
ثالَيي ر. ميت ئا:
كوردستان هةرَيمي

ئينطليزييةوة: لة
جةالل شيالن

ساآلنة،  ٧ شةرمني كوردَيكي  (ش.ا.ع) 
ماَلَيكي بةرةو بةخؤشحاَلييةوة بةثةلةو
بة داوة ثةيماني (ش) دايكي برا، دراوسَييان
لةإاستيدا بؤ ئاهةنطَيك، بةآلم بيبات تا (ش)

نيية. بووني ئاهةنطَيك هيض

دايكي كة ئاهةنطةى ئةو لةجياتي
بيبات، ذنَيكي خةَلكي (ش) دابوو ثةيماني بة
هةر كة كردو (ش) لة ثَيشوازى ئةو ناوضةية
داخست، ذةنطاوييةكةي دةرطا ذوورةوة ضووة
ثَييوت دايكي كة سوإمابوو سةري (ش)يش
كرد دةستي ذَيرةوةي دابنَيت، ثاشان جلةكانى
جةستةي هةموو هةروةها هاوار، طريانء بة
طوَيزانَيكي كة كاتَي ــةرزي، دةل لةترسدا

بيني. مامانةوة ئةو بةدةستي
ثارضة هَيناو خــوداى  ناوى مامانةكة 
كضة ئةم ــي  زاوزَي ئةندامى لة طؤشتَيكي

هاوارَيكي ئازار لةبةر ئةميش بإي، بضكؤلةية
طوَييان دراوسَيكان هةموو  جؤرَيك بة كرد
(ش)يان كارة  ئةم  تةواوبووني دواى  لَيبوو، 
هةستي (ش)يش دايكي بردةوةء ماَلةوة بةرةو
شانازى زؤر دةكردو دَلخؤشييةكي يةكجار بة

دةكرد. كارةوة بةم
ذني  ساَلةو  ٣٠ تةمةني كة (ع.ح)
كة تايبةتة ئةو نةريتةية «ئةمة وتي ماَلةوةية
كةسَيك هةموو كوردستانء خةَلكي بة
ئَيمة هةرضةندة ضيية، ماناي ئةمة دةزانَيت
هةرطيز بةآلم  دةكةين، كارة ئةم بؤ نازانين

ئيسالمء ئاييني ضونكة لَيناهَينين، وازي
كارة ئةم كة فةرمانمان ثَيدةكةن طةورةكانمان

بدةين«. ئةنجام
لةعَيراقء ناوضةية تاكة كوردستان
كة دةطمةنانةي جيهان ناوضة يةكَيكيشة لةو
تيايدا ئافرةت سوننةتكردني ثإؤسةي تيايدا
كوردييةكاني ناوضة ذنانى (٦٠٪)ي بآلوة،
ئةمة بةثَيي كراون، سوننةت باكووري عَيراق
ئةنجامدرا، رابردوو ساَلي كة لَيكؤَلينةوةيةك
٩٠٪ي كوردنشيندا لةناوضةيةكي بةتةنها
طروثةكانى ناوضةكة سوننةت كراون، كة ذنانى

