدا بةدةستةوة 
بط��رنء ب��ةم ش��َيوةية ل��ة ثَيطةيةك��ي 
بةهَيزت��رةوة ب��ِرؤن ب��ؤ هةلَبذاردنةكاني 
نوَينةرايةت��ي مةجليس لة رةش��ةممةي 
ئةمس��الَدا. بَيش��ك بةدةس��تةوة طرتين 
وةزارةتي ئيتالعات كةخاوةن نهَيين ترين 
زاني��اريء بةلَطةكانة بةطش��ي دةتوانَي 
رؤلَ��ي يةكالكةرةوةي ببَي��ت لة طؤِريين 

ئاراستةكان لة كؤماري ئيسالميدا.
اليةنَيك��ي ديك��ةي طرن��ط ئةوةي��ة ك��ة 
لةكؤم��اري  س��وننةتي  رؤحانييةت��ي 
ئيس��الميدا ئةم هةلَوَيس��تةي ئةمحةدي 
ن��ذاد بة س��ِرينةوةي ش��َينةييء البردني 
دةس��ةآلتدا  لةئاس��ي  رؤحانيي��ةت 
ئةم��ة  طوم��ان  ب��َي  دةخوَينَيت��ةوة. 
ك��ة  هةلَنةط��رة  حاش��ا  راس��تييةكي 
ب��وو  طرنط��ي  دةورَيك��ي  رؤحانيي��ةت 
لةبةرزكردن��ةوةي ئةمحةدي نذاد بؤ جَي 
خؤشكردني بؤ ثؤسي سةرؤك كؤماري. 
ب��ةآلم ئ��ةوةي دوات��ر بين��را هةولَة يةك 

لةدواي يةكةكاني دةولَةتةكةي ئةمحةدي 
نذاد بووة بؤ البردني رؤحانييةت لةئاسي  
دةس��ةآلتدا.  بةهَيزةكان��ي  ثؤس��تة 
ئةمح��ةدي  س��ةرةكي  مةئموريةت��ي 
ن��ذاد س��ِرينةوةو لةبنةضة هةلَكَيش��اني 
ريفؤرخموازان��ي حكوومةتي بوو، ناوبراو 
دامء دةزط��اي ثش��تيواني ضيان بؤ كرا، 
لةم كارة درَيغيان نةكردو هاوكات لةطةَل 
سثاي ثاس��دارانء خامنةييء باقي هَيزة 
ئةمنيي��ةكان ئ��ةم اليةنةي��ان بةتةواوي 
خس��تة دةرةوةي جةغ��زي دةس��ةآلت 
لةناوخ��ؤدا. بةآلم ئَيس��تاكة واديارة كة 
ئةمح��ةدي ن��ذادو اليةنطران��ي لةهةولَي 
ث��الن دان��ان ب��ؤ البردن��ي رؤحانيي��ةت 

لةئاسي حاكمييةتدان.
البردن��ي  ب��ؤ  ثالندان��ان  بَيش��ك    
اليةنطران��ي  هةروةه��ا  رةفس��ةجنانيء 
س��ةر بة رؤحانييةتي س��وننةتي لةئَ�ان 
لةماوةي ثَينج س��الَي رابردووي س��ةرؤك 
كؤم��اري ئةمحةدي ن��ذاد س��ةملَينةري 
ئ��ةو واقعيةتةي��ة. هَينانة طؤِري باس��ي 
مةكتةب��ي ئَ�انيء كار ب��ؤ بةهَيزكردني 
ئةم ضةمكة لةجياتي مةكتةبي ئيسالميء 

هةروةها باس لةدؤستايةتي كردني نَيوان 
ئيس��رائيلء خةلَك��ي ئَ�انء بةش��داري 
قورئ��ان  هةلَطرت��ين  رَيوِرةمس��ي  ل��ة 
بةشَيوةي دةف لَيداني كضانء هةروةها 
هَينان��ة ئاراي باس��ي رؤش��تين كضان بؤ 
ياريطاكانء مؤس��يقا هي��ض دذايةتييةكي 
لةطةَل ش��ةرع نيي��ة لةاليةن شةخس��ي 
مةشاييء بَيدةنطة كردني ئةمحةدي نذاد 
بةنيس��بةت ئةم قس��انةوة رؤحانييةتي 
ب��ردة ضوارضَيوةيةك��ي هَ�ش��بةرانةوة 

لةدذي سةرؤك كؤمار. 

 بةطش��ي اليةني رؤحانيي��ةت لة ئَ�اندا 
دان��ي  ك��ة  هةي��ة  ئةوةي��ان  مةترس��ي 
درومش��ي نةت��ةوة خوازي��ي) درؤيينة(ء 
ثش��ت بةس��ن بةمةهدةوييةت بةماناي 
س��ِرينةوةي رؤحانييةتء وةالنانيانة لة 
ثؤستة طرنطةكانء لةاليةكي ديكةشةوة، 
ئةجم��ؤرة  حكوومةت��ي  ثاواخنوازان��ي 
مةش��ايي/  بريقةداران��ةي  درومش��ة 
ئةمحةدي نذاد بةرَيطة خؤشكردن دةزانن 
ب��ؤ ئامادة كردني مةش��ايي بؤ س��ةرؤك 

كؤماري دةورةي داهاتوو....ل15
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كؤنط���رةي  ل���ة  كؤمةَل���ة  طش���ي  س���كرتَيي  وت���اري  دةق���ي 
سَيزدةهةم 

عةبدوَلآل موهتةدي ........... 
بةش��َيك لةطؤِران لةهةم��وو رؤذهةآلتي ناوةِراس��ت كة رةنطيَب 
دةروازةي ئ��ةو طؤِرانةي ئَيمة مةبس��تمانة، ل��ة ئَيانةوة بَيت، 
ئةوةش بةش��َيكي طؤِراني ئةم سياسةتة دةرةكييةية و دةبَيت 
لَيةوة دةس��ت ثَيبكات كة لةط��ةَل خؤي جيايي دينء دةولَةت 
بَييَن، بة ضةش��نَيك كة لةطةَل خؤي ئانيت سَيميتيزمء يةهودي 
ستيزي)جوو بَيزيي( بشواتةوةو الي ببات، واتة ثَيكةوةبوونَيكي 
ئاش��تيانةو بةرةمسييةت ناس��يين مايف هةم��وو نةتةوةكان بة 
ع��ةرةبء جوولةكةش��ةوةي تَي��دا بَي��ت. بؤية ئ��ةوةش من بة 
يةكَيك لةو ش��تانة دةزامن كة ثَيمواية دةبَيت نوخبةو رؤشنبيو 
سياس��ييةكاني كورد بيي لَيبكةنةوةو لةداهاتوودا ئةطةر كورد 

سياسةتَيكي دةرةكي بوو، ئةوانةش رةضاو بكرَين. 
دي��ارة لة نَي��و نةتةوةكاندا، من باس��َيكم لةس��ةر مةس��ةلةي 
نةت��ةوةكان كرد. م��ن جوزئَيكي كورت لة س��راتَيذي كورد لة 
كوردستاني ئَيان بةوة دةزامن كة سياسةتَيكي دروست لة حاست 
هةموو نةت��ةوةكان رةضاو بكات. تا ئَيس��تاكة خؤش��بةختانة 
لةكؤنط��رةي نةتةوةكان ديارةش��تَيكي بضووكة لةس��ةرجةمي 
ئ��ةو نةتةوان��ةو  تةنيا س��ةمبولَيكة، ب��ةآلم تا ئَيس��تاكة ئَيمة 
لةوَي سياس��ةتَيكي ضاكمان هةبووةو تا ئَيس��تاكة كورد، هةم 
ئيالهمبةخش��ي ثَيكهَيناني ئةم رَيكخ��راوة ضةترمانةندة بووةو 
هةم هاندةريشي بووة بؤ رَيطايةكي دروست. ثَيشي توندِرةوي 
ئيفراتي ناسيؤناليس��يت ئةو نةتةوانةي طرت��ووةو لةتةعامولء 
لةهاوكاريء لةنزيكايةتي نَيوانيان قسةي كردووة. لة اليةكةوة  
هةولَ��ي داوة دؤس��تايةتي ئةوان بكاتء لةاليةكيش��ةوة هةولَي 
داوة دؤس��تايةتي بةرةي ثَيش��كةوتنخوازو دَيؤكراس��يخواز و 
لي��رالء ئازادخيوازي ئَياني بكاتء ببَيت��ة ثردَيك لةنَيوانياندا. 
من ثَيم واية ه��ةم وةكوو كوردو هةم وةكوو كؤمةلَة ئةو ئةركة 
بةِرَيوةبةرين. ئَيمةدةبَيت ثردي نَيواني ئةو نةتةوانة بني. ببني 
بةزماحنالَي هةموو نةتةوة س��تةملَيكراوةكاني ئَيانء لةعةيين 
حالَدا ئةو كةس��ة بني لةطةَل فارس، لةطةَل ئَياني كة قس��ةمان 
لةط��ةَل دَي��ت،  كة هةلَسءكةوت دةزانني، كة شارس��تانني، كة 
ئيفرات��يء تون��دِرةو ن��ني. م��ن وادةزامن ئاوا جَيط��ةي  خؤمان 
دةكةين��ةوةو خوش��بةختانة تا رادةي��ةك ئ��ةو جَيطايةمان بؤ 

خؤمان كردؤتةوة. 
شتَيكي ديكةش من ديسان لَية بَلَيم بة بةشَيك لةو ثَيكهَينةرانةي 
دادةنَي��م كة لةداِرش��تين س��راتَيذي ك��وردي بؤ كوردس��تاني 
ئ��َيان دةبَيت لةبةرض��او بطيَيت، ضؤنيةت��ي هةلَسءكةومتانة 
لةط��ةَل بةش��ة جؤربةجؤرةكان��ي ئؤثؤزيس��يؤني ئَيان��ي يان 
تةي��اري بالَة سياس��ييةكاني كة لةئَياندا ه��ةن. ضةمثان هةية 
ج��ا لةضةثَيكي كالس��يكيء ئؤرتؤدؤكسء تون��دِرةوةوة بطرة 
هةت��ا ضةثَيكي دَيؤك��راتء دَيؤكراس��يخواز. ليراملان هةية، 
دَيؤكراس��يخوازمان هةي��ة. مجهورخيوازاني ميلل��ي ئَيانيمان 
هةي��ة، مجهورخيوازان��ي الئيكءدَيؤكرامتان هةي��ة. رَيكخراوي 
وةك��وو فيداياني ئةكس��ةريةتء يان نزيك ب��ة ئةوامنان هةية. 
مةش��روتة تةلَةمبان هةية ك��ة ئةوانيش تةيفَيكن كة بةعزَيكيان 
موتةعادل��رو موتةعارفرنء هةش��يانة توندِرةونء هَيش��تاكة 
واديارة ئةو خةبةرةيان ثَينةطةيش��تووة كةنيزامي ثاش��ايةتي 

لةئَيان رووخاوة.
 م��ن وادةزامن ئَيمة دةبَيت ئةم دياردةية لةبةرضاو بطرين، ياني 
تةلفيقَيك بةيين دووش��ت بكةين: يةكميني��ان وةكوو  كؤمةلَةو 
بةو بيوباوةِرةي كة ئَيم��ة هةمانةو بةو جيهانبيينء بةرنامةي 
ك��ة ئَيمة هةمان��ة، ئَيمة خؤمان مةعلوومة ك��ة كؤمارخيوازين، 
ئَيمة خوازياري  نيزامَيكي سةلَتةنةتي، ثادشايي، مةشرووتةي 
قانونيش بَيت، ننيء ئةوة ثَيش��نياري ئَيمة نيةو يان سياسةتي 
مورةجةحء خوازراوي ئَيمة نيية. بؤضيش؟ ضونكة هةزار س��اَل 
ت��ؤ ئاماذة بةوة بكةي��ت كة لةوآلتي بريتانيش س��ةلَتةنةتييةو 
لةهولةندو بلذيكء سؤئيدو دامناركيش سةلَتةنةتييةء شاي ئةوَي 
يان مةلةكةي ئةوَي ئيختياري ثووشَيك دةخالةتي لةسياسةتدا 
نيية، ش��تَيكي س��ةمبوليكة، مةزهةري وةحدةت��ي وآلتةكةية، 
كةواشة لةوَي، بةآلم بةو حاآلنةشةوة، مةرج نيية لةئَيان وابَيت. 
ئَيان مَيذووي خؤي هةية، ئَيان 2500 ساَل لةئيستيبدادا ذياوةو 
ئةطةر بةفةِرز ش��ايةكي خَيخوازي مَيهرةباني دلَنةرميش بَيت، 
الةكانء  كَيي دةلََي لَيي دةطةِرَين دةورووبةرييةكاني، كؤنة ذَينَيِ
كؤنة تيمسارةكانء ئةوانةي لةدةورين، لَيي دةطةِرَين نيزامَيكي 
ئاوا بةرثا بَيت؟ كَي دةلََي س��بةييَن نابَيتةوة كانطاو بَيش��كةي 
ديكتاتؤرييةكي قورسء سةختء طران كة بَي طومان ثشتيواني 

دنياي غةربيش بةالي خؤيدا رادةكَيشَي.
 لةبةر ئةوة ض بةحيس��ابي بيوباوةِريء بةحيس��ابي ثَيشينةو 
ض بةحيس��ابي لَيكدانةوةم��ان، ل��ةوةي ك��ة نيزامَيك��ي ئاوا بة 
ئيحتيمالي قةوي دوورترة لةدَيؤكراسيء نزيكرة لةوةي ببَيتة 
خؤراكي ئيس��تيبداد، ئَيمة لةطةَل نيزامَيكي ئاوا نني. بةآلم هةر 

لَيةش ئةوة ئيزافة بكةم، من وادةزامن لةبةيين ئؤثؤزيس��يؤني 
ئَيانيدا، وةكوو دةلنََي ش��ةِرَيكي »حةيدةري_ نَيعمةتي« هةية 
لةبةيين مجهورخيواز و مةشرووتة تةلَةب . ئيال مومكينة دةبَيت 
بنووسني مجهورخيواز، دةنا هةزار ساَل بَلَيني دَيؤكراسيخواز، 
كردن��ةوةي  يان��ي  نةك��ردووة.  بةي��ان  قس��ةيةكمان  طواي��ة 
جومهورخي��وازي بةجؤرَيك ئايدؤلؤذي كة ثَيت وابَيت ئةطةر ئةو 
دةس��تةواذةيةت ب��ةكار نةبرد، ئةوة لةراس��تيدا الت داوة. من 
ئةوة يةكةم بة سياس��ةتَيكي دروست نازامن، بةلَيكدانةوةيةكي 
دروسيت نازامن. دووهةميش دوذمنايةتي كردني ئؤتؤماتيكء بَي 
موقةدةمةي كورد لةطةَل هةر كةس بةناوي مةش��رووتة تةلَةب 
بَي��ت لةئَيان، ئةوةش بةهةلَ��ة دةزامن. من تَيدةفكرم بزامن كَي 
مايف من دةدات. لةنَيو مجهورخيوازاني ميلليدا بؤ منوونة، لةنَيو 
جةبهةي ميلليدا كة ش��ةديدةن مجهورخيوازيش��ن، فةوقولعادة 
دةمارطرذ و ناسيؤناليس��رو شؤوَينيسر خةلَك ثةيدا دةبَيت تا 

زؤر كةس كة لةبةرةي مةشروتةخوازاندا هةية. 
زؤرَيك لةوانةي كة لة ئَيانيشنء دةشطيَينء ئؤثؤزيسيؤنيشنء 
لةذَي��ر فشاريش��دا لةالي��ةن كؤم��اري ئيس��المييةوة، زؤرَي��ك 
لةوان ئةو قس��انةي ك��ة دةرحةق بة دذايةت��ي فَيدراليزم، دذي 
نةتةوةكان دةيكةنء ئةو توندِرةويةي ئةوان دةيكةن، هةرطيز 
لةنَيو مةشرووتةتةلَةباندا يان باشرة بَلَيم هةية لةنَيومةشرووتة 
تةلَةبان��دا ك��ة ئاوا توند نيي��ة. نازامن لةبيتانة كة ضةند س��اَل 
ل��ةوة ثَيش ب��ةدرؤي ئةمح��ةدي ن��ذاد ئةلَبةتة زمان��ي دايكي 
ئةقوام��ي ئَيان��ي تةدري��س دةكرَي! ئ��ةوان نامةيان نووس��ي 
وتي��ان كة ئةمح��ةدي نذاد ئ��ةوة خةريكة ئ��َيان دةفةوتَييَن. 
مجهوري خوازيش��ن. ئةمةش بةداخةوة وةك��وو ئةو درؤي كة 
زؤرجار هةلَيدةبةس��ن، كراوة بةدةستكايةيةكي سياسي وةك 
مةسةلةي ئامريكا، مةس��ةلةي مةشرووتة تةلَةبيش ئاواية. من 
دةلََي��م ئَيمة ب��ؤ خؤمان  رةئيي خؤمان بَلَي��ني، هةولَي خؤمان 
بدةين، سياسةتي خؤمان لةبارةي قةوارةي سياسي داهاتووي 
ئَيانةوة بَلَيني كة بَيطومان نيزامَيكي دَيؤكراتيكي سَيكؤالري، 
فَيدراتيظ��ةو مجهوري خوازيش��مان قةبوولَة. ب��ةآلم ثَيكهَيناني 
دوذمنايةت��يء نةدواندنَيك��ي ئاوا موتَلةق بةي��ين كوردو كردني 
كورد بةدوذمين خةتي مةشرووتة تةلَةبي لةئَياندا، من ئةوةش 
حةقيقةت��ةن بةسياس��ةتَيكي ناذيران��ة دةزامنء ئ��ةوةش وةك 
مةس��ةلةي ئامريكا، بةداخةوة هةر كةس لةهةر ش��تَيك ناِرازي 
بوو لةكؤمةلَةدا، ئةطةر ضووة دةرَي، دةلََي وةآلهي س��ةلَتةنةت 
زؤر باش نيية، كَيي كوتويةتي س��ةلَتةنةت باشة؟ تؤ خةريكي 
كاي��ة دةكةي بةو مةس��ةلةية. من لةطةَل ئ��ةو كاية كردنة نيم. 
ئةوان��ة بةرذوةندي نةتةوةي كورديان تَيداية، ئةوانة داهاتووي 
سياس��ي ئَياني��ان تَيدايةو دةبَي��ت زؤر بةورديء مةس��ئوالنة 

لةطةلَيان هةلَسء كةوت بكةين. 
س��ةرجةم ئةمن ثَيمواية لة دةورةي رابردودا بةتايبةتي لةيةك 
دو س��الَي رابردوودا ئَيمة لةش��تَيكدا س��ةركةوتووين كةدةبَيت 
ئةوة درَيذة بدةين. ئةويش ئةوةية بؤ زؤرَيك لةئؤثؤزيس��يؤني 
ئَيانيش هةروةك لةئاس��يت نةتةوةكانيش��دا باسم كرد، بؤ ناو 
ئؤثؤزيسيؤني ئَيانيش ئَيمة مةوقعييةتَيكء جَيطةو ثَيطةيةكمان 
ثةيدا كردووة كة هةموو اليةك حازرن لةطةَل ئَيمة قس��ة بكةن. 
ئةوان��ةي رةنطيَب خ��ؤ بةخؤ لةنَيوخ��ؤدا تؤزَي��ك نةياريش بن 
لةطةَل يةكري، يان قس��ةيان ضاك نةي��ة، دةتوانن لةطةَل ئَيمة 
بدوَينء من ئةو نةقشء مةوقعيةتةم بؤ كورد ثَي شتَيكي باشة. 
دواي هةموو ئةوانة من دةمهةوَي بضمة س��ةر دوو شت: يةكيان 
بزووتنةوةي دَيؤكراس��يخوازي ناسراو بةسةوز لةسالَي رابردوو 
لةئ��َيان، ديارة ئةوة قس��ةي زؤري لةس��ةرة. زؤرتر دةمهةوَي 
لةس��ةر اليةنَيك لة ثَيوةن��دي كؤمةلَة لةطةَل ئ��ةو بزووتنةوةو 
سياس��ةتي ئَيمة دةرحةق بةوان ضي بوو، قس��ة بكةم. ئةويش 
مةنتقي ئةو سياسةتي ئَيمة يان لؤذيكي سياسةتةكةمان بوو تا 

ئةوةي بضمة ناو وردةكاري ضيمان كردو ضؤن ضوو.
من وادةزامن ئةو سياسةتةي كة كؤمةلَة دةرحةق بةو بزووتنةوة 
ه��ةر لة رؤذةكان��ي ئةوةلَ��ةوة طرتي، سياس��ةتَيكي طوجناو و 
دروست بوو و لةمةنتقَيكي دروستةوة سةرضاوةي دةطرت. ئةو 
ش��تانةي لةسةر ئَيمة يان لةس��ةر ئةو بزووتنةوةية يان لةسةر 
ئةو تةعامولة، ئةو ثةيوةنديية دةيَلنَي، ئةوةية كة ئاخر زؤرَيك 
لةو كةس��انةي بةناوي س��يماطةلي ئةس��َلي بزووتنةوةي سةوز 
ناس��راون، خؤيان لةكاربةدةس��تاني ثَيش��ووي دةولَةتي ئَيان 
ب��وون و ئةوة كَيش��ةيةكي نَيوخؤيانة، ئةوة راس��تة تاحدوودو 
س��نورَيكي دياريك��راو. من ئةوةم بةتةفس��يل ب��اس كردووةو 
زؤر ناضمةوة س��ةري لَية. بزووتنةوةيةكي دَيؤكراس��يخوازي 
جةم��اوةري طةورةي ك��ة لةئ��َيان رَيككةوتوو بةناوي س��ةوز 
ثَيناس��ةكرا، ب��ة بِرواي م��ن ئةمة هةرطيز درَيذكراوةي س��افء 
سادةي بزووتنةوةي ئيسالحخوازاني حكوومةتي نةبووةو نيية، 
ئةطةرض��ي بةعزَيك لةس��يماكاني ئيس��الحخوازي دةولَةتي لةم 
بزووتنةوةيدا بوون، يان بةعزَيك لةئابش��خؤري فيكريء شوَيين 
تةغزي��ةي فيكريان، بةع��زةن ريفؤرخموازانيش بوون. بةآلم بة 

زؤر ه��ؤكار ئةو دوانة عةينةن يةك ش��ت نني. ب��ة ثَيضةوانة بة 
بنبةس��ت طةيش��نء نةزؤك بوون��ي ئيس��الحخوازي دةولَةتي، 
رَيطةي ك��ردةوة بؤ ئةوةي كة بزووتنةوةيةكي س��ةوز لةئارادا 

بَيت.
 ئةط��ةر بزووتنةوةي ئيس��الحخوازي نةزؤكء عةقي��م نةبوايةو 
ب��ةري بطرتايةتء ئَياني ب��ؤ جَيطةيةك بردايةتء يةك  هةنطاو 
بيردبايةتة ثَيش��َي، كَي دةلََي ئةو بزووتنةوة بةو شكَلة سةري 
هةلَدةدا؟ بةش��َيكي طةورة لةس��ةرهةلَداني ئ��ةم بزووتنةوةية 
س��ةرضاوةكةي لة ب��َي هيوابوون��ي خةلَك، لة هيواب��ِراو بووني 
جةماوةر بة ئيس��الحخوازي بووني دةولَةتي ب��وو، بؤية هاتنة 
مةي��دان. خؤي��ان هاتن��ة مةي��دانء خؤي��ان لةواقيع��دا وةكوو 
جةماوةر بِرياريان دا كة دةست بةرن بؤ ضارةنووسي سياسي. 
بِرياري سياسي بةدةست خةلَكةوة بَيت نةك بةدةست ئةوانةي 
وا عةباكةي��ان ش��ؤكؤالتيية ي��ان عةباكةيان رةش��ة، ئةمة ئةو 
فةرقة طةورةية كة لةئَيان روويداو ئةمة ئةو شتةية لة مةنتيقي 

كؤمةلَةدا، جَيطةيةكي تايبةتي هةية. 
كؤمةلَة حيزب��ي بزووتنةوةي جةماوةرييةكان بووةو دةبَي ئاوا 
مبَينَيت��ةوة. ت��ؤ بِرؤ زؤر لةو بارةيةو قس��ة هةية، بة بِرواي من 
تَيطةيش��تين نادروس��ت لةو بارةيةوة هةية. ئَيمة لةس��ةرمانة 
وةك��وو بةش��َيك ه��ةم ل��ة ثَيبةخش��يين مةنتيقي دروس��ت بة 
بزووتنةوةك��ةو هةروةها بةنةس��لي نوَيء هةمي��ش ديفاعَيكي 
مَيذووي��ي لةخةت��ي كؤمةلَ��ة، ئ��ةو راس��تيانة روون كةينةوة. 
بزووتن��ةوةي يةكيةتي جوتياران ثِر بوو لة ناخاليس��ي، ثِر بوو 
لةموحاف��زةكاري، خودي بزووتنةوةي موقاومةتي كوردس��تان 
ب��ةدواي 28ي طةالوَيذ ئةنواعء ئةقس��امي ش��يت جؤربةجؤري 
تَيدا بوو. ئةو درؤيانةي مجهوري ئيس��المي نةبوو بةو ش��كَلةي 
كة ئةوان دةلنََي. بةآلم لةراس��تيدا مةخلوتَيك بوو لةشيت ضاكء 
نةض��اكء ب��اش و نةباش. ت��ؤ دةبَيت ماهيةتةكةي تةش��خيس 
ب��دةيء دةب��َي بزانيت ض��ي دةبَي��ت تةقويةت بكةي��ت. بؤية 
ل��َيةش ئاواي��ة. بةآلم ئ��ةو جَيط��ةي خةلَك هاتن��ة مةيدان بؤ 
بِرياردان لةسةر ضارةنووس��ي خؤيانء ئةمرةكةيان عادآلنةية، 
نالَيم بؤ ش��يت كؤنةثةرةس��تانة، نالََيم وةكوو ئ��ةوةي كابراي 
دامناركي  كاريكاتؤرَيك بكَيشَيتةوةو كاريكاتؤريسيت دامناركي، 
ثاكس��تانيش دَينة خةيابان، جةماوةريش بن ئةوة من قةبووَل 
نييةء ئةوةش نالََيم. جةماوةر بَيت بؤ ئةمري عادآلنة. بؤ ئةمري 
دَيؤكراسيخوازانة، بؤشيت رةواو بةرحةق، بؤ ئةو شتةي مَيذوو 
دةباتة ثَيشةوة، دذي ديكتاتؤريية، دذي سولَتةي ئيستيبدادة، 
كرانةوةيةك��ي سياس��ي دةدا بة وآلتةك��ة. بةلََي ل��ةم حالَةدا، 
ئ��ةو بزووتنةوةية ئةطةر تَيكةآلوي ناخاليس��ي بَيت، ئةتؤ بؤت 
هةيةء نةك هةر ئةوة، بطرة ئةركي سةرش��انتة كة ثش��تيواني 
بكةيتء وَيِراي ثش��تيوانييةكة، ئةتؤ سياسةتي دروسيت خؤت 
هةنطاو بةهةنطاو بةحةوس��ةلةوة و بةشةكيباييةوة و بة ثشوو 

درَيذييةوة بةرية ناو ئةو بزووتنةوةية. 
بزووتن��ةوةي كرَيكارانيش لة ئورووثا لةس��ةرةتادا لة ماش��نَي 
ش��كاندنةوة دةس��يت ثَيكرد. زؤرَيك ل��ةو بزووتنةوانةي دونيا 
ئاوان. من دَيت��ةوة بيم بةتايبةتي لةيةكَيك لةنووس��راوةكاني 
لَين��ني ك��ة لةس��ةر شؤِرش��ي 1916ي ئيلةن��د قس��ة دةكات، 
ل��ةوَي بةرؤش��ين ئ��ةو مةوزووع��ة ب��اس دةكاتء دةلَ��َي هيض 

بزووتنةوةيةك��ي جةماوةريء طةورة نيية كة تَيكةآلو بة ش��يت 
نادروس��تء ناخالس��يطةلي ئيتيجاع��ي نةبَي��ت. ئةم��ة نابَيت 
بكرَيتة هؤكارَيك بؤ ثشت هةلَكردن لةو بزووتنةوانة، بةمةرجَيك 
بزاني بزووتنةوةكة بة ئاراس��تةيةكي دروستدا دةِروات لةثَيناو 
ئاماجنَيكي ئينس��انيء ثَيش��كةوتنخوازانةدايةو ل��ةم حالَةداية 
ئ��ةوة تؤي دةبَي��ت بضيتء بةهةب��وونء حزووري خ��ؤت، ئةو 

ثَيشكةوتنخوازيةو ئةو رؤحة ئازادخيوازانةي ثَيببةخشي. 
كوا ئةوان��ةي لة بزووتنةوةي س��ةوزدا بةش��داريان كرد، بةلَي 
هةفتةكان��ي ئ��ةوةَلء مانط��ي ئ��ةوةَل موقاومةتَيك��ي زؤر بوو 
لةالي��ةن ئ��ةو ريفؤرخم��وازة دةولَةتييانةي وةك��وو ثاواخنواز 
دةيانهةويست خؤيان داس��ةثَينن بةسةر بزووتنةوةي سةوزدا، 
ب��ةآلم رَيك بة هؤكاري حزووري جةم��اوةرو رَيك بةهؤي ئةوةي 
هَيزة ضةثء دَيؤكراس��يخوازو سَيكؤالرو ثَيشكةوتنخوازةكان، 
ئةوان حزووريان ثةيدا كرد، بةو دةليلة لة ضنطي ريفؤرخموازيي 
لةواقعيدا دةرهات، يان  سولَتةي ئةوان بةسةر ئةو بزووتنةوةدا 
كز بوو. دووهةم ئةوةيكة دةلََي ئةوة كَيشةي نَيوخؤييانةو هيض 
نيي��ة. كَيش��ةي نَيو خؤيان��ةو دةي هةر بةم ه��ؤكارة طرينطة. 
زؤرجار ئةو كَيش��ة نَيوخؤييانة مةفةِرَيك دةكاتةوة، بؤ ئةوةي 
كةلَي��ين حاكمييةت لةس��ةروةدا بَي ئةهميي��ةت نيية. زؤرجار 
ئ��ةو كةلَينانة مةفةِرَيك دةكاتةوة ك��ة بزووتنةوةي جةماوةري 
لةوَي��وة درط��اي دةبَيتء  دَيت��ة دةرةوة. بؤي��ة بةهةموو ئةم 
حيسابانة، بةبِرواي من ئَيمة مةنتقء لؤذيكَيكي دروستمان بووة 
لةهةلَسةنطاندنء هةلَسءكةوت لةطةَل ئةو بزووتنةوةية رةضاو 
كردو س��ةرةجنامي زؤر ضاكيشي بوو بؤ ئَيمة. ئةوةي كة ئَيمة 
لةهةمانكات��دا لةبةرضاومانة و دةبوو لةبةرضاومان بَيتء س��ةد 
جار بة ئاشكرا باسكراو بة دروستيش، ئَيمة لةو بزووتنةوةيةدا 
ناتوَين��ةوة، ئَيم��ة هاوتةري��ب بة موازات��ي ئ��ةو بزووتنةوةية 
دةِرؤينة ثَيش��ةوة. ئَيمة بةثَيناس��ةي خؤمانةوة، بة شوناسي 
خؤمانةوة، بة بةرنامةو س��راتَيذي خؤمانةوة هةلَسء كةوتيان 
لةطةَل دةكةي��ن، بةآلم هةروامشان كرد، رةنط��يَب لَيةو لةوَي 
قسوورَيك، زيادةِرؤييةك و بةو باريدا ئيفراتي طةرييةك كرابَيت، 
بةآلم سةرجةم خةتي ئَيمة، ئةوة بووة. بؤيةشة هةر لة ئةوةلنَي 
رؤذةكاني كة ئَيمة دةستمان كرد بة قسةكردن لةو بزووتنةوةو 
بةشَيوةيةكي موسبةت قسةمان لَيكرد، هةرطيز ئةوةمان لةبي 
نةض��ووةوة كة ثَييان بَلَيينةوة ئ��ةو كارةي كة ئَيوة دةيكةنء 
خؤ رةنطيَب نيوونيوةضَليش بَيت، كورد بةتةواوي س��ي س��الَة 
دةي��كات. كةوابَي��ت، لةطةَل هةر ثش��تيوانييةكي ئةوان جارَيك 
س��ةرلةنوَي ئيديعانام��ةي طةلي كوردمان مةت��رةح كردؤتةوة. 
بةنةزةري من، يةكَيك لة دةسكةوتة هةرة طةورةكاني حوزووري 
كؤمةلَةو رؤَلء سياسةتي لةدةورةي رابردوودا، ئةوة بوو ريسي 
سيءيةك سالَةي كؤماري ئيسالمي كردةوة بة خوري. سي ساَل 
بوو كؤماري ئيس��المي، قةآليةكي درؤييين لةنةفرةت بةرامبةر 
بة كوردو ترسء ثانيك بةرامبةر بةكورد دروست كردبوو. هةموو 
ئةو دامء دةزطا درؤيينةو ئةو بينايةي كة لةس��ةر ئةساسي درؤ 
بني��ات نرابوو، ئةوان��ة هةموويان رووخ��انء كؤتاييان ثَيهاتء 
جارَيكي ديكة كورد جَيطةو ثَيطةي شياوي لةنَيو خةلَكي ئَياندا 

كردةوة. ئةوةش بؤ ئَيمة زؤر طرنطة.
 ماويةتي...
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ذان فرانسيس ليؤتارد
ان: سةالح بايةزيدى وةرطيرَ

بوار :زانست لة كؤمةلرَطة كؤمثيوتةرييةكان
 طرميان��ةي طةآللَةك��راوي ئَيمة لةس��ةر ئةو 
بنةماي��ة س��اغ بؤت��ةوة ك��ة دؤخي زانس��ت 
ل��ة دواي ئةوةي ك��ة كؤمةلَط��ةكان قَوناغي 
كولت��وورةكان  و  تَيثةِران��د  ثيشةس��ازييان 
خؤي��ان ل��ة ثؤس��ت مودَيرنيزم��دا ديتةوة، 
ِرووبةِرووي زةنطَيك��ي ورياكردنةوة بؤتةوة. 
ئةو ئالَوطؤِرة نوَييةش ل��ة دواي تةواوبووني 
ثرؤس��ةي ئاوةدانكردن��ةوةي ئورووث��ا ل��ة 
كؤتاي��ي ثةجناكاندا دةس��ي ثَي ك��ردووة. 
خَيايي يان خاويي هةنطاوةكاني ئةو ثرؤسةية 
بةن��دة ب��ة ضاالكي��ي بةش��ة جياكان��ي هةر 
وآلتَيكةوة، كة ئةوةيش بة هؤي ش��َيواوي و 
ثضِرثضِربوونَيكي كاتييةوة، هةلَسةنطاندنَيكي 
طشي قورس و ئةس��تةم دةكات. بةشَيك لة 
هةلَسةنطاندنةكان لة ئاسي ثَيويستدا نيية  و 
بة طؤت��رة مةزةندةي بؤ دةكرَيت. ِرَيذةكةي 
هةرضةندَيك بَيت، ئةوة رَيذةية نيية كة ثشت 

بة خةمآلندنةكاني داهاتوو ببةستني.
وا باش��رة ل��ة جَيط��ةي كَيش��اني تابلؤيةك 
ك��ة بَيطوم��ان ب��ة نات��ةواوي دةمَينيتةوة، 
خالَ��ي طةوهةريي ئةو بابةت��ة لة وتارَيكدا كة 
ب��ة ِروون��ي ئاماجنةكاني ئ��ةو لَيكؤلَينةوةية 
خبات��ة ِروو، ثَيش��كَيش بك��ةم. ئاخاوت��ن و 
ش��َيوازي قس��ةكردن ب��ة لقَي��ك لة زانس��ت 
هةذم��ار دةكرَيت. ئ��ةوةي جَيطةي ئاماذةية 
كة لة ماوةي ضل س��الَي ِرابردوودا، زانس��ت 
طرنطَييةك��ي  ثَيش��ةنط،  تةكنولَوذي��اي  و 
يةكج��ار زؤري ب��ة لَيكولَينةوة لةس��ةر زمان 
داوة: لَيكولَين��ةوةي طؤِرَيين دةنطي زمانَيك 
))phonology و تيؤرييةكان��ي تايب��ةت 
ب��ة زمانةوان��ي، كَيش��ةي ثةيوةنديك��ردن و 
زانسي بةراوردكردن، تيؤريية مؤدَيرنةكاني 
زانس��ي جةبر و ِراطةياندن، طيوطرفتةكاني 
ان و طةِران بة دواي بوارةكاني  كاري وةرط��َيِ
كؤمثيوتةريي��ةكان،  زمان��ة  ل��ة  هاوب��ةش 
كَيش��ةي خةزَينةكان��ي زانياري��ي بانكةكان، 
ثةيوةنديطرتين كؤمثيوتةري و ئَيستطةكاني 
زي��رةك. ئةوة تةنيا بةش��َيكة ل��ةو بوارانةي 
ك��ة لَيكؤلَينةوةي��ان لةس��ةر دةكرَيت و ئةو 

ليستةيةش تةواو نابَيت.
ئ��ةو طؤِرانكارييان��ةي كة ل��ة تَيكنؤلؤجياي 
ثَيش��ةنطدا ِروويان داوة، ضاوةِرَيي ئةوةيان 
ل��َي دةكرَي��ت ك��ة كاريطةرييةك��ي يةجط��ار 
زؤري��ان لةس��ةر زانس��ت هةبَي��ت. وةك دوو 
بنةماي سةرةكي � لَيكؤلَينةوة و ثَيطةياندني 
نازطماطيي فَيبوون، هةست بة بآلوبوونةوةيان 
دةكرَي��ت، ي��ان ل��ة داهات��ووودا ئةوة س��ةر 
دةطرَي��ت. س��ةبارةت ب��ة اليةن��ي يةك��ةم، 
بؤماوةزاني و زانس��ي زطماط��ي ئامادةكاري 
بؤ منوونةي��ةك دةكات كة مرؤظَيكي ِرةمةكي 
يان بؤرةثياو دةسي دةكةوَيت: ئةو تيؤريية 
منوونةكان��ي )paradigm( ب��ة قةردزاري 
زانس��ي بةراوردك��ردن دةزانَي��ت. دةكرَيت 
ئاماذة بة منوونةي زؤرتر بكرَيت. دةربارةي 
زانيارَييةك��ي  وةك  ئ��ةوة  دووةم،  اليةن��ي 
طش��تيية كة بضووككردنةوة و بازرطانيكردن 
ب��ة ئامَيةكاني ثيشةس��ازي لةثَيش ئةوةدا 
طؤِران��كاري لةس��ةر ش��َيوازةكاني فَيبووني 
ثَي��ك هَيناوة، ثؤل ثؤل كراوة و بة ئاس��اني 
دةس��ت دةكةوَي��ت و ب��ؤ س��وود وةرطرت��ن 
ب��ة كار هَين��راوة. طوم��ان ل��ةوةدا نيية كة 
ئام��َية  ثةرةس��ةندني زؤري بةكارهَينان��ي 
مؤدَيرنةكان��ي ِراطةياندن كاريطةري لةس��ةر 
بآلبوون��ةوةي فَيب��وون هةي��ة و ب��ة هةمان 
طواس��تنةوة  ل��ة  ثَيش��كةوتن  ش��َيوةيش 

مرؤظةكان لة شوَينيكةوة بؤ شوَينيكي ديكة 
و دواتر ل��ة بآلبوونةوةي دةنطةكان و وَينةي 

بينراو )ميدياكان(�دا كاريطةري هةبووة. 
زانس��ت ب��ة ش��َيوةيةكي سروش��ي ب��ة بَي 
طؤِرانكاري��ي، ب��ةردةوام نابَي��ت و ئ��ةوةش 
ل��ة ضوارضَي��وةي طؤِرانَيكي طش��تيدا بة دي 
دةكرَي��ت. ئ��ةو لةن��او كةنالَ��ة نوَييةكان��دا 
ثَيط��ةي خ��ؤي دةكات��ةوة و دةكرَي��ت ب��ؤ 
كارَيك��ي تايبةتي��ش ب��ة كار بَي��ت، ئةط��ةر 
ثرؤس��ةي فَيب��وون ل��ة ِرَيط��ةي وةرطَيِاني 
ثَيواني ِرَي��ذةي زانيارييةكان بة رَيوة بضَيت. 
ئَيم��ة دةتوان��ني ثَيش��بينيي ئ��ةوة بكةي��ن 
ه��ةر بةش��َيك لة زانس��ت ك��ة بةو ش��َيوةية 
ان��ي ب��ؤ نةكرَيت، دةس��ي لَي  كاري وةرطَيِ
هةلَدةطيَي��ت و دووب��ارة لَيكؤلَينةوةيةك��ي 
نوَي��ي لةس��ةر دةكرَيت و ئةط��ةر ِرَيطةي ثَي 
درا، ئةوجارة كاري وةرطَيِاني بؤ سةر زماني 
كؤمثيوت��ةر ئةجنام دةدرَي��ت. بةرهةمهنَي و 
بةكارهَينةكاني زانست دةبَيت لة ئَيستا و بة 
هةمان ش��َيوة لة داهاتووودا، شارةزاييان لة 
ان��ي ئةو زمانانةدا هةبَيت، طرنط نيية  وةرطَيِ
ئةوة ب��ؤ كاري داهَينان بَيت ي��ان فَيبوون. 
لَيكؤلَينةوة لةس��ةر ئامَيةكاني وةرطَيِان لة 
ئاس��تَيكي زؤر بةرزداية. لةطةَل ئةوةشدا كة 
هةذمووني )دةسةآلتبوون( كؤمثيوتةرةكان، 
بة ش��َيوةيةكي بةرفراوان ثةرةي سةندووة، 
ب��ةآلم نابَيت نكؤلَي ل��ةوة بكرَيت كة هَيندَيك 
لؤذيكيش وةبةرض��او دةكةوَيت، لةبةر ئةوة 
ك��ة كؤمةلََي��ك ثَي��وةري دياريك��راو هةن كة 
بِريار لةسةر باش��رين لَيكؤلَينةوةي زانسي 

دةدةن.
ئةو ياس��ا بناغةيية كؤنةي كة دةس��كةوتين 
زانس��ت ل��ة ثةروةردةكردني مَيش��كةكان و 
يان تةنانةت تاكةكانيش��دا جي��ا ناكرَيتةوة، 
بةش��َيوةيةكي زؤر بةربآلو طةشةي سةندووة 
و ل��ة داهات��وودا زيات��ر لة ئَيس��تا تةش��ةنة 
دةكات. ثةيوةندييةكان��ي نَيوان ثَيدراوةكان 
ئ��ةو  لةب��ارةي  زانس��ت  بةكارهَينةران��ي  و 
زانس��تانةوة ك��ة اليةنَي��ك ثَيشكةش��كارة و 
اليةنةكةي ديكة بةكارهَينةر، جَيطةي سةرنج 
و بايةخدانَيكي زؤرتر بووة و بة هةمان شَيوة 
ثةيوةندي��ي بةرهةمهَينةراني كةلوثةلةكان و 
كِرياران لةس��ةر ئ��ةو كةلوثةالنةي كة ئةوان 
سازي دةكةن و دةيكِرن، هَيمايةك بؤ ئةوةية 
كة طرنطيي ثَي دةدرَيت. زانس��ت لة ئَيستادا 
و بة هةمان ش��َيوة لة داهاتووش��دا بؤ ئةوة 
بةرهةم دَيت تا بؤ فرؤش��ن ئامادة بكرَيت و 
ب��ة كاريش دةهَينرَيت بؤ ئةوةي بةرهةمَيكي 
بةكارهَين��ةران  بةردةس��ت  بكةوَيت��ة  ن��وَي 
و كِري��اران: ل��ة ه��ةردوو حالَةت��دا ئاماجني 

