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؟

لـة دواجـاردا ئـةو خـةونـةى بنكـةى كـاوة ى رؤشـنبريى هـاتـة دى كـةوا لـةرؤذى سـةرهـةلَـدانيـةوة
لةسةرةتـاى ساَالنى هـةفتاكـانى سةدةى رابـردووةوة بةهيـواى بووة ئةويـش بةدةركردنـى ضاثكـراويَكى وةرزى
لةطـةلَ رِىَ رِةوى رؤشنبـرييدا بطـوجنىَ و سـةربارى بآلوكـراوةكانـى بيَت .تـا ثىَى تـوانا دابـةش بكاتـة سةر
زؤرترينى ئةو خويَنةرانةى ئاشناى ضاالكى و دةسكةوتةكانني.
بـةهـةمـان تـوانـاش سـةقـامريكـردنـى ثـةيـرِةوى رؤشـنبريى نـةتـةوةيـى ئـامـانج ديـار ،بـؤدووبـارةكـردنـةوةى ثـرِ
لةسـةروةرى ثاك و بـىَطةردى ثيَـشرِةوانـى دةستثيَـشخةرو طـةرانةوة بـؤ سةروضـاوةى هةميـشة هـةلَقوآلوى
فيكـرى روونى نـةتةوةيـى بةهيـواى ذيانـدنةوةو ثـةرةثيَدان و تـةوذمدانـةبةر هيَلَـى تيَكـةلَبوون لـةطةلَ هـةستى
مـرؤظايةتى .لـةنيَوان هةردوو رؤشنبرييـى كوردىو عةرةبي ورؤشنـبريى نةتةوةو طةآلنـى ديكةو كةمايـةتيةكانى
كوردستانىو هةريَمى.
بةالم بؤ (هاوار) ؟
يةكةمني :ضونكة ناوةكة خؤى لةخـؤيدا قوتاخبانةيةكى خةباتطيَرو سيـاسي ية لةميَذووى كورديدا ،كة قوتاخبانةى
بةدرخانيـةكانة –ئةوانـةى دروستبون بـؤ خةباتـيَكى نةثـضراوة دذى زولَم و زؤرى و لةثـيَناو سةربـةخؤيى و
رزطار بوون بةهؤى هيَزى سةربازى بةرخودانى و رؤشنبريى سياسي كة ئةوان بةزانايانة هةردووكيان كردة
يةك رِىَ رِةو هةر ئـةوانيش دةستثيَشخةربـوون بؤ ناخاندنـى ئةو ثةيرِةو راستة لـةميَذووى جوالنةوةى رزطارى
خوازى و نةتةوةيى كوردستان.
دووهةمني :ضـونكة (هـاوار) زمانـى حالَـى جوالنـةوةى –خؤيبـون  -بوو كـة لة كـوردستانـى سوريـادا سةرى
هةلَداو دروستبوو .لـةلوبنان نةشـومناى كرد ،وةك بزاظيَـكى نةتةوةيى هـةمةاليةن .الثةرِةكانـيش كراوة بوون ،بؤ
هةموو رؤشنبريانـى لة ثارضةكـانى كوردستان .وةك  -خـؤيبون -كة ريَخراوةكـانيش لةهةرضـوار ثارضةكةدا
بالو ببوةوة.
سيَهةمني :ضونكة بنكةى كاوةى رؤشنبريى كوردى لةئةجنامى فيكريَكى نةتةوةيى سياسي تيَكؤشةرةوة هاتووة
وةك تةواوكةرى بةرجةستةيى ميَذوويى و جوطرايف بزاظى –خؤيبون  -لةهةمان خاك و شويَن كة جوالنةوةكةى
نةتةوةيى وسياسي و رؤشنبرييانةى ىلَ نةشومناكرد.
هةر لـةبةر ئـةم هؤيـانة –بنكةى كـاوةى رؤشنبريى كـوردى هةست بـةبةرثـرسيةتـى ميَذوويـى خؤى دةكـا بؤ
زيندووكـردنةوةى ناوى –هاوار -بةشـيَوةيةكـى نويَ  ،لةهـةمان كاتـيشدا بـةبرِوا بةخـؤبونيَـكى زؤرةوة خؤى
بـةجيَطرى نازانىَ –بةآلم سورة لةسةر هـةولَى خؤى بؤ زيندووكـردنةوةى ئةم مسبولة بـةشيَوةو ناوةرؤكيةوة بؤ
تةواوكردنى ثةيرِةوى ئةوان و طةياندنى نامةكةيان بة بةَليَن و ئةمانةتةوة.
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بةرثرسيارييةتى ئافرةتى كورد
لة نيَو كؤمةلَطادا
ئاريان ئيرباهيم
بــةشـَيكــى ســةرةكــى كــؤمــةَلـطــايــة لـــةوةوة دةست
ثَيـدةكـات ،ثـةجنـة لـةسـةر هـؤكـارة سـةرةكييـةكـانـى
دواكــةوتن و كــةمرتخــةمــى بــوونيــان لــةاليــةنــةوة و
دةست نيشانكردنى خالَة طرنطةكانى نةطةيشتنيان
بةم ئاماجنانة.
لــة كــؤمــةَلـطــاى كــورديــدا ،ئــافــرةتــى كــورد وةك
بــةشَيكـى سـةرةكـى كـؤمــةَلطـا ،لـةهـةمـوو اليـةكـةوة
ثَيـشكــةوتن بـةخـؤيـةوة دةبـينـى و رِؤَلـى طـةورةى لـة
ثـيَشخـستـنى كـؤمةَلـطاكـة بينـيوة ،ضـونكـة ئافـرةتى
كـورد لة مـيَذة شـويَن و ثـايةى بـةرزى هةبـوو لة نـيَو
كؤمـةلَطاى كـورديدا و ئـةطةر بـةميَذووى رابـردوومان
بضيـنةوة ،ضـةنديـن ئافـرةتى نـاودارى كورد تـيَبيـنى
دةكريَن ،كة لـة سةردةمانـيَكى نزيـكةوة بةثيَـى توانا
و هَيـز و كـةسـايـةتـى خـؤيـان لـة نَيـو طـؤمـةلَطـاكـةدا
دةسـةالَتيـان طـرتبـووة دةست .هـةرضـةنـدة ئـافـرةتـى
كــورد لــة كــؤمــةَلـطــايــةكــى بــاوكـســاالرييــدا ذيــانــى
دةبــردةســةر ،بــةالَم بــة ثـَيـضــةوانــةى ئــافــرةتــانــى
ميللةتانـى ديكةدا رووييَكى كؤمـةلَطاى باوكساالرى
بوون و ئةركـى سةرشانيان وةكـو ثياو ئةجنام دةدا و
بـؤ مـاوةيـةك خـاوةن دةســةالَتيـش بـوون ،هـةروةهـا
ئـةطـةر بـة مَيـذووى رابـردوومشـان بـضينـةوة ،تيَـبينـى
دةكةين كة ئافرةتى كورد خاوةنى جؤرة دةسةالَتيَك
بووة لةبوارى كيَشة كـؤمةالَيةتييةكاندا ،و لة كايةى
ريِا،
ئابـوورى و بةرهـةمهَينـاندا رِؤَلـى سةرةكـيان دةط ِ
ى كـردنـى ئـةو ئـةركـانـةى
ى بـةجـ َ
شـان بـةشـانـى جـ َ
سةرشـانيان وةك ئـةركى دايكـايةتـى و ئامـادةكارى
ل و مَيـرديشيـان دةكرد،
ل و مندا َ
ثـيَويسـتييةكـانى مـا َ
كـة لة ذيـانى خـيَزانيـدا ويَنةى مـاندوبـوونى ئـافرةت
دةردةخـات وةك لــة ثيـاو ،زيـاتـر رِةجنــى دةكيَـشـا و
مـاندوبـوونى هـةلَدةطـرت ،ضونكـة ئافـرةت هةميـشة

ئـافرةت وةكو رةطةزيَكى طرنـطى كؤمةلَطا و شان
بــةشــانــى ثيــاو ،رؤَلــى لــة بـنيــاتنــانــى كــؤمــةَلـطــا و
دةرخـستنى رووى شـارستانيـةتى ئةو كـؤمةَلطـاية بة
ئـــةرك ـَيك ــى ثـَي ــوي ـسـت دةزان ــرَيـت ،ئـ ــاشك ــراش ــة
كؤمـةلَطاى رؤذهةالَتى كـؤمةلَطايةكـى باوكساالريية،
كة لـة دواى نةمانى سيـستةمى دايكسـاالرى هاتؤتة
ئـــاراوة ،ئ ــةوةش دةط ــةِرَيـت ــةوة ب ــؤ دروسـتـب ــوون ــى
كـؤمــةَلطـاى ضـينـايـةتـى بـةتـايبـةتـى لـةثـاش ثـةيـدا
بـوونى سـيسـتةمـى كؤمـةَلطـاى سةرمـايةدارى (دوا
قــؤنــاغــى ضـيـنــايــةتــى) دةسـت بــةســةرداطــرتـنــى
ال (نـَي ــر) ل ــةن ــاو
دةس ــةالَت ل ــةالي ــةن رةط ــةزى ب ــا َ
كـؤمةَلـطاكـةدا ،و جيـاكردنـةوةى ئافـرةت لة طـشت
بـــوار و ك ــاروب ــارةك ــان ــى ذي ــان ــدا ،ئ ــةم ــةش ئ ــةوة
ديــــاردةكـ ــات كـ ــة رةطـ ــةزى نـَيـ ــر وةك هـَيـ ــزَيـكـ ــى
التـدار لـةو كـؤمــةَلطـايـةوة خـؤى سـةثـانـدةوة و
دةسـة َ
بـةشـةكـةى تـريـش (مـىَ) وةكـو رةطـةزَيكـى ثلـة دوو
ضــ ــةوس ـَي ـن ـ ــراوة ،ب ـ ــؤي ـ ــة س ـ ــةرض ـ ــاوةى س ـت ـ ــةم و
ضـةوسـانـةوةى ئـافـرةت و هــاتنـة خـوارةى ثـايـةى
كؤمـةالَيةتى ئـافرةتان دةطـةريَتةوة بـؤ ئةو ثَيـطةيةى
كؤمـةالَيةتـى ئافـرةت كة لـة كؤمـةَلطـاكةدا دروست
بــووة و بــةثـَيــى هــةلــومــةرجــى مـَيــذوويــى طــؤرِانــى
بـةسـةردا هـاتـووة .ئـةو طـؤرِانكـارييـة طـةورةيـةى كـة
الت ــى دايك س ــةروةرى
بـــووة ه ــؤى ن ــةم ــان ــى دةس ــة َ
هاوبـةش و بؤتة هؤكارى سةرةكـى بؤ هاتنة خوارةى
ثايةى ئافرةت.
بَيطـومان لـةم ضةرخـةدا هةوَلـدانى ئـافرةتـان بؤ
اليـةتيـة
رزطـاربـوون لـة كـؤت و بـةنـد و نـةريتـة كـؤمـة َ
دواكةوتووةكان كاريَكى ئـاسايية كة بةرةو ئازادى و
ثيَـشكةوتن بـارى ذيانيـان هةنطـاو بنيَن .ثةرةثـيَدانى
ئافرةتيـش و ثيَشخستنى لةو روانطةيةى كة ئافرةت
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ى و كــار دةكــات و
ل ثيــاو دةبـين ـ َ
رِؤَلــى خــؤى لــةط ــة َ
لـةاليةكـى ديكـةدا هةمـوو كاروبـارى ناو مـاَليـش لة
ئــةستــؤى خــؤى بــوو ،هــةرضــةنــدة وةكــو لــةســةرةوة
ئـامـاذةمـان ثَيكـرد ،كـؤمـةَلطـاى كـوردى لـة ضـةرخـى
ى ئــافــرةتــى نــاودارى
ســةرةت ــاى مي ــذووييــدا هــةنــد َ
دةركـةوتبوو ،جـؤرة بايـةخ و ريَزَيكـى تايبـةتى هـةبوو
لـةضـاو ئـافـرةتـانـى نَيـو كـؤمـةَلطـاى دةورووبـةرةكـةى
وةك (تورك و فارس و عةرةب) بةالَم داب و نةريتى
التـداران و ذيَردةستـةيى
كؤنـى كؤمـةَلطـاكانـى دةسة َ
كــورد ،كــة لــة كــؤنــةوة كــورد هــةردةم ذَي ــردةستــة و
ضـةوسـَينـراوة بـووة لـةاليـةك و ،لـةاليـةكــى ديكـةدا
دواكـةوتوويى بارى ئابوورى و رؤشنبرييى كؤمةلَطاى
كــوردى ط ــرَيب ــةستــى عــةقـليــةتـَيكــى دواكــةوتــووى
خَيلـةكـى بـووة ،رةنطـدانـةوةى ئـةو عـةقليـةتـة كـؤنـة
دواكةوتوويـة بةسةر كؤمةلَطاى كوردى و ئافرةت بة
تــايبـةتـى كـة ضـةنـدة كــؤسث و تـةطــةرةى ستـةمـى
خـستـية بـةردةم ،سةربـةستـى و ئازادى كـةسايـةتى
ئـافرةتـى كورد طـؤشكردبـوو ،كة بـوونةتـة هؤكـاريَكى
تـــرى ض ــةوس ــان ــةوةى ئ ــاف ــرةت و ثـي ـشـيـلك ــردن ــى
مــافــةكــانــى .لــةبــةرئــةوةى ئــافــرةتــى كــورد وةكــو
هـاوبـةشـى نـةتـةوةى خـؤى ،لـة ذَيـر ستـةم و جـةورى
ئةو رذمية ضةوسيَنرانة بـوو ئةمة لةاليةك ،لةاليةكى
اليـةتيـةكـان فشـارَيكـى
ديكـةشـدا دابـونـةريتـة كـؤمـة َ
ديكــةيــان خـسـتبــووة ســةر ،بــؤ ســةركــوت كــردنــى
ئـافـرةت و ثيـشـيلكـردنـى مـافـةكـانـى ،بـؤيـة ئـةركـى
ئـافرةتـى كورد زيـاتر دَيـتةبـةرضاو وةك لـة ثيـاو و لة
هـةمـوو ئـافـرةتـانـى نـةتـةوةكـانــى ديكـة بـارطـرانـى
زيَرتبوو.
دواى رِاثـةرينـى سـاَلـى 1991ى كـورد لـة عرياق و
وةرط ــرتـن ــى دةس ــةالَت ل ــةالي ــةن ك ــورد و ه ــاتـن ــة
سـةركارى حكومةتى هةرَيمـى كوردستان ،كؤمةلَة و
دةزطــا و ريَكخــراو و بـنكــةو ســةنتــةرى رؤشنـبريى و
كؤمـةالَيةتى سةريـان هةلَدا ،ئةمـانة لةناو كـؤمةلَطا
وةك بنـةمايـةكى كـاركردن و كـاريطـةر ،بةشَيـوةيةك
برييـان لـةوة كـردؤتـةوة كـة لــة رَيطـةى هـةمـوو جـؤرة
بـالَوكراوةو رؤذنامـة و طؤظار و دةزطـا راطةييـنةرةكان
ثــةيــام و ئــامــاجنــى خــؤيــان بـط ــةييـنن بــة خــةلَك،
دؤزيـنـ ــةوةى شـَيـ ــوازى هـ ــاوسـ ــةردةمـيـيـ ــانـ ــة بـ ــؤ
رووبةرووبوونةوةى كـيَشة و طرفتـةكانى ناو كـؤمةلَطا
بةتايبةتى ئافرةتان ،لةم سةردةمةش ئافرةتى كورد
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هــةنـطـــاوَيك ــى ثَيــشك ــةوتنــانــةى هــاوَيــشت بــةنــاو
كــؤمــةَلـطــاى كــوردةواريــدا ،كــة لــة دواى رِاثــةريـن
ذمـارةيـةكـى زؤر لــة ريَكخـراو و دةزطـا و ســةنتـةرى
اليــةتــى و زان ـسـتــى ئــافــرةتــان
رؤشـنـبـريى و كــؤمــة َ
دامـةزراوة ،نـزيكــةى ( )25ريَكخـراوة و زؤربــةشيـان
بالَوك ــراوةى ت ــايـب ــةت ب ــة خ ــؤي ــان هـــةبـــووة وةك
رؤذنــامــةو طــؤظــار و بالَوكــراوةى جــؤراوجــؤر كــة لــة
كـيَشة و كـارو ضاالكيـيةكانـى ئافرةتـان دةدويَن ،و تا
رِادةيـةك تـوانيـويـانـة وَينـةى ئـافـرةتـى كـورد لـةسـةر
رووثـةرةكـانـى ئـةم بالَوكـراوانــة بكَيـشن ،بـيَجطـة لـة
خـ ـسـتـنـ ــةرووى كـ ــاروبـ ــارة جـ ــؤر بـ ــة جــــؤرةكــــانــــى
دةزطـاكانيـان .هةروةهـا ئافـرةتان رِؤَلـيَكى سـةرةكى
دةطَيـرِن لـةو سـةنتـةرانـة ،كـة تـوانـاى ئـافـرةت وةك
ل ثـيــاودا دةردةخــات،
رِةطــةزى هــاوبــةشــى لــةطــة َ
بـةشـدارى كـردنـى ئـافـرةت لـة هـةمـوو بـوارةكـانـى
اليــةتــى و ئــابــوورى و
ذيــانــدا زةمـينــةيــةكــى كــؤمــة َ
ى بؤ دروست بوونى يةكسانى لة
سياسى دةرةخسيَن َ
نَيـوان ئـافــرةت و ثيـاودا ،كـة بــةشَيـوةيـةك تـوانـاى
طوزارشت كـردن لة بريورِاى خـؤيان و كيَـشةكـانيان
هةبيَت.
ئ ــاف ــرةت ــى ك ــورديــش ئ ــةو م ــرؤظـــةى بـــة زؤرى
ل رذيَمة
دووضارى ملمالنَيـيةكى سـتةم و دذوار لةطـة َ
ضــةوسـَينــةرانــى دةوروبــةر ببــوو ،وةكــو ئــامــاذةمــان
ثـَيـكـ ــرد بـ ــةهـ ــؤى بـ ــار و رةوشـ ــى ئـ ــاَلــــؤزى كــــورد و
ضــةوســانــةوةى كــورد لــةاليــةك و ج ــةورو ستــةمــى
داطريكةران و ثاَلـةثةستؤى نةريتة كـؤمةالَيةتيةكان
لةاليـةكى ديكـةدا .كةضـى بةدةيـان دةنطـى ناسك و
بةهيـوا لة هـةموو بـوارةكانـى رؤشنبريى ثـشكووت ،و
ضـةنـدين ئـافـرةتـى كـورديش بـة هَيـزو كـةسـايـةتـى و
هــزرى خــؤيــان هــاتـنــة نــاو جـيهــانــى كــاركــردن و
بةشـدارى لة دونيـاى هونـةرو رؤشنبريى و سيـاسى و
كؤمةالَيةتييان كرد .بؤ دةربرين لة هةست و نةستى
خؤيان و بريو تـواناى رؤشنبريييان لة نيَو كؤمةلَطادا
دةرخبةن.
ث ــاش دام ــةزران ــدن ــى ئ ــةم رَيـكخ ــراوان ــةى س ــةر ب ــة
ئـافـرةتـان لـة كـوردستـانـدا ،رِؤَليـان هـةبـووة بـؤ هـانـدانـى
ئافرةتان و بـةشدارى لة بوارة جـياجياكانـى ذياندا بكةن،
وةك (كؤمةالَيةتى ،سياسى ،رؤشنبريى و راطةياندن) و كة
هـةريـةكـة لـةم دةزطـا و ريَكخـراوانـة بالَوكـراوةو رؤذنـامـةو
ط ــؤظ ــارى ت ــايـب ــةت ب ــة خ ــؤي ــان ه ــةب ــووة ،ب ــةرن ــام ــة و
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كــوردستـان بــةشَيـوةيـةكـى فــراوانرت هـاتـة ئـاراوة و
درَيـذة بةم خـةباتـةى دا و لة ريـزةكانـى بزووتـنةوةى
رزط ــارى خ ــوازى ك ــورد دةسـتـثـَيــشخ ــةرى كـــرد لـــة
وريـاكـردنـةوةو ريَكخـستنـى ئـافـرةتـان بـؤ بـةشـدارى
كردن لةم خةبـات و تيَكؤشانةى راستةقينةى طةىل
كورد و ،هـؤشياركردنـةوةيان لة رادةى ليَثـرسراوةتى
خؤياندا لةثَينـاو هاندانى رؤلَةكانيان بةرةو خةبات
لـةاليـةك و ،لـةاليـةكـى ديكـة لـةثَينـاو سـةربـةستـى و
ئازادى ئـافرةتان بـةطشتى و رزطـاربوونيـان لة كؤت
و بةنـدى كؤمـةالَيةتـى دواكةوتـوو ،رؤليَكـى يةكـجار
ى ثايانيان هةبـووة .هةروةها ئةم ريَكخراوة
طةورةو بـ َ
خةباتَيكـى ميَذوويى هةيـة بؤ وةدى هيَنانـى ئاماجنة
سـةرةكيـيةكـانى لـةثَيـناو بـةرزكردنـةوةى رادةى بريو
رؤشنبريى و سياسى و كؤمـةالَيةتى ئافرةتانى كوردا
و زامن كردنـى مافى منداَلـةكانيان بؤ ذيـانيَكى ثاك
و ثارَيـزراو و هاندانـى ئافرةتـان لةثَيـناو سةربـةستى
كؤمةالَيةتى و سياسيدا.
لـةاليـةكـى ديكـة هــةنطـاونـانـى ئـافـرةتـان بـةرةو
ب ــةرهـ ــةمهـَيـن ــان ــى س ــةرب ــةخ ــؤو و هـــةوَلـــدان بـــؤ
ل لة
بةدةستخـستنى داهـاتى دارايـى لة دةرةوةى مـا َ
رووى ئابووريةوة ،طوجناوترين ريَطةية بؤ سةربةستى
و ئــازادى ئــافــرةتــانــة ،و بــؤ ض ــةسثــانــدنــى بــوونــى
خؤيةوة ،وةك بةشيَكى سةرةكى كؤمةلَطا.
نـ ــالـ ــةبـ ــارى دؤخـ ــى سـيـ ــاسـي ــش لــــة زؤربــــةى
نـاوضـةكـانـى عَيـراقـدا ،رةنطـدانـةوةى بـةسـةر دؤخـى
اليـةتىو ئابـووريشى هـةبوو ،هةر لـة سةردةمى
كؤمة َ
مةلـةكيـةوة لةسـةر زؤربةى هـةرة زؤرى ميلـلةتـةكة
سـةثا بوو ،كاتيَك بـوار رِةخسا بؤ ثيَكهـاتنى ضينيَكى
دةرةب ــةط ــاي ــةت ــى ب ــةرذةوةن ــدى خ ــواز كـــة رةوشـــة
سياسيـى ناهةمـوارةكةى هَينـابووة كايـةوة و بةسةر
عـيَراقـدا تَيـثةر دةبـوو ،ضيـنة بـةرذةوةندى خـوازةكان
ى باكـانةيـان نةكـرد بؤ كـةلةكـة بوونـى سةروةت و
بـ َ
ســامــانيــان لــةســةر رةجنــى ضـينــة نــزمــةكــانــدا .وة
لةبةرئةوةى كـوردستانيش ذَيـردةستةى عرياق بووة،
التــةى بــةســةردا
بــؤيــة هــةمــان بــارودؤخــى ئــةو و َ
سـةثـابــوو ،بطـرة زيـاتــر تَيـكضـرذاو بـوو كـة لـةاليـةن
حـكـ ــومـ ــةتـ ــة يـ ــةك لـ ــة دوايـ ــةكـ ــةكـ ــانــــى عـرياقــــدا
دةضـةوسيَندرايةوة و مـافةكانـى زةوت دةكران ،وةكو
ئ ــاشكـــراش ــة س ــةق ــامـطـريب ــوون ــى ب ــارى ئـــابـــورىو
التـَيكـدا بـة مـةسـةلـةى
بــةرةوثَيــشضـوونـى لـة هـةر و َ

