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 ناسنامەیەك بۆ گەل ..ئااڵی كوردستان
 وپێناسەیەك بۆ نیشتمان

 
 

 حمان سدیق بدولره عه
 

رێكخاااوەو،ئاااڵیوحاب ئاااڵیوەكالوەكییەكاانیئاااڵنێوانپێوەندیو،دەكەنخۆیاننیشتمانییبەبوونیهەستئااڵ،یەكخاوەنهاوواڵتییانیكەبەڵگەنەویستە
خۆیاااداساااێیەریلەهەمووشااایانهەرو،دەكاااا پتەوتااااكۆمەڵەكاااانی ،دەساااتەوئاااااڵییاااانەو،ئاااااڵیكۆمپانیااااو،ئاااااڵی
 .دەگاێتئامێبلەكاتەوەوكۆدە

كااۆمەڵگەیبەنەتەوەیەكوگەلهەرسیاسااییقەوارەیوكیااانناساااندنیبااۆبەهێاابەفاااكتەرێكیكەلەوەیجااگەئەمە
 .دنیاگەالنیوجیهانیی
 

 .دەژینپێكەوەئازادانەنیشتماننێوەكانی(دەنگ)و(رەنگ)تەواویسایەیدالەكەئااڵیەك
 .دەبێتەوەهێورالوەكییەكانرەنگەنێوانملمالنێیاسێیەریدلەكەئااڵیەك
 .دەبێتواڵتمانپێناسەیوگەلەكەمانناسنامەیدەكاێتەوە،بەرزجیهانداونیشتمانشوێنێكیهەرلەكەئااڵیەك

 
 :لەوانەشدەخاتەوەبیااستییمانڕزۆركوردستانداگەلیكوردونەتەوەیلەهبریئااڵهەمیشەكەپێدەكا دەستلەوێوەئااڵپێگەیگانگییبۆیە

 
سا لەدنیااداتااك،وەكاو-ماۆڤێا هەر–مااۆ كەكاادووەباۆئاماژەماانپێشتاوەككەدەكاتەوەنەتەوەییەتێگەیشتنەئەولەسەرجەختكوردستانئااڵی:یەكەم

 .ن(ئینسانیباایەتی)بازنەیو(ئاینیییباایەت)بازنەیو(نەتەوایەتیباایەتی)كەبازنەیداوەدەورەیسەرەكیباایەتییبازنەی
 

ڕوویواتەدەكاا ،دینەتەوەكاانیولەگەالنڕووگەیشات،بەئاماان كااتێكی هەرودەبێتخۆینبیكیبازنەیبۆسەرەتاوەلەماۆڤی تێكۆشانیوخەبا وهەوڵ
 .ئینسانییباایەتییبازنەینێوبەگەالنیدەییەخشێتزیادبوو،لەوانی ئەگەری،هاوئاینیبەگەالنیدەییەخشێتبووزیادلێیئەگەردەبێتخۆیلەنەتەوەكەیخێای

بەیەكیااانەوەبەهێاابئۆرگااانییپێوەناادییەكیبەڵكااوئاااراوە،بێااتەلەنێوانیاناادابەراوردتااانااینبەیەكاادیدژچەمكاایدوو(ئااایین)و(نەتەوە)چەمكاایهەردووبااۆیە
لەباایتییە(ئاایین)ئەوابێات،جەساتەالشاەو(نەتەوە)گەرلێاەشەوەهەرجیاكاریی،نەكتەواوكارییەپێوەندییەكی(ئایین)و(نەتەوە)نێوانپێوەندییبۆیەدەبەستێت،

 .گیانورۆح
 

بەبوێات،خاۆشمانماانخۆباووبااپیاانیزێادیونیشاتمانوخااككەخۆمانەخواپێداویوساوشتییمافیكەدێنێتەوەوەبیاڕاستییەمانئەوكوردستانئااڵی:دووەم
جاۆراوتاییەتمەنادێتیوسایاا زۆرخااوەنیكەدەدەنباۆئەوەیشاایەدییزۆر،نووسانێكیمێژووپسپۆڕوگەڕیدەووخەڵكانخۆمان،لەجگەكەئێمە،كوردستانیتاییە 
ئەوەشاایانیكەنەبڕاوەبەرەكەتیخێاوپڕخاكێكیوەكدەكا ،ردستانكوهەڵكەوتوویبەرچاووشوێنیبۆئاماژەیپیاۆزداقورئانیلەگەورەشخوایوێنەیە،كەمجۆرو
 .ماۆڤایەتیدووەمیالنكەیو،رزگاربوونشوێنیبیێتەبووە،

 
بەكەانەسەرشانیشمئەركیبگاەخۆمانەو،هەقیكوردئێمەیكەببانینئەوەشو،بدەیننەتەوەییمانبەزمانیكەبایەخدەدا هانمانكوردستانئااڵی:سێیەم
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بەهااۆیو،كااوردییەكگاتااوویزمااانیئااارایهێنااانەبااۆئەكادیمیااانەزانسااتیانەوڵاادانیهەوبەهااۆیبااینزمانەكەمانااداراگاتناایبەزیناادوولەخەماایشااێوەیەكهەمااوو
لەقوتابخانەكانداو،خوێندنپاۆگاامیلەرێگەیئەمەشو،كوردیزمانیجۆرەكانیجۆراودیالێكتەرەسەنەكانیبەزاراوەكوردیخوێندنیونووسینزمانیكادنیدەوڵەمەند

ورۆشاانییاییوئەدەبیاایگاااووپەكااۆمەڵەوو،كوردسااتانسیاسااییەكانیحااببەئەدەبیاااتیلەرێااگەیهەروەهاااخااوێنااو،بینااااووبیسااتااووراگەیاناادنیهۆكارەكااانیلەڕێاای
.هونەرییەكانەوە

 
نەورۆزدا،پاێ رۆژیارەیئێاولەگەلەكەماان،لەمەوبەریسااڵیساەدانپیشاەیوەكاوسااڵێ ،هەماووو،دەبێاتنەتەوەییمانجەژنیئاوێتەیكوردستانئااڵی:چوارەم

مێاژوویلەزۆرداریایوزوڵا الپەڕەیەكایهااتنیكۆتااییئاسانگەرو،كااوەیشۆڕشایساەركەوتنییاادیكوردساتانەوەئاااڵیكاادنەوەیبەرزبەدەكەینەوە،سەركەوتنئاگای
و،خااۆیەتیتاااییەتیناساانامەیخاااوەنسااەربەخۆیگەلێكاایكەدەكااا یئاشااكاادنیاااتەواویبااۆجەژنەدالەمرۆژەولەمنەتەوەیەیئەورادەگەیەنااین،نەتەوەكەماناادا

  .نەتەوەییمانەجەژنیگەورەتاینكوردیمان،ساڵیسەرەتایبەكادوومانەەوە(ماد)دەوڵەتیبوونیلەدروستكەی (نەورۆز)
 

ناااویو،بپااارێبینكااوردییەوەبەناااویسااەروەرییەكانمانتۆماااریكەدەڵێااتپێشاامانو،دەكااا پااڕنەتەوەیاایئینتیمااایگیااانیبەناخمااانكوردسااتانئااااڵی:پێاانمەم
لەناااوەخۆیشاایجااوانییودێاینیاایو،دەكااا ئاشااناشااتەكانوكااا وشااوێنبەتەواویو،بەیەكاادیماۆڤەكااانساااڵە،كەهەزاراندێاااینەیهۆكااارەئەوبكەیاانەكوردیمااان

وبەردەواملەچااالكییەنوێیوونەوەیشای،وبەردەوامیاوونباووەو،دەساتەبەرباۆزەمیانەوەئەمساەرماۆڤییەكەمنگیلەفەرهەباڵوبوونەوەیشیوەرگاتووەو،خواوەپیاۆزەكانی
 .گاتووەسەرچاوەیماۆڤەوەنوێیەكانی

 
هەركااۆیوتاااكدانااا،خااۆیساانووریباا توانااایودەسااەاڵ بەنیشااانەیسااەرزەمینینەتەوەكااانیوگەالنجیاجیاكااانیزمااانەگەورەكەخااوایرۆژەوەشلەوئیاادی

 .خۆیانخواكادیبەزمانیبوونەشتەكانوشوێنوخەڵ ناولێنانیلەهەوڵیویستانە،خوائیاادەیەكیوەكونەتەوەیەكی 
 

دروساتقوماشاێ رچەپاازیااتاییاانمەتاێا لەو،رەنگێا چەنادیاانرەنگێا لەئەگەرچای(ئاااڵ)كەدەهێنێتەوەوەبیاراستییەمانئەوكوردستانئااڵی:شەشەم
 .دەژینپێكەوەهاوخەمئومێدوهاوئەرز،وخاكلەگۆشەشچواركیلۆمەتایسەدانلەسەرو،كەسهەزارانسێیەریدالەچەتاێكەو،داواقیعلەبەاڵمدەكاێت،
 

لەهاوبەشااەكان،خاااڵەلەسااەركااادۆتەوەالیەكهەمااووكۆبااوونەوەیلەسااەرجەختیااانكوردسااتانرووناااكییاانیسیاسااەتمەداروتێیاناادا،جااارانەیئەوبااوونزۆربااۆیە
 .كوردستانداگەلیبااڵیبەرژەوەندیپێناوی
 

باۆكەواتاییاانەن،ومەعانەویچەماكەئەوهەموویاانهەرهاوبەشاەكان،خااڵەلەساەرباوونكاۆكوهاوبەشچارەنووسیو،هاوبەشبەرژەوەندییكەئاشكاایەبەاڵم
چارەنووسایوهاوبەشبەرژەوەندییكەهاوبەشەكاننچێوەچوارچونكەهەیە،هاوبەشمیكانیبمیدۆزینەوەیبەزۆرمانپێویستییەكیرۆژانەدایژیانلەكادنیانبەرجەستە
 .دەپارێبنهاوبەش
 

دەكاا ،بەرجەساتەهاوبەشایانهیوایوهاوبەشخەمیو،دەدا گاێبەیەكەوەچارەنووسیشیاندەكاتەوەو،كۆخۆیدادەوریلەخەڵكێ كەمیكانیبمانەیلەویەكێ 
 .یە(ئااڵ)بوونی

 
واكەئەوتاۆیەمێژوویایونیشاتمانییزەرورەتێكایكوردساتانی ،ئاااڵیرۆژیراگاتنیزیندووو،كوردستانهەرێمیئااڵیپاراستنیپێویستەوە،پێشەكییەلەملێاەوەو

 .كادنبۆئاماژەمانپێشەوەلەكەهۆیانەیئەوەبەرلكەمبەالیبكا ،ل پشتگیایخۆیەوەلەالیكەسهەمووچاكە
 

نەتەوەونێاوانژیاانیپاێكەوەجاۆریومیكاانیبمو،دەكاا ماۆڤاایەتیبااڵكاانیبەهااو،خەڵا بەرژەوەنادییو،ئیمانپێویستییلەسەرجەختكەئیسالمی ئایینی
 نەتەوەوكەرەوایەالیبوارەدالەمبكاێن،دیاریچوارچێوەكانهەموواندا،بەرژەوەندییرۆشناییلەبەرئارەزوومەندانەوئەوەیبۆهێشتووە،بەج خۆیانبۆگەالنیشی
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لەگەڵئەمەشااەلەبەرهەرجەماااوەرە،وخەڵاا كااۆكادنەوەیفاااكتەری(ئااااڵ)چااونكەهەبێاات،بەخۆیااانتاااییە ی(ئااااڵ)ئیسااالمدا،سااایەیلەژێاااموسااامانگەالناای
.زانییبەپێویستیەكی(ئااڵ)ونیبو،(لەسەرخوایدروودی)پێغەمیەردا،(مەدینە)لە(لەسەرخوایدروودی)پێغەمیەرەوەلەالیەندەوڵەتداپێكهێنانی

 
 .بووەسپیپێچااوەكەیئااڵواتەلیواكەیشیبووەو،ڕەش(لەسەرخوایدروودی)پێغەمیەرئااڵیشێوەیەبەم
 
دەدارێاگەی(لەساەرخاواییدروود)پێغەمایەرباۆیەتیاەكانادا،هۆزوتاییەتیئااڵیبوونیبەردەملەرێگانەبۆتەئیسالمی دەوڵەتیسەرەكییەیوناوەندیئااڵئەم

ئاااڵیلەژێااهۆزێا هەر:دەڵێتوە(مەككە)ناوچوونەچۆنییەتیلەبارەی(ئیینوكەسیا)وەكناوەندیدا،ئااڵیپاڵلەهەبێتخۆیانتاییەتیئااڵیهۆزێ تیاەوهەركە
 .مەككەوەچووەتەخۆیدا

 
كەپشااتیوانانی بێاات،(سااوور)ئااڵكەیاانكەكااادداوایااان(سااەلی بەناو)ئەوەتاااكااادووە،دیاارییخااۆئااااڵیشااێوەیوڕەناگئارەزوومەناادانەتیاااەیەكی هاۆزوهەر

 .بوو(زەرد)ئااڵكەیانبوون،مەدینەموسامانانی
 

خااوەننەتەوەیوگەالنەدا درێاگە(ناوەناد)تێیاداكەكۆنایادراڵییەچەشنیلەكااوەیدەوڵەتێكیئیسالمییدەوڵەتیكەئەنمامەیئەودەگەینەوەپێشەوەلەمانەی
 .هەبێتبەخۆیانیانتاییە ئااڵیسوپاووحكومە تاییەتمەندێتی،

رووبەرەكەیكەباوو(ئەیووبی)دەوڵەتیسەرۆكی(الدینصالح)فااوانەدا،واڵتەئەوچوارچێوەیلەبەاڵمبوو،(ڕەش)خەالفەتیانرەسمیئااڵیعەبیاسیەكانكەبۆیە
 .بووخۆیئااڵیخاوەنیدەوڵەتەئەمبوو،دا(یەمەن)و(میسا)وكوردستانلەنێوان

(تەغییاا)و(تەعمیاا)زۆرجاارشاورەیەئەمواقیعاا:)دەڵێاتقەاڵكەیو(قااهیاە)شاوورەیبەساەبارە دا(كوردستانكوردو)كتێییلە(بەگزەكیئەمینمحەمەد)بۆیە
 (.ماوەقەاڵكەوەلەدیوارەكانییەكێ بەسەرئێستاكەشبوو،(زەرد)زەمینێكیلەسەر(سوور)هەڵۆیەكیكە(نالدیصالحواتە)سوڵتانبەیداخیبەعەالمەتیبەاڵمكاا،

 
 .بكەنپەیڕەوئیسالمەتیداخۆیانئااڵیلەژێانەتەوەیەكوگەلهەمووكەبووەباشپێی(لەسەرخوایدروودی)پێغەمیەركەئەوەیروانگەیلەئەمەش

 
–ماۆڤێا هەر–مااۆ كەئەوەیەلەبەرئەمەشدیارە.بمەنگێتخۆیداهۆزیوقەومئااڵیلەژێاكەسێ هەمووكەبووخۆشپێی(لەسەرایخودروودی)پێغەمیەر