سةرةكي ئالَوطؤِركردنة.
ئةوة بة ش��َيوةيةكي بةربآلو ثةسةند كراوة 
كة زانس��ت ل��ة م��اوةي ضةند س��ةدةيةكي 
س��ةرةكي  هَيزَيك��ي  وةك  ِراب��ردوودا 
بةرهةمهَينان ناسراوة و ئةوة كاريطةرييةكي 
بةرضاوي لةس��ةر دروس��تكردني هَيزي كاري 
وآلت��ة ثَيش��كةوتووةكان دان��اوة و هاوكات 
وةك كؤس��ثَيكي س��ةرةكي لةس��ةر ِرَيط��ةي 
ثَيش��كةوتين وآلتان��ي دواكةوت��وو هةذم��ار 
دةكرَيت. لة قَوناغةكاني دواي ثيشةسازي و 
ثؤس��ت مؤدَيرنيزمدا، زانست لة ثةرةسةندن 
و بةردةوامبوون��دا دةبَي��ت و بَيطوم��ان ب��ة 
كةلَكوةرطرتن ل��ة ناووبانطةكةي، بةهَيزَيكي 
زؤرتر لة طةشةسةندني تواناييةكاني سةبازي 
و جبةخان��ةي حكوومةتةكان��ي نةتةوةيي��دا 
بةش��دار دةبَيت. لة ِراس��تيدا ئةو بارودؤخة 
وةك سةرةكيرين هؤكاري بةرفراوانربووني 
بؤش��ايي لةنَي��وان وآلتان��ي ثَيش��كةوتوو و 
طةشةنةس��ةندوو لة ئَيس��تا و ل��ة داهاتوودا 

هةذمار دةكرَيت. 
ب��ةآلم ئةو اليةنةي كَيش��ةكة نابَي��ت ِرَيطةي 
ث��َي بدرَي��ت كة س��َيبةر خباتة س��ةر ئةواني 
ديك��ة ك��ة ب��ة تةواوك��ةري ئ��ةو ل��ة قةلَةم 
دةدرَين. زانس��ت لةسةر ش��َيوازي كاآليةكي 
زانياري و ثَيويس��تييةكي سةرةكي بؤ هَيزي 
بةرهةمه��نَي ناس��راوة و ناكرَي��ت ه��ةر ئ��اوا 
دةس��ي ل��َي هةلَبطرَي��ت، واتة لة ئَيس��تا و 

داهاتووش��دا بةربةرةكانَييةكي بة هَيزيان بؤ 
دةس��تةبةركردني دةسةآلت لة ضوارطؤشةي 
دنيادا دةس��ت ث��َي كردووة. ئ��ةوة دةضَيتة 
مَيش��كةوة كة ئ��ةو ِرؤذة بَيت كة حكوومةتة 
ضاودَيريكردن��ي  لةس��ةر  نةتةوةيي��ةكان 
ببن��ةوة،  ِرووب��ةِرووي ش��ةِر  زانياريي��ةكان 
ب��ة هةمان ش��َيوة كة ل��ة ِرابردوودا لةس��ةر 
داطيكردن��ي خاك��ي يةك��ر ئةو ش��ةِرةيان 
ئةجن��ام داوة و دوات��ر ئ��ةو ش��ةِرة لةس��ةر 
وةبةرهَينان و ضةوس��اندنةوةي س��ةرضاوة 
سروش��تييةكان و كرَيكاري ه��ةرزان، كراوة. 
بوارَيك��ي ن��وَي كراوةت��ةوة ب��ؤ دابينكردني 
ل��ة  بازرطان��ي  و  ثيشةس��ازي  س��راتَيذيي 
اليةكةوة و س��راتَيذيي سياس��ي و سةربازي 

لة اليةكةي ديكةوة.
لةطةَل ئةوةش��دا ئةو بابةت��ة تةنيا ثوختةي 
باس��ةكةم لَي ئامادة كردووة، بةو ش��َيوةش 
س��ادة نيي��ة ك��ة بةرض��او دةكةوَي��ت. وةك 
بازرطانيك��ردن  س��ةرةكي  كاردانةوةيةك��ي 
بة زانس��ت كاريطةري لةس��ةر س��نووري ئةو 
دةسةآلتانة دةبَيت كة لة ِركَيفي حكوومةتي 
نةتةوةيي��دان و ب��ةرةو الوازبوونيان دةبات، 
و  وةبةرهَين��ان  بوارةكان��ي  ل��ة  بةتايب��ةت 
دابةش��كردني فَيبوون. ئةو باوةِرة طشتيية 
كة بة هةمان ش��َيوةي مَيش��ك، بيوبؤضوون 
م��ةوداي  فَيب��وون  ب��واري  كؤمةلَط��ة،  و 
دةس��ةآلتي حكوومةتة، ِرؤذ ب��ة ِرؤذ لةدواي 
بةهَيزتربوون��ي ياس��ا، بناغ��ة جي��اوازةكان 
ب��ةرةو الوازب��وون و كالَبوون��ةوة دةضَي��ت. 
ئايديؤلؤذي��ي »ش��ةفافييةت ل��ة ِراطةياندن« 
دةست لة دةس��ي بَيوكةي »بازرطانيكردن 
بة زانست« لةسةر ئةو باوةِرة ساغبونةتةوة 
ك��ة حكووم��ةت هؤكارَيكة بؤ ثةرةس��ةندني 
ناِرؤش��ين لة بَيوبووضونةكان و ئالَؤسكاوي 
ل��ة ثالنةكان��ي فَيب��وون. ه��ةر بةثَي��ي ئةو 
ِروانطةية، تةش��ةنةكردني كَيش��ة و ناكؤكي 
ل��ة ثةيوةندييةكان��ي نَي��وان حكووم��ةت و 
دةس��ةآلتي ئابووري��دا، مةترس��يي كؤمةلََيك 
ِرووداوي ضاوةِرواننةكراوي لَي دةكةوَيتةوة.

ل��ة م��اوةي ضةن��د س��ةدةيةكي ِراب��ردوودا 
هَيزةكان��ي ئاب��ووري طةيش��تنة ئاس��تَيك لة 
دةسةآلت كة سةقامطييي »حكوومةت«�يان 
خستؤتة مةترس��ييةوة و ئةوةش لة ِرَيطةي 
ك��ة  س��ةرماية  بآلوكردن��ةوةي  و  ئالَوط��ؤِر 
بةنازناوي »مولي- نةش��نال � كورثوراشن« 
ناسراوة. ئةو شَيوازة نوَيية لة بآلوبوونةوةي 
س��ةرماية ئ��ةو ِراس��تيية دةس��ةملَينن ك��ة 
بِريارةكان��ي  اليةن��ةوة  هَيندَي��ك  ِرووي  ل��ة 
س��نوورةكاني  ث��ارة،  بةس��وودهَيناني 
دةس��ةآلتي حكوومةتي��ان بةزان��دووة. ئةو 
ثرس��ة طرنطة بة طةشةسةندني تةكنؤلَؤذياي 
كؤمثيوتةر و ثةيوةندييةكاني كؤمثيوتةري، 
مةترس��ي طةورةتري لَي دةكةيتةوة. طرميان 
وةك منوون��ة كومثانياي��ةك وةك »ئاي بي م 
� IBM« ِرَيط��ةي ث��َي بدرَي��ت ت��ا دةس��ت 
بةس��ةر هَيَلي خوالن��ةوة ب��ةدةوري زةويدا 
بطريت و دوايي كة ويس��ي مانطي دةستكرد 
بؤ س��ازداني ثةيوةندييةكان ي��ان خةزَينةي 
زانياري بانك��ةكان بؤ ئامس��ان بنَيَيت، كَي 
مايف نزيكبوونةوة يان دةستتَيوةرداني تَيياندا 
هةي��ة؟ كَي بِرياردةرة كة كامي زانيارييةكان 
ي��ان كةنالَ��ةكان قةدةغةي��ة؟ حكووم��ةت؟ 
ي��ان ئ��ةوةي ك��ة حكوومةتي��ش يةكَي��ك لة 
بةكارهَين��ةران دةبَيت لةن��او بةكارهَينةراني 
ديك��ةدا؟ كؤمةلََي��ك كَيش��ةي ياس��ايي ل��َي 
بةرزدةبَيت��ةوة و هةروةه��ا ثرس��يارَيك: كَي 

دةتوانَي وةآلمدةرةوة بَيت؟
ئةطةري ئ��ةوة هةية ك��ة طؤِرانكارييةكان لة 
سروشي زانستدا، ئةجنامي ناِراستةوخؤيان 
لةسةر هَيزة جةماوةرييةكان لَي بكةوَيتةوة، 
ناضاريان بكات سةرلةنوَي لَيكؤلَينةوة لةسةر 
دووب��ارة داِرش��تنةوةي ثةيوةندييةكاني��ان 
لةط��ةَل كومثاني��ا ط��ةورةكان و بةتايب��ةت 
كؤمةلَط��ة مةدةنييةكان بكةن��ةوة. دووبارة 
كران��ةوةي ب��ازاِري جيهان��ي، كران��ةوة ب��ؤ 
ئاب��ووري،  طةرموط��ؤِري  ِركةبةرييةك��ي 
هةرةس��هَيناني هةذموون��ي س��ةرمايةداريي 

ئةمةريكا، الوازبووني بريي سؤسياليس��ي، 
ئةط��ةري كرانةوةي بازاِري ض��ني و كؤمةلََيك 
كؤتاي��ي حةفت��اكان،  ل��ة  ديك��ة  ه��ؤكاري 
هان��دةري حكوومةتةكان��ة ك��ة دووبارة بي 
ل��ة طةِران��ةوةي ئةو ئاس��تة لة دةس��تةآلت 
بكةنةوة كة لة س��ةرةتاي س��اآلني 1930 بة 
ِرَيوةي��ان بردووة: ِرابةريك��ردن يان تةنانةت 
سةرثةرشتيكردني بةسوودبوونى سةرماية و 
هةلَسووِراندني ئابووريي وآلت. لة بارودؤخي 
ئ��اوادا، تةكنؤلؤذي��اي مؤدَي��رن، تةنيا ِرَيطة 
بةو ش��َيوازة نوَييةي ضاالكيية ئابوورييةكان 
دةدات، لةبةر ئةوةي كة هةموو زانيارييةكان 
لةذَي��ر ضاوةدَيرييةك��ي توندداي��ة و بِري��ارة 

ئابوورييةكانيش بة هةمان شَيوة.
ئ��ةوة س��ةخت نيي��ة بَيت��ة بةرضاوم��ان كة 
بآلبوون��ةوةي فَيب��وون بة هةمان ش��َيوةي 
بآلبوونةوةي »ثارة« بَيت، لة جَيطةي ئةوةي 
كة تةنيا طرنطي بة بةهاكاني ثةروةردةيي يان 
ِرامياري )كارطَيِي، ديثلوماتيك، س��ةربازي( 
بدرَيت، ئةو هَيَلة جياكةرةوةية ئير لةنَيوان 
زانس��ت و نةخؤيندةواريدا نامَينَيت، بةلَكووو 
بة هةمان شَيوةي »ثارة« لةنَيوان »زانسي 
ثارةدان��ةوة« و »زانس��ي بةس��وودهَينان و 
هةلَس��ووِراندني ث��ارة«، ب��ة واتايك��ي ديكة 
لةنَي��وان بةش��ة جياوازةكان��ي زانس��ت ل��ة 
ثِرؤس��ةي بةِرَيوةبردني ئةركة ئابوورييةكان 
ل��ة اليةكةوة و دووبارة داِرش��تنةوةي هَيزي 
كار و طةش��بيين ب��ة دةرئةجنامَيكي طوجناو 

بؤ ثرؤذةكة.
ئةط��ةر ئ��ةوة هةموو اليةن��ي ِراس��تييةكان 
بَي��ت، ش��ةفافييةت ل��ة ثةيوةنديي��ةكان بة 
هةمان ش��َيوةي لَيربالي��زم دةبَيت. لَيرباليزم 
ِرَيطة بة تَيِذان و مش��ةبووني ثارة بة هةمان 
ش��َيوة نادات كة ل��ة كةنالَةكاني ضاوةدَيريي 
تون��دي ئابووريدا ثةي��ِرةو دةكرَيت، ئةوة لة 
كاتَيكداي��ة ك��ة ئةوانة تةنيا اليةني باش��يان 
دةكرَي��ت  كةس��َيك  قةرزدانةوةداي��ة.  ل��ة 
ب��ة هةم��ان ش��َيوة بي ل��ة بآلبوون��ةوةي و 
تَيِذاني زانس��ت لةس��ةر بنةماي كةنالَةكاني 
لةيةكض��وو و وةك ضؤنيةتييةكي سروش��ي 
بكاتةوة، بةش��َيكي لة الي��ةن »بِرياردةران« 
بة كار دَي��ت و ئةوةي ديكة بؤ طةِراندنةوةي 
ئ��ةو ق��ةرزة هةتاهةتايي��ةي ت��اك تةرخ��ان 
دةكرَي��ت ك��ة ئةوةيش بة ثَي��ي ثةيوةنديية 
كؤمةآليةتييةكان��ي كاري هةلَس��ةنطاندني بؤ 

دةكرَيت.
كيرَشة: بةياساييكردن

 ل��ةو طرميان��ة طةآللَةكراوةدا وةك باس��َيكي 
س��ةرةكيي ثرس��يار لةس��ةر ثَيطةي زانست 
ك��راوة. ئ��ةو س��يناريؤية ه��ةروةك ئةوةي 
كؤمثيوت��ةري«  »كؤمةلَطةيةك��ي  ب��ة  ك��ة 
ناس��راوة، الف و ط��ةزايف ِرةس��ةنبوون ي��ان 
تةنان��ةت دروس��تبوونيش لَي ن��ادات. تةنيا 
داواكارييةك كة ل��ة طرميانةيةكي طةآللَةكراو 
دةكرَي��ت، ئةوةي��ة كة توانايةكي باش��ي بؤ 
هةبَي��ت.  بضووك��ةكان  جياوازيي��ة  بيني��ين 
س��يناريؤي بةكؤمثيوتةريكردن��ي كؤمةلَط��ة 
كؤمةلََي��ك  ب��ؤ  ِرَيط��ة  ثَيش��كةوتووةكان 
دةرئةجنام��ي نةخوازراو خ��ؤش دةكات و لة 
ثرؤسةي طواستنةوةي زانستيشدا ئةوة بة دي 
دةكرَيت كة هَيندَيك اليةني زانست كة تَيكةَل 
بة ضاالكيية ئابوورييةكان كراون، كاريطةريي 
دةس��تةآلتي  ش��َيوازي  لةس��ةر  قوولَي��ان 
مةدةنييةكان��دا  كؤمةلَط��ة  و  كؤمةآليةت��ي 
هةبَي��ت. طرميان��ةي ئَيم��ة كةواب��وو، نابَيت 
لةس��ةر بنةم��اي ثَيش��بينيكردني بةه��اكان 
ل��ة ثةيوةن��دي لةط��ةَل ِراس��تييةكاندا بَيت، 
بةلَكووو لةس��ةر ئةو بةها سراتَيذييانة بَيت 
كة ل��ة ثةيوةند لةطةَل ئةو ثرس��يارانة بةرز 

كراونةتةوة. 
س��ةرضاوةيةكي  ئ��ةوة  ئةوةش��دا  لةط��ةَل 
باوةِرثَيكراوة، هةر بؤي��ة نابَيت هةلَبذاردني 
ئ��ةو طرميانةي��ة بَي بنةم��ا و لةخؤِرا س��ةير 
بكرَي��ت. ب��ة ش��َيوةيةكي بةرضاو ل��ة اليةن 
ثسثؤِران كاري شيكردنةوةي لةسةر كراوة، 
هةر ئَيس��تاش سةرثةرشتيي هَيندَيك برياري 
ِرَيكخ��راوة حكوومةتيي��ةكان و كومثاني��اي 

كةرتي تايبةت دةكات، وةك بةِرَيوةبةرايةتيي 
ثيشةس��ازيي ثةيوةنديية تةليفونييةكان. لة 
كؤتايي��دا بةرطرتن ب��ة تةنطذةكاني ئابووري 
يان بازاِر، راوةستانَيكي طشي )وةك منوونة 
لة دةرئةجنامي سةرنةكةوتن لة ثةيداكردني 
جيهان��ي(  قةيران��ي  ب��ؤ  ِرَيطةضارةي��ةك 
بارودؤخةكة زؤر طوجناوة كة ئةو سيناريؤية 
س��ةركةوتن بة دةس��ت بهَينَيت: ئ��ةوة زؤر 
ئةس��تةمة كة تةكنولَوذيايةك��ي هاوضةرخي 
»كؤمةلَط��ةي  ب��ؤ  بةدي��ل  وةك  ديك��ةي 

كؤمثيوتةري« دةركةوَيت.
زؤر كات ئ��ةو ِرةخنةيةش دةكةوَيتة بةر ضاو 
ك��ة ئةو طرميانةية ناِرةس��ن و ثووضة. بةآلم 
ئ��ةوة تةنيا هةلومةرجَي��ك دةطرَيتةوة كة لة 
هةلَس��ةنطاندني س��ةركةوتنةكاني زانسي و 
تةكنؤلؤذياي ثَيشةنطدا، هةلَةي ئةجنام دابَيت 
و طةش��ةكردني ئابووري و بةربآلوبوونةوةي 
وةك  ِرامي��اري  و  كؤمةآليةت��ي  هَيزةكان��ي 
تةواوكةرَيك��ي سروش��ي ثَيناس��ة بكات. لة 
ِراس��تيدا هيض كات طومان لة طةشةس��ةندني 
زانست و تَيكنؤلؤذياي مودَيرن ناكرَيت. بةآلم 
زؤر كات ب��اس ل��ة ئ��ةوةش دةكرَيت كة ئةو 
ِراس��تيية بةلَطةنةويستانة هةموويان نابةجَي 
و هةلَةن. لة ثَيش هةموو ش��تَيكدا شارةزايي 
زانس��ي نوَينةرايةتيي س��ةرجةم اليةنةكاني 
زانس��ت ناكات، ئةويش لةبةر ئةوةية كة ئةو 
ش��ارةزايية زانس��تيية زؤر كات لة ناتةبايي 
و بةربةرةكان��َي لةط��ةَل جؤرةكان��ي ديكةي 

ثَيزانني و زانياريداية. 
لَيكؤلَ��ةران  ورةش��كاندني  دةرئةجنام��ي 
ب��ي  ل��ة  بةئاس��اني  زؤر  مامؤس��تايان  و 
ناكرَي��ت، وةك ِرووداوَيكي س��ةرجنِراكَيش لة 
شةستةكاني س��ةدةي ِرابردوودا، لة زؤربةي 
كؤمةلَطة ثَيشكةوتووةكاندا ئةو كَيشةية لةناو 
ئةو كةس��انةي خؤيان بؤ ئةو ثيشةية ئامادة 
كردبوو تا ئاستَيكي مةترسيدار ِرةنطدانةوةي 
هةبوو، بةتايبةت قوتابي��ةكان، هةر بؤيةش 
ئةو كَيش��ةية تا ِرادةيةكي بةرضاو لة ئاسي 
بةرهةمهَي��ين تاقيط��ةكان و زانكؤكان��ي كةم 
ك��ردةوة. بة لةبةرضاوطرت��ين ئةو بارودؤخة 
ناس��ةقامطية، هَيش��تاش بيكردن��ةوة ل��ة 
زؤر  جةم��اوةري  شؤِرش��َيكي  بةرثابوون��ي 
س��اويلكةييانة بةرضاو دةهات، ب��ة واتايةك 
ئةو كؤمةلَطايانةي كة قؤناغي ثيشةسازييان 
تَيثةران��دووة، بة ش��ةو و ِرؤذَيك سيس��تةمي 
حكوومةتيان ناطؤِردرَيت. بةآلم ئةو طومانةي 
كة الي زانايان دروس��ت ب��ووة دةبَيت لة بةر 
ض��او بطيَيت و وةك س��ةرةكيرين هؤكار لة 
هةلَس��ةنطاندني ئَيس��تا و داهاتووي ثَيطةي 

زانياريي زانستيدا هةذمار بكرَيت.
ب��ةراورد  ثَيويس��ت  ئةركَيك��ي  وةك  ئ��ةوة 
دةكرَيت كة ورةش��كاندني زاناياني زانس��ت، 
كاريطةرييةك��ي بةهَي��زي لةس��ةر ناوةِرؤكي 
بةياس��ايي ب��وون هةي��ة. من ئةو وش��ةيةم 

ل��ة ثانتاييةك��ي طةورةتردا، ل��ة تَيورةكاني 
ئةمَلاني��اي هاوض��ةرخ ب��ة كار هَين��اوة ك��ة 
لَيكؤلَينةوة لة ثرسي سةرضاوة ياساييةكاني 
ياس��اي  منوون��ة  وةك  دةكات.  دةس��ةآلت 
شارس��تاني )CIVIL LAW( باس لةوة 
دةكات كة جياوازي لة ِراثةراندني ئةركةكان 
لة كؤمةلَطةدا هةية، هَيندَيك لة ش��ارؤمةندان 
دياريك��راو  و  تايب��ةت  ضاالكي��ي  دةبَي��ت 
بةرَيوة ببةن. بةياس��اييكردن، ثرؤس��ةيةكة 
ك��ة ياس��ادانةرَيك ئةو دةس��ةآلتةي ثَيدراوة 
خس��تنةكاري ياس��ايةك ب��ة بآلوكردن��ةوةي 
منوون��ة،  وةك  ئَيس��تا  ب��دات.  ئةجن��ام 
نووس��راوةيةكي زانسي: ئةو بآلوكراوةية بة 
زانسي هةذمار دةكرَيت كة ِرةضاوي كؤمةلََيك 
ثةيِرو و ياس��ا ب��كات بؤ ئةوةي بة زانس��ي 
بناس��رَيت. لةو هةلومةرجةدا بة ياساييكردن 
لة ثِرؤسةيةك دةضَيت كة ياسادانةرَيك كاري 
لَيكؤلَينةوةيةك��ي  لةس��ةر  هةلَس��ةنطاندن 
زانسي دةكات و ئةو دةسةآلتةشي ثَيدراوة 
كة بِريار لةس��ةر ئةوة بدات كة ئةو ِروانطةية 
ي��ان نووس��راوةية دةكرَيت ل��ةو لَيكؤلَينةوة 
زياد بكرَيت كة بؤ كؤمةلَطةي زانسي ئامادة 

كراوة.
لة س��ةردةمي ئةفآلتونةوة، ثرس��ي ياسايي 
بةياس��اييكردني  لةط��ةَل  زانس��ت  بوون��ي 
ياس��ادانةرةكان ط��رَي دراوة. ب��ة ثَي��ي ئةو 
ِروانطةي��ة مايف بِرياردان بؤ ئةوةي ض ش��تَيك 
ِراس��تيية، جياواز نيية لةط��ةَل مايف بِرياردان 
لةس��ةر ئةوةي كة ض شتَيك دادثةروةرانةية، 
ب��ة  ِروانطةي��ة  دوو  ئ��ةو  ئةط��ةر  تةنان��ةت 
ش��َيوةيةكي سروش��ي لة يةكر جياواز بن. 
مةبةسي سةرةكي ئةوةية كة ثةيوةنديةكي 
توندوتؤَل لةنَيوان ئةو شَيوازة زمانةي كة بة 
زانست ناسراوة و ئةوةي ديكة كة ِرةوشت و 
سياس��ةتة، هةردووك يةك تَيوانينيان هةية، 
ي��ةك هةلَبذاردنيان هةية، ئةط��ةر ثَيت باش 
بَيت � ئ��ةو هةلَبذاردنة دةكرَيت بة هةلَكةوت 

لَيك بدرَيتةوة.
 ئَيمة ثَيطةي ئَيس��تاي زانياريي زانس��ي لة 
كاتَيكدا هةلَدةسةنطينني كة زانست لة هةموو 
ِروويةكةوة ضاوبةرةذَيري دةسةآلتدارانة و بة 
هةمان ش��َيوة تةكنؤلؤذي��اي مؤدَيرنيش، لة 
مةترس��يي ِرووبةِرووبوونةوة لةطةَل كَيشةي 
بةياس��ايي بوونةوةداي��ة، ئ��ةو تةنطذةيةش 
ثَي دةضَيت لة ثةرةسةندنَيكي زؤرتردا بَيت. 
ئةوةي كة ئَيس��تا بة دي دةكرَيت دركاندني 
ئةو ِراس��تييةية كة زانس��ت و دةسةآلت دوو 
اليةني ثرسيارَيكي هاوبةشن: كَي بِرياردةرة 
كة زانست ضيية؟  كَي ئاطادارة كة ض بريارَيك 
ثَيويستة بدرَيت؟ لة سةردةمي كؤمثيوتةردا 
ثرس��ي زانياريي زانس��ي لة هةموو كاتَيكدا 
هةذم��ار  حكووم��ةت  ثرس��ي  وةك  زيات��ر 

دةكرَيت.ل7
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س��اغ  ئ��ةوة  لةس��ةر  ثَيش��ر  خؤَين��ةر 
دةبَيتةوة كة ش��رؤظةكردني ئةو كَيش��ةية لة 
ضؤارضَيوةيةك��ي دياريكراودا ئةجنام دراوة و 
اليةنطريش لة هَيندَيك بةدواداضووني تايبةت 
ك��راوة: ئ��ةوةش خ��ؤي ل��ة جةختكردنةوة 
لةسةر ِراستييةكاني زمان و بةتايبةت اليةنة 
»ثراطماتيكييةكان��ي« )كرداري نةك طرمياني 
دةبينَيت��ةوة.  كَيش��ةية  ئ��ةو  ب��ردؤزي(  و 
جَيط��ةي ئاماذةي��ة بؤ ئةوي تيش��ك خبرَيتة 
س��ةر ئةو دةرئةجنامانةي كة ثَي دةضَيت لة 
داهاتوودا ِروو بدات، ئ��ةوة يارمةتيدةرة كة 
ثوختةي باس��ةكة بة كورت��ي ئامادة بكرَيت 
و ئةوةش ِروون بكرَيتةوة كة دةس��تةواذةي 
»ثراطماتيك—“pragmatic بة ض مانايةك 

بة كار هَينراوة.
»زانس��تطا  وةك  دةربِري��ي  ِراطةياندنَيك��ي 
ي��ان  طفتوطؤي��ةك  لةميان��ةي  نةخؤش��ة« 
هةلَوَيس��ي  دراوة،  س��از  ضاوثَيكةوتنَي��ك 
ثةيامنَرةكةي )ئةو كةسةي كة بروسكةيةك 
ناوونيش��انةكةي )ئةو كةس��ةي  دةنَرَي��ت( 
ك��ة بة دةس��ي دةط��ات( و مةبةس��تةكةي 
)ئةو بروس��كة لةس��ةر ض��ي ئامادةك��راوة( 
وةك ِروونكردنةوةي��ةك: توان��اي دةربِرين و 
هةلَس��ةنطاندني ش��وَينةكان، ثةيامنَرةك��ة 
وةك كةس��َيكي ئاطادار ل��ة بارودؤخةكة )ئةو 
ئاطاداري هةلومةرجي زانكؤية( ناوونيشانةكة 
بؤ ئةوةية كة ئةو ِرةزامةنديي لةسةر دةدات 
يان نا، مةبةس��تةكة وةك ِرَيطةيةكي تايبةتة 
بؤ ِروونكردنةوة لةس��ةر ئةو بروس��كةية يان 
ِراطةياندنةكة كة لةس��ةر بابةتَيكي دياريكراو 

ساز دراوة.
ئةط��ةر ئَيمة وردبوونةوة ل��ة ِراطةياندراوَيكي 
وةك »زانك��ؤ كراوةية« بكةين ك��ة لة اليةن 
بةِرَيوةب��ةري زانك��ؤوة ل��ة كؤبوونةوةيةكي 
طةورةي زانس��تيدا بآلو كراوةتةوة، ئةوة بة 
ِروون��ي دةردةخات كة ئ��ةو تايبةمتةندييةي 
ثَيش��وو، طرنطي��ي خ��ؤي لة دةس��ت داوة. 
ئةوة ِراس��تة ك��ة ِراطةياندن��ةكان دةبَيت بة 
ِروون��ي و ئاش��كرايي، ناوةِرؤك��ي بابةتةك��ة 
خبةن��ة ِروو، ب��ةآلم ئ��ةوةش بارودؤخَيك��ي 
طش��تيي ثةيوةندييةكان��ة كة ناس��ينةوة و 
جؤراوجورةكان��ي  ش��َيوازة  جياكردن��ةوةي 
دةكات.  ط��ران  و  ق��ورس  ِراطةياندن��ةكان، 
نيش��انةي تايبةت��ي دووه��ةم، ِراطةياندن��ي 
»ثَرفؤرماتيظ��ة- performative« ك��ة 
كاريطةري��ي لةس��ةر ش��َيوازي ِرَيكخس��تي 
مةبةس��تَيكي طوجن��او هةي��ة كة ب��ة ِرووني 
ب��آلو كرابَيتةوة. زانكؤ كراوةية لةبةر ئةوةي 
كة ثَيش��ر بة لةبةرضاوطرت��ي بارودؤخةكة 
ل��ة ِراطةياندنَيك��دا ب��اس ل��ة كراوةبوون��ي 
كراوة. لة بةش��ي ناوونيش��اندا ثَيويس��ت بة 
باس��كردن و بةلَطةهَينان��ةوة ن��اكات لةب��ةر 
ئ��ةوةي ك��ة بةزووتري��ن كات ل��ة ميان��ةي 
ِراطةياندنَيكي نوَي��دا جَيطةي بؤ دةكرَيتةوة. 
دةرب��ارةي ثةيامنَرةك��ة ئ��ةو دةبَيت مايف 
دةربِري��ي ئةو ش��َيوازة ل��ة ِراطةياندندا ثَي 
بدرَيت. لة ِراس��تيدا س��ةرؤكي زانكؤ دةوري 
َي��ت كة م��ايف ئةوةي  ئ��ةو ثةيامن��َرة دةطَرِ
ث��َي دراوة ئ��ةو ِراطةياندنانة ب��آلو بكاتةوة، 
ئ��ةوةش كاريطةري��ي خ��ؤي هةي��ة لةس��ةر 
هةردوو بةشي، مةبةسي ثةجنة بؤ درَيذكراو 
)زانكؤ( و ناوونيش��انةكة )كارمةنداني زانكؤ( 
بة شَيوازَيك كة وردبوونةوةي لةسةر ئةجنام 

درا.
ش��َيوازي  بارودؤخةك��ة  جياوازي��ي  بةثَي��ي 
دةس��تةواذةي ئاخاوتن ب��ة كار دةهَينرَيت، 
»زانستطا ثَيويسي بة ثارةية«، ئةوة جورَيك 
لة بِرياِردانة. ئةوانة دةكرَيت لةسةر شَيوازي 
فةرماندان، داخوازي، ِراهَينان، ثَيشنيازكردن، 
داواكاري، نوَيذكردن يان ثاِرانةوة، ِرازيكردن 
بَيت. لَرةدا بة ِرووني ديارة كة ثةيامنَر ئةو 
دةستةآلتةي ثَي دراوة كة ئةو دةستةواذةية 
بة مانايةكي طشي بة كار دَينَيت، )بةتايبةت 
طوناهباريي��ةك  دةس��ةآلتي  داس��ةثاندني 
بةس��ةر ئةو خودايةي كة بانطةش��ة بؤ ئةوة 
دةكات ك��ة ميهرةيانة(: ضاوةِرَيي ئةوةي لَي 
دةكرَيت كة دةستنيش��اني ئ��ةو ضاالكييانة 
ب��كات كة ئةجنامي��ان دةدات. ثةيِرةوكردني 
»ثراطماتيكس��ي«  ِرَيطةضارةيةك��ي 
لة ثيش��ةكاني  ئالَوطؤِريي��ةك  دةرئةجنام��ي 
»ناوونيش��اني ئةو كةس��ةي كة نامةكةي بؤ 
بة ِرَيكراوة« و »مةبةست لةوة طةياندني ئةو 

دةستةواذانة«�ي لَيدةكةوَيتةوة.
ب��ة لةبةرضاوطرت��ي جي��اوازي لة ش��َيوازي 
كارامةي��ي  و  تواناي��ي  »فرمان«���دان، 

ش��يكردنةوةيةكي  بةلََيندانَيك،  ثرس��يارَيك، 
ان��ةوةش»  طَرِ و  هون��ةري  و  ئةدةب��ي 
طرنطي��ي تايبةتي خؤي هةي��ة. من ثوختةي 
باس��ةكة ئامادة دةك��ةم. »ويتطينس��تني-

”Wittgenstein بة ش��َيوةيةكي زانسي 
لَيكؤلَين��ةوةي لةس��ةر زمان دةس��ت ثَيكرد 
باس��ةكةي  س��ةرةكيي  ناوةِرؤك��ي  وةك  و 
طرنطييةك��ي يةكج��ار زؤري ب��ة كارثَيكردني 
ش��َيوازة جياوازةكان��ي ئاخاوت��ن داوة و لة 
ِروانطةي ئةو فرةضةش��ةنييةي قسةكردنةوة 
 language«   � وةك »طةمةكان��ي زم��ان
games ناس��راوة. ئ��ةو دةس��تةواذةيةش 
ب��ةو ماناي��ة ب��ة كار دةهَينَيت كة ش��َيوازة 
جياوازةكان��ي ئاخاوت��ن كؤمةلََي��ك ثةي��ِرةو 
ياس��ا ثَيكةوةي��ان دةبةس��تَيتةوة كة زؤرتر 
لة ش��َيوةي ياريي ش��ةترةنج دةضَيت، وةك 
نيش��انةكاني جياوازيي داشكاني شةترةنج و 
ئةو ياسايانةي كة بؤ جووآلندني هةركام لةو 

داشانة دياري كراوة.
دةس��تةواذةي  لةس��ةر  لَيكؤلَين��ةوة  ب��ؤ 
»طةمةكان��ي زم��ان« س��َي خالَ��ي طةوهةري 
دةستنيش��ان كراوة. يةكةم، ئةو ياسايانةي 
كة ياريكةران ثةيِرةويان دةكةن، تةنيا وةك 
طرَيبةس��تَيكن كة بة ئاش��كرا يان بة شاراوة 
ل��ة نَيوانياندا س��از دراون و ب��ةو مانايةن كة 
ياريك��ةران ل��ة داِرش��تي ئ��ةو ياس��ايانةدا 
هي��ض دةورَيكي��ان نةط��َرِاوة. دووه��ةم، بة 
ب��َي ياس��اكان، هيض ضةش��نة يارييةك بووني 
نابَي��ت، تةنان��ةت طؤِرانكارييةكي بضووكيش 
ل��ة ياس��اكان، لةب��ةر سروش��ي يارييةك��ة 
ِرووب��ةِرووي تةنطذة و ناكؤكي دةكاتةوة، بة 
واتايةك هةر جؤرة ئالَوطؤِرَيك يان ئاخاوتنَيك 
كة ِرَيز لة سةروةريي ياساكان نةطرَيت، وةك 
بةشَيك لةو ياريية هةذمار ناكرَيت. سَيهةمني 
تَيبيي، ثَيش��نيازَيكة كة ثَيش��ر باس��ي لَي 
ك��راوة: هةم��وو ئاخاوتن��ةكان دةبَيت وةك 

»جوولَة«يةك لة يارييةكة لَيك بدرَينةوة. 
 جَيطةي ئاماذةية كة تَيبينيي س��َيهةم وةك 
كرانةوةيةك��ة بؤ ياس��اكاني خالَي يةكةم كة 
ئ��ةوةش دةبَيت��ة ه��ؤي ئةوة كة س��ةرجةم 
ش��َيوازة جؤراوج��ؤرةكان ي��ةك بطرن��ةوة. 
قس��ةكردن لةسةر ش��َيوازي ش��ةِركردن كة 
زؤرتر ل��ة ياريكردن نزيك بَي��ت، ئاخاوتن كة 
زؤرتر وةك ضاالك��ي نواندن بَيت. بة واتايةك 
س��ةرجةم ئ��ةو ضاالكيان��ة وةك جووآلندني 
داش��ةكاني ياريكردنَي��ك بة ِرَي��وة دةضَيت. 
ئ��ةوةش ب��ة ماناي ئ��ةوة نيية ك��ة لةثَيناو 
بردنةوة، تةنيا يةك كةس مايف بةشداريكردني 

هةية. 
كؤمةآليةت��ي:  ثةيوةندي��ي  سروش��ي 

ئاَلتَيناتيظَيكي مودَيرن
لةس��ةر  لَيكؤلَين��ةوة  دةس��تثَيكي  ب��ؤ 
ثَيطةي زانس��ت ل��ة كؤمةلَطة ثَيش��كةوتووة 
هاوضةرخ��ةكان، ئَيم��ة دةبَي��ت وةآلمي ئةو 
ثرسيارة سةرةكيية بدةينةوة كة ض شَيوازَيك 
لة زانسي بركردنةوة و لَيكؤلَينةوةي زانياريدا 
»«methodological، نوَينةرايةتي ئةو 
كؤمةلَطةي��ة دةكات. وةك وةآلمدانةوةي��ةك 
ب��ؤ ئ��ةو ثرس��يارة لة م��اوةي نيوس��ةدةي 
ِرابردوودا، دوو مؤدَيل لة زانسي ذيربَيذيدا بة 
كار هَينراوة: كؤمةلَطة بة شَيوةيةكي طشي 
كار دةكات ي��ان بةس��ةر دوو بةش��دا دابةش 
دةكرَي��ت: يةكةم مؤدَيل ل��ة اليةن »تالكوت 
ثارس��ونس -Talcott Parsons« )هيض 
نةبَيت ثارس��ونس لةدواي شةِر( و قوتاخبانة 
فيكرييةكةي كاري شيكردنةوةي بؤ كراوة و 
دووةم لة اليةن ماركسيستة نوَييةكانةوة )بة 
هةم��وو قوتاخبانة فيكرييةكانيةوة( بة لةبةر 
ضاوطرتي هةموو جياوازييةكانيان، بؤ كاري 
هاوب��ةش تةنيا ثَيويس��ت بة ثةس��ندكردني 
دوو ضةمكي س��ةرةكيي خةبات ضينايةتي و 
ديالَيكتي��ك، وةك ِرَيبازَيك��ي دوو اليةنةي ناو 

كؤمةلَطة دةكات. 
لة س��ةدةي نؤزدةهةمةوة، ئةو دابةشبوونة 
لة فةلس��ةفةي زانس��ي ذَيربَيذيدا هَيمايةكة 
ب��ؤ دوو ِروانط��ةي جي��اواز، دةطَرِدرَيت��ةوة 
كؤمةلَط��ة  لةس��ةر  لَيكؤلَينةوةي��ان  ك��ة 
ئةجن��ام داوة. ئ��ةو ِروانطةي��ة ك��ة كؤمةلَطة 
ب��ة ش��َيوةيةكي سروش��ي، ثةيوةندييةكي 
جيانةب��ووةوة( ل��َي  )بةش��َيكي  ئؤرطاني��ك 

�ي��ة لةن��او خؤي��دا س��از دةكات، ئةوي��ش 
ديارنةبوون��ي ئ��ةوةي ك��ة كؤمةلَط��ة دوايي 
ثَيكهات��ووة )كؤمةلَناس��ييش دي��ار نيية كة 
ئاماجنَيكي لةو لَيكؤلَينةوةية ببَيت(، بةسةر 
قوتاخبان��ةي  دامةزرَينةران��ي  بروهؤش��ي 
فيكريي فةرةنس��يدا زاَل ب��ووة. وردةكاريي 
زؤرتر ل��ة الي��ةن برؤكةي »فانكش��ناليزم« 

س��ةري،  دةخرَيت��ة   )Fanctionalism(
لةط��ةَل ئةوةش��دا ل��ة ثةجناكاني س��ةدةي 
ِراب��ردوودا، وةرضةرخانَيك��ي ديكة بةس��ةر 
برؤك��ةي »خؤطوجناندن��ي« »ثاراس��ونس« 
دَي��ت. ئي��ر اليةن��ي تي��ؤري و م��اددي ئةو 
برؤكةي��ة ئ��ةو ثةيوةنديي��ة ئؤرطانيكةي لة 
دةس��ت داوة و ل��ة دواي ش��ةِري دووهةم��ي 
جيهاني��دا كاري هةلَس��انطاندني ل��ة ِرَيطةي 
بةراوردك��ردن  زانس��ي   ،  cybernetics

ئامادة دةكرَيت.
لة درَيذةي لَيكؤلَينةوةكاني »ثارسونس«دا، 
ئ��ةوة ب��ة باش��ي دةردةكةوَيت كة هَيش��تا 

طةش��بينيي خؤي لة دةست نةداوة، ئةوةش 
دةخات��ة ِروو ك��ة طةشةس��ةندني ئاب��ووري 
ضاودَيري��ي  لةذَي��ر  تةني��ا  كؤمةآليةت��ي  و 
ِرذمَيَيكي كؤمةآليةتي مامناوةنديدا مس��ؤطةر 
دةبَيت كة مري خَروخؤش��ي ش��ارومةندان 
دةطرَيتة ئةس��تؤي خؤي. لة هةلَسةنطاندني 
تيؤرييةكان��ي ئةَلانياي هاوضةرخدا، تَيوري 
اليةن��ي  زؤرت��ر   systemtheorie»«
»تَيكنؤكراتيكي« بةرجةس��تة كراوة، بَيجطة 
لةوة ِرةش��بيي و نائومَيديشي ثَيوة ديارة: 
ثَيك��ةوة طوجنان لةنَي��وان ثَيويس��تييةكان 
و هيواكان��ي تاك��ةكان يان تاقم��ةكان و ئةو 
ئةركانةي كة لة اليةن سيستةمةوة طةرةني 
كراب��وو، ئَيس��تا وةك اليةنَيك��ي ثَيكهَينةري 
كةمباي��ةخ و ناوةن��دي ثَيناس��ة دةكرَي��ت. 
لَيكؤلَينةوةي��ة  ئ��ةو  س��ةرةكيي  ئاماجن��ي 
ئةوةية، ك��ة تواناي بركردنةوة، ئةركةكاني 
هاوش��َيوةي ثِرؤطرام��ي كؤمثيوت��ةر بةِرَيوة 
ثةيوةنديي��ة  ل��ة  طةش��بيي  ك��ة  بضَي��ت 
جيهانييةكان��ي نَي��وان ن��اوةوة ))input و 
دةروة ))output ثةرة ثَي بدات. تةنانةت 
ئ��ةو كاتان��ةش كة ياس��اكاني لة ثِرؤس��ةي 
ئالَوط��ؤِر و نوَيبوونةوةدان، يان ئةو كاتانةي 
ل��ة كار كةوت��وون )وةك مانطرت��ن، قةيران، 
بَي��كاري يان شؤِرش��ي سياس��ي(، هيواكان 
زين��دوو ِرادةطرَي��ت و بةرةو ئ��ةو باوةِرةيان 
دةب��ات ك��ة بريتَي��ك )ئةلَتَرناتي��ظ( بووني 
هةي��ة، تةنان��ةت ئ��ةوة ئةط��ةر طوجناندن و 
ضاكسازييةكي ناوةكةيش بَيت و دةرئةجنامي 
هةموو ئةوانةش تواناي ذيان و طةش��ةكردني 

