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  زاده  ن سه حه بدوڵاڵی عه
 

وکئهکاوزۆروهدهپێناسهیهمزاراوهجۆرێکئهسبهرکههه.وتوهرگوێکهمبه"یکوردلهسهمه"ناویبهکیسیاسییهزاراوهوهیبیرمکردۆتهتهوهله     
چیکاتێهکسڕوونهن کههمووکههدابۆهههمڕوانینکهیهلهرچاوکهبهمدێتهناسراوانهمکهچه
ڕمبههباوهمێژهبۆخۆمله.وساکارنینشسادهندهوهبینینئهیندهیانبۆبکهوێپێناسهمانهده

یهناویکوردههکبهیهوهتهنهکهوهلهیهیکوردبریتیلهسهمه:"ڵێدهکهکهێناوهیهپێناسه
باتخههومافهههێنانیئههدسه وبهۆوهشکهراوهبههنووسیخهۆیبێمافیدیاریکردنیچارهلهکه
کیههزاراوهریخۆمانبۆنموونهوروبهدهلهزانمچونکهدروس دهبهبۆیهیهناسهوپێئه".کاده
وئههکههیههوهشهیئهکههۆیه.ونهابینمنابیسم"یتورکلهسهمه"یان"یفارسلهسهمه"ناویبه
وێنامهه-هاروههه.س هێناوهدهبه(وهتهکنهوه)نووسیخۆیانمافیدیاریکردنیچارهالنهگه

خۆشهمانیدوورونیزیهکلهالنهوگهکێکلهییهلهسهناویمهشتێکبه-تیبێنمناوێکیتایبه
  .نباتناکهخهومافههێنانیئهس دهدانینوبۆوهیدانمهاڵمله بهوتکراوهنووسیانلێزهمافیدیاریکردنیچارهنابیسمکه

 
رگهههئه.یهههجۆریههوشههێوازیجۆربهههکههرێ یههانب ێههینشههێوهجۆریبههۆدهیجۆربهههوهیخههۆیلێکدانهههنههۆرهالنیشبهههنووسههیگهههاریکردنیچارهمههافیدیهه     

ووکۆنفیهدڕالیزمفیهدڕالیزمگاتههتهادهوهگرێتههیدهوهیههئۆتۆنۆمیکانبهێ لههوهتههینهویسهتیئازادانههداوبههشهیدێموکااسهیکهلهکهڵبژاردنیشێوازههه
بهێمووشهتێکده پهێشهههیههههوهیکوردیشههوهتههنهنهدییبههیپێوهنهدهوهئه.نووسههسریمهافیدانهانیچارهوکهمکهشێوازیبێخۆییکهربهنجامسهرهسه
وانیکیجیهاوازلههیههوهتهکانینهرجههواویمهنیتههرڕێگا کهوردخهاوهکانیسهرهمپهلهوندوکۆسپمووکهڕایههرهسهنابگوترێکهوپهپێچوبێڕاشکاویبه

کههه-ورهپێکهههاتنیکوردسههتانیگههه.ییوهتهههخۆینهربهتیسهههوڵهههنیدهخههاوهیببێتهههکهههتیخاکهواوهرتهههسهههتیلهوالیخۆیهههمالوئهههئهومههافیبێیهههدیکه
ونهواڵتێکهکردنیهیچشدابه نهسهکهداگیرکردنیخاکیهیچخۆیکوردینهربهتیسهوڵهزرانیدهودامه-ڵسنشیقهکهناوهرمانبهوروبهیدهکانشۆڤینیسته

 .کراوهیهوهتهمنهلهیهدهندینسهچهکهیهدرێکیمێژوویییغهوهنیاساینهڵکووتهتێک بهوڵهرییهیچدهروهوسهاڵتسهردهدرێژیبۆسهس ده
 

وپێنهاویئامهان رولههبههنگهجغزێکهیتهدرێژایهیمێهژوولههکهانبههکوردهوههۆزهتیهرهکههڵچوونانههههوتێکنگاریرهوبههلهجگهزانینکهشدهوهئه     
شهێکیبهلههرجارهکراویکهوردهههشخوراوودابههشیبههوهتههنهکههیهدهنهدسههچهوه ئهربوویانهوروبهکانیدهوهۆزهڵتیرهگهسکتردادهرتهقازانجێکیبه

رێکیسههوکهڵداخگهوحاڵهدهبه.کاباتدهکانیخهیهتیوایهتهنههێنانیمافهس دهژێردروشمیستااتیژییجۆراوجۆردابۆوهولهیکهکراوهتلهتلهنیشتمانه
میرنشینهرلهلیکوردههباتیگهکانیخهوتهسکهخیدهوبایهگرنگیوێلهجۆرنامههیچبه.رمهسهوداریئاواتیبێرهوهنجیبێڕهتائێرهبینینکهزۆرده

.وهمههمبکهباشوورکهرێمیکوردستانلهتیههوحکوومهاڵتڕۆژههدستانلهتاکۆماریکوربیگرهوهاڵنهردهوئهوبابانوسۆرانوبۆتانکانیجزیرهنهمهتهمکه
باتیوتهیخهههڕهرباوانینههگههاڵمئهبهه.دانکههیهتیوایهتهنهرزهبههپێنهاویئاواتههباتلهههرانبهۆخههوڕێنهوێنیتێکۆشههیشهانازیموویانمایهههههمانههئه

 یوهتهینهساڵهداننجیسهب ێینڕهکهقمانهمههودهئاکام ئهتهیشتوونهداگهمانیتریزهکورتکییهماوهیانلهزۆریجیهانکهالنیگهخوازانهڕزگاری
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لێ هیومانبههکهباتهڵکووتائێستاشئاسۆیدواڕۆژیخهیشتووین بهگهماننهکهیهئینسانیرزهبهئاواتهربهکههنهئاخرئێمه.ربووهوهبێتائێره کورد
 .رچاوبهناڕوونیدێته

 
 ؟ چین  یه و ناکامی کانی ئه هۆیه

 
اڵمبهه.ینبۆخۆمهانبکههووپاکانههوئههمستۆیئههئهینهکانمانبخهیهونوشوستیشیڕهوچارهتیگبهموونهتاوتاوانیههئێمهواڕاهاتووینخهزۆرله     

وپلههینبکههسه پێوهدهخۆمانههلههماندێ پێویسهتهکهههوتهونهوئهازیزانرخۆمهانسهکیبهاڵیهربهکانیههیهۆیهوهبۆدۆزینهوایهپێموانهپێچهمنبهئه
پشهکنینس بهدهوهکانهیهنێوخۆییهۆکارهدالهپێشلهزانمکهباشدهووایبهبینمروایدهداههشلێره.خۆمانبکشێینکانیدوورترلهوهۆکارهرهبهپلهبه

ودیههاتنیئهاواترڕێگهایوهکییسههرهکۆسهپیسههوباڵوییهێهزیکهوردبهرشپههکههماناننیههمهسلهکه.وهکانوردبینهیهکیرهدههۆکارهلهودوایهینبکه
.نێوتندانههرکهگرنگهیسههرجێکیمههخسهتنیتواناکهانبههکریهسهووهکگرتنکییههرزارهبێسههرنههوههزانێیکوردنههوهتهواکانینهوڕهمێژینهزووهلهئاره
تیتایبههبه.تهخوارکانیخۆینایهیهفایرزهبهوزامانبستێکلهئامانوبهقێچهجێگایخۆیدهسهلهرکه ههوهکردهنگاویبهههگاتهچیکاتێککاردهکه
رههه!(ماڵێه نائومێهدبهێدوژمهنلهه)کها ئیهدیدهسه پێههوانیدیکههیئههوههرسههیاڵخۆیلهخهبینێ یانبهوریخۆیدهدهنێکهێزلهیالیهوکاتهئه
وینکخههنگمانیههندهداوابکهکهومانایهکبهاڵمنهنبهکهنگیدهکدهوازبۆیهوانیشبانگهڵێئهبه!چێردهخۆیدهوچۆنلهبێچۆنفایسواردهپرسهمه

کبهههیهوئیههدیپێویسههتینوانبکهههنگههیئهههدهویلهههیاهکانپهههنهههمووالیهههههکهههومانایهههنگین بهدهکوانخوازیههارییهههئههه.وهدۆزینهههشبزمههانێکیهاوبههه
 !نابیننوهوبیروڕاگۆڕینهدانیشتنکیهوریدهیله"رئێشهسه"

 
وکبهۆهاوکهارینهاتواننڕێگایههسهکردانهدهوسهنوورهربهوونیئههبههدالهکانیکوردستانجۆراوجۆرهشهبهیکوردلهوهکانینێوبزووتنهنهالیهکهوهئه     

توێکهیشنانههوتهنهاگونجێنوهدابهۆپێکههیخۆیهانکهشههبهولههرکامههدیههاڵمئههبه.وانخاتریچاویئه(هیچجۆروانیهبهکه)وهباتیبدۆزنههاوخه
 :رچاوبهنیگارێکماندێتهوخشبزانینچنهوهکانوردبینهشهکیبهیهکیهن؟بالهناکهڵهه
 

یکوردسهتانکههشههمبهلهه.رشهانهسهشهمانلهکهیهتیرپرسایهبهشهێکلههوبێگومهانبهوێینملههکههوحیزبهخۆممکهکهدهس پێده وه اڵته ڕۆژهه له      
لههوهداخههشاباشهیبهووکیئهازادی بهکخوێنیهانکردۆتههریایههکانیشهیدهیهسیاسیوهێهزهیههتیوایهتهینهورهنیزۆرشهانازییگههقخهاوهههندبهرچههه
ریواڵتهانینابههنانشهینیباشهووریهانپهموویهانپهوههدانیهبنپێاڵتیانلهخاکیڕۆژههبستێکلهیکوردتاقهوهرانیبزووتنهرجیئێستاداڕێبهلومههه

 نێودانیههیوایانلهوجێیکیدروس یهندیرپێوهههکشننهههکهوانهکان ئهیهسیاسیپاساویڕێکخراوهزۆربوونێکیبێبێجگهلهبینینچیدهکه.نبێگانه
 .هاتبێترازاننهولێکبوونتدوچاریلهبینیکهنێکدهمترالیهوکهیهکایزیویهباییبینیتهییناوهدائهوانیشرکاملهنێوخۆیههڵکوولهبه
 

کیروویهوهدهیهخۆشیبهرئێستاکهههبینینشه دهوبهکانیئهیهوتهسیاسیسکهودهمووقوربانیههڵشانازیمبهگهده.باکووری کوردستان  بچینه    
وکههوتهوتنیڕهکهرنهترسهییسههکهانمهجیابیرهنههیالیهوهخوێندنههونهوهجوواڵنههنهالیهکیهکهرێ دیدهدابههینیشتمانشهوبهباتیئهئاسۆیخهخێرله

 .یداگرتوهمجیهانهکیئهمووجێیهههونیدڵسۆزانیکوردلهروودهکاندڵجیاوازهیهفکریوتهکارکردنیڕهوهوپێکهژیانوهدواڕۆژیپێکهرانیلهنیگه
 

بههۆکههورد-بێنهههنههدزۆریههشجێههیمتمانهههرچههه-تێکرفهههدادهڕۆییرهوسهههوناچههارییدیکتههاتۆریئاکههامیالوازیلهههوهیهخۆشههیبهکهههڕۆژئههاوا  لههه     
 کانیسوپایترینپادگانهورهگهکێکلهدایهکاتێکولهداکێشاوهرواڵتسهحیزبیباڵیبهتیتاکحکوومهسپاوهچه هێشتاهیچنههاتوهپێک
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وپسهوولهبهێبهئۆپۆزیسهیۆنیجیهابیریکهورددهربهرانیسهنهاڵێ تێکۆشههگهوڵکهاڵتریپێسلههوکههوهتههداوهیانیپاڵیلێرخهئهقامیشلووبهدلهسهئه 
 .نڕینهاتوچووبکهدانیباجیتێپهبه
 

بێتههککههیههموکوڕیرکهرباریهههسهه.تیکهوردوڵههودیتنهیدهزرۆیئهازادیمووکهوردێکیتامهههیوایههگایئازادییکوردوجێقیبلهباشوور،  دێینه     
وخۆمتنهههفهههمخهاڵمنههاتوانم بهههکهههدهوهرێمیکوردسههتانهتیههههکانیحکوومهههوتنهپێشههکهووتسههکهموودهههههحاڵیخههۆمشههانازیبهههبهههشرچاو بهبههه

.نیهیتازهزرانیکابینهدامهرێکلهبهوهێشتاخهڕیوهپهداتێڵبژاردنیپارلمانرههسهشمانگبهشهبینهمزیاترلهدهگرێکهنهجێدامکیبهیهرانینیگه
جێیخۆیشبهوداخهئه.وکورسییزۆرتروگرنگترهوتسکهردهسهڕلهوشهحیزبییینوێملمالنهزرانیکابینهمهزانینهۆیدانهمووماندهههتیکهتایبهبه
قیانن یهانهههدهخۆیاندهقبهوناوێههویستوهتیکوردیاننهرگیزخێریمیللهیههوانهئهکهوجێگایهئهگاتهبایینێوخۆییزۆرجاردهوناتهناکۆکیکه
 ".مخۆرونێوبژیوانغهدرێببنهدهپێ
 

 کانی کوردستان شه به  بارودۆخی نیشتمانی له
 

ردهرباریدهردیسهدهبێتهبۆماندهبینکهوڕوودهرهنگێکبهئاستهڵریزهگهکانیکوردستان دهشهبهرکاملهنیشتمانییههرجیلومهههڕوانینهدهکه     
لێکوتوێژگه چینوادایهرماناهیفهوهتهکانینهوتوێژهقترینچینڕهللهستیکهدهندلهاڵتیناوهسهدهبینیکهدادهیکوردستانشهێندێبهله.کهخۆیهخۆبه