 Female) بة دةبةن  ناوى مرؤظ مافي 
(تَيكدانى واتة (gent ail mutilation

مَيينة). زاوزَيي ئةندامى
ثةرلةمانى رةتكردنةوةي ثرؤسةية ئةم
تيشك دياردةية  لةم رَيطةطرتن  بؤ كوردي 
ذنان رووبةإووي كة تةنطذةية ئةم سةر دةخاتة
ثارضةكانى لةضاو كة هةرَيمة، لةم دةبَيتةوة
زؤر كؤمةآليةتييةوة لةإووي عَيراقدا تري 
ذنان بة تايبةت رَيكخراوةكانى ثَيشكةوتووترة،
بيانووي بة ذنان كوشتني زيادبووني بة ئاماذة
ذنان خؤكوشتني دياردةي ناموسء شةرةفء
يةكجار دياردةيةكي وةكو دةدةن هةرَيمة لةم
بؤ هةوَلةكان سةرةإاي لةهةرَيمةكةدا، بآلو
دياردةي لةسةر خةَلكيي بةئاطاهَينانةوةي
ذنان. دذي توندوتيذي ئافرةتانء سوننةتكردني
سةرؤكايةتي كة زةنطةنة  ثةخشان
دةكات ذنان  مافي لة داكؤكيكردن ليذنةي 
لةلَيدوانَيكيدا كوردستان لةثةرلةمانى
كوردستان خةَلكي كة «كاتَى وتى لةوبارةيةوة
بةدةستهَينانيسةربةخؤييدا لةثَيناو دةجةنطان
بةرهةَلستكار هَيزَيكي  وةكو بةنهَيني  ذنان
سةربةخؤييمان ئَيستا بةآلم بةشدارييانكردووة،
بةرةو ذنان بارودؤخي بةآلم  بةدةستهَيناوة،
بة دذ تاوانةكانى قةبارةي هةنطاودةنَيء دواوة

دةكرَينةوة«. بضوك ذنانيش
سةر دةخاتة فشار ثةخشان خاتوو
كة ياسايةك بةدةستهَيناني لةثَيناو حكومةت
ئةو ياسايةك كة تيايدا بَيت بة ذنان، تايبةت
كاري ئةنجامدانى بة هةَلدةستن كة كةسانةي
سزابدرَين دةكةن بؤ كارئاساني سوننةتكردنء

زياتريش،  ١٠ ساَلء ماوةي بةزيندانى كردن بؤ
كاري ثةرلةمانةوة  لةاليةن ياساية  ئةم بةآلم
باسي خؤيان ذنان هةروةكو لةبةرئةوةي ثَينةكرا
باش نيية ثَييان كوردييةكان دةكةن سةركردة
خؤياندا بةالي رابكَيشن جيهان سةرنجي كة

قةوارة بضوك. لةبةر نةريتَيكي
يوسفمحةمةدعةزيز وةزيريمافيمرؤظ
دؤزة ئةم كة  ثَييواية كوردستان لةهةرَيمي 
نييةء ناوثةرلةمان كاردانةوةي بة ثَيويستي
لةكؤمةَلطادا بضوك كَيشةيةكي «هةموو وتي
بؤ تايبةتي ياسايةكي كة نيية بةوة ثَيويستي

دابنرَيت«.
لةناوضة ئافرةتان سوننةتكردني دياردةي
دةطمةنة زؤر عَيراقدا نشينةكانى عةرةب
دةَلَين ذنان، ئةوان وتةكانى طروثةكاني بةثَيي
دةرنةكةوتووة ناديارة تائَيستا شتَيكي ئةمة كة
ناوضةي لةهةندَي  كة دياردةيةك بؤضي  كة
تةنها بةربآلوة، ناوةإاست رؤذهةآلتي ئةفريقاو
ناوضة كوردنشينةكانيعَيراقء بؤ طوَيزراوةتةوة
لَيي عةرةبةكان  بةآلم دةكةن، ثيادةي ئةمان

بةدوورن.
لــةديــاردةي ثشتيواني كة ئــةوانــةى
ئةم دةَلَين دةكةن ئافرةتان سوننةتكردني
ماوةي بؤ لةكؤنةوة نةريتَيكةو دياردةية

ماوةتةوة. بؤيان ساَلة ضةندين
ئةم خةَلكيي زؤربــةي ــةي وت بةثَيي
ثَيغةمبةري وتةكانى لة طواية دياردةية
سةرضاوةي (د.خ) (محةمةد)ةوة خــودا
وتانة ئةم راستي تةواو  هةرضةندة  طرتووة،
مشتءمإَيكي ووني دروستب هؤي بووةتة
ئةم ئيسالم، ئاييني شارةزاياني لةنَيوان زؤر 
وةضة بة وةضة  ذنانةوة رَيطةي لة دياردةية 
طشتي بةشَيوةيةكي ثياوانيش طوازراوةتةوة،
نيية، بؤ ثرؤسةيةدا لةم هيض بةشدارييةكيان
بةباوكي دايكي (ش)، حاَلةتةكةي لة نموونة
كضةكةيان هةية نيازي كة راطةياندووة (ش)ي
لةم بةئاطابوونة بَيجطة بةآلم بكات، سوننةت