ئةو بروِرا يةكخراوة ثةرة ثَي دةدات. 
 ب��ؤ جارَيكي ديكة لة كاتَيكدا، مةبةس��تمان 
زؤر  ك��ة  برؤكانةي��ة  ل��ةو  دووركةوتن��ةوة 
كؤمةآليةتيي��ةكان  تيؤريي��ة  ب��ة س��اكارانة 
ك��ة  س��ةختة  ئ��ةوةش  هةلَدةس��ةنطَينن، 
حاش��اي ل��َي بكةي��ن كة ه��ةر هي��ض نةبَيت 
هَيَلَيك��ي هاوِرَي��ك )parallel( ل��ة نَي��وان 
قورس��ةي  »تَيكنؤكِراتيك��ة«  ِروانط��ة  ئ��ةو 
كؤمةلَط��ة و ئ��ةو ه��ةوَل و تةقةاليانة كة بة 
ش��َيوةيةكي زؤر لَيرِباوانة لة ئ��ارادان تا ئةو 
كؤمةلَط��ة ثيشةس��ازيية ثَيش��كةوتووانة لة 
ِري��زي ثَيش��ةوةي ثَيش��رِبكَي و ملمآلنَيكاندا 
بهَيَلن��ةوة ك��ة ئ��ةوةش ل��ة شةس��تةكاني 
س��ةدةي ِراب��ردوودا، ل��ة ضوارضَي��وةي ئةو 
برؤكةية س��ةريهةلَدا كة لةس��ةر ئةوة ساغ 
بووةوة كة ش��ةِري ئابووريي جيهاني دةست 

ثَيدةكاتةوة.
ب��ة لةب��ةر ضاوطرت��ي بوون��ي جياوازييةكي 
حاش��اهةلَنةطر لةنَي��وان ه��ةردوو برؤك��ةي 
 »Comte-زاناي كؤمةلَناس، وةك »كومي
 ،»Luhmann-لوهم��ان« بروك��ةي  و 
ئَيم��ة دةكرَيت هةس��ت بة برَيكي طش��ي و 
هاوب��ةش س��ةبارةت ب��ة ِروانطةيان لةس��ةر 
كؤمةلَطة بكةي��ن: كؤمةلَط��ة ثةيوةندييةكي 
دةبةس��تَيتةوة،  ثَيك��ةوةي  ئؤرطاني��ك 
ب��ؤ هةلَس��ةنطاندنَيكي  س��ةرةكيرين مةرج 
بةهَيز و س��ةركةوتوو خؤي لة بةردةوامبوون 
و طةِران��ةوة بؤ ثةيِرةو و دةس��توور لة كاتي 
ِرووبةِرووبوونةوة لةطةَل هةر ضةشنة خالََيكي 
ناك��ؤك و كَيش��ةدار دةبينَيت��ةوة. ئ��ةوة لة 
ثِرؤس��ة يان كؤمةلََيك م��ةرج دةضَيت كة دوو 
دةرئةجنام��ي لَيدةكةوَيتةوة: وةك اليةنَيكي 

سةرةكيي بةش��داري لة بةردةوامبوون  يان 
طةشةسةندني ئةو بروِرا يةكخراوةية دةكةن، 
يان ئةوةي كة ثةكي كارةكةيان خس��تووة، 
بة ش��َيوةيةك كة بةرطري لة يةكخس��تنةوة 
و كارثَيكردن��ةوةي ئ��ةو ضوارضَيوة فيكريية 
بكةن. تَيكنؤكِرات��ةكان )فةرمانبةري ِرذميي 
تةكنيكس��ازان( بة هةمان ش��َيوة اليةنطريي 
ئةو ج��ؤرة بركردنةوةية دةك��ةن. لة كوَي 
ئ��ةو بِرواثَيكردنة، ئةو ئاس��تة ل��ة كارامةيي 
لَيهاتوويي��ةي بةدةس��تهَيناوة، ك��ة وةك  و 
بةش��َيك لة ِراس��تييةكان لَيك بدرَيتةوة و لة 
هةموو ش��تَيك طرنطريش ئةوةية كة تةواوي 

ئةو بةلَطانةش��ي بة دةستةوةية كة لة كاتي 
ثَيويستدا كةلَكيان لَي وةربطرَيت. ئةوةش لة 
 »Horkheimer-هورخيم��ر« ِروانطةي 
ب��روِرا   paranoia»« نةخؤش��يي  وةك 

ثَيناسة دةكريت.
لةطةَل ئةوةشدا ئةو سيستمي خؤطوجناندنة 
لةطةَل نواندني ِراستةقينةي ذيان و سروشت 
و  ِراس��تييةكان  داخ��راوةي  بازن��ة  ئ��ةو  و 
لَيكدان��ةوةكان، تةني��ا لة كاتَيك��دا دةكرَيت 
وةك نةخؤش��ي لَيكبدرَيت��ةوة ك��ة كةس��َيك 
لةذَيردةس��تدابووني  ب��ة  دةرخب��ات   وا 
هةلَوَيس��تَيك، فريودان و ئالَؤسكاويي فيكري 
كاري تَيناكات. ئةوة بة ضةمكي س��ةرةكيي 
برؤكةي خةباتي ضينايةتي و تيؤةرييةكاني 
كؤمةآليةتي دةناس��رَيت كة لةس��ةر بنةماي 

برؤكةي كارل ماركس دامةزراوة. 
تَيوريية كؤنباوةكان »تراديش��نال«، هةموو 
كات مةترس��يي ئةوةيان لةسةرة كة تَيكةَل 
ب��ة ِرَيب��از و دةس��توورةكاني كؤمةآليةت��ي 
كةرةس��ةيةكي  وةك  ئ��ةوةي  ب��ؤ  بكرَي��ن، 
طةش��بيي لة خؤنوان��دن و دةرئةجنامةكاني 
ئةو برؤكةية، بةرجةستة بكةنةوة و ئةوةش 
لةب��ةر ئةوةية كة حةز و داخوازييةكي بةهَيز 
بؤ ِرَيكخستنةوة و يةكطرتنةوةي ِراستييةكان  
لة ئاراداية. تَي��وري »«Critical )تايبةتي 
بنةم��اي  لةس��ةر  ورد(  لَيكؤلَين��ةوةي  ب��ة 
بروِراي بنضينةي��ي دووانةيي و بةطومانبوون 
لة يةكطرتنةوة و ئاش��تكردنةوة س��از دراوة 
و دةبَي��ت ل��ة ئاس��تَيكدا، بَي��ت بةرطري لة 
ب��كات.  ضارةنووس��ةدا  ئ��ةو  داس��ةثاندني 
دةكات  ِراب��ةري  ماركس��يزم  ك��ة  ئ��ةوةي 
كةوات��ة، مؤدَيلَيكي جياوازة ل��ة كؤمةلَطة و 
برَيكي جياوازة لة ئةركةكاني زانس��تَيك كة 
كؤمةلَطة سازي دةكات و دةسي دةكةوَيت. 
ئ��ةو مؤدَيل��ة دةرئةجنام��ي ئةو تَيكؤش��ان 
دةس��تدرَيذييةكاني  ل��ة  ك��ة  خةباتةي��ة  و 
س��ةرمايةداري بؤ س��ةر كؤمةلَطة مةدةنيية 
كؤنباوةكان، بةشداريي ضاالكانةيان كردووة. 
لَرةدا ئةو مةودا و ش��وَينة نيية تا نةخشةي 
ئةو هةلَبةزودابةزةي كة لة تَيكؤش��اني زياتر 
لة سةدةيةك مَيذووي كؤمةآليةتي، سياسي و 
ئايديؤلؤذيدا ِروويداوة، هةلَسةنطاندني لةسةر 
بكرَي��ت. لةو وآلتانةي ك��ة كولتووري ليرِبالي 
يان سةرثةرش��ي ثلةبةرزي ليرِبالي بوونيان 
هةي��ة، تَيكوش��ان و ئامَرةكان��ي بةتايبةتي 
هي زاني��اري يا وردةكاري ل��ة خؤطوجناندن 
ل��ة  يةكخراوداي��ة،  بروِرايةك��ي  لةط��ةَل 
طردكردن��ةوةي  كؤمونيس��تيدا،  وآلتان��ي 
مؤدَي��ل و كاريطةري��ي ديكتاتؤرييةت ، وةك 
ِرةنطدانةوةي��ةك ل��ة برؤك��ة و فةلس��ةفةي 
س��ة  ثَينا ) )tota l i tar ian م كسيز ر ما
دةكرَيت و ثرس��ياركردن لة ياسا و ِرَيساكاني 
سيس��تميش ِرَيطةي ثَي نادرَي��ت. لة هةموو 
ش��وَينَيك، ِرةخنةطراني سياس��ةتي ئابووري 
)يةك��ةم الث��ةِرةي كتَييب ناس��راوي ماركس 
ِرةخنةطران��ي  هةروةه��ا  و  »كاثيت��اَل«( 
 »alienated society« ب��ة  ناس��راو 
ئاوارةك��ردن و دلَرةجناندن��ي كؤمةلَط��ة، لة 
دارش��ن و بةرنامةداناني سيستةم كةلَكيان 

لَي وةرطراوة. 
كةمين��ةي  هَيندَي��ك  ئاماذةي��ة  جَيط��ةي 
ي��ان    فِرانكف��ؤرت  »قوتاخبان��ةي  وةك 

ل��ة   ،»Socialism ou barbarie«
هةلَطرتن و ثوختةكردن��ي مؤدَيلَيكي تايبةت 
ب��ة لَيكؤلَين��ةوةي ورد و ِرةخنةطران��ة ك��ة 
دذايةتي��ي ئ��ةو ثرؤس��ةية ب��كات، هةنطاوي 
و  بنضين��ة  ب��ةآلم  هةلََين��اوة.  بةنرخي��ان 
بنةماي ئ��ةو جياوازيي��ة كؤمةآليةتييانة يان 
خةبات��ي ضينايةتي ت��ا ِرادةيةك��ي بةرضاو، 
ِرووب��ةِرووي لَيَلب��وون و ش��َيواندن ك��راوة، 
ئةو ِراس��تييةش حاش��اي لَي ناكرَيت كة ئةو 
مؤدَيل��ة ِرةخنةطران��ة ل��ة كؤتايي��دا ثَيطةي 
تيؤريةكي��ان ل��ة دةس��ت داوة و تا ئاس��ي 
ي��ان   utopia»-خةيالَ��ي »دوورطةيةك��ي 
»هَيوا-«hopeَييك ك��ةم كراوةتةوة، وةك 
بةرثةرضدانةوةي��ةك ب��ؤ ئةو ئالَؤس��كاويية، 
كؤمةلََي��ك دذوةس��تان و ناِرةزاي��ي دةربِرين 
لةذَي��ر ناوي م��رؤظ، ذيربَيذي ي��ان بابةتطةلي 
 Third-كؤمةآليةتي وةك »جيهاني سَيهةم
World« كة ِرةنطدانةوةيةكي ديكةي ئةو 

دذايةتيكردنة بَيت، بةرزكراوةتةوة. 
تةنيا مةبةسي ئةو نةخش��ة )يان ثةيكةري 
ئَيسك( وةبرهَينةرةوة، ئةوةية كة باس لةو 
كَيشة و ناكؤكييانة بكرَيت كة من بةتايبةتي 
هةولَ��ي ئ��ةوةم داوة اليةن��ة جياوازةكان��ي 
ش��ارةزايي زانس��ي لة كؤمةلَطة ثيشةسازي 
و ثَيش��كةوتووةكاندا بةرجةس��تة بكةمةوة. 
ئةوةي كة ئاشكراية ثَي ناضَيت زانياريي تةواو 
لةسةر ثَيطةي ش��ارةزايي زاسي لة دةستدا 
بَيت، بة واتايةك ثرؤس��ةي طةشةس��ةندن و 
بآلوكردن��ةوة، ِرووبةِرووي ضةند كَيش��ةيةك 
بووةتةوة، كة لةس��ةرةوةي هةمووش��ياندا 
ئةوةي��ة كة ئاط��اداري هةموو ئةو ش��تانةي 
ناو كؤمةلَطة نيية ك��ة لةطةلَيدا دةطوجنَيت. 
ئَيس��تا زؤرتر لة هةموو كاتَيك كؤكردنةوةي 
زاني��اري لةس��ةر كؤمةلَط��ة، ثَيويس��ي ب��ة 
ئاطادارب��وون لةو ِرَيطةيةوة كة لَيكؤلَينةوة و 
هةلَسةنطاندنةكان بةِرَيوة دةضَيت و ئةوةش 
بةو مانايةية كة هةلَب��ذاردن لةوةدا دةكرَيت 
كة بة ض ش��َيوةيةك كؤمةلَط��ة وةآلمدةرةوة 
دةبَي��ت. يةكَي��ك دةكرَيت ئةو بِري��ارة بدات 
كة طرنطيي س��ةرةكيي شارةزاي زانسي، لة 
ثَيويس��ي لة ِرادةبةدةر ب��ة بووني لة ذياني 
ئةمِرؤي مرؤظةكان و ِراثةِراندني ئةرةكةكاني 
كؤمةلَطةية و بةثَي��ي ئةو بِريارةي كارةكاني 
ئةجنام بدات و ئةوةش تةنيا لة حالَةتَيكداية 
كة كةسَيك بِرياري ئةوة بدات كة كؤمةلَطة لة 

مةكينةيةكي زؤر طةورة دةضَيت.
ئ��ةوة وةك خ��ؤدان بةدةم مةترس��ييةكةوة 
واية كاتَيك لةسةر ئةو بِريارة ساغ بووينةوة 
كة ش��ارةزايي زانسي بةس��ةر دوو شَيوازي 
ت��ةواو جي��اوازدا داب��ةش بكرَي��ت. يةك��ةم، 
جؤرَيك��ي بةكةلَ��ك و ثؤزةتيظة و ل��ة هةولَي 
خؤطوجناندن لةطةَل ئ��ةو تةكنؤلؤجيايةداية 
ك��ة ثةيوندةييةكي ِراس��تةوخؤي ب��ة ذياني 
مرؤظ��ةوة هةي��ة و وةك هَيزَيك��ي ثَيويس��ت 
سيس��تم  يارمةتي��ي  بةرهةمهَينان��دا،  ل��ة 
دةكات. ئ��ةوةي ديكة، هَيزَيك��ي ِرةخنةطر، 
خؤنةويست يان جؤرَيك لة داهَيناني نوَي لةو 
لَيكؤلَينةوة و هةلَسةنطاندنةي كة ِراستةوخؤ 
ناراس��تةخؤ ِرةنطدان��ةوةي بةه��اكان  ي��ان 
هةرضةش��نة  بةرةنطاري��ي  و  و خَرخ��وازي 
ثالنَي��ك ب��ؤ ضاكبوون��ةوة ي��ان خؤطرتنةوة 

»«recuperation دةكات.

سروش��ي ثةيوةنديي��ة كؤمةآليةتيي��ةكان: 
ِروانطةي ثؤست مؤدَيرن

دابةش��كردنة  ئ��ةو  من��ةوة  ِروانط��ةي  ل��ة 
ِرَيطةضارةيةك��ي طوجن��او نيية. ثَيش��نيازي 
طةِران ب��ةدواي بةديلَيكي ش��ياو  بؤ كؤتايي 
ثَيهَيناني ئةو كَيش��ةية دةك��ةم، بةآلم ئةوة 
تةني��ا ثرؤس��ةيةكي دووب��ارة داهَينانةوةية 
و طرنطي��ي خ��ؤي ب��ؤ ئ��ةو كؤمةلَطةيان��ةي 
مةبةسي س��ةرةكيي ئَيمة ثَيك دةهَينن، لة 
دةس��ت داوة و لةن��او خؤش��يدا ِرووبةِرووي 
دذايةتيكردن��ي لةبركردن��ةوة بووةت��ةوة و 
ثَي��ي واية كة ئةو ِرَيطة ضارةية لة دةرةوةي 
ِروانطة س��ةرةكييةكاني ش��ارةزايي ثؤس��ت 
مؤدَيرنداي��ة. هةروةك ثَيش��ر باس��ي لَيكرا 
»ئابووريي طواس��تنةوة« لة دؤزي ئَيس��تاي 
س��ةرمايةداريدا، يارمةتييةكي ب��َي وضانيان 
ئالَوطؤِران��ةي تةكنؤلؤذي��ا و زانس��ي  ل��ةو 
ِراس��تةوخؤ،  ثَيش��ةنط بةدةس��تهَيناوة كة 
ثةيوةنديي لةط��ةَل طؤِرانكاري لة ئةركةكاني 
حكوومةتدا هةية: نيشانةكاني ئةو بارودؤخة 
نالةبار و ناثةسةندةي كة كؤمةلَطة تَييداية، 
ثَيويسي بة ِراستكردنةوة و ثَيداضوونةوة لة 
هةموو كات زياتر هةية. جَيطةي ئاماذةية كة 
ئةركي ِرَيكوثَيككردن و طوجناندن و هةروةها 
بةرهةمهَينان��ةوة، دةرئةجنام��ي الوازبووني 
هةرض��ي زؤرتري ثَيط��ةي سةرثةرش��تيار و 
دةس��تةي كارطَرِي لَيدةكةوَيتةوة و ئةوةش 
مان��اي طرنطيثَي��دان و متمانةكردنَيكي زؤرتر 
ب��ة مةكينةكان��ة. ِرؤذب��ةرؤذ ئةو ثرس��يارة 
س��ةرةكيية دةخرَيت��ة ِروو ك��ة ئاخ��ؤ ك��َي 
م��ايف نزيكبوونةوة ل��ةو زانيارييان��ةي كة لة 
خةزَينةي مةكينةكاندا هةية و كَي طةرةنتيي 
ئ��ةوة دةكات كة باش��رين بِريار دراوة. مايف 
نزيكبوونةوة لة زانيارييةكان بةردةوام لةذَير 
دةس��ةآلتي ضينَيكي دياريكراو و شارةزاياني 
تايبةت��ي ئ��ةو زانس��تةدا دةمَينَيت��ةوة. بة 
واتاي��ةك ضيي بِري��اردةر ب��ةردةوام دةبَيت 
ل��ة داِرش��تي هةم��وو بِري��ارةكان. تةنانةت 
ئَيس��تاش ئ��ةو ثَيكهاتة لة ضيي سياس��يية 
كؤنباوةكان بةرضاو ناكةوَيت، بة ثَيضةوانةوة 
ل��ة بةِرَيوةبةران��ي كومثاني��ا طةورةكان��دا، 
كارطَرِاني ثلةبةرز و س��ةرؤكايةتيي زؤربةي 
ِرَيكخراوة ثيشةس��ازي، كرَيكاري، سياسي و 

ئايينييةكان ثَيك هاتووة.
ئ��ةوةي ك��ة دياردةيةك��ي نوَيية ل��ة هةموو 
ئةو جةمس��ةرة كؤنانةي كة جَيطةي سةرنج 
ام��ان ب��وون و ل��ة الي��ةن حكوومةت��ة  و تَرِ
و  زانك��ؤكان  ثارت��ةكان،  نةتةوةيي��ةكان، 
دابونةريت��ة مَيذووييةكان��ةوة نوَينةرايةت��ي 
دةك��ران، ئَيس��تا ئ��ةو ثَيط��ة طرنطةي��ان لة 

دةست داوة.
 ئةوةش ِراس��تييةكة زؤر بة ئاساني جَيطةي 
ئ��ةو كاريتة كؤنانة ث��ِر ناكرَيتةوة، هةر هيض 
نةبَي��ت وةك نةخش��ة و ش��َيوازي ِرابردووي 
جَيطةي سةرنج و لَرِامان نابَيت، بة واتايةك، 
»كؤمس��يؤني ترايل ترال«، ئةو جةمس��ةرة 
خؤشةويست و جَي سةرنج و بايةخدانة هةذمار 
ناكرَيت. ئةو ناوانةي كة ناوبانطَيكي بةرزيان 
هةي��ة، قارةمانان��ي مَي��ذووي هاوض��ةرةخ، 
ِرؤذبةِرؤذ مانةوةيان قورس و طرانر دةبَيت. 
»طةيش��تنة  خ��ؤي  ذيان��ي  تةرخانكردن��ي 
ئاس��ي ئاَلان«، ئاماجني س��ةرةكيي ذياني 
 Giscard( فةِرانس��ة  كؤم��اري  س��ةرؤك 
d’Estaing(    ن��اوي ئ��ةو ثةرتووك��ة بوو 
ك��ة لة فةِرانس��ة ب��آلو ب��ووةوة. ثَيدةضَيت 
ش��ارومةنداني  ب��ؤ  طرنط��ي  ِراطةيةندنَيك��ي 
وآلتةك��ةي ثَي بَي��ت، ب��ةآلم كاردانةوةيةكي 
ئةوتؤي لة ال س��از نةكردن. كة واتة ئةوة بة 
ئاماجنَيكي سةرةكيي ذيان لة قةلَةم نادرَيت. 
لة ِراستيدا ئةوة دةمَينَيتةوة سةر ضاالكي و 
ثَيطةي تاكةكان لة كؤمةلَطةدا، هةموو تاكَيك 
خؤي بة ش��اياني هةم��وو ش��تَيك دةزانَيت، 
بةآلم لة هةمان كات��دا، هةر كامَيكي ئَيمة لة 
ئاس��ي تواناييةكاني خؤيشيدا زؤر بة باشي 

ئاطادارة.
جةمس��ةرة  ئ��ةو  ثَيط��ةي  الوازبوون��ي 
كؤنان��ة ) ئ��ةوةي ك��ة ل��ة بةش��ةكاني 9 و 
10 ب��اس ك��راوة( دةرئةجنام��ي ئ��ةوةي لَي 
كةوتووةت��ةوة كة كؤمةلََيك نووس��ةر» باس 
لة تَيكضوون��ي ثةيوةندييةكاني كؤمةآليةتي 
و هةلَوةشاندنةوةي سةرجةم ئاسةوارةكاني 
كؤمةلَطة و طؤِران بةرةو ذمارةيةكي زؤر تاك 
كة بة الوازي و بةربآلوي ماونةتةوة و ئةوةش 
زؤر لة ثَيشنيازة ثِروثووضةكاني بِراون، نزيك 
بووةتةوة. بةآلم هيض كام لةو ثَيش��بينييانة 

ِراست دةرنةضوون.ل8

م��ايف نزيكبوونةوة لة زانيارييةكان بةردةوام 
لةذَي��ر دةس��ةآلتي ضينَيك��ي دياريك��راو و 

ش��ارةزاياني تايبةتي ئةو زانس��تةدا دةمَينَيت��ةوة. بة واتايةك 
ضيي بِرياردةر بةردةوام دةبَيت لة داِرشتي هةموو بِريارةكان
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ئةمني سورخابي ...........
ثةرةسةندني دةسةاَلتي رؤمييةكان و داطريكردني ئةو ناوضةي 
ئةمِرؤ كة ثَيي ئةلََي ئيس��رائيل، بش��َيوييةكي خس��تة ناو ئةم 
ناوضةي��ةوة، ضوونك��و دانيش��توانةكةي جوولةك��ة ب��وون كة 
دةسةاَلتَيكي زؤريان لة ناو رؤمييةكان وةرطرت، ثياوة ئايينيية 
جولةكةكان بِروايان بةوة بوو كة كةسَي دَيت و لة ذَير دةسةاَلتي 
رؤمييةكان رزطاريان دةكات. بةاَلم كاتَي عيس��ا مةسيح لة دايك 
دةبَي و دةردةكةوَي، تا كاتَي لة ذيان مابوو، هيضكام لة ثياوة 
ئايينيية جولةكةكان ثَيش��وازي ل��َي ناكةن، بةاَلم دوابةدواي لة 
خاضداني عيس��ا مةسيح، ثؤلسي ثريؤز، باسي لة هَينانة ئاراي 
ئايينَيكي نوَيي لة اليةن عيساوة كرد. بريو بِرواي ثؤلسي ثريؤز 
لةخؤِرا بوو بة بنةماي ئاييين مةسيحي، خودا الي يونانييةكان، 
وةكوو فلَوتي خولقَينةر نةبوو، بةلَكوو تةنيا وةكوو دارتاش��َي 
دةسيت لة كاروباري جيهان وةردا، هةروةها خوداي يونانييةكان 
ملكةضي ياس��ا سروشتييةكانة، فوتي لة ذَير كاريطةري ئاييين 
جولةكةكان، هةموو خوداكاني لة ذَير ناوي يةك خوداي تاقانةدا 

كؤكردةوةو لة جَيطاي مؤسؤلي ئةفالتوني داينا.
ب��ة بِرواي فلوت��ي خودا خولقَينةري عةقَل��ي دة قؤناغييةو لةو 
رَيطةش��ةوة بةرةكةت دةبةخش��َي و بةرةكةتيش بة سروشيت 
خ��وا دةزانَي. خودا الي فلَوت��ي ثَيطةيةكي دياريكراوي هةية و 
ضؤنيةتي بةرةكةت بةخشينيشي بة دياريكراو و روون دةزانَي، 
ه��ةر بؤية ثيواية خودا دةس��ت ناخاتة ناو نةزمي جيهانييةوة، 
ضونك��وو خؤي ثَيبةندة بة ياس��اوة. بةاَلم ثؤلس��ي ثريؤز الي 
وابوو خودا سةرضاوةي ورةو ئريادةيةو دةتوانَي دةست خباتة 
ن��او كاري جيهانةوة. هةربؤية ثؤلس��ي ثريؤز دةيطوت عيس��ا 
كةس��َيكي ئاس��ايي نةبووة، بةلَكوو لة الي خ��وداوة نرَيدرا بوو 
ت��ا وةكوو ئَيمة رزطار بكات، ئةم بريؤكةيةي ثؤلس��ي ثريؤز لة 
بريوبِرواي جولةكةكانةوة س��ةرضاوةي دةطرت كة اليان وابوو، 

كةسَي دَيت و رزطاريان دةكات.
هةربؤي��ة ثؤلس��ي ث��ريؤز،  ضةمك��ي »يةكةم تاوان��ي« هَيناية 

ئ��اراوة، بةم ماناية ك��ة بِريار وابوو ئَيمة لة ن��او بضي، هةر بؤ 
لة ناوضوونيش هاتينة س��ةر ط��ؤي زةوي، بةاَلم خودا رةمحي 
ثَيكردني و كةسَيكي هةميش��ة زيندووي بؤ ناردينة خوارةوة، 
لة  راس��تيدا خودا لة ثةيكةري عيسادا هاتة خوارةوة بؤ رزطار 
كردمن��ان، ثؤلس��ي ثريؤز ل��ةم رَيط��ةوة، بنةماي ش��ةريعةتي 
جولةكةكاني خس��تة ذَير ثرس��يارو بة جَيطةي خودا بةرةكةت 
بةخش��ةكةي فلوتي، باسي خوداي خولَقَينةري كرد كة هةموو 

شتَيك بة هةبوون و نةبوونةوة لة ذَير دةسةاَلتيداية.
دواي ثؤلس��ي ثريؤز، يةكَيك لةو كةس��انةي ك��ة زؤرترين رؤلَي 

ل��ة دارش��تين مةعريف��ةي مةس��يحيدا هةبوو، 
ئاطؤستي بوو. لة راس��تيدا طرنطي، بريوِراي ئاطؤستي لةوةدا 
ب��وو كة دةيويس��ت واَلم��ي ئةو ثرس��يارة بدات��ةوة كة بؤضي 
ئيمثرات��وري رؤم لَيك��رازا؟ هةروةه��ا ئةوة بس��ةملَييَن كة لة 
لَيك��رازان و الواز بوون��ي ئيمثرات��ووري رؤم��دا مةس��يحييةت 
رؤلَ��ي نةط��رَيِاوة. لةبةرئ��ةوةي زؤر ك��ةس الي واب��وو دواي 
ئةوةي كة »كؤنس��تانتي«، ئيمثراتَوري رؤم لةسةدةي ضواري 
ثاش زاييندا بوو بة مةس��يحي و مةس��يحييةت ب��وو بة ئاييين 
فةرميي و بةربةرةكان هرَيش��يان كردة س��ةريان، هؤكارةكةي 

بة مةس��يحي بووني كؤنس��تانتي بووة. هةر بؤية ئاطؤستي لة 
هةولَ��ي ئةوةدا بوو تاواني داِرمان و بش��َيوي واَلتاني ئوروثايي 
لةس��ةر مةسيحييةت الببات. ناوةرؤكي بريوبِرواي ئاطؤستي لة 
ه��زري سياس��يدا، ئةوةبوو كة ئةم جيهانة ش��وَيين وةديهاتين 
حكومةتَيك��ي ض��اك و دَل��واز نييةو خراثي و ثيس��ي لة ناخي 
ذيان��ي كؤمةاَليةتيداية، كةوابوو ناكرَي كؤمةلَطايةك بةدي بَيين 
كة توندوتيذي تَيدا نةبَي. هةر لةس��ةر ئةم بنةماية ئاطؤستي، 
باس��ي لة دوو جؤر »ش��ار« دةكرد، ش��اري خودا، ش��وَييَن كة 
كةسة باش��ةكان لة خؤدا نزيك دةبنةوة، شاري زةوي، شوَييَن 

كة مرؤظي تَيدا دةذي.
ه��ةر ئ��ةم جياكاريي��ةي ئاطؤس��تي ب��وو ب��ة بنةماي��ةك ك��ة 
دواتر س��َيكؤالريزمي لةس��ةر س��از بَيت، بةم ماناية كة ئايي، 
دابينك��ةري نةزمي س��ةر زةوي و جيهاني مرؤي��ي نيية، ئايي 
ئةط��ةر تَيك��ةاَلوي هاوكَيش��ةكاني س��ةرطؤي زةوي ب��َي، ئير 
ثريؤزييةك��ةي ال نامَييَن. بة بِرواي ئاطؤس��تي لةبةر ئةوةي لة 
هةلومةرجي دؤخي سروش��تيدا مرؤظةكان توندوتيذي دةنوَينن 
و خراثكارن، ثَيويس��تيان بة حكومةتَيكة ئاسايش دابي بكات 
تاوةكوو كةسانَي كة لة تياضوون بة تاوان دةرباز بوون، بتوانن 
لة ذَير س��َيبةري ئاسايش��ي واَلتدا، بطةنة الي خودا. ئاطؤستي 
ب��ة ثَيي ئةم تيؤريية، خوازي��اري حكومةتَيكي تَيكةَل بة زؤر و 
زؤرة ملَي ب��وو، هةروةها مايف ناِرةزايةتيش��ي بؤ كةس بةِرةوا 

نةدةزاني و تةنانةت كؤيلةتيشي دةسةملاند.
الي ئاطؤس��تي، كؤيلة نابَي ناِرةزايةتي هةبَي لة كؤيلةتي خؤي 
و ئةويش بة يةكساني دةزاني، ضوونكو الي وابوو كةسي كؤيلة 
تاوان��ي »يةكةم تاوان« دةداتةوة، وات��ة تاواني ئةو هةلَةي كة 
هاتووةتة سةرطؤي زةوي. هةروةها ئاطؤستي الي وابوو حاكم 
يان ثاش��ا دةبَي مةسيحي بَيت و ياسا و رَيساكاني خودا بزانَي. 
الي ئاطؤس��تي ئاس��ايش لة هةموو ش��يَت طرنطر بوو، هةموو 
ثةيوةندي هاوكَيش��ةكاني جيهانيش��ي بة دياريك��راو و جةبري 
دةزاني، كةسيش بؤي نةبوو ناِرةزايةتي لة بةرانبةر دةسةاَلتدا 
نيشان بدات. لة راستيدا ئاطؤستي، لةباري بنةماي فيكرييةوة، 
رَيضكةك��ةي ب��ؤ ئةفالت��ون دةطةِرايةوة، لةبةرئ��ةوةي  هةموو 
ش��تَيكي ئةم جيهانةي طررَي دةدا بة طةيش��ن بة حةقيقةت لة 
جيهانَيكي تردا. بةاَلم بةطش��يت جياوازي نَيوان ش��اري خودا و 
شاري زةوي، الي ئاطؤس��تي رَيطةي خؤشكرد تا وةكوو دواتر 
و لة س��ةدةكاني داهاتوويدا، س��َيكؤالريزم لة س��ةربنةمايةكي 

فيكري كؤنةوة تيؤريزة بكرَيت.

ئاطوستني رَيطة خؤشكةري سَيكؤالريزم

»ي��ةك ك��ةس« وةك ِرَيذةيةك��ي يةكج��ار زؤر هةذم��ار ناكرَيت، بةآلم 
»هي��ض كةس« وةك دوورطةيةكة، ه��ةر كام لةو دوو اليةنة جياوازة لة 
بارودؤخَيكدان كة ثةيوندييةكان ئَيس��تا ِرؤذب��ةِرؤذ بةرةو ئالَؤزبووني 
زؤرت��ر دةضَي��ت. الو ي��ان ثري، ثي��او ي��ان ئاف��رةت، دةولَةمةند يان 
هةذار، بةردةوام كةس��َيك هةلَدةكةوَيت كة لة ش��وَيين يةكطرتنةوةي 
تاكةكان يان لة ناوةندنةكاني تايبةت بة ثةيوةنديطرتندا دةركةوَيت، 
ئةطةرض��ي ئ��ةوة زؤر بضووكيش بَي��ت يان لة حالَةتَيكي باش��ر: يان 
ب��ةردةوام كةس��َيك لة ثؤس��تخانة هةية ك��ة نامة ي��ان ثةيامي خؤي 
بةريَِ��دةكات. هي��ض كةس تةنانةت ئةوةي كة لة نَي��و ئَيمةدا كةمرين 
مافيشي هةية، دةسةآلتي تةواوي لة ناردني نامةكةي كة دةثةِرَيتةوة 
و ئ��ةو وةك ثةيامنرَي، خاوةني ناو و نيش��ان و مةبةس��يت س��ةرةكي 
ثَيناسة دةكات. تواناي جَيطؤركَيكردني«”mobility »كةسَيك« لة 
ثةيون��دةي لةطةَل كاريطةرييةكاني طةمةي زماندا، هةر هيض نةبَيت لة 
ضوارضَيوةي هَيندَيك س��نووري دياريكراودا بة ش��ياو لة قةلَةم دراوة، 
تةنانةت هةولَي ئةوةش دراوة كة شَيوازَيكي نوَي بؤ ئةو خؤطوجناندنة 
كة يارمةتي بة بةرزكردنةوةي ئاس��يت ِراثةراندني ئةركةكان دةكات، 

ساز بكرَيت. 
ئَيس��تا ئةوة دةبَيت بة باشي ِروون كرابَيتةوة كة لة ض ِروانطةيةكةوة 
م��ن زماني طةم��ةكامن وةك بنةماي س��ةرةكي لة زانس��يت ش��َيوازي 
بريكردن��ةوة و لَيكؤلَينةوةي زانياري هةلَبذارد. من بانطةش��ةي ئةوة 
ناكةم كة سروش��يت ت��ةواوي ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكان لة س��ةر 
ئةو بنةماية س��اغ بووةتةوة و، لة ِراستيشدا ئةو ثرسيارة هَيشتا بَي 
وةآلم ماوةتةوة. لةطةَل ئةوةش��دا ثَيويس��ت بة ثةنابردن بؤ شتَيكي 
هةلَبةسراو يان ضريؤكَيك لةسةر بنةماي داِرشتين كؤمةلَطة ناكات بؤ 
ئةوةي زماني طةمةكان وةك كةمرين ِرَيذةي ثَيويسيت بةردةوامبووني 
وةك  كؤمةآليةتيي��ةكان  ثةيوةنديي��ة  بدرَيت��ةوة.  لَي��ك  كؤمةلَط��ة 
س��ةرةكيرين ثرسيار لة زؤر اليةنةوة بة جؤرَيك لة زماني طةمةكان و 
لة هةمان كاتدا بة طةمةي لَيكؤلَينةوة و ساغبوونةوة هةذمار دةكرَيت. 
بة زووترين كات ش��وَيين ئةو كةسةي كة ثرسياري لة بارةوة كراوة، 
دةستنيش��ان دةكرَيت، هةروةها ناو و نيشانةكةي و مةبةست لةوةي 
ثرس��ياري لةسةر كراوة، ئةوة ئَيس��تا بة ثةيوةندييةكي كؤمةآليةتي 

»social bond« دادةنرَيت. 
ل��ة اليةك��ي ديك��ةوة، ل��ة كؤمةلَطةي��ةك ك��ة بةش��ي ثَيكهَين��ةري 

ثةيوةندييةكان��ي ِرؤذب��ةِرؤذ ناس��راوتر و بةناووبانط��ر دةبَي��ت، كة 
ئةوي��ش ه��ةردوو اليةن��ي ِراس��تةقينةبوون و ئ��ةوةي ك��ة بابةتَيكي 
سةرجنِراكَيش��ة دةطرَيتةوة، كة واية ئاش��كراية كة زمان طرنطييةكي 
نوَي لة ئةس��تؤ دةطرَيت. ئةوة ِرَيطةضارةيةكي ناتةواو و السةراليية، 
ئةط��ةر بايةخثَيداني كةم بكرَيتةوة بةرامبةر بة بريتَيكي كؤنباو، وةك 
كارتَيكردن و دةس��تكاريكردني ئاخاوتنةكان و طةياندني يةكاليةنةي 
ثةيام��ةكان ل��ة الي��ةك و ئازادي��ي ِرادةربِري��ن و ديالؤط ل��ة اليةكي 

ديكةوة.
ِروونكردنةوةي زؤرتر لةس��ةر دوايي مش��تومِري باسةكة: ئةطةر ئةو 
كَيش��ةي كة باس��ي لَي كرا تةنيا تيؤريي ثةيوةنديي��ةكان بطرَيتةوة، 
دوو ش��ت لرَيةدا ثش��تطوَي خ��راوة: يةك��ةم، ثةيامةكان لة ش��َيواز 
و كاردانةوةي��ان جياوازييةك��ي بةرضاوي��ان هةي��ة، ب��ؤ منوونة وةك 
ِراطةياندن��ي بابةتَي��ك، ثةي��ِرةوي دان��ةر، هةلَس��ةنطاندن، ش��َيوازي 
خؤنواندن و....هتد. ئاش��كراية ئةوةي كة طرنطة ئةو ِراس��تيية نيية 
كة ئةوانة بة بةش��َيك لة زانياريطةياندنةكان هةذمار دةكرَين. ئةوةش 
جَيط��ةي ئاماذةية كة بضووككردنةوةيان ب��ؤ بةرَيوبِردني ئةركَيكي لة 
ئةو ئاس��تةدا، ثةيِرةوكردن��ي ِروانطةيةكة كة لةِرادةبةدةر س��وود بة 
بةرذةوةندييةكان و هةلَوَيستةكاني دةسةآلت »سيستم« دةطةيةنَيت. 
ئةركي مةكينةي زانس��يت بةراورد كردن، ثياضوونةوةي زانيارييةكان 
ناطرَيت��ةوة، بةلَكوو مةبةس��تةكان ل��ة ناوةوةي ثِرؤط��رام كراوة، بؤ 
منوونة وةك ئةوة واية كة كاري داهَيناني لة ِروانطة و هةلَس��ةنطاندني 
ثةيام��ةكان ئةجن��ام داوة، ب��ةآلم مايف ئ��ةوةي نيية كار لة ش��َيوازي 
ئةرك��ةكان و بةكارهَيناني��ان ب��كات، وةك منوونة زيادكردني ئاس��يت 
خؤنواندن و ئةوةي كة باش��رين ئامانج بؤ سَيستمة كؤمةآليةتييةكان 
ئةوةية كة بة ض ش��َيوةيةك كةسَيك دةتوانَيت بةلََيين زيادكردني ئةو 

خؤنواندنة بدات.
دووه��ةم، ئ��ةو ش��َيوازة بَيبايةخةي زانس��يت بةراوةردك��ردن كة لة 
تي��ؤري زانياريدا ثةيِرةو دةكرَيت، اليةنَيكي هةرةطرنطي ئةو بابةتةي 
ل��ة بري ك��ردووة، كة بة المةوة ئةمةية: اليةني ثَيش��ِركَي و ملمالنَيي 
ناو كؤمةلَطة. ئةو تؤزقالَة بضووكانة )  )atoms(لةس��ةر ضوارِرَيياني 
ثةيوةنديية »ثراطماتيك��ةكان« )ِرَيبازي كردةطةرايي( جَيطري كراون. 
لةطةَل ئةوةش��دا ئةوان ل��ةو ثةيامانةي ك��ة لَيكؤلَينةوةيان لةس��ةر 
دةكرَي��ت، جَيش��وَينيان ب��ة باش��ي دي��ارة، ئ��ةوةش ب��ة هَيمايةكي 

دةكرَي��ت.  ثَيناس��ة   perpetual motion(( هةتاهةتاي��ي 
 move »- هاوكاريي ه��ةر زمانَيك، كاتَيك ِرووب��ةِرووي »جوولَةيةك
دةبَيت��ةوة، لة جَيي خؤي ال دةدات، ش��َيوازَيك ل��ة طؤِرانكاري كة نة 
تةنيا كاريطةريي لةس��ةر فراوان��ي و تواناكاني، بةتايبةت ناونيش��ان 
و مان��اي س��ةرةكي و هةروةه��ا وةك ثةيامنرَيَيك، ئ��ةو جووآلنةوة و 
ئالَوطؤِرانة ناِراستةوخؤ، ورووذاندني بارودؤخَيكي لَي دةكةوَيتةوة كة 
بة »جووآلنةوةي ثَيضةوانة« دةناسرَيت و هةموو كةس لةوة ئاطادارة 
ك��ة »جووآلن��ةوةي ثَيضةوانة« ب��ة كاردانةوةيةكي طوجن��او هةذمار 
ناكرَي��ت. كاردانةوةي«دذةجووآلن��ةوة«، زؤرت��ر ل��ة بةراوةردكردني 
كاريطةريي هَيندَيك بةرنامةي دياريكراو لةس��ةر سراتَيذي نةيارةكان 
دةضَيت، بةآلم ئةوةش زؤرتر لة بةرذةوةنديي دةسةآلتدا، »سيستم« 
تةواو دةبَيت و بة هيض ش��َيوةيةك كاريطةري لةس��ةر ت��ةرازووي هَيز 
نابَي��ت. لةبةر ئةوة دةبَيت طرنطييةكي زؤرتر بة جووآلنةوة و ئالَوطؤِر 
ل��ة طةمةكاندا بدرَيت و تةنانةت ئةطةر ئةوة سةرلَيش��َيواندنيش بَيت، 
بة ش��َيوةيةك ئةجنام بدرَيت ك��ة بة«جوولَة«يةك��ي ضاوةِرواننةكراو 