ثـةيـرِةوثـروطـرامـى تـايبـةتيـشيـان هـةبـووة ،هـةميـشـة ئـةم
دةزطــايــانــةى حـيــزبــى يــاخــود كــؤمــة َاليــةتــى يــاخــود
سـةربـةخـؤو ،ضـاالكـييـةكــانيـان مــؤركَيكـى كـؤمـة َاليـةتـى
رؤشنبرييـى و كةلـتوورى كـورديان ثـيَوة ديـارة ،هةرضـةندة
وةكو بةرنـامةيةكى زانسـتى نةخشة بـؤ داريَذراو نةبووة بؤ
ثـَيطـةيـانـدنـى ئـافـرةتـى دوا رؤذ ،كـة شـارةزا و ثـسثـؤرى لـة
بوارة جـياجـياكـانى ذيـاندا هـةبيَت .بـةالَم تا رادةيـةك لة
ئـاستَيكـى مامنـاوةنديـدا ئةم دةزطـا و ريَكخراو و سـةنتةرة
رؤشنـبرييـانـةى تــوانيـويـةتـى ضــةنط بـة بـارى ئـافـرةتـان
ى بسَينـن و رؤَليَكى بـةرضاو
بةطـشتى هـةلَضنن ،و طـةشة ثـ َ
ى ثـةجنةيـان ديار
ببينن ،كـة لة نَيـو كؤمـةلَطاى كـوردى ج َ
بـيَت ،بـؤ ئـةوةى ئـافـرةتـان لـة ئـاينـدةدا كــاريطـةرتـر بن و
رؤَلـى خـؤيـان بــةشَيـوةيـةكـى بــاشرت بـطَيـرِن .بـةالَم زيـاتـر
دةنـطى ئافرةت لةو كاتةوة بةرز بووةو سةريهةلَدا كة هيَزة
سيـاسى و كـؤمة َاليـةتييـةكان هـانى ئـافرةتـانيـان دةدا بؤ
خـوَينـدن و هـةنـديَكيـان راكـَيشـانـة نَيـو بـزاظـى سيـاسـى و
كؤمةالَيةتييةوة.
ئـافـرةتـانـى كــوردستـان لـةبــوارى سيـاسـييـةوة
لـةبـةر بـارى نـا هـةمـوارى خـؤيـان و نـالـةبـارى والَت
بــةطـشـتــى ،هــةسـتــى نـيـشـتـمــان ثــةروةريــان تـَيــدا
بالَوبووةو ضةنـدين ريَكخراوى ئـافرةتانيـان ثيَكهيَنا،
يــةكـيَك لــة ريَكخــراوة جــةمــاوةرييــة طــرنـطــةكــانــى
كـوردستـان كـة بـة نـوَينـةرى راستــةقينــةى تَيكـرِاى
ئــافــرةتــانــى ك ــوردست ــان دةذمَي ــردريَت ،يــةكـَيتــى
ئافرةتانى كوردستان بووة .ئةم ريَكخراوةية لة 11ى
كانـوونى يـةكةمـى ساَلـى  1952دامةزرا و ،لـة ريزى
بـــــزووتـن ـ ــةوةى رزط ـ ــارخي ـ ــوازى ك ـ ــورد خ ـ ــةب ـ ــات ـ ــى
ل
ليَهاتـووانةى ئافـرةتانى كـورد دةستثَيكـرد و ،لةطة َ
بـزاظـى طـةىل كـورد لــةثَينـاو ئـازادى و سـةربـةخـؤيـى
التـةكةيـان بةشـدارى كردبـوون .هةروةهـا لة رؤذى
وَ
دامــةزرانــدنـيــةوة ئــةم رَيـكخــراوة بــةشـَيــوةيــةكــى
ريَكوثـيَك رؤلَى خؤى بينيـوةو ئةركةكانـى سةرشانى
سـةركةوتووانـة ئةجنامـداوة و ،ئةطةر سـةرجندانيَكى
ى ئـةوة دةكـةين كـة لـة4ى
ميَـذوويـى بـدةينـةوة تَيـبينـ َ
شـوبـاتـى سـاَلـى  1946بـة سـةركـردايـةتـى خـوشكـى
قـارةمـان (حـةبـسـة خـانـى نــةقيـب) ريَكخـراوَيكـى
ئـافـرةتـانـى كـوردستـان ثَيكـهَينـابـوو ،هـةرضـةنـدة بـؤ
ضةند مةبةستيَكى دياركراو هاتبووة ئاراوة ،بةالَم بة
سةرةتـايةكى مَيـذوويى و ثريؤز دةذمَيـردريَت بؤ رؤلَى
ئــافــرةتــانــى كــورد ،ثــاشــان يــةكـَيتــى ئــافــرةتــانــى
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ســةربــةخــؤي ــى سيــاسـييــةوة طــرَيــدراوة ،نــةبــوونــى
قـــةوارةى سـي ــاس ــى ه ــةر مــيلل ــةتـيَك ه ــؤك ــارَيك ــى
سةرةكيـية بؤ لـة دةستدانـى مافة نـةتةوةييـةكةيان،
كـة زياتـر طةالنـى ضةوسـاوة دووضارى ئـةم كَيشـةية
دةبــوون ،ميللـةتـى كـورديـش هـةر ذَيـردةستـة بـووة و
التـى تايبـةتى خـؤى نةبـووة ،بؤيـة هيض
خـاوةن دةسة َ
اليــةتــى
جــؤريَك لــة ســةقــامــطريى ئــابــورى و كــؤمــة َ
ل
ى لـةطة َ
بةخـؤيةوة نـةبينيـوة ،بةمـةش تيَبنـى دةكر َ
ئـــةو ه ــةم ــوو ب ــارة ن ــال ــةب ــارةى ك ــورد و ن ــاوض ــةى
كــوردستــانيـةكـان ئـافـرةتـى كـورديـش لــة نَيـو ئـةو
جةجنـالَةدا هاوشـانى ثياو بـةهةمان شَيـوة بوو .هةر
ضــةنــدة ســةركــردايــةتــى شــؤرشــى كــوردستــانيـش
هــةنطـاوَيكـى جـدديـان نـابـوو بـؤ ثَيـشكـةوتنـى بـارى
كؤمـةالَيةتى لة كوردستان بـةطشتى و بارى ئافرةت
بـةتايبةتـى ،ئةويش بةهـؤى هةولَدان بؤ لـةناوبردنى
اليــةتــى ،كــة
ى داب و نــةريتــى كــؤنــى كــؤمــة َ
هــةنــد َ
كؤسثـى طةورة بوون لةبـةردةم ثيَشكةوتـنى ئافرةت،
وةكـو دياردةى شـريبايـى و بة زؤر بـة شوودانـى كض و
ى دياردةى ديكة.
هةند َ
لـةاليـةكـى ديكـةدا لـةبــوارى بري و مـةعـريفـةدا و
بــارى رؤشنـبريى ئــافــرةتــانــدا ،بَيـطــومــان ئــافــرةت
تـــوان ــاى ب ــةش ــدارى ك ــردن ل ــة م ــةي ــدان ــةك ــان ــى
بـةرهـةمهـَينـانــى فيكـر و مـةعـريفـةدا سـةملـانـدووةو،
رِؤَلـَيـكـ ــى بـ ــاالَى تـَيـ ــدا بـيـنـيـيـ ــوةو لـ ــةم اليـ ــةنـ ــةوة
هــةنـطــاوَيكــى ســةركــةوتــووانــةى هــاويــشتــووة ،كــة
ضـةنـدين سـةنتـةر و دةزطـاى رؤشـنبريى و زانـستـى و
لو
اليـةتـى لـة كــوردستـان دامـةزرانـدووة و رؤ َ
كـؤمـة َ
ئـةركى سةرشـانى خؤيـان بة رَيكـوثيَكى طـةياندووة،
وةك ئ ــةوةى دةبيـنني لــة س ــةنتــةرى شــاووشكــا بــؤ
ضــاالكـيـيــة رؤشـنـبـرييـيــةكــانــى دةردةكــةوَيـت ،كــة
كـؤمــةَليَك ئـافـرةتـى كـورد ثـةروةر بـؤ بـةهَيـزكـردنـى
ثـرؤسةى بـةشارستـانى كـردنى جـظاتـى كوردةوارى،
سـةنتـةرَيكـى رؤشنبـرييى بـةناوى (شـاووشكـا) يان
دامـةزرانـد بـؤ ئــةوةى ثَيكـةوة مـةشخـةَلـى رِوونـاكـى
برييـان لـة نَيـو كـؤمـةَلـدا بـدرةوشَيتـةوة و بـابـةتـانـة و
زانستانـة و هاوكارانة لة كَيشـةى ئافرةت بكؤلَنةوة،
بةطَيرِانى كؤرِو مسينار و سازدانى كؤنفرانس هةولَى
ضـارةسـةركـردنـى طريوطـرفتـةكـانـى ئـافـرةت بـدةن.
ئــــةوي ــش بـ ــة سـ ــوود وةرطـ ــرتـن لـ ــة رِاطـ ــةيـ ــانـ ــدن،
ضـاثةمةنى ،بالَوكـراوة ،ئينتةرنيَت ،فـاكس و ثؤستى
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ئـةلــةكرتؤنـى ،تـا ضـاالكـى خـؤيـان شـارةزايـانـةتـر
بـنــوَيـنـن و و رِووى طــةشــى ئــافــرةتــان لــة نـَيــوةوة و
دةرةوةدا خبةنـةروو .بؤ زياتـر زانياريش ،سـةنتةرةكة
لــة رَيكـةوتـى ()2/6/2002دا لـة وةزارةتـى نـاوخـؤ
مـؤَلـةتـى يـاسـايـى ثَيـدرا ،كـة درومشـى (رِؤشنـبريى،
هؤشيارى ،يةكسانى) هةلَطرتووة ،ئاماجنيشى زياتر
بـؤ ثةرةثَيـدانى ئـافرةتـى كورد لـة هةمـوو بوارةكـانى
ذياندا .هةروةهـا دةستةى دامةزرَينـةرى سةنتةرةكة
لـةم ئافـرةتانـة ثيَكهـاتووة( :ثـةخشـان سديق عـزيز-
تـريـسكــة ئيحـسـان يـاسني -جـوان جالل شـةريف-
ريَزان خـةليل شيَخ حمةمـةد -رِاذان عةىل ئيرباهيم-
ســاز ئـيح ـســان حــوسـَيـن-ســوهــام نــةجـــار-شلـري
مــوحـيــةديـن-شـيالن كــةريـم شــارةزا-كــوردسـتــان
موكـريانـى-موذدة بـةكر ئـيسمـاعيل-نـةرمني حـةمة
ئـةمحةد -نـةرمني عيـزةدين مـةعروف-نـةهلـة قادر
حمةمةد-نيشتمان نورةدين سليَمان).
بـيَجطة لـة كاروضـاالكييةكـانى سـةنتةرةكـة ،ئةم
دةزطـاية بالَوكـراوةيةك دةردةكـات وةكو طـؤظاريَـكى
ى
ى مـانـط جـار َ
وةرزى بـةنـاوى (شــاووشكـا) كـة سـ َ
دةردةضيَت.
ئ ــةم س ــةنـت ــةرةش و زؤرب ــةى س ــةنـتـــةرةكـــانـــى
رؤشـنبرييي هـةولَى بـةدى هَيـنانـى ئةم ئـاماجنـانةى
خوارةوة دةدةن:
(( -1هـةولَدان بؤ نـةهيَشتـنى نةخـويَندةوارى-2 .
هؤشـياركـردنى ئـافرةت لـة مافـة رِةواكانـى خؤى و
ِريَنماييكردنى لة ضؤنيةتى وةطرِخستنيان -3 .ضاث
و بالَوكــردنــةوةى بــةرهــةمــى بـريى ئــافــرةتــان-4 .
س ــازدان ــى ك ــؤرِو ك ــؤب ــوون ــةوة ب ــؤ ئـــافـــرةتـــان بـــؤ
خـسـتنــةرووى بريوبـؤضـوونـةكــانيـان -5 .كـردنـةوةى
خوىل بـةهيَزكردن ،كة هةمـوو بوارةكانى رؤشنبريىو
هونةرىو زانستى لةخؤبطريَت)).
بَيـطـؤمـان نـةخــوَينـدةوارى يـةكـيَك لـة هـؤكـارة
سةرةكييـةكانى دواكةوتوويى ئافرةتان بووة ،ضونكة
خــؤرؤشـنـبـريكــردن بــةهــةمــوو جــؤرة زانـيــاريـيــةك
كَيـشـةيـةكـى زؤر طــرنط و بـايـةخـدارة كـة هــةنطـاوى
بــةرةو ثـَيــش و ثــةرةســةنــدنــى فـيكــر و بـريوبــاوةرِى
ئــافــرةتــى كــورد بــووة ،كــة وةكــو كــؤمــةلَـطــاكــانــى
رؤذهةالَت ،بـايةخـى بة بـوارى فيَربـوون و خويَنـدنى
ئافرةت نة دةدا و بة ثيَويـستى نة دةزانى بةتايبةتى
لــة كــؤمــةَلـطــايــةكــدا كــة بــارى خ ــوَينـــدةوارى تَيــدا
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ئـةوةنـدة ثـةرةى نـةسـةنـد بـوو .رِةوشــى رؤشنـبرييـى
سلَيـمانـى دادةمةزرَيـت .ئةم مـامؤسـتايـة لة نـيَوان
كـــوردسـت ــانـيــش ه ــاوشـَي ــوةى ب ــوارةك ــان ــى ديك ــة،
النـى خزمةتكـردنى بة رةوتـى زانستى ئـةكادمييى
سا َ
كـاريـطـةرى نـالـةبـارى دؤخــى سيـاسـى بـةسـةرةوة
لة نيَوان ساالَنى
هةبـوو و دواكةوتنى بةخؤيةوة بينيبوو .هةرضةندة لة(-1999-1998-1996-1991-1987-1984-1982-1978
ســةردةمــى ثــاشــايــةتــى ب ــةثَي ــى دةستــوور ،هــةمــوو
)2001-2000ضــةن ــدين كــار و بــةرث ــرسيــةتــى كــارطـريى ثَيــى
نةتةوةيةك مافـى خويَندن و نووسني بة زمانى خؤى
رادةسثَيـردريَت وةك (سةرؤكايةتى بةش-سكرتريى
هةبوو ،بةالَم رذيَمة يةك لةدوا يةكةكانى عرياق هةر
طـ ـ ــؤظـ ـ ــار-ج ـَيـ ـطـ ـ ــرى سـ ـ ــةرنـ ـ ــووسـ ـ ــةر-شــــــارةزا و
التـي ــان ط ــرتـبـَيـت ــة دةسـت ،ه ــةوَل ــى
كـــاتـيَك دةس ــة َ
سـةرثـةرشـتيـار -ئـةنـدامـى كـاراى كــارطريى كـؤرِى
ثـاشطةزبوونةوةيـان لةم بريارانـة داوة ،بؤية فريبوون
زانيـارى -سـةرنـووسـةر) كـة زؤر كـةم لـة ئـافـرةتـان
و خــوَيـنــدن بــة تــايـبــةتــى بــة زمــانــى كــوردى لــة
بـطــةنــة ئ ــةو ثلــة و م ـسـتــةوايــة بــةرزةى زانــسـت و
كوردسـتان بـةربالَو و رَيكـوثيَك نـةبوو ،بـةردةواميش
كارطـريى لة سـةردةمانـيَكى كـة بة سـتةم و زؤردارى
حكــومــةتــةكــان ــى عرياق بــة دواى ه ــةر بيــانــؤيــةك
رذَيمـة فــاشيـستـةكـان نـاسـرابـوو و بـةسـةر كـورددا
دةطــةرِان بــؤ ثيـشـيلكــردنــى ئــةم مــافــة و كــؤسث و
سـةثابـوو جا لـة بةرامبـةر بة ئـافرةت ضـةوسيَنـةرتر
تــةطــةرة خــسنت لــةبــةردةم خــوَينــدن و فريبــوون بــة
بووة.
تـايبةتـى بة زمـانى شـريينةكـةيان ،جـا دةبيَت دؤزى
هـةروةها ئةم ئافرةتة كـاراية لة بوارى ثسثؤرى و
خوَيـندن و فريبـوونى ئـافرةتـانى كـورد ضؤن بـيَت لة
زانـستـى ضـةنـديـن ليكــؤلينـةوةو كـتَيبـى بالَوكـراوةى
نيَو ئةم رةوشة ئالَؤزةدا.
خؤى هةية ،بؤ منوونة ( 27ليَكؤلينةوةى بالَوكراوةى
لـةاليةك هـةولَةكـانى سـةركردايـةتى شـؤرشيش
هــةيــة 21 ،ثــةرتــووكــى ض ــاثكــراوة و  2نــامـيـلكــةى
بــةردةاوم بــةط ـِرخـسـتبــوو بــؤ زيــاتــر بــايــةخــدان بــة
ضاثكراو ،هةروةها  6ثـةرتووكى ديكةش ئامادةكراوة
ثـرسـةكـانـى خــوَينـدن و ثـةروةردةيـى ،و هـةَلـسـا بـة
بؤ لـةضاثدان) جطـة لة ضةنـدين وتارو نووسـينى نيَو
كردنةوةى ضةندين دةزطاى ثةروةردةيى بؤ فيَركردن
رؤذنامة و طؤظار و بالَوكراوة جؤراوجؤرةكانى ناوةوةو
و قةالَضؤكردنى نةخويَندةوارى كة بة ئةركيَكى طةورةى
ى لةوةى ضـةنديـن كؤروسـيميـنارى
دةرةوةى والَت بـ َ
سةرشانيان زانى بوو.
اليـةتـى و زانــستـى
جـؤراوجــؤرى رؤشنـبريى و كـؤمـة َ
كـ ــوردسـتـ ــانـي ــش وَي ـ ـرِاى هـ ــةمـ ــوو ئـ ــةو دةسـت
ســازداوة ،ئَيـستـاش وةك سكــرتَيـرى كــؤرِى زانيـارى
درَيـذييـانةى كـة لةاليـةن داطريكـةرانيـيةوة كـراوةتة
كورد كاردةكات.
سـةرى ،توانـيويـةتى شـارستـانيـةتَيـكى تـايبـةت بة
لةاليةكـى ديكةدا ئافـرةتى كورد تةنـيا بةشدارى
ى و كـ ــاروانـ ــى رؤشـنـبـريى خـ ــؤى
خــــؤى ثـَيـكــبهـَيـن ـ ـ َ
لـة كـاروضـاالكـييـةكـانـى رؤشنـبرييـى نـةبـووة بـةلَكـو
بةريَوةبـبات ،لة نـيَو ئةم كـاروانةشدا ئـافرةت رؤلَى
تـَيكـةالَويـشـى كـردووة بـة كـارة مـرؤظـايـةتـييـةكـان،
خؤى تَيـدا بينييـوة ،منوونـةى ئةو ئـافرةتـانةيـةش كة
ضـونكـة وةكو زانـراوة ئافـرةت رةوشتيَكـى سؤزدارى
جـَيـطــاى شــانــازى و رَيــزلـَيـنــانــة لــة كــؤمــةَلـطــاى
هةية و هـةستى زياتـر وةك لة ثياو دةجـوىل بةرامبةر
كـوردةوارى خـؤمـانـدا زؤرة كـة طـةيـشتنـة ثلـو ثـايـةى
ى تواناو
بة هةر دياردةيةكـى نارةواو نالةبار كـة لة ب َ
طةورةو لـةبوارى خـوَينـدن و زانستـيدا و ئـيَستـا وةكو
التـى مـرؤظ ـ تــووش دةبيَت ،كـة زيـاتـر حـةز
ى دةسـة َ
بـ َ
فاكـتةرَيكـى كارا لـةنَيـو كؤمـةَلطـادا كار دةكـات ،بؤ
ى
بــةكــارى يــارمــةتــىو هــاوك ــارى دةسكــورت و بــ َ
منوونة د .كوردستان موكريانى
دةرةت ــان دةدات ،ب ــةَلـط ــةى ئ ــةم ــةش ئـــةوةيـــة كـــة
كـة لة دايكبووى  1948شارى هـةولرية ،خويَندنى
ئافـرةت هةستـى مرؤظـايةتـى زالَة بـةسةريـدا و وةكو
ى تـةواوكـردووةو،
سـةرةتـايـى و دوانـاوةنـدى هـةر لـةو َ
ل بةبةزةيى بةرامبةر بة
كةسيَكى خاوةن ويذدان و د َ
بــرِوانــامــةى بــةكــالــؤريــؤسيـش لــة زانكــؤى بــةغــدا
ى دةسـةالَتى
لـةمثـةرةكانـى ذيانـدا كة جـاروبار لـة ب َ
وةرطـرتووة ،بـؤ تةواو كـردنى خـوَينـدنى بـاالَش بةرةو
مرؤظ تووشـى ئةم جؤرة نـةهامةتـة و بىَدةرامةتـيانة
ى دةكـةويَت .لةوَيـش برِوانامـةى دكتؤرا
مؤسـكؤ بةر َ
ى ئافـرةت ليَرةش رؤلَـى خؤى
دةبـيَت .تَيبـينى دةكـر َ
لـة زانــستـى فـيلـؤلـؤذى وةردةطــريَت و دةطــةِرَيتـةوة
دةبينـيَت و وةكو مـرؤظَيكـى دَلسـؤز بة هـةموو تـواناى
والَت بــؤ خــزمــةتكــردنــى طــةلــةكــةى و لــة زانكــؤى
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مادى و مينـاكى بـؤ يارمـةتيدانـى ئةو كـةسانـةى كة
ثيَويستيان بة هاريكارى ،دةستى يارمةتيان بؤ دريَذ
دةكــات ،ئــةويـش لــةرَيـطــاى ئــةو دةزطــاو ريَكخــراوة
خريخـوازانـةى كـة بـؤ ئـةم جـؤرة كـارانـة تـةرخـان
كـراون .بـؤ منـوونـة دةزطـاى خريخـوازى رؤنـاهـى ،كـة
دةزطـايةكة بـؤ ضاالكيية مـرؤظايةتـى و رؤشنبرييي لة
هـــةولري دامــةزراوة ،وةك دةزطــايــةكــى مــرؤظــايــةتــى
الي ــةت ــى ك ــار دةك ــات ،ل ــة ذَي ــر
رؤشـنـبـريى و ك ــؤم ــة َ
درومشى (مرؤظـايةتى ،رؤشـنبريى ،ثيَشكـةوتن) ،ئةم
دةزطـايـة لـة سـاَلـى  1999دامــةزراوة ،و دوو لقيـشـى
كردؤتةوة لة دهؤك سالَى .2001
ل سالَى  .2003لة ئاماجنةكانى :
و لة موس َ
ثَيــشكــةش كــردنــى هــةمــوو يــارمــةتـييــةك لــةبوارةكانى مرؤظايةتى و ورؤشنبريى و كؤمةالَيةتى ،و
بايةخدان بة كةمبيناكان و كةمئةندامان و هةتيوو
و ودابـني كـ ــردنـ ــى ثـَيـ ــداوي ــسـتـيـيـ ــةكـ ــانـيـ ــان بـ ــؤ
بـــةرزك ــردن ــةوةى ئ ــاسـت ــى ب ــذَي ــوي ــان و ه ــةوَل ــى
باشرتكردنى ذيانيان.
بــةرطــرى كــردن لــة مــافــى مــرؤظ و ثــاراسـتنــىئازادى طشتى و ثشتطريى كردنى.
اليـةتيـدا وةك ثَيـشرت ئـامـاذةمـان
لـةبـوارى كـؤمـة َ
ل بـ ــوو بـ ــةسـ ــةر
ثـيَـكـ ــرد ،بـريى هـ ــؤزو خ ـَيلـ ــةكـ ــى زا َ
كــؤمــةَلـطــاى كــورديــدا ،بــةالَم بــةهــؤى كــاريـطــةرى
شـؤِرشـى ئـةيلـول و ثـةرةسـةنـدنـى بريى نـةتـةوةيـى و
نيشتمانى ،دةسةالَتى عةشريةتطةرى بةرةبةرة بةرةو
الوازى ضـوو ،سةرؤكى خيَليش دةسـةالَتيَكى ئةوتؤى
بـةسةر ثـياوى خـؤى نةمـابوو ،تـةنيـا لةو بـوارةى كة
ثــةيــوةنــدى بــة شــؤرش و هــةسـتــى نــةتــةوايــةتــى
ل ئةم
(كـوردايةتـى) هةيـة مابـوو .ئافـرةتيـش لةطـة َ
رةوتـ ــة تـ ــازةدا هـ ــةوَلـ ــى خـ ــؤ طـ ــوجنـ ــان و زيـ ــاتـ ــر
ل بارة نويَيةكةدا و شان بة شانى
خؤرةخساندن لةطة َ
ثيـاو خـةبـات و تَيكـؤشـان بكـات لــةثَينـاو ذيـانَيكـى
ئازاد و سةربةخؤو.
دواى راثةريـنيش رةوشـى كؤمـةالَيةتـى ئافـرةتى
كـورد لـةبـارتـر دةردةكــةوَيتـ و زيـاتـر لــة ثَيـشـوو بـوار
رةخسـاوة بؤ هـاندانـى ئافـرةتان بـؤ بةشـدارى كردن
لة ضـاالكييـة كؤمـةالَيةتيـى و رؤشنبـريى و سياسـيية
طشتـييةكـاندا ،بـة تايبـةتى دواى ئـةوةى كؤمـةلَطاى
كـــــوردةوارى ب ـ ــاوةش ب ـ ــؤ ذي ـ ــان ـ ــى دمي ـ ــوك ـ ــراس ـ ــى
كردةوةبـةرةو دامةزرانـدنى كـؤمةَلـطايـةكى مـةدةنى
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هــةنطـاو نـاوة ،و زيـاتــر رَيطـة خـؤشكـةرةيـةك بـوة بـؤ
دؤزينـةوةو رةخسانـدنى دةرفةتـى باشرت و كـراوةتر بؤ
كـاركـردنـى ئـافـرةتـان و ضـارةسـةركـردنــى كيَـشـة و
طرفتـةكانيان ،و ضةنديـن دام و دةزطاى كؤمةالَيةتى
بؤ ئـةم ئامـاجنة بـةدى هات و بـؤ ثةرةثـيَدانـى بارى
اليـةتى كـورد بةطـشتـى و ئافـرةت بةتـايبـةتى
كـؤمة َ
دامةزرا .بـؤ منوونة سةنتةرى خاتووزين بؤ ضاالكيية
اليـةتـييـةكـان ،كـة لـة  27/5/2000مـؤلَـةتـى
كـؤمـة َ
ى بـةخـشـرا،
رةمسـى لـةاليـةن وةزارةتـى نـاوخـؤةوة ثـ َ
ثةيـامى سـةنتةرةكـةشى :يـارمةتـى دانى ئـافرةت و
منـدالَة لـة كؤمـةلَطادا و بـة رؤشنبريكـردنيان و زيـاتر
ئاشنـاكردنيـان بةمـافة رةواكـانيان ،هـةروةها دابني
كــردنــى زانيــارى راست بــؤ ئــةوةى بتــوانن ذيــانــى
خـؤيان و منـدالَةكـانيان ضـاكرت بكةن و بـة ئامـاجنى
ئةوةى كؤمةلَطا بةرةوثيَشةوة بضيَت.
ئةم جـؤرة سةنتةرانةش كاريـطةرييةكى طةورةى
هةية بـةسةر كؤمـةلَطادا ،ئةطـةر لة ضوارضيَـوةيةكى
زانسـتى و بـةشَيـوازَيكـى رَيكـوثيَك و ئـاماجنـى خؤى
بةدى بهيَنيَت ،هةروةها لـة ماوةى دامةزراندنى ئةم
سـةنتةرة ،هةولَى داوة لـة هةموو ضينة جيـاجياكانى
ل نزيك ببَيـتةوة تا لة كيَشةكـانيان بكؤليَتةوةو
كؤمة َ
لةطةلـياندا كار بكات ،بةهـؤى ئةم نزيك بوونةوةية،
بؤمان روون بؤتـةوة كة هؤشياركـردنةوةى ئافرةت و
ل بة مافةكانيان زؤر ثيَويستة ،هةر بؤيةش هةر
مندا َ
وةكــو ل ــة ئيـشــةكــان دا دةردةك ــةويَت ســـةنتــةر لــة
ل
زؤربـةى طـةرِةكـة هـةذارةكـانـدا لـة نـزيكـةوة لـةطـة َ
ئـافــرةت و منـداَلــدا ئيـشـى كــردوةو رؤَليَكـى طــرنطـى
هةبووة لة بة ئاطاهيَنانةوةيان بة مافة رِةواكانيان.
لـةم مـاوةيـةشـدا سـةنتـةرةكـة ضـةنـدين ضـاالكـى
جـؤراوجؤرى كـؤمةاليـةتى و رؤشـنبريى ئـةجنام داوة
وةك (كـردنـةوةى خـوىل بــةهَيـزكـردنـى خــويَنـدن بـؤ
قـوتــابيـان و كـردنـةوةى كــةمثـى هــاوينـة و كـؤرسـى
كـؤمثيوتةر ،بـةشدارى كردن لـة ثيَشانطـا و سازدانى
ضةنـدين كـؤِر و كؤبـوونةوةو سـيميـنارى تـايبـةت بة
ثرسـةكانـى ئافـرةت و ذينطـة و تةنـدروستـى و ثاك و
خاوَينـى و هؤشيـاربوونـةوة لة مـني ،ثيَشـكةشكـردنى
خ ــةالت و ي ــارم ــةت ــى م ــادى و مـيـن ــاكـــى بـــؤ ئـــةو
ي بـووة و ضةنـدين كارى
كـةسانـةى كة ثـيويسـتيان ث َ
خريخــوازى ديكـة .سـازدانـى ئـاهــةنكـى بـة بـؤنـةى
جـؤراوجـؤر وةك رؤذى جيهـانـى منـداالَن ،و بـةستنـى
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بة جةمـاوةر ،ئةمانـة كاريطـةرييةكـى طةورةى خسـتة سةر
هؤشـياريـيةكـانى كـؤمةَلـطا بـةطشـتى و شـاالَوَيكـى طةورة
بةردةم ئافرةتان كـردةوة بةتايبةتى ،ئـافرةتيش سووديَكى
زيـاتر بـةم بوارة و ئـازادييةى وةرطـرت كة ،قـؤناغَيكـى تازة
لة كوردستـان هيَناية ثَيـش .واالَكردنى هاتـووضووكردن بؤ
دةرةوةو نــاوةوةى والَت ،ئــةمــانــة هــةمــووى كــاريـطــةرى
هــةبــووة بــةســةر شـَيــوازى هــزر و بـريكــردنــةوةى كــورددا
بةطشتى و ئافرةت بةتايبةتى .بؤية ئافرةتان كة هةستان
بة كردنةوةى ضـةندين كارو دةزطا و سـةنتةرو ريَكخراوةى
رؤشنـبريى و كؤمةالَيةتى و سياسـى و زانستى بؤ ئةوةى لة
رَيـطـاى ئـةم ســةنتـةرانــة بتــوانن دةربــرين لـة هــةست و
خـواستـةكـانـى خـؤيـان و ئـارةزوو و هيـوا ئـامـاجنـةكـانيـان
ئـةجنـام بـدةن و ئـةركـى بـةرثــرسيـارةتـى خـؤيـان لـةنـاو
كؤمةلَطاكةدا بهيَننةدى.
ئةمرِؤش ضةندين ئافرةتى كورد هةن كة لةم دةزطا
و سةنتةرانـة ئةركى بةرثرسيارةتـى لةئةستؤ طرتووة و،
بةثيَى كارو ضاالكى و ثةيامى سةنتةرةكة كار دةكات،
كةبةثيَى ديد و بؤضوونى تايبةتى خؤى ئةو ئةركةى بة
ى دةطـةَيـينـى ،بـؤ منـوونـة بــةثَيـى بـؤضـوونـى خـاتـوو
جـ َ
ضلـورة هةردى بـةرثرسـى سةنـتةرى خـاوتووزيـن رؤلَى
ئـافـرةت لـةنَيـو كـؤمـةَلطـادا بـةم شَيـوةيـة بـةرجـةستـة
دةكات(( :ئـافرةت بـةخَيـوكةرى نـةوةى دوارؤذة ،هةر
ئةوة ئـافرةت و ثيـاوةكان طـؤش دةكات و ثـةروةردةيان
دةكـات ،بـؤئـةوةى نـةوةيـةكـى رَيكـوثـيَك و لَيهـاتـوويـان
ليَدةرضـيَت .كةواتـا بةرثـرسياريـةتى طـةورةى هةيـة لة
كـؤمــةَلطـاكـةدا و طــرنطـة لـة دةزطـا رؤشـنبـريييـةكـانـدا
رؤَلـَيـكـ ــى ضـ ــاالك و بـ ــةرضـ ــاوى هـ ــةبـَيـت .ئـ ــافـ ــرةت
بــةرثــرسـيــارة لــةهــاوتــاكــردنــى كــؤمــةَلـطــا ،ض ــونكــة
بـةرَيـوةبـردنـى كـؤمــةَلطـا بـة تـةنهــا ثيـاو السـةنـطيـةك
دروســت دةب ـَيــت ،ث ـي ـ ــاو ب ـ ــؤخ ـ ــؤى ب ـ ــةرن ـ ــام ـ ــةك ـ ــان
دةستثـيَدةكـات و هةربـؤخؤشـى جَيبـةجَييـان دةكات،
كـة خـؤشـى بـةرنـامـةى دانـا نـازانـيَت هـةَلـةكـانـى لـة
ى
ي ببين َ
كـويَداية ،بـةالَم ئافرةت دةتـوانيَت رؤلَى ضـاود َ
بؤ سةر ئةو بـةرنامانةى كـةموكورتى تَيـداية)) .ياخود
رؤَل ــى ئ ــاف ــرةت ب ــةثـَي ــى ض ــةن ــد ه ــؤي ــةك ــى جـي ــاواز
دةسـتـنـي ـش ــان دةك ــرَيـت وةك ــو خ ــات ــوو ذي ــان مـريان ــى
بـةرثـرسـى سـةنتـةرى رؤنـاهـى بــؤى دةضيَت(( :بـونـى
ئــافــرةت وةكــو بــةرثــرسيــار لــة ســةنتــةرى رؤشنـبريى
بةضةند هؤكارةوة بةستة ،طرنطرتينيان ئةمانةن:
 -1ئامـاجنةكـانى ئـةم سةنتـةرة رؤشنبرييـانة ،يـاخوت