لا كەمتەرخەمایوكەموكاوڕییدەكاا حەزلەوێشاداهەربناوێن ،خاۆیكاارامەییوئاازایەتیدەكاا حەزخۆیاداناسایاویوخابمنێاوانلەو،خاۆینەتەوەیئااڵیلەژێا
 .یە(الشوكانی)ئیمامیلێكدانەوەیقسەودەقیراڤەكادنیئەمەشدەرنەكەوێت،

 
بەرژەوەنادییئەگەربەاڵمهەبێت،سەربەخۆیشیدەوڵەتیئااڵیوبێتدەوڵە كەخۆیەتیشەرعییمافیكوردستانپێشەوە،ئەمانەیهەموورۆشناییلەبەر:حەوتەم

رۆژەئەوهەتاائەوانەبینییێات،رەواپ پێداوەیانخواوشەرعیمافەئەوئەمڕۆتاهێشتاوئیقلیمی،وواڵتانیلەهەندێ وجیهانئەمڕۆیسیاسەتیوسەردەمزلهێبانی
ئاااڵشرۆژیو،بێاتۆیخائاااڵیخاوەنیهەیەتی،كەتاییەتمەندێتییەیئەوروانگەیلەكوردستانهەرێمیكەخۆیەتیجێگەیئێستادەبین،شادپێیهەموومانكەدادێت
.رابگاێتزیندووبەرزو


 ٢١٧٢یدێسامیای٧١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیگواڵن:سەرچاوە
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 میللەتی کورد لە باشووردا( مجازەفە)سەربەخۆیی کوردستان و ڕیسکەکانی 
 

 ئاسۆ حامدی
 
 

خەونەکەیباخەن،دوایتاای مااوەیەکیباۆوباکەنجدیڕێگایدەتواننبەاڵمبکا زەو مافەئەمناتوان کەسوکوردەگەلیڕەوایمافێکیخۆنوسینچارەیمافی
واقعیەتایئایاابەاڵم.بێاتتااساەرکادەیەکیخەونایدەبا مێاژووەئەمدواییە٢١٧٢ئەیلولیمانگیتابارزانیسەرۆک
لە.دەمێنێاتەوەساتااتیژیشاعارێکیوەکوهەریانواقعدەبێتەبووشاعیاانخەونیتاڵەبانیسەرۆکالیکەخەونەئەم

بادا بڕیاارەئەمگەلئەگەرهەمووحاالەت لە.ندەکەیاچارەنووسساازەمەساەلەئەمگانگەکاانیڕیسکەلەباسخوارەوە
بەاڵمدەگاا بەساەرکەوتنهەرئەوەبانهەرچایڕیساکەکانئەوەبا گەلحکاومەتیحکومە وهەب قوربانیوئامادەیی
وەکاوهەموویاانهاوواڵتیانکەگەلیەیەحکومەتەئەمگاەویلەئەمەش.بدا دەب قوربانینەوەچەندینیاننەوەیەک

میللەتایمناسایەکااتێکیئەوەشلەگەڵبەاڵم.نایەئەوەئێساتاحکومەتەیئەمبەداخەوەدەکاێ،لەگەڵمامەڵەیانیەک
 .هەب قوربانیئامادەییوبدا خۆیبڕیاریکورد

 
پێشاەوەهااتەباشاوورلەکاوردمیللەتیبۆتافاسەتێکیبووبن،هەرچیهۆکارەکانیدواییانەئەمئاڵوگۆڕانەیئەم

(دایەداگیااکەرانڕەحمەتایلەبەرتاۆ لەنەتەوەیایئاسایشایونایەئاسامانیهیبیکورد)زەویلەسەرئەمنیریبالە
خابمە وهاوواڵتیاانژیانیوسەقامگیایوبەڕێوەبادنلەباریبەاڵمپڕکادۆتەوە،ئەمنیەکەیبۆشاییەپێشمەرگەهێبی

الیەنەکااانیهەروەهاااماااوەتەوە،کااااوەئەگەرێکاایبەناوچااانەلەمهاووالتیااانمەسااەلەیکااورتیبەهتاادوگوزاریەکااان
حکاومەتیئایاابەاڵم.قۆزیاوەتەوەخاۆیباۆکاوردمیللەتیکەڕەوشەنئەمدژیئاشکاابەشیعیی وسوونیالیەنیلەهەندێبگاەنەداوەونیشانالیەنگاێکیانهیچعێااق

کەئەمەڕۆژمەساەلەیبووەتەعێااقلەسەربەخۆییوئازادیبۆکوردستانلەڕیاااندۆمدەنگۆیتالەالیەکی.بکا چارەسەرئەمانەهەمووبتوان ئاستەیەلەمکوردستان
باشاتاینئەوکاا دیاارەباوویاۆئێنبەڕێوەبادنیخەیاڵیووەه وبەجێکادنیانجیئاماازیوعێااقلەنەوەدەکاندەیەیسەرەتایلەبووکۆمۆنیستەکانتەرحێکیلەمێژە

ئەمباشاوورلەهەیەکاوردگەلایباۆسیاسایەیچارەنووسایئەمدیااریکادنیتواناایکوردساتانئێساتایحکاومەتیئایاا.ئاێنیاوپشاتیوانیبەنەکبەاڵمبووئەڵتەرناتیڤ
ئیسااائی دەوڵەتایزارەکایبەپااکتیکادالەدەبا چاۆنکارەکانیااندژەدەب ،چۆنئەنتەرناسیوناڵیوئەقلیمیدەرەکیەکانیوناوەخۆییفاکتەرەودەگەنبەکوێوەزعانە

لەجاگەئەمەدەکەندژایەتایئێساتاعێااقایحکاومەتیوئێااانوناڕەسامیدانساۆزیوڕەسمیدژایەتینێوانلەتورکیەشلەودەکا پشتیوانیوەزیاانسەرۆکزمانیلە
 .فارسکەنداویدەوڵەتانیوسوریە
 
داگیاکااوەکااانناااوچەوکەرکااوکپارێبگااایبتااوان نێااوەدالەمدەتااوان چااۆنوچااینکااوردمیللەتاایبااۆهەڵااومەرجەئەمکااانی(ممااازەفە)ڕیسااکەکانکااورتیبە

باشاوورینەخشاەیەکیوبکااتەوەیەکاالسانووریەکانیمەساەلەدواتاای وهەرێا ئیاداریسانووریلەبەشا بیانەیاسااییبەوهەرێا حکاومەتیسەربەگەڕێنێتەوە ناوێی
ئایاا.دەدەنساەربەخۆییجیاابوونەوەوباۆدەناگکوردساتانخەڵکایهەمووکەبکاڕیاااندۆم بانگەوازیودواڕۆژدالەئایندەیەنەوەکانیگافتیکە.بکا دیاریردستانکو

 .فەراهەمنوکااوەبۆکاریانچەندەدەرەکیەکانفاکتەرەوپێشمەرجەکان
 

لەتااالیەنێکای ویەکێتایوپاارتیتااییەتیبەکوردساتانسیاسایەکانیحاببەلەالیەننەتەوەییایەسیاساەتییەکوەرماانیفیەکویەکادەنگیهەنگااوەئەمپێشامەرجی
ەرهخااڵەئەم.سااتەدالەمکاوردمیللەتایهەڵوێساتانەیئەمهەقاانیەتیباۆدونیاسەرتاپایلەالیەنگیاپەیداکادنیدەرەوەولەهەڵوێستانەیەئەمدەنگدانەوەیڕیسک

ودیپلۆماسیمەسەلەیلەنیەزۆرمانئەزموونێکیونیەبەتواناوبەهێبزۆردەرەوەلەکوردیدیپۆماسیەتیتاییەتیبەدەرەکیەکانمەسەلەلەچونکەدەمێنێتەوەبەالوازی
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قاووڵیبەمەساەلەکانهەماووتاابتوان دیپلۆماسیسلکیدەگاتەتادەچ وەرگێڕێیانفەرمانیەرێلەهەیەهەرێ حکومەتیلەئەوەینیە،نەتەوەییمانودروستکادیای
هێابیبەیاانباکەنکاوردلەپشاتبخاوازێوائەمایکااوڕۆژئااواقاازانمیئەگەرجاا.ناادرێباۆچاکسازیهەوڵیوکوردەتەوەینەگەورەیگافتێکیئەمە.بکاتەوەیەکال

 .دوژمنیەتیهەمووتائەوەیهاوڕێنچیاکانتەنهاناوچەیەلەمکوردمیللەتیچونکە.هەیەگایمانیئەوەنێنوەدەرکوردئەڵتەرناتیڤ
 

دالوبناانوساووریالەئەوەیوەکڕوسایەوئەمایکااوئێااانشاەڕیبەنماوونەهێبەکان،زلئەڵتەرناتیڤەکانیشەڕیلەکوردەمیللەتیگالنیتێوەڕیسکتایخاڵێکی
ئەگەرئەنتەرناسایوناالنەداوئەقلیمیاانەکێشاەئەمدەخابێتەزووکاوردمیللەتیبەداخەوە.داقامدوورگەینیمچەلەدواییئاڵوگۆڕەکانیدوایوئۆکاانیائەوەییانهەیە
 .بچینەوەناوچەکەمێژوویفاکتەریبە

 
یااندهاۆکوهەولیاالەیەتایخۆج حکومەتیلەبەنموونەدەکەن،الوازیحببەکەیوهەرێ سەرۆکیخودیبەاڵمکادووە،ناوەخۆبەرەیبەهێبیلەباسمانزۆرجار
ئەماڕۆدەیەوێنەتەوەکەیەکگاتاوویەئەمدەڵا پێماانپااکتیاک.ساتافەکەیوکەرکاوکپارێبگااریوپێشامەرگەینوێوەزیایبەنەدانگانگیوکەرکوکبۆسەردانەکەی

هێابیپەرتەوازەیهەوڵایئەقلیمایدەوڵەتەکاانیوشایعەکانوساوونەودەنا هەنگااوکاوردمیللەتایلەگەڵبەردەوامڕیسکێکەئەمە.مەسوولنلێیهەمووانونیەئیمکانی
 .ئەنتەرناسیوناڵدەوڵەتەکانیجایچجا.دەکەنتالەویپشتودەکەنلەیەک ئاشتیانوشەڕڕوویهەرڕۆژێودەندەکورد

 
کەدەدەنبااجەکەیکاات .کوشاندەیەهەلەیەکایجەنگاداوساەربازیزانساتیلەناکاا ،هێااشودەکاابەرگاایتەنهااکوردمیللەتیکەنااوەئێستاکەسیاستەیئەم
هێاابیبەرگااایبەتەنهااابەاڵمناااگاێدرێژخایااانشااەڕیوجەنااگبەرەیکۆمەڵگاااکەیوکااوردمیللەتاایدروسااتە.سااەلماوەپااکتیکاادالەئەمە.بااووبەهێاابەراماایەرببەرەی

جەنگایفڕۆکەیوقورسچەکیداع ەرئەگدەگۆڕێنزووزۆرشەڕئاماازەکانی.بەهێاشەپێویستیتاالیەنەکەیزەویلەئەمنیپشتێنیدروستکادنی.دەکا زاڵبەرامیەر
 .مڕۆلەتاەگەورەگافتەکەکوردمیللەتیبۆئەوکا بکەوێدەست

 
وایئۆپااسایۆنەکانبەڵکاوپێشامەرگەپێشاڕەویباۆنەنااوەهەنگاویاانڕساکبەڕێاوەبەرایەتیمەنتقیبەکوردسیاسیەکانیسەرکادەدواییداهەنگاوانەیلەمکورتیبە

ووەربگیااێنئەگەرەکاانهەماوووناوچاانەلەمنەتەوەیایئاسایشایپاڕاساتنیباۆهەبا دەبا ساتااتیژیبەرناامەیدەبا دواییبۆبەاڵمشکاوەتەوەتیڤپۆزەبەلیکادوون
حکاومە بەرنامەییەکاانیرەکاایاانبەرنامەنب هەموویپاۆژەکانتابەنبینمەسەلەیلەکەتاەگافتێکیئەمەشکە.بکێشاێبۆنەخشەیوسیناریۆیەکانبکاێنشیتەڵ
 .پێشەوەدەچنەبەرنامەییب بەزۆر

 
وهەباووەبەرگاایزۆریئاماادەییهەژارەکەیگەلەبەتاییەتیکوردستانخەڵکیچونکەچوونیبەرەوپێ وکۆمەڵگابوونیچاکتابەگەشیین دواییداڕۆژانەیلەممن
عەقلیەتایبەهەرمەیدانەکاناداهەماوولەپاۆسێساەکانتەواویباۆگەللەگەلناینشاەفا ونینبەخ مژدەهەندێسەرکادەسیاسیەکانسیاسیهەڵوێستیبەاڵمهەیە،

لەڕیساکەکانلەگەڵماامەڵەڕیساکبەڕێاوەبەرایەتیبەچۆنکوردسیاسیسەرکادایەتیببانیندەدا یارمەتیمانزیاتاکا داب ڕۆژانی.کاردەکەنکۆنسیاسیکەلتووری
بەرەیوبکاێاتڕیااانادۆمباۆجادیکاارینااوەوەودەرەوەلەبگەڕێاتەوەگەلباۆکاوردسیاسایساەرکادایەتیئەگەرئەمانەهەمووسەرەڕایبەاڵم.دەکا ئێمەداکۆمەڵگای
جادیکااریلەدەرەوەنەتەوەیایلۆماسایەتیدیپونەتەوەییمیدیایەکیونەتەوەییهێبێکیبەرزبکاێتەوەوکوردستانخەڵکیگوزەرانیوژیانئاستیوبکاێتبەهێبناوەخۆ

ودەساوتێنکەسینیەکەمینوو ؛دەیانپێشتەکانڕەشکەبێتئەمایکیەپەندەوەکوئەومیللە ئەگەربەاڵم.بکا سەربەخۆییەلەمبەرگایدەتوان میللە ئەوابکەنبۆ
.تاەمەسەلەیەکیئەوەلێدەگیاێگوێمانکەکەسیندوایین


٢١٧١یجووالی٧١:ڕێکەوتی/اڵپەڕیدەنگەکانم:سەرچاوە
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 مەریوان وریا قانیع
 

 (شتەکاندیویئەو)یگۆشهرینووسه
 

دەکاێااتئایاابکەیاانەوە باشاتالەئایناادەیەکیبیااوهەبێااتئومێادمانناااوچەکەدائەماڕۆکەیوێاانکااادنەیوساوتاندنوکوشااتنگەورەیەیشاانۆئەولەناااودەکاێاتئایاا
نااویانااوچەیەدلەممااوەشاتێکئایاالێایکەین بەرگایایبوێاینوهەڵییگاینبتوانینهەبێتهیوایەکمان

 بێت ئومێد
 
زانساااتیبەشاااەیئەو"ئومێااادکۆمەڵناسااایی"کەدەساااتپێیکەمڕاساااتییەوەلەوبااااشاااتێکلەهەماااوبەر

بەبەراوردکادناااای.تێااااداکااوەکاااااریکەمتاااااکۆمەڵناسااااییتااااایبەشااااەکانیلەهەمااااوکەکۆمەڵناسااااییە،
کۆمەڵناساایی"ەل،فەشااونەخۆشااکەوتنکۆمەڵناساایییااانتاااس،کۆمەڵناساایییااانڕیسااک،بەکۆمەڵناساایی