بهیهروناعاداڵنهرابهنابهیهندیێوهمپوڵبۆگۆڕینیئه چووکترینههنێندادهبیرهگوناهیکهتییکوردبهوایهتهومافینهتییکوردسایهکهباسکردنلهکه
تورکیچیاییمهانجارێهکبهه.وکوشتارێکیپهێپاسهاوبهدرێوزۆروکوش مووزوڵمههزاننکهگوناهێکدهخوازییشبهیوجیاوازندهمدهڵهقهخوازیلهجیاوازی

واڕهجیاوازییشهمانپهێلههوهمهافیبیرکردنههفهارسکههشهێ لههمانایبهڵکووبههان بههمانایهاونیشهتمکبههن نههسههیانیڕهئێرانیناسێنن ڕۆژێکبهده
ڵسقهلێشماننگهوڕهنێنبماندادهرهیعهوهتهنهشێکلهبهبه جاریوایهیهئاراداههلهزیکهگهوڕهئیتنیکییهمووجیاوازیڵههگهتدهنانهوتهنابینن

 .الناوهگالمانوهوعهتفهوچهبیرهتییعهنایهسهڕهپشتمانکردۆتهکهبن
 

 رێمی بارودۆخی هه
 

کانیانوبیروبۆچوونههڵوێسه ههنکههاڵتدارانهسهودهرئهداههرێمههنیزیکتریندراوسێکانیکوردلهرێمییشرجیههلومهرههسهرباسبێتهگهخۆئه     
یوهرنینبۆئهتیدهرێکییارمهکانمانفاکتهرێمهوهاوههوههاونیشتمانتهنهکاملههیچوێکهکهردهڕوونیبۆماندهدابهوحاڵهله.کوردباسکراربهرامبههب

نیاکهوردتههربههرامبههیدراوسهێکانبهڵوێسهتهمههئههکههدایههوهتیلهگبههنه.نووسیخۆیشادبهێمافیدیاریکردنیچارهکانبهشێوهکلهیهشێوهکوردبه
وویلههیاهرپههکانی هههکوردومافههربهرامبهکانیئۆپۆزیسیۆنیشبهیهتیسایهداحیزبوڕێکخراووکهکانتهیحاڵهزوربهولهاڵتداراننیهسهتیدهتایبه
بێلهئامادهوێکهڵکهکدوکتۆرئیسماعیلبێشکچیههتامرۆڤێکیمرۆڤدۆستیوهرێنههبگوزهدهندسهبێچهده.نهکاڵتداراندهسهیدهوبۆچوونهتسیاسه

 ربگرێ؟کانیخۆیوهزهگهستیهاوڕهدهدانساڵحوکمیزیندانلهوسهیاندهدابهکانییهئینسانیڕهوباوهریروهودادپهقپێناویهه
 

 یی وه ته ری نێونه هفاکت
 

نههدیبهنههدبهههریبهبههێپههارێزهگۆیههادهکانکهههکگرتووهیهههوهتهههبینههینڕێکخههراوینهدهکهههنههدناخۆشهههچه.ییوهتهههرینێونهرباسههیفاکتهههسهههبێینههه     
 نووسیکچارهیکورد وههلسهباسیمهجارێکیشدابۆتاقهنیخۆیمهتهدهسهکهچارهسێنیزیکبهیجیهانییمافیمرۆڤبێلهباڵوکراوه
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هاتۆتههجارێهکنهکهوردکهراوهلههکهوکوشتارهمووکوش وههربهرامبهوبهکانیوهستووریکۆبوونهنێودهخستۆتهتیینهشیمهیانملیۆنحهکیدهیهوهتهنه 

کلیفیزلهێههزهییتهههوهتهههتینێونهرعیهڵێنشهههدهپێههیکهههبههێوئۆرگانهههیئهههکارنامهههمهههکاتێههکئه.کردوهرنهههکردنیدهحکوومکیبههۆمهههیهههوبایارنامهنههگده
کجێگایههلهکهوهنهنهدهکورددهله"ئاوڕ"وکاتهنیائهوانتهئیدیئه.ن ڕوونهکهقازانجیخۆیانیبزانندنیاژێروژووردهخ بهروهههکانکهیهجیهانی

لهسههکهوردومهیشهتنپشه دهکانیانگهئامانجههماوبههکوردنههکاریهانبههرکههگیناههئهه.وهارێکیهانبهۆڕاسه بکاتههتهوانێالبیکهورددهوهبزاننبزووتنه
ی6491ههیواڵتیکوردسهتانڕۆژهههویلههتییشهووڕهکیههییه6491سهاڵییکهیهییپاشوورهکارنامه.نکهدهشپشتیانتێرانهوزۆرئاباووبهنکهیدهواکهڕه

 .رگرتننلێوهرسقجێگایدهحهباشووردابهڵشۆرشیکوردلهگهندییدهپێوهمریکالهکانیئهکگرتووهیهواڵته
 

 ؟ چیه  چاره
 

".شهیخهواڕازیبهینبهبه"نیوکوردگوتهماڵیخۆماندانیشینوستانلهستهرودهدهکراسبێنینهس لهئیدیدهبوونکهنهوهیگوتمانبۆئهوانهئه    
کروهگیناهههئهه.چێنهدراوهدانهوڕیحانههگهوڵازادیبههباتبۆئڕێگایخهوباشبزانینکهبینکهزایڕێبازهشارهیهوهبۆئهمانهمووئهیههوهبیرهێنانهوه

اڵمبه".خۆبێربهبێڕۆژێسهردهکۆبێکوردههلێموهژارهپهدهێندهسه:"تلێشمڕوونهنانهوتهڕموایهڵێ باوهژاریموکوریانیدهییههوهتهشاعیرینه
مئههزراوه مههییبهۆکهورددانهوهتههخۆینهربهتیسهحکوومهووهگرتۆتهکیاننهیکوردوکوردستانیهوکاتهتائهههبێبگوترێڕاشکاویده؟بهیچیهڕێگاکه

رگیزداهههنیدراوسهێوواڵتاواریڵیکوردهنێوکوردوکۆمهبوونیدێموکااسیلهنهله.سێرێپهڵیههکهوایهڕهباتهوئااڵیخهوهبداتهناتوانێپاڵیلێلهگه
.نماشهایبهارودۆخیئێسهتایباشهووریکوردسهتانبکههرتهههه.کهراونوبیمههربهوونبهسهتهواویدهتههکانیشهمانبهچ هنیوهوتهسکهدهناتوانیندڵنیابینکه

نهدیتیکوردیچهوڵهکانیدهریکه شهسپاوهداچهییعێااقوونیبنچینهقانولهسمیدانیپێدانراوهڕهعێااقبهواکانیلهڕهدابوونیکوردومافهحاڵێکله
رگینوێ لێبه"کهیهماوهوهوئهیهههوهکانیکوردهیهوئازادیمافیانبهندیپێوهکهوهدزنهدهیانهستووریدهندهوبهکردنیئهجێجێبهبۆیانبکرێخۆله

نگانیقپێشههههههه بهوایهههکه".یخههۆیزیهاترڕاکێشههێڕهبهههپهێلههه"تییکههوردرایهههربێتههوڕێبهگههن ئهکهههکههورددهباینیشلهههینهانشهههڕههههه"کبههێبارهمهه
نێهوتهههێناوهنیکوردنشهینیاندێموکااسهیبهۆواڵتهاوهنگاندنێکیوردوژیرانههڵسههههدابههمیبیسهتهدهمهیسههیدووهکانینیوهدواساڵهیکوردلهوهبزووتنه

 .وهدروشمیستااتیژییخۆیانه
 

  نه الیه ک یاندنی یه ڕاگه
 

وڵواقیعبگونجێگهدهندهتوانێچهکرێدهدهباسیلێوهئاماژهجاروباربهباشووریکوردستانکهخۆییلهربهیاندنیسیستمیکۆنفیدراڵییانسهڕاگه    
ویههههنههوتنیدووالیهکههڕێکپێویسهتییبههکههیهکفیدڕاڵیروهسیستمیکۆنفیهدڕاڵییشهههزانینکه؟دهوهوێتهدابحهریسێبهولهوهسێتهبحهریبهکوردله

رپێمانوابێملگهبێئهییده ساویلکهوهیهیوستانێکیجیدددانوێتهڵکوردبکهگهدهداستووریفیدڕاڵیدهچوارچێوهنیهلهتیفیدڕاڵئامادهوڵهکاتێکده
اڵمداخههوالهههبههه.سههندیبکههاتیئێسههتایعێههااقپهوڵهههدهرتنیهههمیانشهههئهههخۆییکهههربهیانههدنیسهههڕاگهوهمێنێتهههده.کێشههێبههۆسیسههتمیکۆنفیههدڕاڵیڕاده

تیوڵهه؟داخهواچهواردهیههیههوهومانههشانسهیپهارێزراننهدهچهیهخۆییربهوسهه ئههنهراوهدوژمهنتههوریبهباشووریکوردستانچواردهداکهرجێکلومههه
وییوهتهتینێونهرعیهشگرنگترئایاشهمانهن؟لهزمبکهداههوپاڵیخۆیانبنهتێکیکوردیلهوڵهتواننبوونیدهدهندهوسووریاچهوتورکیاوعێااقئێران
ڵوێستیوهههداخهپارێزن؟بهیزاندهالماریناحهپهولهنێنن دانیپێدادهکهدهشنهوچهتێکیلهحکوومهکپشتیوانیلهیهڕادهکانتاچخۆرهجیهانهزلهێز

 کییهستابوو ئاماژهپش ڕاوهشیلهکهیهجیهانیرهمسهدووجهکێکلهیهئوکااینکهلهیکریمهدوڕگهینیوهوهجیابوونهربهرامبهکانبهزلهێزه
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دادوایبههسهاڵهدانکهوردسهناپێکێکههیهورهگهوئامانجهشێکیکوردستانئهنیابهتێکبۆتهزرانیحکوومهدامهکهڕێشگهوهله.خشمانبۆنانێرێهیوابه

  .وداڵهعه
 

منزۆرجهارئههوهداخههبه.فتارکردنههڕهکیمانههوحهباتگێاانههمووشهتێکپشهوودرێژییخههههرلههبهوگیروگرفتهکجاریبۆئهییهداڕێگاچارهوحاڵهله     
وخێران شتێکتقیمهرزانوتنیههرکهڕوانیسهچاوه-میشبنندکهرچههه-کانیشیهسیاسیتهێندێکلهنانهوتهڵکیئێمهخهشێکلهبهمکهکهس دههه
نێهوبێبهواروهبهه"وینفتهاربکههڕهوهنگاندنهڵسههوههوردبینهیبێپشهووماندرێهژبهێ بههدهوایهکه.ناداس دهئاسانیاڵموابهبهمووانخۆشه بۆههکه

ونێهوخۆمهاندێموکااسهیلههڕبههوبهاوهقینهبهۆجێگیربهوونیدێموکااسهییڕاسهتهینبهدهوهپسهانهکیبێالیههقهوڵوتهبێهه دهوهلهجگه".ینوکهڕووبارنه
یکوردیهانوواڵتانههمووئهههههسپاندنیسیستمیفیدڕالیلهدائیدیچهتیجێگیربوونیدێموکااسیحاڵهلهچونکه.داالنیدراوسێنێوگهولهڵیخۆمانکۆمه

مانایردێموکااسیبهگهئهوایهحاڵیخۆمپێمبهشبه.وێڕێکهروهسهوئیدیپێویس ناکاالفاویخوێنیلهچێدادهمووانروویههگهئاسانتربهژیدهلێ
.نهێنسهاتدادهکارهبهوهوانیشجیابوونههئهونهنگریاندادههاونیشتمانانیدیکهلهوهرجیابوونهسهخوراوپێلهشالنیتائێستابهگهواقیعیجێگیربێنه

ودواتهربێدافیدڕالیزمجێگیررچوارواڵتیکوردنشینههدالهپێشلهبێکهوهیکوردئهلهسهکجارییمههرییسهسیناریۆیچارهدوورینازانمکهمنبهئه
وهرهرامبههبهمهافیکانبههوهتهموونهدائیدیههیهوکۆنفیدڕاڵیولهکانیکهکۆڵهکێکلهکوردستانببێتهیهبێکهیئێمهدروس ناوچهکلهیهکۆنفیدڕاڵی

:گوتوویانهمێژهله.باشترکانیبگا چمێژینهواولهڕهئاواتهیکوردزووتربهوهتهینهوهخسابۆئهتیگونجاوڕهرفهودهرخواکردیگهخۆئه.بژینوهپێکه
".وێ؟دووچاویساغکوێرچییده"

 
 ٩١٠٢یمارچی٩٢باشووریکوردستان 
 

 (2169، مای 9 ژماره دیپلۆماتیک، کوردستان گۆڤاری)
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 (:استعمار و استعمارزدایی)داگیرکاریداگیرکاری و سڕینەوەی 
  

 
 ش د ره حمه د ئه حه ئه: ن

 
-ئالومینیوم-مس-زێا)بایەخەکانپاکانزابەتایبەتسەرچاوەکانبەدوایگەڕانومیرکانتالیسمسیاسەتیودەوڵەتەکاننێوانبازرگانیکێیبەرکێ     