ضةندين كؤنفرانسى زانستى جؤراوجؤر.
ى كـؤمـةَلـطـاى كـوردةوارى
وةك تَيـبيـنيـش دةكـر َ
شـان بة شـانى طـؤرِانكاريـية جيهـانييـةكان ئـةويش
طــؤرِانــى بــةســةرداهــاتــووة ،كــة زؤر ب ــوارى جيــاواز
طرتووةتـةوة ،هةروةها هةمـوو ئةو ثيَشكـةوتنةى كورد
و ئــةو طــؤرِانك ــارييــانــةى كــة بــةســةر كــؤمــةَلـطــاى
كورديـدا رووى داوة سيـمايـةكى تـازة و بنـاخةيـةكى
ى هَينـاية كـايةوة بـؤ ثَيـكهَينـانى كـؤمةَلـطايـةكى
نـو َ
كراوة .دروسـت بوونى كؤمـةلَطايةكـى مةدةنيش ،كة
ئافرةت فـاكتةرَيكـى سةرةكى بـؤ بةدى هَينـانى ئةم
ل و ئةركـى خؤى تيَدا دةبينيَت
سيستةمـة نويَية و رؤ َ
كة لةم سةردةمةدا كاريَكى زؤر ثيَويستة ،بةتايبةتى
ثاش ئـةو هةمـوو طؤرِانكـاريانـةى كة لـةسةر ئـاستى
سيـاسى و هزرى و كـؤمةالَيةتـى لة عرياق بـةطشتى و
كــوردستـان بـة تــايبـةتـى رووى داوة ،هـةروةهـا سـةر
ى نـيَوان
ى دروسـت كردنـى ثةيـوةنديـيةكـى نو َ
لـةنو َ
مرؤظـ ـ و دةولَةتـدا و بة ثرؤطـرامكردنى دةزطـا حكومى
التـى بـيَت ،بـؤ
و حـزبـييـةكـان كـة لـة خـزمـةت هـاوو َ
دروستكردنـى ثةيوةنـدييةكى شـةفاف و ئاشنـايةتى
لـة ثـةيـرِةوثـروطـرامـةكـانـى ئـةم دةزطـا و ريَكخـراوانـة
بـــــةرام ـب ـ ــةر ب ـ ــةي ـ ــةكــرتى .ل ـ ــةالي ـ ــةك ـ ــى ديـك ـ ــةدا
بالَوكـردنـةوةى هـؤشيـارى نـةتـةوةيـى و فـرةاليـةنـى و
ل ك ـ ــردن ـ ــى ي ـ ــةكــرت و راى ب ـ ــةرام ـب ـ ــةر ب ـ ــؤ
قـــــةب ـ ــو َ
بـةرزكـردنـةوةى هــةستـى نـةتـةوةيـى و رَيـزطــرتن لـة
ى جيــاوازى ،رَيطـة
هـاووالَتيـانـى ديكـة وةكـو خـؤى بـ َ
ثَيــدانــى بــة دةرب ــرين ــى بريوراى كــةســى ب ــةرامبــةر
بـةتايـبةتـى ئافـرةت و رَيطـة ثَيـدان بؤ خـستـنةرووى
هةست و بريوراى خؤى بةرامبةر بـةهةر كيَشةيةكى
ى كـةمكـردنـةوة لـة
اليـةتـى يـاخـود سيـاسـى بـ َ
كـؤمـة َ
ئاستى هةر كةسيَكيان بيَت.
بةرةو قـؤناغـى ئازاديـش ،ئافـرةتان بـة طشتـى كةوتـنة
جـوولـة و طـةرِان بـةدواى خـؤنـاسـانـدنـةوة ،كـة لـة ثـاش
راثـةرين بارودؤخـى كورد بـةشيَوةيـةكى طـشتى طـؤرِانيَكى
طةورة بةسةردا هات ،كورد بةطشتى و ئافرةت بةتايبةتى
كـةوتـة نــاو دونيـايـةكـى فـراوان لــة ثَيـوةنــدى راستـةوخـؤ
ل نةتةوة و رؤشنبـريى و كةلتوورة جياوازةكانةوة ،ئةو
لةطة َ
ئازادييـةى كة بة ئـةزموونَيـكى سةركـةوتوويى كـوردستان
البـوونةوة و كـرانةوةى
دةذمريدريَت .هـةروةها وا َالبـوون و ب َ
طشتى بةسـةر جيهاندا لة بـوارى ناوةندةكانـى راطةياندن
و ئينتةرنيَت و جيهانى كؤمثيوتةر و ئاميَرةكانى طةياندن
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ئـةركـةكـانـى ،ئـايـا ئـةم ســةنتـةرة تـةنهـا بـؤ ئـافـرةتـانـة،
ياخوت بؤ ئافـرةت و ثياوة ،هةلَبةتة رؤلَى ئافرةت طرنطرت
ىل بـةرثـرسيـارة بـؤ
ى ئـةطـةر ئـةو سـةنتـةرةى ئـافـرةت َ
دةبـ َ
ى كــة ئــافــرةت ئــةطــةر
هــةمــووانـب ـىَ ،ض ــونكــة دةطــوتــر َ
ى لة هـةر كارَيكـى كة تـةنها بـؤ ئافـرةتان
بةرثـرسيـار نةبـ َ
ى وئـةمـة بـة هيـض شَيـوةيـةك نـةزانـستـة
ى سـةرنـاكـةو َ
نـةبـ َ
ونـةراستيـشة .ضـونكـة ئافـرةت وةكو هـةموو تـاكَيـكى نـيَو
كـؤمـةَلـطـا تـوانـاى تـاكـى خـؤى لـة هـةمـوو بـوارةكـانـدا،
ئــافــرةتــى مــامــؤستــا تــةنهــا دةرس بــة كـضــةكــان نــاَل ـىَ،
ئـافـرةتــى مهنـدس تـةنهـا كـارى هـةنـدةسـى بـؤ ئـافـرةت
ناكـات ،ئافرةتـى دكتؤر ،ئـافرةتى وةزيـر ،ئافرةتـى ثاريَزةر
وئـ ــافـ ــرةتـ ــى دادوةريـ ـشـمـ ــان هـ ــةيـ ــة و لـ ــةم رؤذانـ ــة بـ ــة
خـؤشحـاَليـةوة ضـوار ثـارَيـزةرى كض لـة ثـارَيـزطـاى هـةولَيـر
سويَندى ياساييان خويَندوبوونة مدير ناحية.
 -2ئـةوةى تـر ئـافــرةت و رِادةى رؤشنـبريى خـؤي،
ضــونكــة ئــةو ئــافــرةتــةى بــةرثــرسيــارى ســةنتــةرى
ىو
ى خؤى ليَهاتبوو ب َ
رؤشنبريى دةطـريَتة ئةستؤ دةب َ
ى كة بتـوانى ئةم
رِادةى رؤشنبريى بـة ئةندازةيـةك ب َ
ى و لةدةرحـةقى دةرضىَ.
ثةربرسـيارة لة ئـةستو بـطر َ
 -3هاوكـارى كؤمةَلطـا بة طشتـى و ثياوان بة تـايبةتى
ل كردنـى كة
ل ئـةم ئافـرةتةى بـةثرسـيار و قبـو َ
لـةطة َ
بةالى منةوة ئةم خالَة زؤر طـرنط و كاريطةرة ،ضونكة
ى بؤ
لة حالَةتى ثؤزيتيف (ئيجابى) ِريَخؤشكةر دةب َ
سـةركــةوتن و ثَيـشخـستنـى و لـةحـاَلـةتـى نيـطيتـيظ
(سلبــى) دةبَيتـة مـايـةى سـةرنـةكـةوتنـى ئـافـرةت،
ى وةكو تاك،
ئةمة نةك هةر زيان بة ئافرةت دةطةين َ
ى وةكو كؤمةلَ)) .كةضى
بةلَكو بة ئافرةتان دةطـةين َ
بــــؤضـ ــوونـَيـكـ ــى ديـكـ ــة رؤَلـ ــى ئـ ــافـ ــرةت بـ ــؤ ئـ ــةوة
دةيـطــةرَيـنتــةوة كــة تــا ضــةنــد ئــافــرةت ه ــؤشيــارة
لةبـارةى ئةرك و مـافةكـانى خـؤى وةك ساكـار خان
ئـامــاذةى ثَيـى دةكـات لـةســةنتـةرى شــاووشكـا( :
ل ئـةو هـةمـوو لــةمثـةرانـةى ،كــة دينــة ثَيـش
(لـةطـة َ
ئـافـرةتـان لـة ســةنتـةرى شـاووشكـا تــوانيـويـانـة تـا
رادةيةكى زؤر باش ضاالكى هةمة جؤر ئةجنام بدةن
ض ل ــة رَيـط ــاى ه ــؤشـي ــارك ــردن ــةوةى ئ ــاف ــرةت ــان و
ئاشنـاكردنيان بـةو بنةمايـانةى كة دةبَيتـة ثالَثشت
بـؤ مافـةكانيـان ياخـود ئامـادة بوونـى راستةوخـؤ بؤ
بةرطرى لة ئافرةتان لة كيَشةى تايبةت)).
بـةمـةش ئـةمـة روون دةبـَيتـةوة كـة ئـةو ســةنتـةرانـة تـا
ضـةنـد بـايـةخ و سـوودى هـةيـة بـؤ نَيـو كـؤمـةَلطـا و تـا ضـةنـد
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تـوانيـوويـةتـى طـؤرِانكـارى تَيـدا بكـات بـؤ بـةرةوثَيـشربدن و
نـةشـومنـا بـوونـى ذيـان ئـافـرةتــان نَيـو ئـةو كـؤمــةَلطـايـةدا،
ئــةمــةش ب ــةثَيــى ثــةيــامــى و ئــامــاجنــى هــةر س ــةنتــةريَك
دةط ــؤرَيـت ،ب ــؤ من ــوون ــة س ــةنـتـ ــةرَيك ــى وةك س ــةنـت ــةرى
خريخـوازى رؤنـاهـى ذيـان خـان بــةم شَيـوةيـة بـاســى لَيـوة
دةكـ ــات(( :كـ ــاري ـطـ ــةرى ئـ ــةم سـ ــةنـتـ ــةرانـ ــة لـ ــةسـ ــةر
طـؤرِانكـاريـةكـان لـة كـؤمـةَلطـادا ،جيـاوازى هـةيـة لـة نَيـوان
سةنتـةرةكان خؤيانـدا ،و تويَذةكانـى جياجياى كـؤمةلَطاكة
خؤى ،بـة تَيكـراى دةتوانـني بَليَن كـة هيض سـةنتـةريَك نيـية
ى بــؤ كــؤمــةَلـطــا ،كــةم يــان زؤر و ئــةطــةر
ســوودى نــةبــوب ـ َ
تةماشاى كؤمةلَطاى كوردةوارى خؤمان بكةين بة تايبةتى
لة داوى سةرهةلَدانى رِاثـةرينى بةهارى ثريؤزى كوردستان
و دامـةزراندنى ثةرلةمـان و حكومةتى هةرَيـم كة بايةخيَكى
تـايبةمتةند دراوة بة سةنتةرةكان لةاليةن حكومةتى هةريَم
بة طشتـى و بةريَز نيجريظان بارزانـى سةرؤكى حكومةت بة
تــايبـةتــى ،دةبيـنني ئـةم ســةنتـةرانـة ضـةنـد طــؤرِانكـاريـان
كردووة لـة كؤمةلَطادا بة تايبةتـى سةنتةرةكانى ئافرةتان و
الوان و رؤشنـبريى و ئــةنفــال .....هتــد .بــؤ منــوونــة دةوراتــى
كؤمـثيوتـةر ،وةرزش ،دورين ،دفاع مـةدةنى ......هـتد ،ثَيـشان
يان هـةرنةبـوو ياخـوت بةدةطمـةن خةلَك بـةشداريـان تيَدا
دةكرد بـة تايبـةتى كضـان ،ئيمرؤ دةبـينن ضةنـد كةس كض و
كور لةم دةوراتـانة دةرضوونة و فيَرى زؤر شـت بونة كة بؤتة
هـؤى طـورِانكـارى بـةسـةر ذيـانـى طـشتـى و تـايبـةتيـانـدا)).
لةاليـةكى ديكـةدا ضلورة خـات جةخت لـةسةر كـاريطةرى
ئةم سةنتـةرانة دةكات و دةَليَت (( :وادةزامن كـاريطةريَكى
زؤرى هـةبووة ،بـةالَم هةروا بـة ئاسـانى نـابيـنرَيـت ،ضونـكة
زؤر بــة هَيـواشـى طـؤرِانكــارى روودةدات و ثَيــوةريَك نيـة بـؤ
ئــةوةى بــزانـني ضــةنــد كــاريـطــةرى هــةبــووة ،يــةكـيَك لــةو
كـاريطـةريـانـةش بيـنينـى ئـافـرةتـة لـة زؤربـةى بـوارةكـانـدا،
ى لــة يــاســاكــانــى كــة لــةوةوثـَيــش بــاس
طــؤِريـنــى هــةنــد َ
لَيـوةكـردنـيشـى بـة كفـر دادةنـرا ،ئـازادانـةتـر بـاس لـة مـافـى
ى لـةو دابونـةريتـانةى
ئـافرةت كـردن ،زةقكـردنةوةى هـةند َ
كـ ـ ـ ــة دةقـ ـ ـ ــاودةق دذى ئـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــرةت بـ ـ ـ ــوون ،هـ ـ ـ ــةروةهـ ـ ـ ــا
هوشياركـردنةوةى ئافرةت تا بة ئـازادانةتر باس لة خؤى و
مـافـةكـانــى بكـات)) .هـةروةهـا دامـةزرانـدنـى ئـةم جـؤرة
ســةنتـةرانـة خـؤى ىل خـؤيـدا طـؤرِانكــارى دروست دةكـات
وةك سـاكـار خـان دةردةبـريَت(( :هـةبـوونـى سـةنتـةرَيكـى
رؤشنبـريى ،كة ئـافرةت هـةلَى بـسورَيـنيَت خـؤى لة خـؤيدا
دي ــاردةي ــةك ــى ش ــارسـت ــانـيـي ــة ،ك ــة ثـَي ـشـرت ئ ــةو الي ــةن ــة
كـؤمة َاليـةتييـة زؤر كزبـوو و ،نوانـدنى ضـاالكى رؤشنـبريى لة
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ســةنتـةرةكـةيـان لـة كـاروبـارةكــانيـان ،وةك خـاتـوو
ذيان دةليَت(( :تا ئيَستـا ئاستةنطَيكـى وا نةهاتؤتة
بـةردةممـان وةكـو ئـافــرةت ببـَيتـة هـؤى دواخـسـتنـى
كارةكامنان يان كارى تيَبكات)).
بــةم ثـَييــةش بــؤمــان دةردةك ــةويَت رادةى طــرنـطــى و
ثـيَويـستـى ئةم جـؤرة سةنـتةرانـة لة نـيَو كـؤمةَلـطاكـان بؤ
بـةرةوثَيـشضـوون و ثَيـشخـسـتنـى خـةَلكـةكـة بـةطـشتـى لـة
ى
هـةمـوو بـوارةكـانـى ذيـانـدا و ئـافـرةت بـةتــايبـةتـى .دةبـ َ
كــؤمــةَلـطــاش تَي ـرِوانني و بــؤضــوونــى خــؤى بــةرامبــةر بــة
ى و عـةقليـةتـة كـؤنـة دواكـةوتـووةكـةى تيَك
ئـافـرةت بطـؤِر َ
ى كـة لــة راستيـدا بـةم دواييـةدا روخـانـى رذَيمـى
بشـكَينـر َ
ديكتـاتـورى ثـَيشـوو ،هـةلَيكـى بـاشــى رةخسـانـد و بـارَيكـى
ض ــاك هـَيـن ــاي ــة ك ــاي ــةوة ب ــؤ ئ ــةوةى ك ــار ل ــةس ــةر ئ ــةم
ئاماجنـانةى سةرةوة بكـةن و زياتر هـانى ئافـرةتان بدةين
بـؤ بـةشـدارى كـردن لـةم جـؤرة ضــاالكيـانـةى كـة هـةمـوو
بوارةكـانى ذيـان بطـريَتةوة .كـة بؤمـان دةركةوت ئـافرةت
ى ثةيـامى
ل ثيـاودا و دةتوانـ َ
هيـض جياوازيـةكى نـيية لـةطة َ
ىَ،
خؤى وةك بةشَيكـى طرنطى كـؤمةلَطا بـةئةجنام بـطةيين َ
ك ــة ل ــة ب ــؤض ــوون ــى ئ ــةو ئ ــاف ــرةت ــان ــةش ئ ــةم راسـتـيـي ــة
دةردةكةويَت(( :من ئـةطةر كاريَك بزامن سةركةوتنى تيَدا
بةدةست ناهيَنم بيَطومان بة كة نايكةم ،ضونكة نامةويَت
كـار بـؤ سـةرنـةكـةوتن بكـةم ،هـةر كـاريَك دةطـرمــة دةستم
هــةر بــةمــةب ــةستــى كــارك ــردن نيــة ،بــةَلكــو مــةب ــةستــى
سةرةكيم داهَينـان و هيَنانة كايةوةى طؤرِانكارى بنةرِةتية
لة كؤمـةلَطاكةدا))(( .رِؤَلـى ئافرةت بةرضـاوة هةرضةندة
هَيـشتا رِادةى تَيـطةيشـتنى ثيـاو و لةخـؤبوردنـى كؤسثـة لة
ِرَيطـاى ئـافــرةت و ثَيـشكــةوتنـى دا ،بـةالَم بـة دَلـنيــاييـةوة
دةَليَم ئـافرةت ِرَيـطايـةكى زؤرى بـرِيوة بـةرةوثَيـش و بةرةو
ئـامـاجنـةكـانـى و سـةركـةوتـووش بـووة))(( .لـةوانـةيـة بـة
حوكمى ثـيَكهاتةى دةروونى و كـةسايةتى ئـافرةت طةليَك
بةسـةليقةتـرو وردتر بيَت لـة ثياو ،سـروشتى ئـافرةت واية
كـة حةزدةكـات ئةو ئـةركةى كـة ثَيـى دةسثَيـريَت جـوانرت
بةِرَيـوةىببـات بة تـايبـةتيش كـة ئةركـةكة ثـةيوةنـدى بة
بةرطرى كردن لة كيَشةى ئافرةتان بيَت)).
و دةتوانني بَليَن كـة سةرةرِاى خستنـةثالَى هـةموو ئةو
سانسـؤر و ثاَلـةثةستـؤ كؤمـةالَيةتييـانةى نَيـو كؤمـةلَطادا،
ئـافـرةتـان تـوانيـويـانـة سنـوورى هـةنـديَك لـة قـةدةغـةكـان
ببـةزيَنن و لة طؤشةيـةكى ضاكيشـةوة خؤيان دةرخبةن ،تا
رِادةيــةكــى مــامـنــاوةنــديــش بـَيـت  ،لــة كــؤِر و كــؤمــةَلــة
رِؤشنبريييةكاندا توانيان خؤيانى بة كؤمةلَطا بناسيَنن.