بناسرَيت )وةك ثةيامَيكي نوَي(.
ئ��ةوةي ل��رَيةدا ثَيويس��تة ئةوةي��ة ك��ة ئَيم��ة دةبَي��ت ثةيوةنديية 
كؤمةآليةتييةكان لةس��ةر ش��َيوازَيك دامبةزرَيني ك��ة تةنيا تيؤرَيكي 
ِراطةيان��دن نةبَي��ت، بةلَك��وو تيؤرَيك��ي طةم��ةكان بَي��ت ك��ة اليةنة 
ثَيضةوانةكاني��ش وةك بنةمايةك��ي س��ةرةكي بطرَيت��ةوة. ه��ةر لةو 
ضوارضَيوةي��ةدا ئ��ةوة ب��ة ئاس��اني لَيكدان��ةوةي ب��ؤ دةكرَي��ت كة 
خالَ��ي طةوهةريي نوَيب��وون، تةنيا ش��تَيكي تازة داهَين��راو نيية. لة 
بةرهةمةكاني ذمارةيةكي زؤر لة كومةلَناس، زمانةوان و فةيلةس��وويف 
هاوضةرخ��دا، اليةنطري ل��ةو ِروانطةية بةرض��او دةكةوَيت. طةرداندني 
))atomisation كؤمةلَط��ة و طؤِريين ب��ؤ ضةند تؤِرَيكي طةِرؤك لة 
زماني طةمةكاندا، ثَي دةضَيت لة ِراس��تييةكاني مؤدَيرن بة ِرادةيةكي 
بةرضاو نامؤ بَيت. لة كؤتاييدا ئةو دذايةتيكردنة هةر س��ةر دةطرَيت، 
قورس��ايي هَيندَيك ل��ةو ِرَيكخراوان��ة، ئازاديي��ةكان و »طةمةكان« تا 
ِرادةيةك س��نووردار دةكات و بةربةست لةبةردةم كاري داهَيناني ئةو 
ياريكةرانة ساز دةكات كة بة تةماي دةستثَيكردني »جوولَةكانيان«�ن. 
بةآلم ل��ة ِروانطةي منةوة ئةوة دةكرَيت حيس��ابي تايبةتيي خؤي بؤ 

بكرَيت، بةبَي ئةوةي كَيشةيةكي تايبةتي لَيبكةوَيتةوة.
لة بةكارهَينانَيكي ئاسايي ئاخاوتندا � وةك منوونة لة كاتي قسةكردني 
نَيوان دوو هاوِرَيدا، دوَينةر هةموو ضةش��نة ضةكَيك كة لة بةردةستيدا 
بَي��ت ب��ة كار دةهَينَي��ت، طؤِرَيين طةم��ةكان لة طوتةي��ةك بؤ ئةوةي 
ديك��ة: ثرس��يارةكان، داواكارييةكان، طوتةيةكي ب��َي ثَيض و هونةري 
ان��ةوة، هةموويان لة ش��ةِردا كةلَكيان ل��َي وةردةطريدرَيت.  ضريؤكطرَيِ
ئةو ش��ةِرة ياس��اي تايبةت بة خؤي هةية و ئةو ياس��ايانة ثالَثشت و 

هاندةري باشرين تواناي دةربِرين يان طوتنن. 
ل��ةو ِروانط��ةوة، ِرَيكخراوَيك ي��ان دامةزراوةيةك جي��اوازة لةطةَل ئةو 
ئاخاوتنةي كة هةموو كات، ثَيويسيت بة سنوور دانانَيك هةية بؤ ئةوةي 
وةك ثةيامَي��ك ِرَيطةي ثَي بدرَيت تا لة ضوارضَيوةيةكي دياريكراودا بة 
كار بَيت. دياريكردني سنوورَيك بؤ ئاخاوتن و تا ِرادةيةك فيلترَيكردني 
هَيندَيك قس��ة و ب��اس بةتايبةت لة ناوةندةكان��ي ِراطةياندندا ئةجنام 
دةدرَي��ت: هَيندَيك بابةت هةن كة نابَيت ب��اس بكرَين. ئةو تةنيا مايف 
خاوةنداريةتيي هَيندَيك ضي و تاقمي تايبةتة )هَيندَيك جار تةنيا يةك 
كةس(، وةك ئةوانةي كة مايف ئاخاوتين ِرَيكخراوَيكييان لة ئةس��تؤية: 
هَيندَي��ك بابةت هةن كة دةبَيت باس بكرَي��ن و ِرَيطةي تةواويش هةية 
ب��ؤ ئ��ةوةي ثارَيزطارييان لَي بكرَيت. كةواتة ِرةضاوكردني ياس��اكاني 
س��ةربازي، نوَيذكردن لة كةنيس��ة، دؤزينةوةي ماناي ِراستةوِراس��يت 
وشةيةك لة قوتاخبانة، طرَيِانةوةي ضريؤك لةناو خَيزاندا، ثرسيارةكان 
لةس��ةر فةلس��ةفة، ثَيش��اندانَيك ل��ة بازرطان��ي. بريوكراتيزةك��ردن 
)bureaucratization( وةك س��نوورَيكي دووري ئةو ثرؤس��ةية 

هةذمار دةكرَيت.
لةطةَل ئةوةشدا ئةو طرميانةيةي كة لةبارةي دامةزراوة )دام و دةزطا( 
ئَيستاش تا ِرادةيةكي زؤر قةبة و قورس دَيتة بةرضاو: خالَي طةوهةري 
ئةوةي��ة كة بة ِرَيكخراوةك��ردن بة ض مانايةك بة كار دَيت. ئةمِرؤ ئَيمة 
لةوة ئاطادارين كة ئةو سنوورانةي كة ِرَيكخراوةكان بةسةر »جوولَةي« 
زمانةكانيان��دا س��ةثاندووة تا ئَيس��تا جَيط��ري نةك��راون، بةلَكوو ئةو 
س��نوورانة نيش��انة و دةرئةجنامي كاتي ثيالنطرَيِيي ئةو زمانانةن كة 
لةن��او يان دةرةوةي ئةو ِرَيكخراوانةدا بن. منوونةكان: تؤ بَلَيي زانكؤ 
شوَينَيك بؤ تاقيكردنةوةي زمان بَيت )ِرةخنةي وَيذةيي(؟ دةكرَيت لة 
ذووري تايبةت بة كؤبوونةوةكان، ضريؤكَيك بطرَيِدرَيتةوة؟ ثالَثش��يت 
لة ثرس��ي سةربازطةكان دةكةيت؟ وةآلمةكان ِروون و ئاشكران، بةلََي 
ئةطةر زانكؤ ش��وَينَيكي طوجناو بؤ داهَينان ئامادة بكات، بةلََي ئةطةر 
ئةو ذوورة تايبةتة ئامادةي هاوكاريكردني ئةو ِروانطة تايبةتانة بَيت، 
بةلَ��َي ئةطةر س��نووري ِرَيكخراوة كؤنةكان بةربةس��ت س��از نةكةن. 
ثَيضةوانةك��ةي لةوةداي��ة ك��ة س��نوورةكان تةنيا كاتَيك س��ةقامطري 
دةبن كة هةموويان لةو طةمةية بةش��داريان بكرَين.لة ِروانطةي منةوة 
ئ��ةوة ِرَيطةيةكي طوجناو و ش��ياوة بؤ ئةوةي نزيكبوون��ةوة لةنَيوان 

ِرَيكخراوةكاني شارةزايي زانستيي هاوضةرةخ ساز بكرَيت. 

س��ةرضاوة: دؤزي ثؤس��ت مؤدَي��رن )1979( ضاثك��راوي: زانك��ؤي 
مةنضةستري ثرَيس

تَيبينى: ئةم بابةتة لة زمانى ئينطليزييةوة وةرطرَيدراوةتة سةر زمانى 
كوردي

...درَيذةي بابةتي دؤزي ثؤست مؤدَيرن

بةطشيت جياوازي نَيوان شاري خودا و شاري زةوي، الي 
ئاطؤستي رَيطةي خؤشكرد تا وةكوو دواتر و لة سةدةكاني داهاتوويدا، 

سَيكؤالريزم لة سةربنةمايةكي فيكري كؤنةوة تيؤريزة بكرَيت
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سةر لةبةياني  رؤذي  دووشةممة، 29ي  
خاكةلَيوةي  1390ي  هةتاوي ، بةرامبةر 

بة 2011/4/18ي  زاييين  لة هؤَلي  »تةوار« 
لةشاري  سلَيماني ، ثَينجةمني كؤنطرةي  
رَيكخراوي  »مايف  ذن كورد » دةسيت  

بةكار  كرد. رَيكخراوي  »مايف  ذني  
كورد« كة ثَيشرت سةبارةت بة 

دةست بةكاربوون و بةستين  ثَينجةمني 
كؤنطرةي  خؤي  بة مةبةسيت  تؤمار و 
دياريكردني  ثالتفؤرمَيكي هاوبةش 
بؤ ذناني روذهةَلت راطةياندنَيكي  
طشيت  دابوو، سةر لةبةياني  رؤذي  

دووشةممة بة بةشداري  كؤمةَلَيك  
لةضالكاني  بواري  ذنان، بةشَيوةيةكي  

سةركةوتووانة يةكةمني كؤبوونةوةي  
خؤي  بةِرَيوةبرد.  بةشي  يةكةمي  
ئةم كؤنطرةية كة بة كؤبوونةوةي  

دةست ثَيك )افتتاحية(  لةليةن 
دةسيت  بةِرَيوبةرايةتييةكةيةوة ناوزةد 

كرابوو، سةرةتا لةليةن دامةزراوة و 
حيزبة سياسيية كوردييةكاني  

رؤذهةَلتي  كوردستان و رَيكخراو و 
كةسايةتيية ناسراوةكاني  باشووري  

كوردستان، ثةيامي  ثريؤزبايي بة 
بؤنةي  دةست بةكاربوون و كردنةوةي  
ئةم كؤنطرةية خوَيندرايةوة و هةروةها 

لةليةن مامؤستا »شريكؤ بَيكةس« 
شاعري و رووناكبريي  كورد ثارضة 

شيعرَيك ثَيشكةش بةم كؤنطرةية 
كرا.  هةروةها ثَيويست بة ئاماذة 

كردنة لةسةر بانطهَيشيت  رَيكخراوي  
مايف  ذني  كورد، كؤمةَلَيك لةضالكاني  
بواري  ذناني  باشووري  كوردستانيش، 
لةم كؤنطرةيةدا بةشدار بوون و وَيِراي  

ثشتيواني  و راطةياندني ئامادةيي بؤ 
هاوكاري  لةطةَل ئةم رَيكخراوةية، 

دةست بةكاربوون و كردنةوةي  ئةم 
كؤنطرةيان بةرز نرخاند. 

بةشي دووهةمي  يةكةمني 
كؤبوونةوةي  ئةم كؤنطرةيةش كة 

تةرخان كرابوو بة باس كردن و 
توَيذينةوة و لَيكدانةوةي  دياري  كردني  

ثالتفؤرمةكة، لةليةن دةستةي  
بةِرَيوبةرايةتي  و ئةنداماني  ئةم 

رَيكخراوةية وتارطةلَيك ثَيشكةش 
بة ئامادةبوان كرا و لةكؤتاييشدا 

كؤمةَلَيك ثَيشنيار و تَيبيين  بةشداربوان 
خراية بةر باس و لَيكؤَلَينةوة.  

ثَيويست بة ئاماذةكردنة، ثَينجةمني 
كؤنطرةي  رَيكخراوي  »مايف  ذني  
كورد » لةماوةي  رؤذي كؤتايي 

كؤنطرة لةسةر هةَلبذاردني دةستةي 
بةِرَيوةبةريي رَيكخراوةكة و ضةند 
ثرسَيكي ديكة ئةجَينداكاني كؤنطرة 

و لةوانة كورتكردنةوةي ناوةي 
رَيكخراوةكة و لبردني ثاشطري »مايف 

مرؤظ« بةِرَيوةضوو. شاياني باسة كة 
لةم كؤنطرةدا سكرتريي طشيت كؤمةَلة 

بةرَيز عةبدوَلال موهتةدي ثةيامَيكي 
بةم بؤنةوة ثَيشكةش كردبوو 

كة لة ليةن بةرَيز سالر ثاشايي 
ئةندامي كوميتةي ناوةنديي كؤمةَلة 

خوَيندرايةوة.
بةم بؤنةوة ئاسؤي رؤذهةَلت لةطةَل 

سَي كةس لة ئةندامي ئةم رَيكخراوة و 
بؤ تاووتوَي كردني زياتري ثرسةكان، 

ضةند ثرسيارَيكي ئاراستة كردوون 
كة دةقي وتووَيذةكان بةم جؤرةي 

خوراةوةية:

ى: فائيزة سالحَ
ثرس��يار: مةبةس��ت لةطرتنى ثَينجةمني 
كؤنطرةى رَيكخ��راوى »مافى ذنى كورد« 

ضيية؟ 

ي: هةر وةك ئاطادارن، رَيكخراوى  س��الحَ
»ماف��ى ذنى كورد« كة ئ��ةوة بؤ ماوةى 
5 س��الَة ثَي��ك هات��ووةء هةموو س��الََيك 
كؤنطرةى خؤى بةِرَيكء ثَيكى تا ئَيس��تا 
ل��ةدةرةوة كوردس��تان وات��ة لةئورووثا 
وةك نؤروَيذء س��ؤئَيد بةتايبةتى بةِرَيوة 
ب��ردووةء ئةم��ةش وةك كارى رووتين��ى 
خ��ؤى لةِراس��تيدا ثَينجةم��ني كؤنطرةى 
خ��ؤى دةطرَي��ت ب��ةآلم ئةوةيك��ة ئَيمة 
ئةجم��ارة كؤنطرةكةمان بؤ كوردس��تان 
يةكةم��دا  لةقؤناغ��ى  هَيناوةت��ةوة، 
مةبةستمان ناس��اندنى رَيكخراوةكةمانء 
دووهةميش ئةوة بوو ك��ة ثةيوةندَييةك 
لةنَي��وان خؤم��انء ذنان��ى كوردس��تانى 
كةي��نء  س��از  رؤذه��ةآلت  باش��وورء 
رَيكخراوةكةم��ان  وةك  ئَيم��ة  بتوان��ني 
زؤرت��ر خؤماني��ان ث��َي بناس��َيننيء بةو 
ذنان��ى  لةئةزموون��ى  ب��ني  هيواي��ةش 
كوردستانى باشوور كةلَك وةرطرينء زؤر 
يةكرت  لةطةَل  لةهاوكاريىء هاوفكرمي��ان 
لةبارودؤخَيكداين  ئَيم��ة  هةبَيت، ضونكة 
دةذي��ن  لةسيس��تمَيكدا  ئ��ةوان  ك��ة 
وةك��وو دةس��ةآلت، دةس��ةآلتيان  ك��ة 
بةدةس��تةوةء كار دةكةن ب��ؤ ئةوةيكة 
بارودؤخى ذيان بةرةو باشي ببةن، بةآلم 
ئةمة هَيش��تا بؤ ئَيمة وةك ئاماجنَيكة كة 
بتوان��ني لةداهاتوودا لةوآلتى خؤمان ئةم 
ب��رء باوةِرة دابةمةزرَيننيء مس��ؤطةري 

بكةين. 

ثرس��يار: ئ��ةو ثآلتفؤرمان��ةى ك��ة ل��ةم 
كؤنطرةي��ةدا تاووتوَيتان كرد، دةتوانَيت 

ض خزمةتَيك بة ذنانى كورد بكات؟ 
ي: ثَيمواي��ة س��ةبارةت بةوةيكة  س��الحَ
تا ئَيس��تا ذنى ك��وردء بةتايبةتى ذنانى 
رؤذهةآلتى كوردستان وةها ثالتفؤرمَيكى 
بةش��َيوةيكى  ن��ةداوة،  ش��َيوةية  ب��ةم 
مونس��ةجَيم، خالَطةلَيك��ى تايبةت��ى كة 
زؤر تايبةمتةندي��ى ذنانى كوردء تةنانةت 
ذنان��ى رؤذهةآلت تا ئَيس��تا نةدراوة بةم 
ش��َيوةيةء من بِرواناكةم كةس��َيك بَيتء 
دان بةوةدانَيت كة بَلَي: ثَيش��رت لةس��ةر 
ذنان��ى رؤذه��ةآلت كارَيكى وةه��ا كراوة. 
ئةمة يةكةجمارةء خؤى لةخؤيدا شتَيكى 
تايبةتيية، بةآلم ئةوةيك��ة دةتوانَيت ض 
كاريطةرَييةكى ببَي��ت، خودى ثالتفؤِرم، 
نووس��راوةء  وةك��وو  وش��ة،  وةك��وو 
خ��اَل، ناتوانَي��ت ش��تَيكى زؤر س��ةيرء 
س��ةمةرة بكات، بةآلم ئَيمة ئَيستاكة كة 
دةس��ةآلتَيكمان لةكوردستانى رؤذهةآلت 
نيية، دةسةآلتَيكى كوردى يان ئازادمان 
نيي��ة، ناتوان��ني بَلَي��ني ئ��ةم ثالتفؤرمة 
ئةوت��ؤى  كاريطةرييةك��ى  دةتوانَي��ت 
لةسةر ذنانى كورد لةناوخؤى كوردستان 
هةبَيت، بةآلم ئَيمة دةتوانني ئةوة بَلنَي: 
لةداهات��وودا وةه��ا هةلَيكم��ان  ئةط��ةر 
وةكو كوردس��تانى باشوور بةتايبةتى بؤ 
بِرةخسَيت، ئَيمة ئةو كاتة طةآللَةيةكمان 
ئ��ةو  ثَيشكةش��ي  ك��ة  بةدةس��تةوةية 
دةس��ةآلتةي دةكةي��نء دةلَ��نَي: ئَيم��ة 
وةك ذن��ى كوردس��تان ئةوةمان دةوَيت، 
ج��ا خ��ؤى لةخؤي��دا دةتوان��ني وا بَلَيني 
ناتوانَي��ت  هةنووك��ة  ثالتفؤرم��ة  ئ��ةم 
كاريطةرَييةك��ى ئةوت��ؤى هةبَيت، بةآلم 
دةتوانَي��ت ثالَثش��تَيكي فك��ري و رؤحى 
ئامان��جء  ذن��انء دةتوانَي��ت  ب��ؤ  بَي��ت 
بةرذةوةندييةك بَيت ب��ؤ ذنانى كورد كة 

ئةوةش واديارة كارى زؤر دةوَيت.

ثرسيار: س��ةرةكى ترين ثَيويستييةكانى 
بزووتن��ةوةى ذن��ان كة ئ��ةم كؤنطرةية 
خوازياري جةخت كردنةوةي زياتر بوون 

لةسةري، كامانةن؟ 

ي: من ثَيم وابَيت مافى يةكسانى  س��الحَ
خوازي، مافى ذن��ة وةك ذنء لةناوبردنى 
برؤكةيةك��ة كة دةتوانَي��ت ذن بكات بة 
رةطةزى ذمارة دوو لةناو كؤمةلَطادا. من 
ثَي��م واية ئةم رَيكخ��راوة، ئةم كؤنطرةء 
ثالتفؤرمةء طشت ضاالكييةكانى كة ئَيمة 
لةضوارةضَي��وةى كارى ذنان��دا ئةجنامى 
خ��ؤى  س��ةرةكى  جةخت��ى  دةدةي��ن، 
دةخاتة س��ةر ئةوة، جا ئةوة دةتوانَيت 
لةناو كؤمةلَطادا بَيت، لةبةشي سياسيداء 
طش��ت بوارةكان��دا ك��ة ذن وةك مرؤظَيك 
ثَيناسة دةكرَيت، كارى ئَيمة بؤ ئةوةيكة 
 ك��ة بارودؤخى ذن، ل��ةم جَيطةء ثَيطةية 

بةرةو باشي ببةين.

ل��ةم  داهاتووت��ان  بةرنام��ةى  ثرس��يار: 
كؤنطرةية بةمالوة ضؤن طةآللَة دةكةن؟ 
ي: ديارة ئَيم��ة هةر ثَيش��رتيش  س��الحَ
بةرنام��ةى داهاتووم��ان طةآللَ��ة كردبوو 
ك��ة هةموو س��الََيك ض��ؤن ب��ةرةو ثَيش 
بِرؤي��نء س��ةبارةت بةوةيك��ة ش��وَينى 
كارى ئَيمة بةناضار لةدةرةوةى وآلت بة 
بريتانياية،  لةنؤروَيذ، س��ؤئَيدء  تايبةتى 
ئَيم��ة  ئةوةيك��ة  س��ةر  دةمَينَيت��ةوة 
هةروةكوو بةردةوام و ثَيش��رت كؤمةلََيك 
كؤنفرانسء س��يمينارء كؤِرءكؤبوونةوةء 
كارى رؤش��نبرميان لةن��او ذنان��داء ئةو 
ش��تانةى كة دةتوانَيت هةم رَيكخراوةى 
ئَيمة زياتر بناس��َينَيتء هةم ئةو برؤكة 
كة »ذن دةتوانَي��ت بةرةوثَيش بضَيت«ء 
لةو ه��ةلء مةرجة نالةبارةى خؤيدا بَيتة 
دةرةوة، ئَيم��ة بتوانني ئةوانة ثَيش��ِرةو 
بكةين. ئةوانة هةميش��ة خاَل س��ةرةكى 
ئَيمة بووة ب��ؤ ئةوةيكة لةداهاتوودا ضي 

بكةين.  

ثةروين خالحَندى:
ثرسيار: سةرةكيى ترين ثَيويستييةكانى 
بزووتن��ةوةى ذن��ان كة ئ��ةم كؤنطرةية 

جةختى لةسةر كرد، كامانةن؟ 
خالحَندى: س��ةرةكي ترين ئةو بابةتانةى 
ك��ة ل��ةم كؤنطرةي��ةدا باس��ي ل��َي كرا، 
بةش��َيوةيةكى طش��تى ب��ؤ ثَين��ج خاَل 
س��ةرةكى كة بريتني كة بوارى سياسي، 
كؤمةآليةت��ىء  ئاب��وورى،  ياس��ايي، 
دةطةِرَيت��ةوة.    هت��د  ث��ةروةردةء 
لةب��وارى سياس��يدا ذنء ثي��او دةبَي��ت 
م��افء بةرثرس��ايةتَييةكى يةكس��انيان 
هةبَي��ت، بؤ وَين��ة: بؤ هةلَب��ذاردنء خؤ 
كانديدك��ردن لةطش��ت بوارةكان��دا ذنء 
ثي��او لةبةرامبةر ياس��ادا بةش��َيوةيةكى 
يةكسان هةلَسءكةوتيان لةطةَل بكرَيتء 
هي��ض جياوازَيي��ةك لةنَي��وان ذنء ثياودا 
بؤ س��ةثاندنى س��زادا نةبَي��ت، هةروةها 
هةبَي��ت  ثَيداضوونةوةي��ةك  دةبَي��ت 
لةس��ةر ئةو ياس��ايانةى كة لةدذى ذنان 
تؤمارك��راونء رؤذانة لةدذى ذنان بةِرَيوة 
دةضن، بؤ وَينة:ورطرتنى مرات، شايةتى 
دان، حيجابي زؤرةمليىء هةلَسء كةوتى 
كؤمةآليةتى ل��ةدذى ذنء هتد.  لةبوارى 

س��تةمى  بنةبِركردن��ى  ب��ؤ  ئابووري��دا 
رةطةزي��دا دةبَيت ه��ةلء مةرجى كاريى 
يةكس��ان ب��ؤ ذنء ثياو لةب��ازاِرى كاردا، 
دابني بكرَيت. لةب��وارى كؤمةآليةتيدا بؤ 
ل��ةدذى كولت��وورى ثياومةزنى،  خةبات 
رةط��ةزى  يةكس��انى  كردن��ى  داب��ني 
لةب��وارى  بكردرَي��ت.  كار  لةكؤمةلَط��ادا 
ثةروةردةوة بؤ البردنى هةموو ضةش��نة 
ه��ةآلواردنء دووركردنةوةيةكى رةطةزى 
طؤِران��ى   ب��ؤ  بدرَي��ت  ح��ةول  دةبَي��ت 
لةبنةمالَ��ةء  ثياومةزن��ى  سيس��تةمى 
كؤمةلَط��ادا ل��ةدذى ذن. ئةم خاآلنةى كة 
بة كورتى ئاماذةم ثَيكرد، سةرةكى ترين 
تةوةرى باسةكانى رَيكخراوى »مافى ذنى 
كورد«���ة ك��ة لةم كؤنطرةيةدا تاوتؤىء 

قسةء باسي لةسةر كرا. 

ناهيد موكرى:
ثرس��يار: ل��ةم ه��ةلء مةرجةى ئَيس��تا، 
ئ��ةو ثآلتفؤرمةى ك��ة ل��ةم كؤنطرةيةدا 
خس��تتانة بةرباس و لَي��دوان، دةتوانَيت 
ض خزمةتَي��ك بة خةبات��ي ذنانى كورد لة 

رؤذهةاَلت بكات؟ 
موك��رى: دي��ارة ئ��ةو رووداوان��ةى كة 
لةِرؤذهةآلتى ناوِراستء وآلتانى عةرةبيدا 
خةريك��ة روو دةدات، ئةو برؤكةيةى بؤ 
ئَيم��ةش ثَيكهَين��اوة كة ئةط��ةرى ئةوة 
هةي��ة ئ��ةم طؤِرانكارييانة ت��ا ماوةيةكى 
زوو يان دةرةنط لةئَرانيش��دا رووبدات، 
هةر بؤية ثَيم��ان واية يةك دةنط بوونء 
بةهَيزبوون��ى ئَيم��ة، يةكَي��ك ل��ة خالَ��ة 
سةرةكييةكانة كة لةهةر طؤِرانكارييةكدا 
س��ةرةكى  يارمةتَييةك��ى  دةتوانَي��ت 
لةطش��ت بوارةكاندا بة ئَيمة بدات. ديارة 
ئَيم��ة ثَيمان واي��ة هةنووك��ة حيزبةكان 
ناتوانن دابينكةرى ئةو خواس��تء مافانة 
بن كة ذنان دةيانهةوَيت، هةرضةند ئةوة 
بَلَي��م كة حيزب��ةكان لةوآلتَيك��ى ئازاددا 
كةرةس��ةيةكن بؤ طؤِرانكاريء جَيبةجَي 
كردنى ياس��ا بنةِرةتيي��ةكان، هةر بؤية 
دةمانهةوَي��ت رووى س��ةرةكيمان ي��ةك 
لةياس��اى  دووهةمي��ش  بَي��تء  لةذن��ان 
داهات��ووى وآلتةكةمان. وات��ة ئةو ضةند 
ش��تةية كة ئَيم��ة ه��ان دةدات كارى بؤ 

بكةينء هةوَل بؤ بدةين. 

ثرسيار: س��ةركى تري��ن ثَيويس��تيةكانى 
بزووتن��ةوةى ذن��ان كة ئ��ةم كؤنطرةية 
ب��كات  لةس��ةر  جةخت��ى  دةيهةوَي��ت 

كامانةن؟ 
بة  باوةِر  لةيةكرتي��ن،  رَيزطرتن  موكرى: 
بآلوكردن��ةوةى هزرء برؤك��ةي جياوازء 
كؤبوونةوة لةس��ةر خالَة هاوبةش��ةكان، 
يةكَيك لةو ش��تانة كة ئَيم��ة ثَيمان واية 
يةكجار طرينطنء ئةو راستييةشة كة ئَيمة 
نيوةى كؤمةلَطايةكني،  دةبَيت هةولََيكى 
جي��ددى ب��ؤ كؤكردن��ةوةى ئ��ةو هَيزة 
بدةي��ن، ضونكة ئةو ني��وةى كؤمةلَطاية 
زيات��ر لةضاو ثياوان لةذَير طوش��ار دايةء 
ئَيمة ثَيمان واي��ة كؤبوونةوةى دةنطمان 
لةط��ةَل يةك��رت لةهةمانكاتدا ك��ة رَيز بؤ 
بروب��اوةِرى يةك��رت دان��نَي، دةتوانَي��ت 
زؤر كاريطةر بَيت ب��ؤ طؤِرانكارييةكان ض 

لةئَيستاداء بةتايبةتيش لةداهاتوودا. 

ثرسيار: خؤتان ئاماذةتان بة داهاتوو كرد، 
ئَي��وة وةك خؤتان ضةندة بةم كؤنطرةية 
هيوادارنء ئةم كؤِرء كؤبوونةوانةى ئَيوة، 
دةبَيت ئةهرؤمَيك بؤ ئ��ةو طؤِرانكارييانة 

لة كوردستانى ِرؤذهةآلتدا؟ 

موكرى: بَي ش��ك، كةمرتين كاريطةرَييةك 
كة ك��ؤِرء كؤبوونةوةكان دةتوانَيت هةي 
بَي��ت، زاني��ارى بةخش��ية، تةنانةت بةو 
ذنانةى كة دةم لةئاطاهيش دةدةن. ئةوة 
راس��تة كة هةر كام لةئَيمة ل��ة بوارَيكدا 
ش��ارةزاين، ب��ةآلم لةزؤر بوارةكانيش��دا 
ك��ةمء كوِرمي��ان هةية، كاتَي��ك دَين لةم 
كؤِرء كؤبوونةوانةدا بةش��دارى دةكةين، 
اليةنة الوازةكانى خؤمان بة تَيثةِربوونى 
زةمان قةرةبوو دةكةينةوة، واتة بةرةو 
ثَي��ش دةِرؤين، بَي ش��كيش لةداهاتووى 
ئَرانء كوردس��تاندا،  طؤِرانكارييةكان��ى 
ئةوةيك��ة دةتوانَيت يارمةتى دةرى ئَيمة 
بَي��ت، ئةو زانس��تء زانياريان��ة كة ئَيمة 
لةس��ةر مافةكانى خؤمان دةبَيت هةمان 
بَيتء ديارة ذنانى ناو خؤى كوردس��تان 
ئةو دةرفةتء ئيمكانةيان س��ةبارةت بة 
زانيارى، ئينتَرنَيتء هتد هةية، بَي ش��ك 
زانياريش��يان لةس��ةر مافةكانى خؤيان، 
يان ئةو مافانةى كة ثَييان دةلنََي ئةمانة 
ماف��ن ك��ة لةوانة دذة مافي��ش بن، بؤية 
ئَيم��ة كة ل��ةدةرةوةى وآلت��ني لةوانةية 
ئةو هةلءمةرجة ب��ؤ ئَيمة زياتر بَيت كة 
شارةزاتر بني لةسةر ئةو دةستكةوتانةى 
كة ذنان تا ئةمِرؤ لةسةرانسةرى جيهاندا 
لةكؤنوانس��يؤنء  هَيناوةء  بةدةس��تيان 
جاِرنامةكان��ى ماف��ى مرؤظ��دا ثةس��ةند 
كراوةء هةوَل بدةين ئةو زانياريى نوَييانة 
ب��ة كؤمةلَط��اى خؤم��ان بطةين��نيء نةك 
ئةوةيكة كؤثَييةك��ى رووتينى لَيبكةين، 
بةلَكو دةتوانني شتَيكى نوَيى لَي دروست 

بكةين.
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وتووَيذي ئةمحةد بازطر، شاعريي ناسراوي 
ريزةكاني كؤمةَلة لةطةَل ئاسؤى رؤذهةاَلت

ثرسيار: يةكَيك لةو شيعرانةى زؤر 
ئةمحةد بازطرى ثَيوة ناسراوة، شيعرى 
»زولفا«ية، دةربارةى ئةم شيعرة ضيت 

هةية بؤ وتن؟
هةر لة س��ةرةتاى كاركردمنةوة وةك شاعري 
و هةر لة س��ةرةتاى دةستثَيكى شيعرميةوة 
دوو ش��ت ل��ة ش��يعرى من��دا زؤر رةنطي��ان 
داوةت��ةوة، يةكي��ان دؤخ��ى مندااَلن��ة ل��ة 
كؤمةلَطاى كوردس��تاندا و ئةويرتيان ثرس��ي 
ذنة، كة بة داخةوة ئةم دوو ثرس��ة ئَيستاش 
ه��ةر بوونيان هةية. ئَيس��تاش دؤخى ذن لة 
كؤمةلَط��اى كورديدا ئازارم ئةدات، كة ئةزامن 
ذنَي��ك دةك��وذرآ، كضَيك بة م��رَيد دةدرآ، 
باوكَي��ك ل��ة كضةك��ةى دةدات، هةم��وو ئةم 
ئازارانةى ذنان ئازارَيك��ى رؤحني بؤ منيش. 
دةربارةى ش��يعرى زولفا، لة بةر ئةوةى من 
بؤ خؤم زولفام لة نزيكةوة دةناسي، كضَيكى 
زؤر جوان و خوَين ش��ريين بوو، بنةمالَةكةيم 
دةناسي، لة طوندى بةردةسوورى سةردةشت 
دةذيان. ئةو كاتةى ئَيمة لةو دَيية بووين من 
ئ��ةوةم نةبيس��تبوو كة ئ��ةم كضة)زولفا( بة 
من��داَل بة مرَيددراوة. من لة دَييةكىتر بووم 
بة ناو خةندةكآ ئةوةم بيس��ت، بيستم ئةو 
كةس��ة ضووة زولفاى كوشتووة. بة دوو هؤ 
ئ��ةم ئازارة بوو بة ش��يعر الى من، يةكةم لة 
بةر ئ��ةوةى خودى ئينس��انةكة )زولفا(م لة 
نزيكةوة ئةناس��ي، كضَيك ك��ة هيض تاوانَيكى 
نيية جطة لةوةى كة نايهةوآ لةطةَل كةسَيك 
ذيان��ى هاوس��ةرَيتى ثَيك بَينَيت بةو ش��َيوة 
دةك��وذرآ. هةروةها ئةم ش��يعرة مةجالَيك 
ب��وو بؤ من بةوةى كة هةندآ قس��ةم هةبوو 

دةربارةى ثرس��ي ذن، ل��ة ضوارضَيوةى ئةم 
ش��يعرةدا دةريبرِبم. ئَيستةش دةبيستمةوة 
خةلَ��ك ئ��ةم ش��يعرة دةخوَينن��ةوةو ثَييان 
خؤشة. ئةمةش جَيطةى شانازيية بةوةى كة 

ئةم شيعرة جَيطةى خؤى كردؤتةوة.
 

ثرسيار: ئةو كاتةى باسي ثَيشةنطمان كرد، 
باست لةوة كرد تؤ لة دةربيجةيةكةوة، لة 

دةروازةيةكةوة بؤ شيعرتان دةِروانى. ئاخؤ 
ئةم���ة واى نةدةك���رد ئَيوة لة ش���يعرييةت 
دوور بكةون���ةوةو بكةونة بازنةى ش���وعار و 

درومشدانةوة؟ 
ثَيم باش��ة كةس��َيكىتر دةرب��ارةى من لةم 
ب��ارةوة قس��ة ب��كات. ب��ةاَلم من ب��ؤ خؤم 
هةم��ووكات هةوَل��داوة ئ��ةو كاتةى ش��يعر 
دةنووس��م تةنه��ا و تةنه��ا ئةمح��ةد بازط��ر 
مب. ش��يعرى مةيلي بَيس��تان لةو شيعرانةية 
ك��ة رةنط��ة زؤر ل��ة ط��ةَل ك��ةش و هةواى 
ثَيش��مةرطانةدا نةيتةوةو ئةو س��ةردةميش 
كةس��انَيك ب��ة دلَي��ان نةبوو، ب��ةاَلم من ئةو 
كات��ة كة ئةو ش��يعرةم نووس��ي بةس خؤم 
ب��ووم. هةموو خةبات و تَيكؤش��انى ئَيمة ض 
وةك ك��ورد و ض وةك كؤمةلَ��ة ئةوة بووة كة 
مرؤظ ذيانَيكى شياوى ئينسانى هةبَيت، هيض 

خؤش��ييةك لةوةدا نيية تؤ تاَل و ناخؤش��ي 
رؤمانتيزة كةيء ثَيت وابَيت خؤشة. بةاَلم لة 
اليةكىترةوة زؤر جار كة شيعرم بؤ »سروود« 
وتووة ديارة زؤرتر وةك درومشدان و شوعار 
دةضَي��ت. س��روودى »من��م ئااَلى س��وورى 
شؤِرش��ي ن��وآ رادةش��ةكَينم« ش��يعريكى 
زؤر  س��روودَيكى  ك��ة  ش��وعاريية،  ت��ةواو 
سةركةوتووى ئةو سةردةمة بوو. »كؤمةلَةى 
زةمحةتكَيش��انني« ش��يعرى هاوبةش��ي من 
و س��ولةميانى قامسيانيي��ة، ش��يعرَيكى زؤر 
شوعاريية، ئةمة لة سروودا دةبَيت. بةاَلم لة 
ش��يعردا ئةمة بةو شَيوة نيية، من دةزامن لة 
ش��يعرةكامندا هةندآ جار دلَؤثةيةك هاتووة 
وةك ش��وعار، ئةم��ةش رةنطة بؤ ئ��ةو فةزا 
بطةِرَيت��ةوة كة من تَييداب��ووم، بةاَلم رةنطة 
هةم��وو ش��اعريانى ن��او كؤمةلَة ب��ةو جؤرة 
نةبووبَي��ن. ئةوةى لةو س��ةردةمةدا لة ناو 
كؤمةلَ��ة زؤر وةك ش��اعري دةناس��را، م��ن و 
رَيبوار بووين. كةسَيكى وةك ناسر حيسامى، 
ئةو س��ةردةم نة خؤى ئيديعاي شاعريى بوو 
و نة ش��يعرى دةطوت، حس��نَي ش��ةبةق زؤر 
درةن��ط طةيش��تآ، بؤية بِرَيكي��ش جياوازى 
مَيذووي��ي هةي��ة، لةو س��ةردةمةدا كة زولفا 
ب��اَلو بؤتةوة يان ش��يعرى طؤمة ش��ني باَلو 
بؤتةوة، دةورةيةكى ضةن س��الَة، بةاَلم زؤر 

ثِربةرهةم بوو. 

ثرس���يار: ثرس���يارَيك ك���ة ل���َ�ةدا هةموو 
و دةمه���ةوآ باس���ي لَي���وة بك���ةم دةربارةى 
تاراوطةية. ئَيوة لة تةمةنَيكدا بة كؤمةَلَيك 
هؤكار وازتان لة ذيانى ثَيشمةرطايةتى هَيناو 
رووتان كردة تاراوطة. تاراوطة ضَي بة ئَيوة 

بةخشييوةو ضي ليسنةندوونةتةوة؟
)ب��ة ثَيكةنينةوة( بة راس��تى تاراوطة ضوون 
ي��ان ضوونة دةرةوة بِرَي��ك تراذيكة. خؤزطة 
وا نةباي��ة. م��ن ب��ؤ خ��ؤم ئ��ةوة 20 س��الَة 
ل��ة تاراوط��ةم و ك��ة ئاوِر ل��ةو ضةند س��الَة 
دةدةمةوة، خؤزطةدةخوازم بةو جؤرة نةبا 
و خؤزطة هةر لة كوردستان دةبووم، خؤزطا 
ذي��ان بةو جؤرة نةباو ئةوةن��دة راوِراوَينيان 
ثَينةكردباي، ناضار نةبيت واَلت جآ بهَيَلَيت. 

ضوونة تاراوطة سةر لةنوآ دةتهَينَيتةوة سةر 
خاَل س��فر. من لة وتووَيذَيكىتردا وتوومة تؤ 
ضوون��ة تاراوط��ة س��ةفةرَيكة ل��ة ئةمح��ةد 
بازط��رةوة بؤ ب��ة تاراوطة ب��وون. ئةوة زؤر 
سةفةرَيكى ناخؤش��ة. من لة تةمةنى بيست 
سالَيدا لة واَلتى خؤم ناسراو بووم و هةر كات 
لة طةَل ثَيشمةرطة بةمالوال روشتبَيتم خةلَك 
تامةزرؤى ديتنى ك��ردووم، بةاَلم لة تاراوطة 
سةر لة نوآ هةموو شت دةست ثَيدةكاتةوةو 
س��ةر لة نوآ دةبَي خؤت بناس��َينى و خؤت 
بس��ةلَينى. ئةمةش كارَيكى ئاس��ان نيية. 
لة بةر ئةوةى تؤ كةس��َيكى نةناس��راوى لةو 
واَلتة. س��ةر لة نوآ دةبَي دةست بكةيت بة 
خوَين��دن، زمان فرَيبوون و خ��ؤ ثَيطةياندن. 
بةمةش��ةوة تؤ ه��ةر نابيتةوة بةو كةس��ةى 
كة ثَيش��رت ب��ووى لة واَلتى خ��ؤت. ئةمة لة 

اليةك��ةوة، لة اليةكىترةوة ئ��ةو بابةتانةى 
ئةب��وون بة هةوَيين ش��يعر الى من، زؤربةى 
ئ��ةو ش��يعرانةش ل��ة ئورووث��ا نووس��يومن 
ئةوى راس��تبَيت ه��ةر بؤنى كوردس��تانيان 
لَيدَي��ت. بؤ وَينة ل��ة ش��يعرى »يادَيك« يان 
»ديس��ان يادَيك« يان ئةو شيعرانةى بؤ ذنان 
نووس��راوة، شيعرطةلَيكن كة بؤن و بةرامةى 
كوردستانيان لَيدَيت و لة ئورووثا طرنط نني 
و دةتوامن بَلَيم ثرسي ذيانى ئةوآ نني. بؤية 
من ئةو كاتةى دَيتة باسي شيعر، لةويش هةر 
لة كوردستامن. ئةمة دووبةرةكييةكى رؤحى 
درووس��ت دةكات بؤ ش��اعري. بةرهةمةكانت 
كةم��رت دةبنةوة، كةمرت لَي��ي رازى دةبيت، 
هةم��وو كاتي��ش لة خ��ؤت رازى ني��ت و بة 
ش��َيوةيةك لة شَيوةكان لة عةزابداى، من بؤ 
خؤم بة درَيذايي تةمةمن عةزابَيك لة سةر شامن 
قورسايي دةكات. عةزابي ئةوةى كة ثَيمواية 
ديسان شيت ديكة هةية دةبَي بيكةم. ثَيمواية 
كؤمةلََيك شت هةية كة نةمكردووة. هةميشة 
كؤمةلََيك ثرس��يارى جارى وا هةية زؤر نامؤ 
كة زؤر جاريش رةنطة نةزانى ئةو ثرسيارانة 
ضني ئازارت دةدات. هيضكات ئةو ئارامشةى 
كة ل��ة ضادر)خَيمة(يةكى بضووك لة مالوومة 
هةمب��وو ل��ةوآ نيم��ة، خَيمةيك��ى بضووكم 
هةب��وو ل��ةو خَيمةدا مي��زى كارَيكى بضووكم 
هةبوو كة هاوِرَييةكى دارتاش��م لة س��لَيمانى 
بؤى درووست كردم و لة سةر ميزى كارةكةم 
كارى »ثَيشةنط«م دةكرد، كارى »راديؤ«م 
دةكرد، كارى نووسني و خوَيندنةوةى خؤمم 
دةكرد. ئةو كات ئارامش��َيكى رؤحى زؤرترم 
هةبوو تا ئةوةى ئَيستا لة »سويد« لة ذوورى 
كارةكةم دادةنيش��م ك��ة دووبةرامبةرى ئةو 
خَيم��ة بضووكةي��ة و مووضةش��م دةدةنآ بؤ 

كارةكةم. 