تهازەواڵتهانیوبپشکننجیهانسەراسەریکەشتیبەواڵتەکانکەئەوەیهۆیبەبوون ...(وئەڵماس-ئاسن
 .وەرگرنکەڵکسەرچاوەکانلەوبکەنخۆیانیواڵتیپەیوەستیوکەنداگیریوبدۆزنەوە

 
-پورتەغههها :وەکواڵتهههانێکیداگیرکهههاریسیاسهههەتیزایهههین دوای٠١سهههەدەیسهههەرەتایلەداراسهههتیلە     

.دەسهتیپێکرد٠٢و٠١سهەدەیلەگەورەئیمپااتهووریههۆیبوونەکە...وفەرانسە-ئیسپانیا-ئینگلیز-هولەند
 .هەبووئورووپاوەزلهێزانەیبەوسیاسیبەستراوەییئوسترالیاوئافریقاوەکئامریکا

 
سیاسهیبەسهتراوەییلەکۆمەلێهکمێهژوودرێژایهیبەکەبهانگەبەنهاو (قهورنە)قارەکهاندایکیوەکئاسیا     
ئاسهیاوئەفریقهاییخۆیەکانیبەسەردەوڵەتەژمارەیبیستمسەدەینیوەیو٠٢سەدەی دائاکاملە.هەبوە

ئافریقها.بوونکەمترئیتالیاوبلژیکوهولەند.کردبووداگیرواڵتی٩٩ئینگلیسواڵت ٠١فەرانسەبوون کەم
پورتەغا .داگرتلیبریاوئیتیۆپیلەهەمووی بێجگەسەربەدەستیئینگلیسپاشانبەالمببوو دابەشبلژیکوهولەندوفەرانسەنێوانلەداپێشلە
 .بەخشراپێموزامبیکیوئانگوالهیندوستان دیتنەوەیهۆیبە
 

 :ئاوا دابەش کرابوو ٩١٩١قارەی ئاسیا لە 
 

 .دابوودەس لەیانناوەندیئاسیای-دووررۆژهەاڵتی-سیبری:رووسەکان
 .برنێئودووڕگەیباکووریوکۆنگهۆنگ-سەنگاپوور–ماالیا–بێرمە–هیندوستان:ئینگلیسیەکان
 .چیینوهیند:فرانسەویەکان
 .ئەندونزی:هولەندیەکان

 (.چیین)ماکائۆ-(هیندوستان)گوا-تەیمورجەزیرەی:پورتەغالیەکان
 (.تایوان)فورموزجەزیرەی-کورە-ژاپۆنبیستەمسەدەیسەرەتایلە-فیلیپین:ئامریکاییەکان

 
داگیههرژێههرلەواڵتههانەیئەووبههوونەوەبچههووک گەورانەئیمپااتههورییەئەوگەالن سههەربەخۆییوناسههیونالیزمیهەڵههدانەکانیسهەربەبەرەبەرەکە     
بهۆئامریکهاورووسهیەکەئاراوە هاتەئیمپریالیزمئەوەجێیلە.یەکگرتوەکاننەتەوەرێکخراوەینێوسەربەخۆیواڵتەکانیبوونەبوون رەزگاریانکەری
 .ئیمپریالیزمنبەرچاویهەرەنموونەیواڵتانە ئەوخەڵکیژێردەستیهێنانەودەورووبەریانوشکاییداگرتنیبەسەردەس 
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 :داگیر کاری ئورووپایی 

 
بەئورووپاوهەبوونئیمپراتووریچەندقارەکەدانێولەهەبێ بوونیببووە درێژقارەیەئەودەوروبەریتاکووکەئورووپاییداگیرکاریلەویبەر     
 ئەوەی.پێکهێنابووجیهانیسیاسیناوەندیبوون لێزانوپسپۆڕدیپلۆماتیکەوە ونیزامیسیاسی بازرگانی باریلەدانیشتوان زۆریحەشیمەتیهۆی

ساڵیلەئوروپاسیاسینەخشەی.دانابوودەریاکانئەوسەری (بحارماورا)ناوچەکانیچارەنووسیسەرلەکارلێکەریروویداوە ئورووپالەرابردووسەدەی
 :لەبریتینکەپێکهێنابوونەتەوەییچەندئیمپااتووریچەندقارەیەئەوکەدەداتنیشان ٠١٠١

 
لەبهێبەئیمپااتوریەکهانسنووری.یە٠١٠١تا٠١٠٢ساڵینێونەتەوەییکۆنفاانسەکانیئاکامینەخشەیەئەو.عوسمانیورووسیە-ئوتریش-بریتانیا     

واڵتهانیزۆربەیکەپێوەلکها رووسهیشئیمپراتهوریومهانەوەخهۆیجێهیلەئیمپراتورییهانەئەو.کرابهووندیهاریگەالننەتەوەیهیهەسهتیگرتنیچاوبەر
ورۆمکاتولیکەکهانیوهولەنهدەکانفالمەنەکهان زوالۆنەکهان :وەکناوچەکهانیلەهێندێکببوەوە نچووکترفەرانسەلێرەدا.کردداگیرخۆیدەورووبەری

یەکگرتهههوەلەکهههۆمەلەیەکوەک٠١٠١سهههاڵیلەئیتالیایەکهههانیشوئاڵمهههان.دەرههههاتنهههوێپادشهههاییشهههێوەیبەوجییهههاببوونەوەلێهههیپروتسهههتانەکانیان
وبکهاتداگیهرزۆرزەویرووبەرێکیتوانیکەبوونوێیەکونفدراسیونەئەوهێزیبەدەوڵەتیتەنیاپرۆسپادشاییئاڵمانیلە.دەرهاتنجۆراوجۆرەکانی 

 .بمێنێتەوەخۆیوەکوبێ هێزتربەنزامیوسیاسیبواریلەوبێنێدەس بەناوچەکەداسەربەدەسەاڵت
 

-وێنیز)پاشاکانیگەورەترینیانکەهەبوو پادشایچەندبوو پارچەپارچە.یەکگرتووواڵتێکیببێتە.٠١١٠ساڵیتانەیتوانیئاڵمانوەکئیتالیا     
ئەو.مهابوونەوەئهوتریشئیمپراتهوڕیمەرزیبهرونکەرەسەیوەکلەمباردیووێنیزپاشایدوو(.بووپاپئیالەتی و(سیسیلوناپل)-دوسیسیل-لمباردی
چهاوبەرلەگەالنیانژیانیپێکەوەونەتەوایەتیهەستیکەبووفەرانسەویەکاندژیدووروودرێژیشەڕیئاکامیمابوە ئورووپابۆکەئاڵۆزیەوبشێوییە

رێگهایلەپتهرکە.هەبهوەداورووپهاییزلهێزەکهانیکهراویپارچەپارچەگەالنینێولەسەربەخۆییونەتەوەخوازیبیرۆکەیبەردەوامیبەبۆیە.نەگرتبوو
 .بپارێزنخۆیاندەسەاڵتیتوانیان (کاغەزیوکارمندیحکومەتی)برۆکراسینزامیونزامیەکانهێزەوپۆلیسچاوەدێری

 
دا کەههانسهەربەخۆییوسیاسهیمهافەهێنانیوەدەس بەرەوجەماوەریانگەالن نەتەوایەتیهەستیکردنەوەیزیندووبەنەتەوەییرێبەرانیبەاڵم     

ئهوتریش.وەرگرتعوسمانیئیمپااتوریلەخۆیسەربەخۆیی٠١١١ساڵیلەرۆمانیوێنەبۆ.ببەخشنپێبەرژەوەندیانهێندێککرانناچارئیمپراتوڕەکان
 .ئیتالیابەداوەونیزیولەمباردیئیالەتیولکاندخۆیەوەخاکیبەی(مەجارستان)هەنگری ٠١٨١ساڵیلە

بەدەبهنەوەجیهالێهیواڵتانەیئەوسەرپەرستاریکێنەما ئەگەرهۆیەیئەولەبەر.مایەوەخۆیوەکالوازیبەعوسمانیئیمپااتووریحاڵەشبەو     
 دەگرێ؟دەستەوە

 
خەلکیجەماوەریهەڵستانیهۆیبەبوونبرایەتی-بەرانبەری-ئازادیدرووشمیبەفەرانسەلەپاشایەتیسیستمیدژیشۆڕشەکانیئەوەدا دوایبە     

نههوێنەریپاشههاکاننە ونە نەتەوەکههانکەبههوووابیههروڕایکە.یەسههویسفیلەسههوفیرۆسههۆ قەرزداریفەرانسههە ی٠١١٢شوڕشههی.پاشههاکاندژیئورووپهها
 .ئیمپااتووریدامەزراندنیبۆناپێلئۆنشکستیهۆیبەبووئەوەکە.هەبێتەواویاندەسەاڵتیدەبێکەئەوکەسانەنبەڵکوونین دەوڵەتکەسایەتی

 
لەکههرد سههەربەخۆۆییانداوایئینگلیسههیداگیرکههراویپههارچەی٠١ئامریکههالەهەبههوو ئینگلههیسدەسههەاڵتەکانیژێههرواڵتەلەکههارلێکەریشۆڕشههانەئەو
 .دامەزراندکۆمارینزامێکیژێرلەخۆیانسەربەخۆییجورجیاتامینئیالەتی
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شوڕشیانئیسپانیائیمپااتوریداگیرکراوەکانیپارچەلە٠٢سەدەیسەرەتایدەیەکانیلەبولیوارسیمونبەرێبەرایەتیناوەندیوباشوورئامریکایلە     

 .دامزراندسەربەخۆیانکۆماریوکرد
تێکۆشهانی.بهکەنکهوتسهەرخوازەکهاننەتەوەیهیسهەرهەڵدانەزۆربەیتوانیهانحکومتەکهانیەکەمجیههانیشهەڕیکۆتهاییتها ٠٢سەدەیدرێژاییلە

 .مایەوەئاکامبێرووسیائیمپااتوریدەستیژێرلە٠١٢١تا٠١١١ساڵیلەلەهستان
تێهوەردانیدەسه بکهرا ئهوتریشئیمپااتهوریلەجیابوونەوەوسەربەخۆییبۆکە٠١٨١ساڵیلەکوشوتبەرێبەرایەتیمەجارستانشۆڕشیهەروەها

 .شکاتێکرووسیەئەڕتەشی
 

دراوسهێئیمپااتورەکهانیگەڵلەههاوبەشبەرژەوەنهدیسهەرلەهاوکهاریسیاسهەتیو٠١١٠سهاڵیلەپروسرێبەرایەتیبەژێرمەنئیمپااتوریبوونی
واڵتەئەوپارڵەمهانینێهوبهۆئیرلەنهدەکانبەرێگهادانبە (٠١١٠)ئینگلسهتانپاشهایەتینتەوەخوازەکهان سهەرهەڵدانەزۆربەیشهکانیتێکهۆیبەبوون

 .دابگرێئیرلەنداسەربەدەس توانی
 

 :رووخانی ئیمپڕاتوریەکان
 

بهارەیلەنزەریهانوراوبیهردەبهێکەبهاوەڕەئوسەرهێناییەگەورەکانیدەسەاڵتەوئیمپااتوریزۆربەیهات پێکۆتاییکەیەکەمجیهانیشەڕی
 .داڕێشتراوەنوێلەسەرجیهانسیاسینەخشەیئاکامدالە.نەتەوەیەکانداواکاریەبۆکردلەبارتردۆخیئەوە.بگۆڕنجیهانیزەویبوارەکانی

 
داگیرکاریەکهانیئیرلەنهد راگەیانهدنیئهازادبەئینگلسهتانلە.رووخهانخواردبهوو شکسهتیانکردبهوو بەشهداریانشەڕلەئورووپائیمپااتوریەکانیلە

شۆڕشهیبهوونیبەرووسیەئیمپراتوری.پاراس یان(ماورابحار)ئیمپااتوریهولەند وبلژیک-ئمریکا-فەرانسە:وەکتریسەرکەوتوەکانی.پاراس دەرەوەی
شهک یبەداخهۆیسهنوورەکانیچوارچێهوەینێهولەلەهسهتانولیتهوانیلێتهونی ئەسهتونی  فینالنهد:واڵتهانیبەسهەربەخۆییبەخشهینیبە٠٢٠١بلشویکی

 .دەرهاتشۆڕەویکۆمارەکانییەکگرتوویی
 

تەواویبئهوتریشوعوسهمانیئیمپااتوریدووهەر.بووەپێشوولەنچوکتررووبەرەوەنەزەرلەئاڵمان کۆماریبەداخۆیجێیئاڵمانئیمپااتوری
بەهێنهدێکو (مەجارسهتانوئهوتریش)نتەوەیهیدەوڵەتیواڵتانەلەوهێندێک.جیهانسیاسینەخشەیسەرهاتنەنوێواڵتانێکیوانجێیبەورووخان
 .دەرهاتن (عەرەبیواڵتانی)نەبووننەتەوەیهێندێکیانو (یوهوسالوی-سلواکیوچک)نەتەوەییچەنددەوڵەتیشێوەی

 
کرا پێدەستیداگیرکاریساینەوەیرەوتیئاکامدالەوبووالوازئیمپااتوریەکانبنچینەیشەڕەکە کۆتاییدوایدا دووهەمجیهانیشەڕیلەبەاڵم

 (نەتەوەیهیدەوڵەتهانی) (موغلسهتان-فیلیپهین-میسر)گەیشتنبەخۆییسەربەواڵتانەئەو.بوونزیادجیهانەوەسیاسینەخشەیبەسەربەخۆواڵتیزۆر
 .ئەفریقاییواڵتانی:وەکدابوونهۆزایەتیدەسەاڵتیژێرلەیان (نەتەوەییچەندواڵتانی)مالزی-هێندوستان:وەکهێندێک