شار و شارؤضكةكانى كوردستاندا و ئامادةبوونى بةسةدان
ئافرةت لةو كؤرِو سيمينارانةدا بةلَطةى طؤرِانكاريية)).
ى
ب ــةالَم ئ ــةوة نـيـي ــة ك ــة ئ ــةم س ــةنـت ــةران ــة بـ ـ َ
كةمـوكورى كـارةكانيـان ئةجنـام دةدةن ياخـود هيض
طرفتيَك لةبةردةميـان نةبووة ،ليَرةدا دةتوانني ضةند
خـاَلَيـك دةستنـيشـان بكـةين ،كـة دَيتـة بـةرضـاومـان
بـةثَيــى طفتـى ئـةو ئـافـرةتـانـةى كـة بـةرثـرسـى ئـةم
سةنـتةرانـةن ،و دواكةوتـنى كـاروبارةكـانى ئـافرةت
بـةطـشتـى بـؤ ئـةم طـرفتـانـة دةطــةريَننـةوة بـؤ منـوونـة
ضلـورة خان بةثيَى بـؤضوونى خؤى دةطـةريَنيَتةوة بؤ
خـودى كؤمـةَلطـا و رادةى تةقـبول كـردنى ئـةم جؤرة
طـــؤرِانكــاريــانــة كــة بــةم شـَيــوةيــة دةخــاتــةروو( :
(ريَكخـراوةكـانـى ئـافـرةت بـؤ ئـةوة دامـةزراون كـة
داكؤكـى لة مافـةكانى ئـافرةت بكةن ،بـؤية زؤر جار
دةبيَت كـار بـؤ طـؤرِانكـارى بنـةرِةتـى بـدةن .زؤر جـار
ئــةم ط ــؤرِانكــاريــانــة لــة دابــون ــةريتــى دواكــةوتــوو،
ى جار طؤرِان لة شةريعةدا
كةلتووريَكى كؤن و هةند َ
خـؤى دةبـينـَيتـةوة .طــؤرِينـى دابـونــةريت و كــةلتـوور
ئــةوةنــدة كــارَيكــى ئــاس ــان نيــة ،ضــونكــة ط ــؤرِينــى
هــةَلـســوكــةوتــى خــةَلـكيــة كــة زؤر بــة هَيــواشــى روو
دةدات ،بـؤيـة ئـةطـةر كـؤمـةَلطـاكـة ئـامـادة نـةبن بـؤ
طؤرِاكارى و قبـوىل نةكةن ،دةبـيَتة ئاستـةنطيَكى زؤر
طـــران .بَيـطــومــان كــاركــردن لــة كــؤمــةَلـطــايــةكــى
مـــةدةنـي ــدا ئ ــاس ــانـرتة وةك ل ــة ك ــؤم ــةَلـط ــاي ــةك ــى
ى كـةسـانيـش دةطـةرَيـننـةوة بـؤ
تــةقليـدى)) .هـةنـد َ
خــــ ـ ـ ــودى ئ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــرةت و ب ـ ـ ـ ـ ــارى رؤش ـ ـن ـ ـبـ ــريى و
اليـةتييـةكةى ،وةك سـاكار خـان ئامـاذةى ثيَى
كـؤمة َ
دةكـات(( :ئـاستـةنطـةكـان ثـةيـوةنـدى بـة ثلـة يـةك
بـــةخ ــودى ئ ــاف ــرةت ــان ــةوة ه ــةي ــة ب ــؤ راث ــةران ــدن ــى
كـاروضـاالكيـةكــان ،دةبيَت ئـةو ئـافـرةتـانـةى كـة لـة
ســـةنـت ــةريَك ئـيــش دةك ــةن ،خ ــاوةن ت ــوان ــاي ــةك ــى
ى تةواوى كاتيان
رؤشنبريى و زانـستى طةورة بن دةبـ َ
بؤ سةنتةرةكة تةرخان بكةن ئةو جؤرة ئافرةتانةش
لـة كـؤمــوَلطـاى ئـَيمـةدا كـةمن ،ئـافـرةتـان هـةميـشـة
ثيَـشةيةكـى تريان هـةية ،كة ئـةويان كردؤتـة ئةركى
سةرةكـى رؤذانةيان ئـةمةش وايكردووة كـة كارةكان
بـةسـستـى بـةرَيـوةبـضن و وةالَم بـةرَيتـةوة)) .كـةضـى
تيَبينـى دةكةين لـةاليةن ضـةند ئـافرةتـيَكى ديكـة بة
ديـــدَيكــى طــةشـبـيـنـيــةوة دان بــةوة دةنـني كــة ئــةو
ئـــاسـت ــةنـط ــان ــة ن ــةب ــوون ــةت ــة ه ــؤى دواك ــةوتـن ــى
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دوين شويَنةوارى طةشتوطوزارو
هةلَقةى ثةيوةندى ئيَستاو رابردوو
عةبدوخلالق سةرسام

شان بةشانى دةذيان-:
لةسةر ئةم رِاية كؤكن-:
 .." -1ش ــادي (ب ــاثـريى س ــةالح ــةديـن) خـــةَلكـــة
شـارؤضكــةى ( دوين)ة شـارؤضكـةيـةكـة لـةئـاخـرى
ئازربيَجان بةالى رؤماوة" ال )2( 119يان "  ...شادي
خةَلـكى شـارؤضكـةى ( دوين) ة شـارؤضكـةيةكـة لة
ئاخريى ئازربيجان بةالى رؤمةوة" ال 129ج.)3( 1
ئةم رستة تةعريفة بةراست و رونة هيض تةفسرييَكى
ى "دوين شارؤضكـةية –
ل ناكـات .كةدةَلـ َ
هةَلـة قةبـو َ
شـارنيـة طونـديش نـية لـة ئاخـريى ئازربـيجانـة نةك
ئـةوةىل ئـازربيجـان (ممـايلي الـروم) دةكـةويَتـة الى
رؤماى بيزةنتى كة دةكاتة ئةوروثاى ئيَستا..
كـةواتة دويـن دةكةوَيـتة سـةر سنـورى ئازربـيجان
عةرةبي كة ئيَستاش بةكوردستانى ئيَران
( )1ب ـ ـرِوانـ ــة " املـ ـشـكلـ ــة الـكـ ــرديـ ــة س.ج .ادمــــونــــز
لـةبآلوكراوةكـانى وةرطـَيرِانـى لتيف حمـمود بـرزجني
كـة موحـازةرةيةكـة ئةدمـونز لـة كؤمـةلَةى مـةليـكى
بةريـتانـيا لـة ئيـنطلتـةرة ساَلـى  1965خويَـندبـويةوة
ل مـوستةشارى حـكومةتى
ئةدمونـز بؤماوةى  25سا َ
عرياقي بوة.
ى ئــازربـَيجــانــى عــةرةبـي سنــورةكــةى
دةطــوتــر َ
هـةمـان سنـورى ئَيـستـا نَيـوان كـوردستـانـى عرياق و
ئَيـرانة لة رؤذ هـةآلتى (دوين) بـةسةد كيلـؤمةتريَك.
كــةواتــة نــةيــانــوتــوة ( ممــايلـي ارمَيـنيــا) كــةبلَـَيًني
مــةبــةسـتي ــان سنــورى بــاكــورى ئــازربـيجــان بــوة.
ن ــةشـي ــان وت ــوة ( مم ــايل ــى هـم ــدان يـــان بـــةغـــدا)
كةمةبةسـتيان سنورى خوارووى ئـازربيَجان بوبيَت
 ..ئـةمةش رايةكـى زانستـيانةيـة ضونكـة كاتبـةكانى
ل راى
سةالحةدين و باوةر ثىَكراون هةر رايةك لةةط َ

"ثَيـشكةشة بـةطياني س .ج .ادمـونز كة بـؤيةكةم
جــار ثَيـشـنيــارى كــرد ( دويـن) ببـَيتــة ثــايتــةختــى
هـةرَيمـى كـوردستـان  ،لـةبـةر ئـةوةى شـوَينـى زَيـدى
باثرياني سةالحةدين ئةيوبية"()1
يةكـى لةهـاوريَيةكـامن كةمـامؤستـاى ميَذووة طـوتى،
ثـيَم وت ضــؤن دةتــوانـي بيـســةملـَينــى كــوردة ئــةطــةر
ى؟
ى نةزان َ
شويَنى باوك و بـاثرياني لة كوردستـان ث َ
نةوانـى لةكـام عةشـريةت و هؤزة  ،هـؤزةكةى دةورى
ى يارمةتى
ضي هةبوة لةسةركةوتن يان تؤش دةتةو َ
ى جـىَو شــوَيمـى
ئـةوكـةسـانـة بــدةيت كـة دةيـانـةو َ
سـةالحةدين وون بكةن.تـا لةكورد بـيشؤريَنن دةورى
ئةو كوردانـة و هؤزو خزمةكانـى لةدةولَةتةكةى دوور
خبـ ــةنـ ــةوة كـ ــةلـ ــةسـ ــةر شـ ــانـ ــى ئـ ــةوان دةوَلـ ــةتـ ــة
ى طــرينـط نيـة
كـورديـةكـةى دةمـةزرانـد .ئــةوةى بيَلـ َ
سىالحـةدين خةَلكـى كويَى يـة  ..شوَينـةوارةكةشى
بـةالوة طــرينـط نيـة كـة ئـَيمـة لـةهـةمـوو كــاتَيـك زيَرت
ثيَـويـسـتمـان بـة شــوَينـةوارةكـةى هـةيـة وةك ضـؤن
مـَيـ ــوانـ ــان لـ ــة دمي ـ ــةشق دةضـنـ ــة سـ ــةرى ئـ ــاواش
لـةكوردستـان ديَنةسـةرقةآلو طـوندو زَيـدى باثرياني..
نـةك هـةرهـَينـدة شـوَينـةوارةكـة دةبـَيتـة هـةَلقـةيـةك
لــةنـَيــوان ئـَي ـسـتــاو مـَيــذوودا .بــةدؤزيـنــةوةى زَيــدى
بــاثـرياني هــةَلقــةيــةكــى مَيــذووى هــؤزو نــاوضــةكــةو
دةورى لـةمَيـذوو دةدؤزرَيتـةوة جطـة لةمـانة هـةمووى
ئةم سوكايةتى كردنة بةزانيارى تازةو هةولَى ئةوالنةى
ى شــوَيـنــةوارةكــامنــان زيـن ــدووبكــةنــةوةو
دةيــانــةو َ
زانياريةكى تازة خبةنة نيَو فةرهةنطى زانياريةكانى
مرؤظايةتى ......
ى دةنط بوو منيش ثيَم وت-:
هاوريَى يةكةم ب َ
مـيَذوونـوس و هاوررَيـى يانـى سةالحـةدين ئـةوالنةى
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وةك وَينــةى نــاوضــةكــةو ش ــوَينــةوارى ئــةيـــوبيــان و
طـ ــونـ ــدةكـ ــةى (ئـ ــةج ـ ــدانقـ ــان) و طــــؤرِى بــــاثـريى
سـةالحـةدين !! ضـونكـة لـةهـةولَيـر هـةيـة لـةهـةمـوو
جيهان دووبارة نابيَتةوة.
وةك لـةسـةدةى شـةشـةم هـؤزةكـةى لـةهــةوليَـر بـوة
بةهـةمان شَيـوة هؤزةكةى لـةدةوروبةرى ( دوين) ى
هةوليَر دةذين ئيَستاكة.
( )2ئينب ئةل ئةثري –التأريخ الباهر ص.119
( )3ئـةبـو شـامـة ئـةل مـةقـدسيـى –الـروضـتني يف
اخبـار الـدولـتني –كـة كـورتــةى كتـَيبـةكـانــى"الربق
الشـامي" عيـمادةدين ئـةل ئةسفـةهانيـة كة هـاوريَى
سةالحةدين و قازى تايبةتى بوو.

ى ضـ ــونـكـ ــة
ئــــةوان نـ ــةبـَيـت بـ ــةهـ ــةَلـ ــة دةذمـَيـ ــردر َ
لةسةالحةدين نزيك بوينة.
كـةواتة ئـةوانةى بـةدواى رِاى ياقـوت ئةل حـةمةوى
ى (دوين نــزيك
بكــةون -بــةهــةَلــةدا دةضن كــة دةَل ـ َ
تةفبـيسة)كة ئـاشكراية تـةفليس ثايتـةخي جؤرجيا
و( دبيل) ثـايتـةختـى ئـةرمَيـنيـا بـوة ضـؤن رةوةنـدى
ى –ك ـ ـ ــوا
كـــــــورد ل ـ ـ ــة ث ـ ـ ــاي ـت ـ ـ ــةخــت دادةن ـيـ ـ ـشـ ـ ـ ـ َ
شوَيـنةوارةكـةيان كـوا ثامشـاوةيان لـةخزمـوكةس و
عـةشريةتةكةى لـة ئةرميَنيـاوة لة سةدةى شـةشةمى
ىل نــةبــوة
كــؤضــى هــةزبــانـي زةرزارى رةوةن ــدَيكــى َ
ىل نيـة  ..كـةسيَك
ئيَـستـاش طـؤرَيكـى مـوسَلمـانـانـى َ
نةضـووة دوو بةلَكةى شـويَنةوارى بهَينـيَتةوة ؟ .بةآلم
رِايــةكــةى ئـيـنب خــةلــةكــان كــة خ ــةَلكــى (دويـن)
ى دةَلَيـن "بةرامـبةر دويـن طونـديَك هـةية
ى ثـ َ
دةثـرس َ
بــةنــاوى ( ئــةجــدانقــان) خ ــةَلكــةكــةى هــةمــووى
رةوةندندن -كةواتـة ئةمة لةهةولَيـر بةهةمان شيَوة
هـةية و خـةَلكـى طونـدةكةش كـؤنة رةوةنـدى زاريني.
خـةَلكــى ( دوين) ى هــةولَيـر هـةمـووى ( رةوةنـدن)
كؤنـة هةزبانني كة لةسةدةى شـةشةم هةزبانيةكان
هـــةولَيــريــان ح ــوكم دةكــرد  522ه ـ كــة ه ــةولَيــرو (
ى دةهـَيَلـن دةضنــة تك ــريت كــةواتــة (
دوين) بــةج ـ َ
دبـيل) ى ئةرمـيَنيـا هيـض شوَيـنةوارَيـكى ئـةيوبـيان و
ىيـة لةكـاتَيكـا لةهـةوليَر
ثامشـاوةيةكـى هؤزةكـةى ل َ
ىيـة.
بـةسـةدان بــةَلطـةى شــوَينـةوارى هـؤزةكـةى لـ َ
كــةواتــة سنــورى ئــازربـَيجــان بــةطــوَيــرةى نــةخـشــة
كـؤنـةكـةى هـةتــا هَيلـى 5ر 44 × 36بـوو كـةهـةمـان
شوَينـى ( دوين) ى هةولَيـر كةواتـة لةسـةر سنوورى
ئـــازربـَيج ــان ب ــوة "ئ ــاخ ــرا عـم ــال اذربـيج ــان" ك ــة
ئــازةربيجـان بـةمـانــاى ( ميـديـاى بـضـوك) لـةالى
ميَـذووى نـوسـان يـان (شـوَينـى ئـاطـرى زةردةشتـى)
(ئــاتــر  +بــايكــان)  .كــةواتــة ئــةم قــةالتــةى دوينــى
هـةولَيـر قـةالتـى سـةالحـةدينـى ئـةيـوبيـة بـةطـوَيـرةى
دةليلي شـوَينـةوارى عرياق ال 22كـة تؤمـارى كردووة
لــةســاَلــى  -1952ئــايــا ئــةمــانــةى بــامس ــانكــردن
لـةهــةولَيـر هـةنـة لـة (دبـيل) ى ئــةرمَيـنيـا هـةيـة؟
لــــةوةآلمـ ــدا دةَلـَيـني نـ ــةخـَيـ ــر بـ ــةتـ ــةحـ ــداوة -هـيــض
ىل
شوَيـنةوارَيـكى ئـةيوبـيان و ثـامشاوةى هـؤزةكةى َ
نية ئةى ضؤن زيَدى باثريانيةتى؟ تةنانةت ناويشى
( دوين) نية ( دبـيل) ة شاريَكى ئةرمـةنيانة ئةوةى
ىل بكةن
ى وانية تكـاية داواى بةَلـطةى مةيـداني َ
دةَلـ َ