لێکااۆڵینەوەلەسااەرپێشااکەوتوزانسااتییکااایەیەکیئەمااڕۆشتااا.گەشااەکادوتاەکەمتااالەهەمااوان"ئومێااد
کۆمەڵناسایی"چوارچێاوەیدەچێاتەزۆریبەشاێکینوساینەکۆمەڵێاکهەیەئەوەی.نییەبونیئومێددەربارەی
دروسااتدەبێت،ئومێاادداونەخااۆشنێااوانلەکەئەدوێااتپەیوەناادییەلەوزیاااتاەوەو"تەندروسااتییوپبیشااکیی

ئومێاد،نەباونیودەرونیاینەخۆشیینێوانپەیوەندییکەدروستیوە"ئومێدسایکۆلۆژیای"لەجۆرێکبوارەدالەم.نەبێتیانکەمچاکیونەوەیئومێدیکەنەخۆشێکبەتاییەتی
خااودی"بەبەسااتااوەتەوەئومێاادێکەبەتاااییەتیکااوە،شەخسااییئومێاادێکی"ئومێااد"لەاییەتەتااشااێوازەئەم.لێکاادەداتەوەدەرونیاای،نەخۆشااکەوتنیونائومێاادیینێااوانیااان

 .ئامادەیەتاکەکەسدالەدەرەوەیکۆمەاڵیەتییەیژینگەلەولەکۆمەڵگاودابڕاوەخۆیەوەو"تاکەکەس
 
ساایکۆلۆژیای"لەبەشاێکوەککاۆمەاڵیەتیی،دیاردەیەکیوەکئومێدەبەڵکونییە،ئومێدیشەخسییەکهڕوکارەنییە،ئومێدتاییەتەیدۆخەئەمباسییکەمدەمەوێتمنئەوەی

کاایەیەکیئاماادەگییوبونقاڵییناچنەئەوانی بەاڵمهەیە،گانگنوسینیکۆمەڵێکبوارەشدالەمخۆشحااڵنە".کۆمەاڵیەتییڕۆحیەتی"لەڕەگەزێکوەک،"دەستەجەمعیی
وکااۆمەاڵیەتییبەمانااائومێاادلەسااەرلەنوسااینبەرچاااوبڕێکاایجیهااانییەوەدوەماایویەکەمجەنگاایدوایلەسااااڵنی.ئومێاادلەسااەرقسااەکادنبااۆگەشااەکادوەوەزانسااتیی

تیبەتااییە.هەیەساەردەمەوەئەوتونادوتیژییبەرفااوانەکاانیبەکارهێناانەوکوشاتنوبەوێاانکاارییڕاساتەوخۆیانپەیوەنادییەکینوسینانەئەو.نوسااندەستەجەمعییەکەی
بەگژاچاونەوەیبەتااییەتیفاشایبم،ئەزماونیبەگژاچاونەوەی.ئاماادەیەمۆدێانادادونیاایلەنااووێاانکاارییگەورەیهێبیکەئاگاداربونەوەلەوەکۆمەڵگاکانوماۆ کاتێک

ئەم.هەیەبەرچاویاانبەشادارییەکیڕوەوەلەمفااومئاریاکوبلاۆخئێانست.بەئومێدنوسەرانەیەئەوگانگیدانیسەرەکییهۆکارێکیفاشیبمی"ساختەکان"و"ناڕاستئومێدە"
ماۆڤایەتیادالەبەردەموێاانکاارییولەکوشاتندەربازبونئەگەریکەدادەگانئەوەلەسەرپ جەنگدادوایووێاانەکانیجەنگسەردەمیگەورەکانیکوشتارەلەناونوسەرەدو

باونەوەرێکیتاا،لەگیانلەبەرەکاانیجیاوازماۆ .ماۆ گانگەکانیلەئاکارەیەکێکەهەیە،مێژوەوەبەپێشیینیکادنیندیپەیوەکەئومێد،پێیوایەبلۆخ.کااوەیەئەگەرێکی
مێادئوبلاۆخالی.بەکارییهێنێاتفێابیێاتدەبێاتمااۆ غەریابەیەکبەاڵمبیینێات،ئینساانییغەریبەیەکایوەکئومێدکەدەڕوا شوێنەئەونوسەرەتائەم.ئومێدەخاوەن

نییە،تاکەکەسییدیاردەیەکینەوەیەئەم الیئومێددەبینینوەک.دونیاوەگۆڕانیبەمەسەلەیبیەستاێتەوەپێویستەبەڵکوماۆ ،ڕزگارکادنیبۆنییەبەسبەتەنها
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ئینسااانیتاباشااتاوبەشااێوەیەکیکۆمەڵگاااپێشاایکەوێت،پیادەبکااا ،گۆڕانکااارییدەتوانێااتماااۆ ڕوانیاانەدالەم.لەمێااژوبەشااێکەوکااۆمەاڵیەتییلەژیااانیبەشااێکەبەڵکااو

یەکەمیاان:کاایەلەدوبەشاێکەلێااەدائومێاد.لێیکا بەرگایوبپارێبێتخۆیئازادییدەتوانێتتاکەکەسی .بهێنێتکانکۆمەاڵیەتییەبەچەوساندنەوەکۆتاییڕێکیخاتەوەو
 .ڕەخنەییلەدیدێکیبەشێکەهەمولەئەخالقبەشێکەهەمئومێد.ئەخالقەکایەیدوەمیان.فەرهەنگییەوسیاسییوکۆمەاڵیەتییڕەخنەیکایەی
 

هەڵیژاردنایلەتواناایشاتێکهەمیشاەمااۆ کەئاگاداربێاتلەوەئیااادەیەکبااوەڕومااۆڤەوە،ئیااادەیبەبااوەڕوگاێادراوەڕاستەوخۆبەشێوەیەکیئومێدمنبەبۆچونی
بڕیااریئەوەیتێادابێتنااوەکییەیبااوەڕەئەوکۆمەڵگاایەکیاانکەساێکگاێادراوەبەوەشاەوەهەروەهاالەبەردەمادایە،جیااوازدائەخالقیایپاێگەیوپێادراوڕێگااولەنێوان
شاتێکلەڕاساتیدادەساتپێناکا ،ساااەوەلەخااڵیئومێادشاوێنێکدالەهایچ.لەئاارادایەوهەیاهکەلەوەیلێدروستییێتجیاوازتایشتێکیدەتوانێتبۆدەبا ،دەستیولێدەدا 
کەبەوەیبااوەڕ.گاۆڕانباۆئەگەرەوەبەکۆمەڵێاکڕێگااوبەکۆمەڵێاکهەیەقیعێکواهەمیشەکۆمەاڵیەتیدالەدونیایبێت،سااخاڵیناوینییەبونیکۆمەاڵیەتیدالەژیانی
ساەرەتایەکیوگاۆڕانلەئەگەرەکاانیبەشاێکەبااڵدەساتیوە،لەڕاباادودالەئێساتاولەوەیجیاوازدروستیکا شتێکبخاتەکاروگۆڕانئەگەرانەیئەودەشێتکۆمەاڵیەتییکادەی
بەڵکااوهەبێاات،تاکەکەسااەوەئەویااانئەمدەرونیاایبەدۆخاایپەیوەناادییکەبێاات،تاکەکەسااییسااایکۆلۆژییباااوەڕێکیتەنهااانابێااتوەڕەبااائەمبەاڵم.ئومێاادبەرەوبچااوکە

هێبێکاینیایەشاتێکنیایە،حەتمیایوساوشاتییدروساتکااوێکیلەئاارادایەهەیەوئێساتائەوەی:"ئەمەبێتفەلسەفەکەیسیاسەتێک".ئومێدسیاسەتی"لەبێتبەشێکپێویستە
بڕیااروهاتنەکاایەیباۆیە".دروساتیکادوەدیااریکااودامێژووییڕەوتێکیلەماۆڤەکانهاوبەشییکادەیبڕیاروکۆمەاڵیەتییەودروستکااوێکیبەڵکوسەپاندبێتی،میتافیبکیی

 .کاتەوەبدروستکااوەدونیائەوگۆڕانیلەسەردەرگادەشێتجیاوازکۆمەاڵیەتییکادەیوتێگەیشتنوڕوانین
 

بااشبەئاینادەیەکیماژدەوئومێدفاۆشانئاێمەدالەدونیاایئەماڕۆئەوانەی.قساەبکا ە"ئومێادڕێبمانی"بەمزمانەیەئەوتەواویغیابیدەکاێتتێیینیئەمڕۆکەئەوەی
لەتەمااحیپڕکاااوەوکەماتەمەنسااختەومژدەکانیاانرینەیاانزۆکەسیاساییەکانن،یەکەمیان،.ئامادەنئێمەداکۆمەڵگایشوێنێکیلەهەموکەکۆمەاڵیەتینبکەرییدوئەدەن

ڕوباارەوحاۆرییپاڕدەدەنبەبەهەشاتێکگەیشاتنئومێادیدیانپیااوانی.نیایندونیاابەمسەرمژدەیەکنبەاڵمدرێژخایەنن،مژدەکانیانکەدیننپیاوانیدوەمیان.شەخسیی
هەڕەشاااەوبهتەریااا هااااوڕاوبێگوماااانبەهەشاااتێک.دونیاااادالەدەرەوەیومێاااژولەدەرەوەیوزەمەنلەدەرەوەیبەهەشاااتێک".شااایامیب"ڕوباااارەنەکشااایا،ڕوباااارەوهەنگاااوین

هەڕەشاەیوکاور ماژدەیوکاور بەڵێنایوکاور ڕساتەیپڕوپاگەنادەیە،وریکاالمزماانیپێادەکەنئومێادیباسیتوێژەدوئەمزمانەیئەو.بەجەهەنەمبێسنورتۆقاندنێکی
 ".ئومێدسیاسەتی"لەنینبەشێکبنهەرچییەکئەمانە.نەکەیەتیڕێبماکور 

 
مااۆ هەیە،ئاینادەییڕەهەندێکیکۆمەاڵیەتیداکادەیەکیهەرلەناوکەسادەیەیەباوەڕەئەوبەڵکونییە،ساختەئومێدسازییەکیلێیکەمبەرگاییدەمەوێتمنئەوەی

یاانڕێگااوەکچجااهەبێات،بەئاینادەوەدیااریکااویپەیوەنادییەکیلەئاێمەیەکێاکهەروادەکا ئەمە.شه"ئایندە"دروستکادنیخەریکیهەمیشە"ئێستادا"لەدروستکادنی
کەئەماڕۆیەووەکسایەین کەجیاوازبێت،لەئێستائایندەناشێتکەدەچێننتیاداقەناعەتمانئەوئەوانەنتاسناکتاینبەاڵمهەیە،زۆریدوژمنیئایندە.ڕێخۆشکەروەک

 .دەمێنێتەوەخۆیبەئەمڕۆییهەتاهەتایەبۆئەمڕۆش
 

 ٢١٧٢یجوونی٩:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیئاوێنەنیوز:سەرچاوە
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 جەمال حسێن
 
 

ونەبێااتەوەهەمااوانروبەرویشااێوەبەدڕناادانەتاینوژێاپێاایبخاااتەماۆییەكااانبەهاااهەمااوناایەهێاابیەكەمناایە،توناادرەوئیسااالمیگاوپااییەكەمداعاا بێگومااان
بێنا ،خۆیادابەدوایئیعالمایدەنگادانەوەیداعا ئەوەنادەینەبوەهێبێ هیچتائێستابەاڵم.نابێتدواینیشیان
لەدەگەرێاتەوەهێابەئەوبێشاەرمیودرنادەییبۆساوشاتیجیهاانلەئاساتیهێابەئەمدەنگدانەوەیەیئەمبەشێكی

كاااادەوەبۆنمایشاااكادنیهێبەوەدێااااتئەوزۆرەیمەیااالەحەزولەوتایشااایبەشاااەكەیوتونااادرەوییپیاااادەكادنی
پیشەسااازیتااایتەكنیكەكااانیوسااەرباینودیاا لەسااوتاندنیهەربەجیهاناادا،باڵوكااادنەوەیوقێبەونەكااانی

ئاسایشایخەڵكایونوساەرانوراگەیانادنزۆریهەرەفەزایهێبە،ئەولەسەربەردەوامقسەكادنیلێاەوە.مەرگ
بااۆماادەیەكبەنەباوەكادەوەكاانیوداعا بەئەنادازەیبابەتێا هایچزیااتاەكەسااڵێ بەجۆرێا .داگیاكاادوە

هۆكارەكاانیچیایە فیكاایەكەیگوتاارەهااتوە لەكوێوەهێبەئەم:ئەوانەبونبەگشتیپاسیارەكانی .دنقسەكا
داهاااتویوكامااانەنمادیەكااانیسااەرچاوەكااێن هاوكارەكااانیولەپشااتیەوەیەتیكاا چااین زاڵیااونیودەركەوتاان

رایەكاینوساینەوەكورتەئەملەرێیهەوڵدەدەینوبازەدەینئەوانەداهەموبەسەرلێاەدائێمەهاوشێوە تایپاسیاریزۆروجێدێا خۆیلەدوایچی ودەچ كوێبەرەو
.بخەینەروئیسالمەوەبەداع پەیوەندیلەسەرتا

 
وایەپێایهەیەالیەكدەكااێ،كاااوەوئیساالمەوەئااینیبەسیاسیئیسالمیتوندرەویببوتنەوەیەكیوەكوداع پەیوەندیلەسەرزۆریەكمارقسەیەكیرابادودا،لەماوەی
كاادەوەلەئیساالمكەدەڵێتەوەئەوەبەردەوامهەیەتای الیەكیئیسالمەوپەیامیجێیەجێكادنیدەقاودەقئەوكادەوەكانیئیسالم،روحیلەجەوهەروجگەنیەهیچداع 

وەكااوداعاا لەسااەرقسااەكادنزۆریبەشاایبەگشااتیتااابەواتااایەكی.نەباااوكهەیەونەدایكاایدەیااكەنودەیاااێنئەمااانئەوەیوەبێیەریاایەداعاا دڕناادانەیساالوكیو
لەدەرچاوبەتاابەرەكەیراساتەقینەیە،ئیساالمیداعا دەڵا پێماانبەرەیەكناكۆك،تەواودووبەرەیسەردەبێتەدابەشمەزهەبیگوتارێكیوەكووفیكایئاراستەیەكی

بەیەكەوەسااەرەتادەباا داعاا ،بااۆبكەیاانخێاااایەوكااور تێگەیشااتنەدووئەولەسااەرقسااەیەكهاایچئەوەیپااێ .ندەكەسااەیایئاااینیمێااژویلەهەڵااگەراوەوئیسااالم
ئایناداریئەویتایاانومیللایئایناداریدەوتاایپێایكۆمەڵناسایمیتاۆدیبەپێایكەیەكێكیان.كۆمەڵگادالەناوئاینداریلەدەركەوتنیجیاوازتەواوفۆرمیبۆدووبگەرێینەوە