 
 ٩١٠٢یفێوریەی٠٩:ڕێکەوتی/جوگرافیابهتبارهسهمووشتێ وێبالگیهه:سەرچاوە
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 ئەرژەنگی شاروخ
 

یەکیەتهینێوپارڵەمهانیرێکخهراوەلەشاریپاریسبەتێکاایدەنگلەیەکسەدوپەنجاوچوارمینکۆبوونەوەی6449یمارسیساڵی21ئەمبەیاننامەیەلە
 .نەتەوەیەکگرتووەکانپەسەندکرا

پاشدەساڵئەمبەیاننهامەیەلەکۆبهوونەوەیەکییەکیەتهینێوپارڵەمهانیرێکخهراوە2119لەمانگینوامبێریساڵی)
 .(نەتەوەیەکگرتووەکانجارێکیترپەسەندکراوە

 
 نی،شۆڕای نێوپارڵەما                              

 
وپەیماننامەینێونەتەوەییمافیسیڤیلوسیاسی سەلماندنیگرینگیحاشاهەڵنەگریجاڕنامەیجیهانیمافیمرۆڤ
 وخواستیخەڵکلەهەڵبژاردنیدەورەییوواقعیدەستەبەربێ  دەریدەباێکەدەسەاڵتیحکومەتدەبێلەسەربنەمایویس 

ییەکانیهەڵبژاردنیئازادودادپەروەرانە کەلەالیەنواڵتهانیجیههانەوەلەبەڵگەنهامەجیههانیوناوچەییەکهانپەسەندوپشتراسکردنی بنەمابنەرەت
بەشهێوەیبەرەسمیناسااوە لەوانە مافیبەشداریراستەوخۆیانناراسهتەوخۆیهەرتاکێهکلەبەڕێهوەبردنیواڵتهیخهۆیلەرێهگەینهوێنەرانێکەوەکە

ودەرباینهیبیهروروانهگەسیاسهیەکانیخهۆیبەن هەروەهامافیدەنگدانینهێنی بەهرەمەندبوونییەکسهانیتاکەکهانبهۆخۆپهااڵوتنئازادهەڵبژێردراو
 .شێوەیتاکیانکۆمەڵێکلەگەڵخەڵکیتر

 
سەرداخهوازیوویسهتیخەڵهکەکەی سیسهتمیبەئاگاداربوونلەمفاکتە هەرواڵتێکمافیخۆیەتیبەپێیمەنشووریرێکخراوینەتەوەیەکگرتوەکانلە

 .وپەرەبەمسیستمەبداتوفەرهەنگیخۆیبەبێدەستێوەردانیهیچدەوڵەتێک بەشێوەیئازادانەهەڵبژێرێ سیاسی کۆمەاڵیەتی ئابووری
 

 .ووجیهانوپلۆرالیزمینوێنەربوونیدەوڵەتلەهەمبەهیوایپەرەسەندنوسەقامگیریسیستمیدێمۆکراتیک
نگهدەرانوهەستکردنوپێبردنبەئەوەیکەبەرپرسایەتیدامەزراندنوپتەوکردنیدامەزراوەکهانوپرۆسهەکانیدێمۆکراتیهک کهاریهاوبەشهیدەوڵەت دە

ومهافیکانیبەڕێهوەبەران ودەسهتکەوتەوتەندروس  هۆکاریگرنگوپێویستەبهۆپشهتیوانیلەمهافحیزبوگروپەسیاسیەکانە هەڵبژاردنیدەورەیی
وئههازادیەبەشههدارییهەمههووانلەبەریههوەبردنیحکههومەتیوالتوەکههووئەزمههوونێکیعەمەلههی فههاکتۆرێکیزۆرگههرینگەبههۆبەهرەمەنههدیلەمههافیمههرۆڤ

 .بنەرەتییەکانبەشێوەیکاریگەر
وڕێکخراوەێتینێوپارڵمانی ڕێکخراوەناوچەییەکان کۆمەڵەیپارڵەمانیبەهۆیپێشوازیبەرفراوانلەدەورونەقشیرێکخراوینەتەوەیەکگرتوەکان یەک

ونەتەوەیههیەناحکوومیەکههان بههۆدەسههتەبەرکردنییههارمەتیگەلیهەڵبههژاردنلەسههەرداوایحکومەتەکههان ئەمبەیاننههامەیەسههەبارەتبەنێههونەتەوەیههی
پێههوەرەسههتانداردەدیههاریوپارلەمانەکههانلەسەراسههەریجیهههاندەکههاتکەبنەمههاودەوڵەتوعههاداڵنەپەسههەندکههرا وداوالەهەمههووهەڵبژاردنههیئههازاد

 .کراوەکانیئەمبەیاننامەیەرچاوکەن
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هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە-6
 
شههێوەیدەسههەاڵتیهەردەوڵەتێههکتەنیههادەتوانێهه سههەرچاوەبگرێهه لەئیههرادەیخەڵههکەوە لەرێههگەیهەڵبژاردنههیتەندروسهه  ئههازادودادوەرانەکەبە

 .هەڵبژاردنیدەورەییبەرێوەدەچێ وبەدەنگییەکسانیهەمووانوبەشێوەینهێنی
 

و هەڵبژاردن  مافەکانی دەنگدان-٩
 
 .مەندێککەبەتەمەنییاساییگەیشتبێ  مافیدەنگدانیهەیەبەبێجیاوازیهەرشاڕۆ-6

وەهەرشههاڕۆمەندێککەبەتەمەنههیدەنگههدانگەیشههتبێ  بههۆخۆنههاونووسکههردنبههۆدەنگههدان مههافیبەرەمەنههدبههوونلەشههێوازێکیکههاریگەر بێالیەنههان-2
 .بێهەاڵواردنیهەیە

بکرێ  مەگەربەپێیئەوپێهوەرەدیاریکراوەکهانەیکەنابێ لەمافیدەنگدانوناونووسیکردنوەکدەنگدەر بێبەشهیچشارۆمەندێکیخاوەنمەرج -١
 .ەسمیناسیویەتیدانپێدانراونولەرێساکانیدەوڵەتداهاتوونوئەویاسایانەگونجاونلەگەلائەویاسانێونەتەوەییانەیکەپێشترئەودەوڵەتەبەر

تاکێههککەلەمههافیدەنگههدانیههانناونووسههیکردنوەکدەنگههدەربێههبەشکههراوە مههافیخههۆیەتیسههکااڵتۆمههاربکههاتلەدەزگههایبههااڵیدادوەریبههۆهەر-٢
 .پێداچوونەوەیهەرجۆرەهەڵەیەکبەشێوەیەکیکاریگەروخێرا

 .بۆشوێنیدەنگدانهەردەنگدەرێکبۆدەنگدان مافیئەوەیهەیەدەرفەتیبەرانبەریبۆبرەخسآ-١

 .مافیهەردەنگدەرێکە دەنگی بەرانبەروهاوسەنگبێ لەگەلاخەڵکیتر-1

 .مافیدەنگدانبەشێوەینەهینیەوبەهیچشێوەێکنابێ سنوورداربکرێ -9

انیجیههانەوەلەبەڵگەنهامەجیههانیوناوچەییەکهانپەسەندوپشتراسکردنی بنەمابنەرەتییەکانیهەڵبژاردنیئازادودادپەروەرانە کەلەالیەنواڵته
بەشهێوەیبەرەسمیناسااوە لەوانە مافیبەشداریراستەوخۆیانناراسهتەوخۆیهەرتاکێهکلەبەڕێهوەبردنیواڵتهیخهۆیلەرێهگەینهوێنەرانێکەوەکە

ودەرباینهیبیهروروانهگەسیاسهیەکانیخهۆیبەاکەکهانبهۆخۆپهااڵوتنئازادهەڵبژێردراون هەروەهامافیدەنگدانینهێنی بەهرەمەندبوونییەکسهانیت
 شێوەیتاکیانکۆمەڵێکلەگەڵخەڵکیتر

 
 ماف و بەرپرسایەتی کاندیداتۆری، حیزب و کەمپەینی هەڵبژاردن -3

 

پێوەرەکهانی.برەخسآبۆکاندیدبوونلەهەڵبژاردنەکانمافیهەرکەسێکەبەشداربێ لەبەڕێوەبردنیواڵتەکەیودەبآهە ودەرفەتیبەرابەریبۆ-٠
ویاسهاینەتەوەیهیدیهاریبکرێه ونابێه ئەمیاسهایانەدژایەتهیلەگە بەلێهنەنێهو(قانوناساسی)بەشداریلەحکومەتدەبێ بەپێیدەستوریواڵت

 .نەتەوەیەکانیدەوڵەتببێ 

 .اکەسانیترپەیوەس بێ بەحیزبیانڕێکخراوێکیسیاسی بەمەبەستیهەڵمەتیهەڵبژاردنهەرکەسمافیئەوەیهەیەکەخۆییانلەگەل-٩

 :هەرکەسبەتاکیانبەکۆمەلامافیهەیە-3

 .روانگەسیاسیەکانیخۆیدەربباێ بەبآدەستێوەردانیکەس

 .رانەبەدواداگەڕانووەرگرتنوراگەیاندنیزانیاریبەمەبەستیهەڵبژاردنێکیئاگادا

 .وچۆبکاتبەمەبەستیهەڵمەتیهەڵبژاردنلەواڵت بەئازادیهات

 بەمەبەستیهەڵمەتیهەڵبژاردن پێوەروبنەماییەکسانهەبێ لەنێوانحیزبەسیاسیەکانوبەتایبەتیحیزبیدەسەاڵتدار 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Page : 12                           2715/2015 بانەمەڕی یمانگ   61:ژماره     12:یرهالپه

    
وحیزبێکهیسیاسهیهە وبهواریبەرابەریبهۆبرەخسهآبهۆدەستپێراگەیشهتنبەراگەیانهدن بەتهایبەتیراگەیانهدنیگشهتی تهاراودەبێهەرکاندیهد-9

 .دەرببرێ بۆچوونەسیاسیەکانیخۆی

 .وپارێزگاریلێبکرێ وماڵیهەرکاندیدێکبەرەسمیبناسرێ دەبێمافیئاسایشیگیانی-1

 .وپێشێلکاریمافیهەڵبژاردنومافەسیاسیەکانیچارەسەربکرێ وحزبێکیسیاسیمافیخۆیەتیلەبارییاساییپشتیوانیلێبکرێ هەرتاک-1

دەتوانێ تەنیابابەتگەلێکیسنوورداریتایبەتیبێه  کەبەپێهییاسهاوپێویسهتیگونجهاولەهەرکۆمەڵگهایەکیدێمۆکراتیهکئەومافانەیسەرەوە -9
وئەم.وئهازادیخەڵهکپێویسهتەبەهۆیپرسیئاسایشینەتەوییویانداوایگشتی یانپشتیوانیلەتەندوروسهتی ئەخالقهیگشهتییهانمهافدانراوە

 .دەبێ تەبابێ لەگەلابەڵێنیدەوڵەتەکانلەمافەنێونەتەوەییەکانسنوورانە

ومافەکانیهەڵمەتیهەڵبژاردننابێ دژایەتیبێ لەگەلابنەمایرەچەڵەک رەنگ سنوورەرێگەپێدراوەکانیکاندیداتۆروچاالکیحیزبەسیاسیەکان
 .نەتەوەیییانکۆمەاڵیەتیدارایی لەدایکبوونیانهەرشتێکیتررەگەز زمان ئایین سیاسییانروانگەیتری گرێدراوی

هەرتههاکیههانحزبێکههیسیاسههیکەمههافیکەمههپەین کاندیههداتۆرییههانحیزبههیلههێبسههێندرێتەوەیههانسههنوورداربکرێهه دەبههێمههافیئەوەیهەبێهه داوای-8
ئەوبایهارەیههانراسهتکردنەوەیهەرجههۆرەهەڵەیەک بەخێرایهیوبەشههێوەیەکیپێهداچوونەوەبکهاتلەدەزگههایبهااڵیدادوەری بههۆپێهداچوونەوەیبەسههەر

 .کاریگەر

بەتایبەتئەمبەرپرسایەتییەکەههیچ.وکەمپەینهاوکاتهەندێکبەرپرسایەتیدەخاتەسەرشانیلەبەرانبەرکۆمەڵەگەمافیکاندیداتۆر حیزب-4
 .توندوتیژیکاندیدیانحزبێکیسیاسینابێ دەس بەرێ بۆ

 .وئازادیکەسانیدیکەهەرکاندیداتۆریانحیزبێکیسیاسیکەلەحاڵیهەڵمەتیهەڵبژاردندەبێرێزدانێ بۆماف-61

 .وعاداڵنەبەرەسمیبناسێ هەرکاندیداتۆریانحیزبێکیسیاسیکەلەحاڵیهەڵمەتیهەڵبژاردندایە دەبێئاکامیهەڵبژاردنیئازاد-66
 

 :و بەرپرسایەتی حکوومەتەکان ماف -9
 
حکوومەتەکههاندەبههێهەنگههاوەیاسههاییەکانیپێویسهه وپێوەرەکههانیتههر بەپێههیپرۆسههەیدەسههتووریواڵتلەبەرچههاوبگههرنبههۆئەوەیبتههواننبەپێههی-6

رەیی واقیعی ئازادودادپەروەرانەگەرانتیکەن بەلێنەکانیخۆیانلەمافەنێونەتەوەییەکان مافەکانوچوارچێوەیەکیدامەزراوە بۆهەڵبژاردنیدەو
 :بەتایبەتواڵتەکاندەبێ 