ى !!
 -2ئـينب كــةثري  1300زايـين 1372 -زايين دةَلــ َ
نـةمجـةدين ئـةيـوب بـاوكـى سـةالحـةدين لـةخـاكـى
م ــوصل لـ ــةدايك ب ــووة( ..)4راسـت دةكـــا ضــــونكـــة
لــةســةر سـنــوورى ل ــةدايك بــوة رةوةنــديـش بــويـنــة
بــةهــةردووال دةتــوانــى تــؤمــارى بك ــةيت .ض خــاكــى
ى
ئازربيجـان ض خاكـى هةولَيـر يان مـوصل .لةهـةند َ
ىل لةدايك بوة
سةردةمدا × ئةوشوَيـنةش كة ئةيوبي َ
ى ئـةيوبي) لـةسةر
ئيَستـا ثىَى دةَلـيَن (طةروى فـةق َ
ضيـاكـةى نــزيك دوينـة  ...بـةرامبـةرشيـى بـةرامبـةر
(دويـن) شـَي ــرةس ــوارى دووةم ه ــةي ــة كـــة تـــاتـَيكـــة"
بةدرَيـكى ثـان" لةنـيَو غـةَلَيـك دانراوة تـةنيـا شويَـنى
لةدايك بونة كة بةضةند تاتيَكى لىَدانراوة بةماناى
كيَلى نية شويَنةكةش قةبرستان نية بَليَن قةبرة.
دةتوانن بضن سـةيرى شوَيـنةكان بكـةن ،كةضى
هيـض ش ــوَينــةوارَيكــى ئــةي ــوةبي لــة ئـــةرميَـنيـــا نيــة
ىل نـية ياخـةى ( دبيل) يان
تةنانـةت (دوين)يشى َ
طرتوة كة طواية ( دوين) ة .
دةثــرسـم ئــايــا يــةكـيَك لــةم هــؤزانــةى ئـَيــسـتــا
لـةهةولـيَرن ثـامشاوةى هـؤزةبانـةكانـن لةئـةرميَنـيا
هةنـة ؟! من دةَليَم نةخيَر كةىتوانيان ثامشاوةكةى
بدؤزنةوة دةتوانن خاَليَك زياد بكةن لةبةلَطةكانيان.
ى
 -3تـةغـرى بــةردى  1410زايين 1469 -زايين دةلَـ َ
" دويــن بل ـ ــدة صغـرية يف ( الـعجـم) ئــــةل عــــةجــــةم
بــالعني واملـيم وهــو من اكـراد الـرواديـة وهـو االصح".
ئـةم نوسـةرة كتَيبـةكةى تـايبـةمتةنـدة بةئـةيةبـيان
بــةن ــاونيـشــانــى "الـنجــوم الــزاهــرة يف ملــوك مـصــر
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ى
والقـاهـرة"شـارةزايـة بـةئــاشكـرا هـاوار دةكـا دةَلـ َ
(دويـن ش ــاروضكــةيــةكــى جبــوكــة لــة ( عــةجــةم)
كورديَكى رةوةنـدية كة ئةمة راستيـةكةية) كة ديارة
لـةوسـةردةمـيش خـةَلكــانيَك هـةبـوينـة وةك يـاقـوت
ئةل حـةمةوى بَلَيـن (قرب تفليـس) كة هـةلَةيـةكى
طـــةورةي ــة ي ــاق ــوت دورسـت ــى ك ــرد ئـيـنب خـلك ــان و
هـةنـديَك كـةسـى ديكـة تـىَى كـةوتـى يـاقــوتيـان بـة
جـوغرايف زان زانـي طوايـة طةرؤكـة بةآلم لـةراستـيدا
زؤر لةزانايان ئةمةيان لةياقوت بةعةيب طرتوة زؤر
شــوَينـى نـةديـتبـو بـةهـةَلـة بـاسـى كـردبـوو .هـةَلـةى
ديكةش زؤرة .بؤيـة قسةى كاتـبةكانى سـةالحةدينى
ىل ذيـاون لـىَى نـزيك بـون وةك
هـاورَييـانـى كـةلـةطـة َ
عـيمـادالـديـن اسفهــاني  ،ئـينب شـةداد  ،ئـينب ئــةثري
جَيـطــاى بــرشــوان و ئــةوانــةش كــةنــووسـينــةكــانــى
ئةوانيـان كردؤتة سةرضـاوة لةوانة ئينب كـةثريو ئةبو
شـامةى مـةقدسـى و ئةم تـةغري بـةردى ئةتـابةكـية
ىل "قرب
ىل "يف ارمَيـنيا" نـا َ
كـةواتة تـةغري بـةردى نا َ
تفليس".
ىل " بـل ـ ـ ــدة صـغــرية يف الـعـجــم"
ي ـ ـ ــةكـ ـ ـس ـ ـ ــةر دة َ
عةجةميش كوردن كةواتة نةى وتوة "خةلَكى شارى
دبيلة لة ئةرميَنيا" كة باش دةيزانى ئةرميَنيا ضية".
ئايـا مرؤظـيَكى كـورد ئةةطـر دَلسـؤزى مَيـذووى كوردو
شويَنةوارةكةى بيَت ضـؤن خؤى لةم بةلَطةية الدةدا
مـَي ــذووى خ ــؤي ــى و ط ــةل ــةك ــةى ون دةك ــا دةي ــدات ــة
ئـةرمَينـيا  ..ئـةمةى ئـةم دةقة بـةهةَلـة ليَك بـداتةوة
ل مَيـذووى كورد دةكـا -:وةتةنـانةت
خـيانـةت لةطـة َ
باسى نةكرنيشى نةزانني و خيانةتة ،ضونكة تةغرى
ى هةَلـةكةى
بةردى بـةرستـةى (وهو االصح) دةيـةو َ
ياقوت راست بكاتةوة.
( )4البـدايـة والـنهـايـة ج 12-11مـادةى ئـةيـوب
ى شَيــركــؤى مــامــى
يــان ص –259ص 250كــة دةَلـ ـ َ
ســ ــةالح ـ ــةديــن ك ـ ــوردة زةرزاري ـ ــة؟! ئ ـ ــاشـك ـ ــراي ـ ــة
زةرزاريـةكـان و هـؤزةبـانـةكـان و رةوةنـد هـةمـويـان
خـةَلكـى هـةولَيـرن لـةهـةمـوو جيهـان خـزمـو كـةس و
كاريان نية نةبوة لةناوضةى هةوليَر نةبيَت.
 -4حممـد حوسني ديـار بةكـرى قازى مـةكة 1582
ى "دوين يف اخــر اعمــال اذربـيجــان من
زايـينــى دةَل ـ َ
جهـ ــة اي ـ ــران و بالد الـك ـ ــورد ونعـم اكـ ــراد رواديـ ــة"
لـةكتـابي تـأريخ اخلـميـس يف احـوال انفـس ونفيـس
ضـاثي سـالَى  1302كـؤضى .سـةيرى رسـتةى "ئـاخر
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اعمــال اذربـيجــان بكه يــان "مـن جهــة ايــران وبالد
ى دبيل يـان ئـةرمـيَنيـا
ى (دوين) نـاَلـ َ
الكـورد" وة دةَلـ َ
وبـالد االرمن -ئــاي ــا لَيـبك ــؤَلنــةوة مـينــورسكــى ئــةم
بـةَلطـانـةى ديـوة يـانـة نـا  ..بـةَلطـةكـانـى ضني ..هـيض
ى ضؤن
ىل بكـر َ
ى طومـانى َ
كـةئةويـش نوسـةريَكة دةبـ َ
ى بــةَلطـةو لـَيكـؤَلـينـةوة ئـةم بـِريـارةى لـة دائـرة
بـةبـ َ
املعاريف ئـيسالمي داوة  ...لـةوكاتـةى عومسـانيـةكان
ثارةيان دةداية نوسةران ميَذووى كورد بشيَويَنن).
 -5لـةهـةمـووى طـرينط تـر رِاى خـةلَكـى (دوين) ى
ه ــةولَيــر كــة بــةخــؤيــان وتــويــانــة ئـَيمــة لــةنــةوةى
س ــةالح ــةديـنـني ي ــان س ــةالح ــةديـن خــــةَلكـــى الى
ئَيمـةيـة ..ضـونكـة نـةوة بـؤ نـةوة زانيـارى نـةقل دةكـا
بفةرمـوون نةك ئَيـستا لـةساَلـى  1815-1733لةالى
نـيـثـ ــور ص 75خـ ــةَلـكـ ــى مـ ــاوران و روش و (دويـن)
دةَلَيـن باوكى سةالحةديـن لةالى ئةوان لةدايك بوة.
مـاوةران و رةزطـةى دوينـى دو طـونـدن لـةتـةك دوين.
ئايـا ئةمـة بةَلطـةى بةَلطـةكان نيـة هةركـةسيَك ئةم
ى خبا بـاسى نـةكا خيـانةت لـةميَذووى
دةقـة ثشتطـؤ َ
كـوردو ئـةيــوبيـان دةكـا ..ضــونكـة ســةرشيَـوانـدنـى
خوَينـةران بةتيَك دانـى َليَكؤَلـينةوةكامنـان و طةلةك
ى بــةَلطـةيـى و نـاراستـى و
كـؤيـى كـردن  ...مـانـاى بـ َ
فـةشةل هَيـنانة ..ئـةوانةى مَيـذووى كورد بةقـوربانى
نـوسيـنَيكـى يـان مـاجـستَيـرَيكـى هـةَلـةى نـوسـراوةى
خــؤيــان دةكــةن .لــة كــؤتــايــى ئــةم خــاَلــة دةثـــرسم
كــةسيَك هـةيـة لـة ئـةرمَيـنيـا بَلـآ من لـةنـةوةى يـان
هـؤزى سـةالحـةديـنم ئـةطـةر هـةبـوو ئـةم خـالَـةيـان
ل ــةالب ــوو ..دةت ــوانـن بــيك ــةن ــة ب ــةَلـط ــة  ..نـــةك تـــؤز
بةضاوداكردن.
 -6لـةسـاَلـى  1827ج.س .ثكـنطهـام لـةكـتيَبـةكـةى
travels in mosopotamia j.s namoroLiL
prented in 1827 London.
دةَلـ ـىَ ":ان صالح الــديـن ه ــذا الغــازي مـن احــد
سـكان جـبال كـردستـان"القريـبة " .لـة خطـط املوصل
ص 134بـةآلم لةتـةرجةمـةى كتَيـبةكـةى بةعـةرةبي
ووشــةى " الق ــريبــة" يــان الداوة بــة ئــةنقـــةست بــؤ
شَيــوانــدنــى مَيــذوو دور خـسـتنــةوةى شــوَينــةكــة لــة
موصل .دةثرسم ئايا بـؤ مامؤستاياني ميَذوو ئةمةش
نـاكةنـة بةَلـطة كـة ديارة خـةَلكـى موصـل لةم سـالَة
ل ــةبرييــان مــاوة ســةالح ــةدين خــةَلكـــى ضيــاكــانــى
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نـزيكيـانـة كـةدةكـا ( دوين) وضيـاكـانـى كـوردستـان
ئــايــا ئــةم بــةَلـطــةيــان بــؤ بــاس نــاكــةن لــةتــةك
بةلَطةكانى ديكة تةنيا باسى ( مينورسكى) دةكةن
يـان ئينب خـةلةكـان كة تـةنيـا هةَلـةى ياقـوت ئةل
حةمـةويان دووبارة كـردؤتةوة؟ .ئايـا ج.س .بكنطهام
ى جبال
نةى دةزانـى ئةرمَيـنيا لـةكوَيـىية ئـةطةر بَلـ َ
ارميَنيا؟.
 -7لةسالَى  1952شويَنةوارى عرياقي لة ( دوين)
طــةرِاوة لــة الثــةرة ( )22ى دةلـيل ئــاثــارى عـرياقـي
تـؤمـارى كـردووة بـة " قلعـة صالح الـدين" ئـايـا بـاس
نــةكــردنــى ئــةم بــةَلـطــةيــة خـيــانــةت نـيــة ..ئــايــا
شـوَينـةوارى عرياقي طـةورةتـرين بـةَلطـة نيـة؟ تـةنيـا
دةثــرسم بـؤ ئـةم بـةَلـطـانـةيـان بـاس نـةكـرد ..ئـايـا
شـــوَيـن ــةوارى حك ــوم ــةت ــى ئ ــةرمـَيـنـي ــا ( دبـيل) ى
بـةشـوَينـى يـان قلعـة صالح الـدين لـةقـةلـةم داوة ..
يـان بؤ نـاضى ثـىَى بَليَن بـؤ واتان نـةكردوة هـةر بؤ
شيَواندنى ميَذووى كورد.
ى  .لةكوردستان
ئايا رةوةند لةشار دةذى يان لةد َ
دةذى يــان لــة ئــةرمَيـنيــا ..؟! ثــرسيــارَيكــة و بــةس.
وةآلمى تريشم لةالية.
ى لـةم شوَيـنة
-8مـرؤظ ـ ئةطـةر لَيكـؤَليـنةوة بكـا دةب َ
بكـا كـة مـةبـةستيـةتـى نـةك لـةخـؤيـةوة دور بـةدورى
ى(
ى كـةس هـةتــا ئَيـستـا نـازانـ َ
بـِريـار بـدات هـةنـد َ
ىيــة يــانــةنــا
دبـيل) ضـيــة ضــؤنــة شــوَيـنــةوارى ل ـ َ
ئةرمـةنني يـان كورد تـةنانـةت وَينـةيةكـيشيـان لةال
نيـة ..بـِريـارى لـةسـةر دةدةن .بفـةرمـوون ئـةمـة رِاى
ئَيــستــاى خ ــةَلك ــى (دوين)ى ه ــةولَيــرة كــة دةَلـيَن
لةنةوةى ئةيوبيانني برِوانة طؤظارى رؤذى كوردستان
–مشــس كــردسـتــانــى ســاَلــى  1971ذمــارةى ()2
كـةخةَلكـةكةى دةَلَيـن ئيَمة لـةنةوةى سـةالحةدينني
ى خـستنـى ئـةم بـةَلطـةيـةش خيـانـةت
 ..ئـايـا ثـشطـو َ
نيـة لـة مَيـذوو نــوسينــةوة من فَيـرم نـةكـردون سـاَلـى

هاوارى نوىَ

 1971ي ــةك ــة ك ــة ئ ــةوك ــات ــة ل ـَيك ــؤَلـيـن ــةوةشـم لـــةســـةر
نةكردبوو ئاطاداريش نةبوم.
 -9مـَيـ ــذوو نـ ــوسـ ــى طـ ــةورةى كـ ــورد لــــةكـتـيَـيب "
ى (دويــن) شـــــوَيــنـــــى
االم ـ ــارات الـك ـ ــردي ـ ــة" دةَلـ ـ ـ َ
ى كة
سةالحةدين ثَيـويستة ليَكؤلَينةوةى لةسةر بكر َ
ى
ئـةجنامـةكةى طـةورةترين دةسكـةوتة بـؤ كورد بـةَل َ
كـاممـان لـةئـةمني زةكـى بـةط دَلسـؤزتـرين بـؤ ميَـذوو
نوسينةوةى كورد ،بةدةمى خؤى هاوار دةكا.
 -10مـَيـ ــذوو نـ ــووسـ ــى كـ ــورد صـ ــاحل قــــةفـتــــان لــــة
كتَيـبةكةى " ميَذووى طـةىل كورد لة كؤنـةوة تائيمرؤ"
ى (دوين) ى هــةولَيــر جَيـطــاى زَيــدى بــاثـرياني
دةَل ـ َ
سةالحةدينة ..ئايا ئةميش ميَذوو دةشيَويَنىَ.
لةكـؤتاييـدا دةَليَم سةالحـةدين هةزبـاني رةوةندة
ى زةرزاريــة وةك ئنب كـثري
وةك ئـينب خـةلـةكـان دةَلـ َ
دةَلـىَ -رةوةنـد= كـؤضـةر كـةكـارةكـةيـة -هـةزبــاني
ب ــةم ــان ــاى ( ح ــزةب ــانـي) ك ــة هـ ــؤزَيكـــى هـــةولـَيـــر
ثايتةختيـان بوو خةلَكى ناوضـةى هةوليَرن برِوانة (
تـ ــأريخ اربــيل)  ،و ه ــةم ــوو ئ ــةم ه ــؤزانـــة ئـَيــسـتـــا
ى نينة
لةهـةوليَرن وةقةت لـةئةرميَنيـا نةبوينـةو لةو َ
ئيَستاكةش.
ى خـستنـى ئةم هـةموو بـةلَطـانةو
ئايـا ثشـت طو َ
موناقـةشةنةكـردنى بةبـةلَطةى مةيـداني لةشارى (
دبيل) ى ئـةرمـيَنيـا –مـانـاى مَيـذوو شيَـوانـدن نيـة.
ل ــةوان ــةش مـيـ ـذَووى ه ــؤزةك ــان ــى كـــورد مـَيـــذووى
شوَينـةوارةكانـى كورد مـيَذووى سيـاسي كورد .زةرةر
طـةيانـدن بةطـةشتـوطوزارى كـورد .لةكـؤتايـيدا داوا
ل ــةخ ــوَيـن ــةرى ئ ــازي ــز دةك ــةم س ــةردانـــى ( دويـن)
وشــوَينــةوارةكــانــى بكــات بــةردو دار شــاهَيــدى بــؤ
دةدةن ..هيـض بـةَلـطـةيـةكـى مـةيــداني شــويَنـةوارى
ئـةيـوبيـان لـة ئـةرمـيَنيـا نيـة ئـةوانــةى دةَليَن هـةيـة
ىل بـكةن ..
داواى وَينـةو لَيكـؤَليـنةوةى ئـةرميَنيـايان َ
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كؤرِى ئةمرِؤى بنكةى رؤشنبرييى كاوة
عةبدولغةني عةلي يةحيا

روونـــاكـبـريان و سـيـــاســـةمتـــةدارانـي كـــورد ،بـطـــرة
رؤشـنبـرييَكـى زؤريـش لـة دةورى خـؤى كــؤبكـاتـةوةو
ريَطا بـةجؤرةها بريورِاى سةربةسـت و بةشيَوةيةكى
دميـوكراسـيانـة بدات و لـة كؤرِةكـانيـدا خبريَـنةرِوو.
(بنكةى رؤشنبريى كاوة) دةستكةوتيَكى رؤشنبرييى
ىل
نـةتةوةيـى طةورةيـة  ،ثيَـويسـتة ئـاوِريَكى جـيددى َ
بدريَتـةوةو لة ثيَـويستيـةكانـى بكؤلَـدريَتةوة ،سـةرةتا
بـــارةطـــايـيَكـــى شـــايــسـتـــةى بـــؤ دروسـت بكـــريَـت،
ى هةمـوو مةرجـةكانـى بارةطـاى رؤشنبريى
بـةمةرجـ َ
لةخـؤ بطريَـت ،لةهؤلَـى جؤراوجؤرو كـتيَبخانـةييَكى
طــةورةو ..تــد ،بــارةطـــاى ئيَــستـــاى هيـض مــةرجـيَكــى
ىل بـةدى نـاكــريَت ،هـةرضـةنـدة دةيـان
رؤشنـبرييـى َ
ىل ثيَشكـةشكراوة و لة كـؤتاييدا،
بةرهةمي بـةنرخي َ
وةخيت ئـةوة هـاتـووة ،لـةبـةر ئـةو هـةمـوو خـزمـةتـة
رؤشـنـبـرييـيـــانـــةى (بــنكـــةى رؤشـنـبـرييـــى كـــاوة)
ثيَشكةش بـة نةتةوةى كوردى كردووةو دةكات  ،ئةو
ىل بطـرييَت ،هةروةهـا لة دامـةزريَنةرو
بنكـةية ريَـزى َ
بةرثرسةكةشى ،ئةويش لةسةر ئاستيَكى حكومى و
حـزبي و جـةمـاوةرى ،نـويَنـةراني رؤشـنبريى كـوردى
لـة هـةمـوو ثـارضـةكـانـى كــوردستـان و لـةدةرةوةش
تيــايــدا بــةشـــداربن( ،بـنكـــةى رؤشنـبرييــى كــاوة)
ســامــانـيَكـــى رؤشنـبرييــى كــورديــى طــةورةيــة ،ئــةو
سامـانةش بةبـايةخدان و طـرنطى ثيَـدان بةبنـكةكة
دةثــــــاريَـــــــزرىَ ..سآلو لــــــة (ب  .ر .ك)و هــــــةمــــــوو
سيَـشـةممـةيـةكيـش ئيَـوةو (كـؤرِى ئـةمــرِؤى بنكـةى
رؤشـــنـــبـــرييـــــــــى كـــــــــاوة) سـآلو لـــــــــة رؤشـــنـــبـــريو
سيــاســةمتــةدارى رؤذئــاواى كـــوردستــان ( ســةالح
بـــةدرةديـن) بـــؤ ئـــةو بـــةردةوامـيـيـــةى لـــة ثـيَـنـــاو
خـزمـةتكـردنـى رؤشنـبريى كـوردى ،سآلو بـؤ هـةمـوو
ئـةوانةى لـةبنكـةكةدا كـؤِر دةطيَـرِن و يان ئـامادةى
دةبن كة ( ب .ر .ك) هيَـزو توانا لة بـةشداربوونيان
وةردةطريَت.

(كـؤرِى ئـةمـرِؤى بنكـةى رؤشـنبرييـى كـاوة)
كـة مـاوةيـةكـة بـةزؤرى لـة رؤذانــى سيَـشـةممـة ،لـة
دةزطـاكانـى راطةيـاندن ،رادةطـةييَـندرىَ ،نـيشـانةى
ريَكــوثيَكـى ثيَـشكـةش كـردنـى ضــاالكييـةكـانـى ئـةم
بنـكةيـة ،هةروةهـا بؤ ضـةسثـاوىو سةقـامطريبـوونى
ل دةضـيَت ئــةو
دةطــةِريَتــةوة .بــؤ نــزيكــةى ( )5ســا َ
بنكـةيـة لـةسـةر ضـاالكـييـةكـانـى خـؤى ض لـةبـوارى
بـةسـتنـى كـؤرِو سـيمـينـارى جـؤراو جـؤر ض لـةبـوارى
ضـاثكردنى ضةنـدين كتيَب و ناميلكـةى بةنرخيش،
ئـةمـة جـطـة لـة ضـةنــدين ضـاالكـي ديكـةش ويَـرِاى
ئـةمـةش دةتــوامن بَليَـم ،نيَــوان سيَـشــةم و سيَـشـةم،
مـــــالَـــــى بـــــةرثـــــرس و دامـــــةزريَــنـــــةكـــــةى بـــــةِريَـــــز
سيـاسـةمتـةدارى كـورد (سـةالح بـةدرةديـن )جيـى
ذووانى روناكـبريو سياسةمتةدارانى طـةلةكانة ،ليَى
كؤدةبنةوةو بةشوو بةرؤذ طفتوطؤ لةسةر كيَشةكانى
رؤشنـبريى و نـةتـةوةيـى كـورد دةكـةن ،نـةك هـةر لـة
باشـوورى كوردستانـدا بةلَكو لـة طشت ثارضـةكانى
ديكــةى كـــوردستــان .ئــةوةى دةيلَـيَم ،مــةدح نـييــة،
بـةلَكـو زيـاتـر لـة راستـييـة ،بـةر لـةم ضـاالكـييـانـةى
ل دةضني،
ئـامـاذةم ثيَـدان ئـةوا زيـاتـر بـؤ (  )30سـا َ
ئـةو بنكـةية لـة ( لوبـنان) ثـاشان لـة ( ئةلَـمانـيا)
ضاالكـي رؤشنبـريى دةنويَـنىَ .بـةمةش دةتـوامن بَليَم
ئـةو دةزطـا رؤشنـبريييـة بـة قـةد حـزبيَكــى دلَسـؤز بـؤ
نةتةوةى كورد كـار لة ثيَناو ثيَـشخستنى دؤزى كورد
كردووةو دةكـات ،ئةطـةر بيَجطـة لة (كـاوة) دةزطاى
رؤشنبـرييى كـوردى ئةوتـؤ هةبـن ،ضاالكـي وةك ئةم
ل
ثيَشكـةش بكةن ،فـةرموون بـةيانيـان بكةن ،لـةطة َ
ِريَـزم بـؤ هـةمـوو بـنكـة رؤشـنبـريييـةكـامنـان كـة لـة
خـزمـةتكـردنـى رؤشنـبرييـى كــوردى دريَغي نـاكـةن.
ى ثـضرِان و هـةفتـانة
بنكـةى (كاوة) تـوانيـويةتـى ب َ
بةثيَى ثرِؤطراميَكى مـونةززةم كارة رؤشنبريييةكانى
ئــةجنــام بــدات و خــةلَكـيَكــى زؤريـش لــة نــووســةرو
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رِؤمان و شيعر

ئةظني ئاوى ذيانة
كؤرِى  /مةهاباد قةرةداغى
لـيَوةى فَيـرمب  .تا فَيـرم بكات ضـؤن تيشك بـدويَنم و ،
طيتـانَيـك خباتـةوة بةر ئـةو كَلَيـشة نـوتةكـة  .ئةوةى
دةمزانـى خؤم فَيـرى بووم ،ئـةوةى لةنـامخدايـة  .ئةو
فيَرى كردم ئةوةندة عاشق مب  ،ئةوةندة خؤشم بويَى و
هةرطيز لةبريت نةكةم .
لو
دواى ثـةرجـووى دةربـازبـوون لـة قـةدةرى ضـا َ
ديـســانــةوة لـَيكــداب ـرِان  ،ئــةو نــووتــةكـييـــةى طيــامن
بـَينــاراميـان كـردبـووم و ضـارَيكـى تـرم نـةبــوو ،جطـة
لـةوةى لة هـةتاوَيكـى تر بـطةِريَم بـؤ فيَربـوونى زمـانى
رِووناكى و لةئؤرانووسدا ئةم خةونةم بةدى هات .
ئيَستـاو ليَرة لةدواى نـزيكةى نيـوةى تةمةن وةك
مـنــداَلـَيكــى ثــؤىل يــةكــةمــى ســةرةتــايــى لــةســةر
كـورسـييـةكــى نيـانـى ئــاوةز دانيــشتـووم و ،لـةسـةر
تـةختـةى سثـى سـؤز  ،بـةتـةبـاشريى طـزنط  ،حـةرف
حةرف خـؤم فيَرى زمـانى رِوونـاكى و ئـايينـى ئةظني
دةكةم  .دوو مـامؤسـتاى دَيـرين لـةم قوتـاخبانـةيةدا
ى دةلَـيَتـةوة ،
وانـةى لــؤذيك و رِةوانـبَيـذى عــةشقم ثـ َ
ئيَظا و ئادةم  ،كـة وةك كضى خؤيـان خؤشيان دةويَم
و زيـاتـر لـةدايك و بـاوكـى سـةرزةويم نـازم دةكيَـشن.
ئـةوان نـةبـوونـايـة تــةنيـايـى و هــةستـى بـيَكـةسـى
ى تــؤ ضــةنــد
دةيــانكــوشـتم  ،ئــاخــر تــؤ نــازانــى بــةبــ َ
ى كـةسـى دةكـةم  ،طـشت كـةسـةكـةم .
هـةست بـةبـ َ
ئــاوَيـتــة نــةبــووايــة شـَيــوةو رِووخ ـســارى خــؤمـم بـري
ضـووبووة وة سـوثاس بـؤ ئاوَينـة  ،ئةو ئـاويَنةيـةى كة
نـايـابـرتين ديـارى تـؤيـة لـةالم  ،تـؤ ثـيَت بـةخـشـيم و
هةميشة لةالمة  ،ئاويَنةى ئةظني .
وةك هـةميـشـة زؤرت بري دةكـةم ئـازيـزم  ،زؤر زؤر
ئـ ــةجمـ ــارةش ضـ ــارى تـ ــرم نـ ــةبـ ــوو جــطــــة لــــةوةى
ثـَينــووســةكــةم لــةمــةرةكــةبـي تيــشك ثــرش بكــةم و
بـةزمـانـى ئـةم هـةسـارةيـة نـامـة تـةواونـةكـراوةكـةى