دواي���ن ثرس���يار: ئةمح���ةد بازط���ر ض���ةن 
بةرهةمى وةك كتَيب ضاث بووة؟

م��ن هي��ض كتَيبَيكم ض��اث نةب��ووة. من ئةو 
كات جؤرآ وةسوةس��ةو دلَةِراوكةى تايبةمت 
هةب��وو، ئ��ةو كاتة ك��ة واى دةك��رد زؤر بة 
ئاس��انى كتَيبم باَلو نةكةمةوة. ئةزموونَيكى 

ش��املوو زؤر س��ةير رةخنةى كردب��ووة ناو 
مَيش��كمةوة، ش��املوو كتَيبَيكى هةية بة ناو 
»اهنطهاي فراموش شدة«، زؤر زوو ثةشيمان 
بؤوة لةو بةرهةم��ةى و دواتر »قةتعنامة«ى 
نووس��ي و ل��ة »قةتعنامة«دا خ��ؤى ئَيعدام 
دةكا و دةلَ��َي »بة ضي  ميخندى اى تصوير 
وارونة« ئةمة ثةشيمان بوونةوةى شاملووة 
لة يةكةم بةرهةمى خؤى و من نةمدةويس��ت 
وام ثَيبَي��ت. ئ��ةو كات زؤر ك��ةس داواي��ان 
دةك��رد ب��ةوةى كة كتَيب ض��اث بكةم بةاَلم 
من ئام��ادة نةب��ووم كتَيبم ض��اث بَيت. ئةو 
كات بةرهةم��ةكامن وةك كتَي��ب ضاث نةبوو، 
ئَيس��تاش بة جؤرَي��ك ئةتوامن بَلَي��م زؤر الي 
داوة، بةاَلم ئَيستا بِريارم داوة بةوةى كة لة 
داهاتوويةكى نزيكدا كؤمةلَة ش��يعرَيكم ضاث 

بكةم.

هةوَلداوة ئةو كاتةى شيعر دةنووسم تةنها و 
تةنها ئةمحةد بازطر مب

 بةشي كؤتايي

تؤماس برينهارد
و: جةمشيد بةهرامي

ديكتاتؤر لة نَيوان زياتر لة س��ةد كةس��دا، كةسَيكي ثَيآلو 
خاوَين كةري هةلَبذاردووة. ئةركي ئةوةي ثَيدةسثرَيَي كة 
جطة لة خاوَي��ن كردنةوةي ثَيآلوةكان��ي هيض نةكات. ئةم 
ئةرك��ة ثِر بة ثَيس��يت ثي��اوة دَيهاتيةكة دةبَي��ت و زؤر بة 
زوويي كَيش��ي دةضَيتة س��ةرو،قةلَةو دةبَي��ت. بة درَيذايي 
ضةند سالََيك هيض جياوازيةكي  لةطةَل بةثرسةكةيدا – ئةو 
ب��ةس طوَي رايةلَ��ي ديكتاتؤرَيكة – تَييدا ب��ةدي ناكرَيت. 
لةوانةي��ة تا رادةي��ةك لة بةر ئةوة بَيت، ك��ة ثَيآلو خاوَين 
ك��ةر هةمان ش��ت دةخوات ك��ة ديكتاتؤر دةخي��وات. ئةو 
ب��ة خرَياي��ي دةبَي��ت بة خاوةن��ي كةثؤيةكي خ��ِر و دواي 
ئةوةش كة قذةكاني تةنك بوونةوة دةبَيتة خاوةني هةمان 
كةلة س��ةر كة ديكتات��ؤر هةيةتي. ل��ة دةم و قةثؤزيةوة 
قؤرتَي��ك هاتووت��ة دةرةوة كة كاتَيك بزةي��ةك دةيطرَيت، 
ددانةكان��ي دةردةك��ةون. هةم��وان، تةنان��ةت وةزي��ر و 
كةس��ة نزيكةكاني ديكتاتؤر لة ثَيآلو خاوَين كةر دترسنَي. 
دوانيوةِرؤ ثؤس��تالَةكان جووت دةكات و س��از دةذةنَيت. 
نامةيةك��ي درَيذ بؤ بنةمالَةكةي دةنووس��َيت، كة ناوبانطي 
لة سةرانس��ةري وآلت��دا بآلو دةبَيتةوة. دةلَ��نَي : » كاتَيك 
م��رؤظ ثَيآلو خاوَين كةري ديكتاتؤر بَيت، نزيكرتين كةس بة 
ئةوة. » لة راستيش��دا ثَيآلو خاوَين كةر نزيكرتين كةس��ي 
ديكتاتؤرة، لةبةر ئةوةي كة هةميشة دةبَيت لة بةر دةرطاي 
ديكتات��ؤردا دانيش��َيت و تةنان��ةت لةوَيش��دا خبةوَيت. لة 
هيضكاتَيكدا نابَيت لةوَي دوور بكةوَيتةوة. بةآلم شةوَيك كة 
بة ِرادةيةكي تةواو هةست بة هيز و دةسةآلت دةكات، بَي 
هةواَل دةضتة ذوورةوة، ديكتاتؤر لة خةو هةلَدةستَينَيت و 
وةها بة مشت دةددات لة ديكتاتؤر، كة ديكتاتؤر دةمرَيت. 
ثَي��آلو خاوَين كةر بة خرَيايي جلةكان��ي لة بةر دادةكةنَيت 
و لةب��ةر ديكتات��ؤري م��ردووي دةكات و خ��ؤي جلةكاني 
ديكتات��ؤر لةبةر دةكات. لة بةرامب��ةر ئاوَينةي ديكتاتؤردا 
ضاو لة خؤي دةكات و دةزانَيت كة بة راس��يت لة ديكتاتؤر 
دةضيت. خرَيا بِريارَيك دةدات. دةضيتة بةرامبةر دةرطاكة 
َينَيت كة ثَيآلو خاوَين كةر، هرَيشي كردوةتة سةري  و دةقرَيِ
و ب��ة هؤي بةرطري ل��ة طياني خؤي، لة ثَيآلو خاوَين كةري 
داوة و كوش��توويةتي. ئةمر دةكات ك��ة ثَيآلو خاوَين كةر 

ببةن و بنةمالَةكةي ئاطادار بكةنةوة.

سةرضاوة: وةرطرَيِاني بؤ فارسي: ناسر غياسي

http://www.roozonline.com/persian/
honarerooz

ديكتاتؤر

ضوونة تاراوطة سةر لةنوآ دةتهَينَيتةوة سةر 
خاَل سفر. من لة وتووَيذَيكىتردا وتوومة تؤ ضوونة تاراوطة 

سةفةرَيكة لة ئةمحةد بازطرةوة بؤ بة تاراوطة بوون. ئةوة زؤر 
سةفةرَيكى ناخؤشة
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جةمشيد بةهرامي ...........

ثيتَي وايز )Peter Weiss )1916-1982، لة سالَي 1916 لة 
طوندي نواوس لة دةورووبةري بَيلني لة بنةمالَةيةكي جوولةكة 
ضاوي بة ذين هةلََينا و سالَي 1982 لة شاري ستكهؤَل لة سويد 
كؤتاي��ي بة ذياني هَين��ا. باوكي س��ةرمايةدارَيكي بة رةضةلَةك 
ضَيكي و دايكي ئةكتةرَيكي سويسي بوو. باوكي ئةندامي حيزبي 
سؤس��يال دميؤكراتي ئاَلان و بازرطاني ثيشةيي رسنت و ضنني 
ب��وو. ثيت��َي وايز لة بةريتانيا لة بةش��ي وَينةطري و لة ش��اري 
ثراط   لة بةش��ي ش��َيوةكاريدا درَيذةي بة خوَيندن دا. س��الَي 
1934 هاوكات لةطةَل بة دةس��ةآلت طةيش��تين فاش��يزم رووي 
كردة وآلتي س��ويد و زؤربةي س��الَةكاني تةمةن��ي لة لةندةن، 

ثراط، س��ويس و س��ويد ذياني بردة سةر. ئةو لةو سةردةمة دا 
كة لة شةِرةكاني ئيسثانيادا لة ثةناي كمؤنيستةكاندا بةشداري 
كرد لة دؤسيةي دادطايية ش��انؤييةكاني ئيستالني لة يةكيةتي 
س��ؤظيةتي ئةو كات ئاطادار بوو. ثيتَي وايز لة سويد ساآلنَيكي 
زؤر بؤ بذَيوي ذياني دةس��ي داية كرَيكاري و ضةند س��الََيكيش 

ئةندامي حيزبي كمؤنيسي ئةو وآلتة بوو.
ثيت��َي وايز، نووس��ةري بة ِرةضةلَ��ةك جوولةك��ة، خولقَينةري 
دوو بةرهةمي » جوانيناس��ي خؤِراطري » و » مالَئاوايي لةطةَل 
بنةمالَة »، دةيطوت كة هونةر و ئةدةبياتي هةر وآلتَيك بةشيك 
ل��ة ئاَل و طؤِرة كؤمةآليةتيةكان و مَيذوويي ئةو وآلتةية. ئةو لة 
ش��انؤنامةي » ترؤتيسكي لة تاراوطة » هةلَوَيسي ماركسيسي 
خؤي راش��كاوانة راطةياند. ئةو سؤس��ياليزمةي ك��ة ثيتَي وايز 
ب��ِرواي ثَيي بوو دذ بة س��تالينيزم و ئ��ةو دوطماتيزم بوو كة لة 
وآلتاني يةكيةتي س��ؤظيةتي ثَيش��وو، و ئورووثاي رؤذهةآلت بة 
طشي ، بة دةي دةكرا. ئةو نووسةري رةخنةطري رووداوةكاني 
س��ةردةمي خؤي بوو. ئةو دةنووس��َيت ك��ة رؤضوون لة حيزب 
دا بةو ش��َيوةيةي ك��ة بةدي دةكرا بةربةس��تَيكة بؤ خولَقاندي 

هونةري و ئةدةبي.

ثيت��ريرَ وايز و بريي ض��ةث : ل��ة بةرهةمةكاني واي��زدا يةكيةتي 
ماركس��يزم و ئةنتةرناس��يؤنالَيزم لةط��ةَل ئةدةبي��ات دا بة دي 
دةكرَي��ت. مَيذوو نووس��اني ئةدةب��ي ضةث، لةو س��ةردةمةدا 
هةلَوَيستةكاني ئةويان رةخنةيي، رياليسي، و دذة ئةمثرياليزم 
ثَيناسة دةكرد كة ناوةرؤكي بةرهةمةكاني سةبارةت بة هةندَيك 
لة تاوانةكاني ئةمثرياليزمة جيهاندا. لة بةرهةمةكانيدا شؤِرشة 
دذة فاشيستيةكانيش لة بي نةكراوة.ثيتَي وايز تَيدةكؤشَي كة 
رؤلَي بوورذوازي ئاَلان لة ثاكتاوي جوولةكةكان لة س��ةردةمي 
فاش��يزمدا خبات��ة روو. ئةو لة ثَيوةن��د لةطةَل ش��ةِري ظَيتنام 
ثش��تيواني لة ش��ةِري ضةكداري جةماوةر، دذ ب��ة ئةمثرياليزم 
دةكات. ثيتَي وايز جيهاني س��ةرمايةداري وةك تيمارس��تان و 
شَيت خانة ناوزةد دةكرد، و لة بةرهةمةكانيدا بؤ ناسيين ذياني 
خؤي و جيهان تَيدةكؤش��ا. بة ثَيضةوانةي، زانس��ت و هونةر و 
مَيذوو، ب��ة هؤي عةدالَةتي كؤمةآليةتي، س��ةرةِراي ئةوةي كة 
ئام��اذة بة مَيذووي س��ةركةوتن دةكات، بةآلم هيوا بة ئازاديش 
دَينَيتة ئاراوة. ئةو لة بةرهةمةكانيدا وانةي خؤِراطري دةلََيتةوة؛ 
لةوانة: لة رؤذئاوادا، خؤِراطري لة بةرامبةر فاش��يزمي هيتلري و 
لة ئورووثاي رؤذهةآلتي ئةو سةردةمةدا، خؤِراطري لة بةرامبةر 

ستالينيزم و سوسياليزمة ضةكداريةكةي.

وازي نووس��يين ثيتريرَ وايز: بةرهةمةكاني لةو س��ةردةمةدا  ش��يرَ
دةضووة بازنةي بةشَيك لة قوتاخبانةي ئاوانطارد و سورياليزمي 
ئورووثاي��ي. تايبةمتةندييةكان��ي ئاوانطاردي ئةو س��ةردةمة، 
ناِرةزاي��ي دةربِرين لة هةمبةر رووبةِروو بوون��ةوة لةطةَل زمان 
و ئةدةبي��ات لةط��ةَل راس��تية كؤمةآليةتي  و سياس��ييةكان  دا 
بوو. بةرهةمة سةرةتاييةكاني ثيتَي وايز، دةضووة بازنةي ئةو 
ش��َيوة نووسينةي ئاوانطاردةوة. ئةو بة ثَيضةوانةي ئةدةبياتي 
دةروونطةراي ئةو س��ةردةمة، جةخي لة سةر جيهاني درةكي 
م��رؤظ و كؤمةلَطا دةكردةوة. ئةو زؤر جار لةطةَل » برَيش��ت » 
دا، بة دؤخي هونةر و ئةدةبياتي سياس��ي بةرثرسيار، ئاماذةي 
دةكرد. ئةو دةيطوت كة : » ش��انؤ و سياس��ةت دةبَيت جةخت 
لة س��ةر راس��تييةكاني جيهان بكةن��ةوة ». مرؤظي خولياكاني 
ثيت��َي واي��ز مرؤظَيكي تاك ط��ةراي راديكاَل بوو. ثيت��َي وايز لة 
انةوةي  بةرهةمةكانيدا رووبةِرووبوونةوةي ئةدةبيي لة وَينةي طَيِ
نةريي شؤِرشة كؤمةآليةتيةكان ثَيناسة دةكرد. زؤر جار ئةمة 
الي ثيتَي وايز ثرسَيك بوو: » ئةدةبيات و هونةر ض قازاجنَيك و 
ض ئاماجنَيكي سياسي و ض طةرانَيك بة دووي راستيةكاندا بة دي 
دَينن؟« ئةو بة ثَيي ئةزمووني خؤي بانطةشةي دةكرد كة مرؤظ 
لة كاتي كؤض و بَيطانة بوون  دا، دةبَيت بة كةسَيكي بَي زمان و 
بَي ناسنامة. ثيتَي وايز لة هَينانة طؤِري جياوازي نَيوان هةسي 
تاك طةرايي و بيؤكة كؤمةآليةتيةكاندا ثش��تيواني شؤِرش��َيكي 

سوسياليستية.

ناوةرؤكي بةرهةمةكاني ثيتريرَ واي��ز: بةرهةمةكاني ثيتَي وايز، 
زؤر بةربآلو بوون، كة بريي بوون لة : ناميلكة، ضيؤك، رؤمان، 
ش��انؤنامة. واي��ز ب��ة يةكَيك لة نووس��ةراني شانؤنامةنووس��ي 
مودَي��رن دةناس��رَيت، زؤرب��ةي ضيؤك��ةكان و رؤمانةكاني بة 
ش��َيوةي ئؤتؤبيؤطرايف نووس��راون و ئةتوانني بَلَيني زمان حالَي 

خودي ثيتَي وايزن.

بةش��َيك ل��ة بةرهةمةكاني ئةمان��ةن: جوانيناس��يي خؤِراطري، 
مالَئاواي��ي لةطةَل بنةمالَة، بةدواداضوون و كوش��تين ذان ثاويل 
مَيئات، ئاوازي ترس، س��ةبارةت بة مَيذووي وَيتنام، هؤلَدرَيين 
ش��اعي، خالَ��ي هةَلاتن، ترؤتَيس��كي ل��ة تاراوط��ة، دةفتةري 

بيةوةري��ةكان لةنَي��وان س��الَةكاني 1980- 1960، ت��اوةر، 
رَيبوار، ميواني ماركسي الو. ئةو شانؤنامةطةلَيكيشي سةبارةت 
بة سياس��ةتي داطيكةري ئةو سةردةمةي ثورتوطال نووسي.) 
بؤ وَينة شانؤي » ئاوازي داهؤلَي ثورتوطالَي » كة لة اليةن كةلَة 
شانؤكاري كورد د.قوتبةدين سادقي براوةتة سةر تةخي شانؤ 
(.ثيتَي وايز لة س��ةر ئةو بِرواية كة سؤس��ياليزمي مرؤيي بةس 
لة يؤتؤثيادا ب��ة دي دةكرَيت و لة بةرهةمةكانيدا يةكدةنطيةك 
ل��ة نَيوان جياوازيةكان��دا بةدةي دةكرَيت. لة ش��انؤنامةكانيدا 
ثاراداميةكان��ي فةلس��ةفةي ئةب��زؤرد و تون��د و تي��ذي لة ذَير 
انةوةي  كاريطةري ئيس��ريندبَيط و بَيكَي��ت دا دةبينرَيت. طَيِ
ضيؤكي��ي وايز ل��ة ذَير كاريطةري جؤي��س و ظيجينيا ظؤلَف دا 
ب��وو. ئةو لة س��ةردةمي الويدا دةس��ي داب��ووة خوَيندنةوةي 
بةرهةمةكان��ي » ئارث »، » جؤيس »، » طيرؤد ئيش��تاين ». 
كافكا و ئيسريندبَيط كاريطةريان لة سةر شَيوازي رؤماننووسي 

ئةو بوو.
ثيت��َي وايز وةك هَيمان هَيس��ة بة هؤي ئاوارةي��ي و بَي وآلتي 
لة ذَير هةِرةش��ةي ش��ةِر و دةس��ةآلتي فاش��يزم؛ بةردةوام لة 
طةِران بة دوي ش��وَينَيك  يان طرووثَيك��ي هونةري – كولتووري 
دا ب��وو. رةخنةطراني ئةم س��ةردةمةي ئاَل��ان، ثيتَي وايز لة 
ئاسي كةسانَيك لة وَينةي طؤنتَيطراس، مارتني والَسي،و ئووة 
جانس��نَي دا دادةننَي.ثيت��َي واي��ز كاريطةريةكي زؤري لة س��ةر 
ش��انؤي سياس��ي دواي خؤي دان��ا، لةبةرهةمةكانيدا بةردةنط 
لةط��ةَل هون��ةر، سياس��ةت، كولت��وور، ئةدةبي��ات، و مَيذوودا 
ب��ةرةو روو دةبَيتةوة. دةس��تثَيكي س��ةرةتايي بةرهةمةكاني 
زؤرجار ئيكس��ثرميَينتاَل )  ئةزموونةكاني خودي نووس��ةر ( و 
ئؤتؤبيؤطرافيك��ن، كة زؤرتر جةخت لة س��ةر تةنيايي و تةريك 
كةوتن��ةوةي م��رؤظ دةك��ةن. ش��انؤنامة بةلَطةيي، ف��َيكاري، 
و ثِرووثاطةندةكان��ي ب��ة ه��ؤكارة رةخنةييةكان��ي كؤمةلَطاوة 

ئاخةندراون.
ثيتَي وايز لة بةرهةمةكانيدا ئاماذة دةكات كة بة هؤي جوولةكة 
بوون و كمؤنيس��ت بووني، هةس��ي بة بَيطانة بوون و تةنيايي 
دةك��رد. هةربؤية لة بةرهةمةكانيدا خوازياري ثَيوةس��ت بوون 
ب��ة كؤِر، ش��وَين، و كولتوور و نيش��تمانَيكة. هةس��ي زةوقي 
ئ��ةو لة ش��انؤنامةكانيدا لة نَيوان جي��اوازي و كردةوة يان تاك 
طةرايي و سؤسياليزمداية. وايز ئاماذة دةدات بة ئةزموونة يةك 
ل��ةدواي يةكةكاني ضيين كرَي��كار لة ئورووثاي س��الَي 1918. 
ثيتَي وايز لة وَينةي سورياليس��تةكان و نوَينةراني قوتاخبانةي 
» رؤماني نوَي » و لة سةر شرؤظةي وردةكارية ئؤبذَيكتيظةكان 
جةخت دةكاتةوة، و ئةدةبياتي سياس��ي ئةو تا سنووري نزيك 
بة درومش��دان دةضَيتة ثَيش. ئةو ل��ة بةرهةمةكانيدا بة تةواو 
مانا ثشتيواني لة ش��ؤِرش و برايةتي نَيوان طةالن - سةرةِراي 
ئةوةي كة جار جار ثشتيواني هةلَوَيسي دِردؤنطي و تاك طةرايي 
راديكالَ��ة-  دةكات. مةبةس��ي جَيط��اي باس��ي بةرهةمةكاني 
ثيت��َي وايز- مَيذووي ثِر لة جياوازي ضةثي ئورووثايي، باس��ي 
ئةستةتيكي ماركسيسي لة سةردةمي شةِري يةكةمي جيهاني 
ل��ة س��الَي 1914، و كاريطةري هونةر و ئةدةبياتي سياس��ي لة 
خةباتي كؤمةآليةتي داية. بةطشي ثيتَي وايز ماركسيستَيكة كة 

خوازياري ئاَل و طؤِري كؤمةآليةتيية.

ثيت��ريرَ واي��ز و بريرَش��ت: واي��ز ل��ة باش��رين رَيبواران��ي رَيطاي 
كةلَ��ة هونةرمةن��دي ئاَلان��ي بَيتوول��ت برَيش��ت و ش��َيوازة 
ش��انؤييةكةيةتي، و لة شانؤنامةنووساني قوتاخبانةي شانؤيي 
ئيثي��ك دَيتة ئةذمار. وايز كة ثَيش لة ش��انؤنامة نووس بووني، 
س��اآلنَيكي زؤر ش��َيوةكار ب��وو، و جط��ة لةوة ضةندي��ن فيلمي 
ئةزموون��ي بةرهةم هَين��اوة، بةر لة ش��ةِري دووهةمي جيهاني 
سةرةتا بة سويدي و دواتر بة ئاَلاني دةسي بة نووسني كرد و 
بة يةكجاري لة شَيوةكارييةوة رووي كردة ئةدةب و رؤماننوسي 
مودَيرني لة ذَير كاريطةري ئةندَيشة و هزر و شَيوازي » فرانتيس 
كافكا » هةلَبذارد. لة خالََيكي وةرضةرخاني ديكةي  دا، وايز روو 
دةكاتة دراما نووس��ني و س��الَي 1964 بة نووسيين » مارا ساد 
» س��ةركةوتنَيكي جيهاني بة دةس��ت دَينَيت. ئ��ةم جارة وايز 
بة ثَيضةوانةي ش��يوازي رؤماننووس��يةكةي، بة كةلَك وةر طرتن 
و لة روانطةي برَيش��ت لة ذَير كاريطةري برَيش��ت و فةني مةودا 
خولقاندني ئةو كةلَة هونةرمةندة دةست بة نووسيين شانؤنامة 
دةكات. ئةو  وةك برَيش��ت خوازياري شانؤنامةنووسي سياسي 
بوو و هةر وةك برَيش��ت تَيدةكؤشا تاكوو ثرسة جياوازةكاني » 
سياسةت، جوانيناسي و ئايدؤلؤذيا » لة بةرهةمةكانيدا بَيهنَيتة 

طؤِرَي.

ماراس��اد: لة درامي » مارا س��اد »دا: بة تَيكداني بة ئانقةسي 
زةمان و شوَين و رَيكةوت، ماركي دؤساد و طرووثي ئةكتةرةكاني 
لة خةستةخانةي شارانتؤني ثاريس) لة ثَيش شؤِرشدا ( ضيؤكي 
قةتَلي » مارا » بَيذةر و شؤِرشطيي بةناوبانطي فةِرةنسي ) لة 

دواي شؤِرشدا ( لة زيندناي باستيل بة شانؤ دةكَيشَيت.
س��ةرةِراي ئةوةي ثيتَي وايز لةم بةرهةمةدا هةنووكة لة نَيوان 
ت��اك طةراي��ي راديكالَي » س��اد » ل��ة اليةكةوة، و ئةندَيش��ةي 
سياس��ي – كؤمةآليةت��ي » مارا« لة اليةكي ديكةوة، دةس��ي 
داوةت��ة هةلَبذاردنَيكي روون. بةآلم س��الَي دواتر لة نووس��راوة 
بةناوبانطةك��ةي دا »، دة خ��اَل س��ةبارةت بة ئةركي نووس��ةر 
ل��ةم جيهاني دوو كةرتدا »، بة رووني و راش��كاوانة لة س��ةر » 
بةلنََي »ي سياس��ي – كؤمةآليةتي نووسةر هةلَوَيست دةطرَيت. 
» لَيثرس��ينةوة » و » وتارَي��ك بؤ يازدة دةنط » س��ةلَينةري 
بةلََيين سياسي – كؤمةآليةتي، ثيتَي وايزة. لةم دوو بةرهةمةدا 
ثَيكهاتةي س��ةرمايةداري رؤذئاوا – كة ل��ةودا بة ئاَلاني نازي 
رَيط��ةي دا تاكوو كوورةكاني مرؤظ س��ووتاندن، بةرهةم بهَينَيت 
– سةركؤنة دةكات و بة طةورةترين و لةهةمان كاتدا خراثرين 

شَيوةي ضةوسانةوةي مرؤظ ناوزةدي دةكات.
ل��ة نَي��وان بةرهةم��ة دراماتيكةكان��ي وايز ك��ة زؤر بةربآلون و 
ل��ة نَي��وان دةق طةلَيك��ي سورياليس��ي ت��ا ش��انؤنامةكاني » 
ئاذيتاس��يؤن ثِرووثاطاند » )يان شانؤي سةر شةقام( لة بةرزي 
و نزمي دان، دراماطةلَيكي بةرضاو دةبينني بؤ وَينة : » موس��يؤ 
مؤكيزيؤت '' و » هؤلَدرلنَي » كة وةك بةرهةم طةلَيكي شاعيانة 
دَين��ة ئةذمار و خؤِراطري دةرووني كةس��ايةتيةكان لة بةرامبةر 
هَيزة سةركوتكةرةكاني كؤمةلَطا دةخات روو. بةآلم بَي طومان 
وةي دراماي��ةك كة ثيتَي وايز ) لة  طرنطرين و داهَينانرين ش��يَ
هةمب��ةر لةبةرضاو نةطرتين راس��تييةكان لة اليةن دةس��ةآلتة 
زل هَي��زةكان و دةزط��اي هةوالَط��ري ئةواندا، ب��ة ثَيي رووداو، 
كةسايةتيةكان، رادة، زةمان، شوَيين راستةقينة( نووسيويةتي 
بةرهةمطةلَيكن لةوَينةي: » لَيثرس��ينةوة »، » واظ وةك ظَيتنام 

»، » ترؤتسكي لة تاراوطة » و » ئاوازي داهؤلَي ثورتوطالي«
ئ��اوازي داهؤلَ��ي ثورتوطالي: هةم��وو زانياريي��ة مَيذووييةكان، 
جوط��رايف و ئابووريةكان��ي ئةم بةرهةمة، لة س��ةرضاوةطةلَيكي 
باوةِرثَيك��راوة وةدةس��ت خ��راون، ك��ة ئاوِرَي��ك لة 500 س��اَل 
ضةوساندنةوةي طةلي ئةفريقا بة دةست ثورتوطال دةدةاتةوة، 
بة تايب��ةت جةخت لة س��ةر دؤخي نالةباري ئةو س��ةردةمةي 
ئانط��ؤال و مؤزامبيك. ل��ةم بةرهةمةدا ت��اآلن كردن،توندوتيذي 
و ش��َيوةكاني ديك��ةي دذة مرؤي��ي داطيكةران، درووس��ت لة 
بةرامب��ةر، س��اكاري، دةس��ت كورت��ي، و ئازارةكان��ي نةتةوة 
زوَل لَيك��راوةكان رةنط دةداتةوة. ل��ةم بةرهةمةدا ثيتَي وايز 
ل��ة وَينةي نوَين��ةري ويذدانَيكي بةخةب��ةري كؤمةلَطاي مرؤيي، 
ثَيداطري لة س��ةر ئةوة دةكات ضؤن » هيوا« و » خؤِراطري«و 
نةطؤِرب��وون لةط��ةَل » ئةندَيش��ة« و » زاني��اري«، تاكة رَيطاي 

سةركةوتين نةتةوة ذَير دةستةكانة.

ذَيدةر: 
-براكت، اسكار،تاريخ تئاتر جهان،جلد سوم، ترمجةي هوشنط 
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ثيتةر وايز هونةرمةنديرَك لة رةطةزي ضةوساوةكان

ل��ة بةرهةمةكان��ي واي��زدا يةكيةت��ي 
ماركس��يزم و ئةنتةرناس��يؤنالرَيزم 

لةطةلرَ ئةدةبيات دا ب��ة دي دةكريرَ��ت. 
ذوو نووس��اني ئةدةبي ضةث،  ميرَ
ويرَس��تةكاني  لةو س��ةردةمةدا هةلرَ
ئةويان رةخنةيي، رياليس��ي، و 

ناس��ة دةكرد كة  دذة ئةمثرياليزم ثيرَ
ناوةرؤكي بةرهةمةكاني س��ةبارةت بة 
هةنديرَك لة تاوانةكان��ي ئةمثرياليزم��ة 

جيهاندا. لة بةرهةمةكانيدا شؤِرش��ة دذة 
فاشيس��تيةكانيش لة بري نةكراوة.ثيتريرَ 
وايز تيرَدةكؤش��يرَ كة رؤلرَي بوورذوازي 

��ان ل��ة ثاكت��اوي جوولةك��ةكان  ئالرَ
لة س��ةردةمي فاش��يزمدا خباتة روو. 
تنام  وةند لةطةلرَ ش��ةِري ظيرَ ئةو لة ثيرَ

ثش��تيواني لة ش��ةِري ضةكداري 
جةماوةر، دذ بة ئةمثريالي��زم دةكات. 

ثيتريرَ وايز جيهاني س��ةرمايةداري 
وةك تيمارس��تان و ش��يرَت خانة 

ناوزةد دةكرد، و ل��ة بةرهةمةكاني��دا 
بؤ ناس��يين ذياني خؤي و جيهان 

تيرَدةكؤش��ا. بة ثيرَضةوانةي، زانس��ت و 
ذوو، ب��ة ه��ؤي عةدالرَةت��ي  هونةر و ميرَ

كؤمةآليةتي، س��ةرةِراي ئةوةي 
كة ئاماذة بة ميرَذووي س��ةركةوتن 
دةكات، ب��ةآلم هي��وا ب��ة ئازادي��ش 

تة ئاراوة. ئةو ل��ة بةرهةمةكاني��دا  نيرَ ديرَ
ت��ةوة؛ لةوان��ة:  يرَ وانةي خؤِراط��ري دةلرَ
لة رؤذئاوادا، خؤِراط��ري ل��ة بةرامب��ةر 

فاش��يزمي هيتلري و لة ئورووثاي 
رؤذهةآلتي ئةو س��ةردةمةدا، خؤِراطري 

لة بةرامبةر س��تالينيزم و سوس��ياليزمة 
ضةكداريةك��ةي.
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فاروق وةكيلي ...........

تةوةري يةكةم: ساغكردنةوةي »كؤمةَلة« 
لة باري فيكري و سياسييةوة

 كَيش��ة و ناكؤكيي��ةكان نةتةنيا لة باري 
سياس��ييةوة طةيش��تبووة ئ��ةو ث��ةِري 
خ��ؤي، بةلَكوو ل��ة باري تةش��كيالتي و 
رَيكخراوةيش��ةوة كاري هاوب��ةش ماناي 
و  كَيش��ة سياس��ي  ريش��ةي  نةماب��وو. 
فيكرييةكان��ي نَي��و كؤمةلَ��ة و حيزب��ي 
كؤمؤنيس��ت دةطةِراي��ةوة ب��ؤ ضةندي��ن 
س��اَل زووت��ر، بةآلم »س��اَل و نيوَيك بوو 
كة ملمالنَيي نَيوخؤيي طةيشتبوة لووتكة 
و ئةطةر ض��ي لَيذنةيةك بؤ ضارةس��ةري 
كَيش��ةكان ثَي��ك هاتبوو، بةآلم كارس��از 
نةبوو« و سةرئةجنام لة مانطي خةرماناني 
1379ه_2000ز جيابوونةوةي كؤمةلَة لة 

حيزبي كؤمؤنيسيت ئَيان روويدا.19 
   اليةني بةجَيماو يان ثامشاوةي حيزبي 
كؤمؤنيسيت ئَيان لة سةر هةمان بةرنامة 
و ثرؤطرامي ثَيش��وو ثَيداطريان دةكرد و 
مان��ةوةي حيزبي كؤمؤنيس��يت ئَيانيان 
ب��ة دةس��كةوتَيكي مَيذووي��ي بةنرخ بؤ 
بزووتن��ةوةي كؤمؤنيس��يت و كرَي��كاري 
ل��ة ئَيان ب��ة ئةذمار دَينا و بة باش��رين 
خةباتكاران��ي  ب��ؤ  دةزان��ي  زةرفي��ان 

كؤمؤنيسيت سةرتاسةري ئَيان. 
   جي��ا بوون��ةوةي اليةن��ي بةرانبةر كة 
ل��ة ضوارضَي��وةي حيزبي كؤمؤنيس��يت 
ئَياندا نةمابوون و بِرياري س��اغكردنةوة 
داب��وو،  »كؤمةلَة«ي��ان  بووذان��ةوةي  و 
حيزب��ي  س��ةركردايةتي  الي��ان  ل��ة 
كؤمؤنيس��يت ئَيانةوة بة كارَيكي ناحةق 
و كؤدةتاطةران��ة زان��را و جيابوونةوةي 
بالَ��ي بةرانبةري��ان وةك الدان لة رَيبازي 
كؤمؤني��زم  ب��ة حيس��اب دَين��ا و ب��ةوة 
ب��ةرةو  ك��ة  دةك��ردن  تؤمةتباري��ان 
ناس��يؤناليزم و ئيمثرياليزم رؤيشتوون و 
هةر بؤيةش م��ايف ئةوةيان نيية بة نَيوي 

»كؤمةلَة«وة كار بكةن. 20 
  س��ةر ئةجنام »كؤمةلَةي شؤِرش��طَيِي 
زةمحةتكَيش��اني كوردستاني ئَيان« بة 
رَيبةريي عةبدولآَل موهتةدي بة ش��َيوةي 
رةمسي جيا بوونةوةي خؤيان لة حيزبي 
كؤمؤنيس��يت ئَيان راطةياند و دةستيان 
داية بووذانةوة و ساغكردنةوةي كؤمةلَة 
وةك حيزبَيكي كوردستاني بة مةبةسيت 
ضاالكي لة مةيداني سياسيي كوردستاندا 
و جارَيك��ي ديكة ب��ة ثَيي هةل و مةرجي 
كوردس��تان، بايةخ داني زياتر بة ثرسي 
نةتةوةيي ل��ة بةرنامةي حيزب دا طةآللَة 

كرايةوة.  21
   ل��ة رؤذةكان��ي )14ي خةرمانان تا 4ي 
رةزب��ةري 1379ه_2000ز( كؤنفرانس��ي 
س��اغكردنةوةي كؤمةلَ��ة بة بةش��داري 
ذمارةيةكي بةرضاو لة كادير و ئةنداماني 
كؤمةلَ��ة بةِرَي��وة ض��وو. لة دةس��ثَيكي 
س��ةر  ل��ة  ك��را  ب��اس  كؤنفرانس��ةكةدا 
ضؤنيةت��ي كارك��ردن ل��ة دةوري نوَيدا. 
ث��رؤذةي س��اغكردنةوةي كؤمةلَة تةنيا 

لة س��نوور و ضوارضَيوةي رَيكخراوةييدا 
خ��ؤي نابينَيتةوة، بةلَك��وو ثرؤذةيةكي 
بةري��ي سياس��يية ك��ة طؤِرانكاري��ي لة 
و  ش��َيوازةكان  و  نةري��ت  و  سياس��ةت 
هةروةه��ا ل��ة ثَيوةن��دة نَيوخؤييةكاني 
حيزبيش��دا دةطرَيتة بةر. جيا بوونةوةي 
كؤمةلَ��ة لة حيزب��ي كؤمؤنيس��يت ئَيان 
و ثَي��دا ضوون��ةوةء رةخن��ة طرت��ن لةو 
ئةزموون��ة، طةرضي بِريارَيكي سياس��يي 
طرين��ط و بةرين��ة و دةورَيك��ي ن��وآ لة 
ذياني سياسيي كؤمةلَة ثَيك دَينَيت، بةآلم 
بة هيض شَيوةيةك كؤتايي كار نيية. واتة 
ثَيويس��تة كؤتايي بهَينرَيت بةو سسيتء 
خاوبوونةوة سياس��ييةي لة ضةن سالَي 
رابردوودا بة هةلَس��ووِرامنانةوة دياربوو. 