 وەگەڕخستنیشێوەکارێکیکارێگەر بێالیەنوبێهەاڵواردنبۆناونووسکردنیدەنگدەران 

ئەمپێههوەرانە بەبههێجیههاوازیهەرونیشههتەجێییدانرێهه ودڵنیههابێهه کەپێههوەرگەلههیڕوونبههۆناونووسههکردنیدەنگههدەران وەکههووتەمەن شههارۆمەندی
 .پۆلێنکردنێکبەڕێوەدەچێ 

وچههاالکیئههازادانەیحیههزبەسیاسههیەکان یههانلەئەگەریبههوون رێکخسههتنیبههودجەیحیههزبەسیاسههیەکانوکەمپەینەکههانیهە رەخسههاندنبههۆدامەزرانههدن
 .بەربۆکێبرکێلەیاسایهەڵبژاردنودەوڵەت دانانیمەرجیبەرامهەڵبژاردن دڵنیابوونلەباتیحیزب

 .ناییانهەیەدەستپێکردنیائاسانکاریبەرنامەیپەروەردەیسیڤیلبۆدڵنیابوونلەوەیکەخەڵکلەگەلادەستووروپەیاەووپرسەکانیهەڵبژاردنئاش

دڵنیهابوونلەجێگیربهوونیدەسهکەوتەپێشهکەوتووەکانوبێجگەلەمانەحکومەتەکاندەبێ سیاسهەتیپێویسه وهەنگهاوەرێکخراوەییەکهانهەڵێنێه بهۆ-٩
 :بۆنموونە.ئامانجەدێمۆکراتیکەکان لەوانەلەرێگەیدانانیمکانیزمێکیبێالیەنویەکسانبۆبەڕێوەبردنیهەڵبژاردن

وبێالیەنهانەکهاردەکەنوهەروەههاپەیهرەوودڵنیابهوونلەبەرێهوەبەرانیبەشهەجۆراوجۆرەکهانیهەڵبهژاردن کەراهێنهانوئاموزشهیپێویسهتیانبینیهوە
 .دەستووریهەڵبژاردنبەئاگاداریجەماوەریدەنگدەرگەیشتووە
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چههاودێرانیدڵنیهابهوونلەناونووسههیکردنهیدەنگههدەران بەرۆژکردنهیپەیههرەودەسهتووریهەڵبههژاردنوشهێوازیهەڵبههژاردنودەنگهدان بەئامههادەبهوونی

 .ونێونەتەوەییئەگەرپێویس بێ نەتەوەیی

 .ەرەسمیناسینیرێسایەکیئەخالقیحاکمبەسەرکەمپەینیهەڵبژاردنودەورەیهەڵبژاردنوراگەیاندنەکانبۆبهاندانیحیزب کاندیداتۆر

 .دڵنیابوونلەپاکیهەڵبژاردن لەرێگەینەهێشتنیدەنگدانیچەندجارەویاندەنگدانیکەسانێککەپێوەرەکانیدەنگدانیاننییە

 .دلنیاکردنەوەلەپاکیپرۆسەیژماردنیدەنگەکان

لەکههاتیهەڵبههژاردندەوڵەتودامەزراوە.واڵتەکههاندەبههێرێههزلەمههافیمرۆڤههایەتیهەمههووتاکەکههانیژێههردەسههەاڵتیخههۆیبگههرنودەسههتەبەریانکەن-3
 :حکوومیەکاندەبآگارانتیئەمبابەتانەبکەن


 .وکۆبوونەوەسیاسیەکانلەشێوەیرێپێوانورادەرباین بەتایبەتیدەبێرێزبگرێ لەئازادیهاتووچۆ کۆبوونەوە کۆڕوکۆمەڵ

 .وبتواننلەراگەیاندنیگشتیودەوڵەتیبەشێوەییەکسانکەڵکلەوەربگرنوکاندیدەکاندەبێئازادنەبتواننرایخۆیانبۆدەنگدەراندەرببرنحیزب
 .ندنەدەوڵەتیەکانهەنگاوەکانیپێویس بەڕێوەبچێ بۆگەرانتیوەشانیناحیزبیدەوڵەتلەراگەیا

 
وکاندیهدەکانبهۆپێشهکەشکردنهیپالتفهۆرمیبۆئەنجامیهەڵبژاردنیعاداڵنە واڵتەکاندەبێهەنگاویپێویس بنێنبۆدڵنیابوونلەوەیکەحیهزب*

 .خۆیانمەجالیگونجاووبەرابەریانهەیە
وبەبێترسودڵەراوکێدەنگدەنگینهێنیوئەوەیکەدەنگدەرانبتواننئازادانەواڵتەکاندەبێهەنگاوەکانیپێویس وگونجاوبنێنبۆرێزگرتنلە*

 .بدەن
وایاسهاییبێجگەلەمانە دەسەاڵتداراندەبێگەرانتیبدەنکەدەنگدانئەخالقیبەڕێوەدەچێ وبەرگریدەکرێ لەفێڵیهانهەرجهۆرەکردەوەیەکهین*

خەڵکیبێالیەنئەنجاماهاتوووبەچاودێریِ  ژاردندەستەبەردەکرێ وژماردنیدەنگەکانبەدەس پێرسنێلیرهەروەهائاسایش دروستیپرۆسەیهەڵب
 .دەدرێ 

وونیواڵتەکهاندەبهێهەنگاوەکهانیپێویسهه وگونجهاوبنهێنبههۆدڵنیهابوونلەڕوونبهوونیگشهتیپرۆسههەیهەڵبهژاردن بهۆنمههوونەلەرێهگەیئامهادەبهه*
 .وچاودێرەرێگەپێدراوەجیهانیەکانبنوێنەرانیحیز

ووالیەنگرانیههانئەمنیەتههیبەرانبەریههانهەیەواڵتەکههاندەبههێهەنگاوەکههانیپێویسهه وگونجههاوبنههێنبههۆدڵنیههابوونلەوەیکەحیههزب کاندیههدەکان*
 .بەرپرسانیحکومەتیهەنگاوەکانیپێویس بنێنبۆبەرگرتنلەتوندوتیژیهەڵبژاردن

ەکیاندەبێگەرەنتیئەوەبکەنکەهەرجۆرەپێشێ کردنێکیمافیمرۆڤوسکااڵکردنلەپرۆسەیبەڕێوەچوونیهەڵبژاردن بەخێراییلەماوەیواڵتەک*
.زەمانی لەالیەنکەسیسەربەخۆوبێالیەنوەککومیسیۆنیهەڵبژاردنیاندادگاواڵمدەدرێتەوە

 

http://www.ipu.org/ 
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 لە ویکیپیدیاوە، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد
 

پاۆسەیەکیحیزبیبەعسبوو ئامانجیقاکردنیبنەچەیکوردوسهوتانیخهاکیکوردسهتانوهەڵتەکانهدنیژێرخهانی(حملةاألنفا :بەعەرەبی)ئەنفا 
 .کوردبووئابووریوالوازکردنونەهێشتنیکەلتووریرەسەنی

 
 ناوی ئەنفال

 
شههەڕیئەنفهها سههوورەتیهەشههتەمیقورئههانەلەدوایجەنگههیبەدربههاڵوبههووەوەبەمەبەسههتیروونکههردنەوەیدابەشههکردنیئەوغەنههیمەودەسههکەوتانەیلە

بەلێکهدانەوەیبەعهس.کافرەکاندەکەوتەدەستیموسه مانەکانوەکسهامانوچەکومەڕومهااڵت
نفا ئه. کوردبەکافرولەڕێالدەرلەقەڵەمدراوسەروماڵیحەاڵڵکرالەعەمەلیاتیئەنفا

داغرهیقهنتیقههوجومیانکردبۆمهوهکدارهوچه جێشعسبهتیبهداحوکومه۸۸۱۱ساڵیله
جیهاومنهداڵبهه جیهاژنکهانبههپیاوه.کیههلههوهجیهایهانکردنههڵکیانگهرتوهموخهه ههه

یجنهوبلههنتیقهدوایدابردنیانبۆمهعس لهتیبهیحوکومهجیابردنیانبۆبنکهکانبهرهپی
دانکهههنهههێخههواردنوئاویههانپههعزیبوهلێههدانوتهههوێبهههلههه .رعههرهکنههاویعهههیههنتیقهمه

ینتیقههمهیبیناکههوهرهدهلههیبیناکههوهرهدهردهبهیانمهردئههدهیکههوهئهدانوهئاویشیانپێ
دوایکاتێکیریاندا لهسهدابهخۆڵولمیاندهوهرئهبهلهمویخۆڵولمبوهههحراویبوهسه
نهدیهانفرۆشه چهکانیهاندهنجههگهتهئافره.یانخواردهێنانودهرهکانیاندهگالشهمداسهکه

کهردهکانیاندهنجههکهانوگهنهدوپیاوهکهڵدهشهۆفڵچاڵیهانهههپاشهانبهبی لههرهواڵتێکیعهه
 .وتوکانیانلێبوردنیانبۆدەرچووکهپیروپهملهڵێکیکهککۆمهیهپاشماوهساریاندالهدابهشۆفڵخۆڵیاندهبهوهدوایئهلهوهناویه

 
 بڕیاری ئەنجامدانی ئەنفال

 
بایاری٠٢١١یئازاری٩٢ردایەتیشۆڕشکەبەرزتریندەسەاڵتیبایاربوولەعێراقوسەددامحوسێنسەرۆکیبوو لەرێکەوتیئەنجومەنیبەناویسەرک

هەرپههێشدەسههتپێکیپاۆسههەکەهێزەکههانیسههوپایعێههراقئههازادبوونلەتۆپبههارانیئەو.یدەرکههردوبەپێههیئەوبایههارەئەنفهها ئەنجامههدەرێ ٠٨١ژمههارە
رژێمناوینابووناوچەقەدەغەکراوەکانوکوشهتنیزۆرتهرینژمهارەیئەوخەڵکهانەیلەوناوچهانەدابهوون هەروەههابەپێهیبایهارێکیعەلهیناوچانەیکە

 .حەسەنئەلمەجیدئەوشتومەکوسامانەیدەکەوێتەدەس جاشەکانبۆخۆیانبێ جگەلەچەکەقورسەکان
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 قۆناغەکانی پڕۆسەی ئەنفال     
 

:پرۆسەیئەنفا بەهەش قۆناغبەڕێوەچووکەبەمشێوەیەیخوارەوەپەیاەوکرا


گونهدی(31-21)ئامانجیئەمهێرشەلەناوبردنوێرانکردنی6488یساڵی64/3یشوباتبۆ23بەرگەڵولەگەمارۆدانیسەرگەڵوو:ئەنفالی یەک 
یگهرتەوە سەرپەرشهتیاریهێرشهەکە(سورداشودوکانبنگردوسەرچناروقەالچهواالنووچوارتها)دۆڵیجافایەتیبوو شااڵوەکەسنوریشارۆچکەکانی

فەوجهیسهەربەخۆیموالیهدەکانی31فەوججهگەلەمهانەش(11)لیهواو(21)بووهێزەبەشداربووەکانپێکههاتبوونلە(سوڵتانهاشمئەحمەد)اروکنلیو
رەش دۆڵەقەمچوغە شاخە)هێرشوپەالماریانبۆناوچەکەبردلەئەنجامدائەمگوندوناوچانەیانداگیرکرد611 هەمووئەوهێزانەزیاترلە6491

 دابان رووت قزلەر قەرەنگوێ مەوالن قەرەسەرد پیرباز دۆڵیمازەلە قەڵەمپاشا ئاسۆس قەرەچەتان شەدەڵە پیرەمەگروون زێوێ گەڕەدێ
وە یاخیهانچوخمهاخ مهاڵبهوو بەرگەڵهوو کهانیتهوو چهااڵ111مەرگەوشارستێن هەروەهائەمگونهدانەشوێرانکهرانلەهەمهانهێرشهداسهەرگەڵو کە

دەروواڵخیاخسەمەڕ قەیوانیسەروو قەیوانیخواروو سنگر میوالکە گاپێلۆن باڵخ گوێزلی هەڵەدن سێکانیان چالخ قۆمەرغهان کوێرەکهانیسهی
 .بەهۆیسەرماوبەفروبارانمردنلەڕێگاداکەبەرەوئێرانرۆیشتنکەس611کەسکوژراننزیکەی 211  - 211لولەگەمارۆدانیئەنفالییەکدا

 

هێرشههەلەهەمههووالیەکەوەئههای وقەینههاوچەکەیدا کههاتەکەیلەدواینههوێژیئەم6488یئەپرێلههیسههاڵی6یمارسههیبههۆ22اغقەرەد:ئەنفههالی دوو 
خەڵکیقەرەداغلەکاتیبۆمبارانکردنەکەدابهوونکەسگیانیانلەدەس دا (81)ئێوارەوەدەستیپێکردبەبۆردومانکردنیگوندیسێوسێنان لەئەنجامدا

 .بەدووبەشەوەهەندێکیانبەرەوسلێمانیرۆیشتن ژمارەیەکیشیانلەرێگاگیرانوئەنفا کران
 

مهاربهوولەشهااڵویئەنفهالیسهێگەورەتهرینوبەرفراوانتهرینهێهرشوپەال6488ئەپرێلیسهاڵی21ئازاربۆ9لەناوچەکانیگەرمیان:' ئەنفالی سێ
کەالر دوز قادرکەرەم کفری چەمچەمهاڵ تیلەکهۆ پێبهاز سهەنگاو تەکهیە بەشهێکلەنهاوچەی)بۆسەرکوردستانکەهەمووناوچەکانی6488ساڵی