رؤَلَيكي نةبووة. باوكةكة هيض
دياردةي لة ثشتطيري كة كوردانةى ئةو
كارة ئةم دةَلَين دةكةن كضان سوننةتكردني

هةية: ئامانجي دوو
سَيكسي اليةني كؤنتإؤَلكردني يةكةميان
دةكات، ئارةزووة ئةم كةمكردنةوةي ذنانء
رؤحي، ثاككردنةوةي هؤي دةبَيتة دووةميان
خواردني دةتــوانــن تر كةساني  بةمةش

بخؤن. دةستي دروستكراوي
تةواو  ٩١ ساَلة، تةمةن ذنَيكي كة (ح.ك)
دةربإيء كضان سوننةتكردني بؤ خؤي بإواي
دةستي خواردني «من وتي لةلَيدوانَيكيدا

نةكرابن«. ناخؤم كة سوننةت كةسانَيك
كة دةذي  كــةالر شارؤضكةي  لة (ح)
طةرمياني ناوضةي  رؤذهةآلتي دةكةوَيتة
يةكَيكة ناوضةكة سلَيمانىء بةثارَيزطاي سةر
سوننةتكردنة دياردةي ئةو كة لةوناوضانةى
لةهةندَيك شوَين ئَيستاش بآلوةء زؤر تيايدا

هةية. بةردةوامي
كضةكانى هةموو سوننةتكراوةو خؤي (ح)
ثرسيارمان كاتَيك سوننةتكردووة، خؤشي
مانطانةكةشي (١٠) كضةزا ئايا كة لَيكرد
وتي (ح) سوننةتدةكات؟ (س)ة ناوى كة

دةكةين«. سوننةتي «بةدَلنياييةوة
ئازارة!! ثاشان بَي كارة ئةم كة ئةوةشي وت
بضكؤلةية لَيي طؤشتَيكي «تةنها ثارضة وتي

كليلَيكة« لةو  سةرةوةي بةشي بةقةدةر دةبإَيت
كليلةكة لةسةر بةدةستةوةبوو كليلَيكي كاتةدا

كرد. طؤشتةكة ثارضة قةبارةي بة هَيماي
لة ذنان مافةكانى بة تايبةت طروثةكانى
لةثَيناو كاردةكةن ثةرؤشةوة بة زؤر كوردستان
بَي ثرؤسةية طواية ئةم رايةي كة ئةو طؤإيني

دةزانَيت. ئيسالم بةثَيويستي ئايني ئازارةو
ناوضة طوندةكانء بة طروثانة ئــةم
دياردةية ئةم كة دةطةإَين طوندنشينةكاندا
ئايني ثياوانى  ذنــانء تا بةربآلوة تيايدا
فيزيكيء زيــانــة لــة  بةئاطابهَيننةوة
دةبَيتةوة رووبةإووي ذنان سايكؤلؤذييةكانى كة

كارةوة. ئةم ئةنجامى لة
بواري ثزيشكاني شارةزايانء هةروةها

هؤي دةبَيتة ثإؤسةية ئةم دةَلَين، تةندروستي
نةخؤشي ضةندين بة ئافرةتةكة تووشكردني
لةوانةطواستنةوةينةخؤشيبةهؤيميكرؤبةوة
ئازاري طؤشتةوة، ثارضة ئةو بإيني لةإَيطةي
لةكاتى مةترسي دروستبووني درَيذخايةنء

منداَلبووندا.
سوننةتكراون، ساآلنَيكيشة كة ئةوانةى
هَيما بةجؤرَيك  دةدةن، بةئازارةكةي ئاماذة 
ناضَيتةوةء بيريان قةد كة دةكةن ئةوة بؤ

لةياديانداية.