كاۆمەاڵیەتیەوە،تاایرەگەزیچەنادینبەتەنیشتسەرەكیەرەگەزێكیبەڵكوناهێن ،پێ كۆمەڵگاشوناسیهەمودینیەكەمیاندا،لەدۆخی.ئایدۆلۆژییاندەمەنتالیستفەن
مێژووییادا،قۆنااغێكیلەهەركۆمەڵگاایەكەنیئاینیەكاارێورەسامەبااوەروبیااوكاۆیمیللایئایناداری.بەشاێكیەتیبەڵكاونیە،كۆمەاڵیەتیوسیاسیسلوكیسەرچاوەیتاكە

ناین،ئااینیناوخیەیتەنهاائااینی پیاوانیكۆمەڵگایە،ئیمابیبونەوەرێكیدینقۆناغەلەم.كۆمەاڵیەتینەریتیودا ولەئاینتێكەڵەیەكەگشتی،وشیاریلەبەشێكە
كاۆمەاڵیەتیەوباونەوەرێكیكۆمەڵگاایە،ساوشاتیونەرمدۆخیدینداریواتایەبەم.كۆمەاڵیەتیشەیپێگەیەكلەهەمانكاتدائەوانئاینیپێگەیدنیاشن،نوێنەرایەتیبەڵكو

رەگەزەتەكایاایوكااریگەریتەحایمایئەوەیبا دنیاییەكان،پاسەكۆیبەسەرهەیەدیاریكاریگەرییبەشدارنیە،تاكەبەاڵمسیاسی،وكۆمەاڵیەتیلەفیعلیبەشدارێكە
دیااااردەوكاااۆیحەرامەكاااانیەوەوحەاڵڵودیااانلەگۆشاااەنیگایتەنهاااابەئایااادۆلۆژیادەكاێ،دیااانتیایاااداكەئەوەیەئایناااداری،دووەمااایفاااۆرمی.كاااا تابنائاینیەكاااانی

 دەرەوە،دەكاتەنداژیابەسەركاریگەروكۆمەاڵیەتیوشیاریپێكهێنانیتایمەرجەكانیكۆیومەرجەعتاكەدەبێتەدینقۆناغەلەم.دەپێورێنپاسەكۆمەاڵیەتیەكان
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دەخااێتەوەشاتێ هەماووقۆرغادەكاێئااینیەوەپیااوانیلەالیەنژیانحەقیەتیكۆیۆژیا،ئایدۆلبەكااكەدین.ركابەرب وزاڵگوتارێكیبۆدەگۆرێدینئیدیلێاەوە
بااۆكااۆمەاڵیەتیەوەلەدیاااردەیەكیدەوەسااتندیناادارییەوەبااازدانەیئەملەپشااتهەنكەلتااوریوسیاساایوئااابوریهۆكاااریزۆر.شااەریعە باااوەروبیاااوپێوەرەكااانیبەر

هەژدەوسااەدەیرەنااگە.ئایاادۆلۆژیوسیاساایهێبێكاایبەوزەوگااۆرینیومیللاایدینااداریلەهەڵتەكاناادنیبااایتیەرودەدا ئەوەیەنمامسااەربەاڵمئایاادۆلۆژی،دیاااردەیەكی
  عەرەبی،لەجیهانیها میللیدائاینداریكەبەسەربوبنئاڵوگۆرەئەویەكەمیقۆناغینۆزدە،سەدەیسەرەتاكانی


راباادوو،ساەدەییەكەمیچارەكیلەسیاسیئیسالمیدەركەوتنیدوایبەتاییەتتائێستا،سعودیایوئەوكا حیمازیلەهابیوەببوتنەوەیدەركەوتنیدوایبەتاییە 

نیشاێخەكاودەروێا وموتەساەو بەزۆریكەكاۆن،ئااینیپیااوانیناوخیەیلەباایوكاادزیاادیمیللایئایناداریبۆساەرفشاارەكانیبەرۆژرۆژئایادۆلۆژیئیسالمیئیدی
بەقۆنااغیساەركەلتاوریەوەلەرویسیاسایوئایادۆلۆژیببوتنەوەیەكیوەكوداع .شوێنیانخستەسیاسیبانگەوازخوازیووەهابیئاینیتاینوخیەیەكیبون،تەكیەكان

كەئەوەنایەماناایئەمە.هەیەتایشایساەریینچەنادوسیاسایەئیساالمیكەالشاەكەیعەزیاایەك،لەساەرەكانیساەرێكەسیاسای،ئیساالمیلەداریلقێكەئاینداریە،دوەمی
وناالیمەوالنااووجەزیاایوخانیئیسالمە،ئەوهەمانمیللیدا،ئاینداریلەقۆناغیلێاەوە.سیاسیەئیسالمیداع بێگومانبەاڵمداعشە،سیاسیئیسالمیهێبێكیهەمو
لا تاایشاتێكیباانگەوازخوازوحیببایكاادریجگەلەجەنگااوەروسیاسای ئیساالمیپەروەردەكاادوە،دالەكۆمەڵگااژیاندۆستیموتەنەوروسەدانقادروحاجیوگەورەمەالی

سیاساایەمێااژویدرێژتااایندوروخاااوەنیكەئیخااوانچیاایەئەوەنهێناایدەڵاا كاتێاا دەیكااا ،لەشااوێنێكداعەرە كەنوسااەرێكیدەگەیاانپاساایارەلەولێاااەوە.نەكەتااۆتەوە
تونادرەومەالیوباانگخوازملیۆناانبەبەاڵمبێنا ،بەرهەموەرزشوانێ یانشاعیاێ یانشانۆكارسینەماكارێ ،هونەرمەندێ ،ئێستاتاانیوەنەیتوهاوچەرخ،لەمیسای

وعیافاانمێاژویمیللاییئاینادارمێاژویلێااەوەیەپەشایمانكادۆتەوە خۆیاانلەپیشاەكانیهونەرمەنادیدەیاانبەپێچەوانەشاەوەدروساتكادوە دڵساۆزیكاادریجەنگاوەروو
مێااژویئەرسەدۆكساایئاینااداریبەاڵمتاااە،سااەدانیومەولەویحااافبووروماایجەاللەدیناایوعەرەباایئیااینوەكااوگەورەكااانیمتەسااەوفەوئایناادارەكانفەیلەسااوفەشاااعیاو
وخاانینیشاتیمانپەروەریومەحاویعیافاانیوناالیدۆساتیژیاانینیئااهەمااننوێشادا،لەساەردەمی.تااەسەدانیووەها ئیینتەیمیەوئیینوحەنیەلئیینوحەجاج

لەدەركەتەیئااوركاوردیەوەفۆلكۆلاۆریئەدەبیااتیلەئەگەر.كۆمەڵگاابۆساەرهەرەشەوتوندرەویهەرەشەوقیاەقیاولەپادینداریەكیبۆدەگۆرێقادرحاجیكوردایەتی
داخاااوورۆڵێكایئاێمەدا،كۆمەڵگاایلەنااوئااینرۆلا كاا كەهایچتێادەگەینئەواكاۆمەاڵیەتیە،خەیاڵادانیپاشماوەینكۆنتایوگەورەتاینپێیەیبەوبدەینەوە،ئاینی
كیدیااردەیەئەمەبەڵكاونایە،باونیوەهاابیوتونادرەوئااینیپیااوییەكتەنهاائێمەدا،ئاینداریلەمێژویباێینئەگەرنەوتوەتازەمانهیچیبگاەنەبوە،توندڕەوزباو
ساوجادیمااواریرشاتەیومەحاویشیعاەكانیوعایشەشاندەركەتنیومامل یانزیاەك،حەسەنگۆرانیەكانیلەبەرامیەرمەالیەكتەنهابیستوەنەمان.ئایدۆلۆژیەونوێ
مەالیساەردەمانەلەو.باوونحوجاەكاانبەرهەماییاان،بوونمەالیانئەمانەبەشێكیبەپێچەوانەوە،راستبگاەكادب ،قسەیانحەراموحەاڵڵبەزمانیجارێكی تەنها
نابیكەیتێپەرینایپاشبەاڵمبەرخوێندن،بنێانەكچاندەداباوكانیودای هانیئاینبۆوەبەگەرانەوەئاینیەكەی،وكۆمەاڵیەتیلەپێگەوەرگاتنبەكەڵ كۆیەگەورەی
وەزیااەیكەبەساەردێتئاڵوگۆرەوەلەوئیسالم،وداع نێوانپەیوەندییكەواتە.بیدعەدەناسێننوبەحەرامكارەئەمكەدەركەتونلەمەالتایپێ تاجارێكیساڵ،سەد

دەركەوتەیەكایداعا .گوتاركووەفیكاووەكونەلەداعشی ودەگەینئاینلەرۆڵینەكۆمەاڵیەتیە،گۆرانكاریەلەوتێگەیشتنوەب كۆمەڵگا،هەناویلەناوهاتوەئایندا
وكۆمەڵگااگشاتیسلوكیلەنەبوەبەشێ توندرەوی هەبوەوبونیانئاینیپیاوانیهەبوەودینهەمانهەبوەسەردەمێ دین،لەجەوهەرینیەبەشێ ئایدۆلۆژیە،سیسیا

نااگەرێتەوە،هااچەرخمێژوویپێ بۆسەردەمانیریشەكانیورەگوەمۆدێانە،دیاردەیەكیتەنهائاینیكەتوندرەوینیەئەوەیمانایكا هیچئەمەبەاڵم.ئاینینوخیەی
بەڵكااوئاراسااتەنیە،یەكوفیكااایقوتابخااانەییەكخاااوەنیتەنهااائیسااالمی،كەلتااوری.زیاااتاەبااونەوەیباااڵووزاڵیااونچانسااینوێااداكەلەسااەردەمیئەوەنەباا تەنهااا

.نااكۆكوهەمەجاۆرفیقهایقوتابخاانەیوحەنیەلیوئەشعەریوخەواری ومتەسەو ەزیلەوموعدەگاتەتاسونەوەلەشیعەوهەررەهەندە،فاەئاڵۆزویەكمارتێكەڵیەكی
وبساەپێن ئاینیاداباازاریبەساەرتاوانیمتەوەكایلەوەلەساەدەمیحەنیەلایقوتابخاانەیساەرەنمامباسامانكادوەبەدرێاژیجاریتاكەچەندینسیاسیبەهۆكاریمێژوەدالەو

ساوتاندن،بەرهەمەكاانیتاوانیچەنادیقەدەغەیكاادن،كۆمەڵگاادالەكاۆیوناسااندكاوفابیادعەوبەتاایگاوپەكانیهەموان،بەسەریكا زاڵخۆیفەرمودەناسیگوتاری
لەویشاەوەوتەیمایەئیایندەگااتەحەنایەلەوەئیاینلەكەدەگەرێاتەوەعەقائیادیەوفیقهایكەلتاورەئەوهەماانباۆداعا راساتەلێاەوە.كادتەحایمینەكااپێشیئەوەی
حەقیقەتایقاۆرغكادنیباۆمااۆییەمەیلێكایلاێكەوتەیسیاسایە،ودنیااییملمالنێییوناكۆكیزۆرباێكیبەرهەمیمێژوییە،كەلتورەئەوخودیبەاڵموەها ،ئییندەگاتە
 .ئەرسەدۆكسیلەبیاوبارەوەریجۆرێ سەپاندنیوخوایی
 

 ٢١٧٢یمەی٧٢:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیچاودێانیوز:سەرچاوە
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 ئاالن پەری: وەرگێڕانی لە دانیمارکیەوە
 
هەمینای86سااڵیادیدەکااتەکەئایااری1لەناکاا پێویساتهیچکهنووس دهیکهگۆڤارهروتاریسهلهنسی،ڕهفهیLireڤاریگۆریرنووسهسه،(بینی فاانسوا)

شجیاوازییاهوئهوبێتجیاوازب ئهڵکووبه،یادهوئهبۆبکا رخانتهکهگۆڤارهدەرچوونی
 (.کانسوفهیلهفهسێکسکادنیتیۆنییهچ)بۆکااتەرخانکهگۆڤارهیژمارهیبیاۆکه
 
هایچبا سێکسادالەگەڵوباژینخاۆش:)باوووهئاهئایاارشۆڕشایناونیشانیلهکێکیه

دۆساێیەککادنیئاماادهوڵیهاه(مونتنیناوجاان)وهیاهڕوانگهولاه(رگاانوهچێاژستێکربهبه
چااۆن)کاااد،ریدهناونیشااانهوبااهوکااادرخانتااهکانسااوفهیلهفهسێکساایتیچۆنیااهرسااهله
ندینچهلهبووبایتیکهفایله(ن کهدهوییڕهپهچۆنونکهدهسێکسیایسهکانسوفهیلهفه
:بوونندێکیانههمانهئهکهجیهانناوداریسوفییلهفه

 
 

 ڕچی تپه ی دەسه(دیوجین)
 

نااویناوباانگی(.گساهژیاانی)بەچوانادووەژیانەکەیاانهاوەڵەکاانینەباووە،نیشاتەجێیونیشاوێنییواناهئهوکانناهالبا ورهئااواساوفهیلهفهلاهکێکەیاهدیوجین
:وهکاایاهباۆژیاانییفهلسهفهرگاکانیدهوێوهلهوکاددهکاریباوکیالیلهکاتێکدا،یپارهزویاکادنیتهوڵیههکهیکاتهوئه،ناسااوه(گسهی-دیوجین)بهدیوجین
.کانشتهبۆهەبێتجیاوازیبینینیکیکادل وایندتمهتاییهشێوازێکیبهکانتهبابهکادنینهقیوڵ

 
یوهئاهبا دەخەو ،لێاکوبەرمیناالەوهناهبۆگهوپایسجلێکایباهرێگاوزهدهکیاهچارهب کوهیۆنانیشارێکیرههیانمیگاریانسینائهکانیقامهشهبهدیوجین

ورهگاهریندهساکهئهاڵمایوهیهشاێوهمباهدیاوجیناڵمباهڕابکێشا ،باۆکیکۆماهساتیدهوتییارماهبڕیاریاداورهگاهریندهساکهئههاا لا وایکاارتاهه.بگۆڕێویخهجێی
!یدهالدهڕووخسارملهتاوهه کهرهسێیهبهتۆالچۆ:وهداتهده

 
پێایکاهرگیایهاوساهیلهساهمهبۆیهههخۆیتێڕوانینیوڕستپهدهلهوانهپاڵهمکهیهشوهئهڵگهلهاڵمبه،ناسااوهڵچوونههزوووتیئازایهبهدیوجینندهرچههه

 .ییمیشهههیکوێاهگاێندچهبۆیدانێکهمهرگیایهاوسهیپڕۆسهوایه
باشاتاینباهڕساتپهدهوائاهناارگاهئهدەهێنێات،بەدیخاۆیساتیدهباهخۆیکانیداخوازیهوهڕێیهلهدواتاویەکپیشهبۆتهکهکائهشتێکنگایالیهزیاتاپێیهوبه
  !!ها(دیوجین)شمهئهڵ به...رڕکابهب خودێتیستهێنانیدهبهبۆخۆییەکییهجوڵهندچه:ن دادهڕێگه
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 کار ی تۆبه-دیس ئوگستین قه