یەیگهرتەوە ونهزیکەیگونهدیئەمنهاوچە(111)ئاغجەلەریرامهاڵیوزیهانێکیئێجگهارگەورەیگیهانیومهاڵیبەبەدانیشهتوانەکەیگەیانهدونهزیکەی
6488یمهانگیچهواری69سیهەزارژنومنهداڵوپیهروگەنجهیبهێسهەروشهوێنکهرد لەگەڵوێرانکردنهیچهوارنهاحیە تەنههالەیەکرۆژدالە(31111)

 وویرەوانەکردنپاشانیششوێنبزریبیس هەزارژنومنداڵوپیاویلەهەردووگوندیکوڵەجۆوملەسوورەکۆکردەوەوبۆناحیەیقۆرەت(21111)نزیکەی

جلوبەرگوپاشماوەیئەوخەڵکەلەقەاڵسەربازیەکەیقۆرەتوومابوو لەئەنجامیشااڵویسێیئەنفالداسەرجەمگونهدەکانی6446کردن تاساڵی
:گەرمیانتەخ کرانوسوتێنرانزیانەکانیئەنفالیسێ


گوندوشارۆچکەوێرانکران6-928
هەزاریانرەوانەیزیندانەکانیرێژمکران61هەزارخێزانراگوێزران 2-91
9ئافرەتیناوچەکانیزەنگنەوجەباریوسەنگاولەگرتوخانەیدوبزبەندکراببون(9919)-3
ئافرەتیناوچەجیاجیاکانلەناحیەییایجیبەندکرابوون(1111)-4
دینههار(11)منههداڵلەگەڵئافرەتانههدا کەدەیانیههانلههێمههردووەهەروەهههاچەنههدانمنههداڵیشههەشمانههگتههاکویەکسههاڵهەریەکەیبە(9111)گرتنههی-1

 فرۆشراوە
پیاوسەرنگومکران(9191)-1
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کردنبەرەوش وکەرامەتیئافرەتانوئازاردانیان دوورلەدابونەریتیمرۆڤایەتیبۆیەسهوپایعێهراقتهاکوهەمهوونهاوچەیگەرمیهانیسوکایەتی-9

کەوتبوەبەردەستیشوێنبزرینەکردونەگەڕایەوەدواوە بەڵکودواتریشواتەلەدوایشااڵویئەنفالیسێهەنهدێجاروێرانوخاپورنەکردوئەوخەڵکەی
 .کۆپتەروسەربازیلەناوچەکەدەسوڕایەوەنەوەکگیانلەبەرێکیانخانویەکلەناوچەکەدامابێ

 
ڕێهداروئهاغجەلەروتەقتەقوگونهدی)شهااڵوەیئەنفالهداهەمهووناوچەکهانیلەم6488یمەیسهاڵی8بهۆ3دۆڵهیزێهیبچهوکلە:ئەنفالی چهوار 

ی91 1کهاتژمێر6488یمایسهی3سهەرەتاکەیبەکیمیابهارانیگونهدیگهۆپتەپەدەسهتیپێکهردرۆژی.عەسکەروکۆپتەپەیگرتەوە هەروەهادەشتیکۆیە
کەسبهوونەقوربهانیلەکهاتیبۆمبهارانکردنەکە 619ۆژوویمهانگیرەمەزانکەنهزیکەیئێوارەکاتیخەڵکیگونهدەکەخۆیهانئامهادەدەکهردبهۆشهکاندنیر

یمایسگوندیدەلۆیناوشوانموشەکبارانکهراسهێچهوارپیهرەژنوچهوارمنهداڵیکوشه لە1کەسلەگوندیعەسکەربەهۆیکیماوی لە4هەروەها
ئافرەتومنداڵێکیانتێدابوو ئینجاهێرشکرایەسەرگوندەکانیخاڵەکوتیاینزیکدەکۆو3کەکەسیاندەستگیرکردوشوێنبزریانکرد(28)دواییشدا

رۆژلەجیهاتی62کەسیبەسااڵچوودەستگیرکرانکەنەیانتوانیبووهەڵبێنوخۆیانرزگهاربهکەن هەروەههاخەلکهیگونهدیدەرمانهاوی1زگیلەتەنها
کەسیاندەستگیرکراو34کەسگیرانوشوێنبزرکران هەروەهالەگوندیئەسکەندەربەگ24روەهالەگوندیقەرەسالمیخواردنتەنهاگیایاندەخوارد هە

لەناوچەکهانیشهااڵویئەنفهالیکەس(1111)گونهدلەنهاوبهران هەروەههانهزیکەی239شوێنبزرکرانبەهەموویانەوەلەشااڵویئەنفالیچواردانزیکەی
 .نوشوێنبزرکرانچواردادەستگیرکرا

 
ی1یەکەمپەالماریسوپالەمهێرشەداکاتژمێر6488ئابی21یمایسبۆ61لەدۆڵوچیاکانیشەقاڵوەورەواندز:ئەنفالی پێنج و شەش و حەوت 

ەک ئەسههپێندار عەلیههاوا وەرە نههازەنین کاموسهه)بههوولەمکههاتەداچەنههدفههاۆکەیەککەوتههنەکیمیابههارانکردنههیگونههدەکانی6488یمایسههی61ئێههوارەی
کەسکههوژران ئەوەیشههایانیباسههکردنبێهه ئەوەیەلەمشههااڵوەیحزبههیبەعسههداپێشههمەرگەتههوانی31لەمپەالمههارەلەگونههدیوەرە(سههماقولیوبههونێ

بالیسهانو)یمهایسگونهدەکانی23بەرەنگاریەکیباشبکاتونەیانتوانیلەمشااڵوەیئەنفالهدامەبەسهتەکانیخۆیهانجیبەجهێبهکەن لەپهاشنیهوەڕۆی
 .هیرانودۆڵەکانیدەوروبەریبەخەستیدرانەبەربۆمبیکیماوی

 
لەمشهااڵوەدابەعهسویسهتیبەبێهدەنگیلەناوچەکهانیبادینهانبهداچهونکەنهزیکەلە6488ئەیلولیسهاڵی1یئاببۆ21بادینان:ئەنفالی هەشت 

 خەڵکیانلەوکردەوەدڕندەئاگادارکردەوە PDKکردەوەقیزەونەینەزانێ وسزاییبدا بەاڵمپێشمەرگەکانیسنوریتورکیاوبۆئەوەیئەوروپابەم
 رۆژی پێشمەرگەی29لە بارەگای سەر هێرشکرایە ئێوارەدا لەو هەر ئەوەش دوای هێشویی  بۆمبی بە گارە چیای سەر هرێشکرایە ئابدا لەPDKی

یئابداهێرشیکرایەەسەرگوندیبرجینیناحیەیزاویتە گوندیتوێکاو21لەرۆژی.پێشمەرگەیشەهیدکرد61وزیوەشکانینزیکسنوریتورکیا
یئابداگەورەترین21کەسکوژرانهەرلەرۆژی91تالکروی ئەوبەریزێیخاپوروهێسیوخەرابیاویەکمالەیبەرواریسەرووکیمیابارانکراننزیکەی

هەردووگوندیرێکانیونێروەیییانکیمیابارانکرد وخەسترینهێرش سەرگوندەکانیشێروانەوردیناوسارتکیوهەرلەوشەوەدا یکیمیاویکرا
گوندیناوچەکەبۆمبارانکران 11هەروەهاگوندەکانیبرکەڤرێووەرمێلیوبلێجانێوبانێیبەفرۆکەوکوپتەرکیمیابارانکرانبەشێوەیەکیگشتی

کەسشوێنبزرکرانلەگوندی26کەسکوژران لەگوندیکربی عەلی98بەهۆیئاگادارکرنەوەیپێشمەرگەژمارەیەکیکەمخەڵککوژرانلەگوندیهەمزە
یەکیشدەستگیرکرایئابداهێرشیبۆکرالەئەنجامدادەیانهەزارخەڵکیئاوارەیتورکیاوئیرانبوونژمارە28کەسشوێنبزرکرا لە68کربی تیموریش

کەسولە99پیاوشوێنبزرکرانهەروەهالەگوندەکانییەکمالەیدۆسکی83کەسولەوەرەخە 611پیاوولەمێرگەتوی43لەگوندەکانیسارکێ
 .پیاوشوێنبزرکران132گوندیناوچەکە31کەستیاچوون لەکۆی43گوێزێ
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 نی دیالن رۆشانی الیه  کاری  له ئاماده
 
بێهههجیاوازیهانکهانیزاراوهنهدیچهکههیانههکهزمانهویشئهدا پێشاندهکوردانکۆنیکێتییهومینێسوڕدهلێیریسهپییاوکهیهههبنجیئامیلێکی"
 6".یهههجیاوازیئێرانییورهگهزمانیڵگهدهکیهندازهههتارچیگهئه یهئێرانیزمانێکیو ئهزمانکیهوهرێزمانهونگدهباریلههێشتا
 
بوونیههه)وهیهشهێوهمبههکهوردیزمهانیبێنههوهاڵمبهه.یههههجیاوازییهانکیههڵگههدهیشزاراوانههوئه یهههجۆریبهجۆریزاراوهکوردیزمانی!ئا
تنانههتههکهزانهندهچهاکزۆر یههههزمهانوانیوزمانهانڵگهدهکاریانورسهیسانهکهوئه.وهبووبێتهتاقدونیاتریزمانانیله(جۆربهجۆریزاراوه
 .یهههیانزاراوهجهانیشکانیزمانهوتووترینپێشکه
 

لههزیهاترنووسهیوهی-"'قاتیههبورهانی"رهانگیفهبووکهکیداتایهرهسهدهمۆیین.در؟بااوهلێیزاراوهخووادا یهفارسیکوردی لهزماننزیکترین
یوانههئهکههیههههجییهاوازییاننهدهوهئهکیهڵگهدهنکهپێدهیقسهسکۆتالندووێ زونندهلهلهکهیئینگلیسییهوئه(.2)کردوووهژماریزاراوهنجاپه
 .بکاگێژهرهسهتووشیبوونئینگلیسیفێریالوهله

 
وازمانیلێگهچونکوورز بهرهههیلووتکهگاتهدهبوونهسروشتیمئهکوردیدازمانیله بهسروشتییێکیدییادهزمانانیترالهرگهئه زاراوهبوونیهه

زمهانیکههچێبهینڕوانیچهاوهبهێدهئێتهر بااوهنههلێیانزاراوهجیاوازیهێشتاشوینکهدهوکردوهتییانخزمهبێگانهوخۆمانهداپهچهوراستهبهنهه
 .تییهههئێستاکهبێباشتریوهلهحاڵی وهتییهبێخزمهمووههمبهکوردی 
 

رجیمههو هههلههوهمنههالیبههنهدێکیان ههاڵمبههنهاوبچن لههسهانکهکۆششهیبهنگهرههیندێکیانکههۆیانهلێگهبوویوربهزمانداله زاراوه
ڵکووبهههکهوردیزمههانیرهههکنههب ههێمتهوانمدهزیهاتر شوهلهههن بهدهالمانکهههزمانهرسههلهخۆیهانقورسههایینهینوانههلهنزێکیشهها رۆژێکهیدواوئێسهتا
بانههلهێگهوێمرگههئهکرددهنههمقسهانهمهن.کاترزگارکانیزاراوهبوونیههلهخۆیکهنییهباراندالهیوهئهوی زهرسهزیندوویزمانیترینوتهپێشکه

 .دوێندهمانکهزمانهکانیزاراوهلهت نایهوەکردنهتۆڵهدهسێکیمایهکهوورهگهچاکێکینهکوووهکورد واریخوێندهندێهه
 
ڵکووبههرادانهێ خهۆکهوردکارانیخوێنهدهوزانایهانمیردهبههلههتیوایهتهنهپێویستێکیکوووهکهنییهکارهوئهمانکهزمانهکانیوهزارهبردنیناوله

شوێنێکیلهکوووهرههکه نووسینهکگرتووییهزمانێکیبوونیهه هێنانهنوێنێدهخۆیگران ئەرکێکیوورهگهپێویستێکیویشئهپێویس  کوووهیوهئه
جهۆرزگایدهزرانیدامههاههروهووهتهڵهێناوهههپێشورهبهباشینگاویههئێستاتامبیستهیرخهچهتایرهسهلهکردبۆمانئاماژهداکیهپێشهمئهتری

 .نبیکهبێدهتییهوایهتهنهرکهئهمئهکردنیجێبهجێپێناویلهکهکرێ لێدهتیانخزمهلێگهڕوانیچاوهکوردیزمانیبۆزانستیجۆریبه
 یههههجیهایجیهایزاراوهکهوردیزمهانیوتمهان.کوردییههزمهانیکهانیوهزارهباسهیکهکهتهبابهستیئهرسهوهڕێمهگهدهووهبامهدهلێرهباسهالمئه

 کارێکیوهمنهالیبهکهکههۆیهنیاتهنادا س دهئێرهبووکردنیانباسکهیههههۆیلێگهتر زمانێکیمووههئیکوووهزاراوانهمئهبوونییداپه
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باسهیرهههبۆیههریان سههکردبێتههنهوتۆیئههکارێکییابووبێنهرههیانوهئهترزمانانیکهیهوانهلهوکردووهکاندازاراوهبوونییداپهلهیورهگه

 .یدابوونیانپههۆیباسیرسهچینهدهپاشانن کامانهکوردیزمانیکانیزاراوهبزانینباجارێاڵمبهم کهدهیانهۆیهمئه
 