شويَن  :ئؤرانؤس
كات  :كة بري لةتؤدةكةمةوة ،هةموو كاتيَك
نامةى ذمارة  :هةزارو يةك .
بةناوى تؤى مةزن و ميهرةبان
الس طيان  ..وَيرِاى قوولَرتين ماض،
خؤشةويسـتةكةم  ،سةرةرِاى هةموو سةختيةك ،
ئاكام طةيشتمة ئيَرة و ئيَستا ثةناهةندةى هةسارةى
ئـؤرانؤسم و  ،لة قوتاخبانةى " هةتاو " خةريكى وانة
خويَندمن.
لةم هةسارةيةدا زمانى فةرميية و  ،منيش هيَدى
هــةست دةكـةم خــةريكـة نـووتـةكـييـةكـانــى طيـامن
رِؤشن دةبنةوة و زمان دةطرم.
ِرَيكــةوتَيكـى سـةيـرة ئـازيـزم ،كـة لـةسـةر زةويـش
بووم لـة قوتاخبانةيةك دةخمـويَند ناوى " هةتاو" بوو
بــةآلم جيــاوازى نَيـوان ئـةم دوو هـةتـاوة ئـامسـان و
ى،
ِريَـسمـانة .هـةتاو تـةنهـا ناوى فـيَرطـةكة بـوو لةو َ
ى  .هـةتـاو
دةنـا هـةسـتم نـةدةكـرد تيـشكم بـةردةكـةو َ
هـةسـارةيـة تـةنهـا نـاوى ئـةو ئيـنيـستـووتـى نـييـةكـة
تيايدا دةخويَنم  ،بةلَكة بناغةكةى بة خشتى عةشق
بـنيات نراوةو ناوةرِؤكـى ثالنى خويَندن و ِرَيـساكانى
بـةزمـانـى رِوونـاكـى نـووسـراوة و لـةســةر بنـضـينـةو
ِريَـساو ِرَيـزمانـى ئةظني داِرَيـذراوة  ،كة ئـةفسـووس لة
زةوى فيَرى نةبووم.
ى تـ ــةنهـ ــا كَلـَيـ ـشـ ــة بـ ــوو ،
هـ ــةتـ ــاوةكـ ــةى ئـ ــةو َ
ى بنضينـة بوو ،
ى بنـاغة و بـ َ
كَلَيشـةيةكـى بيَطيـان  ،ب َ
كـةضـى بَلنـدتـر دةكـرايـةوة ،هـةروةستـايـةكـى نـةزان
ضـينـَيكـى تـرى لـةسـةر ئـةو بـاَلـةخـانـةيـة رِؤدةنـا ،
ى لـة رؤذان نــةمبـينـى
بـاَلـةخـانـةى درِدؤنـطـى  .رِؤذ َ
كـتيَبَيكـى زمان يـان ِريَزمـانى عـةشق لةسـةر رِةفةى
ى ،تا بيخوازم و
كتيَبخانةى ئـةو قوتاخبانةيـةدا هةب َ
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ى بكةمةوة.
ى دةست ث َ
ئةوسا سةر لةنو َ
نـازامن دةتـوامن ئـةم نـامـةيـة تـةواو بكـةم يـان نـا،
تــةمــةن مــةودا دةدا يــان نــا  ،نــازامن دةتــوامن بــؤتــى
بنَيـرم يان نا ،ئةطـةر بينيَرم دةطاتـة دةستت يان نا،
ئـةطةر بطـاتة دةستـت كاتت هـةية بـؤ خوَينـدنةوةى
يـــان ن ــا ،ئ ــةط ــةر خ ــوَيـن ــدت ــةوة ك ــاتـت ه ــةي ــة ب ــؤ
وةآلمدانـةوةى يان نـا ،ئةطـةر وةآلمت دايةوة دةطـاتة
دةستـى من يـانـا نـا ،نـازامن بـةآلم مـن دةينـووسم و ،
ى ئــة درةســى هــةســارةى زةوى
مــةخــابـن كــة دةب ـ َ
لةسةر بنووسـم و لةويَش طةرةنتى وننـةبوونى ناكةم
 .ئـــةدرةس ــى ه ــةس ــارةى س ــوورى زةوى لـَي ــدةدةم ،
ضــــونك ــة ت ــؤ ل ــةوَي ــى ،ل ــة دؤزةخـيـرتيـن ثـنـت ــى ئ ــةو
هـةسـارةيــةدا نيـشتــةجَيــى .ئَيـستـاش تـةنهـا تـؤ بـة
هـةســارةى زةوييـةوةم دةبــةستـَيتــةوة وام لَيـدةكـات
بريى دؤزةخ بكـةم ،دةنـا بـؤ هـةتـاهـةتـايـة ئـؤرانـؤسم
ل و ،ل ــةنَيــوان ئــؤرانــؤس و ظـينــؤســدا
دةكــرد بــةمــا َ
هاتوضؤيةكى هةميشةييم دةكرد .
" سيَوة" نيـشتةجيَى هةسارةى ظينؤسة  ، ،هةموو
ى لـةوَيـوة بـةتـةلـةفـؤن ثـةيــامم بــؤ دةنَيـرسـيَت
رِؤذ َ
لةثـةيامـةكانـيدا بـاست دةكـات و ئةويـش وةك من
بريت دةكات لة ثةياميَكيدا بؤى نووسيبووم
"سـوثـاس بـؤ نـيطـا نيـانـةكـانـى الس ،كـةئـةوةنـدة
بـــةس ــةلـيق ــة و س ــؤزةوة رِذاوةت ــة ن ــاونـيـط ــا ن ــةرم و
طةرمةكانى تؤوة ومن دروست بووم".
" سَيــوة" ئَيـستـا لـةطـةورةتــرين زانكـؤى هـةسـارةى
ظينـؤس ،بةشـى ئةنـدازةسازيـى طةردوون خـوَينـدكارة،
طـةشتـى زانستـى كردووة بـؤ سةر هـةسارةكـانى تـرو بؤ
ىل
س ــةر م ــانــط ،زةوى ن ــةبـَيـت ك ــة هـَي ـشـت ــا بـريي ــان َ
نةكردؤتـةوة ،ئةويش لـةبةر سيَوة  .ئـةوان دةزانن سيَوة
لة بنةرِةتدا خـةلَكى هةسارةى زةويية و بـة كؤرثةيى بة
ى دةرباز بـووة و بة تـيذةوةتري و هـةولَى
ثةرجـوويةك لـةو َ
بَيــوضــانــى دايك و ب ــاوكَيــى رِؤحــى طــةيــشتــؤتــة ســةر
سنـوورى هةسـارةى ظينـؤس .ئةوان لـةبةر سَيـوة دلَيان
نـاية طـةشتَيكـى زانستـى بؤ هـةسارةى زةوى بكـةن  ،تا
ضارةسةريَكى ئةو نـةخشةيةى نةكـةن لة طةشتيَكى وا
نـاكـةنـةوة  .سَيـوةو ثـرؤفيـسـؤرةكـانـى و شـاطـردةكـانـى
هــاوِرَيــى خ ــةريكــى داهـَيـنــانـَيكــى نــوَيـن .ضـَيكــردنــى
نةخشةيةكى نويَن بؤ طؤرِينى شيَوةى هةسارةى زةوى،
ئةوان ثيَيان وايـة شيَوةكةى ئَيـستاى زةوى هةَلـةيةكى
طـةورةى تَيـدايـة و ثَيـويـستـة بطـؤرِدريَت  .ئـةوان ثَييـان
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وايـة فـؤرمـى تــؤثئـاسـاى زةوى خــةوشَيكـى طـةورةيـة و
زةمـيـن ــة بـ ــؤ خلـي ــسك ــان خ ــؤش دةك ــات .ئ ــةوان ب ــة
بـةرةجنـا َمكـى طــرنط طـةيـشتـوون و ثـَييـان وايـة ئـةطـةر
زةوى تــؤثنـاسـا خـِر نـةبـووايـة ئـةو هـةمـوو فـتبـؤَلـيَن و
ى نـةدةكـرا .ئـةوان لـة ئـةزمـوونكـارييـةكـى
بـالـةيـةى ثـ َ
بــةردةوامــدان وهــةمــوو فــؤرمــة ئــةن ــدازةييــةك ــانيــان
تـاقيكـردؤتـةوة بـؤ طـؤرِينـى نــةخشـةكـة  ،ضـوارطـؤشـة ،
الكَيـشة  ،قـؤقز  ،لـوولةيـى ،لةولـةبىَ ،بـةآلم لةسـةر هيض
كام لةمـانة كؤك نني و  ،ئيَستا لـةسةر ثيَشنيارى سيَوة
و بةيارمةتى بريؤكةكانى ئةو ،خةريكن بري لة سيَطؤشة
دةكةنةوة .ويَناى كة زةوى سيَطؤشة بيَت!
رِةنطـة بثـرسـى بـؤ سـَيطـؤشـة؟ منـيش بـةتـةواوى
ى لـةو سـؤنطـانـة دةكـةمـة
نـازامن بـةآلم دةركـى هـةنـد َ
ئاوةزى سيَوةى بؤ فؤرميَكى سيَطؤشةيى وروذاندووة،
ئـةى بـؤ ضـوارطـؤشـة نــةبَيـت الكَيـشـة؟ بـةتـةواوى
نـازامن بـؤ  ،ئـةوة كـارى ثــسثــؤرَيتــى " سيَـوة" يـة و ،
رِةنـطــة ئــةطــةر ِرَيـككــةوت و جــاريَك هـــةرسيَـكمــان
يةكـمان طرتةوة و لة سةرخـوانيَك كؤبووينةوة ،خؤى
بــؤمــان بــاس بكــات .يــارة هــةميـشــةييــةكــةم ،وةك
هةردةم ثيَم خؤشة هةمـو شتيَك بؤ باس بكةم ،بةآلم
وا نييـة تـؤ كـاتت هـةبيَت تـةنـانـةت بـؤ بريكـردنـةوة
لةخـؤت ،نةخـوازةآل بؤ خـوَينـدنةوةى نـامةيـةكى وا
ضـرِوثـِر و هـَيمـا ئــامَيـز  ،كـةهـةر دَيـرِةى ضـرِكـراوةى
ضريؤكيَكة و ذيانى ليَوة هةلَدةقوَليَت.
ىل وةرمــةطــرة ،
تكــايــة ئــةم قـســةيــةم وةك طلــةيــى َ
ضـونكة مـةحاَلـة دلَم بيَت طلـةييت لَيـبكةم .تـيَطةيـشتنم
هـةية بؤ ئـةو دؤخة دؤزةخيـيةى كة تـؤى تيَداى .ئـاخر لة
زةويت و زةويش جةجنالَرت لة دؤزةخ  .زةوى هةتا كةش و
ئـاو وبـايـةكـةشــى دؤخَيكـى نـائـاسـايـى هـةيـة ،يـان زؤر
طــةرمــة يــان زؤر ســارد ،يــان ئــةسفــةلـســافلـينــة ،يــان
ى شلـؤقرت دةبَيـت ،تا
زةمـهةريـر  .زةوى زؤر شلـؤقة و تـاد َ
ى بناغةكانةوة هةر ذن و
ى بنضينـة و ب َ
ى لـة بالَةخانة ب َ
دَ
ى ئـةظني  ،تةنها وةك ئةركـى سةرشان جووت
ثياو و بةب َ
ى دةبن.
دةبن و لـة جــووتبـوونـى بـَيتــام و ضَيـذ زارؤك ض ـ َ
زارؤكـى كؤيلة و بـةستةزمان  ،لـةدايك و باوكى كـؤيلةتر
و بةستـةزمانـرت .ذمارةى دانيـشتوان وةك بـؤمباى ئـةتؤم
دةتةقَيتـةوة .هاكا بـوو بة شةش مليـارد و حةوت مليارد
و هـةشت و ،ئيـدى جَيطـةى كةس نـابَيتـةوة  .كؤمثـانياى
مـرؤظ ضَيكـردن هةر بـةردةوامة ،ئـؤرطانـى سَيكـسى ذن و
ثـيــاو بــوونــةتــة مــاشـيـنــةكــانــى ئــةو كــؤمـثــانـيــايــة و
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سوورى بـةرةو باكـوور و باشـوور نةكـةن ،طةرمـيان و
كـوَيــستـان نـةكـةن  .ئـةوان دةتــاريَن  ،ئـامسـان بـة
جيَدةهَيلَن  ،ثةنا بؤ بنجك و دارو دةوةن دةبةن.
ل
ى  ،ض ســامنـاكـة بـا َ
ل ئـازاد نـةبـ َ
ضـةنـد طـونـاهـة بـا َ
ى تـ ــاراوطـ ــةى
ب ـضـ ــةثـَيـت و نـ ــاضـ ــار بـَيـت نـيـ ـشـتـ ــةج ـ ـ َ
دارس ـت ـ ــان ـ ــةك ـ ــان ـ ــى زةوى ب ـَيــت و خ ـ ــةون ب ـ ــة ه ـ ــةور و
بةنيشتيمـاني ئامسانةوة بـبينيَت دانيشتـوان دةتةقيَتةوة
و بـةردةوام دةتـةقـَيتـةوة ،لـة حـةذمـةتـى ئـةوةشـدا مـرؤ لـة
خـؤى و يــةكرتى وةرز و تـوورِة دةبـيَت و  ،ئـةجمـارة خـؤى
دةتةقيَنيَتةوةو بالَةخانةكان دةتةقيَنيَتةوة.
بيستـوومة ئةجمـارة بري لةوة كـراوةتةوة باَلـةخانةى
بـَلنــدى هــةزار نهــؤمــى ل ــة بنــى دةريــاكــان ــدا دروست
بك ــرَيـت  .م ــةخ ــابـن ئ ــةجم ــارة ت ــةنــط ب ــةم ــاس ــى و
طيانـدارةكانـى ناو دةريـا هةَلـدةضنن و ِرَيطـةى هاتـوضؤ
وثياسة رِؤمـانسييةكانى ئةوان بـةو بةربةستة ديوارانة
ى ضـ ــةثـني و
دةطـريَيـت و ئـ ــةوانـي ــش ثـ ــاش عـ ــةيـ ــام ـ ـ َ
خـةخمـواردن  ،ثـاش ثـِر بـوونـى كـاسـةى حـةسـرةت و
ي هيـوا
لَيـوةنلَيـوبـوونـى ثـةرداخـى ئـازار و مـةينـةتــى ،ب َ
ى  ،مـانـايـةك لـةبـوونـدا نـادؤزنـةوة،
دةبن لـةهـةمـوو شتـ َ
ناضـار دةبن بري لة هـةلَطريسـاندنـى شؤرِش بكـةنةوة دذ
بة دانـيشتـوانى بـالَة خـانةكـانى نـاو دةرياو زةريـاكان.
نةهـةنطةكان لـة ئيَستاتـةوة لة تةكـبريى ئةوةدان ضؤن
سـةروطـويَالكـى ئـةو بـاَلـة خـانـانــة بهَيـننـة خـوارةوة و
بيــانكــةن بــةثــةنــد  .هــةر ل ــةئَيــستــاوة لــةنــاو دةريــادا
خةريكى رِاهَينـانى ئةو ماسييانةن كة وةك ذمارة زؤر و
ى دةكةن و
وةك جؤر طرنـطن و ساويلكـةن ،مةشقيـان ث َ
تــةيــاريــان دةكــةن كــة خــؤيــان بــة تــةيــارة و خــؤيــان
بـةنـاوقـةدى بـاَلـة خـانـةكـانـى نـاو دةريـادا بـكَيــشن و
وردوخـاشيـان كـةن .سـةرانـى مـرؤظ و سـةرانـى مـاسـى
دةبـن بة دوذمـنى بـاوك كوشـتةى يـةكرت و ئـيدى زةنـطى
ى دةبَيــة
ىل دةدةن و هــةمــوو ش ــوَينـ ـ َ
س ــامنــاكــى شــةِر َ
مةيـدان .مرؤظـة ساويلكـةكان و مـاسييـة ساويلكـةكان
ت ـي ـ ــادةضــن ،وةك ط ـ ــةآلى دار ل ـ ــة وةرزى خ ـ ــةزان ـ ــدا،
هــةَل ــدةوةريَن و زريــان دةي ــانبــات .ئــةفـس ــووس ئيــدى
لةسةر زةوى بة ئامسانةكةى و دةرياكانيشتيةوة لةبةر
كــؤبــوونــةوةكــان ب ــؤ ثالنــى ثــةالمــارةكــان و  ،لــةبــةر
مــةشقكـردن بـؤ تـةقـانـدنـةوة و تـةقـينـةوةكـان  ،كـةس
كاتـى نيية بؤ خؤى ،بؤ يةكرتى و بؤ مةشقكردن لةسةر
عــةشق  .عــةشق ــى ضيــى؟ ئ ــةظني دةبـَيتــة مــةحــالَ ،ض
سامـناكة كة دةرفةت نةبيَت بؤ تةماشاكردنى ئاويَنة.

بـةرهـةمـةكــانيـان زارؤكـة ،زارؤكــى نيـوة مــردووى نيـوة
زينـدوو .بـةتــايبـةت لـةو كـةرتـانـةى زةمـينـدا كـة ئــةظني
ى لـةخـاض  .ئـةو زارؤكـانـةى كـة لـة
يـاسـاغـة و مـاض دةدر َ
ى ئةظني دروسـت دةبن زةوى ثِر
ى ماض و بـ َ
جووتبـوونى بـ َ
دةك ــةن  .دانيــشتــوان دةتــةقـَيتــةوة ،زانــا نــةزانــةكــانــى
خـؤرئاواى زةوى بـري لةوة دةكـةنةوة ضـؤن كَيـشةى زؤرى
دانيـشتـوانـى زةوى ضـارةســةر بكـةن ،هـةمـوو جــؤرَيكـى
ربكـردنى ئـةو دياردةيـة  ،دياردةى
ضةك دادةهـيَنن بـؤ بن ِ
ى دةدؤزنـةوة بـؤ ضـارةسـةرى
مـرؤظ زؤريـى  ،كـورتـرتين ِر َ
كَيـشــةكــة  ،بري لــة قــةالضــؤكــردنــى دةكــةنــةو ،تــاكــوتــة
ى ل ــة رِةط ــةوة  ،ل ــةِري ـش ــةوة
راك ــوذي ــى داد ن ــادات ،دةبـ ـ َ
ضــارةس ــةر بكــرَيـن ،جـيـنــةكــان بـنـربِبكــرَيـن ،بـريؤكــةى
ذةهـ ــراويك ــردن ــى ه ــةن ــاس ــة ،ذةه ــراوى ك ــردن ــى ئ ــاو،
ذةهـراويكـردنـى بـا دةبـيَت بــةتيــؤرى  ،تيـؤرى ثـراكـتيـزة
دةكـريَت  ،خـؤ دةبيَت تـاقيطـةيةك هـةبيَت ،خـؤ دةبيَت
بـةشَيكـى مـرؤظ لـةو تـاقـيطـةيـةدا بكـريَن بـة كـةرةستـةى
ى ئةم ضةكـانة و ئةم ذةهرة
ئازمـايشت ،ئةى ضؤن بـزانر َ
دةرمانانة برةويان هةية و ضارةسةرى كيَشةكة دةكةن؟
ى بك ــرَيـت ــة ئ ــةو
رب دةك ــةن؟ كـ ـ َ
ى ل ــة جـيـن ــةوة بـنـ ِ
ن ــةذاد َ
ى
كـةرةستـةية  ،كـام ضينـى مرؤظــ ،كـام توَيـذ كام طـةىل ب َ
ى سـةركردة ،كـام شار بـكرَيتـة ئازمـايشتـطة؟
خـاوةن و ب َ
نةخشةى جيهان دةهيَنن و ميَذووى يةك بةيةكى طةالن
ى خاوةن بن ،
ىل دةطةِريَن ب َ
ى دةكةن  ،بـؤ مرؤظ ـ طة َ
تاوتو َ
ى
ى نـة وآلت نةبـيَت ،لةنـاو ئةو وآلتـةشدا بـؤ شار َ
بـؤ وآلت َ
دةطةِريَن دوورة دةست بيَت و زوومى كامـرياكانى مانطة
ى نــةبــات ثـَييــان ســةيــرة،
دةسـتكــردةك ــانيـش ثــةى ث ـ َ
كتـَيبــةكــان ــى مَيــذوو بــاســى طــةلـيَك و وآلتـيَك دةكــةن،
دةطةِرَينـةوة سةر جوطرافـيا و ئةتلَةس هـةلَدةدةنةوة ،كة
دةضـن ــة س ــةر ن ــةخ ـش ــة خـ ـرِةك ــةى زةوى و دةط ــةِرَيـن و
دةطـةِريَن ،نـايـدؤزنـةوة .خـؤيـةتـى ،دؤزييـانـةوة ،بـاشرتين
شوَيـنة بكـريَت بـة ئازمـايشتـطة ،بـاشرتيـن مرؤظ ـ ـ طـة لن
ى و لة
ى نـازان َ
بكـريَن بةكـةرةستةى ئـازمايشـت .كةس ث َ
كـةسةوة ديـار نني ،كةس لـةسةريـان نايـةتة دةنط ،ئـاخر
ى  ،هةموو شتيَك.
ىب َ
ى بةنهيَن َ
ثيَويستة هةموو شت َ
كــؤمثــانيــاى فــرة رِةطــةزى بـينــاســازيــش بري لــة
داهيَنانـى تر دةكاتـةوة بؤ ضارةسـةركردنى قـةيراني
نـيــشـتــةجـَيكــردنــى دانـي ـشـتــوانــى زةوى .نــاضــارن
بـاَلـةخـانــةى بَلنـدى هـةزارنهـؤمـى دروسـت بكـةن.
ى لـةهـاتـوضـؤى بـاَلنـدةكـان
بـةآلم بـاَلـةخـانـةكـان ِر َ
دةطـرن و بـاَلنـدةكـانـيش نـاضـار وةك جـاران كـؤضـى
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روىل ثارتى دميقراتى كوردستان لة ثاراستنى
مافى نةتةوةى كورد لة كةركوك
كورى  /نةجات حةسةن

برِياردرا كـة سى و ثيَنج قـوتاخبانـةى ترى بكـريَتةوة
ثيَنج قوتاخبانةى بؤ ئةو شويَنةيةو سى قوتاخبانةش
ب ــؤ ن ــاوض ــةك ــان ــى دةوروب ــةرى ش ــارى كـــةركـــووك
لةديَهاتةكان.
هـةروةها نةجات حةسةن باسـى لة ئاستةنطى ئةو
قـوتاخبـانانـة كرد كـة لةو كـاتةدا هـةبوون و طـوتى:
جطة لـةوةى ئةو بـةِريَوةبـةرة ئاستـةنط بوو لـةبةردةم
كـردنـةوةى ئـةو قـوتـاخبـانـانـةو حكـومـةتـى بـةغـداش
لـةطةشـةى ثةروةردةى كـوردى حكـومةتـى هةريَـمى
ك ــوردستــان ب ـِريــاري ــدا راستــةوخــؤ بـَيتــة مــةيــدان
وهاريكاريـيةكى طةورةى ئـةو قةتاخبانـةنانةى كردو
ئـةمـســاَليـش بـةهـةمــان شَيـوة بـةهـةزارةهــا كتـيَيب
ثَيـشكةش بـةقوتـابيـانى ئـةو شارة بـةزمانـى كوردى
كــرد ،ئــةطــةرضــى هــةن ــديَك جـيــاوازى لــةهــةردوو
ئيـدارةكـةدا هـةبـوو ،بـةآلم زؤربـة لـةخـؤبـووردووييـةوة
تــوانيـان ئــةو ك ًَيـشـانـة ضـارةســةربكـةن ،هـةروةهـا
ى
طـوتـى :كـة ئـاستـةنطـَيطـى تـر لـةو قـوتـاخبـانـانـة بـ َ
ئيمكانـيةتيية ،هةروةهـا طوتيشى :كـة ئيَستا لةرووى
دامـةزرانـدنـةوة بـةهـةردوو ئيـدارةكـة نـزيكـةى 3300
مامـؤستاى كـورد لةكةركـووكدا دامةزراون كـة ئةمة
جيَطاى خؤشحالَيية.

رةوشى ثةروةردة
سـةرةتـا نـةجـات حـةسـةن لـة كـؤرِةكـةيـدا بـاسـى
رةوشــى ثــةروةردةيــى لــةشــارى كــةركــووكــدا كــردو
طـــ ــوتـ ـ ــى :لـ ـ ــةسـ ـ ــةردةمـ ـ ــى رذَي ـمـ ـ ــى بـ ـ ــةع ـ ـسـ ـ ــدا
بـةِرَيـوةبـةرايـةتـييـةكـان بـؤ عـةرةبـة شـوظـَينـييـةكـان
بــــــوون ،بـ ـ ــةآلم دواى ئـ ـ ــازادكـ ـ ــرنـ ـ ــى كـ ـ ــةركـ ـ ــووك
طؤرِانكارييـةكى زؤر لةتـةواوى اليةنةكـانى ثةروةردة
روويدا هـةر بؤ منـوونة لـةسةردةمـى رذَيمـى بةعـسدا
يةك قـوتاخبانةى كـوردى لةو شارةدا نةبـووة ،ئيَستا
بةخـؤشحالَييةوة دةتـوامن بَليَم  168قوتاخبـانة هةية
و بـِريـارى دامـةزرانـدنـى قـوتـاخبـانـةى تــريش دراوة،
ئـةطــةر كَيـشـةى مـيالكـامتـان بــؤ دروست نـةكـةن،
ســةرةرِاى ئــةوةى بــةِرَيــوةبــةرى ثــةروةردة بــةردةوام
لـــةه ــةوَل ــى رَيـط ــري ــداي ــة ب ــؤ ثـَي ــشك ــةوتـن ــى ب ــوارى
ثةروةردةى كـوردى ،بةآلم بة خؤرِاطرى مـامؤستايان
و هـاوكـارى هـةردوو حكـومـةتـةكـة طـؤرِانكـارييـةكـى
ريشـةيى روويـداوة ،بةتـايبـةتى ئـيدارةى هـةولَيـر كة
سةرةرِاى ئـةو كَيشـةو طريوطـرفتـانةى كـة ساَلـى ثار
لــةبــوارى خ ــوَينــدنــدا هــةبــوو تــوانــى نــسبــةتـَيكــى
دةرضوونى زؤربـاش كة  %83بوو بةدةست بهيَنريَت.