 
کانگاهگورهشاوێنێکلهرگاهئهوتااێدهچاۆنکوه،تتاهزهلهو هوهشاهلاهزۆرزیحاه،وهڕاساتهناوهریبااکولاهپیاوێاکبناسااێ،سایحیمهدیساێکیقهباهیوهئهپێ 
تههوهشاهرساهکاتاهدههێاشای وێن گاهڕادهخاۆیکانیزاتییاهتههوهشاهلاهخاۆیلێیاوردنیبڕیااریخاۆیرهاهپیااوهوئاهاڵمبهب ،دهلێیوردنششوێنهولهرههزۆربوون

کااهبااا پێمااانیوهئااهباا شااکێن ،دهماااۆ قایعااهیجوڵااهنیکاااحڵاا دهویاناادڕاگهخااۆییتۆبااهوهێناااجااارانیکااانیکارهمووهااهلااهوازیئوگسااتینکان،ییهسااتهجه
!ڕاستهیکهوانهپێچه


 خۆشی ئوگست کونت نه
 

 :بووهشدابهژندا3رسهبهسوفهیلهفهتهبلیمهوئهسێکسییژیانی
 .بووساڵه22دایکێکیکاتێکناسیی-بولینوهساڵییه22نیمهتهلهئوگوستخشی،بهپ ویستیخۆشهمانایژنهمئه:دایکیبولینمیانکهیه

چونکاهدا ،دهکادنیماارهبڕیااریووێکاهدهکاارۆلینباهچااویپاریسله"روایالبالی"یناوچهلهکانیشتهگهلهکێکیهلهئوگست:سۆزانییکارۆلینمیاندووهه
هێنایدهئۆگساتلاهوازدوایادالاهژناهمئاهبا ،ڵیگاهلهوبکاا لا ئاگاادارییکاهباووهسێککهبهپێوستیبۆیهکاد،دههیالکیزۆرشیکهئیشهوکاددهکاریشوێنهوله
.بەیەکەوەوتنکهدهنهڕێکمیشهههکهیاسهتوارئهی-ئوگوستڵگهلهگونمانینههاروهههوبێنێتکانیخااپهکارهلهوازیتوانینهخۆییوهئههۆیبه

 
ئوگسات"وتاووهخاۆییکهخوشاکهباهوگااێبنادییوهپهئوگساتڵگهلهستهجهوستههکییهشێوهبهوهکادهتیڕهجارندینچهکلوتیلد:دیسهقهی-کلوتیلدمیانسێهه

مردهباهلهئوگساتڕۆژێکیاانبماێات،وەیئاهپاێ ژناهمئاههەباوو،وهمووچاویاهدهباهساوورئیلتیهاابێکیشاێوهئوگساتیوهئاهیڕوانگاهلاه!"ناشااینهنادچهناشاینهندچه
 !"ینبکهویستیخۆشهمیشهههتوانیینئهاڵمبه،وهینهکهبیابکاتێکمووههناتوانین:"و یوهئهیکهباهقه

 
 ڕاستیی دیدردو

 
 تاییااهبااهکانینهنووساایهشااێوازیلااهجیاااوازهزۆردیادروتیتاییااهژیااانیاڵمبااهناسااین،دهپیساایدواێانباسااکادنیبااهدیاادروکانینووسااینهموومانهااهنادهرچههه

یکااهورهگهویسااتهخۆشه(فولاونهنایااتیااانساۆفی)بینیناایبااۆرۆشایپهویکااهماڵهباۆیوههاتنااهنااگدرهو(نانیات)یکهرههاوسااهیوههاتنااهنهولوروخدهباهبااه بارهساه
 .بخەوێتلەگەڵیاندیدردووبکەندەستیازیبەیەکەوەەکالسییانژنیدووڵگهلهتیویستویهجارندینچه نانهتهوتاژنێکیڵگهلهیکهمینهسێههندییهیوهپههاروەهه

 
 رەی مناڵەکەی خێوکه کارل مارکس و به

 
سێکساییریبهغاهکاهڕوویداکهیوهئه،وهبدۆزینهسێکسبه بارهسهپیاوزموونیئهژیانیوسێکسرسهلهشتێکمارکسکانیکتێیهونووسینلهنییهئاسانندهوهئه

ماارکسکاارلرهاهیئاهبێت،دهل مناڵێکیشیوگاێتدهسێکسیکییهندیوهپهمنااڵنداریخێوکهبهڵگهلهناامهلهیکهنییهندهلهماڵهلهووەرزبووهبهمارکسکارلالیهل
 "بیێتەوەچڕڕکادنستپهدهیبوونئالودهلەسێکسیکاریوایهوهئهکوهواقیعلهفهلسهفه:"ڵێتدهکهنییه

 
  که کە جوانه جوله  هایدگەر و کچه

 
کیاهراهییهکاانیتیژهچااوهکاهو دهوایاانهاروههاهزانکۆ،لهوهوتۆتهیفهلسهفهیوانهکهکاتێککانیخوێندکارهڵگهلهبووهختسهزۆرکهناسااوهوهبهرهایدگه

.دا دهچۆکبه
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ژیااانیماااربورگزانکاۆیلااهبێاتدهفهلسااهفهخوێنادکاریکاییولااهجیجوانکیلاهکچێکاایاڵمبااه،نااوهوهپێکااهریهاوساهژیااانیبیتاایلاایاادهئهڵگاهلههایاادگەرماارتن
.دەدا قەڵەملەای(هبرنهێنیپاشای)بهوب دهرسامسههایدگەربهزۆروئارێنتەهاناناویگۆڕێت،دهیمامۆستاکه

 
وهماویاهوهباههاناان،بکاهئاشاکااکتاییهبۆخۆیانستیههتوانننهکهکاددوانهولهوایژیاناڵمبهوێ،کهچنگزیاتایرسامییسهلهکچهولهیویستدههایدگەر

 .(بوومبیاکادنفێایوههایدگەرهلهمن:)با پێیووەبکاتهیادیوهبهنهاتهونهاتههایدگەردایساڵهشتاههیادیلهکه


سااردمیشاهههاڵمباهژناان،بۆزۆریویستیخۆشهڕایرهسهرسارتهبوو،رسارتهیقسهمهئهسێکس،بهتینوویوهلهکوهمبوودەستپەڕبوونیئالودهیگیاۆدهزیاتامن
 .بوڤواردوسیمونیکهرههاوسههاوڕێڵگهله تاییهبهبووه

مکاهرزینێکیلاهباهستههنهاتهومبگهقینهڕاستهچێژیبهناتوان کهکادهبێبارموهئهاڵمهبست ،ڵدهههزوورمکهزهکهمناکهوهلهرمێکشههیچمنڵ دهرسارته
.سێکسیکیندییهیوهپهرههکۆتاییلهمکهده

 
 !بێتنهوخهجێگایلهنهاتهچاالکهوچوستشتێکمووههلهوستیارهههزۆرسێکیکهرسارته:نووس دهئالگاینبیلسۆنبۆبوڤواردوسیمون
اڵمباهبێنا ،شات مووهاهلاهوازتوان ئاهرساارته.بینجوو وب ڵیتێکهیوهلهکوهستیازیدهومهبکهژنێکڵگهلهمکهئهزحهمنڵێتدهرائاشکهبهخۆیرسارته

 .کیهبگاته ززهلهڵگهلهناتوان 
 

 ۆکۆهۆمۆسێکسواڵی پارت و ف
 
ڵگاهلهدەکاا ،خاۆیهۆمۆسێکساواڵیبەبااوەڕودێاتلا ی-ساولاسکوهدایکایمادنایدوایپار کهبیست دهکاتێکبێترسوڕمانسهتووشییهوانهلهسکهندێهه

دەکاا بۆچوونمانههالیەنگایفۆکۆش.بوێخۆشمان-پار رمانسهلهپێویستهورەیهوهگهفیکایخێکیبایهپار وهئه
 .زنهمهسێکیکهاڵمبه

 
دووباهاڵمباههااتووه،کاهگۆڤارهلاهکاهینبکاهساوفانهیلهفهمووهاهوئاهسێکسایژیاانیباسایناتوانینکۆتاییداله

 :مانکهباسهبهدێنینکۆتاییوهیهلهسهمهوبه بارهسهفاۆیدتێڕوانینی
با رهاهسێکساداکاتیلهم حەزەکانیبه بارهسهژن،ڕۆحییوهخوێندنهلهساڵندینهچدوایفاۆیدمیان،کهیه

سێکسایمانژیاانیڵا دهفاۆیادساێکس،باۆکانیباساهگشتگیایلهمیان،دووه.وێتدهچیژنکهیبانینهووهمایهنمامئه
 .روونیمانهدهژیانیبڕبڕەکانیمووههگیاسانیڵههوهوانهپێچهبهڵکوبهنییه،ستووبهڕووبارێکی

 
 لیایگۆڤاریسایتی:رچاوهسه
 
 


٢١٧٢یجوونی٧١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیچاودێانیوز:سەرچاوە
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  وت ئیسماعیل ئیبراهیم رێكه
 
 

باۆیەرێکەوتیاوو،باارەوەلەمئینگلیبەکاانلەگەڵپێشاتا(David Ben Gurion)گۆریاۆنبانداڤیادئیساائیلە،دەوڵەتیدامەزراندنییادی٧١/٢/٧٩١١رۆژی
کەناوچاانەیلەومانادا سیساتەمیهااتنیکۆتاییوئینگلیبکانیهێبەپاشەکشەیدوایسەعا هەشتتەنها
باووخۆشایوراگەیانادئیسااائیلیدامەزرانادنیودروساتیوونجاڕنامەیناسااون،ئیساائی دەوڵەتیبەئەمڕۆ

٧٩١١ناۆڤێمیەریمانگیلەوپێشتایەکگاتووەکانی نەتەوەرێکخااوی.واڵتەئەووەزیاانیسەرۆکیەکەمبە
 .دەرکادبووعەرە وجولەکەدەوڵەتیدووبۆفەلەستینیدابەشکادنیبڕیاریفەرمیەب

 
تەورا ،پیاااۆزیکتێیاایلەوژیاااونناااوچەیەدالەولەئێسااتابەرساااڵ١١١١جااولەکەئەوەیسااەرباری

لەگەڵڕۆئەماهەتااعەرەبەکاانبەاڵمداوە،نەوەکاانیوئییااهی پێغەمیەربەناوچەیەئەوبەڵێنیخوداوەند
ومیسااشانشینیجەنگەدالەودامەزرا،ئیساائی دەوڵەتیکەبووساڵەدائەوهەمانلەجەنگیەکەمراگەیاندووە،دژیلەجەنگیانجارچەندینوناکۆکندەوڵەتەدائەو

زۆربەیبەساەرخۆیااندەساەاڵتیجووەکاانی وتێکشاانرەبەکاانعەخایاناد،ی٧٩١٩مارسایماانگیهەتاوتێیدابوونبەشدارلوبنانوسوریاوعیااقوسعودیەوئوردن
واقعایلەئەوتاۆشاتێکیهایچئەوەیبەبا ئەنمامدران،٧٩١١و٧٩١١و٧٩٢١ساڵەکانیلەدیکەجەنگیچەندینجەنگەئەودوای.گا ئینگلیبدامانداتیژێاناوچەکەی
 ...بگۆڕیتئیساائی 
 

پەیماانیرێگاایلەکەئاوردنمیسااولەجاگەودەبەننااویئااینیرەگەزپەرساتیدەوڵەتێکایبەیاخوددروستکااوقەوارەیەکیبەئیساائی ئەمڕۆشهەتاعەرەبەکان
النێاایملمبەجااولەکەوعەرە نێااوانملمالنێاای.نەکااادووەکارەیااانئەوئاشااکاابەعەرە دەوڵەتەکااانیزۆربەیدەنااێن،دەوڵەتەدائەوبااوونیبەدداندەیڤاادکاماا ئاشااتی

زۆربەیکۆباوونەوەیشاوێنیدەڤەرەئەوچاونکەهەیە،ناویناداخاۆرهەاڵتیزۆریهەرەزۆربەیبەساەرراساتەوخۆملمالنێایەئەوکااریگەریودەناسااێتناوەڕاساتخۆرهەاڵتی
رووداوەکاانیلەکەتااییە بەستااتیژیە،وگانگگەیەکیپێخۆرئاواشارستانیەتیبۆئیساائی دەوڵەتی.دیکەیەئەوانیجولەکەوومەسیحیوئیسالموەکودیانەتەکانی

 .جینۆسایدشااڵویبەرکەوتنەئەوروپاجولەکەکانیجیهانیدادووەمیجەنگی
 

زۆربەیکەەکە،نااوچعەرەبەکاانیرژێامەخاودیباۆدەگەڕێاتەوەهۆکاارەکەیعەرەبەکاناداجولەکەونێوانلەملمالن بوونەوەیقوڵباوەڕەدانلەوبیامەندانلەزۆرێک
 .ئیساائیلەوەبەدەبەستنەوەسیاسیئازادیوماۆ مافەکانیودیموکااسینەبوونیلەخۆیانقەیاانەکانیودیکتاتۆرنوتۆتالیتارزۆریانهەرە

 
 :بایەخی خۆرئاوا بە ئیسرائیل

 
پاراستنیبۆناوینخۆرهەاڵتیناوچەیلەدەوڵەتانەیەئەوبنکەیەکیوەکراستەوڕاستواڵتەئەوئەوروپیەکانە،وئەمەریکاستااتیژیهاوپەیمانێکیئیساائی 

٢٧ :بٶ الپەڕەی 
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 رۆژ  ئێس  ئێن  ئێن: ادەکردنیئام

 


،وەکیەکێکلەفااکتەرەگاینگەکاانیساەرکەوتنیهەدەپەلە”پارتیدێمۆکااتیکیگەالن“،هاوسەرۆکیگەنمی”سەالحەدیندەمیاتاش“شاۆڤەکارانیسیاسییتورکیا،
.هەڵیژاردنیحەوتیژووئەندالەقەڵەمدەدەن


ناوبااو.لەپاڵۆیئەلعەزیبلەباکووریکوردستانە٧٩١١ئاپایلیساڵی٧١دەمیاتاشلەدایکیووی

دەمیاتااشبەرلەوەیبەشاێوەیئەکتیاڤ.کوردیزازایەودەرچاوویکاۆلێژییاسااییزانکاۆیئانکاارایە
ناوبااوهەروەها.بوو [IHD]”کۆمەڵەیمافیماۆ “بێتەناوسیاسە ،لەبەڕێوەبەرانیلقیئامەدی

 .شە”ڕێکخستنیمافیماۆڤیتورکیا“دیڕێکخااویلێیوردنینێودەوڵەتیولەدامەزرێنەرانیلقیئامە


،کەباااایەکەی[DTP]”پااارتیکۆمەڵگااایدێمۆکااتیااک“سااەالحەدیندەمیاتاااشپاااشداخااناای
ولەکاۆنگاەی [BDP]،ساەرۆکیباوو،هااتەنااوپاارتیئاشاتیودێمۆکااسای”ناورەدیندەمیاتااش“