الوان هاوآلتيكؤمةآليةتىء lawan_hawlati@yahoo.com

٢٠٠٩/١/٤ يةكشةممة (٤٨٧) ذمارة

ئازار ثإ كؤني نةريتَيكي كوردةكان، كضة بؤ
ذنـانى رووبةإووي كة ئةو تــــــةنطذانةي سةر دةخاتة تيشك عَيراق، ئافرةتان لةباكووري سوننةتكردني ثرؤسةي بةربآلوي

دادةنرَيت. ثَيشكةوتوو بةهةرَيمَيكي كؤمةآليةتييةوة لةإووي هةرَيمةي كة هةرَيمةكة دةبَيتةوة، ئةو

خؤياندا بةالي رابكَيشن جيهان سةرنجي كة نيية باش ثَييان كوردييةكان سةركردة دةكةن باسي خؤيان هةروةكو ذنان

قةوارة بضوك. لةبةر نةريتَيكي

َينن
َ
دةنال ثَيوةى كضان مردن تا كة ئازارَيك

لَيدةكةن ضى نازانَيت هَيشتا (ش)

ناودةبات بضوك شتَيكي بة خةتةنةكردن مةسةلةى هةرَيم حكومةتى

هةية؟ كارانة لةم ئاطاى تةندروستى وةزارةتى نييةئايا هيض بةرهةمى زياتر ئازار دةكات لة كارَيك



الوانهاوآلتي كؤمةآليةتىء lawan_hawlati@yahoo.com

٢٠٠٩/١/٤ يةكشةممة (٤٨٧) ذمارة

ئازار ثإ كؤني نةريتَيكي كوردةكان، كضة بؤ
ذنـانى رووبةإووي كة ئةو تــــــةنطذانةي سةر دةخاتة تيشك عَيراق، ئافرةتان لةباكووري سوننةتكردني ثرؤسةي بةربآلوي

دادةنرَيت. ثَيشكةوتوو بةهةرَيمَيكي كؤمةآليةتييةوة لةإووي هةرَيمةي كة هةرَيمةكة دةبَيتةوة، ئةو

ناوثةرلةمان كاردانةوةي بة ثَيويستي دؤزة كة ئةم ثَييواية لةهةرَيمي كوردستان مرؤظ مافي وةزيري عةزيز محةمةد يوسف
دابنرَيت«. بؤ تايبةتي ياسايةكي كة نيية بةوة ثَيويستي لةكؤمةلَطادا بضوك كَيشةيةكي «هةموو وتي نييةء

 ١٣ تةمةن كوردَيكي كضة (غ.ش)
وتي كضة ئةو دةذي، هةولَير لةشاري ساآلنةء
بيردَيتةوة كة تيايدا رؤذةم «ئَيستاش كة ئةو
دةكةم«. زؤر ترسَيكي بة هةست سوننةتكراوم
دانيشتبوو ئَيمةدا لةطةَل بةجؤرَيك (غ)
كردبوو جــووت توند قاضةكانى ــةردوو ه
سةر خستبووة دةستةكانى بةيةكةوةو
بثارَيزَيت خؤي ــةوَي دةي هةروةكو كؤشي
كة ترسناكةي رووداوة ئةم لةدووبارةكردنةوةي

هاتووة. بةسةريدا بةمنداَلي

بةو خةو جار هةندَي (غ) لةإاستيدا
ئةو كردووة، كة سوننةتي دةبينَي ثيرةذنةوة
دايكي كة  بووة ساَل ثَينج تةنها تةمةني 
كة (كةرةوز)ي بؤ بكإَي تا ناردويةتي بؤ دوكان
لةحةوشةكةي تردا منداَلي لةطةَل هاتووةتةوة
لةسةر دةرطــاى دايكي خؤياندا ماَلي

داخستوون.
خراث شتَيكي «دةمزانى وتي (غ) ثاشان
كارة لةكوَي ئةم نةمدةزانى بةآلم روودةدات،
ئةمة مةترسة خَيزانةكةم دةيانوت روودةدات،
بيكةين، هةموومان دةبَي نةريتَيكةو تةنها
منيش ثاَلخست،  زةوييةكة لةسةر منيان 
طريان بوو، هاواركردنء بةس ئةوةي ثَيمدةكرا
بؤم ئَيستا بةآلم بوو، سوإما سةرم ئةوكاتة
ذياني ئَيمة دةيانةوَيت ئةوان كة دةركةوت