تهاکههیقسهانهوئههزۆریشهیبهوهمنههالیبههوبووهیهتهبابهمئهگاریرهبهجۆرێبهسهکهههروکراوهقسهلێگهکوردیزمانیکانیزاراوهرسهله
-بهێکۆششهیووهلێکۆڵینههگشه لههیوهه"وبهووهنگیدارهفهخۆرههاڵتناسانییوهلێکدانهوبیرکاراییژێرلهکراونکوردیزمانیکانیزارهرسهلهئێستا
زانایانههسهتهدهوئههچونکهووکرابوو نههئێسهتاتهاکههپێویسهتهکهوردیکهانیزاراوهمووهههرسههلهگشهتیکارێکیکهیهوهئهس دهدێتهزانایانییوهپسانه

چههاکیبهههوبووننهههئاشههنادروسههتیانیبێههژهووشهههراسههتیئههاههنگیوزمههانیگیههانیبهههکۆشههان تێدهزۆریههشیوهئهههڕایرهسهههوبههوونوهرهدهئههیزۆریههان
خهۆیهانها دهالوهبههتریهانکانینههالیهووهبوونههدهوردلێهیوگهرتدهیانگۆشههنهدێههکیهزاراوهیوهلێکۆڵێنهبۆهاههروهوکرددهنهلێریانودهرهسه
رێجارندێههبوو واوناتهزۆرجارانکانیانکارهبۆیهجا وهبگرێتهزاراوانهوئهالنێکینیاتهیتوانیدههاتدهبیریاندابهزاراوانهوئهیربارهدهیوهئه
وسهندپهوشهتێکرهوانئههکارییشێوهووهلێکۆڵێنهوشتیرهکهناکرێوهئهئینکاریاڵمبهکرد دهرگێژهسهتۆشیمرۆڤیجاریشلێگهوگۆڕیدهمرۆڤله
 3."بوودهزۆرترتڕهکهزارانههگیراردهوهسرنجیوئهکردباچاورهوانیانئهوشتیرهکهزمانههلیئهرگهئه بووهرزبه

 
رهههیهاکهوردیزمهانیکهانیزاراوهلههویهدانمهبێنههرههنگییانفههکهارییشهێوهبههکهوردزانهانیلهێرگههئه پێکهاوهپهاشیکهنیشانهموکریدوکتۆر

نههگهده"یهدانیمه"یێکیوهلێکۆڵینههبههنکههسه دهونکههرزگارنگیرهفهزانایانیرایوبیرکاراییلهخۆیانرجێمهبه وهبکۆڵنهزمانیدیکهتێکیبابه
کههکهرددهباسمشتانهولهلێگهباسندهپهجێگاکهرگهئه هێناوهستییاندهبهنگیرهفهزانایانیبێههدانجامانهئهوئهرسهبهزۆریکهها وهنجامیئه
 .ڵهههنجامیئهیێنێتهبیگهبێههراپیخهنیازێکیهیچیوهه-بێورێبهڵهههبهخۆرههاڵتناسزاناترینبێوانهلهیانکهیهرههنگهره

 
یشههێوهبههاریلهههین بههدهکههوردیزمههانیواییرماناهفهههواڵتسههتهدهنههدیڵبهمهلهههرنجێکسهههرگهههئهچههین؟کههوردیزمههانیکههانیزاراوهبههزانینبهههئینجهها

 .چاوربهوێتهکهدهجییاوازمانلێکیناوچهسێیوهکردنهقسه
 
پشه بههوینکهسهتپێدهدههێ ێهکبیهربهه وهبنهجییادهلێکسندووسودۆڵێیدزهیناوچهکهداشوێنهولهقدهورمێدا گۆلیخۆراواییکنارهله-6

دا-کهسههحهوقمیشهلینێوانبهوشنگاروزاخۆودهۆکوئاکرێگاتهدهتاخۆراواورهبهههرواوواندزێرهباکوورییهێنینهدهوڕێنینپهتێدهیدایهشنۆ
 .کورمانجاچییایوفرینئهیێنینهیگهدهوێنه' ئهراس رباسییهدهباشووریبۆینکهدهربازیده

 
رووبهاریوهگاتهدهتاینکهدهربازیدهدا-کرماشانندیڵبهمهباکووریبهوگرینڵدهههوهه-دانمهحهخۆراوایندیڵبهمهلههێ ێکبیربههاروهحه-2

 .جلهده
Dabesh búnewey zarawe serekékaní zimaní Kurdí 

 

 کێکانی زمانی کوردی ره سه  ی زاراوه وه ش بوونه دابه
 
زمهانیکیرهسههیێکهیزاراوهیانداشههبهرهههلههکههش بهسێکاتهدهکرێدهتێدایقسهکوردیزمانیبهیندهڵبهمهوئهمووههبیرییههێ هدوومئه
 :زاڵهکوردی
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کاری حهه (زیهدیبایه)اللیجههشهکاکی رکی حههکرێ؛دیهدهبهتێداینهزاراوهبنوئهم کهیههێ یباکووریوێتهکهده(:رووسه)باکوورییزاراوه-6
 .بادینی دومب ی فرینی ئهجزیری بۆتی 
 
بهێراسه یوهئهکه "سۆرانی"یزاراوهڵێندهپێیپابانگیکیڵهههبهودوههمهێ یباکووریومکهیههێ یباشووریوێتهکهده:ندیناوهیزاراوه-2

 .ڕووسی گهیی سنهجافی شوانی سلێمانی سۆرانی موکریانی ن؛ههزارانهبنوئهداندهڵبهمهمله.یهندیناوهیزاراوهلهیێکیزاراوهبن"سۆرانی"
 
کرێ؛دیهدهبهتێهدایزارانههبهنمئههکههزاڵههکهوردیزمهانی(خهووارووی)باشهوورییزاراوهدوهههمهێ هیباشهووریلهه(:خوواروو)باشوورییزاراوه-3

 (.هلیپهکۆیانیلیفه)پچووکلوڕیکی لهندی وهپیرهکولیایی لووڕی کهکرماشانی 
 
لههدووریڕایرهسههنهههکهوردیزمهانییدورگهدووکوردیدازمانیندیناوهئووباکوورییزاراوهندیڵبهمهله(:دملی)زازاییو(ورامیحه)گۆرانی-9

.ندیهداناوهیزاراوهیناوچههلههیههگهۆرانیوبهاکوور لههیهه(ناسراوهدملیشبهکه)زازاییویشئهکن یهوهبنهلهب ێتوانیدهسانیههبهپیاوکتریه
نهاولههو9نوولههکهورێهژاولههیوهلههبێجگهه ئههورامانههیهههیڕهپهتێیدایێکیناوچهترینورهگهچۆنکوورکردوهدهناویورامیههبهزۆرترگۆرانی
 .یهودابرهلهخچووربهچهوکۆر پاڵۆ لهزازاییش.کرێپێدهیقسهیش-کبهشهونهنگهزهواڵنباجههۆزی

 
لهههبتلیسههیفخانیرهشههه کههردوهیێکیقسههههههاتوووهسههیکهرههههیهههزارهبههنمئهههیربههارهده.کههوردیزمههانینههدیڵبهمهخههوواروویشههیبهوێتهههکهدهلههوڕی

نێن دادهفارسییانزمانیزارێکیبهئێرانیونگیرهفهخۆرههاڵتناسیوزاناهیندێکنێ دادهکوردیزمانییورهگهیزارهچوارلهکێکیهبه"دا-فنامهرهشه"
زمهانێکیڵکۆبه نییهفارسیاڵمبهنرێ  دادهخۆراوایی-باشووریئێرانیزمانێکیبهلوڕیوهرێزمانهروویله"ڵێ؛دهویهههکیتریرایهفوادما کهدوکتۆر

تیتایبههبههدوههمیهان اڵمبهنازانن کوردبهوهیییهوهتهنهروویلهخۆشیان نیهکوردیوهزمانهروویلهکۆوهختیاریبهمیانکهیهشیبه.یهخۆربهسه
اڵوتێکههنجامیئههلههوهزمانههروویلهتاهه وهکرێنهنهجیاکوردلهوهیییهوهتهنهروویلهئابووریورامیاریومێژووییهۆیلێکگهربهلهئیراق له

 5."رگرتوهوههاڵتیخۆرهکوردیلهزۆریانوهبوونه
 
وقسهکاراییلهدووروتیوایهتهنهسۆزیوس ههلهدوورزانستی یوهلێکۆڵینهبهپێویستیتێکهبابه نیهکوردییایهکوردیلوڕی تیبابهمئه

وێکچهوونیبهههههروکانههڵتێکههدۆشهاوودۆکوێرانههتیکوردایههکههیکیوهلێکۆڵینهه.یهههنگیرهفهنهزاناییانگیرهفهخۆرههاڵتناسیفاڵنهناوبانگی
ڵگههدهکهارانهدیهههێنهانیکاربههیشێوهیاوشهندچهیوهئهربهلهرههکهواشیێکیوهلێکۆڵینه.کوردیبهکانهلوڕیلوڕی ئووکوردییێکیوشهندچه

کهوردیلههلهوڕیوبێ نههوهشهانهڵوهههدهکههوپتههوقهایمواکیرایههبههکرێنهه گوتهوهوایزمهانوان وخۆرههاڵتنهاسفاڵنههیهاکیهشوبهێنهدهفارسی
 .یهههیدانیمهیێکیوهلێکۆڵینهبهپێویستیتهبابهمئهکوردیبهوکورتیبه.دابپچاێ

 
6488چاپیبیهی زهحمانیرهبدو ئهکوردی زمانیقامووسیله
 

 :تێبینیورچاوهسه
 
م سهاڵیکههنهدییهم بهکههرگییهد گۆڤهاریکهۆڕیزانیهاریکهورد بهههمهزههرئهما مهکه.رگێاانیدیمێدێکانن وهوهمینۆرسکی کوردنه.پرۆف-6
 .113ڕیخدا الپه به6493
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 .96-39ڕیک الپهرگییه به'مۆیین بوراهانیقاته.در-2

 .8ڕی الپه6419دانش یهایکوردی تاران کتێبخانهدیموکری گۆرانییاترانهمهمه.در-3

 .یباشووریداندیزاراوهڵبهمهیپچووکنلهدووناوچه-9

.22ڕیخدا الپه به6496 ساڵی9بیونووسینیان گۆڤاریکۆڕیزانیاریکورد ژمارهدهکانیزمانیکوردیوزمانیئهما فواد زاراوهکه.در-1
 

ar/node/215-http://www.kurdishacademy.org/?q=ku:سەرچاوە
 

======================================================================= 
 
 

 
 

ئەمجهارە..ئەکهرێبهۆکەمهیوئەوتهرێلەبهارەوەزۆریهەڵهدەگرێ زۆربابەتەئەوچونکەدەکولێتەوە برینماندەکرێ  ژنئازادیولەمافکەقسە
وحههزبولەدیههنقسههەنههاکەم کۆمەڵگههاودابونەریهه باسههیپیههاوان نههاکەمەدەمههمروی

ئۆبههاڵیودەکەیههنلێههوەباسههیانبەردەوامکەنههاکەمفههاکتەرانەئەوهەمههوووحکههومەت
 ..ئەکەمژنخودیباسیئەمجارەهەڵەواسین پیاژنیانهەلومەرجیدواکەوتویی

 
خهههۆیدەکهههاتبهههۆشهههەڕیانودەکهههاتمافەکهههانیداوایکەژنەیئەومهههنبەبهههاوەڕی     

ئەوکەتەحەدایزیهرەکەژنەئەوبەڵکونیە زیرەکئەس ەنژنەئەودەزانێ  بەزیرەک
بکەیه  مهافداواینهیەئەوەسهەردەمیئیسهتا..دەکهاتمافەکهانیبەپیادەکردنیجیهانە
 ..پیادەبکەی مافەکان ئەوەیەکاتیبەڵکو

 
خۆیهدابەسهەردەسەاڵتیژنهیوادارمبەڵکوهەبی  پیاودابەسەردەسەاڵتیژنهیوادارنیم«:دەڵێژنانئازادیەکانیچاالکوانیوۆڵستۆنەکرافتیماری     

 «.هەبێ 
 

لەبیهدۆزینەوە دەبێه بەاڵمهەمهانە هەموومهانشهتێکەدەسەاڵتبدەین سەندنیهەوڵیوبێ کەسێکالینیەشتێکدەسەاڵتکەیسەدالەملەبەرئەوەی
خودیبەاڵمئەهێنێ  بەکاریوئەکاتپیادەیودۆزیویەتیەوەدەسەاڵتیهەمانە.کەسایەتیمانبەهێزەکانیخاڵەدۆزینەوەیخۆمان خودیناسینیرێگەی

چەوسهاوەورۆڵهیبەبهوەخەنهیئەویترودەس داوەتەخۆیهەمانەنیە گرنگهێندئەویترناسینیگرنگە خۆناسینهێندیچونکەنەناسیوە هێشتاخۆی
 ..ئەڵێتەوەقەوانیەکبەردەواموقوربانی

 
نهیەپیاوێکهیچبۆهەرگیزنەبێ  خۆیژنپاسیڤیئەگەربکاتژنکەحوکمیپیاودەس بداتەمافەئەودونیایەدالەمنیەشتێکهیچوایەباوەڕم     
 دروستدەکەن دیکتاتۆرەکانالوازەکانمیللەتەهەمیشەمیللەتانداسیاسیمێژویلە..نەبێ رێگەخۆشکەرخۆیژنەکەئەگەرژنێکەوەبەسەرحاکمببێتە
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بوو الوازئەگەرئەبێ  لێهاتووبەهێزوحاکمەکەیبێ بەهێزئەگەرمیللەتناکات دروس الوازمیللەتیدیکتاتۆرنابێ  دروس لەخۆڕادیکتاتۆرچونکە
 ..ئەبێ دیکتاتۆروجەربەزەحاکمەکەی