22
   كؤنفرانس��ي س��اغكردنةوةي كؤمةلَ��ة 
تةئكي��د و ثَيداطري��ي ل��ة س��ةر رَيبازي 
ضةثء سؤسياليس��يت كؤمةلَةء هةروةها 
خةبات بؤ رزطاري نةتةوةيي طةلي كوردء 
ضاالكي ضِروث��ِري رَيكخراوةيي كردةوةء 
ضةندين بِريارنامة )دةوروجَيطاي كؤمةلَة 
لة بزووتنةوةي كوردستان دا، ئةزمووني 
حيزبي كؤمؤنيس��يت ئ��َيان( و هةروةها 
ثةيامي تايبةت بؤ )بنةمالَةي شةهيداني 
كؤمةلَة، زيندانياني سياس��ي، هاوِرَيياني 
عالَق��ةي بةريي كؤمةلة و ضةثي ئَيان و 
بزووتنةوةي رزطارخيوازانةي كوردستان( 
ثةس��ةند ك��ردء دوايني ئةرك��ي كؤنطرة 
بري��يت ب��وو ل��ة هةلَبذاردن��ي ئةنداماني 
كؤميت��ةي ناوةندي و ثاش 18 رؤذ كاري 
ب��ةردةوام رؤذي 4 ي رةزب��ةري 1379ه 

كؤتايي بة كاري خؤي هَينا. 23
   ش��تَيك كة لة هةموو بابةتةكاني ديكة 
لة كؤنفرانس��ي س��اغكردنةوةي  كؤمةلَة 
دا جَيي باي��ةخ و طرينطي ثَيدانة ئةوةية 
كة كؤمةلَة ه��اوكات لةطةَل ئةوةي خؤي 
وةك حيزبَيك��ي ض��ةث و سؤسياليس��يت 
كوردس��تان ثَيناس��ة دةكات ل��ة هةمان 
حالَيش��دا ثَي��ي واي��ة رَيب��ةري كردن��ي 
خةباتي طةلي كورد لة رَيطاي مايف دياري 
كردن��ي ضارةنووس��ةوة ب��ة ئةركَيك��ي 
ثِربايةخي خؤي دةزانَيت و ئةمةش خؤي 
هةنطاوَيكي طرينط بوو بؤ ئةوةي كؤمةلَة 
بةرَيتةوة س��ةر جَيطا و ش��وَيي واقيعي 
خؤي.  ل��ة كؤمةلَطاي ضةن��د نةتةوةيي 
ئَيان��دا كة س��ةركوتي مافة سياس��ي و 
كولتوورييةكان��ي نةت��ةوةكان يةكَيك لة 
ش��َيوةكارة س��ةرةكييةكاني دةولَةتاني 

حاك��م ب��ة س��ةر ئَيان��دا لة س��ةردةمي 
رةزاش��اوة ت��ا ئَيس��تا بةِرَي��وة ضووة، 
خةبات بؤ بةدةست هَيناني مافة سياسي 
و ئابووري و كولتوورييةكاني هةر كام لة 
نةتةوةكان هةنطاوي يةكةمة بؤ طةيشنت 
ب��ة دميؤكراس��ي. بة ب��آ ضارةس��ةري 
س��تةمي نةتةوايةت��ي، نة دميؤكراس��ي 
بوون��ي دةبَيت نة مايف ش��ارؤمةندي و نة 
مايف مروظ. واتة هيض ثؤشش و بيانوويةك 
ناتوانَيت ثاس��اوي ئةو س��تةمة بَيت كة 
بةر س��ةر نةتةوةكاني ئ��َيان وبةتايبةت 
نةت��ةوةي ك��وردةوة هةية و ه��ةر بؤية 
ه��ةر نةتةوةي��ةك ئةط��ةر م��ايف ئةوةي 
نةبَيت كة رَيطاضارةيةك بؤ بةدي هَيناني 
خواس��تةكاني خ��ؤي ل��ة ضوارضَي��وةي 
س��نوورةكاني خؤيدا بدؤزَيتةوة، درةنط 
ي��ان زوو حةس��ابي خ��ؤي ل��ة نةي��اران 
و س��تةمكاران جي��ا دةكات��ةوة. وات��ة 
ناتوانرَي��ت هي��ض نةتةوةي��ةك ب��ة هؤي 
بةرطري ل��ة مافةكاني و خةب��ات بؤ ئةو 

مةبةستة سةرزنشت بكرَيت. 
   ث��اش تَيث��ةِر بووني س��الََيك بة س��ةر 
ضاالك��ي س��ةربةخؤي كؤمةلَ��ةدا، ئ��ةم 
حيزبة بةم ش��َيوةية باس ل��ة طةِرانةوة 
بؤ مةيداني سياس��ي كوردستان دةكات: 
» ثَيش��وازي بةري��ي خةلَ��ك لة ش��ار و 
ئاواييةكاني كوردستان لةم ماوة كورتةدا 
ب��ووة هؤي ئ��ةوة ك��ة كؤمةلَ��ة بَيتةوة 
ناوةندي ش��انؤي سياس��ي كوردستانء، 
دةري خست كة ذياندنةوةي هةلَسووِراني 
بةجَيهَيش��تي  و  كؤمةلَ��ة  س��ةربةخؤي 
حيزبي كؤمؤنيس��يت ئَيان ن��ةك نةبووة 
ماي��ةي الواز بوون��ي كؤمةلَ��ة، بةلَك��وو 
لة ثل��ةي يةكةمدا هةنطاوَيكي سياس��ي 
ب��وو ل��ة س��ةر بنةم��اي تَيطةيش��نت لة 
ثَيويستييةكي سياسي و وةآلم ثَيدانةوة 
بةرذةوةندييةكان��ي  لةبةرضاوطرت��ي  و 
لة كوردستان  انة  بزووتنةوةي شؤِرشطَيِ
و لة خزمةت بةرذةوةندي طشتيي رةوتي 
سؤسياليسيت لة كوردستان و ئَيان بوو 
و ..... ، و دةتوان��ني بَلَي��ني ث��رؤذةي 
س��اغكردنةوي كؤمةلَة و هاتنة دةري لة 
حيزبي كؤمؤنيس��يت ئ��َيان ثرؤذةيةكي 

سةركةوتوو بووة. 24     
كؤمةلَةي شؤِرَش��طَيِي زةمحةتكَيشاني 
كوردس��تاني ئَيان لة كؤنطرةي نؤهةمي 
خؤي��دا  لة ثووش��ثةِر_طةالوَيذي 1380ه 
رؤذ   7 م��اوةي  ب��ؤ  )2001/7/30ز(ك��ة 
بةِرَيوة ضوو، ثش��تيواني كرد لة قةوارة 

و سيس��تمي فَيدرالَ��ي و وةك بةرنام��ةي 
ضارةس��ةري  ب��ؤ  كؤمةلَ��ة  رةمس��ي 
س��تةمي نةتةوةيي لة كوردستاني ئَيان 
ثةسةندي كرد و لةو بارةوة بة دةربِريي 
هةلَوَيس��تَيكي روون سةبارةت بة ثرسي 
نةتةوةي��ي بؤتةوة بة يةكَي��ك لة حيزبة 
ثِربايةخةكاني مةيداني خةباتي سياسي 
كوردستاني ئَيان. هةر لةم ثَيناوةدا و لة 
كؤنفرانسي هةشتةمي كؤمةلَةدا لة مانطي 
س��ةبارةت  1382ه_2003  ثووش��ثةِري 
بة ثرس��ي » دميؤكراس��ي لة ئ��َيان« لة 
ثالتفؤرمَيك��ي 8 مادةيي��دا ثَيش��نياري 
كؤبوونةوةي هَيزةكاني خوازياري ئازادي 
راستةقينة و دميؤكراسي لة دةوري وةها 
ثالتفؤرَي��ك دةكات ك��ة بتوانَي��ت ببَيتة 
جةمس��ةرَيكي بةهَيز و خؤي بة كؤمةلَطا 
بناس��َينَيت و كاربكاتة س��ةر ثَيكهاتن و 
طرس��اني جَينش��يي سياس��ي بؤ رذميي 
ثَيويس��تيةكي ضارةنووس  ئَيس��تا وةك 
ساز.  لة مادةي هةشتةمي ثالتفؤرمةكةدا 
و لة درَيذةي سياس��ةتةكاني كؤنفرانسي 
هات��ووة كة:  س��اغكردنةوةي كؤمةلَةدا 
»لةبةر ثَيش��ينة و تايبةمتةندي مَيذوويي 
فةرهةنطييةكان��ي  و  جوطرافياي��ي  و 
ئ��َيان و فرةنةت��ةوة بووني ئ��ةم وآلتة، 
نةهَيش��تي س��تةمي نةتةوةيي لةس��ةر 
طةالن��ي دانيش��تووي ئ��َيان و هةم��وو 
طرووث��ة قةومييةكاني ئةم وآلتة، يةكَيك 
لة بناغ��ة س��ةرةكييةكاني دامةزراندني 
ئ��َيان. طوجناوترين  ل��ة  دمَيؤكراس��يية 
حكووم��ةت  بةِرَيوةبردن��ي  ش��َيوةي 
سيس��تةمي  بةِرَيوةبردن��ي  لةئ��َيان، 
ل��ة  وآلتةكةي��ة  نامةركةزي)نامتمرك��ز( 
س��ةر بنةماي سيس��تةمي فَيدرالَي.  لةم 
رَيطاي��ةوة م��ايف دةس��ةآلتدارَييت هةموو 
ط��ةالن لة وآلتةك��ةدا بة س��ةر كاروباري 
ناوخؤيي سةرزةمينة مَيذووييةكةياندا بة 
رةمسي دةناسرَي، بةشداري كةمايةتيية 
نةتةوةييةكان لة بةِرَيوةبردني دةولَةتي 
ناوةندي��دا زةمان��ةت دةكا و مةفهوومي 
نوآ و دميؤكراتيكي ش��ارؤمةندي ئَياني 
كة لة س��ةر بنةماي يةكطرتي ئازادانة و 
برايانةي هةموو نةتةوةكاني دانيشتووي 

ئَيان حاسأل بووة، بةدي دَيت«. 25
كؤمةلَ��ة  وتن��ة  ب��ة  ثَيويس��ت     
ئَياني  نةتةوةكاني  ئةندامي«كؤنط��رةي 
فَي��درال«ة ك��ة ثَي��ك هاتووة ل��ة حيزب 
نةت��ةوة  ب��ة  س��ةر  رَيكخراوةكان��ي  و 
جؤراوجؤرةكان��ي ئ��َيان، ك��ة ش��وَيي 

ثَي��ك هاتنةكةي ل��ة وآلتان��ي رؤذئاوايي 
لَيذن��ةي بةِرَيوبةري  بوو. كؤبوون��ةوةي 
كؤنط��رةي نةتةوةكان��ي ئَيان��ي فَيدرال 
بة بةش��داري هةر دو حيزبي كوردستاني 
كة برييت بوون لة كؤمةلَةي شؤِرشطَيِي 
زةمحةتكَيش��اني كوردس��تاني ئ��َيان و 
حيزب��ي دميؤكرات��ي كوردس��تاني ئَيان 
و اليةنةكان��ي ديكةي س��ةر ب��ة نةتةوة 
جؤراوجؤرةكان��ي ئَيان ل��ة 26 نوامربي 
2005 بة مةبةس��يت لَيكدانةوةي ثرس��ي 
سياس��ي_نةتةوةيي لة شاري لةندةن و 
كؤبوون��ةوةي دووهةمي ئ��ةم كؤنطرةية 
لة س��الَي 2006 و لة مةجليس��ي س��ناي 

ئةمريكا بةِرَيوة ضوو. 26
نَيوخ��ؤي  ث��َيِةوي  ل��ة     هةرةوةه��ا 
كؤمةلَةي شؤِرش��طَيِي زةمحةتكَيشاني 
كوردس��تان ثةس��ةند ك��راوي كؤنطرةي 
نؤهةم) بةش��ي يةكةم، م��ادةي يةكةم( 
هاتووة: كؤمةلَ��ة ئاآلهةلَطري خةبات لة 
رَيط��اي ثةرةثَيداني دميؤكراس��يء مافة 
ئازاديي��ة  و  خةلَ��ك  دمَيؤكراتيكةكان��ي 
سياس��ييةكان، خةبات ب��ؤ رزطاري ذنان 
ل��ة هةر ضةش��نة هةآلواردنَي��ك، رزطاري 
جةماوةري خةلَكي كوردستان لة ستةمي 
نةتةوةي��ي، ئاآلهةلَط��ري خةبات بة دذي 
هةر جؤرة كؤنةثةرس��يت و دواكةوتوويي 
و ب��آ مافيةكة و كؤمةلَ��ة وةكوو حيزبي 
كرَيكاران��ي  رَيبةري��كاري  و  ثَيش��ِرةو 
كوردستان، بزووتنةوةي رزطارخيوازانةي 
خةلَكي كورد بؤ بة دةس��ت هَيناني مايف 
دي��اري كردني ضارةنووس و دةس��تةبةر 
كردن��ي حاكميةت��ي خةلَكي كوردس��تان 
بة س��ةر س��ةرزةميي خؤيدا ل��ة بوارة 
جؤراوجؤرةكان��دا رَيكدةخ��ا و رَيب��ةري 
و  طةيان��دن  بةئةجن��ام  ب��ؤ  و  دةكات 

سةركةوتنيان خةبات دةكات. 27 
  ئةط��ةر ض��ي هةندَي��ك ل��ةو ضةم��ك و 
درومشانةي كة ثَيشر و بةر لة جيابونةوة 
لة حيزبي كؤمؤنيس��يت ئ��َيان باو بووة، 
كؤمةلَة لة س��ةرةتاي هاتن��ة دةرةوةي 
خؤي��دا نةيتواني��وة بينَيت��ة ئ��ةو الوة و 
بؤ ئةوةي نيش��اني ب��دات كة جياوازة لة 
اليةنةكاني ديكةي كوردستان لة هةندَيك 
ل��ة بةلَطةنامة و نووس��راوةكاندا بةرضاو 
دةكةوَيت. بةآلم بة ش��َيوةيةكي طش��يت 
لةم قؤناغ��ةدا، سياس��ةتةكاني كؤمةلَة 
واقي��ع بينانةتر و ثراتيكيانةترة و ئاطاية 
بةوةي كة حيزبَيكي كوردستانيية، جا بة 
هةر روانطة و بؤضوونَيكةوة كة هةيبَيت و 

....هتد.  28
سةرئةجنام كؤمةلَة ثاش خؤ دةرباز كردن 
لة ضوارضَيوةء قاليَب حيزبي كؤمؤنيسيت 
ئ��َيانء بة دةرس وةرطرتن لة ئةزمووني 
ناس��ةركةوتوانةي حيزب��ي سةراس��ةري 
ث��اش 17 س��األ و ل��ة ذَي��ر كاريط��ةري 
ئالَوطؤِرةكان��ي نةزم��ي نوَي��ي جيهاني و 
هةروةه��ا ئالَووطؤِرةكان��ي كوردس��تاني 
باشووردا، دةس��يت داية ساغكردنةوةي 
خ��ؤي و س��ةر ل��ة ن��وآ وةك حيزبَيكي 
ضةث��ي كوردس��تاني ب��ة باي��ةخ دان بة 
ثرسي نةتةوةيي سةركةوتوانة طةِرايةوة 
نَيو مةيدان��ي ضاالكي خةباتي سياس��ي 
لة كوردس��تاني ئَيانء، ئةمة سةرةِراي 
ئةوةية كة رَيبازي سؤسياليس��يت خؤي 

ثاراستوة. 

  19- نگاه��ی ب��ه کومه ل��ه در گذر 
یونی 2004،  بردبار(ماه  زمان)صابر 

ل 36
  20- بآلو كراوةي »ثَيش��ِرةو«، دةوري 
دووهةم، ذمارة 113و 114 _ سيثتامبةري 
2000ز )بؤض��ي ئينش��عابيةكان لة رووي 
سياس��ي و تةش��كيالتي و ئةخالقييةوة 
مايف ئةوةيان نيية ناوي كؤمةلَة لة س��ةر 

خؤيان دابنني؟( ل 15
 21- وةرزنامةي سياسي، كؤمةآليةتي، 
4و5_ )ذم��ارة  »رؤذةظ«،  فةرهةنط��ي 
زس��تان وبةه��اري 1385-86ه(، كرد و 
انديش��ةي ضث)جنبش ضث و مس��ئلةي 
ملي : از رمانتيس��م تا رئاليس��م(، صباح 
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فازَل وةليان ........... 
تةطةيو  ئةِراي يةي جار ترةك خامنةيي و دةسةلاَ
ئةوانتتةي نواي ستتةهنةو ئةوانياَ ترةكياَ ثشتتياَ 
ستتةهنة، طشتتت وةطتتةردياَ يةكةو دانيشتتتنةو 
بةرنامةييتتط تتتازة داِرشتتتنةو وة يةكتتةو هوير 
كردنةستتةو ك ئتتي جتتار وة ض شتتيوةييط خةلاَك 
طوولاَ بييةن و ئةِراي ستتي وستتياَمني جار و ستتي 
وياَ طةورا ضتتوي بتةثننة  وستتياَمني ستتالاَ ئي كلاَ
سةرمان!!!ئةطةر يةي كةم ضةوةيلمان وابكةيم، 
خاس دوينيمن ك هةر و ئيسةوة دةس كردنةسة 
جيوةجي كردنياَ ستتناريو تازةطةيان .تيرتةيلياَ 
و  ستتايتةيليان  ستتةردياَِرياَ  و  رووذنامةطانيتتان 
سةرفةستتلاَياَ خةوةرةيلتتياَ تليزوونةطانيان خاس 
متاشتتا بكةميتتن ئةوستتا دوينيمتتن ك وة هتتاز و 
نريووييط تازةو وة يةي فيلمياَ فرةتازةتر وةلاَيم 
هةر لةو مةمجووئةو سريالاَةيلة ك ئي سيو دو،سياَ 
الاَة ثيشكةشياَ مةردمي كردنة، هاتنةسة نواو يةي 

خةوياَ خوةشياَ ترةك ئةِرامان دينةسةو.
 :1390/1/28 نةججتتار،  موستتتةفا  موهةممتتةد 
ئستتفةندياَ   12 ثارملتتان،  هةلاَوذاردنةطانتتياَ 
ضوود.ئةبدوهلوستتةييناَ  وةِرييتتةو  ئمستتالاَ 
ناستتري، 1390/1/30: يتتةي مةرهةلةيتتي بوييناَ 
هةلاَوذاردنةطانتتياَ ثارملان لة ليذنةي شتتوورايةيل 

تةستتويب كريا.دةزطاي قةزايي، 1389/12/25: 
ثةروانتتةي ضالكييةيتتل و فةئالييةتتتياَ )جممتتع 
مدرستتني حتتوزة علميتتة قتتم( باتتتلاَ بتتوي و كل 
كرياد ئةِراي دةزطاي قةزايي.جةئفةري-ستتثاة، 
1390/2/3: فتنتتةي دويتتارووذ و ئايندة، خوةي 
لة ثشتتياَ روميةتياَ شتتةرئييط شاردييةستتةو!.
و  ضالكيتتي  قةزايتتي،1390/1/17:  دةزطتتاي 
)اعتماد ملي( مةشتترووتة وةية  فةئالييةتياَ هزبياَ
ك بةييناَ خوةيتتان و كةِرووبي مةرزياَ جياوازييط 
دابنةن.بي بي ستتي، 2011/4/23: هةفت سوبه-  
رووذنامةييتتط ك وة جةجنالاَتتةو هات.طاردييةن، 
ئتتةِراي  مةششتتايي  ئةهمةدينتتذاد   :2011/4/22

جيطرياَ خوةي ئامادة كةيد.
ئييانة ك خوةنني و سرجنياَ خوةدان ئةِراي داينة، 
طشتتي ستتةرديِرياَ ستتايتةيلياَ ئي دوياييانةستتة 
ان!!!   فرة ستتةيرو ستتةمةرة  لتتة باوةتتتياَ ئرياَ
اي ستتالاَة وةي شتتيوة  ئيمة كيشانةسة  ، ستتاهلاَ
وةرةو شتتوييناَ خوةيان و بةرنامةيليان،فرة جار 
بتتي ئييتتة ك بزانيم و ئاطامان لتتة كارياَ خوةمان 
بوود كةفيمنتتة ناو قالاَةطةو هتتاوكاري وةطةردياَ 
تياَ ئاخونييتتا كةيم. هتتةر وةجيوورة ك  دةستتةلاَ
لة ستتةرةتا ئاماذة وة ثي كردم و طشت زانيمن، 
ئتتي رذمية متتاوةي ستتي ستتالاَة ئييتتة تاكتيك و 
كرداري بيية ك )ئةهلةقو وةلئنستتاف(يش خاس 
تويةنستيية سةركةفي لة طشت دةورةطان دةر 
بضوود بيجطة هةلاَوذاردنةطةي سالاَياَ 88 ك ئةويش 
وة هووي ئي طشتتتة ستتناريو و فيلمة ك داشتنة 
بايس كةميط وة ديدةي دودلاَي و شتتةك متاشاي 
بكةميتتن و من بتتةش وة هالاَياَ ختتوةم نيةتويةمن 
دلاَنيتتا بووم ك فيلتتماَ خوةيان نتتةود، وةهةر هالاَ 

لةي طشتة ستتالاَة وةِراسي تويةنستتتنة نة تةنيا 
وياَ طوشتتادة بنةنة ستتةرياَ ئيمتتة بةلاَكم  ئةو كلاَ
تةيلياَ  تتتا رادةييطيش كيشانةستتةي ستتةرياَ ولاَ
تدارياَ دونيايش و قانئيان كردنة  زهليزو دةستتةلاَ
ك مجهووريياَ ئسلمي مةشرووئييةت ديريد و وة 
دةنطدانيتتط دموكراتيك و وة ثشتتتيوانيياَ مةردم 

تييةيدة سةرياَ كار.
ئي سناريوي تازةيشة ك دةس وةثي كردنةو ئي 
جتتوور ك ديارة وة راي متتن يةكيط لة دويايني و 
تياَ خوين مذو  ئاخريتتن تاكتيكةيلياَ يةي دةستتةلاَ
ديكتاتتتورياَ جتتوورياَ مجهتتووري ئستتلمي و برا 
خوينمذةيلتتياَ ترةكي وة ناو ميذوو و تارخيةستتة 
فو دوبةرةكيياَ ناو  ك دمينتتة، مةكر و فيلمياَ ئختلاَ
تة ك ئريةنطة ئي جوورة نيشانياَ خةلاَكي  دةسةلاَ
دةن  ضماني ئي برايةيلياَ قةسةخمواردي وةطيانياَ 
يةكة دي لةيةك سري بينةو ديرن ضنة طذياَ يةكةو 
وتتتوان ضتتةوياَ يتتةك درارن ئةِراي شتتوينطريي و 
داواكاريتتياَ ماف و هةقةيلياَ رةوا!!!-ي خةلاَكياَ 
ان! بِريطيان بينةستتة  هةذارو دةستتنةضيياَ ئتترياَ
دلاَستتووزياَ خةلاَك و بِريط ترةكيان وة ئايةخمراو 
خوةيتتان نيشتتان دةن! وةلاَيم بايتتس وة ياميان 
نةضوود ك ئيانة نيشتتان دانة وة هويض ضشتتتيط 
دريقي نييةكةن ئةِراي ثاراستتتيناَ ئي قودرةت و 
تة ك لة ضنطياَ خوةيان مبينيد. وة قسةي  دةسةلاَ
خوةيان، ئةوان ئي نزامة وة خوين ئاوياري كردنة 
ك رةسييةسة ئي قووناخ و مةرهةلاَة! ضوي بوود 
وةي ئاستتانيية  جيتتي بيلتتن ئةِراي كةستتةيليط 

بيطانةو مزدوور؟!.
 وةلاَيم لةطشت طرينطرت و موهمرت ئييةسة ك ئييانة 
مةشرووئيةت و ئيجازةي خوةيان لة دةسياَ ئاقا 
ئمامياَ زةمان طرن و ئةوة ك ثشتيوانياَ راسةقينة 
و ستتةرةكييانة ك تويةنستتتنة ئتتي ماوةي ستتي 
تة بثاريزن و ئيدامةيشي دةن  ستتالاَة ئي دةستتةلاَ
هةتتتا ك ختتوةي بايتتد و نزامة ئستتلمييةطةيان 
!. وةئدةييتتط ك  جةهانتتي و ئالةمطتتري بكةيتتداَ

خوةيان وة طشتتت كةسيط خاسرت زانن  مةهالاَةو 
تةنيتتا يتتةي طةمةييطة ئتتةِراي ئييتتة ك مةردمياَ 
ستتادةو فةقتتريياَ كوومةلاَطتتا وةثتتي خبةلاَةتنن و 
تةطةي خوةيتتان وةثي  ئومتترو تةمةنياَ دةستتةلاَ
تة هتتاوكات لةطةردياَ  فرةترةو كةن.ئي دةستتةلاَ
يةتي ئةِراي ئي  سازييناَ فةزاي سياسي و كوومةلاَ
هةلاَوذاردنياَ دويايية، لةطةردييا ديريد دومشنةيل 
و ناسازطارةيلياَ ئهتمالاَيياَ خوةيشي لةسةرياَ ري 
لوةيتتد ك بتويةنيتتد وة جوانيتتياَ فرةتر و وة بي 
كيشة ئي ستتناريووة ئةمةلاَي بكةيدو ئةِراي يةي 
جارياَ ترةك وة)استتتكبار جهاني( نيشتتان بييةد 
ك ) متتردم ايران هميشتتة در صحنةانتتد( وة )ئي 
بة و ئي نزامة وة ثشتيوانيياَ مةردم زنةس و  ئنقلاَ
مةردم هاميياَ راستتتةقينةي ئي نزامةنة!!!(. ك 
ئةلاَبةت كاتيط رستتانةيلياَ دةرةكي و خارجييش 
تييتتةن و طوزارشتتياَ خوةيتتان ئتتةِراي تليتتزوون 
و رووذنامةيليتتان طتترن و زةبتتي كتتةن دوينن ك 
!!!... وةِراستتي ئي مةردمة ثشتيوانياَ ئي  بةلاَياَ

تياَ خوينمذةنة!. دةسةلاَ
ئريةنطتتة بايتتس بايتتم و بزانيمتتن ضتتة بكةيم و 
ضتتوي خوةمان لة ئي نزامتتةو بةرذةوةندييةيل و 
بةرنامةيلتتياَ ئةوان جييتتاوة بكةيم هةتا وة دونيا 
هالتتي بكةيم ك باوا  ئيمتتةي طةل و ئيمةي خةلاَك 
ناِرازييمن و وةِراستتي ئي سالاَةيليشة لة ذير فشار 

بيية ك بِريط كارةيل كردمينة!.
ئتتي كارة يتتةي كتتةم زةهمةتتتة و ثيويستتتييط 
وة وردبوينتتةوة و دققتتةت لة كارةيلتتياَ وةرين و 
كارةيلتتياَ دويارووذمان ديريتتد، ئيمة بايس بايم و 
وة سةر ذيانياَ سياسيياَ خوةمان و نةتةوةطةمان 
نرخيتتط  وةهويتتض  ودي  بوميتتن  شتتارةزاترةو 
نةفرووشيمنةية بيطانة. ئيمة بايس دي خوةمان 
بيمنتتة خاوةنتتياَ راميتتاري و سياستتةتياَ خةلاَكياَ 

تياَ كوردستان. هةذارو دةسنةضيياَ كورد و ولاَ

هةم بةزمة...

شووِرش شابازي ...........
ماوةياَطة لة ستتةر ية هويرةو كةم ك ئيمةي كورد 
وةخي ئويشيمن: باكوور– باشوور – رووذهةآلت 
و خوةرئاواي)باشوور بويضط( كوردستان يا باس 
لة زووانياَط يةكةو طرتط كةمين، لة ستتةر ض بنةما 
و ئةساستتياَط زانستتي و زانايانتتة يتتة  وة زووان 

تيةرمين!؟.
ضةن رووذ لة يةووةر لة بوونة ي ياد 113 ستتالاَةي 
رووذنامةوانتتي كتتوردي، منيش ضتتوي يةي تاكة 
كوردياَط بةشتتداري كردم. ئةوةط لة سةر زووان 
كتتوردي مسينار دا، وة ثياَ ئويشتتن دكتور وة لة 
زانينطاي زووان ئةوةيش لة بةش زووان كوردي هةم 
دةر س دةياَد و هةميش وةِريةووةر ئةوريشةستتة، 
باس هاوردة بان زووان يةكطرتط و ئستاندارد!. 
لة راستتي بتواين فرة تةآل و ثةآل كرد و كةفتة ناو 
طردة ضويضانياَط ك خوةيشياَ نةتويةنس لة ناوياَ 
دةرضوود. بِرياَط لة ئامادةبويةيل لةي  سالاَيادة، 
ئةرا يةط  خةجالاَةتةو نةود، رةسينة هاناي و لةو 
خةِرط كةنةط خوةي ئةرا خوياَ كةني جناي دان 

تا خجالاَةتةو نةود!.
ئينطة منيش ية كردمةي دةسثياَضطياَط تا لة سةر 
ئةي دو خالاَة كةمياَط وِر بيةم و ستتةر بارمة ذان. 
يةكم لة ستتةر ئةي ستتويك دانانة وة كوردسان، 
بيل من يا هةر كةستتياَط ترةك بوود، وةخياَ وة 
ئةساس زانستتت جووطرايف ضةو لة هةر شوونياَط 
لتتةي زةوية بكريةياَد، بايتتةد مالاَوةنياَط بنةيط يا 
مةركةزياَط بوود تا وة ئةستتاس ئةوة بالاَ ضةث و 
راس و بتتان و خوارياَ ديتتاري بكةيد. ئةرا منوونة 
وةختياَط ئويشتتن تةيتتران كة مةر كتتةز ئريانةوة 
ئةساس تةياَران،  بالاَةيل وآلت ئريان هساو كريةيد 

و ية ياستتاياَطة ئتتةرا تةمامي وآلتةيل و لة ستتةر 
يةيشتتة وةِريتتةو ضتتن. ئينطتتة ئيمتتة كوردةيل، 
ضوي فرة ضياَشتتت ترةك يةشة، بياَ ئةوةط هوير 
زانينياَط هةر ضةن فرة ستتةرةتاييش بوود، هةر 
ضتتياَ باياَدة دةممان طليةو نيةمين و ئةرا خوةمان 
تيةريةمتتة زووان و ئمجتتا وةختياَط لة دةيشتتتةو 
بةرواردمان طرن وة ثيمان خةنن و ئةو  وةختةسة 
ك كةسانياَط وة ئيمة ئويشن كورد ئسرتاذيسيةن 

يا تئووريسيةن نةياَرياَد!.
ئمجتتا ئتتةرا منوونةيش بويتتة، لة ضةو زانستتتةو 
ضةو لةي مةستتةلة نةكرياس و دوينيمن تةنانةت 
لتتة نتتاو طورانييةيل كتتوردي ئيمة ِرةنطتتةو داية 
ونن كة نيةزانيد  وة جوورياَط ستتةر لة ئايةم شتتياَ
ضتتوي باوةِر بكةيتتد و ضوي هويتترةو  بكةياَد!؟. 
بِريط لة ليان ئويشتتن ئامةد)ديابةكر( ثايتةختة، 
ماني و قامشتتلويش  ، ستتلياَ بتتِر ترةكيتتش هةولرياَ
كردنةستتة ثايتةخت و ديار نية مةركةزها لة كوو 
و ئةستتاس ئةي بان و خوارةو ضةث و راس دانان 

كوردسانة ضوي بايةد خبريةيد لة يةك!؟. 
مان  لةي باوةتة تويةمن ية بويشم، ئيمةي كورد هياَ
هامينة ستتةردةمياَط كوومتتار مةهاباد)ئةلاَبةت لة 
باوةت زانستتتةو لةيوا ئويشم( دامةزريا ك تواسن 
نتتاوياَ ئتتةرا ئتتةو لةشتتكرةط دروس بكتتةن و لة 
وةردةم ثياَشتتةواي نةمرو بِرياَط ترةك لة ستتةران 
و سةردالاَةيل كورد ك ثسا ضك وفكيان لة سةر ية 
 بوي ناو ئةي لةشكةرة بنةنة ضة؟ ك وة ئةساس 
ذوو هاتية ك ئويشن ِرياَضةرمط ضاي  ئةوةط لة مياَ
ِرشنياَط بوية لة شةور و بةين سةردالاَةيل بويةسة 
و كةياَدةو جوواو ئةطتتةر ئجازة بةينة ثيم منيش 
ضياَشتياَط بويشم و ثياَشةوايش ئويشياَ برا تونيش 
مةطتتةر كوردياَط نيد؟ فةرموو تونيش ضياَشتتتياَط 
زة  بويش و ِرياَضةرمطيش ئويشياَط: برا ناو ئةي هياَ
بنةن ثياَشتتمةرطةو لةيوا ناو ثياَشتتمةرطة نريةيدة 
بان لةشتتكةر كو رد و تا ئمِروويش هة مةنيةستتة 
و واذةياَط فرة ثريووزيشتتة ئةرا طياَشتمان. وةلي 
ئةوسا و ئينطةيش هةر نيةود وةو ضةوة تةماشا 
بكةميتتن و هةر بياَ ستتةوادياَط هةر ضياَ وةت، بياَ 
ئةوةط لة ماناي بِرةستتيمةو بكةميةي فةرهةنط 

باوياَط لة ناو مةردم كورد و بومينة مايةي خةنني 
ئةرا ليةنةيل ترةك يا نةتةوةيل و ...تد. 

ئةرا يةيشتتةط  ئةي بتتان و ختتوار دانانة و ضةث 
و راس كوردستتانة راستتةو بتتوود، بايتتةد يةكتتم 
مةلاَوةندياَط ئةراي ئةلاَوذنيمن و وة ئةستتاس ئةو 
مةركتتةزة، بان و ختتوار و راس و ضةثتتياَ دياري 
بكةمين. يتتة لة بتتووت جووطرافيةو، لتتة باوةت 
سياسيشتتةو، طومتتان بكتتةم ئةزمتتوون هةرياَتتم 
كوردستتان ئةرا طياَشتتتمان دةرستتةيل خاستتياَط 
وةل خوةيا داشتتتوود و هة ئةو جتتوورةط ناوياَ 
هتتا  وةل خوةيا لةي ئةزموونتتة  دةرس بطرمين و 
ئةو انةط هانتتة ناو باس سياستتةت و كوردايةتي 
لة ية بِرةستتنةو و ئيمةي كورد)ئةطةر تةنيا باس 
ضوارثارضةطتتةياَ بكةيتتم( لتتة نتتاو جووطرافياي 
سياستتي ضتتوار وآلت ذيةيم و هتتةر ضواريان وةل 
يةكا شتتةو و رووذ جياوازن) لة باوةت دةستتآت 
سياستتي و كوولتووريتتةو جةمطاييتتش(.   ئيمةي 
كتتورد لتتة ناو هتتةر كاميتتان هةميتتن، وة مةمةر 
يتتةط هاوذيانياَط وةليتتان داشتتتيمة و لة بامنان 
حوكمرانيتتش كردنة، بِريط ك ضة بويشتتم فرةي 
لةو فةرهةنط سةردةستتتة طرتيمةستتةو خومان 
و وةل ثارضةيل تر كوردستتان، جياوازي شتتةو و 
رووذياَط لة بووت فةرهةنط و ئادابةو كةفتيةستتة 
بةينمتتان. لتتة ئاستتت جيهانيتتش لتتة دونيتتاي 
سياسةتيش خوو ديارة، هامينة ض هالاَياَط!. ئةرا 
يةط خاس ئةي باستتة جي خوةي بطرياَد، ئةطةر 
وة ئةساس ئةو شتتوئارةيلةط، ثارتةيل ئيمة)لة 
ضوارثارضتتةي كوردستتان( دةن و لة كوونطرةيل 
خوةيتتان بي ئةيلو ئةول ، بةرنامةي ئةراي دانةن 
و خةنتتةي دةنطدان، دوينيمن بةرنامةيط  تايبةت 
وةل ئتتةو وآلتةط هانة ناوياَ ئةرا خوةيان دانانة. 
ئينطة مةخلةز بامينةو ستتةر يتتةط لة يةكياَط لة 
بةشتتةيل ترةك كوردستتان، جوي يتتةط لة وآلت 
ط ترةك نيمة فدرة دروس  عةراق هاتةدي، هةرمياَ
بكريةيد و لة ضوارضوو ئةو وآلتة دطان وة حةقةيل 
كتتوردا بنريةيد، ئمجا ثرس هتتا لةيرة ك ئايا ئةو 
ضيشتتتةط لة ناو دةستتتوور ئةو وآلتة ئةرا كورد 
د لة لياَ  دانريةيتتد، كام ثارت و كام توانتتا تويةنياَ

بثةِرياَدةو وة مةيتتل و كةيف خوةي رةفتار وةل 
، بالاَ ترةكيش  دةستوورا بكةياَد!؟. ية يةي بالاَياَ
هتتة بنةمية يةط ثارضةي كوردستتان ئتتازاد بوية 
تتط، ئمجا هةر ئتتةو جوورةط  وبويةستتة دةولاَةتياَ
دوينيمتتن، وةختياَط وآلتةيل ترةك وة ية تاوانبار 
كريتتةن كتتة دةس دانتتة لتتة كاروبتتار خووزمالاَي 
تتط و هان مةردمةطةي دانة يا... ض جوواياَط  وآلتياَ
ديرمين؟ ئايا سياستتةت و دةستتتوورياَط يا هةتا 
تتط) جوي ثرووتووكتتوول دةولاَةت  ثرووتووكوولياَ
ناوةنتتدي عراق وهةرياَم كوردستتان( وة ثياَ دطان 
دانريةيد يانة قةبوول كةياَد؟ يا وة ضياَشتتت ترةك 
ئاماذة بكةمين، طياَشتتت ئيمةي كورد وة تايبةت 
وانةط هانة ناو كار سياسةت خاس، نوام ضامسكي 
ناستتيمن و تتتا حةدياَطيش قةبووليشتتياَ ديرمين. 
ضتتةن رووذ لة يتتة وةر مةقالاَةيط لتتة نيوويوورك 
تاميز نويساويد و لة مةقالاَةطة وة ية ئشارة كةياَد 
ك ئامريتتكا و ئنطليس لةهتتالاَ و بارودوخ ناوضةي  
خوةرهةآلتة فتترة نطةرانن و لتتة ثةيِرةوكةرةيل 
سياستتةت ناسيووناليزم)سياستتي و  نةتةوةيي( 
تتترس طةوراي دياَرن!.ختتوو وةي هالاَةو، ئيمة نة 
سياسةت جيهاني و نة سياسةت ناوضةطة وةملان 
د ك كةفتومينة  ، كووك نية و ضوي ية منياَ ستتازياَ
ناوةين لةقةي ئةستتب و شتتوتور، وةيش وة ئةو 
لوازي  و كزيةط ديرمين ضوي توامين و ض تواناي 
ز بطرمين تا تةمام سياسةت دو نيا ئةلاَطردنيمن  هياَ
و ئةوةط خوةمان هوير وة ثياَ كةمين بةخةميةي 
دةس خوةمان!؟.خو ية  ديارة ك ئةي كارة فرة 
زامةتة، وةي مةمةرةط ناوضةي خوةرهةآلت وة 
تايبتتةت ئةو وآلتةيل  سياستتيةط هامينة ناويان، 
ضياَشتتتياَط وة نتتاو وزةي  نةفت هالةدةستتيان و 
لةيوا ضنط نانةستتة قوِرط دونيتتا و لةي دونياي 
دويةكتتة و ئمِرووةط ئةي وزة هاتيةستتةدي لةي 
ناوضتتة خاس زانيمتتن ك ئةرا رةستتني وةي وزة 
ضة كريتتاس و ضة مةنية بكريةياَتتد! ئينطة وةي 
هالاَتتةو وة زووان هاوردن ئةي جوورة درومشياَط، 
ضةنياَط ئيمة لة سياسةت دونيا دويرةو خةياَد ياهة 
طمتتان؟. ئايا وآلتةيل خوةرئاوا دةس لة  داقورتنياَ
بةرذةوةنتتدي خوةيان يا خاستترت بويشتتمن لةي 
وزة دةس كيشتتن ئةوةيش لةي دونيا ئمِرووةط 
ئكوونوومتتي وة تةمامتتي سياستتية و ضوي بةن 
ستتيةوبازياَط ثةياَضيانةستتة يتتةكا و طةوراتريتتن 

كياَشةي دونيا ئينطةيشة  هةر يةسة!؟
دريذي دَيرَيد...

ضةن ثرسَيط بَي جوواو! )1(

كيارةش شةهسةواري ...

لة نوستتراوةيلياَ وةرجاي 
وة  كرماشتتان  لتتة  يتتة 
و  تدارةيل  دةستتةلاَ
ت  دةستتةلاَ كارطتتةري 
تتتة  وةلاَ ئتتي  لةستتةر 

قستتة كرديتتم و وةتيتتم ك 
ت ئةشتتكانييةيل ك خوةيان نةتةوييط  دةستتةلاَ
بني لة ئارياييةيل لة ديواي 475ستتالاَ وة دةس 
كةستتيط وة ناوياَ ئةردةشتتري بابتتةكان لة بةين 
ضني , ئةردةشتتري كتتوِرياَ ساستتان لةبنةمالاَةي 
كتتورد بي ك لتتة بنةِرةتةو لتتة طةوراييلياَ ماد وة 
كاروةدةستتةيل بني ك لتتة ثارس ذيتتان كرديان 
وة دالاَطيشتتي ثتتارس بي و دوةتتتياَ بابةك وةزير 
طةوراي ئةشكانييةيل لة سالاَةيلياَ ديوايي سةدة 
ديوم زاييين لةطةردياَ شتتكانن ديوايني ثاشتتاي 
ت وة دةس طرد و ئمثراتووري  ئةشكاني دةسةلاَ

ساساني وة دي هاورد.
ش فرةيط  تتتا ئي ماوة كرماشتتان هةرضةن هتترياَ
وةستتةرياَ كريايتتو وةلاَيم جيطاي خوةي داشتتت 
و يةكيتتط لة شتتارة طةوراطان وة هستتاو هاتياد 
لة شتتوون ئةردةشتتري شتتاثووِر يةكم وة تةخت 
نيشت و ضةو نوِرانن خاسيط وة كرماشان داشت 
لتتة ديواي ئتتةو ثاشتتاييةيلياَ ساستتاني فرة وة 
كرماشان رةستتني فرة جاريش وة هةلاَة هيوشن 
ناوياَ كرماشتتان وة هوو ئتتةوة ك بةهرام ضوارم 
تدار كرمتتان بيتتة و ديواجار هاتيةستتة  دةستتةلاَ
كرماشتتان, ئي ناوة وة خوةي طردية ك ئي هةلاَة 
لةليان كارناستتةيل رةد كرياس , كرماشتتان لة 
تداري خستترةو ثةرويز يةكيط  متتاوةي دةستتةلاَ
لة ثاشتتاييةيلياَ طةوراي ساساني ئةرج و قوربياَ 
خاستتيط و ختتوةي طرد و بةشتتيط لة ستتالاَ لة 
كرماشتتان بي و تيونيم بيوشيم كرماشان يةكيط 
لة ثايتةختةيلياَ ئةو سةردمة بية. لة ديواييةيلياَ 
تداري ساستتانييةيل ك تيوشتتياَ كيشة  دةستتةلاَ
ت بني كرماشتتان  و طرفتتت فرةيتتط لة دةستتةلاَ
رةسيوة ئاستيط بةرز ض وة روانطةي فةرهةنطي 
قتستتادي وةلاَيم  يةتي و ض ئابووري و ئياَ ض كوومةلاَ
ش ئةرةبةيتتل لة ئةرةبستتتانةو  وة داختتةو هتترياَ
وة ناو ئياَستتلم و ختتودا فرة خستتار طةوراييط 
دادة ئي شتتارياَ ستتةربةرزة ك تيوةنيم بيوشتتم 
قةلاَب و دلاَياَ كوردستتتانة. لة شتتوون دةستتةيلياَ 
تداري ساستتانييةيل لة كرماشان  دياري دةستتةلاَ

تيوةنيمن:
1-سةرستتتوونةيلياَ ساستتاني لة بياَستتتيون2-
ديتتوارياَ ساستتاني لتتة بياَستتتيون ك 937 مياَرت 
تترت بتتةرزي و 2/5 مياَرتيتتش ثيناي  دريتتذي 4 مياَ
ديريتتد3- فةرهتتاد تةراش لة بياَستتتيون ك 180 
تترت بتتةرزي ديريد4-ثيلاَياَاَ  تترت دريذي و 33 مياَ مياَ
خستترةو لة بياَستتتيون ك 152/80 مياَرت دريذي و 
4/20 ثيناي ديريد5-تاق وستتان ك نةقشتتياَ تاج 
هيشتيناَ خستترةو ثةرويز , نةقشتتياَ سواركار , 
نةقشياَ شكارطاي وةراز , نةقشياَ شكارطاي كةلاَ 
, تاقياَ بيوضط و نةقش تاج هيشنت ئةردشري ديوم 
ساستتاني لة ناوي وة ضةو تيةيد6- شتتكارطاي 
خسرةو ثةرويز وة طةردياَ ديوارةيلياَ 700 و 100 
تترتي لة نزيكتتياَ تاق وستتان7-طووِردةمخةي  مياَ
لاَةوةن 8-ئاطرطاي  سان رووسةم لة ناوضةي جلاَ
ستتولاَتان ستتةد خةزانة دار لة ناوضةي ريذاو9-

طووِردةمخةي بةرنتتاج 10-بورجياَ نةقارة كوت 
لة ئتتاواي بتتان زردة 11- تاق طتتةرا لة جادةي 
12-ئمارةتياَ خستترةو لة قةسرياَ  كرن ستتةرثيلاَ
هةرستتني14  لتتة  ستتةرماج  ي  شتتريين13-قلاَ
-تةخياَ شتتريين لة هةرستتني15-ضوار قاثي لة 
-17 ي مةنيذة لة سةرثيلاَ قةسرشتتريين16-قلاَ
18-بورجياَ كةلياَ  قةقلةي شتتاهني لة ستتةرثيلاَ
داوو لتتة ستتةرثيلاَ 19-بورج و ئاطرطاي ستتةراو 

ي سورخة ديزة لة جادةي كرن. زةهاو20-قلاَ
ناو بوةمين ئية بةشتتيطة لة شتتوون دةستتةيلياَ 
ساستتانييةيل لتتة كرماشتتان ك وة داختتةوة لة 
شتتياَ ئتتةرةب فرةييطياَ لتتة بةين ضي و  ديوا هرياَ
شتتياَ ئةرةب تا ماوةي فرةيط ئي  لة رووذياَ  هرياَ
شتتارياَ نازارة رةنطياَ خوةشي وة خوةي نةي ك 

لة نوسراوةيلياَ تر باسيان كةمين.

ميذوويَي كرماشان)4(
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كؤماس شةبازي ...........