ريَكخراوى ثةرةثيَدانى كةركووك

دةربـارةى بـةطـرنـطيـدان بـةبـوارى ثـةروةردةيـى بـؤ
ئاوارةكـان دواى طةرِانـةوةيان بـةِريَزى طـوتى :دواى
قــؤنــاغــى طــةرِانــةوةى ئــاوارةكــان ذمــارةيــةكــى زؤر
لـةقـوتـابيـانـى ئَيمـة لـةنـاوضـةى فـةيلـةق و نـاوضـةى
ى
ثــةجنــا عــةىل كــة دووش ــوَينــى بــاوةِرثـَيكــراون لــةو َ
نيــشتــةجـيَن ،لــةنــاوجــةطــةى شــارى كــةركــووكــدا

بةمـةبةستـى خزمـةتكردنـى ئاوارةكـانى كـةركووك و
يـةك هـةَلـوَيـستـى حـزبـةكـان لـةشـارى كـةركـووكـدا
نـةجات حةسـةن باسى لـةدامةزراندنـى ريَكخراوى
ثةرةثيَدانى كةركووك كـردو طوتى :كة ئةو ريَكخراوة
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ئ ــام ــاذةى ب ــةب ــوون ــى ث ــان ــزة ي ــان ــةى وةرزشـــى داو
طـوتيشى :كـة ئةو يانـانة توانـيويانـة ثرديَكـى باشى
لــةي ــةكرت طــةيــشنت ض لــةنــاو شــارى كــةركــووك و ض
ل عــةرةب و
لــةدةوروبــةريــدا دروسـت بكــةن لــةطــة َ
تــوركمــان و مــةسـيحـييــةكــانــداو بــةشــدارى طــةورة
لةثيَشربِكيَكانى ناو هةريَم و سةرتاسةرى عيَراقيشدا
بكةن.

ى
لــةئــةجنــامــى ئــةوة هــاتــة كــايــةوة كــة هــةريــةك ـ َ
لةحزبةكان و بةتايبةتى هةردوو حزبة سةرةكييةكة
هـةوَلـدرا كـة بــةثَيـى ئـةو بـارودؤخـةى كـة لـةشـارى
كــةركــووكــدا هــةيــة رووداوةكــان لــةوَيــوة ضــارةســةر
بـكـ ــرَيــت و ملــمالنـَيـ ــى نـَيـ ــوان حـ ــزبـ ــةكـ ــان كـ ــة
لــةبــةرذةوةنــدى مـيللــةتــدا نـييــة نــةهـَي ًَلــريَت بــؤيــة
لـةكؤبـوونةوةيـةكدا بـة ئامـادةبوونـى كاك نَيـضريظان
بـارزانـى بـِريـاريـدا بـةثـيَكهـَينـانــى ليـذنـةيـةك يـان
ريَكخـراويَك بـةنـاوى NGOريَكخـراوى ثـةرةثَيـدانـى
كةركووك كة ئامـاجنيشى خزمةتكـردنى ئاوارةكانى
كـةركووكة وةك طـةرِانةوةو نيـشتةجَيبـوون و كيَشةى
كـؤمـةآليـةتـى و ئـاوةدانكـردنـةوةى رَيطـاوبـانـةكـان و
دروستكردى ثـردو ئاوةدانكردنةوةى دَيهـاتةكان هةر
اليــةنـَيكـيــش لــةوانــةى بــةشــدارن ثــةجن ــا ملـيــؤن
ديـن ــاري ــان ثـَي ــشك ــةش ب ــةِرَيـكخ ــراوةك ــة ك ــردووةو
ئيَستاش ريَكخـراوةكة بةردةوامة لة كـؤبوونةوةكانى
خـؤى ئـةو ثـرؤذانـةى كـة دَينـة بـةردةسـتيـان دراسـة
دةكرَيـن و بِريـاريشـى لةسـةر دةدريَت و من بـرِواشم
بـةوةيـة ئـةو ئـةركـة قـورسـانـةى ئــةم ريَكخـراوة لـة
ى دةك ــات حكــومــةتــى هــةرَيـم
ئــايـنــدةدا جـَيـبــةج ـ َ
هانـدةدةات بؤ يارمةتيدانـى زياترى ئةم ريَكخراوة و
من لَيـرةشةوة داوادةكـةم كة هـةموو ئـةو كةسـانةى
ئـيـمكــانـيـيــةتــى بــاشـيــان هــةيــة لــةدةرةوةى وآلت
هــاوكــارمي ــان بكــةن و دةسـتــى يــارمــةتــى بــؤ ئــةم
ريَكخراوة دريَذ بكةن لة هةر اليةنيَكةوة بيَت.
بارى ئيدارى شارةكة
دةربـارةى ئةو بـةِريَوةبـةرايةتـيانـةى لةنـاو شارى
كــةركــووكــدان و رؤَلــى كــورد لــةبــارى ئـيــداريـيــةوة
نةجات حةسةن طـوتى :لةكؤى  58بةِريَوةبةرايةتى
 26بــــةِرَيـ ــوةبـ ــةرايـ ــةتـ ــى بـ ــةدةسـت كـ ــوردةوةيـ ــةو 9
بـةِرَيـوةبـةرايــةتيـش بــةدةست عـةرةب و حــةوتيـش
بـةدةست تـوركمـانـةوةيـة لـةنـاو ئـةوانـةدا تـا ئَيـستـا
ضــــارةنـ ــووسـ ــى  16بـ ــةِرَيـ ــوةبـ ــةرايـ ــةتـ ــى نـ ــاديـ ــارة
بةخؤشحاَلـيشةوة كة ثاريَزطـاى كةركووكيش كوردة
و ئةويش كارئاسانى بؤ كورد زياتر دةكات.

دامةزراوة ئةمنييةكانى ناو شارى
كةركووك
كـ ــؤِرطـَي ـ ـِر لـ ــةدرَيـ ــذةى كـ ــؤرِةكـ ــةيـ ــدا بــــاســــى لــــة
دامـةزراوةكانى ثـؤليس و ئاسـايش كردو طـوتى :هةر
ث ــارت ـيَك دةزط ــاي ــةك ــى ئ ــاس ــايـ ـش ــى هـــةيـــة كـــة
كـاروبارةكـانى هـةلَدةسـوِريَنيَت و دةتـوامن بَليَـم  ،كة
لـةهيَزى ثـاسةوانـانى نيـشتمانـى ،كورد بـاآل دةستةو
سـةركـردةى هَيـزى ثـاسـةوانـانـى نيـشتمـانـى كـوردة،
بــةشَيكـى زؤريـش لـةفـةوج و ســرييـةكـان بــةدةست
كـ ـ ــوردةوةيـ ـ ــة ،لـ ـ ــةاليـ ـ ــةكـ ـ ــى تـ ـ ــر بـ ــــة نــــســبــــــةت
ب ــةِرَي ــوةب ــةراي ــةتـيـي ــةك ــان ــى ث ــؤلـي ـســـةوة شـــانـــزة
بـةريَوةبةرايـةتى ثؤليـش هةية لـةناوةندى ثـؤليسةوة
كـة شــةشيـان بــةدةست كـوردةوةيـةو مـةركـةزى تـر
بـ ــةدةسـت عـ ــةرةب و تـ ــوركـمـ ــانـ ــةوةيــــة شــــويَـنــــة
طــرنـطــةك ــانيـش لــةقــةزاو نــاحـييــةكــان بـــةدةست
كوردةوةية.

زانكؤى كةركووك
بـةرثـرســى لقــى سَيـى ثـارتـى لـةبـارةى بـارودؤخـى
زانكؤى كةركـووك باسى لةوةكـرد زانكؤى كةركووك
بةدةست اليةنيَكةوة بوو بةشيَوةيةكى ناِريَك بةِريَوة
دةبـرا ،ئيَمة سـوثاسى حـكومةتـى هةريَم دةكـةين كة
هـةوَلـو تـةقـةاليـانـدا بـؤ طــؤرِينـى سـةرؤكــى زانكـؤ ،
ئَيـستـاش زؤربـةى راطـرةكـانـى كـؤليـذةكـان كـوردن،
هةروةهـا نةجـات ئامـاذةى بةوةدا كـة وةزعى زانـكؤ
سـةبـارةت بـة قـوتــابيـانـى كـورد مـةتـرسـى هـةيـة
لــةرووى رَيــذةى قــوت ــابيــانــةوة ،هــةر لــةو اليــةنــةوة
كؤرِطَيِر ئاماذةى بة ضةند ريَذةيةكدا كة ريَذةى كورد

وةرزش لة كةركووك
دةربـارةى بـارودؤخـى وةرزشـى ئـةو شـارة كــؤرِطَيـر
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لــةزانكــؤى كــةركــووكــدا  1802قــوتــابـييــةو عــةرةب
 4583قــوت ــابي و ت ــوركمــان  3700قــوت ــابي و م ــةسيـحي
ريَذةيـان  223ية ،هـةروةها ئـاماذةشـى بةكـردنةوةى
كـؤلَيـذى هـونـةرة جـوانـةكـان لـةشـارى كـةركـووكـداو
طـوتى :كةئـيَستا ئـةو كؤليَذة بـةردةوامة لةكـارةكانى
خؤى.

شوات

ساال 2005

ئ ــةوانـــةش ــدا ب ــةش ــدارمي ــان ك ــردووةو هـــةمـــوو ئـــةو
ض ــاالكـي ــان ــةى ئـَيـم ــةش ئ ــاسـت ــةن ـطـــى طـــةورةى
هاتـؤتةثَيـش .ئيَستـا لةشـارى كةركـووكدا قـونسـولَى
بــةريتــانــى بــةئــاشكــرا دذى كــورد دةوةستـيَت وةك
ساآلنى بـيستةكـان ،هةروةها زؤربـةى حزبةكـانى تر
لة هةوَلـى نانةوةى دووبةرةكيدابـوون لةنيَوان ئيَمةو
ثارتة كوردييةكاندا بةتايبةتى ثارتي و يةكيَتى  ،كة
ئةو بـوو هةرجـارةو تريؤريان لـة اليةك دةكـرد تا شك
و ط ــوم ــان الى ئـَيـم ــة دروســت بك ــةن ،ئـيَـمـــة ئـــةم
مـةتـرسـييـةمـان رةوانـدةوةو كـارى زؤرمـان بـؤ كـرد
بةتـايبةتى دانـانى ئةجنـومةنى بـرايةتى و ديـالؤطى
كوردى كـة يةكيَك بـوو لةو هةوآلنـة كة ثيَكهـاتووة لة
هـةمـوو نـةتـةوةكـانـى كـوردو عـةرةب و تــوركمـان و
ى اليةنيـش كة دةوريَكى باشى
ئاشـوورى و خةلَكى ب َ
لة ووشياركردنةوةى خةلَك دا هةبوو.

يةكدةنطى كورد
دةربـارةى يـةكـدةنطـى كـورديش ئـامـاذةى بـةرؤَلـى
سةرؤك بـارزانى دا كة لـةناو كةركـووكدا حزبـايةتى
نـــةك ــرَيـت و ب ــةرةو ح ــاَل ــةت ـيَك بـ ـرِؤيـن ك ــة زي ــات ــر
بـــةرذةوةن ــدى ط ــةورةى مــيلل ــةت ــةك ــةم ــان ــى تـي ــادا
رةضاوبكـريَت و كوردايةتـى بكةين  ،هةروةهـا طوتى:
لــةطــؤرِةثــانــى شــارى كــةركــووكـييــةكــانــداو لــةنــاو
كــةركــووكـيـيــةكــانـي ـشــدا ئــةم ئــاراسـتــةكــردنــانــة
رةنطدانـةوةيةكـى باشـى هةبـوو و دةتوامن بَلَيـم ،جطة
لـةوةى الى ئـَيمـة كـاردانـةوةيـةكــى ئيجــابي هـةبـوو
لةدلَو دةروونى اليةنةكانى تريشدا وابوو ئيَمة رؤذانة
ل خ ــةَلكــى شــارى كــةركــووكــدا
ثــةيــوةنــدى لــةطــة َ
دةكةين ،لـةريَطاى ئـةو كؤرِو كـؤبوونـةوانةوة دةزانني
كـة ضةنـد خةلَك بـةئاشكـرا ثشـتيوانـى خؤى بـؤ ئةو
سـيــاســةتــةو حـيكـمــةتــةكــانــى ســةرؤك بــارزانـي
دةردةبِريَت.

شةريكةى نةوت و كورد
نـةجات حةسـةن باسى لـةشةريكـةى نةوت كرد
كة رَيـذةى كورد تيـايدا كـةمة ،بـةآلم باسـى لةبـوونى
رؤَلـى كورد كـرد لةو شـةريكـةيةداو طـوتى :كـة ئيَـمة
ضةندين فةرمانبةرمان لةم ماوةيةدا لةو كارطةيةدا
دامــةزرانــدووة ب ــةنيــازى زيــات ــرشني لــةداهــاتــوودا
حكــومــةتــى بــةغــدا بــةهــةوَلــى كــوردةكــانــى لــةو
حكـومـةتـةدان هـاوكـارميـان بكـةن ،شـايـانـى بـاسـة
كؤرِةكة بةطؤرِينةوةى راو بؤ ضوونى جياوازو ضةندين
ثيَشنيـارةوة لة اليةن ئامـادةبووانةوة بؤ ثيَـشخستنى
رؤلَى كورد لةو شارةدا كؤتايى هات.

مةكتةبى رؤشنبريى
لةاليةكى ديكةوة نـةجات حةسةن باسى لةاليةنى
رؤشنبريى كردو طـوتى :كة ئةوان لةماوةى رابردوودا
بــــةش ـ ــدارى ضل ضـ ــاالكـيـ ــان كـ ــردووةو ئـ ــةو كـ ــؤرِو
كـــؤب ــوون ــةوة رؤشـنـبـريي ــان ــة ل ــةن ــاو ئ ــةو ش ــارةدا
ئةجنـامدراوة  184كـؤرِو كؤبـوونةوةبـوون و لةهـةموو

*  -كــورى بــةريــز بــةرث ــرسي لـقي كــةركــوك ى
ثارتي مامـوستا نةجـات حةسةن لـة بنكةى كاوةى
روشنبريى \ 12 \ 2004 .7
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بـةرنـامـةى هـةلـبـذاردنـى
ليستى نيشتيمانيى دميوكراتى كوردستان
كـوردستـان لـة فـرةيـى سيـاسي و ئـايين و مـةزهـةبـى
(بة موسلمان و مةسيحى و شيعة و سوننة و ئيَزدى
و كاكةيى و شةبةك و ئةرمةنى  )...يةوة.
 -7دابينكـردن و بةيـاسايـى كردنـي تةواوى مـافة
نـةتـةوةيـي و سيـاسـي و ئيــداري و كلتــوورييـةكـانـى
تــوركمـان و (ئـاشـوورى كـةلــداني سـريـانـى) كلـدو
ئــاشــوورو ،عــةرةبــة رةســةنــةكــان لــة ضـــوارضَيــوةى
هةريَمى كوردستان.
 -8س ـِريـنــةةوى شــوَيـنــةوارى سـيــاســةتــةكــانــى
تةعريب و ثاكتـاوى رةطةزي و نةهيَشتنى ئاسةوارى
ويَرانـكردنى كوردسـتان و قةرةبوو كـردنةوةى هةموو
قوربانييان و زيان ليَكةوتوانى شاآلوةكانى ئةنفال و
جـينؤسـايدو كيـميابـاران و ثرؤسـةكانـى راطواسنت و
ئاوارةكردن.
 -9بـةربةرةكـانيكـردنى هـةموو شـيَوةكـانى تـوندو
تـي ــذى و تـريؤر و س ــةرةرِؤي ــى ل ــةن ــاو كـــؤمـــةَلــطـــاى
ك ــوردستــان و هــةوَلــدان بــؤ ن ــةهَيـشـتنــى هــؤكــار و
سةرضاوةكانى.
 -10ضـةسثـانـدنـى دةسـةآلتـى يـاسـاو ريَـزطـرتن لـة
م ــاف ــةك ــان ــى م ــرؤظـ و ف ــراوان ك ــردنـي ئـــازاديـيـــة
دميــوكــراتـي و تــاكــةكــةسـيـيــةكــان و ثـتــةوكــردن و
ثةرةثيَداني بنةمـاكانى كؤمةلَطاى مةدةنى و فراوان
كردنى بنكةى بةشدارى سياسي لة كوردستان.
 -11ثــةرةثَيـدان و طـةشــةثَيــداني زيـاتـرى ئـازادى
لـةبـوارى رِادةرب ـرِين و ضـاثـةمـةنـى و بآلوكـردنـةوةو
رؤذنامةطةرى.
 -12ثـةرةثَيـدان و ثـيَشخـستنـى بـارى روونـاكبريى و
هونـةرى و هانـدان و ثيـشتيـوانيـكردن لـة داهيَنـانى
زانستى و هونةرى و ئةدةبي و رؤشنبريي و  ..تاد.
 -13ي ـ ــةك خ ـ ـســنت و رَيــكخ ـ ـس ـت ـن ـ ــةوةى هــَيـــــزى
ثَيــشمـةرطـةى كــوردستـان وةكــو هَيــزَيكــى نيــزامي
هاوضةرخ و دابني كردنى ثيَويستييةكانى.
 -14ب ــاي ــةخ دان ب ــة ثـَي ـشـم ــةرط ــة ديـــريـنـــةكـــان و

دوابةدواى رووخاني رِذَيمـى ديكتاتؤرى بةعس و
هـاتنـة ثَيـشـةوةى قـؤنـاغي بـنيـاتنـانـةوةى دةوَلـةتـى
عيَراق ،طـةلي كوردستان بة ئريِادةيةكى يةكطرتووى
هـاوبـةش لـةثـَينــاو دابيـنكـردنـى مـافـة ســروشتـىو
رةواكـانـى كـة بـةدرَيـذايــى مَيـذووى خــؤي و عَيـراق
خةباتي بـؤ كردووة ،ئةمرِؤ خؤى بؤ هـةلَبذاردنةكانى
قؤناغي دووةمى ثةرلـةماني كوردستان سازو ئامادة
دةكـات .بؤ ئةو مةبةستـةش زؤرينةى هيَزة سةرةكي
و الي ــةن و ثـَيـكه ــات ــة سـي ــاسـيـي ــة ن ــةت ــةوةيـي ــىو
ئايـنييـةكانـي كوردسـتان بـة ليـستَيـك لة ذَيـر ناوى
(ليــست ــى نيــشتـيم ــاني دميــوك ــراتي ك ــوردستــان)
بــةشــدارى لــةو ه ــةَلبــذاردنــة دةكــةن و ،بــةهــةمــوو
تــوانــايــانــةوة تـَيــدةكــؤشـن بــؤ ب ــةديهـَيـنــانـي ئــةم
ئاماجنانةى خوارةوة:
-1ضةسثاندنى سـيستةمى فيدرِالَى لة دةستوورى
هـــةميـش ــةى عَيــراقــدا لــةس ــةر بنــةمــاى يــةكـَيتــى
ئــارةززمــةنــدانــة وةك بــةرج ــةستــة بــوونـَيكــى مــايف
برِيارداني ضارةى خؤنووسني لةم قؤناغةدا.
 -2يـةك خستـنةوةى هـةر دوو ئيـدارةى حكومـةتى
هةريَم و ثاراستنى دةسكةوتةكانى طةىل كوردستان.
 -3طــةرِانــدنــةوةى كــةركــوك و خــانــةقني و زمــارو
شــةنـطــال و مــةمخــوور و هــةمــوو شــارو ش ــارؤضكــة
تــةعــريـبكــراوةكــان كــة لــة دواى رووخــانـي رذَيمــى
ديكتاتؤرى بةغدا رزطاريان بووة بؤ باوةشى هةريَمى
كوردستاني عيَراق.
 -4ديـاريكـردن و ضةسـثانـدني سـنوورى جـوطرايف
هـةرَيمـى كـوردستـان بـةثـشت بـةسنت بـة راستـييـة
ميَذوويى و سياسي و جوطرافييةكان.
 -5جيــاكــردنــةوةى دةســةآلتــةكــان و ســةروةريــى
يـاسـا و ئـالـوطـؤِركــردني ئـاشـتيـانـةى دةسـةآلت و
سةربةخؤيى دادوةرى.
 -6رَيـزطـرتنـى تـايبـةمتـةنـدييـةكـانـى كـؤمــةَلطـاى
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بـوارةكانـى كؤمـةآليةتـى و تةنـدروستـىو ثةروةردة و
ربكـردني هـةمـوو شَيـوازةكـانـى تـونـدو
فَيـركـردن و بـن ِ
تيذى دةرهةق بةمنداآلن و دةستبةركردنى ضاوديَرى
ثيَويست.
ي و الوانـى كوردسـتان
 -25بـايةخـدان بةنـةوةى نو َ
ل ــةب ــوارى ث ــةروةردةو فـَي ــرب ــوون و ت ــةنـــدروسـتـــى و
كؤمةآليةتييةوة بةسوود وةرطرتن لة داهيَنانى تازةى
زانستى لةبوارى سيستةمـى كؤمثيوتةرو ئينتةرنيَت
و ثةيوةندييةكان.
 -26ثةرةثيَدانـي ضاآلكى وةرزشي و بـزاظى ديَدةواني و
ثـشـتيـواني كـردنـى كـؤرِو يـانـة وةرزشـييـةكـان بـةدابني
كردنى ياريطاو كةلوثةلي ثيَويست.
 -27ث ـ ـ ـ ـ ــةرةث ـ ـَي ـ ـ ـ ـ ــدان و ك ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـ ــركـــــــــــردنـــــــــــى
خــزمــةتـط ــوزارييــةكــانــى ش ــارةواني و ريَـطــةوبــان و
ئاوةرِؤكان.
 -28ث ــةرةثَيــدان و ضــاككــردنــى خــزمــةتـطـــوزارييــة
تـةنـدروستـييـةكـان بـةدابـينكـردني نـةخـؤشخـانـةى
ثسـثؤرِي و بـنكةى تـةندروسـتى لـة شارو شـارؤضكةو
ديَهاتةكانى كـوردستان و ثةيرِةوكردنى ريَطا ضارةى
تــازةو هــاوضــةرخ ل ــة دؤزينــةوةو ضــارةســةركــردنــى
نةخؤشييةكان.
 -29ثةرةثَيـداني كةرتـى طةشتـوطوزارو بنـياتنـانةوةى
لةسةر بنةمايةكى هاوضةرخ و هانداني كةرتى تايبةت
لة ناوخؤو دةرةوة بؤ وةبةرهيَنان لةم بوارةدا.
 -30ثـاراستنـى ذيـنطـةى كـوردستـان و هـةولَـدان بـؤ
بـووذانـدنـةوةو هـةمـوواركـردني يـاسـاى تـايبـةت بـة
ثاريَزطاري و ثاراستنى ذينطةو سروشت.