نةذين«. خؤمان ئاسايي
بوو زؤر دَلتةنط كة بةإاستي (غ) دايكي

ساآلنة. ٣٨ تةمةن (ش.ا.ج)ة ذنَيكي ناوي
رؤذنامةكةمان بؤ لةلَيدوانَيكيدا ذنة ئةو
خرايةسةرم زؤر فشارَيكي ناضاركرام «من وتي
كارة ئةم تا كةسوكارمةوة  خزمء  لةاليةن
طةورةم كردووةء يةكجار من هةَلةيةكي بكةم،
هةست هةميشة كضةكةم ئَيستاش هةروةها
ئَيستا حةوزيدا، لةناوضةي دةكات ئازار بة
داهاتوودا لة كضةكةم دةكةم كة ئامؤذطاري

نةكات«. سوننةت منداَلةكانى هةرطيز
هيواشي (ش)ة، ناوي كة خاتوونة ئةو
ذناندا لةبواري كةسَيكء  ببَيتة  كة خواست
بةرةنطاربوونةوةي لة بةتايبةت كاربكات

ئافرةتان. سوننةتكردني كاري
لقي سةرؤكي رةشيد،  فةقَي  ــؤزان س
(نازانرَيت كوردستان ذنانى يةكَيتي هةولَيري
زمانى لة ضونكة ئافرةتان، يان ذنانة يةكَيتي
وتي وشةية) يةك ئافرةت ذنء ئينطليزيدا
شتَيك، دةدةنــة دةست كوردةكان «كاتَى
ئايني ئةمان بؤية دةيطرن، بةقورسي زؤر
لةضاو طرتووة بةتوندي  زؤر  ئيسالميان

عةرةبةكاندا«.
وتاربَيذي كة ئاينييةكان ثياوة لة يةكَيك
مةال ــةالرة، ك مزطةوتةكانى لة يةكَيك

سةرؤكي كة حسَينة عةبدولقادر حةمةئةمين
ئةم لةطةرميان، ئاينيية  ثياواني  يةكَيتي
وتارةكانيدا لة لةهةندَي  بةنهَيني  مةالية
كضان سوننةتكردني كة  بةوةدابوو  ئاماذةي
سوننةتكردني دةَلَيت كة بةآلم ئَيستا ثَيويستة،
سةر كةوتووةتة واتة (ئيختياري)ة، كارَيكي

باوكةكة. دايكء خواستي
كاري وتــارةي  ئةم حسَين مةال بةإاي
هؤي بــووةتــة ــة ســةر خــةَلــكء ــردووةت ك
(١٠٠٪)ةو لة دياردةية ئةم كةمكردنةوةي

لةناوضةكةدا. (٪٥٠) بؤ
هةر ثإؤسةيةدا لةم «ئةطةر وتي ثاشان
ثَيويستة ئةوا بطةيةنرَيت كضةكة بة ئازارَيك

نةكرَيت«.
رَيكخراوي هةوَلةكانى هةموو سةرةإاي
ناحكوميي رَيكخراوَيكي كة (WADI)
لة ذنان سوننةتكردني بة دذ ئةَلمانيية
 ٣٠٠ زياترلة لة كة لَيكؤَلينةوةيةكياندا
بؤيان بةجَييانهَينا كوردستاندا طوندي
ناوضانة ئةو ذنانى (٦٢٪)ي كة دةركةوت

سوننةتكراون.
بةناوبانطة ذنة ئةم (م.ج) دوزخورماتوو لة

٤٠ ساَلةو  ذنَيكي كضاندا، سوننةتكردني لة
سةوزي كوتراوي خاَلَيكي ضةند ضةناطةي

ثَيوةبوو.
فَيربووة كة دايكييةوة لة كارةي ئةو ئةم
بةآلم كردوويةتي،  بةرانبةر بَي خؤي وةختي 
ضوار هةزار دينار (٤٠٠٠) بةبإي (م) ئَيستا
(٤) نزيكةي دةكاتة  كة دةكات كارة  ئةم
بةثارة كارة بؤية ئةم ئةمةريكي، ئةو دؤالري
ثةككةوتةيةو هاوسةرةكةي  ضونكة  دةكات،
بكات، دابين خَيزانةكةي بذَيوي ناتوانَيت
ساَلَيك  هةر رابردوودا ساَلي  ٢٠ لةماوةي