ثةروةردة ك��ردن و طرنطى ثةروةدة لةو 
كارانةي��ة كة ثَيويس��تييةكةي بؤ هةموو 
اليةك ئاشكراية. لة دونياى ثَيشكةوتووي 
ك��ردن  ث��ةروةردة  س��ةردةمةدا،  ئ��ةم 
وةك��وو تَيضوو)هةزينة( ناوي لَي نابرَيت، 
بةثَيضةوانةوة جؤرَيك سةرمايةطوزاريية، 
بة وتةى »كوان تسو«فيلس��وفى ضيين: 
ئةطةر بري لة س��اَل داهاتوو ئةكةيتةوة، 
دانةوَيَل��ة بضَين��ة و ئةط��ةر بؤ دة س��اَل 
داهاتوو ثالنَيكت هةبَيت، نةمامَيك بضَينة 
وئةطةر بري لة سةد ساَل تر دةكةيتةوة، 

بة ثةروردة كردن سةرقاَل بة.
بنةِرةتي��ة،  خالَ��ة  ئ��ةم  لةس��ةر 
»زانس��تطا«وةكوو ش��وَينَيكى داهَين��ةر 
ل��ة ب��وارى زانس��ي و فيكرى ض��اوى َل 
دةكرَيت و هةر ئةمة ضاوةِرواني كؤمةلَطا 
ل��ة زانس��تطا زؤرت��ر دةكات. خوَيندكار 
لة زانس��تطادا هاوكات لةطةَل ثِرؤس��ةى 
خوَيندن و ث��ةروةردةدا، هةولَي ضاالكى 
لةبوارى سياسى و كَيشة نةتةوةييةكاني 
خؤىو كؤمةلَطاكةى ئةدات و لةئالَوطؤِرة 
نَي��و  كؤمةآليةتييةكان��ي  و  سياس��ى 
كؤمةلَطاى خؤيدا، خاوةني قورساييةكى 
بةرض��اوة. زانس��تطا وةك��وو بنكةيةكي 
دَيؤكراس��يخواز لة نَيو دلَ��ي كومةلطاى 
مةدةن��ي لةبنكة س��ةرةكيةكانى بةرةى 
طش��تيية، هةروةه��ا ل��ة نَيو زانس��تطا، 
بةهوى نوَيوازى و هةبوونى راوبؤضوون 
و فيكرة جياوازةكانةوة، طةشةى زانسي 
زؤرت��ر  رةخنةط��رى  و  عةقآلنيي��ةت  و 
دةبَي��ت، كة ئةم��ة قورس��اييةكي زؤرتر 

ئةخاتة سةرشاني خوَيندكاران كة ئةبَيت 
لةوثةِري وشيارى و سةرجندان بة تةواوى 
رووداوة سياس��ي و كؤمةآليةتييةكان��ي 
نَي��و كؤمةلَطا بؤ رؤش��نطةرى و البردن و 
نةمان��ى ناعةدالَةت��ى لة ب��وارى فكرى و 
سياسيدا خؤيان تةيار بكةن. هاوكات لة 
رخنة طرتن لة كؤمةلَطا خوَيندنةوةيةكى 
تةواوى ل��ة دلَةراوك��َي و نيطةرانييةكان 
و رووداوة سياس��ييةكانى نَي��و كوَمةلطا 
بَي��ت و ئ��ةم خواس��تة رةواي كؤمةلَطا، 
خباتة ري��زي خواس��تةكانى بزوتنةوةى 

خوَيندكاري كوردييةوة.
ل��ريةدا ل��ةم بابةت��ة ئةكؤلَين��ةوة ك��ة 
خوَين��دكاران ضؤن و بة ضة ش��َيوازيكي 
دَيؤكراتيك، ئةتوانن تةواوى خواس��ت و 
ويستة سياس��ي و مةدةنييةكاني خؤيان 
ب��ة فؤِرم��ى رَيكخراوةي��ى دةربَين��ن كة 
كةمرتي��ن خةس��ار و زورتري��ن كةلَكيان 
لَيوةربط��رن. لةم ب��ارةوة لة دواى ضةند 
ساَل، جوآلنةوةو تَيكؤشاني خوَيندكارة 
كوردةكان، بةم قةناعةتة طةيشتوون كة 
تةنيا بة شَيواز و فؤِرمَيكي رَيكخراوةيية 
ك��ة خوَيندكاران��ي ك��ورد ئةتوان��ن ل��ة 
ضوارضَي��وةى طوتارَيك��ي دَيؤكراتيكدا، 
ويس��تة سياس��ى  و  ت��ةواوى خواس��ت 
و مةدةنيةكاني��ان ب��ة ي��ةك دةن��ط ب��ة 
وةكوو  رابطةيةنن.ئةتوان��ن  دةس��ةآلت 
منونةى بةرضاو لة«يةكَيتى دَيؤكراتيكى 
خوَيندكاران��ى ك��ورد« ناو بةري��ن كة لة 
ماوةى ضةند ساَل ضاالكيان توانيويانة تا 
راديةك دةنطة ثةِرتةوازةكاني خوَيندكارة 
كوردةكان كؤبكاتةوةو خواستةكانيان لة 

فؤِرمَيكى دَيؤكراتيكدا رَيكبخةن.
ك��ة  بةربةس��تانةى  ئ��ةو  ت��ةواوى  ب��ة 

كاربةدةس��تاني طش��تى خوازى كومارى 
ئيس��المى لة س��ةر رَيطايان��دا داى دةنَى 
دةي��ان  بةكوكردن��ةوةى  توانيويان��ة 
زانكوكان��دا،  ل��ة  خوَين��دكارى  بنك��ةى 
جوِريك يةكريزى ويةكيةتي فيكرى لةنيو 
خوَيندكاراندا س��از بكةن.ئةو تةوةرانةى 
كة لريةدا جَيطةى بايةخ و لَيكولَينةوةية، 
خةسارناس��ي بزوتن��ةوةى خوَين��دكارى 
ك��وردي و هوكارةكاني الوازيي ش��َيوةى 
ضاالكيةكانيةت��ي ك��ة لة ضةن��د خال دا 

ئاماذةى ثي ئةكةين :
خال��ي يةكةم، ب��ةرةوِرووى دةس��ةآلتة 
و ج��ؤري مامةلَ��ة كردن و داس��ةثاندنى 
دوخَيك��ى بةس��راو ب��ة س��ةر كؤمةلَطاو 
بةتايب��ةت زانكوكان��ي ئ��رَيان  كة ضَون 
ت��ةواوى  حاكمي��ت،  بونيادطةراكان��ى 
بوارةكان��ةى هةلَس��ووِرانى ل��ة كومةلطا 
قةث��ات ك��ردووة و كومةلط��اى ب��ةرةو 
تارمايى دةبات. لةم جورة هةلَسوكةوت 
كردنةدا، خوَيندكارة كوردةكان، زورترين 
خةساريان نيسبةت بة خوَيندكارة غةيرة 
ك��وردةكان بةخؤوة دي��وة. خوَيندكارة 
ك��وردةكان لةوةه��ا دوخَيك��دا ضاالك��ى 
و هةلَس��َوران دةك��ةن ك��ة ل��ة يةكةمن 
دووثاتكردن��ةوةي  ب��ؤ  لَيدوانةكاني��ان 
مةدةن��ي  و  ميلل��ى  رةواى  خواس��ي 
كؤمةلَط��اى قةتيس كراوى  كوردس��تان،  
دةسبةجَى لة اليةن طشي خوازةكانةوة 
ب��ة جياييخ��وازو تَيكدةراني ئاسايش��ي 
نةتةوةى تاوانبار دةكرَين و بة لةوثةِري 
ناعةدالَةتي��دا ب��َى بةزةييان��ة موحاكمة 
دةكرَي��ن.  لةم ضةند س��الَةى رابردوودا، 
رَي��ذةى خوَيندكارانى ئةس��تريةدار و بَى 
بةش��بوان لة خوَيندن لة زانس��تطاو رةد 

كراوان��ى قؤناغي دوكت��ورا و خوَيندكارة 
ئ��ةم  راس��ي  بةلَط��ةي  زينداني��ةكان، 

لَيدوانانةية.
خوَيندكاراني ك��ورد كة بةردةوام خؤيان 
لة رووبةروو بوونةوة لة بةرانبةر شاالوى 
ئاسيميالسيؤني فةرهةنطي و سوكايةتى 
نةتةوةيى لة اليةن دةسةآلتةوة دةبينن 
ك��ة ئةم هةلَس��وكةوتة ث��الن دارَيذاوةى 
ب��ؤ  ك��ورد  خوَيندكاران��ي  دةس��ةآلت، 
هةلَس��وكةوتى راديكالرَتي سياس��ي هان 
ئةدات. ئةمة خوى يةكَيكة لةو طرفتانةى 
ل��ة  ك��وردى  بزوتن��ةوةى خوَين��دكارى 
س��ةر ريطاى خ��وى دةيبينَيت. لةس��ةر 
راديكالَي��زم ئ��ةوة بزانن ك��ة ناوةروكى 
لةط��ةَل ئايدياخلوازيدا جي��اوازة بؤية كة 
ئايدياخل��وازى لة ثَيناس��ةى بزوتنةوةى 
خوَيندكارى  بزوتن��ةوةى  خوَيندكاري��ة. 
ئةط��ةر ب��ة ِرووبارَيك ن��اوى َل بةرين كة 
ئارمانطةراي��ي س��ةرضاوةيةتى و ئارمان 

شاريش كوتاييةكةى. 
بزوتن��ةوةى خوَين��دكارى ب��ة تايب��ةت 
خوَيندكارة كوردةكان لة راستىدا لةبري 
ئةوةي لةبريى قارةمانطةرايي لة ثانتاي 
زانستطادا بَي، ئةبيت بري لة هةلَسوكةوتى 
ضوارضي��وةى  ل��ة  سياس��ي  طوجن��اوى 
طوتارَيك��ى ديوكراتيك��دا بَيت. هةلَبةت 
ب��ة مةرجَيك كة لةم تةمةن��ة كورتةدا لة 
ذَير طيوتينى قةآلضوى طش��تيخوازةكان 
خ��وى دةرب��از كردبَيت.!! لة راس��تيدا 
بزوتن��ةوةدا  ل��ة  خوَيندكاران��ى ض��االك 
ثَيويستة ئةوة بزانن كة زانستطا، كارطةى 
دَيؤكراس��يية ن��ةك جيط��اى قارةم��ان 
دروس��ت كردني كورت م��اوة. بةدةركى 
راستييةكان و توانايى خوَيندكارةكان لة 

دانانى ئاستَيكي زياتر لة توانايي بة سةر 
خوَيندكارانةوة ثَيويستة خؤيان بثاريزن، 
تا نةبَيت بة هؤى لة ناوضوونى ضاالكيية 
خوَيندكارييةكان و ب��ة خوَيندنةوةيةكى 
عةقآلن��ى، ل��ة هَي��زو توان��اى خؤيان لة 
دؤخ��ى ئيس��تاى كؤمةلَط��ا، ش��وَينَيكى 
حةقيق��ي و دياريكراوى ش��ايانى خؤيان 
دروس��ت بك��ةن. بابةتَيكى ت��ر، نةدانى 
ئيزن��ى ضاالكى رَيكخ��راوة خوَيندكاريية 
كوردييةكان و داخستنى رؤذنامةو طؤظارة 
كوردييةكان��ة لة اليةن دةس��ةآلتةوة كة 
خؤى ئةبَيت بة س��ةرةكيرتين بةربس��ت 
لة بةرانبةر ئةم بزوتنةوةدا و خوَيندكارة 
ك��وردةكان هان ئ��ةدات ب��ةرةو رفتارى 
رادي��كاَل. ئةمان��ة هةم��ووى اليةكى ئةم 
كَيش��انةية و ناتوانن تةواوى تاوانةكانى 
الوازى بزوتن��ةوةى خوَين��دكارى كوردى 

خبةينة ثالَي.
ئةطةر لة روانطةيك��ى ترةوة بزوتنةوةى 
خوَين��دكارى ك��وردى تاووت��وَى بكةين، 
هةندى طرفتى تر دةكةونة بةر ضاو: يةكَيك 
لةوان��ة دوور كةوتن��ةوةى خوَيندكارانى 
كوردة لة تةوةر و بابةتة تيؤرييةكان كة 
ئةم دور كةوتنةوةية، واى لة خوَيندكارة 
ك��وردةكان ك��ردووة ك��ة ب��و فؤرمول��ة 
كردن��ي خواس��تةكانى خؤي��ان، توانايي 
لَيكدانةوةو تاوتوَى كردني ثرسة سياسي 
و كومةآليةتييةكاني��ان نةبَي��ت . ئةم��ة 
بزوتنةوةكة  شَيوازَيكي ناسةربةخؤى بة 
ئةدات كة بة ش��َيوةيةكي ناِراس��تةوخو 
طوت��ارى رؤش��نبريانى ناوةندنش��ن  لة 
وتارةكانيان رةضاو دةكرَيت. خالَيكىتر 
ئةوةية كة بزوتنةوةى خوَيندكاري وةكو 
ئاوانطارديزمَي��ك ضاالكييةكانى كؤمةلَطاو 

خوَين��دكارى  بزوتن��ةوةى  ئةركةكان��ى 
كوردى ودروس��تكردنى ثردَيكى عةقالنى 
وةكوو روناكبري لة كومةلطادا بَيت. توَيذى 
روشنبريى كؤمةلَطا كة خوَيندكار وةكوو 
ئةساس��ي ئةو ضينة  روشنبرية ناوى َل 
دةبرَي��ت،  بةخوَيندنةوةيةكى دروس��ي 
هةلومةرج��ي ذياني جةماوةري ئاس��ايي 
، ت��ةواوى ذان و ئازارةكان��ى كومةلط��ا 
لَيكبدات��ةوة و كومةلَطا بةرةو ثَيش هان 
بدات كة ئةمة نةغمةي س��ةركةوتنى هةر 

بزوتنةوةيةكة. 
بةتايب��ةت ئ��ةم خالَ��ة س��ةرةكيية ل��ة 
كؤمةلَط��اي كوردس��تان كة كيش��ةكانى 
روش��نبري  و  ئاس��ايي  خةلَك��ي  توَي��ذي 
واقعيية.ب��ةاَلم  ش��تَيكي  يةكس��انة 
بزوتن��ةوةى خوَيندكاري كوردى بة هؤى 
ج��ؤرى بريكردنةوة و ئيدةطةل مؤدَيرنى 
شينةكراوة، بووةتة هؤي جيابوونةوةى 
لةط��ةل كؤمةلَط��ا س��وننةتى، لةكاتَيكدا 
داهَينان��ى  ل��ة  دةتوان��َي  كؤمةلَط��اى 
نوخب��ةو رؤش��نبريان كةلَ��ك وةربطرَيت. 
ئةطةر بزووتن��ةوةى خوَيندكاري كوردي 
بةدروسي ئة مةوداية رانةطرَيت، سةر لة 
ثؤثؤليزم دةردَينت كة ئةطةري ئةوة زؤرة 
ببَيت بة دذكردةوةيةك لة بةرانبةر خوى 
دا . ئيس��تا بة لة بةر ضاو طرتنى ضاالكى 
ضةند س��الةى بزوتن��ةوةى خوَيندكارى 
ك��وردى لة زانس��تطاكاندا و ئ��ةو هةموو  
هيزة توانا كة وةكوو ذيلةمو ماونةتةوة، 
هي��وادارم ل��ة داهاتو بنب بة ش��اآلوَيكي 
بةهَيز ب��ؤ رامالَين��ى ديكتاتورييةت و لة 

ناو بردنى ناعةدالَةتى.

خةسارناسي بزووتنةوةى خوَيندكاريى كوردي  

فواد حمةممةدي ...........

سةردةمي طوتييةكان:      
طةلَيك لة رؤذهةآلتناسةكان بة ئاشكرا ئةلََن 
ت��ريةي طوتى_كورتى )ك��وردى(، بنضينةو 
رةط��ةزى ه��ةرة كؤنى نةت��ةوةى كوردة و 
ئةلََن ئةمانة طةلَيك شويين زاطرؤسةكانيان 
بةدةس��تةوة بووةو حكومةتي مرينش��يين 
س��ةربةخَويان تي��ا بني��ات ن��اوة. بةثَي��ي 
وردبوونةوةو لَيكولينةوةكاني)ئةمن زةكي 
بةط(، خاوةني مَيذووي)كوردوكوردس��تان( 
رؤذهةآلتناس��ةكان  نووس��راوةي  ل��ة 
وادةرئةك��ةوَي ئةبَي)طوتييةكان( قةومَيكي 
ئَيجطارطةورةي فرةتريةبووبن وةك هةندَيك 
بضووك(و)ئارف��ة_ لةخواروذووري)زَي��ي 

بةشَيكيش��يان  ئاراثخا_كةركوك(داب��وون. 
لةباش��وري ئةواناب��وون، ضونكة تَيكةآلويي 
لةطةَل)س��ومرَي(و)ئةكةد( طوت��ي  قةوم��ي 

ودروس��تكردني حكومةت لةن��او ئةوانا واي 
دةرئةخ��ا كة)طوتييةكان(دووتاق��م ب��وون: 
تاقمَيكي��ان الي)س��ومرَي(ةكانةوةبوون يان 
ل��ةم كات��ةدا لةباك��ووري عيالمةكان��ا الي 
ئَيس��تاي)عرَياق(بوون كة)ئةكةد( سنووري 
ة س��اميةكان هاتوون��ة شيمالي)س��ومرَي(
س��ن( زةماني)س��ارطون(و)نارام  ل��ة  و 

)2711ت��ا2688ث ز(داب��وون. ثاش��ان كة 
زؤرداربوون دةس��تيان درَيذ كرد بؤ دةوري 
خؤيان، طوتييةكان ذياونةتةوةو كردويانةتة 
بابل(ةكان.  لةطةَل)ئةكةديان  دؤذمنايةت��ي 
ئةطين��ا ناطوجنَي��ت ئ��ةم طوتيان��ة هةرئةو 
تاقمةبووب��ن ك��ة ل��ة نَي��وان رووباري)زَيي 
و  ب��وون  ئَيس��تادا  بضوك(و)كةرك��وك(ي 
ئةوانة لةش��كريان هَينابَيت بَوسةر)سومرَي(

و)ئةكةد(وعيالم، ضونكة ئةطةر دووري ئةم 

وآلتانة لةيةكرتي و كةم دةسةآلتي عةشاير 
ئةقوام��ي  ناش��ارةزايي  دوورو  بؤش��ةِري 
ئةوكات��ة خبةينة بةرض��او، دةرئةكةوَي كة 
ئةمان��ة ل��ة ب��ةر دووري، رةنط��ة ئاطاداري 
ه��ةر  بَيطوم��ان  نةب��وون.  رووداوةك��ةش 
ثَيش��ووتردا  لةكات��ي  ك��ة  راس��تة  ئ��ةوة 
تاقمَيك��ي بةهَي��ز لةطوتيي��ةكان هاتوون��ة 
س��ومرَيةكان،  رؤذهةآلت��ي  باك��ووري  الي 
ضياكاني)ثش��تكَيو(ودؤلَي)كةرخا( الي 
و)ئةلَوةند(س��ةقامطريبوون و ل��ة دوايي��دا 
س��ومرَيو  وآلت��ي  س��ةر  داوةت��ة  تاوي��ان 

هةندَيكيشيان داطريكردووة.
ت��ةواوي  ب��ة  ث.ز.  ئةوةلَ��ي  لةه��ةزارةي 
ئؤرارت��وو و مان��او نايرىو س��ؤباريةكانيان 
طوتي يا كورتي)كورد(دةوةت. بةكورتي لة 
سةدةي)31ث.ز(دا ئةم قةومة طةلَيك زؤردار 
كةناوي)ئانتاتوم( س��ةردارةكةيان  ب��ووة. 

لةب��ةر  و  عيالم��ا  بةط��ذ  ض��ووة  ب��وو، 
دةولةمةن��دي و ئاوةداني، ض��اوي بِريوةتة 
ش��اري)القاش( ك��ةوا وَيرانةي ئةم ش��ارة، 
ئَيستا الي )ش��ةترة(ية لة عرَياقداو داطريي 
كردووة و خؤي ناوناوة)ثادش��اي القاش(. 
ناوبانطي)طوتي(يةكاني  س��ةركةوتنة  ئ��ةم 
خس��تؤتة مَيذووةوة. واديارة ئةمانة لةطةَل 
تريةكان��ي تري طوتي��دا كةوا لة س��ةرةوة 
لةوةبةدوا ثةيوةنديي��ان ثةيدا  باس��كران، 
كردووة و هةمووكات لةوانةوة يارمةتيان بؤ 
هاتووة و وةها بوو كة هَيزيان ثةرةيسةند. 
ثاشان دةسةآلتيان خستووةتة سةر هةموو 
وآلت��ي )س��ومرَي(،بةلَكو يةكيةتي رةس��ةن 
و رةط��ةز و ضؤنيةت��ي زم��ان و خزمايةتي 
قةومي، ئةم تَيكةلَييةي ئاسان كردووةو لة 
بةر ئةوةي س��ومرَيةكان لة ناو خؤيانا يةك 
نةبوون، ئةطةرضي لة شارس��تانيةتدا لةوان 
لة ثَيشرتيش بوون،ديسان ئةم طوتييانة لة 
رووي سياس��ييةوة بةسةر سومرَيةكانا زاَل 

بوون.

واديارة طةلَيك شةِربووة لةنَيوانياندا، ضونكة 
لة سةدةي)28تا31ث.ز(ئةم تةقةالو هةراية 
كؤتاي��ي نةهات��ووة. ل��ةم رووةوة بةلَطةي 
زاناياني ئاسارو خؤرهةآلتناسةكان، ئةوةية 
ئةلََن لةم سةردةمةدا ناوي تايبةتي)سومرَي(

و)طوتي( تَيكةآلو زمانةكةيان بووة. يةكَيك 
ثادشاكاني)طوتي(س��ةدةي)28ث.ز( ل��ة 
بؤئ��ةوةي  ب��وو،  ئاننوبان��ن  ن��اوي  ك��ة 
طةورةي)طؤت��ي( سياس��ي  يةكيةتييةك��ي 
و)لؤللؤ(ثَيكةوةبنَيت، بةلةش��كرةوة ضووة 
ناوضةي)هاَل��ان( وآلتي)لؤلل��ؤ(ي  س��ةر 
ئَيس��تا  ك��ة  داطريك��ردوون  ل��ي  ي 
شكس��تة  ب��ةم  ئةوَي)زةهاوي(ثَيئةلَ��َن. 
طوتيي��ةكان  ضاوبةرةوذَي��ري  لؤلل��ؤكان 
بوون،)ئاننوبانيين( بةناوي ئةم سةركةوتنة 
وة لة)زةهاو(دا ئةستوونَيكي)س��ةركةوتن(
بؤدي��اري  نووس��راوي  لةوحةَيك��ي  و 
بةجَيهَيشتووة. زاناياني ئاسار ئةمانةي لةم 
دوايي��ةدا دؤزيوةتةوة، لة س��ةردةمي ئةم 
ثادش��ا طةورة ل��ة نَيوان)س��ومرَي(و)طوتي(
يةكان��ا، ئاط��ري ش��ةِر ئةوةندة بَلَيس��ةي 
س��ةندووة كةه��ةردووالي ث��َي ك��ز بووة. 
بؤي��ة ئةكةدةكان ئةمةيان ب��ة هةل زانيوة 
ثادش��اكةيان كةناوي)س��ارطؤن(بووة، ب��ة 
لةش��كرةوة هاتووةتة س��ةريان.يةكةيةكة 
هةمووشارةكاني س��ومرَيي داطريكردووة و 
رووي كردووةتة بةش��ة وآلتةكةي طوتي كة 

لة سومرَيدا هةيانبوو.
)سارطؤن(لةش��كري ئةوانيش��ي شكاندووة 
طوتييةكان��ي  دةس��ةآلتي  ن��اوةدا  ول��ةو 
نةهَيش��تووة. بةآلم طوتييةكان��ي باكووري 
وةرضةرخان��ة  ل��ةم  ع��رَياق  رؤذهةآلت��ي 
كةتوونةتةخ��ؤ  و  س��َلةميونةتةوة 
خزمةكان��ي  تؤلَةس��ةندني  كؤكردن��ةوةي 
باش��وريان،كةضي لؤللؤكان ئةمةيان بةهةل 
جيابوونةت��ةوة  طوتيي��ةكان  ل��ة  زاني��وة 
ك��ة ئةم��ة بؤ ه��ةر دووالي��ان خ��راث بوو، 

ضونكة)سارطؤن(مةليكي)ئةكةد(و)سومرَي(
بؤ س��اغكردنةوةي ثاش��ةرؤذي حكوومةتة 
رووي  زؤرةوة  لةش��كري  ب��ة  تازةك��ةي 
وآلتي)طوتي(و)لؤللؤ(ضووةت��ة  كردووةت��ة 
ناو وآلتة س��ةختةكةيان و يةك يةك ش��ةِري 
لةط��ةَل كردوون وش��كاندووني. لةدواي ئةم 
مةلَيكة)نارام س��ن(ي جَينشيين ديسان بة 
لةشكري زؤريةوة هاتووةتة سةريان،طشت 
وآلتي طوتي ولؤللوي داطريكردوة.ئةم هرايانة 
دواي س��ةدة ي)27ث.ز(روويان��داوة. ل��ة 

ئةم )ن��ارام س��ن(ةلة دواَي س��ةركةوتين 
لة)دةربةند(ي طةورةي قةرةداغ،نيش��انةي 
س��ةركةوتين ل��ة ئةس��تونَيكي رةس��م ل��ة 
س��ةركراو بة جَيهَيش��تووة كة باس��ي ئةم 

شةرانةي تيانووسيوة.
و  س��ةركةوتن  ئ��ةم  هةي��ة  ئةوةن��دة 
لةم��ة  ئةك��ةدة  ثاش��ايةتي  دةس��تدرَيذي 
ل��ة  نةكردووة،ضونك��ة  زياتردرَي��ذةي 
س��ن(دا  ثاش��ايةتي)نارام  ئاخروئَوخ��ري 
طوتييةكان بةلةش��كري قورس��ةوة هةلَيان 
ئةوناوةيان  كوت��اوة س��ةر)ئةكةد(ودوبارة 
س��ةرلةنوَي  كردووتةوة.بةم��ة  داط��ري 
دةورَيك��ي حوكمِران��ي ت��ازةي طوت��ي ل��ة 
ثةيدابووةتةوة.بةوت��ةي  دا  س��ومرَيوبابل 
تازةي��ة  دةورة  ئ��ةم  خؤرهةآلتناس��ةكان 
س��ةدةي)26ث.ز(درَيذةي  دواي��ي  هةت��ا 
ثادةش��ي( كَيش��اوةوطوتيةكان)طؤدي 

َل  دةس��ةآلتبان  ب��ة  زور  حؤكمدارَيك��ي 
هةلَكةوتووة.ديارة ئةمانة لة بةر بَي ئيدارةيي 
هةتاهاتووة هَيزيان كةم بووةتةوة،تاكو لة 
ش��اري)ئوو( ثادشاي  س��ةدةي)25ث.ز(دا 
ي س��ومرَي ك��ة ناوي)ئوتؤهيطال(بوو ضووة 
بةطذياناودةولةتةكةي لةناوبردوون،لةس��ةر 
ئةم��ة طوتييةكان كش��اونةتةوة ن��او وآلتة 
ش��اخاوييةكةي خؤي��ان، ئيرتل��ة دةس��ت 
وق��ووةت كةوتوون،ل��ة جَيي ئ��ةوان وآلتي 
س��ةربةخؤي وردةلَ��ة ثةي��دا بووة.جؤري 

ئيدارةي سياسي س��ومرَيةكان وةها بوووة 
ش��ار(. مودؤن(يان)دةول��ةت  )حكومات��ي 

واديارة)ت��ريةي كاس��اي(كة تا ئ��ةم كاتة 
ل��ة ناوضةي)لورس��تان(ي  ناونيش��ان  ب��َي 
ئَيستادا ذياوة بَيدةس��ةآلت بووني )طوتي(

يةكانيان بة ه��ةل زانيوة لةمةوال ثؤل ثؤل 
هات��وون و خزاونةت��ة ناودي��اري ئةمانةوة 
ب��ةرة ب��ةرة تَيك��ةَل يةكرتي ب��وون و ئيرت 
لةو ن��اوةدا ناوي)طوتي(نةماوة،بةلَكو ناوي 
)كاسي_كاس��اي(جَيطريبوو.طوتييةكاني 
ناوةن��دي ه��ةردوو رووبارةكةي)س��ريوان(
و)زي��َي بضووك(ك��ة ثَيتةختيان)ئاراثخ��ا_

كةركووك(بووة، تووش��ي ئ��ةم كؤتكةوتنة 
نةب��ووة، ن��اوي طوت��ي ل��ةوَي ه��ة رماوة.

لةناوةن��دي س��ةدةي هةذدةمي��ين ثَي��ش 
زاي��ن دا ك��ة تريةي)كاس��ي(هةلَي كوتاية 
بووة. لةطةَل  سةر)بابلستان(طوتييةكانيان 

لة دواَي)2500ث.ز(كة تةئريي لة ناوضووني 
حكومةتي)طوتي(ة تاسالي)1350ث.ز(لةناو 
رووداوي مَي��ذووي كؤن��ا ن��اوي طوتي نية.

بةم��ةدا واديارة ئةم نةتةوة دةس��ةآلتدارة 
لة ش��ةِروهةراكاني دوايينا زؤر شثرزة بوون 

ئيرتدةسةآلتي سياسيان هيض نةماوة.
كةرةوش��ي  دؤزراوة  ئاس��اري  بةثَي��ي 
دي��ارة  وةه��ا  ئ��ةدا  نيش��ان  رووداوةكان 
كة)طوتي(ةكان لة ش��يمال و لؤللؤكان لةم 
بةين��ةدا ثَيك��ةوة ذياون.دةس��ةآلتيان ب��ة 
س��ةر خؤرئاواي وآلتي خؤيان��ا هةبووة كة 
ئ��ةم ناوضةية لة داهات��وودا ئيمثراتوريةتي 
ئاشوري لَي ثةيدابووة،ضونكة ئاشورييةكان 
لةو كاتةدا دةسةآلتيان هَيشتا بة هَيز نةبوو.
لة ب��ةر ثي��ت وبةرةكةت��ي وآلتةكة)طوتي(

زؤر  ئابووريي��ان  حالَةت��ي  و)لؤلل��ؤ(كان 
ف��راواِن بووة،بةرةوة ئاذالَي��ان هةبووة،لة 
ب��ةر ئ��ةوة ل��ة ثَيش��ا ئةم��ان ب��ة س��ةر 
ئةبين��ن  بوون.بؤي��ة  زاَل  ئاش��وورييةكانا 
طةلَيك ناوي ئةمريوحاكماني ئاش��وري كؤن 

لةناوي)طوتي(و)لؤللؤ(ئةضَيت.لةاليةك��ي 
زةبروزةنطي��ان  كاس��ييةكان  ك��ة  ت��روةو 
بابلي��ان  كاس��ي  ثةيداكردوحكومةت��ي 
هَيناي��ة مةيدان،طوت��ي و لؤللؤكان بوون بة 
ثشتيوانيان.لة سةدةي ضواردةهةمي ثَيش 
زاين بة دواوة كة ئاش��ورييةكان دةسةآلت 
ثةيداكرد،ئ��ةوةَل  تةواوي��ان  وتوانايةك��ي 
ئيش��يان ئةوة بوو لةطةَل خةلَكي ش��اخيدا 
كةوتنة هةراوبطري،بؤ دةسةآلت ثةيداكردن 
يةكدا.حوكمداراني)ئاش��ور( س��ةر  ب��ة 
ل��ةم كاتةوة،هةَلةتي��ان بؤوآلت��ي )طوتي(

و)لؤللؤ(ب��ردووة و دةس��تيان ك��ردووة بة 
جيهانطرييي.

ئ��ةو كات��ة دراوس��َي نزيكي��ان ئ��ةم طوتي 
ولؤللؤيان��ة ب��وون، بؤي��ة ب��ةر هةَلةت��ي 
نووس��راوَيكي  كةوتوون.ل��ة  ئ��ةوةَل 
دؤزراوةدا كة هي س��الَي)1310_1281ث.ز(

ة.ئاشوور)ئادادنرياري( ئةلََيت:لةشكرةكاني 
) ي ر با س��ؤ ، للؤ لؤ ، تي طو ، سي كا (

يةكةمي��ش  شكاند،)سةَلانس��ر(ي  م 
كةلةمَيذووي )1280_1260ث.ز(دا حوكمدار 
بووة،بؤطوتيي��ةكان ئةلََيت:ئةم خةلَكة دِرة 
كة لة طش��ت خةلَكان ئازاترة طةلَيك شةِري 
ك��ردووة لةطةَلا.ج��ا ئةم وتةي��ة ئةمةمان 
ثَي ئةس��ةليَنيَن كة)كورد(ل��ة نةذاديانةوة 
ناوي��ان ب��ة ئازاي��ي وضاالكي رؤَيش��تووة، 
وئ��ةم ئازابوون��ة يةكَيكة ل��ة تايبةمتةندية 
وئةم��ة  ئَيستاش��يانة  نةتةوايةتيةكان��ي 
ثشتاوثشت لة باوك وباثريانيانةوة بة مريات 
بؤيان بة جَيماوة.بةآلم ئاش��وورييةكان زؤر 

زاَل بوون.
بةش��ةِري  ئاش��وورييةكان  ثَيي��ة  ب��ةم 
ثةرَيش��ان  طوتييةكاني��ان  درَي��ذ  و  دوور 
ثادش��اكاني  ل��ة  كردووة،وةكوويةكَي��ك 
ئاش��وور وتووية:)خوَي��ين طوت��ي وةك ئاو 
رَيذراوة(.جابةم ش��ةرانة وآلتي طوتي لة ناو 
ض��ووة و بووةتة ثارضةيةك لة كيش��وةري 
ئاش��وور،لةدواييدا دةولَةت��ي ئاش��وور بةر 
ب��ة  هةَلةتي)كَلدان(كةوت.حكومةتةك��ة 
ي��ةك تةكان لةناوضوو وآلت��ي طوتي و لؤللؤ 
دوور بووةت��ةوة بؤميدية ولةوانيش��ةوة بؤ 

دةولَةتي ثارس ساغ بووةتةوة.

مَيذووي كؤني كورد)4(
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ئَيس��تاكة جةغزي رةخنةكان تةنيا مةش��ايي وةك نزيكرتين 
ك��ةس بةئةمح��ةدي ن��ذاد ك��ة خ��اوةن ه��ةذدة ثؤس��ي 
حكوومةتيي��ة ناطرَيت��ةوة، ئ��ةوةي لةم��اوةي ضةند رؤذي 
رابردوودا دةبيندرَي ئةمحةدي نذاد وسةرجةم دةولَةتةكةي 
دةطرَيتةوة. رةخنةكان سنوورةكانيان بةزاندووةوة تا دَيت 
كَيشةكة قوولرَت دةبَيتةوةو تةنانةت كةساني وةك ميسباحي 
يةزدي كة لة ثش��تيواناني س��ةرةكي ئةمح��ةدي نذاد بووة 
كةوتؤت��ة رةخنةطرتين توند لة مةش��اييء ئةمحةدي نذاد. 
بةطشي اليةني ئةمحةدي نذاد/مةشايي وةك »رةوتي الدةر« 
ل��ةم ماوةدا بؤتة س��ةرتؤثي رةخنةكاني اليةني رؤحانيةتي 
سونةتيء ثاواخنوازاني حكوومةتي. دذةبةرايةتي ئةمحةدي 
ن��ذاد لةبةرامب��ةر حوكمي حكوومةتي خامنةي��يء بةدةمةو 
نةضوون��ي بةثةل��ةي ئةمحةدي ن��ذاد بةنيس��بةت داواكةي 
خامنةيي يةكَيك لةهؤكارة سةرةكييةكاني ضةسثاندني ئةم 
ناوةية لةئةمح��ةدي نذادو اليةنطراني. ه��ةروةك ضاوةِروان 
دةك��را هةلَوَيس��ي تون��دي ئةمح��ةدي ن��ذادو اليةنطران��ي 
لةم��اوةي ثَينج، ش��ةش س��الَي رابردوودا بؤت��ة هؤي قوت 
بوونةوةي دةيان نةيارو دوذمين ديكة لةئاسي خودييةكاني 

حكوومةت لةدذيان. 
ب��اس لةبوون��ي ئاذاوةيةكي)فيتن��ة( ديكة لةئَيس��تاكةي كؤماري 
ئيس��اميدا باس��َيكي ديكةية كة بةزؤري رووي لة ئةمحةدي نذادو 
مةشاييةء اليةنطرانييانة. ماوةيةك لةوةثَيش حمةمةد رةزا نةقدي 
فةرماندةي بةس��يج رايطةيان��د: لةفيتنةي داهات��وو دؤخةكة زؤر 
ئالَؤزترةو جياكردنةوةي راسي لةناِراسي زؤر ئةستةمةو رةنطيَب 
لةطةَل خةلَكانَيك��دا بةرةِرووبينةوة كة لةذَير ناوي قورئانء نوَيذو 
اليةنطري رووكةشانة لة عةدالَةتء »مةهدةوييةت« دذي ويايةتي 
فةقية هةس��تنةوة. بةم بؤن��ةوة دةبَيت بةورياييةك��ي زياترةوة 
لةدذي��ان بوةس��تينةوة. نووك��ي تَي��ذي ئةم قس��انة راس��تةوخؤ 
مةشاييء ئةمحةدي نذاد دةطرَيتةوة. ئةطةرضي هةنووكة بةشَيكي 
زؤري ثَيطة س��ةرةكييةكاني ئابووري ئَيان لةدةس��ت ئةمحةدي 
نذادو اليةنطراني نيزامي ئةوةن لةناوخؤي سثاي ثاسداراندا، بةآلم 
نابَيت لةبيمان بضَيت كةخامنةييش خؤي وةك بكةرَيكي سةرةكي 
خاوةن ثَيطةيةكي تايبةتة لةناو بةش��َيك لةفةرماندةكاني س��ثاي 
ثاسداراندا. ئةم قسانةي نةقدي بَي طومان بةماناي قوولَبوونةوةي 
قةي��رانء هاتن��ة ئاراي كَيش��ةيةكي جيدديء واقعيي��ة لةناوخؤي 
حاكمييةتدا. البردني موتةكي وةزيري دةرةوةي ثَيشووي ئَيانء 
هةروةها ئَيس��تاكةش البردني موسليحي بةماناي البردني كةساني 
نزي��ك بة خامنةيي��ةو الوازكردني ثَيطةي ناوبراوةوة. هةلَوَيس��ي 
تون��دي خامنةييء نوس��يين نام��ةي هاوكات بؤ ئةمح��ةدي نذادو 
موس��ليحيء خؤطَيل كردن��ي ئةمحةد نذاد لَيي، بَي ش��ك هةلَطري 
مانايةكي ئاش��كراية ل��ة توندبوونةوةي كَيش��ةكانيان. بةم جؤرة 
ث��اش لةبةرضاو نةطرتين حوكمي حكوومةتي خامنةيي بؤ البردني 
مةشايي لة جَيطريي يةكةمي سةرؤك كؤماري بؤماوةي يةك حةوتوو 
ل��ة طةالوَي��ذي 1388 ئةمة دووهةم��ن جارة كة ئةمح��ةدي نذاد 
كةمتةرخةمي نيش��ان دةدات بةنيسبةت قس��ةكاني خامنةييةوة.  
ب��َي طومان ئةمح��ةدي نذاد مةبةس��ي تايبةتي هةية لةم ش��َيوة 
هةلَوَيس��تانة لةبةرامبةر خامنةييداو ئةمةش وايكردووة بةش��َيكي 
ديكة لة كاربةدةستانء اليةنةكاني ديكةي نزيك بةخامنةيي دةنطي 
ناِرةزايةت��ي هةلرَِبنء لةم دةرفةتة كةلَك وةرطرن بؤ هَيش��كردنة 
سةر باندي ئةمحةدي نذاد.بةطشي ئةوةي لة طؤِرةثاني سياسةتي 
ناوخؤي كؤماري ئيس��اميدا بةئاش��كرا دةبيندرَي توندبوونةوةي 
هةرضي زياتري كَيش��ةو ملمانَيةكانة لةئاس��ي بالَةكاني ناوخؤي 
حكووم��ةت. ئةط��ةر س��ةردةمانَيك ئةم كَيش��انة زيات��ر لةنَيوان 
ثاواخنوازانء رَيفورخموازاني حكوومةتيدا دةبيندرا، ئَيس��تاكة بة 
ئاشكرا ئةم كَيشانة ضؤتة ناوريزي خودييةكاني حكوومةتةوة هةر 
رؤذةش زياتر ثةرة دةس��تَييَن. ئةم جؤرة حةزفء س��ِرينةوانةي 
كارةبةدةس��تاني س��ةرةوة لةكؤماري ئيس��امي بةدرَيذايي س��ي 
س��الَي رابردوودا ئاسايي بووة بةآلم جياوازيي ئةم جارة لةوةداية 
كة رووي هَيش��ةكان لة كةساني خودين. ئةو ئةمحةدي نذادةي 
لةدووس��الَي رابردوودا لةاليةن خامنةييةوة وةك يةكَيك لةكةساني 
نزيك سةيري دةركرا بؤتة يةكَيك لة مةترسيدارتريين كةسةكان بؤ 
خامنةيي. ئةمةش دةتوانَي كَيش��ةكان بة ئاراس��تةيةكي قوولرَتدا 
بةرَيت. مَيذووي سةرؤك كؤماري ئةمحةدي نذاديش دةرخيستووة 
كة ئةم باندة بةم ئاسانيية مةيدان ضؤَل ناكةنء بةتةواوي خؤيان 
ئامادة كردووة بؤ  بةدةس��ي هَيناني خولَيكي ديكةي مةجليسء 
س��ةرؤك كؤماري.ئَيس��تا كة س��ةرباري ئةمانة دةنطؤي دةس��ت 
لةكار كَيش��انةوةي ئةمح��ةدي نذاد ل��ة هةندَي ل��ة مالَثةِرةكاني 
س��ةربةدةولَةت بَاوكراوةت��ةوة، ب��َي طوم��ان دةبَي��ت ضاوةِريي 
دةورةيةكي نوَي بن لةتوندبوونةوةي كَيشةكان لةنَيوان سةرجةم 
بالَةكاني كؤماري ئيس��اميدا. ثِر ئاشكراية كة جطة لة دةسةآلتي 
جَيبةجَيكردنء اليةنطراني دةولَةت، دةس��ةآلتن دادء ياسادانانء 
زؤرب��ةي اليةنةكان��ي ديك��ة لةثش��ت خامنةييةوة راوةس��تاونء 
دذايةتي دةولَةت��ي ئةمحةدي نذادو اليةنطراني دةكةن. ضةندة بؤ 
رؤحانييةتي سونةتيء ثاواخنوازانء شةخسي خامنةييش البردني 
بالَي نيزامي_ ئةمنييةتي لة جةغزي دةس��ةآلتةدا راحةتء ئاسان 
دةبَيت يان بةثَيضةوانةوة بالَي ئةمحةدي نذاد_ مةش��ايي تواناي 
زالَكردني خؤي هةية بةس��ةر خامنةييء باق��ي اليةنطراني؟ ئةوة 
ئةو ثرسيارةية كة دةبَيت ضاوةِرَيي وآلمةكةي بكةين لةمانطةكاني 

داهاتوودا.