.وەکهاوسەرۆکیبەدەپەهەڵیژێادرایبەدەپەدا٢١٧١فێیاواریساڵی


ئاشنابوون بە دۆزی کورد و هاتنە ناو سیاسەت
 

یزایینی،کاتێکخوێندکاریپۆلیدوویدواناوەندیبووە،بەبیستیدەنگایدروشامیخۆپێشااندەرانلەدەرەوەیقوتابخاانەکەی٧٩١١دەمیاتاشدەڵ لەمانگیمارسی
لەسەرچەرمەسەرییەکانیکوردبەدەستحکوومەتیسەددامحوسێنوکیمیابارانیهەڵەبامە،باۆیەکەمجاارزانیاوییەتیکەئەویا ساەرلەئامەدوئاخافتنیمامۆستاکەیان

کدەکااتەوەوزیکیکاوردینبیابەونەتەوەستەملێکااوەیەبەاڵمهەربەپێشنیاریمامۆستاکەی،هەوڵدەدالەسیاسە نبیکنەکاتەوەهەرچەندئەشقیبەموزیکژەنی،لەما
 .وناچاردەب سااڵنێکبەدزیدایکوباوکی،گوێلەگۆرانیکوردیبگاێ


یزایینایودۆزرانەوەیتەرمەکەیپااشسا ڕۆژوئاڵۆزییەکاانیئاامەددوای٧٩٩٧لەسااڵی [HEP]ناوبااودەگێڕێتەوەکەشوێنیبرکاانیسەرۆکیپارتیڕەنمیگەل

 .ڕاستەوخۆیناوبااویبۆسیاسە ڕاکێشاوەئەوڕووداوە،بۆیەکەمجارسەرنمی
ساااڵزیناادانبەهااۆینەبااوونی٢١ومەحکااوومکاانیبە”موغااواڵ“هەروەهاااقۆڵیەسااتکاانیباایەکاایبەتااۆمەتیئەناادامەتیلەڕێکخسااتنیگەنمااانیپەکەکەلەزانکااۆی

،لەزانکاۆیئانکاارادەساتبە٧٩٩١یدەریااوانیلەزانکاۆیئیبمیااجێیهێاا وسااڵیدەرفەتیماددیبۆگاتنایپاارێبەر،وایلا کاادووەکەخوێنادنلەباواریبەڕێاوەبەر
  .خوێندنییاسابکا 
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ڕۆژقۆڵیەسات٧٢،هەرلەزانکۆهەوڵیداوەبچێتەشاخبەاڵمبەگیاانیلینکەتەشکیالتییەکەی،پاالنەکەیلا ئاشاکااباووەودواتاابەمهاۆیەباۆمااوەی٩٢ساڵی 
.کااوە


 لە پارێزڤانیی مافی مرۆڤەوە تا سەرۆکایەتیی بەدەپە


یاادەمیاوکۆمەڵێااکیاساااناسوچاااالکیمااافیماااۆ ،لەبەڕێااوەبەرییکااۆمەڵەیمااافیماۆڤاادابااووەووەبااۆئەمااال،لەگەڵعوساامانبا٢١١١دەمیاتاااشلەساااڵی
دا،بایادەمیا٢١١١پااشئەوەیلەسااڵی.بەدواداچوونیبۆسەداندۆسیەیپێشێلکاریمافیماۆ لەباکووریکوردستانکادووە

 .وبااویلەسەرۆکایەتییکۆمەڵەیمافیماۆڤداگاتۆتەوەبۆتەشارەداریگەوەرەشاریئامەد،سەالحەدیندەمیاتاشجێینا
یزایینیدا،بەتۆمەتیپڕۆپاگەنادەکادن٢١١١ناوبااوبەهۆیبەشداریلەبەرنامەیەکیتەلەڤیبیۆنیڕۆژتیڤیلەساڵی

ڵزیناادانیبااۆپەکەکە،سااەرەتابەساااڵێکزیناادانمەحکااوومکاااابەاڵمدادگااایپێااداچوونەوە،دواتاااسااباکەیبااۆپێاان سااا
.هەڵپەسێدراگۆڕی


یزاییناادالەجااێگەیخەتیاا دیماالە،لەئااامەدوەککاندیاادیسااەربەخۆلەلیسااتی٢١١١سااەالحەدیندەمیاتاااشلەساااڵی

دەمیاتااااشلەوساااااڵنەداوەکجێگاااایبەرپاسااای.دەتەپەکاندیااادکاااااوتاااوانیناااوێنەریئەوشاااارەلەپارلەماااانیتورکیاااا
.بوو DTP دا،تێکەڵبەبەدەپەیدەستەخوشکی٢١١٩لەمانیتورکیادرێژەیبەسیاسە دەدابەاڵمبەداخاانیحیببەکەلەبەهاریفڕاکسیۆنیدەتەپەلەپار


دابە[BDP]اسایدەمیاتاش،پااشداخاانایدەتەپەوقەدەخەکاانایسیاساە کەزۆربەیدامەزرێنەرانایئەوحیاببە،لەکاۆنگاەیئااوارتەیپاارتیئاشاتیودێمۆکا

شاادابااۆجاااریدووهەم،لەگەڵ٢١٧٧ناااوبااولەسااێپتامیای.دا،وەکیەکەمسااەرۆکیئەوحیااببەهەڵیژێااادرا٢١٧١زۆریاانەیڕەهااایدەنگاایئەناادامانیکااۆنگاە،لەفێیاااواری
.،وەکهاوسەرۆکیبەدەپەهەڵیژێاایەوە"گوڵتەنکشاناک"

تیڤتااالەجااارانهاااتەناااوسیاسااە وڕۆڵاایچاالکااانەیلەوتووێژەکااانیناسااااوبەقۆناااخیئۆساالۆ،سااەرۆکیتااازەهەڵیژێااادراویبەدەپەلەمەودوابەشااێوەیەکیئەک
ش،وەکیەکێاکلەبەربژێاانایبەرەی٢١٧٧لەسااڵی.ڕەوتیئاشاتی،کۆمەڵکاوژیڕۆبۆساکی،دۆسایەیکەجەکەوهتادگێاڕاوباووبەیەکێاکلەسایماناساااوەکانیتورکیاا

.،لەجۆڵەمێاگخۆیپااڵوا وبۆدووهەمجاروەکپارلەمانتارهەڵیژێادراڕەن ،ئازادیودێمۆکااسی


 هەدەپە و هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی کۆمار
 

یببێکااییزاییناای،دەمیاتاااشوهاوحیببییەکااانی،بەمەبەسااتیپێکهێنااانیبەرەیەکاایبەرفااوانتااالەچااینوتااوێژەجیاوازەکااانیکوردسااتانوتورکیااا،ح٢١٧٢ساااڵی
دەمیاتااشلەگەڵ.یااندامەزراناد[HDP]”پاارتیدێماۆکااتیکیگەالن“ئاسایفاەدەنگبەناویچەتا

.هەدەپەهەڵیژێادران هاوسەرۆکانی هەمانساڵدا،وەک یحەزیاانی٢٢،لە”فیگەنیوکسەکداغ“


پۆساااتی بەربژێاااای یزایینیاااداوەک٢١٧١ەکەیەوەلەئەگۆساااتیدەمیاتااااشلەالیەنحیااابب
سەرۆکایەتییکۆماردیاریکاااولەمقۆنااخەداڕاساتەوخۆلەگەڵڕەجە تەییا ئەردۆغاان،ساەرۆکو

نااوبااو.ویتورکیااکەوتەڕکەبەریایڕاساتەوخۆساڵیڕابادو٧٢دامەزرێنەریئاکەپەوسەرۆکوەزیای
 هەرچەندلەوڕکەبەرییەنابەرابەرەدا،

ەڵگااومێادیایتورکیااسەرکەوتنیبەدەستنەهێناووەکسەرۆککۆماریتورکیاهەڵنەبژێادرابەاڵملەسەردەمیبانگەشەیهەڵیژاردانادا،تاوانیساەرنمیزیااتایکۆم
.شتێککەسەرکەوتنیدواتایحیببەکەیلەهەڵیژاردنیگشتییتورکیایمسۆگەرکاد.یدەنگەکانبەدەستبهێن ٩٧١١ وڕێژەیبۆالیخۆیوحیببەکەیڕابکێش

 
 

 

http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=7266&ID_map=23
http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=7266&ID_map=23
http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=7290&ID_map=33
http://www.nnsroj.com/detiles.aspx?id=7290&ID_map=33
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 .دا،ڕۆڵیسەرەکییبانگەشەیهەڵیژاردنیحیببەکەیلەئەستۆبوو٢١٧٢سەالحەدیندەمیاتاش،وەکهاوسەرۆکیهەدەپەلەهەڵیژاردنیحەوتیژووئەنی

نوقساااەخۆشناساااااوەوبەگاااوێاەینااااوبااوهاوکاااا لەگەڵئەوەیڕەخنەگاێکااایباااوێایپاااارتیدەساااەاڵتداروشەخسااایئەردۆغاااانە،بەسیاساااەتمەدارێکیوردبااای
وونیلەپۆلێمیکەبااوەتونادشاۆڤەکارانیسیاسیوڕۆژنامەنووسانیتورک،دەمیاتاشکاریگەرییەکیزۆریلەسەرهێمندەربازبوونیقۆناخیبانگەشەیهەڵیژاردنیودوورب

 .وپڕلەب ڕێبییەکانیسااڵنیپێشوویئەوقۆناخەلەتورکیاهەبوو
لەەگەڵئەوەیکەزۆرێاااکپێیاااانوایەدەمیاتااااش،وەکسیاساااەتمەدارێکیگەنااا ،بەوزەوباااوێا،لەمدووهەڵیژاردنااایدواییااادا،سااایمایەکیجاااوانتایهاوکاااا ل

 .سەرکادەیەکیدێمۆکاا ،ئازادیخوازوچە لەخۆنیشانداوە


 "ناتکەین بە سەرۆک


ەگەڵئاکەپە،لەالیەنڕەخنەگاانەوەبەنەرماینوانادنلەبەرانایەرپاارتیدەساەاڵتدارتۆمەتیااردەکاااوهەدەپەکەبەهۆیهەڤدیتنیچڕوپڕیلەڕەوتیئاشتیدال
ساتپێکیفەرمیایبانگەشاەیگومانیئەوەیلەسەرباووکەماومکینەبیێاتەیارمەتیادەریوەڕاساتگەڕانیخەونەکاانیئەردۆغاانباۆگاۆرینیسیساتمیسیاساییتورکیاا،بەرلەدە

.بەتاقەڕستەیەکیدەمیاتاش،سەرجەمگومانەکانیانڕەواندەوەهەڵیژاردن،


،لەکۆبااوونەوەیئاساااییحەفتااانەیفڕاکساایۆنیهەدەپەلەپارلەماناادا،ڕایگەیاناادکەکااورتتاینلێاادوانیحەفتااانەیمێااژووی٢١٧٢یمارساای٧١دەمیاتاااشنیااوەڕۆی
ەڵئاااکەپەهاایچمااامەڵەوهاوپەیمااانییەکیقێاابەونئەنمااامنااادا ،ڕوولەئەردۆغااان،ڕەخنەگاااانوفڕاکساایۆنەکەیدەدا وتەنیااابەگااوتینیئەوەیکەهەدەپەلەگ

".تاۆنااکەینبەساەرۆک"ودواتااڕساتەکەیکاور کاادەوەووتای"تاهەدەپەییەکاانلەساەرخااکیئەوواڵتەهەناساەبادەن،تاۆناابیبەساەرۆک"کۆمەڵگایتورکیاوتی
.کییەکمارزۆرفااوانیلەمێدیاکانداهەبوووبووبەتوخمیسەرەکییبانگەشەیهەدەپەڕستەیەککەدەنگدانەوەیە


 دەمیرتاش و هونەر


ناااوبااولەوسااەردەمەداکەلەئیبمیاااخوێناادکاربااووە،لەگەڵکۆمەڵێااکلەهاوڕێیااانی.دەمیاتاااشسەوداسااەریهونەریشااەولەژەنیناایسااازدادەسااتێکیبااااڵیهەیە

یاااندامەزراناادووەوجاااروبااارگۆرانییەکااانی”کۆمااابەلەنگاااز“گاووپێااکبەناااویموزیکدۆسااتی،
لەهەڵمەتااایهەڵیژاردنااای.یاااانگوتاااۆتەوە”ئەحااامەدکایاااا،فەرهاااادتاااون وگااااوو یاااۆڕووم“

ئەممارەشاادا،دەمیاتاااشلەگەڵدیاااردێاساای ،یەکێااکلەگۆرانییەکااانیبانگەشااەیهەڵیژاردناای
.هەدەپەیوتەوە


 بنەماڵە


دایکاای،کەییااانووەوباااوکیدووکااانیتەعمیاچێتیاای.خوشااکیهەیە4دەمیاتاااشدووبااااو

،سااڵی”ناوورەدین“بااکەی،.خوشکێکیدیباینەر،یەکیانپارێبەرودوویتایانمامۆستانە .هەیە
اوبااوئێساتالەباشاووریکوردساتانەوئەگەرچایدەگاوتاێلەهەولێاان.ساڵوشەشمانگ،لەزیندانئازادبوووماوەیەکدواتابووبەسەرۆکیدەتەپە٧٧،پاش٢١١١

 .یکادووەدەژی،بەاڵمبەگوتەیسەالحەدینیباای،نورەدینلەمدواییانەدالەشنگالولەڕیبیگەریالکانیپەکەکە،لەشەڕدژبەداعشدابەشدار

 .یە”دڵدا“و”دەالل“یمامۆستاژیانیهاوسەریپێکهێناوەوباوکیدووکچبەناوەکانی”باشاکدەمیاتاش“یزاینییەوەلەگەڵ٢١١٢دەمیاتاشلەساڵی .س
.م.م


 ٢١٧٢یجوونی٩:ڕێکەوتی/ۆقەیرۆژناوەندینووچەوشاماڵپەڕی:سەرچاوە
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 (دانس)رامانێک بەسەر رۆژی جیهانی هەڵپەرکێ 

 
 عەلی لەیالخ

 
تێکاڵوباوونیباۆدەگەرێاتەوەگااینگیەئەمزۆریهەیە،بەشایتااییەتیجێگەوپێگەیهونەردنیایوجیهانگەالنینێوهونەرلەحەوتەوانەیلەیەکێکوەکووهەڵپەرک 

کە.هااونەرەدایەئەمشااەنگیوجااوانیلەدیکەشاایبەشااێکیوماااۆ مێااژوویورەو لەگەڵهااونەرەئەم
هاونەرەئەمجاوانیوبەرزیئاساتی.جیهاانەوەگەالنایفەرهەنگایوکەلتاووربەگاێدراوە:باێندەتوانین
فساتیڤاڵیدەیاانلەسااڵێکووهەماونەتەوەکاانشوناسایپێناساەولەبەشاێکبۆتەتاڕادەیەکمێژووییە

و«هەڵپەرکاا »نواناادنیوخۆیااانچاالکااانەیوبەرچاااوبەشااداریبەهونەرییەکااانگاااووپەجۆربەجااۆر
دیاکەگەالنایبەخۆیاانمیللایهاونەریجاوانیوکەونااراییدەدەنهەوڵنەتەوەکەیان،بەتاییە دانسی