سوننةتكردووة. كضي (٣٠) نزيكةي
ثارضة كرد (ش)ي سوننةت كة رؤذةي ئةو
ئةنجام لةسةر كارةكةي تا راخست طوَينييةكي
ديواري بة تفةنطَيك ذوورةكةيدا  لة بدات،
هةَلواسرابوو، تاريكةكةوة  ذوورة  ذوورةوةي
مامانةكةو دايكيء ذوورةوة ضووة (ش) كاتَي
لةسةر بضكؤلةيةيان  كضة ئةم تريش ذنَيكي 
بةمادةيةكي مامانةكة دانا كورسييةك
ثاشان ناوضةي حةوزي ثاككردةوةو ثاكذكةرةوة
ئةنَيسشَيتيك)ي (ليطنؤكاينء دةرزييةكي
لةثةنجةرةكةوة كؤآلنةكةشي  منداَلي لَيدا،
ئةم بزانن تا دةكــرد سةيريان بةدزييةوة

دةنطةدةنطء قيذةقيذة لةبةرضيية.
بةهَيواشي خَيرا خَيرا (ش)يش دايكي

تةواو!!). نيية، هيض نيية، (هيض دةيوت
كرد طةورةي قيذةيةكي  بضوكةكة  كضة
رابكات بكاتةوةو لةثَي ثانتؤَلةكةي ويستي
كؤنترؤَلي خَيرا مامانةكة بةآلم بةدةستةكانى،

نةيهَيشت. كردو
دوعايةكء بة خوَيندني كرد دةستي ثاشان
ثارضة يةكسةر وة  كرد سوننةتي  ئينجا
هةموو ئةم برينةكة، سةر خستة لؤكةيةكي
لةماَلةوة ثَيضوو، خولةكي (١٠) تةنها كارة
زؤر ناتوانَي ثاَلكةوتووةو زةوييةكة لةسةر (ش)
تةنيشتييةوة بكات، لة زؤريش قسة بجوَلَيتء
لة بَيجطة بةآلم داناوة، بؤ بيبسييان شيرينيء

تر ناَلَيت. هيضي دةربإيني ئازار
ئةم ئايا كة لَيكرد ثرسيارمان كة كاتَى
دةهَينَيت ئةوة كرد بؤيان كة نةشتةرطةرييةي
خواردني بتوانن دراوسَيكاني هاوإَيكانء تا
دةكةم «هةمووشتَيك وتي بخؤن؟ دةستي
تةنانةت ببَيتةوة لةكؤَل ئازارةم ئةم بةس
بَيت، دةستيشم خواردني نةخواردني بة ئةطةر
شَيوةي بطةإَيمةوة كة هةية هيوام يةك من

لَيبكةن«. وام ئةوةي ثَيش خؤم جاراني

ئةحمةد نيان و بورس ئةندرا وَينةكان
طرتوويانة. بةرواري دلؤظان و

واشينتؤن ئةم ريثؤرتاذة لة تَيبيني:
دووشةممة لة سَيرظايس فؤرين ثؤست

بآلوكراوةتةوة. ٢٠٠٨/١٢/٢٩دا
ء بة ثيت نوسيني ناوةكان

لةاليةن وَينةكان دةستكاريكردنى
كراوة. يةوة هاوآلتى

َينن
َ
دةنال ثَيوةى كضان مردن تا كة ئازارَيك

نيية هيض بةرهةمى زياتر ئازار دةكات لة كارَيك

هةية؟ خةتةنةكردن ئيسالمييةكاندا وآلتة لة ئايا

قةرةبووناكرَيتةوة كة غةدرَيك

دةخورَيت دةستى نانى ئيرت

دةكةن شتَيك هةموو ثارة بؤ