...درَيذةي بابةتي ئةطةري 
طؤِراني ريزبةندييةكان لة ناو باَلةكاني 

كؤماري ئيسالمي

ئةمحةد سةيف
و:هوشيارمةمحوودى

ب��ؤ لَيكدان��ةوةى لةمث��ةرة فةرهةنطيي��ةكان 
لةب��ةردةم طةش��ةى ئابوورى_كؤمةآليةت��ى لة 
ئَيانء كؤمةلَطاى هاوش��َيوةى ئَيان، دةكرَيت 
ئاماذة بةكؤمةلََيك ه��ؤكارى ناوةكىء دةرةكى 
ثَيكهاتةي��ى ئام��اذة بكةي��ن ك��ة هةركامةيان 
لةئاس��تَيكدا كاريط��ةر ب��وون. هةن��دآ كةس، 
بومنوونة، طةش��ةى ذمارةى حةشيمةت وةكوو 
يةكَي��ك لة ه��ؤكارةكان دةزان��ن. هةندَيكيش، 
ئاماذة بؤ نةبوونى سةرضاوةء هؤكارة هَيزةكيية 
هةنديكيرتي��ش  دةك��ةن.  سرووش��تييةكان 
رؤَل ه��ؤكارة دةرةكيي��ة ثَيكهاتةييةكان زةق 
دةكةنةوةء قسة لة قوتاخبانة جؤراوجؤرةكانى 
»ثاش��كؤيةتى« دةك��ةن. توَيذةران��ى ديك��ة 
بةش��َيوةيةكى س��ةرةكى س��ةرجنى هؤكارةى 
ناوخؤيي��ةكان دةك��ةن. بَيطوم��ان هؤكارطةل 
زؤر)جيال��ة كةموكورتيية سروش��تييةكان( لة 
طةش��ةنةكردوويى ئابوورى ئَيم��ةدا رؤَل بووةء 

ئَيشتاش هةيانة.
س��ةبارةت بة ئَيان، بةبؤضوونى من، يةكَيك لة 
طرينطرتين لةمث��ةرةكان، هؤكارى فةرهةنطيية 
كة س��ةرضاوةى زؤرَيك ل��ة طرفتةكانى ئَيمةية. 
رَيط��ة ب��دةن ب��ؤ روون بوونةوةى ئ��ةم خالَة، 
منوونةيةك خبةينة بةرباس. يةكَيك لة يةكةمن 
ئةو ثرس��انةى ك��ةوا ئاب��وورى ئ��َيان لةطةَل 
بةرةوِرووة ضةمكى بةرتةسكى سةرضاوةكانء 
ثَيداويس��تييةكانء خواس��تةكانة  فراوانبوونى 
كةوا ثَيويستى هةولَدان بؤ بةكارهَينانى بةكةلَك 
لةم س��ةرضاوانةى هَيناوةتة ئ��اراوة. ئةوةيكة 
ضل��ؤنء لةرَي��ى ض ئامِرازطةلَيك��ةوة وآلمى ئةم 
ثرس��يارة بنةِرةتيية)واتة ضلؤن بةم سةرضاوة 
ثَيداويستييةكامنان  زؤرترين  بةرتةس��كانةوة، 
دابن بكةين؟( بدةينةوة، س��ةر لة سيس��تمة 
ئابوورييةكانةوة دةردةهَينن. ئةم ثرس��يارة، 
ثرس��يارَيكة ك��ةوا ل��ة هةم��وو س��ةردةمَيكدا 
ب��ةرةوِروو  لةط��ةَل  جوراوج��ؤر  بةش��َيوةى 
بووي��نء طرنطى ئةم ثرس��يارةش ثةيوةس��ت 
ني��ة بةثَيط��ةى جوطرافييةوة. وات��ة، ئابوورى 
ئةمري��كاء برَيزيل،ي��ش لةطةأل ئةم ثرس��يارة 
بةرةوِروونء بةهةمان شَيوةش سوريةءميسرء 
نةثاأل،طةرضى، رَيذةى سةرضاوة ئابوورييةكانء 
هةروةه��ا ثَيداويس��تييةكانيان لةط��ةأل يةكرت 
جياوازة. بةهةر حاأل، لة ناو وانةكانى ئابووريدا، 
قسة لة سةرضاوة سرووشتىء كار سةرمايةكان 
دةكرَيت بةآلم يةكَيك لة س��ةرضاوة بةِراس��تى 
كةمةك��ةكان، زةمةن ي��ان كاتة. وات��ة ئةطةر 
ئَيوة بؤ ماوةيةك خراث كةلَك لة عةرز وةربطرن 
دةتوانن لةِرَيى رَيكخس��تنى سياسةتطةلَيكةوة 
رَيط��ة ل��ة زيانةكة بط��رنء هةروةها ب��ؤ باقى 
سةرضاوةكانيش. ئةمة تةنيا سةبارةت بة كات 
نية كة درووس��تة. واتة ئةطةر ئَيوة رؤذَيك يان 
ي��ةك هةفتة يان يةك س��األ بةفِيؤ بدةن بةهيض 
ش��َيوةيةك ناتوان��ن ئ��ةو كاتة لةكي��س ضووة 
وةدةست بَينيتةوة. هةلَبةت دةتوانن خيايى 
ئيش بةرينةس��ةرةوة يان بؤ قةربووكردنةوةى 
كات��ة لةكي��س ض��ووةكان، كةم��رت بن��ووىء 
كاتذمَيى زياتر ئيش بكةى، بةآلم كاتى لةكيس 
ض��وو، لةكيس ض��ووة. با بةم ثَيش��ةكييةوة، 
ضاوَي��ك لةدةوروب��ةرى خؤمان بكةي��نء بزانن 
هاوآلت��ي يانى بةِرَيزى ئَيم��ة ضلؤن لةطةأل كات 
مامةلَ��ة دةكةن. ل��ة ماوةى دياريك��راودا ئيش 
خؤي��دا  لةس��ةروةختى  نةك��ردن،  جَيبةج��آ 
لةشوَينى مةبةست حازر نةبوون، ئيشى ئةمِرؤ 
بؤ سبةى دواخس��ن، دةلََيى بووة بة بةشَيكى 
جيانةكراوةى فةرهةنطى ئَيمة. كاتَيك كةس��َيك 
لةطةأل ئةم هؤكارة زَيِرينة بةم شَيوةية مامةلَة 
دةكات ئاي��ا ضاوةِروانى ئ��ةوة دةكرَيت ثارةى 
يةكشةوة نةوت لةخةسار نةدات، يان ثارَيزطارى 

ل��ة ئامِرازةكان��ى كارط��ةكان ب��كات! هةلَبةت 
ثَيويس��تة ئ��ةوة بَلَين ك��ة لةم ب��ارةوة تةنيا 
خةلَ��ك خةتابار نن. ئةم دؤخة ل��ة دامودةزطا 
دةولَةتييةكانيشدا زالَة. واتة بةزؤرى ئيشةكان 
ل��ة كات��ى دياريك��راودا جَيبةج��آ ناكرَيتء بة 
دلَنياييةوة دةلََيم كة كؤمةلَطايةك كةوا جياوازى 
نَيوان 2ى ثاش نيوةِرؤء 2و يةك دةقيقةى ثاش 
نيوةِرؤ نازانَيت، ئاش��كراية كة طةشةنةسةندوو 
دةمَينَيت��ةوة. هةلَبةت طةر س��ةرنج بدةن من 
زيات��ر طرنطى ب��ة دةرةجنامةكانى ئةم ش��َيوة 
تَيِوانينة دةدةم نةك ئةوةيكة ئةو يةك خولةكة 
بةِراس��تى تائةو رادةية طرينط بَي��ت. ئَيمة لة 
ئ��َيان هَيندة س��ةبارةت ب��ة كات كةمرتخةمء 
نابةرثرسيارين كة لةيةكةم تَيبينيدا، بةِراستى 
جَي��ى سةرس��وِرمانة. هةلَبةت ئةم خةس��َلةتة 
ناح��ةزة لةنَي��وان ئَيانييةكان��ى نيش��تةجَيى 
دةرةوةش��دا بةزةقى دةبينرَي��ت. بؤ منوونة، 
كؤبوونةوةيةك��ى فةرهةنطى كة بِري��ار واية لة 
كاتذم��َي 6ى ثاش نيوةِرؤدا دةس��ثَيبكاتء لة 
كاتذمَي 10ى ش��ةودا كؤتاي��ى ثَيبَيت، كاتذمَي 
7:30 دةس��ثَيدةكاتء تا 1ى نيوةشةوة درَيذة 
دةكَيشَيت. رَيكةوتى ديداركردنَيك لة كاتذمَيى 
5ى دواني��وةِرؤدا، زؤر بةدةطم��ةن رَيدةكةوَيت 
كة ثَيش 6:30 جَيبةجآ بكرَيت. رةنطدانةوةى 
ئةم تَيِوانينة لة ب��وارة ئابوورييةكاندا ضيية؟ 
جيالةوةيك��ة جَيبةجَينةكردن��ى س��ةروةختى 
كارةكان، تَيضوونى زي��ادى دةهَينَيتة بةرهةم، 
ثاندانان��ى ئابوورى، نةك هةر لةئاس��تى وآلتدا 
بنكةيةكيش��دا  لةئاس��تى  تةنان��ةت  بةلَك��وو 
س��ةركةوتووانة جَيبةج��آ ناكرَي��ت. ه��ةر لةم 
ثَيوةندةدا، لةضةند س��اَل راب��ردوودا بةردةوام 
رووي��داوة كة جيالةو ئَيانييان��ة كة تَيكةلَن بة 
بازرطانى نَيونةتةوةيى، بيستوومانة كة يةكَيك 
لةو هؤكارانةى كة ئامادةنن لةطةأل ئَيانييةكان 
بازرطانييةكى زياتر بكةن، ئةوةية كة بازرطانة 
ئَيانيي��ةكان ئام��ادة ن��ن بةلََن ب��دةن كة لة 
كات��ى دياريكراودا كاآل دةستبةدةس��ت بكةنء  
دةستبةدةس��تكردنى  ئ��ةوةش،  س��ةربارى 
رَيذةيةك��ى دياريك��راو بةبةردةوام��ىء لةكاتى 

دياريكراودا مسؤطةر بكةن.
لةمث��ةرة  ب��ة  س��ةبارةت  ب��ووم  خةري��ك 
فةرهةنطييةكان��ى طةش��ةى ئاب��وورى لة ئَيان 
دةمطوت. ثرس��َيكيرتى فةرهةنط��ى كة بة ِراى 
م��ن، كاريطةرى دياريكراوى لةس��ةر ثرؤس��ةى 
طةشة هةية، حةزو مةيلى طشتطيبووى ئَيمةية 
ل��ة خؤدزينةوةية لة ذَير بةرثرس��يارَيتييةكان. 
بةواتايةكي��رت، ئَيمة لة بوارى خؤبةبةرثرس��يار 
زانيندا كةموك��ؤِرى جيددميان هةيةء مادامَيكة 
نةثةرذَيينةس��ةر ئ��ةم خةس��َلةتة، بارودؤخى 
ئَيس��تا درَيذة  دةكَيش��َيت. هةلَبةت هةرلَيةدا 
ب��ة ئاماذةوة بَلَيمء تَيث��ةِرم كةوا خؤدزينةوةى 
ئَيم��ة ل��ة بةرثرس��يارَيتى، ئ��ةو رووةكةيرتى 
خ��ؤى،  ك��ة  ئَيمةي��ة  ئيختي��ارى  ب��آ  دراوى 
رةنطدانةوةيةك��ى ئ��ةو بآمافييان��ةى ئَيمةية 
لة ياس��اء رَيس��اى نيش��تمانى ئَيس��تا.  ئَيمة 
ئَيستاكةش لةطةأل دانثَيدانانى تاكء تاكايةتىء 
مافء ئازادييةكانى تاك لة كؤمةلَدا كَيش��ةمان 
هةية. ئاشكراو تةنانةت دةلََين كة سروشتيشة 

كةوا كةس يان كةس��انَيك كة لة مافةكانى تاك 
بةهرةمةن��د نن، ئام��ادةش نابن بؤ وةرطرتنى 
هةرجورة بةرثرس��ياريتى. ئةم دؤخة طشتيية، 
باش��رتين زةمين��ة بؤ س��ةرهةلَدانء طةش��ةى 
روانط��ةى ثيانطَيِيية كة لةنَي��وان ئَيمةدا هةم 
ثَيش��ينةيةكى درَيذى هةيةء هةم رةطى قووأل. 
رَيك بةم هؤيةشة كة ئَيمة هةميشة تَيكؤشاوين 
كةس يان كةس��انَيكيرت نةكةينة بةرثرس��يارى 
كةموكؤِرىء كَيشةكانى خؤمان. كاردانةوة بةم 
رؤح��ة ثيانطَيِييةى طش��تطية وايلَيهاتوة كة 
لةم ساآلنةى دواييدا، ذمارةيةك لة توَيذةران بؤ 
خؤثاراسن لةم روانطة هةلَةئامَيزة، بانطةشة بؤ 
روانطةيةكى هةلَةئامَيزى¬تر بكةن. ئةم روانطة، 
لةجيات��ى ثَيداضوون��ةوةى طش��ت ئةوانةى كة 
لةئارادان،  بةتَيِوانينَيكى يةكايةنانةوة، تةنيا 
ثَيداضوون��ةوةى هؤكارة ناوةكييةكان دةكةنء 
يان بةطش��تى نكؤَل لة رؤَل تةواوكةرى هؤكارة 
دةرةكييةكان لةو بارودؤخةدا كةتَييداين، دةكةن 
يان ثَيى ثَيويس��ت ثَيداضوونةوةى ناكةن. من 
لةوبِروايةدام كة بؤ طةيش��ن بة تَيطةيشتنَيكى 
شياو لة كَيش��ةكانى طةشةى ئابوورى لةئَيان، 
ثَيويستة تَيكةلََيك لةودوو دةستة هؤكارة واتة 
ناوةوةي سيس��تمء دةرةوةى سيستم، بدرَيتة 
بةر لَيكدان��ةوة. بَيطومان، ئةوةش راس��تة كة 
بةستَينى كاريطةر بوونى هؤكارة دةرةكييةكانى 
سيس��تم، تايبةمتةندييةكان��ى ن��او سيس��تمء 
ثَيكهاتةى كؤمةلَطاى ئَيمةية. سةربارى ئةوةش 
نةك هةر لةبةرضاونةطرتن��ى هؤكارى ناوخؤيى 
رَيطةخؤش��كةر نية، بةلَكوو لةبةرضاونةطرتنى 
هؤكارة دةرةكييةكانيش ناتوانَيت رآءشوَينى 
كارا بؤ نةهَيش��تنى ئةو كَيش��انةى كة هةمانة 

خباتة بةردةست.
بؤ لَيكدانةوةى لةمثةرة فةرهةنطييةكانى طةشةى 
ئابوورى ئَيان، ئَيمة ثَيويس��تة ثَيداضوونةوةى 
س��ةرلةنوَيى باوةِرة ثرتووكاوةكامنان بكةين. 
ب��ؤ منوون��ة، دوو ك��ةس لةبةرض��او بط��رن كة 
يةكَيكيان راستطؤء ثاكةء ئةوةيرتيش كةسَيكى 
ساختةضىء دةس��رِبى كردؤتة ثيشةى خؤى. 
بةداخةوة زةمينةى فةرهةنطى ئَيمة بةجؤرَيكة 
كة خةلَك��ى س��اختةضى بة زي��رةك دةزاننء 
ئةي��رت نا. تائ��ةو كاتةى كة ش��َيوة بةهادانانى 
كؤمةآليةت��ى ئَيم��ة ب��ةم ش��َيوة بَي��ت ديارة 
كارةكان ناضنة ثَيش. هةلَبةت كةمينةيةك هةر 
س��ةردةكةون، بةآلم كَيشةى ئابوورى بةطشتى 

بةبآضارةسةر دةمَينَيتةوة.
بةو ضاوثَيداخشاندنةى كة بؤ ئةو ضةند ضةمكة 
فةرهةنطيية كردم، رَيطة بدةن بطةِرَيينةوة سةر 
ئاب��وورى. ئةم ضةمكانة بةجَي��ى خؤى،  بةآلم 
طؤمان��ى تَيدانيية كة ثَيكهات��ةى ئابوورى ئَيمة 
بةِراس��تى خةوشدارةء ثَيويس��تى ساغءنؤذةن 
بكرَيت��ةوة.  بؤمنوون��ة ثةيوةس��تبوونى ئ��ةم 
ثَيكهاتة ئابووريية بة دؤالرة نةوتييةكان بَيننة 
ثَيش ضاوى خؤتان. نةك هةر دابينكردنى دارايى 
هاوردة رؤذل��ةرؤذ زياترةكانى ئَيان بةو دؤالرة 
نةوتييانة بةِرآ دةضَيت بةلَكوو لةضةند س��اَل 
رابردوودا، تةنانةت بووج��ةى ريال دةولَةتيش 
ثةيوةستة بة فرؤش��تنى ئةم دوالرة نةوتييانة 

لةبازاِردا.

ئ��ةم خالَة دةس��بةجآ دوو ثرس��ى س��ةرةكى 
دةهَينَيتة ثَيشةوة:

ض  لةرزؤك��ة  ثَيكهات��ة  ئ��ةم  طؤِرين��ى  *ب��ؤ 
بةرنامةيةكمان هةية؟

هةلَب��ةت دةزان��ن كة ل��ةم س��اآلنةى دواييدا 
هةولَطةلَيك لةم بارةوة دراوة.بةآلم دةبآ روون 
بَيت كة سرتاتيذى دةولَةت ضيية؟ ض بةرنامةيةكى 
درَيذماوةي��ان هةي��ة؟ سياس��ةتةكان بةثَيى ض 
بنةماي��ةك رةنطِرَيذى كراون؟ ب��ؤ دةربازبوونى 
ئابوورى ئَيمة لة كاريطةريية خراثةكانى بازاِرى 
ن��ةوت، دةيانهةوَي��ت ض��ى بكةن؟ م��ن لةطةأل 
ئةو س��رتاتيذى طةش��ةكردن نيم كةوا هَيش��تا 
ثشتبةس��توو بة داهاتةكانى ن��ةوت بَيت، بةبآ 
ئةوةى ميكانيزمى دةربازبوون لةم ثةيوةس��ت 
بوونة روون بَيت. ضونكوو ناسةقامطيى بازاِرى 
نةوت، بةِرَيوةبردنى ئةم سرتاتيذة لةطةأل طرفت 
ب��ةرةوِروو دةكاتةوةء هؤكارةكةش��ى، يةكَيك 
ئةوةي��ة كة س��رتاتيذيى طةش��ةكردن ناتوانَيت 
كورت ماوة بَيت. هةر ل��ةم بارةوة، من وةكوو 
خؤم ق��ةت بِروام بة سياس��ةتى هاوةردةكردن 
نية. ثَيويس��تة بةطوَي��رةى تايبةمتةندييةكانى 
ئَيان سياس��ةت ديارى بكرَي��ت. كاتَيك دةلََين 
س��ةرضاوة  مةبةس��تمان  تايبةمتةنديي��ةكان 
مرؤيىء سرووشتييةكانة. مةبةستمان لةبةرضاو 
طرتنى توانايىء كةموكورتييةكانة. مةبةستمان 
ثَيكهات��ة  هةمةاليةن��ةى  كردن��ى  تاووت��وآ 
ئابوورييةكانة بة لةبةرضاوطرتنى  بةهاء باوةِرة 
فةرهةنطييةكانء ثَيكهاتةى سياسى، بؤ ئةوةى 
كة جَيبةجآكردنى سياسةتة ثةسةندكراوةكان 
لةط��ةأل لةمث��ةرء كَيش��ةى ثَيش��بينى نةكراو 

بةرةوِروو نةبَيتةوة.
 ثَيويستة هةميشة لةبةرضاومان بَيت كة ئَيمة لة 
قؤناغَيكى مَيذوويى خراثدا دةمانهةوَيت ئةم كارة 
بكةينء لةئةجنامدا دةبآ لةِرادةبةدةر وريا بن. 
ب��ؤ من لَيكدانةوةى طرفتةكانى جَيبةجآكردنى 
سياس��ةتَيك تةنانةت زياتر لة رةنطِرشتنى ئةو 
سياسةتة طرنطى هةية. ضونكوو دةبآ بثرسن 
كةلَكى ئةو سياسةتانةى كة ناتوانرَيت جَيبةجآ 
بكرَين، لة ضيداية؟ بةم هؤيةشة كة من جةخت 
سياس��ةتةكان  ئامان��جء  واقيعبين��ى  لةس��ةر 
دةكةمةوة بؤ ئةوةى لةطةأل طرفتى زيادلةحةد 
ب��ةرةوِروو نةبن. وا نةبَيت ئَيمة تووش��ى ئةو 
ح��ةزء مةيلة ئةبن كة كؤمةأل وةكوو تاقيطةى 
ثَيوانةكردنى تَي��زء تيؤرةكان ببيننء ئةمةش 
ه��ةم  مةزن��ة.  ضارةِرةش��ييةكى  بةِراس��تى 
سةرضاوة سنوردارةكانى ئَيمة بةفِيؤ دةضَيتء 
ه��ةم ثَيوةن��دى نَي��وان خةلَ��كء دةولَةتي��ش 
خةوش هةلَدةطرَي��ت كة ئةمةش لةجَيى خؤيدا 
دةرئةجنامى ئابوورى خراث��ى لَيدةكةوَيتةوة. 
ئةط��ةر ض��ى ل��ةم س��ةردةمةدا زيات��ر لةهةر 
س��ةردةمَيكيرت بِروام نية بة ئابوورى خؤبذيو، 
بةآلم بؤ نيش��تمانَيك كة 70مليؤن حةشيمةتى 
هةيةء بةداخيشةوة بةرزترين رَيذةى زيادكردنى 
حةش��يمةتة لةجيهاندا، ثَيم واية تائةو جَيطةى 
دةكرَي��ت ل��ة رةنطِرش��نء بةرةوثَيش��ربدنى 
سياس��ةتةكامناندا ثش��ت ئةس��توور بةخؤمان 
بن. ئَيمة ناتوان��ن منوونةى كؤريا يان تايوان 
لة رؤذهةآلتى ناوةِراس��ت دووب��ارة بكةينةوة، 
كةواب��وو كاتء س��ةرضاوةكةمان ل��ةم رَيطةدا 

بةفِيؤ نةدةين.
 ئةمثرياليزم��ى ئةمري��كا ن��ةك ه��ةر دةس��تى 
ئَيمة ناطرَي��ت، بةلَكوو لة ه��ةر هةنطاوَيكماندا 
طَيةش��َيوينى ل��ة رَيطةمان��دا دةكات. هةربةم 
هؤيةش��ة كة من ثَي��م واية ئَيم��ة بةرنامةيةكى 
تؤكم��ة ب��ؤ ثيشةس��ازى كردن��ةوةى ئابوورى 
بطرينة بةر كة زياتر لةوةيكة ثش��ت ئةس��توور 
بَيت ب��ة تَيزء تيؤرييةكان، ل��ة تاووتوآكردنى 
قووَل توانس��تةكانى خؤمان��ةوة هةلَقولَيبَيت. 
مةبةست  لةوةيكة ثشتئةستوور بةخؤمان بن 
ئةوةية كة بؤ منوونة ئةطةر ثيشةسازى ثؤآلمان 
ني��ة، ثَيم واي��ة بيناكردنى كارط��ةى ئؤتؤمبيل 
س��ازى كارَيكى نابةج��آ دةبَي��ت، واتة دةبآ 
لة ثيشةس��ازيية بنةِرةتييةكاندا ثشتئةس��توو 
بةخؤمان بن. بائةوةش بَلَين كة مةبةستمان لة 
ثيشةسازى كردن،لةراستيدا ضةند ثَيطةكردنى 
ئاب��وورى ئَيمةية تاكوو بتوانن ئةو ش��ؤكانةى 
كة لة دةرةوةى سيس��تم بةس��ةر ئَيمةدا دَيت 
بةكةمرتين قةيرانء زيانةوة تةحةمول بكةين. 

لةمثةرة فةرهةنطييةكانى
 طةشةى ئابوورى ئَيان )1(
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ئةنوةر. الف
س��يء يةك س��اَل ل��ةوة ثَي��شء ث��اش ثاوانكردني 
شؤِرشي طةالني ئَيان، حاكمييةتي داسةثاو دةسيت 
داية سِرينةوةو لةنَيوبردنء هةولَةكاني خؤي خستة 
طةِر بؤ س��ةثاندني بيو فيكرةكاني خؤي. بةتةواوي 
توانا هةولَي خؤي خستةطةِر بؤ خزاندني فيكرو بيي 
وياليةتي فةقيهة لةهةموو بوارةكاندا. دلَِرةقييةكان 
ت��ا دةهات س��نوورةكاني زياتر دةبةزاند. دةس��يت 
رةش��ي دةس��ةآلتداراني نوَيي ئاوانطارد بة بيؤكةي 
شةمل كوَيرم ناثارَيزم سوور بوو بة خوَيين ئازيزتريين 
ئةو كةس��انةي بؤ سةركةوتين شؤِرش طياني خؤيان 
خستة سةر لةثي دةس��تيان. هَيشةكان بةفراوانرت 
بووةوة، سياس��ةتي هَيش بؤ زانس��تطا لةمَيش��كي 
زؤحاك ئاس��ا هات��ة دةرو ناوي شؤِرش��ي كولتووري 
لةس��ةر نرا.ثاش داطيكردنء ثاوانكردني ش��ؤِرش، 
نؤب��ةي شؤِرش��ي دووهةم ب��وو. ئةو شؤِرش��ةي كة 
نووك��ي هَيش��ةكاني ك��ردة ناوةندةكاني زانس��تء 
ن��ران،  تالَةب��ان ئاس��ا لةط��ؤِر  فَيك��ر. كتَيب��ةكان 
خوَين��دكاران رؤخس��اري دوذمنيان ثةي��دا كرد الي 
دةس��ةآلت، مامؤس��تاكان بوونة تَيؤري داِرَيذةراني 
دذي كؤنةثةرةس��يت وةك دوذم��ن س��ةير دةكران، 
زانس��تطا وةك ناوةن��دو نوَين��ةري رؤذئاوا وةس��ف 
كرا، خوَين��دكاري تازة لةداي��ك بوو)ثَيِةواني هَيَلي 
ئيمام( مامؤس��تاي تازة هاتنة مةي��دان) رؤحانياني 
ح��ةوزةي عيلميية(، ناوةرؤكي كتَيبةكان) ش��ةرعء 
ئيسالمء وياليةتي فةقيه(ي لةخؤ طرت. بةم شَيوةية 
رَينسانسَيك لةدذي زانستء هونةرو فيكرو سةرجةم 
جوانييةكان��ي ناوةن��دي فَيبوون دةس��يت ثَيكرد.  
بةثَيي بِريارةكاني خومةيين هةوَل درا بؤثاكسازيء 
هةروةه��ا  لةمامؤس��تايانء  زؤر  بةش��َيكي  ح��ةزيف 
ئةو كةس��انةي ك��ة بةجؤرَي��ك ملك��ةضء طويِرايةلَي 
نةدةب��وون.  ئيس��المي  كؤم��اري  سياس��ةتةكاني 
لةثاَل ئةوةش��دا لةذَير هةندَيك بيان��وي وةهماويانة 
دةستخراية ناو سةرضاوةكاني خوَيندنء ئةو كتَيبء 
بآلوكراوان��ةي ك��ة بةجؤرَيك باس��ي شارس��تانييء 
هةروةها رَيزطرتن لةبنةماكاني دَيؤكراس��يء ش��يت 
لةوج��ؤرةي تَيداب��وو لةثرؤطرامي خوَين��دن البران. 
ئيس��الميزةكردني  سياس��ةتي  لةذَي��ر  بةوحالَ��ةو 
زانستطاكان كؤمةلََيك كتَيبء ثةرتووكي ئيسالمييان 
لةجَيطةيان دانا. بةم ش��َيوةية تَيكؤش��اني نزيك بة 
س��ةد س��الَيان وةالناو مةغولئاس��ا بيؤكةي رةشي 
كؤنةثةرةس��تيان وةك دياريةكي بَي نرخ هَيناية ناو 
ناوةندةكاني زانس��ت. طؤِرةثاني زانستطا بةرةبةرة 
ل��ة ناوةندَيك��ي زانس��تةوة رؤخس��اري مزط��ةوتء 
ح��ةوزةي بةخ��ؤوة ط��رت. س��تانداردةكاني باآلي 
ثةروةردة جَيي خؤيدا بة ش��ةرعء مةالكاني حةوزة 
جَيط��ةي لَيهاتووترينء دلَس��ؤزترين مامؤس��تاكاني 
زانس��تطايان طرتةوة.كؤمةلَط��اي رؤش��نبييء بيو 
فيكري نوَي بةتةواوي كةوتة ذَير سةيتةرةي هَيشي 
حيزبولآَليي��ةكان. ناكؤكييةكان��ي نَيوان زانس��تطاو 
قؤناغَيك��ي  ض��ووة  كؤنةثةرةس��يت  حةوزةكان��ي 
ديكةوة. كؤنةثةرةس��يت بةتةواوي دذي رؤشنطةري 
وةس��تايةوة. رَينسانس��َيك لةجؤرَيك��ي ديك��ة هاتة 
ئ��اراوة. تا ه��ات زانس��ت وةدةر نراو نرخ��ي نةما. 
زانس��تطاكان ئَيس��تاكة بوونةتة ش��وَيين لةطؤِرناني 
كوذراوان��ي بةرةكاني ش��ةِر. خوَيندكاري بةس��يجي 
دةوري هةيةو باآلدةس��تة. س��ةرؤكي زانس��تطاكان 
ئاخوندةكاني ح��ةوزةي عيلمييةن. حيزبولآَلييةكان 
وةردةط��رن.  بورس��يةكاني خوَين��دن  س��ةروةرنء 
ئةس��تَيةدار بوونء دةركردنء طوشار هَينانيش بؤ 
باق��ي خوَيندكاراني ئازادخي��واز. ئاكامي ئةم ثرؤذة 
كؤنةثةرةستانةية ثَيضةوانةي لَيكةوتةوة. هيض يةك 
لةوانةي باس��ي هات نةب��ووة مراندني هةميش��ةيي 
خوَيندكاران��ي  زانس��تطاو  خوازياران��ي.  زانس��تء 
زانس��تطاكان كةوتن��ة دذوارتري��ن ملمالنَي��ي لةطةَل 
كؤنةثةرةس��تيدا. جةنط��ي نَيوان كؤنةثةرةس��يتء 
رءش��نطةري جارَيكي ديكة هاتة ئ��اراوة. بَي طومان 
ئةوةي لةواقعيدا دةبيندرَي سةركةوتين رؤشنطةريء 

ئازادخيوازيية.

شؤِرشي كولتووري 59 ئا: طريان 

لة ئة ساَل خة لَكي دؤالَشم مة ريوانة شوَيني ئةذدادم 
محة مة د )كابلي(م ئة مما، تة خة لوس)قانع(م ناوة

ش��اعيى ضةوس��اوةكان )قان��ع( س��الَي 1898 ، دواى ئ��ةوةى 
دةرةبةطةكانى مةري��وان، باوكى دةردةكةن و باوكى بة ناضارى 
ئاوارة دةبَيت، لة ئاوايي »ريش��َ�«ى س��ةر بة شارةزوو لة دايك 
دةبَي��ت. 40 رؤذ دواى ل��ة دايك بوونى باوك��ى مالَئاوايي دةكات 
لة ذيان و هَيش��تا ثَيِةوكة نةبووة دايكيش��ي لة دةست دةدات. 
بةم ش��َيوةية قانع بة نةهامةتى و ضةرمةس��ةرييةكى زؤر طةورة 
دةبَيت. تؤماري ذياني ئةم منالَة مةينةت دؤستة لة زةمينةيةكي 
دةربةدةري و ثِر لة كوَيرةوةرييةوة دةسيت ثَي كرد، شةرم نيية 
ئةطةر بَلَي� ِرؤذان لة نَيو منااَلندا و ش��ةوان لةس��ةر تةنور ذياني 
بةس��ةر دةبرد.. تا ماوةيةك ئينجا بة هؤي خزمَيكي دووريانةوة 
ك��ة ن��اوي )ئاغا س��ةيد حس��َ�( و خةلَكي دَيي ض��ؤِر دةبَيت لة 
ناوض��ةي مةريوان ثَي دةنَيت��ة زةمينةي ذيانَيك��ي ترةوة، ئاغا 
س��ةيد دةيباتة الي خؤي و لة حوج��رة دةينَيَيتة بةر خوَيندن. 
ب��ةر لةوةي ب��ة تةواوي فَيي نووس��� و خوَين��دن ببَيت جار و 
بار ش��يعري سةرزةنش��تيي دادةنا و هةر ئةمةش بووة بنضينةي 
شاعيَييت دوا ِرؤذي. كة ئاطري يةكةم� شةِري جيهاني طةيشتة 
ناوض��ةي مةري��وان، زؤربةي ِرؤش��نبية كاني ئةو س��ةردةمةي 
ناوضةكة ِراستةوخؤ تَيكةاَلوي شةِرةكة بوون و خةلَكَيكي زؤريان 
ِراثَيضي ناو شةِرةكة كرد.. بَي ئةوةي لة سرتاتيذييةتي شةِرةكة 
و اليةن��ة سياس��ييةكان و ني��ازي ئيمثِرياليزم و مةبةس��تةكاني 
بط��ةن. ئةميش يةكَي��ك دةبَيت ل��ةو كؤمةلَة ِرؤش��نبيانةى ئةو 
سةردةمةي ناوضةكةيان و وةكو يةكَيك لةوان بةشداري شةِرةكة 
دةكات.. اليةن��ي ب��ة ئاي��� بؤياخك��راوي ش��ةِرةكة طةلَيك كار 
دةكاتة س��ةر ِرَيبازي بيكردنةوةي بؤية ئةو سةرةتا شيعرييةي 
ك��ة لةسةرسةرزةنش��تكاري دامةزرابوو بةج��َي دةهَيَلَيت و ِروو 

دةكاتة شيعري.
لة س��ةرةتاي الوَيتيدا دووضاري نةخؤشي تةنطةنةفةسي دةبَيت 

و تا دَيت لَيي زياد دةكات لة ئةجنامدا هةر بةو ئازارةش س��ةري 
ناي��ةوة. ئ��ةو ناكؤكيية خَيَلةكييان��ةي نَيوان بنةمالَةي ش��اعي 
و دةرةبةطةكان��ي ناوض��ةي مةري��وان ِرؤذ ل��ة دواي ِرؤذ لةن��او 
مجوجؤلَ��ي فيكري ش��اعيدا زيادي دةكرد.. ئةم��ة لة اليةك، لة 
سةرةتاي بيستةكانيش بة دواوة كة ناو بة ناو هةوالَي ثةيوةندي 
سياس��ييانةي توندوتؤلَي هاريكاري نَيوان كؤِر و كؤمةَل و تاقمة 
سياسييةكاني ئةو سةدةمةي باكووري كوردستان و كةمالييةكان 
دةطةيش��ت بَي ئارامي خؤي ش��يعري دادةطرت.. ديس��انةوة لة 
اليةكي تريش��ةوة س��ةركةوتين شؤِرش��ة مةزنةكةي ئؤكتؤبةر و 
س��ةرةتاي باَلوبوونةوةي ب��ي و باوةِري ثَيش��كةوتووخوازانةي 
دذ بة فاش��يزم لة نَيو توَيذ و كؤمةلَ��ة خوَيندةوارةكاندا، ئةمانة 
هةم��وو زةمينةيةكي نيش��تمان ثةروةران��ة و نةتةوايةتييانةيان 
خولقاندبوو، ثاشطةزبوونةوةي كةمالييةكان بةرانبةر مةسةلةي 
ك��ورد و بةرثابوون��ي شؤِرش��ة ناوبةن��او ثض��ِراو و ي��ةك لةدواي 
يةكةكان��ي باك��ووري كوردس��تان )ئاط��ري داخ( ب��ي و باوةِري 

زؤربةي الوة خوَيندةوارةكاني خستة بةر مةودايةكي نةتةوايةتي 
و نيشتمانيانةي كاريطةر.

باَلوكردنةوةي بيوباوةِري سؤسياليسيت لة اليةن كاربةدةستاني 
حكومةتي ئةو س��ةردةمة بةربةس��ت كرابوو، لةو كاتةدا باس و 
بةسةرهاتي شؤِرشي ئؤكتؤبةري سؤشياليسيت و ئامانج و اليةنة 
سياس��ي و ئابووري و نةتةوايةتييةكان بةزؤري بةس��ةر زارةكي 
باس دةكران. ش��اعييش لةو س��ةردةمةدا هةست بة سةرةتاي 

ِرذَيي سؤسياليسيت دةكات و دةلََيت:
با سَي قات نةبَيت خانوو سةراكةت

ثارةي قاتَيكيان بدة بة براكةت
دةولَةمةد مةلََي هةولَي بؤ خؤية

نةبووني هةذار، نةبووني تؤية
ي��ان ئةوةي ل��ة ش��َيعرَيكيرتدا ك��ة هةلَط��ري هةم��ان روانطةي 

سؤسياليستيية روو بة زؤرداران ئةلََيت:
طوَيطرة قانووني سؤشياليسيت دةنطي دايةوة

ِرؤذي مةرطت زؤر نزيكة ئةو دةنطة ياسينتة
نؤكةر و ثَيش خزمةت و كارةكةر و دايانةكةت

كةوتة ِرؤذي خؤي بزانة دوذمين خوَينينتة
باخَي هَيندة قايم و مةحكةم نةبووي من نةتطةمَي

دةسيت ئيستيعمارة هَيز و كؤمةك و ثةرذينتة
ش��اعي لةو باوةِرةدا بووة كة ل��ة وآلتَيكي فرة نةتةوةدا مومكن 
نابَي��ت كة هةم��وو نةتةوةكاني ناو ضوارضَي��وةى ئةو وآلتة وةك 
ي��ةك بذي��ن و ل��ة ِرووي ياس��اي كؤمةآليةتييةوة يةكس��ان بن و 
ئاب��ووري وآلت ب��ة ئابووري هةموو نةت��ةوةكان وةك يةك بدرَينة 
قةلَةم و وةكو يةك سةربةسيت سياسييان بدرَييَت، بؤية هةميشة 
لة هةلَوَيسيت سياس��ييانةي نةتةوة سةرةكةييةكاني ئةو جؤرة 
وآلتانة سَلةميوةتةوة و لة شيعرةكانيدا ئةمةي بة الدَينشينةكان 

طةياندووة.
بةرهةمةكان:1-طواَللَ��ةي مةريوان.2-باغضةي كوردس��تان.3-
ضوارباخي ثَينجوَين.4-ش��اخي هةورامان.5-دةشيت طةرميان.

ئةم ش��اعية نيش��تمان ث��ةرةوةرة، رؤذى 7ى م��ةى )ئايار(ى 
1965 ل��ة طون��دى لةنطةدآ لة ناوضةى ش��لَي مالَئاوايي لة ذيان 

كرد.
سةضاوةكان:1_ويكي ثيديا_كوردي

 2_ديواني قانع _ضاثي ثَينجةم

قانع، شاعريى ضةوساوةكان

حمةمةد رةزا شةجةريان، مامؤستاي موسيقي 
و ئاوازي ئَيان��ي، لةمةوب��ةدوا بآلوكردنةوةي 
ئ��َيان  دةرةوةي  ب��ؤ  خ��ؤي  بةرهةمةكان��ي 
رَيط��ةي  ل��ة  زووان��ة  ب��ةم  و  دةطوازَيت��ةوة 
عةل��ي  دةفرؤش��رَيت.حمةمةد  ئَينتَينَيت��ةوة 
رةفيعي، بةِرَيوةبةري بةرنامةكاني شةجةريان، 
رؤذي دوو شةممة 29ي خاكةلَيوة رايطةياند كة 

بة لةبةرضاوطرتين تَيثةِربووني س��الََيك لة سةر 
داواكارييةكةي بؤ وةرطرتين مولَةت بؤ نوَيرتين 
بةرهةم��ي ئالَبوومةك��ةي ش��ةرجةريان )م��رغ 
خوشخوان( ئيرت هيوايةك بؤ وةرطرتين مؤلَةت 

لة ناوخؤي ئَيان نةماوة.
ه��ؤي  ئ��َيان  ئيش��ادي  وةزارةت��ي  هَيش��تا 
نةدان��ي مؤلَةتي بة بةرهةمةكةي ش��ةجةرياني 
رانةطةياندووة. رةفيعي باسي لةوة كردووة كة 
وتءوَيذ و هةلَوَيستةكاني شةجةريان بةرامبةر 
بة سةركوتطةرييةكاني كؤماري ئيسالمي دذ بة 
خؤثيش��اندانةكاني ثاش راطةياندني ئةجنامي 
س��ةرؤك  دةيةم��ي  خول��ي  هةلَبذاردنةكان��ي 
كؤم��اري، لةم بِري��ارةدا بآكاريط��ةر نةبووة.

شةجةريان بة دواي سةركوتي ناِرازيان لة اليةن 
هَيزة ئةمنييةتييةكاني كؤماري ئيس��المييةوة 
داواي ل��ة بةرثرس��اني تةلةفزيؤن��ي ئَيان كرد 
كة م��ايف ئةوةيان نيي��ة كة س��روود و طؤراني 
و بةرهةمةكان��ي ش��ةجةريان ب��آلو بكةنةوة.
اليةنطراني دةنطي شةجةريان جطة لة مالَثةِرة 
رةمسييةكةي ش��ةجةريان دةتوانن لة رَيطةي 
 )iTunes(( فرؤش��طةي ئَينتَينَييت ئايتؤن��ز

كِرياري بةرهةمةكاني شةجةريان بن.

شةجةريان بةرهةمةكاني خؤي لة
ان بآلو دةكاتةوة  دةرةوةي ئريرَ

طؤنرالَيس روخاس، ش��اعيي ش��يليايي و يةكَيك لة طةورةترين نووس��ةراني مؤدَيِرني ئةمريكاي 
الت�، لة تةمةني 93 س��الَةيي دا لة س��انتياطؤ، مالَئاوايي لة ذيان كرد.روخاس لة ماوةي ساآلني 
ضاالكي لة بوارةكاني هونةردا، كؤمةلََيك خةآلتي ثآ بةخشرا و لةوانة دةكرَيت ئاماذة بة خةآلتي 
ئةدةبي س��روانتش لة س��الَي 2003دا بكرَيت كة طرنطرتين خةآلتي ئةدةبياتي س��ثانيا زمانةكانة.
ناوبراو هةروةها س��الَي1992 خةآلتي نةتةوةيي ش��يلي لة لقي ئةدةبياتي ثآبةخش��را و خةآلتي 
ئةدةبي لة ئارذانت� و مَيكزيك وةرطرت.طونزالَيس روخاس لة نَيوان سالَةكاني 1938 تا 1941 لة 
طرووثي سؤرياليسيت ماندرطورا رؤلََيكي طرنطي نواند و هةروةها لة سالَي 1948، يةكةم� كؤمةلَة 

شيعري لة سانتياطؤ بآلو كردةوة.
روخاس بة دواي كؤدتا سةربازييةكةي ذَينَياأل ثينوشة لة سالَي 1973 ضةند سالََيكي لة تاراوتة 
تَيثةِر كرد و لة وانة وتنةوة لة س��ةرجةم زانستطاكاني شيلي بآبةش كرا.طونزالَيس ضةند سالََيك 
لة زانستطاكاني ئاَلان و ئةمريكا و سثانيا و مَيكزيك وانةي وتةوة و سالَي 1979 طةِرايةوة شيلي. 
بةرهةمةكاني روخاس بؤ س��ةر ضةندين زمان و لةوانة ئاَلاني، فةرانس��ةوي، ئيتاليايي، روس��ي، 
ضيين، توركي و يؤناني وةرطَيِدراونةتةوة. دةربارةي بةرهةمةكاني روخاس دةكرَيت ئاماذة بة: 

مةينةتي مرؤظ، بةرةوِرووبوونةوةي مةرط، تاريك و دةربارةي رؤشنايي.

طؤنزاليرَس روخاس، شاعريي ثيرَشِرةوي شيلي 
ئاوايي لة ذيان كرد مالرَ

بؤ بينيين نوَيرتين بابةت، هةواَلء طؤِرانكارى 
سةردانى ماَلثةرى  »ئاسؤى رؤذ« بكةن