ضاككردنى بارى ذيان و طوزةرانيان.
 -15بــاشـرتكــردنـي زان ـسـتـيــانــة لــة وةبــةرهـَيـنــانــى
ســامــانــةكــانــى ك ــوردستــان و دامــةزران ــدني ثــرؤذةى
سرتاتيذى هـةروةها دابـةشكردنـى عاديالنـةى داهات و
ثـرؤذةكـان لـة كــوردستـان بـةجــؤريَك كـة شــوَينـةوارى
ى و دةرفةت و بوارى كاركردن
نةبوونى و نةدارى نةهيَل َ
و وةبةرهيَنان بؤ هاووآلتيان بة يةكساني برِةخسيَنىَ.
 -16زيـ ــادكـ ــردنـ ــى مـ ــووضـ ــةى فـ ــةرمـ ــانـبـ ــةران و
كـارمةنـدان و خانـةنشـينان بـةتايبـةت ئةوانـةى كة
داهــاتيــان سنـووردارة بـؤ بـةديهـَينـانـى دادثـةروةرى
كؤمةآليةتى.
 -17بـايـةخـدان بـةخَيـزان و كـةسـوكـارى شـةهيـدان و
كةم ئـةندام و ئةنفـال و قوربانيـياني ضةكـى كؤكوذى و
ئاوارةكـان و زيندانـياني سـياسي و قـةرةبوو كـردنةوةى
هــةمــوو ئــةوانــةى كــة لــةئــاكــامــى سيــاســةتــى رةطــةز
ثةرستانةى رذيَمى ثيَشووى بةعس زةرةرمةندبوون.
 -18ثَيـشخـسنت و طـةشـةو ثـةرةثَيـداني كـؤمـةَلطـاى
كوردستـان لةهـةموو بـوارو ئاستـةكانـدا ،بةتـايبةت
لــةرووى بـني ــاتنــانــةوة و ض ــاكرتكــردنــى ذَيــر خ ــاني
ل و مــةرجي
ل هـة َ
ئـابـوورى بــةشَيـوةيـةك كـة لـةطـة َ
ئةمرِؤى جيهاندا بطوجنىَ.
 -19دانــانــى بــةرنــامــةيــةك ــى خَي ــراو بنـضـينــةيــى بــؤ
ربكـردنــى كَيـشـةكـانـى ئـاوو كـارةبـاو سـووتـةمـةنـى لـة
بـن ِ
هةريَمى كوردستان و تةرخان كردنى بودجةى ثيَويست.
 -20دانــانــى بــةرنــامــةيــةكــى هــةمــةاليــةنــة بــؤ
ى بــوون و
ضــارةســةركــردنــى قــةيــرانـي نـي ـشـتــةج ـ َ
ئاسانكارى ثيَكةوةنانى خيَزان.
ل و بـايـةخـدان
 -21ثــةرةثَيــداني كـةرتـى كـشتـوكـا َ
ى و ئوردوطاكان و بةرزكردنةوةى ئاستى
بةطوندو الد َ
ذيــــان و طـ ــوزةرانـي خـ ــزمـ ــةت ـطـ ــوزارى بـ ــةجـ ــؤرَيـك
ى و شارةكاندا كةم بيَتةوة.
تاجياوازى لةنيَوان الد َ
 -22ئةجنـامداني ضـاكسـازى لةبـوارةكانـى ثةروةردةو
ل
فيَركردن بةزانكؤكـان و خويَندني باآلشةوة بةثيَى هة َ
ومةرجي هاوضةرخ و زانستيانة.
 -23ب ــةرزك ــردن ــةوةى رَي ــذةى ب ــةش ــدارى ك ــردنـي
ئـافرةتان لـة هةموو بـوارةكانى سيـاسي و ئابوورى و
كؤمةآليةتى و كلـتووري و ..تاد ،هةروةها هةولَدان بؤ
كـاراتـركـردن و ئـاسـوودةتـركـردنـى رؤَلـى دايكـانـةى
ذنانى كوردستان.
 -24ضـ ــةسـثـ ــانـ ــدنـي مـ ــافـ ــةكـ ــانـ ــى مـنـ ــدالَ ،لـ ــة

ليستى نيشيماني دميوكراتي كوردستان

 ثارتي دميوكراتي كوردستان حيزبي شيوعي كوردستان حـيزب و كـةسايـةتييـة سيـاسييـةكانـى توركـمانحيزبي سوسياليستى دميوكراتي كوردستان
 يةكيَتى نةتةوةيى دميوكراتى كوردستان يةكيَتى نيشتيماني كوردستان يةكطرتووى ئيسالمي كوردستان حيـزب و اليةنة سيـاسييةكانـى (كةلداني –ئاشوورى –سرياني)
 ب ــزوتـن ــةوةى ج ــوتـي ــاران و ضـــةوســـاوانـــىكوردستان
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ضاوخشانيَكى كورت بة نيَو
( قوربانيانى ناموس ثةرستى )
ئارين سورى
جـ ــؤرى مـ ــردنـ ــةكـ ــةش دةسـتـنـيـ ـشـ ــان كــــراوة كــــة
هـةنــديَكيـان (خـؤيـان سـووتـانـدووة و بـةشـيَك تريؤر
ك ــراون) .ث ــاش ــان ض ــةن ــد ب ــةش ـيَك لـــةم كـتـيَـبـــة
س ــةرجن ــدانـَيك ــى ط ـشـت ــى ب ــؤ ثـَيـن ــاســـة و مـَيـــذووى
ثيَكهاتنى ريَكخراوى سةربةخؤى ئافرةتان و ثرؤذة و
ل بالَوكـردنـةوةى
ثـرؤطـراميـان تـةرخـانكـراوة ،لـةطـة َ
ضـةنـد بيـاننـامـةيـةك كـة لـةاليـةن ئـةم ريَكخـراوانـة
بـةرزكراوةتةوة بؤ داكـؤكى كردن لة مـافى ئافرةت و
ل ثيـاو .هـةروةهـا لــةنَيــوانيـشـدا
يـةكـســانيـان لـةطــة َ
خسـتنةرووى و ثَيـشكةش كـردنى ضـةند ثـيَشنيـارو بؤ
طؤرِينى بارى ئافرةت لة نيَو كؤمةلَطادا .بةشةكانى
كـؤتــاييـش بـؤ دميـانــة و طفتـوطـؤ و قـسـةكـانـى ئـةو
ئافـرةت و كضـانةى كـة رووبةرووبـونةوةى ئـةو جؤرة
مـامةلَـةى تونـد و تيذيـانة بـوونة ،تـةرخان كـراوة .لة
كـؤتــاييـدا بـابـةتـةكـة بـة ووتـةى نـووسـةر و ضـةنـد
سةرجنى تايبةتى خؤى كة لة بارةى كيَشةكة دواوة،
خسـتؤتـةروو ،هةروةهـا بة تـيَبينـى خؤشـى دةربارةى
قسةكـانى سكـرتريى يةكَيـتى ئافـرةتانى كـوردستان
ي هيَناوة.
بابةتةكةى كؤتايى ث َ
زةبروزةنـط و توندتـيذى دياردةيـةكى كؤمـةالَيةتى
بـاوة و لة كؤنةوة هـةبووة ،كؤمةَلـطا مرؤظايـةتييةكان
لــةســةرةتــاى دروست بــوونــى ذيــانــى مــرؤظــايــةتــى
ثةيـرِةويان كردووة و تا ئيَستـاش بةردةوامن ،بطرة لة
بـضووكرتيـن شيَوة وةك سـوكايـةتى و طـالَتة ثـيَكردن
تـ ــا دةطـ ــاتـ ــة طـ ــةورةتـ ــريـن تـ ــاوان وةك كــــوشـنت و
ى ديـدو بـؤضــوونيـان ئـةم
سـةربــرين .ضــونكـة بـة ثـ َ
التــرِؤيــى لـــة نَيــو
ديــاردةيــة ض ــةمك ــى هَيــز و دةســة َ
كؤمـةلَطادا دةطـةييَنيَت ،ئـةم دياردةية طـةورةترين و
ت ــرسـن ــاكـرتَيـن كـَي ـش ــة دَيـنـَيـت ــة ثـَيــش ،ثـَيـــويــسـتـــة
ضــارةســةرى بــؤ بــدؤزَيـتــةوة و تــا بـتــوانــريَـت كــةم
بك ــرَيتــةوة ،ئــةم ديــاردةيــةش ب ــةشَي ــوازى جيــاوازو

كتـَيبــى (قــورب ــانيــانــى نــامــوس ث ــةرستــى) لــة
ئـــام ــادةك ــردن ــى خ ــات ــوو س ــاك ــار ئ ــةمح ــةد ،ل ــة
ضـاثكراوةكـانى بنكـةى كاوةى رؤشنـبرييى كـورديية،
ئةم كتيَبة لة  445الثةرِة ثَيـكهاتووةو بة قةوارةيةكى
مـــامنــاوةن ــدى و ،زجنرية ( )95لــة ســاَلــى  2004لــة
هـةوليَر ضـاث كراوة .ثـةرتوكـيَكة هـةموو جـؤرة زةبرو
زةنط و توند و تيذى دذ بة ئافرةتان كة لة كوردستان
روودةدات دةخ ــات ــةروو ،و ب ــة روون ــى و راشك ــاوان ــة
هـــةم ــوو ئ ــةو ت ــون ــدوتـي ــذي ــان ــةى و داب و ن ــةريـت ــة
اليــةتـييــة كــؤنــة دواكــةوتــووةكــان كــة روو بــة
كــؤمــة َ
رووبـوونـةوةى ئـافـرةتــان دةبيَت لـة نَيـو كـؤمـةَلطـاى
لو
كـورديـدا دةخـاتــة ثَيـش ضـاو ،ئـةم كـارةش هـةو َ
كـؤشـشـَيكـى طـةورةى ويــستـووة و مـاوةيـةكـى زؤرى
خــايــانــدووة ،بــةتــايـبــةتــى لــةرووى ثــةيــداكــردنــى
سةرضـاوةكان وَيـراى رةوشى ئـاسايـشى كـوردستان
بةطـشتـى و كةم دةسـكةوتـنى سـةرضاوةى ثـيَويـست
بةتايبةتى ،وةك بةَلـطةى ئاساييش و ضاوثيَكةوتن و
ل ئـةو ئافـرةتانـةى كة تـاوانيان
طفتوطـؤ كردن لـةطة َ
بةسـةردا هاتووة و وةرطـرتنى ئيفـادى راست و تةواو
و تؤمـار كردنـى رووداوةكان..تـاد ،كة ئـامادةكـةرةكة
ئةم ئـةركةى سةر شانى هةَلطـرتووة و ثيَى هةلَساوة،
كاريَكى طرنط بووة.
ئةم بابةتة بريتيية لة ثيَشةكى و وتةى نووسةر و
بـةشةكـانىرتيـشى دابـةشكـراوة بؤ ضـةند بـةشَيـكى
تـــايبــةت كــة هــةر ب ــةشَيـكيــان وت ــايبــةت بــووة بــة
قـؤنــاغَيكـى ديـارى كـراو و جـؤرى تـاوانـةكـةش ديـار
كــراوة ،واتــة هــةر بــةشـيَك ت ــايبــةتــة بــة نــاوى ئــةو
ئافـرةتانـةى كة كـؤذراون يان خـؤيان كـوشتـووة جا
بــــةهـ ــةر هـ ــؤيـ ــةكـ ــةوة بـَيـت ،و هـ ــةر بـ ــةشـَيـكـي ــش
ي
لـــةم ــاوةي ــةك ــى دي ــارى ك ــراودا ب ــة زجنـرية ب ــةثـ َ
سـاَلـةكـان هـاتـؤتـة خـوارةوة و نـاوةكـان تـؤمـار كـراوة
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جـؤراوجـؤر مـرؤظـ لــة نَيـو كـؤمــةَلطـاكـانـدا بـةكـارى
ى ثيَشكةوتن و ثةرةسةندنى فيكرى و
هَينـاوة ،كة بةث َ
رؤشنـبريى كةسـانى نـاو كؤمـةلَطا دةطـؤريَت .كتـيَبى
(قوربانيانى ناموس ثةرستى) ،يةكيَكة لةو بةلَطانة
كـة تـراذيـديـاى ئـافـرةتـان لـة كـوردستـان لـة نَيـوان
النـى ( )2002-1991نيـشـان دةدةات ،هـةروةهـا
سـا َ
كؤمـةلَة بـةيانـى جؤراوجـؤر تَيـدا هاتـووة ،هاوشـانى
ئـةمـةش لـيسـتَيكـى طـةورةى تيـايـدا هـاتـووة لـةسـةر
سـووتـانـدن و تريؤركـردن و كــؤشتنـى ئـافـرةتـان .ئـةو
نـاوانة كـة كؤكـراوةتةوة و بالَوبـؤتةوة بـةشيَكى زؤرى
ئــامــارى ئــةو ئــافــرةتــانــةى كــة لــة شــارى هــةولري و
دةوروبـةى خـؤيـان سـووتـانـدووة ،بــةدست هـَينـان و
دةسـتك ــةوتنــى ئــةو نــاوانــةش ئــةركـَيكــى طــةورةى
ويــسـتــووة ،لــة رَيـطــةى نــةخ ــؤشخــانــةو ثــؤلـيــس و
دةزطاكانى ترى دةسةالَتداران ،ضونكة زؤر زةمحةتة
ريَطة ثىَدان بؤ ئةو ناوانة بضيَتة دةرةوة.
ئ ــةم كتـَيبــة جــؤرةكــانــى تــون ــد و تيــذى بــةديــار
دةخـات ،كـة بـةشـى زؤرى ئـةم رووداوانـة لـة شـارى
هةوليَر و دةوروبـةرى رووى داوة ،ئةمةش بةثيَى ديدو
التـى حيـزبى و
بـؤضوونـى نووسـةر لة ئـاكامـى دةسة َ
مــانــةوةى يــاســا و رَيـســاكــان و دابــونــةريتــة كــؤنــة
بـةعـسـييـةكـانـةوة كـة ثـشـتبــةستـوو بـة شـةريعـةتـى
ئيسالمـةوة ،بؤية لة خالَة سةرةكيـية طرنطةكانى كة
ثـَيــويـسـتــة رض ــاوبكــرَيـت :ضــةوســانــةوةى هــةمــوو
تـوندوتيـذييةك لـة دذى ئافـرةتان و وةك كَيـشةيـةكى
اليـةتـى و سيـاسيـى طـةورة سـةيـر بكـريَت ،بـؤ
كـؤمـة َ
بــةدى هـَيـنــانــى تــةواوى مــافــةكــانــى ئــافــرةت ،و
كيَشةكانى ضارةسةر بكريَت.
ئــافــرةتــان لــة ســةردةمــانـَيكــى كــؤنــةوة وةكــو
رةطـةزَيكـى طرنـطى كـؤمةَلـطا و شـان بةشـانى ثـياو،
رؤَلـى لـة بـنيــاتنـانـى كـؤمــةَلطـا و دةرخـسـتنـى رووى
شــارستــانيـةتـى ئـةو كـؤمــةَلطـايـة ديـارة ،هـةروةهـا
بةشـدارى لة بـوارة جيـا جيـاكانـى ذيانـدا كردووة و،
ضـاالكيية سـياسى و ئـابوورى و رؤشنـبريييةكـاندا بة
ئــةركـَيكــى ســةرشــان ــى زانيــوة ،هــاوك ــاتيـش رؤَلــى
سـةرةكـى لــة ثَيكـهَينـانـى خَيـزان و ثـةروةردةكـردنـى
لو
ل و ئـةركـى دايكـايـةتـى و خـزمـةتكـردنـى مـا َ
منـدا َ
ى طةياندووة.
ل بةج َ
مندا َ
ل طةشـةسةنـدنى
بَيطـومان لـةم ضةرخـةدا لةطـة َ
جيهـان و ثيَشكـةوتنى كـؤمةَلطـا ،هةوَلـدانى ئـافرةت
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بؤ رزطـاربوون لة كؤت و بـةند و نةريتة كـؤمةالَيةتية
دواكةوتـووةكان كاريَكى ئاسـايية كة بةرةو ئازادى و
سةربةخؤيى هةنطاو بنيَت .ثةرةثيَدانى ئافرةتيش و
ثـيَشخـستنـى لةو روانـطةيـةى كة ئـافرةت بـةشيَـكى
سةرةكى كـؤمةلَطايـة كاريَكى طـرنطة .لة كـؤمةلَطاى
كورديـشدا هـةرضةنـدة ئافـرةتى كـورد لة مـيَذة ثـلةو
ثـايـةى بـةرزى هـةبـوو لــة نَيـو كـؤمــةلَطـادا بـةالَم لـة
كؤمةلَطايةكى باوكساالرييدا ذيانى دةبردةسةر .واتة
دوو سـانسؤرى بـةسةرةوة بووة ،لـةاليةك دابونـةريتة
اليـةتييـةكةو لـةاليةكـى ديكة دةسـةالَتى
كـؤنة كـؤمة َ
ثياوساالرى.
خـؤسـووتـانـدن يـان خـؤكـوشـتنـى ئـافـرةتـانـيش،
هؤكارةكةى دةطةريَتةوة بؤ ئـةو توندوتيذييةى كة لة
بـةرامبةريدا ئـةجنام دةدريَت و ئافـرةتيش دووضارى
دةبـَيـت ،و ب ــة ن ــاض ــارى رووب ــةرووب ــوونـــةوةى ئـــةم
كـيَشةيـة دةبيَت ،كة لـة ئةجنـامى هـةموو جـوالنةوةو
هةلسوكةوت و رةفتار و مامةلَةيةكى توندى كةس و
كاريـانةوة ،جـا بةهـةر جؤرَيـكةوة ئـةم كارة ئـةجنام
دةدريَت ،ئةطـةر بة لَيـدان ياخـود بة دةست يـان بة
ئـامرييَكى تـايبةت يـان سووتانـدن يا خنكـاندن يان
ل يان
رةجوكـردن بةبـةرد ياخـود بةنـدكردنـى ناو مـا َ
ى هيـواى
دةركـردن ،كـة دةبـَيتـة مـايــةى بَيـزارى و بــ َ
ئـافـرةت لـة ذيـانـدا .ئـةم كـارانـة كـاردانـةوةيـةكـى
سـةلبى دةكاتة سةر هةست و دةروونى هةر كةسيَك
بـيَت بـةتــايبـةتـى ئـافـرةت ،كـة دووضـارى جـؤرةهـا
ى هيـوا دةبن ،هـانى ئـةو كةسـانة
كـردارى نارِةوا و بـ َ
ى ئــامــانج و نــا دروست
دةدات بــؤ ئــةوةى كــارى ب ـ َ
ئـةجنـام بـدةن .ئـةم جـؤرة هـةَلسـوكـةوتـانـة ئـازادى و
سةربـةخؤيـى مرؤظ ـ ثيـشيل دةكات و لـة مافـى خؤى
ى بةش دةبـيَت ،ثةيـرِةكردنـى ئةم جـؤرة كارانـة لة
بـ َ
رووى ياساييةوة دذ بة مافى مرؤظ ـ دذمريدريَت ،وةكو
ضـؤن لـة جـاِرنـامـةى مـافـى مــرؤظ ـ جيهـانـى هـاتـووة
ى مـاددةى ثيَنجةمـى كة دةليَت(( :نـابيَت هيض
بةث َ
كـةسـيَك لـة ذَيـر زبـروزةنـط و تـةعــزيب و مـامـةلَـةى
خـراب و سـزادانـى تـونـد يـان نـا مـرؤظـانــة بيَت يـان
ئيهانةى كةرامةتى بكريَت)).
بَيـجطـة لـةوةش ئـةو ئـافـرةتـانـةى كـة ئـةو جـؤرة
ل دةكــريَت ،مــافــى دركــانــدنــى
مــامــةَلــةيــان لــةطــة َ
مةينةتةكانى خؤيان نية ،كة ئافرةت ناضار دةبيَت
ئـةو جـؤرة مـامـةَلـة تـونــد و تيـذيـانـة بـشــاريَتـةوة لـة
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ئــافــرةتــان لــةشــارى سلـَيمــانــى ســاَلــى  1999و لــة
شـارى هــةولَيـر سـاَلـى  2000دةسـةالَتـداران نـاضـار
كـران دان بة تـريؤرو كوشتنـى ذن بة بيـانؤى نـاموس
ثةرسـتى دابنـيَن و بِرطـةى كوشـتنى ذن لـة قانـوونى
عقوباتى ذمارة  11سالَى  1969الببةن.
لـة كؤتـايييـدا نووسـةر لة بـابةتـةكةيـدا ئةم ضـةند
ثـي ـشـنـي ــاران ــةى خ ــوارةوة دةخ ــات ــةروو ،ب ــؤئ ــةوةى
لــةبــةرضــاوى بــةرثــرســان و يــاســادانــان و خــاوةن
ىكـردنيـان:
ىبـةجـ َ
دةسـةالَت و بـريـاردانـان بن بـؤ جـ َ
ئةويش دان بـة مافى فةردى و سةرةتـاييةكانى مرؤظ ـ
بـة طشتـى و ئافـرةت بةتـايبةتـى .قانـوونى (ئـةحواىل
شةخسى و عقوبات)ى رذَيمـى بةعس هةلَوةشيَتةوةو
لـة جـَيطـايـدا قـانــوونَيكـى مـةدةنـى و سكـؤالر لـةسـةر
بنــاغــةى يــةكـســان ــى ذن و ثيــاو داب ـِرَيــذرَيـت .دابني
كردنـى فراوانـرتين ئازادى ذنـان .جياكـردنةوةى دين
لـ ــة دةوَلـ ــةت و لـ ــة ثـ ــةروةردة كـ ــردن و فـَيـ ــركـ ــردن.
قـةدةغـةكـردنـى هـةمـوو جـؤرة تـونـدوتيـذييـةك لـةدذى
ذنـان و كـوشـتنيـان بـة بيـانـوى (غـسل العـار) و زامن
كـردنـى سـزادانـى ئـةجنـامـدةرانيـان .قـةدةغـةكـردنـى
حيجـابـى منـداالَن و داكـؤكـى كـردن لـة ئـازادى جلـو
بةرط ثـؤشني .زامنكـردنى بـةشدارى يـةكسـانى ذن و
ثيـاو لة هةموو مةيدانيَكى كار كردندا (كؤمةالَيةتى و
ئــابــورى و سيــاســى و هــةمــوو بــوارةكــانــى ذيــانــدا).
هةلَوةشـاندنةوةى جيـاكردنةوةى كضـان لة كوران لة
قـوتـاخبـانـةكـان لـة هـةمـوو قـؤنـاغـةكـانـى خـوَينـدنـدا.
دابني كـردنى سـةنتـةرى ثارَيـزطارى ذنـان لة هـةموو
شار و طةرةك و طـوندةكانـدا .هؤشياركـردنةوةى ذنان
بـة سةنتـةرةكان بـؤ ئةوةى ذنـانى هـةرِةشة لَيكـراو لة
كـورتـرين مـاوةدا دةستيـان بـةسـةنتـةرةكـة بطـات بـؤ
ثاراستنى طيانيان.

تــــرسـ ــى ئـ ــاكـ ــامـ ــةكـ ــان ـ ــى بالَوكـ ــردنـ ــةوةى يـ ــان
قسـةكـردنيـان ،يـاخـود جـورئـةتـى دةربـرينـى ئـازارى
خــــؤيـ ــان نـ ــاكـ ــةن لـ ــةتـ ــرسـ ــى دوارؤذى خـ ــؤيـ ــان و
خَيـزانةكـانيـان .يان لـة ثَيـناوى ثـاراستـنى شـويَن و
ثــايــةى خــؤيــان لــةنــاو ئــةو خـَيــزانــةدا و لــة نـَيــو
كـــؤم ــةَل ـط ــاك ــةدا ،ه ــةنـ ــدَيك ــىرتيــش ل ــة ت ــرس ــى
رووبـةرووبـوونـةوةى كـةسـوكـارى خـؤى و لـةتـرسـى
ى دةنط دةبيَت .زؤر لة ئـافرةتان هةية
حةياضـوونى ب َ
مافى خؤيان نازانن ،كة بةشيَوةيةكى دروست وورد
شــارةزا بن ،بـؤ ئـةوةى تـووشـى هـةَلـة و كـارى نـارِوا
ى
نـةبن ،لـةاليـةكـى ديكـةدا نـاشـزانن ضـؤن و لـةكـو َ
راويَذ وةربـطرن سـةبارةت بـة مافـةكانـيان ،ثيـاويش
هانيان نادات بؤ ئةوةى داواى مافى خؤيان بكةن ض
باوك ياخود برا ياخود مريد بيَت.
لـة ئةجنامـى ئةم لَيكـؤلينةوةيـة ،ليَكؤَلـةر دةطاتة
ضـةنـد خـاَلَيكـى طـرنط ئـةويش ،رَيـذةى خـؤكـوشتنـى
ئـافـرةتـان لـة كــوردستـان طـةيــشتــة ثلـةيـةكـى زؤر
طـةورة ،كـة مـةتـرسـييـةكـى طـةورة هـَينـايــة ثَيـش و
التـداران ضـارةسـةريـةك بـؤ بـدؤزنـةوة،
دةبيَت دةسـة َ
ئـةو ذنانة كة خؤيـان كؤشتووة يا سـووتاندووة جا بة
هـةر هـؤيـةكـةوة بـيَت ،تـةمـنيـان دةكــةوَيتــة نَيـوان
النـى ( )55-11سالَ ،كـة تةنهـا لة شـارى هةولري
سا َ
لـة مـاوةى  12سـاَلـى رابـردوو نــزيكـةى ( )1930ذن
سووتـاون .و ضةندين ئامارى ديكـةى لة خؤكوشتنى
ذنـان لـةبــةردةستــدا نيـة و نـاويـان تـؤمـار نـةكـراوة.
ئــةمــةش ســةرجنــى بــةرثــرســان و يــاســانــاســان و
دةسةالَتداران بؤ ثرسـةكة كيَشاو هـةوَليَكى جدديان
بؤ دا بؤ ئةوةى ئةم كـيَشةية ضارةسـةريةكى طوجناو
بـؤ بــدؤزَيتـةوة ،دواتـر بـة هـؤى خـسـتنـة ذَيـر فـشـارى
ريـثَيــوانــى نــاوةنــدى هــاوبــةش ــى ريَكخــراوةكــانــى

28