جواغافیاااایپێااایبەکاااادنهەڵساااوکە ەوشاااێوزماااان،کولتوووروەکاااووهەڵپەرکااا ئەگەرچااای.بناساااێنن
یەکیەتیاااایوشااااییو«رەزم»و«بااابم»دەتاااوانین،بەاڵمهەیە،جیاوازییاااانیەکگەڵلەواڵتەکاااان
وکاۆمەڵتاکبەسەرهونەرەئەمکاریگەریی.دابنینهەڵپەرکێیەکانسەرجەمهاوبەشیخاڵیبەماۆڤەکان

«ساااەیەرکەرچوکەرهەڵپەرکااا »چواتەیەنالدووهەربێاااتکاااورتی مااااوەیەکیباااۆکەبەچەشااانێکە
.ئەهوەنیوئارامیدنیایدەیانیاتەودایاندەگاێتدەروونیخۆشیهەستێکی
 
باۆماۆڤەکاانکەلەوەینماادێکەخاۆیباۆماناادارین،کەساەمیمانەوەباوونێکیپاێکەووئااڵنادنلەیەکدەساتشاهیدیئێمەجیهانگەالنیهەڵپەرکێیەکانیزۆربەیلە

وئاازارەساەرچاوەیباوون،تااک:نایچەقساەیبە.ژیاانەپاێکەوەبەنیازیاانژیاانتەنگەژەکاانیوتااڵیلەگەڵکاادنبەربەرەکاانیوبەخاتەوەریباۆوژیاانبەرێژەداند
.بەختەوەرییەورەهاییبنەمایماۆ یەکیەتییوپێکەوەبوون

 
ومێژوویاایماناااییباااریهەڵگااایداهەڵپەرکاا کاااتیلەئینسااانەکانجەسااتەینواناادنیو حەرەکاااسااەرجەم؛Mythologyناساایئسااتوورەزانسااتیپێاا بە

شااییوبەزمکااتیلەچونیاای و«نابا»لەکااتیچماۆڤەکاانباارودۆخیپێایبەبەرەبەرەکەساۆشاتلەماۆ کادنەوەیالساییبۆدەگەرێتەوەبەشێکیئوستوورەییە
.دەبندابەشدەستەچوارلەهەڵپەرکێیەکان:بیژیندەتوانیینگاتووەخۆیبەتاییەتیریتمیورەنگسەرەخۆشیوشێنگێڕیلەکاتییان

 
شینگێڕیو«نیای »نبابەزم،رەزم،_
 
.دەب هەرکەلتوورێکوەکووهونەرلەجیا«هەڵپەرک »هەبێتماۆ هەتاکەواتە.دەبێتهەیەوهەبووەووکۆمەڵگاکەیئینسانگەڵلەچوارەشئەم
 

ساەرهەڵدانیشاوێنیکەکوردساتان،بەرینایجوغاافیاایوکاوردگەلایکەونااراییباۆدەگەرێاتەوەئەوی بەرکەوتووەشێایبەشیهونەرەوکەلتوورلەمکوردی گەلی
.مێژووەشارستانیەتەکانییەکەمین
 

 دەکا چەوساوەگەلەئەمزیندوویینوێنەرایەتیکوردی،هەڵپەرکێی»مۆسیقیوزماندوایگومانب دەکاێتگەالنرەسەنایەتیوفەرهەنگلەباسکەئەماۆدنیایلە
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هاونەربەاڵم.خاااوەپەراوێابداوفاارستاورکشۆڤنیساتیدەساتیبانلەکەکوردساتانلەبەشاەیدووئەوبەتااییە دەرێاتسااێنەوەیوکادنکەتمانبۆالیەنەوەزۆرکە
ونوانادنهاۆنەریبەەتەوەداوپااڵیئەمااۆکەکەرەساەنەکلتاوورەئەمرۆژرۆژبەدوایئەوگەلەیەمێاژوویهەڵقاواڵویگەلێاکهەری«دانس»هونەریبەتاییەتیوبەگشتی
  .دنیالەکوردوکەلەپووریفەرهەنگناساندنینوێنگەیبۆتەگەشەدایەولەکوردییەوەشانۆی
 


بۆمااانکااوردە،گەلاایوفاەچەشاانیبەرباڵویاایلەنیشااانئەویاا کەجیاااوازییەوەهێناادێکبەکوردییەکااانهەڵپەرکێاایجااۆریوشااێوەبەسااەرخێاایاایبەسااەرنمدانێکی
.یەکسانەوهاوبەشبەجۆریککوردستانتەواویلەهەڵپەرک جۆرەکانیو«نەزم»کەەوێتدەردەک
 

:نموونەبۆمێژووییەنمادێکیوتاییە مانایهەڵگایدا،پ ئاماژەمانوەککوردیهەڵپەرکێینەزمیوریت 
 
 .پاڵپشتیەوهاوشانیلەنمادێکدەستگاتن،*
 .دایەبۆنەکانلەژنانبەشداریویەکسانیینیشانەیپیاو،وژناتنیدەسگیانوجۆگەن یانرەشیەڵەک*
 رزگاریئااڵوهەڵگاتنیمانایبەچۆپی؛*
 .گەیشتووەت ل ماۆ کەهیندسیەشێوەیساکارتاینوپیاۆتاینبازنەکەلەوەیەنیشانوپەرەستیمیتاائایینیبۆدەگەرێتەوەکەهەڵپەرینبازنەیی؛*
ئەمدێاینایپیااۆزورەچەڵکایلەبااسنماادگەلەئەمکاۆیکەدیاکەنماادیزۆروخااکەهەژانادنیوقەڵامەرەودیاریکادنینمادیزەوی؛لەلێدانوزرمەپاخشاندن*
.دەکایتل چاویمێژووییشوێنەوارێکینەتەوەییناسنامەیەکیوهونەروەکووجیهانهەموولەب گەڵلەئێستاشیدەکا ،کەهونەرە


ی«باالە»هەڵپەرکا داهێانەری(ناوورژاکژان)دایکیاوونیلەرۆژیباانەمەڕی٩یۆنساکۆشاانۆیئەنساتیتۆیی«داناس»کاومیتەیلەالیەنیزایینای٧٩١٢لەسااڵیبۆیە
پادشاایالیەنلەسااڵئەمپەیامیکەیتدەنێاپەیامێکبۆنەوەبەمبەناوبانگکەسایەتیەکیرۆژەدالەمهەمووساڵێک.دەکاێتناوزەدهەڵپەرک جیهانییرۆژیبەمودێان
ورزگااریباۆرێگایەکەلووتکەودەگەێنێتەوهبررۆحهەڵپەرک :دەڵ داپەیامەکەیلە.بۆوە«بالەمامۆستایسااڵنێکخۆیبۆکەکااپێشکەش(سیهامونینوردوم)کامیۆج

.جەستەلەگیانهەڵااینی
 

وجیادییبەشاێوەیبەنااخەهاونەرەئەمهێشاتنەوەیزینادوووگەشاەباۆکەبکەیانئەوکەساانەمانادوونەبوونیوخۆشایدەساتباۆنەدالەمئاێمەشکەخۆیەتیجێگای
تاایئەماۆیایوتاهاونەریگیاانێکیسااڵێکەچەنادکەساادقیقاوتیەدینیدوکتاورشاانۆکارهونەرمەنادیبەتااییەتیداوەهەوڵیاانگیاوگافتەکاانهەماووساەرەڕایزانستی
 .کادووەبەشداریجیهانیفستیڤاڵیدەیانلەوکوردیی«ەڵپەرکێیه»بەبەخشیوە
 

 :سەرچاوەکان
 دویچەولە،ماڵپەڕی
پاسکوردماڵپەری


٢١٧٢یمەی١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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ناسیونالیست، ئیسالمی یان چەپ بێت، : تورك هەر توركە
 بەرامبەر كورد هەموویان یەكن

 
 عەتا قەرداخی

 
وخاۆیكاووهكوردمماركهیهبۆكهباكورلهكوردیگوێاهبهگانگهخاڵێكیتوركیاداكانیهڵیژاردنههلهكوردیسیاسیپارتێكیكووهپهدهههشداریكادنیبهئاشكاایه

كاووههێنێاتدهساتدهبهباشنگێكیدهكهیوهئهدوایپاشانی وكا دهڵیژاردنههشداریبهوهخۆیهناویبه
باهسااڵه52كاهكاداتوركیایهلاهكاا دهمانرلهپهریشدابهكوردیوهتهنهرینوێنهكووهواتهكوردیلیستی

ولاهكاوردباوونینكاوڵیتااكییهشاێوهمووهاهباهو دیپلۆماسایهباهوئاابووریباهو سیاساهبهستووروده
 .نكهبشهگهتوركییڵگهكۆمهكووهناتواننوچیایینتوركیوانهئهپێیوایهنیاتهوكا دهداواڵته

 
ناتوانێاتوشۆڤێنیستیدایهیلوتكهلهكهكوردبهررامیهبهتوركیهناسیونالیستیقایعهوهئهرحاڵههبه

باهكیندییاهیوهپههایچكاهژیدهتێاداتاایكییهوهتهنهوتاهواڵتێكیكوردستانباكوریكهبنێتداوهبهدان
كوردساااتانیباشاااووریوشاااهبهوئاااهعوسااامانیئیمپااتاااۆرێتیپێشاااتاكاااهبێتناااهوهئاااهنیاتاااهنیاااهوهتوركاااه

ساتیدهبڕیاربهوئیمپایالیساتیخاوێنڕێژیتانیوڵاهدهعێاااقناوێیتیوڵاهدهوتاوركناوێیتیوڵاهدهدرووساتكادنیوئیمپااتۆرێتاهوئهیوهشاندنهڵوهههدوایداگیاكادبوو،
یوتنااهرێكهوڵێنبااهولااهشااكادودابهبیاادارهعهعێااقاایونااوێتوركیاااینێااوانلااهكوردسااتانیانیشااهبهوئااهخۆیانااداكانیندییااهوهرژهبهویپێنااالااهتاااجااارێكیرۆژئاااوا
 .درووستیكاێتكانكوردهبۆخۆربهسهتێكیهوڵدهپێشتاداموسایتیوالیهلهوتیوونرێكهوهئهرسهلهتیایداكهكاابوو،وهرهسیڤهناویبهكهوهزبوونهپاشگه
 
وبا خااهپاااشكااوردوهوروپیااهئهیڵااهكۆمهبچێتااهكااهیااهوهئهئومێاادیبااهوكااا دهدیموكااساایئیاادیعایكااهداتوركیایااهولااهساااڵپێاان دووهنااهپاشاایرحاڵهااهبه

 .بكا ڵیژاردنههشداریهبسیاسیحیببیكووهتوانیدرێژدووروخوێناویتێكۆشانێكی
 

رباریساهكاهنێتیاهگهدهوهئهشمهئه،هێناوهستیدهبهپهدهههكهزیاتاهنگانهدهولهلێ گهباكورلهكوردنگیدهرچیگهئهگانگهمماركهیهبۆكهوتنهركهسهدیاره
پۆلیشااهكااهماااوهكوردساتانفااواناایهێمگاااررێكیرووبااههێشاتاوهكوردسااتانهكاێكااارانیپااارتیتێكۆشاانیوبا خااههۆیبااهكوردسااتانبااكووریلااهوهرابوونااهلااهجۆرێا 
دووباارهراساتیهوئهتاجارێكیشمهئهپارتیئاكبهداوهنگیاندهوهئیسالمییوونهناوبهمایبنههۆیبهشداڵیژاردنهههمله نانهتهویمواڵندووهنهییوهتهنهیوهرابوونه

ساتی ربهبهتاهبووهڵكوباهدواخساتووهییاهوهرابوونهوئهرههكنهجاریزۆربهكوردویوهرابوونهبهررامیهبهبینیووهتیاینێگهرۆڵیئیسالممێژوودالهچۆنكهوهكاتهده
ووهكگاتنااهیهروهبااهیئاراسااتهشوهئااهكااهكااوردیناادیناوهدرووسااتكادنیبااۆكانیئاراسااتهبایلااهكااادووهئاراسااتهرانیاكااهداگكانیختااهپایتهورهبااهكااوردیرێگایااداولااه
تێڕوانینایساتوههكاهیواناهئهكاۆیوپاهههمهوپاهههجهڵگاهلهیاهههوتۆیئاهكیجیاوازییاهئاكپاارتیئایا.كوردستانهكگاتووییهتیَ  ولدهدرووستكادنیوخۆییربهسه

كاوردباهررامیاهبهتداسیاساهلاهو ماهیاهرووهاهگهلاهاڵمباهجیااوازهپاهئاكهكاهبكاێاتساتههشادارووكهلاهنگاهرهبێگوماانكاادوون كاۆنتاۆڵیتوركیناسیونالیستی
 .نییهوتۆیئهكیجیاوازییه

 
باهرداناهنامهوتاسنۆكانهكییهه٧ش بهكاێكارانیپارتیرۆكیسهوڕژێنێتدهكوردكانیرۆڵخوێ،یوكا دهوێاانكوردستانرابادووداییهدهدوولهئاكپارتیهوهئه
ودایا زماانیكارهێنانیباهلهنانێاتكانیادامافهتاینساادهباهدانوهتاهنهكاووهنانێاتكاوردداباوونیبهدانكنهئێستاتاكوكادوستگیادهجیهانیرتیموخابهتییارمه
وهئاهتوركیااكانیندییاهوهرژهبهوئابووریاهنادییوهپهوهئاهیاهههباشایكیاهندازهئهتااكیندیهیوهپهكوردستانرێمیههڵگهلهكهیشیوهئه.لتووریكهمافیستهێنانیدهبه
 یهههكوردستانباشوورییانكوردخۆییربهسهكوردومافیبهبڕوایپهكهئهیوهئهربهلهكنهبێتوارمانڕهفهتوركیادالهكهتێكدامهحكهرههرسهبهپێنێتسهده
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 .رێكیخا كانییمانیههاوپهوندییوهپهباكورلهكوردكانیییهوهتهنهندییهوهرژهبهمایبنهرسهلهوبكا ڵهمامهوهوریاییهبهپهدهههكهگانگهبۆیه.
 