 
لەتەنهانەکیەکسانی بوترێپێینیەشتێکجیهانلەتەواویبگرەرۆژهەاڵت ناوچەیحوکماانیەیوکۆمەاڵیەتیسیستەمەئەملەسایەیهەڵبەتە     
شتێکبێ  هەمانیەکوەکووهەموودەبێ کەئازادیومافدەوترێپێیهەیەشتێکبەاڵمتریشدا پیاوێکیوپیاوێکلەنێوانبەڵکوپیاووژننێوان
ئهادەمیزادشهتەباشهترینکەیاسهادەوتهرێپێهیهەیەشهتێکلەمهانەجهگە…هەمانبێه هەمهوودەبێه کەبایاردان وهەڵبژاردنمافیدەوترێپێیهەیە

 ..کەوکەبەئەملەسەرژیانرێکخستنیبۆپێبردوەپەیلەکۆنەوە
 

دەبێه ژنبهۆیەئهێمە جیههانیوەکهوونهادادپەروەریدواکەتهوولەجیههانێکیبەتهایبەتنهیە بهونیشهتێکالەههیچیەکسهانیبێهودەیە بیرۆکەیەکییەکسانی
دەکەنەوە لەخۆیهانبیهرتەنههادەکەنیەکسهانیباسهیئەوانەی..نەیهدۆزیوەتەوەوکەهەیەتهیدەسهەاڵتەیئەودەسهەاڵت پیهادەکردنیسهەربخاتەفۆکەس

 ..ئەکەنەوەترلەوانیبیرئەکەنلەدەسەاڵتباسکەئەوانەیبەپێچەوانەوە
 

بیکەیهنەواقیهع بیکەیهنەیاسها بیکەیهنەکهردوەباسهمانکەئەوەیئەوەیەکهاتیئێسهتانەکهردوە بەههیچهیچمهاندەکەیهن لەیەکسهانیبهاسدەمهێکە     
ترادیسهیۆنالەکانلەبیرکهردنەوەدەربهازبونهەوڵهینهادەین ژیانمهانسهتایلیگهۆڕینیهەوڵهیئهێمەئەوەیەئهێمەداجیههانەیلەمرودەداتئەوەی..دەسکەوت
تەنهههادەسههەاڵتکەکۆمەڵگههایەکیشهەر..گههۆڕێنههایەتەگۆڕانکههاریەکهههیچوخههۆیەتیوەکههوژیانمههانپراکتیکههدالەبەاڵمدەڵێههین زۆربەتیههۆرینههادەین 
 ..پێناکەوێ وناکاتگەشەبوارێکدالەهیچهەرگیزبێ رەگەزدایەکلەدەستی

 
وئەنوسنژنەوەئازادیەکانیومافلەبارەیکەبەهێزترەقەڵەمانەشئەولەهێزیتەنانەتنیە کەمترچەکێکهیچلەهێزیهیچیژنتوانایهێزو     

 ..ناکەنبەرجەستەهیچیخۆیانداراستەقینەیژیانیلە
 

گوتەیەشیئەو.وەستابێ لەپشتیانەوەپیاوێکدانانێمژنێکهیچبۆرێزهەروەکباۆم پیاوێکەوەلەپش نابمرازیهەرگیزخۆمبەشبەحاڵیدواجار     
پیهاوەوەپشهتیلەژنهیوکهردوەمەزنبەپیهاویوەسهفیچهونکەبیسهتبێتم گوتەیەپاوپوچترین«هەیەژنێکمەزنەوەپیاوێکیهەموولەپش »:دەڵێکە

هێشهتاکەژنهانەیەئەوئەق هیلەهەڵخەڵەتانهدنیجۆرێهکئەمەشبوبێه  لەپشهتیەوەکەسنهیەبەوەپێویسهتیبێه مەزنکەسێکئەگەرهەروەکداناوە 
 ..نەدۆزیوەتەوەخۆیان

 
 ٩١٠٢یئابی٨ڕێکەوتی/ماڵپەڕیهاواڵتی:سەرچاەوە
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 ژیاننامەی جۆن کوینسی ئەدەمز، شەشەم سەرۆک کۆماری ئەمریکا 
 (٩٢٨١بۆ  ٩٢٨١خولی سەرۆکایەتی )

 
 یسیدههاگوفریدێڵفرانک

 
 ڵماسیئهوسرهخه:وهئینگلیزیهله:و

 
رووەوە زۆرلەوەکردبوو ئەمریکایواڵتیسەرۆکایەتیپێشترباوکیشیکەبوویەکگرتووەکانویالیەتەکۆماریسەرۆکیەکەمئەدەمز کوینسیجۆن

باوکەشانیلەشانیروانگەکانیوسروش هەروەهاوپیشەکەیوەک
ماساچوسێتسباەینترییناوچەیلە٠١٨١ساڵیلە.دەدابەناوبانگەکەی

بوودایکلە سەربەپێنەوەگردیبەرزاییەکانیسەرلەدواتر.
دەکردبانکەڕیگردیپێکدادانەکانیوشەڕسەیریمەزراکەیانەوە  لە.

ولێهاتووزمانزانێکیباوکی سکرتێریوەکئەوروپالەکارکردنیماوەی
 .دەرهاتلێرۆژانەییادداشتیوریاینووسەرێکی

 
بەبووکرد تەواوهارڤاردزانکۆیلەخوێندنیئەوەیدوای

پارێزەر ویالیەتەتایبەتینێردراویوەکساڵیدا ٩٨تەمەنیلە.
بەرزپلەیپاشانوکرادەستنیشانهۆڵەنداواڵتیلەیەکگرتووەکان

کۆماریسەرۆکدواتر ساڵشەش.هەڵبژێردرایەکگرتووەکانویالیەتەسێنایبۆدا ٠١١٩ساڵیلە.بەرلینلەئەمریکابااڵینێردراویبۆبوووکرایەوە
 .کرددەستنیشانیرووسیالەیەکگرتووەکانویالیەتەنێردراویوەکمەدیسۆن ئەمریکا 


بەتوانیکەئەمریکادەرەوەیوەزیرەکانیگەورەترینلەیەکێکبەبووئەدەمزدا مۆناۆکۆمارسەرۆککابینەکەیلەدەرەوەوەزیریوەککارکردنیبە

دەستبەرداریئەوەیبۆرێککەوتنێکبگاتەئیسپانیالەگەڵتوانیورێکبخاتئۆریگەنناوچەیهاوبەشیداگیرکارییپرۆژەیئینگیلستانلەگەڵوهاوکاری
 .دابرێژنمۆناۆدۆکترینیوبیرۆکەئەمریکاکۆماریسەرۆکلەگەڵتوانیهەروەهاوەبن خوارەوەوسەرەوەفلۆریدایناوچەکانی

ئەژمارکۆمارسەرۆکایەتیبۆشیاوسیاسییجێگریتاکەوەکدەرەوەوەزیریئەدەمزینۆزدەیەمدا سەدەیسەرەتاکانیلەباوسیاسیینەریتیپێیبە
هاتنەبۆرێگەیانهێدیهێدیجەماوەری بژاردەیەکیبۆهاتوهاوارپێشودا٠١٩٢ساڵیلەسەرۆک هەڵبژاردنیکۆنانەیرێوشوێنەئەمبەاڵم.دەکرا
 .دەکردخۆشهەڵبژاردننوێیمیکانیزمێکیئارای

 
کۆمەڵێکیانهەروەدەسەند پەرەیانبوونخەریکدەستەگەراییوکەرتگرایی-کۆماریخوازەکان-گۆڕەپانەکەسیاسییپارتیتاکەناوەوەیلە

دواوەیکەوتەهەڵبژاردنەکاندادەستەیوجەماوەریدەنگدانییدووهەرلەبوو باکوورکەرتیکاندیدیکەئەدەمز .هەبووسەرۆکایەتیبۆخۆیکاندیدی
ئەیچویلیاملەیەکەهەرپێشەوەیکەوتەبەاڵمجەکسۆن ئەندروژەنااڵ زۆرینەیکاندیدەکان لەکامهیچئەوەیکەبەرلە.ک ەیهێنایوکاافۆرد.

.لێدرابایارییەکەمکەسیسێنێوانلەنوێنەرانەوەئەنجومەنیالیەنلەهەڵبژاردنەکەئاکامینەکردبوو مسۆگەرهەڵبژاردنەکانیدەستەیدەنگەکانی
ئینگلیستانیکەرتیکاندیدەکەیبەهێزییپشتیوانییەکینوێنەراندائەنجومەنیلەبوو ئەدەمزپرۆگاامەکەیهاوشێوەیپرۆگاامێکیالیەنگریکەک ەی 

  .کردئەدەمزیواتەنوێ
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کەدەکردەوەباڵوتۆمەتەیانئەوتووڕەکانیهەوادارەوجەکسۆن.کرددەستنیشاندەرەوەوەزیریوەکک ەییکۆمار سەرۆکبەبوونیلەگەڵئەدەمز 

 .پێکرددەس ٠١٩١ساڵیلەئەدەمزچنگیژێرلەسەرۆکایەتیدەرهێنانیبۆهەڵمەتیانخێراهەروەکرابوو «ژێربەژێررێککەوتنێکی»
 

هەرەنەتەوەییپرۆگاامێکیسااڵنەیدا پەیامییەکەملەبەاڵمدەبێتەوە دژایەتیرووبەڕوویکۆنگرەدالەکەدەیزانیباشئەوەیسەرەڕایئەدەمز
یەکتربەکەرتەکانئاوی کاناڵیوخێرارێگەیلەتۆڕێککردنیدروس بەفیدڕاڵحکومەتیکەکردئەوەیپێشنیاریکۆمارسەرۆک.راگەیاندگرینگی

 ٠١٩١ساڵیلە.بپارێزرێ وپێبدرێ پەرەگشتیدەسەاڵتیناوچەیگشتییەکان زەوییەفرۆشتنیداهاتیلەوەرگرتنسوودبەهەروەهاوەببەسترێنەوە 
 .مایل٠١١دەگەیشتەدرێژییەکەیکەدانائۆیئەندسیئاویکاناڵیبناخەیبەردی
گەشتەتێچوویئەستۆیگرتنەونەتەوەییزانکۆیەکیدامەزراندنیبەیەکگرتووەکانویالیەتەپێویستەکەدەکردپێداگریهەروەهائەدەمز

بگێاێ زانس وهونەرپەرەپێدانیلەسەرەکیرۆڵێکیئەستێرەناسی چاودێریخانەیەکیبنیاتنانیوزانستییەکان کەباوەڕەدابوونلەورەخنەگرانی.
 .دەردەچوونبنەڕەتییاسایسنوورەکانیوچوارچێوەلەبابەتە لەوهەنگاویوکردە

پاڵی دابووەگشتییانماڵیبەتااڵنبردنیوگەندەڵیتۆمەتەکانیدژبەریجاکسۆنییەکانیتیایداکە ٠١٩١هەڵبژاردنەکانیهەڵمەتیلەئەدەمز
پاشماوەیبەسەربردنیخۆشیبەهیوایبەهەڵبژاردنەدا لەوشکستهێناندوای.بێتەوەبەرەنگارینەیتوانیدواجارکەبۆوەقورسئەزموونێکیرووبەڕووی

 .ماساچوسێتسگەڕایەوەپەرتووکەکانیداناولەومەزراکەیلەژیانی


لەهەروهەڵبژاردنوێنەرانئەنجومەنیبۆخۆیاننوێنەریبەئەدەمزیانپاڵیماوسناوچەیخەڵکیچاوەڕواننەکراو شێوەیەکیبە ٠١١١ساڵیلە
دژیلەئەدەمزئەمانەوە هەمووسەروویلە.کردتەرخانخەڵکەکەیخزمەتکردنیبۆژیانیپاشماوەیبەهێز سەرکردەیەکیوەکئەنجومەنەدا ئەوناو

 .بوویەوەتوندملمالنێیتووشیپێناوەدالەوووەستایەوەمەدەنییەکانئازادییەسنووردارکردنی
 

شێوەیەکیبەنوێنەرانئەنجومەنیئەویکەبۆکردپەسند«سنووردارکردنیانیاسایەکی»باشوورکەرتیکۆنگرێسمانەکانی ٠١١٨ساڵیلەدواتر
تاوەستایەوەیاسایەئەودژیکۆڵدان بێوماندووبوونبێساڵ هەش ماوەیبۆئەدەمز.بخاتدواکۆیلەداریدژیداواکارییەکانیوداخوازیئۆتۆماتیک

 .کاتەوەپووچەڵیاساکەتوانیکۆتاییدالەئەوەیکە
 

تەندروستییەوە بارییبوونیناجێگیرهۆیبە.عەرزسەربوویەوەبەرلێیدانوێنەرانئەنجومەنیناولەکەجەڵتەیەکەوەهۆیبە ٠١٢١ساڵیلە
خاکبەکوینسیلەپاریشفێرس کلێسایلەمەرگی پاش.دەستدالەگیانیژوورداهەمانلەدواتررۆژدوووئەنجەمەنەکەسەرۆکیژووریبۆگوازرایەوە
پێناولەشەڕیژیانیکۆتاییتادەرکردبوو ناوی«قسەزانپیرەمێردی»بەکەئەدەمز.نێژرانهاوسەرەکەیودایکوباوککەشوێنهەمانلەسپێردرا؛

 .دەزانیندروستیوراس بەکەکردشتانەدائەو
 

 :سەرچاوە
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/johnquincyadams 
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