وعێاااقرانینوێناهنینمووماهئهنێاولاهمجاهعهوتاوركباۆبوونیانساتهوابهونێوانیاانملمالنێایوكاورتیینینمامیهئالاهكوردساتانباشووریكانیحیببهكووهكنه

ندییاهوهرژهبهویپێناالاهباووپارچاهپارچاهنااجێگیاوشایوو،دابهڵوێساتییههوی ئاهكاهدیااریكادخۆیاانڵوێساتیههدامداسهدوایعێااقیسیاسییپاۆسهله نانهته
پاهدههههیاوادارمكاه.عێااقادابادنیڕیوهباهوسیاساییخشاهنهلاهوعێااقادالاهیانادگهئێساتاییالوازهشاێوهوبهكوردینمامرئهسهشوهئهكهكانیانداسكهتهحیببیه

ماناداكهوهتهنهبااڵكاانیندییاهوهرژهبهپێنااویلاهكانینگاوههاهمووهاهكیماناهحهوقڵعاهلاۆجیكیبهوهشهرووهولهوهپێشههاتۆتهنگاوههبهنگاوههژیاانهبهچۆنهه
یئایناادهونووسچااارهرسااهلهبێااتدهیورهگااهریكاریگااهورۆڵكوردسااتانباااكورییقینهراسااتهرینوێنااهكااووهپااهدهههیبوونااهئامادهمئااهكااهباكوورلااهتیتاییااهبااهبێاات
.مانكهوهتهنه

 
 

٢١٧٢یجوونی٧١:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیلڤین:سەرچاوە

 

 
 ٧١: پاشماوەی الپەڕەی 

 
سااویسیکەنااداوزۆروپتاۆلێکاایبااوونی.خۆرئاااوابااۆهەبااووگانگاایزۆررۆڵێکاایئیساااائی خۆرئاااواوخااۆرهەاڵ نێااوانساااردیجەنگاایلە.ئەوانبەرژەوەناادییەکانی

پاۆساەکانی.دەکاا پەیاڕەودیموکااسایدالەخۆرئااوانەریتەکاانیبەهااوکەنااوچەکەیەدەوڵەتایتااکەئیسااائی لەوەشجاگە.دەکەنگانگتائیساائی بایەخیدیسانەوە
ئەرکایبەئیسااائی پاراساتنیکەبەجۆرێاکوە،دروساتکادوئەوروپیەکاانلەکانتااوانیگاێایوهەساتجیهانادا،دووەمایجەنگایکااتیلەجاولەکەقڕکادنایوهۆڵۆکۆست
لەخاۆیکادەوەکاانیبەڵاگەیهەمیشاەئیسااائی ئەوەیباۆبووەیاریدەدەرقڕکادنیانودەریاناوبۆئیساائی فڕەدانیلەعەرەبەکانی سوربوونی.بباننخۆیانسەرشانی
 .بهێنێتەوەخۆپاراستنیداپێناوی

  

بەوئیسااائی دەوڵەتایهەتااکەبااوەڕەدانلەوپاۆتساتانتەکانوئینمیلیەکاانمەسایحیەئیسااائی ،باۆخۆرئاواییەکاانهاوکااریلەگانگەزۆردیکەیهۆکارێکیئاین
پێناااویەلکااارجاادیبەزۆرکەدنیااا،تەواویوئەوروپاااوئەمەریکااالەئیساااائی لااۆبیبااوونی.ناااگەڕیتەوەمەساای ئەوەنەبێااتدروسااتکااااوەباساایتەورا لەجااۆرەی

لەپشاتیوانیهەمیشاەخۆرئااوائەوەیباۆگاانگنهۆکاارێکیدیساانەوەگاتاووە،میادیاوسیاساە وئاابووریگانگەکاانیجاومگەبەساەردەستودەکا ئیساائی بەرژەوەندی
خاۆیماانەوەیتەنهانەکتوانیویەتیووەستاوەبەپێوەانەسەربەرزجەنگەشهەمووئەووێاایماوەیەدالەودامەزراوە،ساڵە١١تەنهائیساائی .نەبێتدڵدووئیساائی 
ماافیودیموکااسایسایحایبەئەوەبەڵکونەکااوە،موساسیحایەکەیگۆچانەبەئیساائی کارانەیئەم.بکا پتەوتابوونی بەردەوامومانەوەوژیانبنەماکانیبەڵکو
گیاانەاڵدایەلەهێشاتاتێپەڕانادووەخاۆیتەمەنایلەسااڵ٢٢نابیکەیئێساتاکەئاێمەشکوردساتانیهەرێمی.تووەهابەدییاساسەروەریوکۆمەاڵیەتیعەدالەتیوماۆ 
...نازانێتسیحاانەئەوبەهایلەچونکە


 ٢١٧٢یمەی٧٧:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیکوردستانینوێ:سەرچاوە
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 عەلی لەیالخ
 
ئیساالمی،کۆماارییشاتنیگهاڵ ساهدهباهدوایلاهتیتاییهبه.اڵ رۆژههواتهکوردستانیشهبهولهکوردینگیرههوفه دهئهوتیڕهبهینبدهرنمێکسهوێتبمانههرگهئه
شادارییبهلاه،چوهگاێتاهدهاڵ رۆژهاهکانیشااروگوندهیزۆرباهبباڤێاککاوووهکهبینیندهڵکشانێکههتاوییههی١١ییهدهگومانب 
کانیگااهفێالااهڵکخااهوپێشااوازیشااداریبهیرێااژههلااران،چونووساهسااتاندهبهمڵااهقهلااهنااوێکییااهرهبهیاادانیمههاتنااهورچاوباه

وکانیرهربااهبهبااۆرێبێکتااهمهکااوووهزیاااتاکااهییوهتااهنهبیدهئااهوزمااانبااهدانگاینگاای.زگماااکیزمااانیبااهونووسااینخوێناادن
مرلاههه.کاانکورده نیسایهباهئێااانلاهباااڵاڵتیهسادهیسااڵهدانساهوبگااهیااندهتیسیاسهبهررانیهبهنێشاندانێکهکادارچهپه

کوردسااتانیڵگااهکۆمهرسااهبهتااوانندهونخااهدهرێوهو سااکهدهوپااڕرمنااهباتێکیخااهکاننییااهدهمهورێکخااااوهننمومااهئهوهروانگااه
.یهههیدرێژهرههئێستاشکهوب ههرییانکاریگه

 
بیاووالوازتاکانرهساهلاهرچیگاهئهئێااانالنیگاهشۆرشایوتنیرکهسهدوایلهکانییهوهتهنهوداواویستبوونیستهرجهبهوئێاانلهکوردیاسیونالیبمینبوونیگوتاربه
کیچاهنگایدهباوونیکا دوایرهباهرهخوازراو،بهنهڕیشاهساانیڵگیاوههنادیناوهتیحکووماهڵگاهلاهکاوردکانیسیاساییهناهالیهدانوساتانیهێناانیسرهههدوایهاروههه
رێنساانێکباه١١ییاهدهپێاداماانئاماژهکوهکاه.بینینشااردهنااوماافخوازانەیوچااالکیی دهوئاهنگرهاهفهیشاهگهوتایرهرەوا،لاهوخەبااتیشااخدیاالۆگیقخوازانهحه
.کااوهناودێاوهبارهمهله
 
دا 60ساتیارییهههاهتاکانیدهرهوساه50یهاهکۆتاییده،لاهنگییهرههفهتاهپاخبمهوپسااوهنهمشۆرشهیئهمینهستێنوزهبهوێکهکهردهشدهوردبوونەوەیەکیسادهل به
یڵکادنیشانههاهاڵمباهباهیداکوتااوهگوریشاهلیکاوردرهیگاهیاانسااڵهباتیدهنگیخاهخااکیخاوێناهرچیلاهگاهاڵ ئهرۆژهاهخوازیکاوردلاهوهتاهدارینه.وهبینیناهده
وهروگیاوگافتاهمپاهرێلهوپاهبهلاهسایدیکاهیاانکهوده”دیقاازیحماهمامۆساتاهاێمنوکااکئه”کاووساانێکوهتیکهحماه وزههیماهباهراخیگۆلیورم کهیقه“ساوه“

بێتلاهشایهاهلێکیدیکهنیکاوردیهۆکارگاهماهیچاپهشاهونهشهگهنگاهره.ئێااانیکوردساتانیلاهڵگاهیهایالکوهەڵپڕووکااویکۆمهستهجهبەخشنبهونوێدهکیتازهگیانێ
مخۆریوخاهمانادووییشاێکیزۆریهایبهوتهسکهمدهئه:توانینباێندهوهتهجورعهاڵمبهکاندا،به02ییهده
اڵتیکۆماااریئیسااالمیوباا ئینسااافیسااهشاایدهدێایسانسااۆریرهژێاچاوهلااهکااهیهسااتانهروهدهمااهڵهوقهئه

مسااردخه(ساانهوکهپااڵئهخساتهجێیاندهوتاوانچیناباهکااتیخاۆیتاناهلهکه!)نیکوردیهێندێکالیه
خشااینینگاینونهرکادنایگۆڤاااریرهدهوبااه”یوبیددینئاهساەالحهنیمااهنادیچاپهناوهبوونلااهودڵسااردناه

مڵااهیاانقهمدههااهڕازانادوهیکوردییااانپ مکتێیخاناههااهتێکۆشاانیخۆیاااندا،کاهیاانبااه،درێژه“سااوه“
بااۆخااۆیبااهدیقااازیکااهحمااهکااووئهسااانێکوهکهچونکااه..ییانبارهێناااوهتااهنبیاوهاابرینهسااتیخاااوهدهبه

نگرهاهکلتاووروفه باهیخبماهکێاگاهیدڵنیااباوونکاهوهیداندابوولاهمهلهمیشهیههکهوهته نهنیسیه
زانا باهپێویساتیدهدابهلێااه.با تیشایدهکهرهپیاتوبهرمانیباهاڵمخاه،باهیاهندماندووباوونیههرچههه

:وهینهبدهکۆچکادووهستهدهمبهڵهوقهیئهربادهسهفا،ئاورێکلهیوهنیشانه
 
گوناادیلااهماڵیاااندمااهموحهقااازیواپێشااهداوایرسااهلهکااهیوهئااهدوایتاویهااهی3332ساااڵیدایکیااوویلااهکااوردناسااااویوناادههرهفاااهتێکیسااایهکهقااازیدیحمااهئه
تاوههکا سپێدهدهکۆمارمیردهسهکانیقوتابخانهلهکوردیزمانیتاییرهسهخوێندنیگاێتستۆدهئهوهشاریحکمهمهیباوکهابادومهشاریچێتهده”قازیاوا“
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بۆکاانشاارینگیرهاهفهیئیادارهرپاسایبهبێتاهدهسااڵچاوارباهنبیاکیمااوه.گااێردهوهتاارانزانکاۆیلاهئینگلیابیبیاتیدهوئهزمانلیسانسیتاویههی3330ساڵیله
.بووهئینگلیبیزمانیمامۆستایهاروهوهه

یومااوهخااێدهالوهتیمامۆساتایهلاهباشاووریلوولیئاهشۆرشایڵگاهلاهنادییپێوهوکوردساتاندیماوکااتیحیببایلاهبوونیندامئههۆیبه٧١١٧ساڵیلهقازیدیحمهئه

لاهسااڵ22یمااوهباۆهاێمنمامۆساتاکاۆچیایدووفارسایکاا دهئینگلیبیاهرۆمانێکیکه”پایانبیش “خۆیمیرههبهمکهیهزیندانلهر،ههوهزیندانهخاێتهدهچوارساڵ
رهااهلااه”بااوووئااازادیعێشاا یرێگااهرێیااواریدواپشااووتاکووهااه:نیوتااه،هااێمنرنمهسااهجێگااایشۆرشااگێاهرهنووسااهمئااهژیااانیلااهکااهیوهئااه.کااا دهکااار“ساااوه“گۆڤاااری
یکێشااهتاهاهداده وڵهااهکوردساتاندیماوکااتیحیببایناوەنادیکاۆمیتەیسیاساایڕاوێژکاارێکیکاهوکا ئاهچهکاادوونیشااتمانلگاهباهتیخبماهتیتوانیویاهوهکاهرێگایه

ماافیباهدانئیساالمیکۆمااریریتوتالیتاهاڵتیساهدهگا تێادهکاهوکا ئاهچوتاووێژودیاالۆگمیابیرسهبۆوهبگوازێتهوهنگهتاهیلوولهلهئێاانلهکوردتیوایهتهنه
کاهکاا دهپیبهباهتاهخبمهوئاهوهکوردیهشانیووهچا یرێگهلهڵکووبهناب دڵساردکانیئامانمهوپێشیادنیرهوبهرخستنسهوڵیههلهاڵموبهناهێن “ئێاانلهالنگه

.“ساوه“یقوتابخانهلهبووڵسوورههکیمامۆستایههەروەها.رگێاانهوهونووسینمیرهههبیاندهنیخاوهکهتاککوووهچ.بینیندهکانیرنمامهودهئاکامئێستا
 
باهکاوردیلاوبێیئهکانیرهخۆشکهرێگهورچەشکێنمرجهسه…وئاغاییمار وشەریایدحمهئهکاکودقازیحمهئهکاککوووهمخۆروپسپۆرخهرانێکینووسهجێگاینگهره

باۆاڵ رۆژهاهلاهکاوردتیوایاهتهنهساتیوههکاوردیبیدهئاهرساهبهرییانوکاریگاهنمهپهج اڵمباهوهمێنێتهنهتاڵیبه
.ونیازنازبهیادوناویان.وهمێنێتهدهتایهههتاهه
 

ی”گەماێ گێ ”و”کیشۆ ۆند“وەکووجیهانئەدەبیشاکاریچەندینخۆیدائەدەبیژیانیماوەیلەنووسەرەکەڵەئەم
جێهێشتووەبەیادگاربەدیکەیبەرهەمیدەیانوکوردیزمانیسەربۆوەرگێااوەتەوە

 
دیااوانیسااەیاولقۆزا ،وەرگیاانیدیااوانیزمااان،کۆکادنەوەیدووبەکااوردیزمااانیرێنووساایباااقەبێن،:کااوردیبەرهەماای

.ومشک(پشیلە)سەیاوسەمەرە،کتک
 

وەرگێاانێاک)گەلژانایخلای ،وبحاانصدامها،عصاغولعمی ،دها،کوهسارحقیقت،دوقلوهایاژفارسی؛نس ئاسەواری
هتد…وکادستانتاریخ،خالصە(فارسیبۆکوردیەوەلە
 
جاااۆزەردانیی٢١رۆژیلەکۆساااتەئەمرۆژدوایچەنااادباساااەکاد،شاااایانیدوایااایکاااۆچینەخۆشاااییەوەهاااۆیبەجاااۆزەردانی٧١رێکەوتااایلەخۆشناووناساااااوەنووساااەرەئەم

ماڵدااواییشاەریایئەحامەدیکااک…”،ئاوێنە”مەهاباد”،”ساوە”کوردییەکانباڵوکااوەمێژینەیلەهاوکاریکورد،دیکەیبەخبمەتیومێژووناسیرۆژنامەنووسهەتاوی٧١٩١
هیمەتاایبەکوردی،هیواخااوازینچاااپەمەنیبباڤاایلەگەورەیەخەسااارێکییەکاادابەدوایوکەمماااوەیەکیلەنووسااەرورۆژنامەوانەدووئەمدەسااتدانیلەکە.کااادژیااانلە

 .بکاێتەوەپڕکەڵێنەئەوقوتابیانیان
 

………………… 

 
 .ئاغاییمار دیوانینوێ،پێشەکیکوردستانیماڵپەری:ژێدەر
وهبۆتهباڵودا”کوردستان“یرۆژنامهی١٢١ژمارهلە


 ٢١٧٢یجوونی٢٧:ڕێکەوتی/ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
  
 

 



 
           

 
 قشی حمان نه ره:  ی وه و باڵو کردنه  ئاماده  ، له یه خۆی مانگانه ربه کبوون گۆڤارێکی سه گۆڤاری ئینتێرنێتی یه

neqsi@yahoo.car_ 
 

mailto:neqsi@yahoo.ca

