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لةزانكؤدا، دةضَيت نةمان خؤشةويستي بةرةو كة خةريكة رايانواية، لةكوإان هةندَيك
بةهؤي يان سامان، سةروةتء ثارةو  لةبةر نيية خؤشةويستي ئةوة كة  ثَييانواية ئةوان ضونكة

رةتبكةيتةوة. كوإَيك تةمةنةوة جياوازي

بضوكتربَيت، لةخؤيان  لةتةمةندا  كة
ئاسوودة بة ئاماذة بةتايبةتي
دةروونييةوة ــةإووي ل نةبوونيان
كؤمةآليةتيش توَيذةراني  دةطَيإنةوة، 
حاَلةتة ئةو كؤمةَلطة تةنها ثَييانواية

دروستدةكات. كوإان كضانء الي
توَيذةرى نــوري حةمة شيالن
لةبواري شـــارةزا كؤمةآليةتىء 
«طةورةيي تةمةني وتى كؤمةآليةتي،
كلتورو بةثَيي لةهاوسةرطيريدا ذن
كاريطةري لةسةر شوَينة ذينطةى ئةو

دروستدةكات«. ثياوة ذنء ئةو
زياتر «ئةوةش وتى هةروةها
دواكــةوتــووةكــانــدا لةكؤمةَلطا
لةكؤمةَلطا بةآلم هةية، كاريطةري
ــاوا رؤذئ وةك ثَيشكةوتووةكانى
اليان نابَيتء كاريطةرييةى ئةو

ئاسايية«.
ئةو بــةثــَيــضــةوانــةى ـــةآلم  ب
ئةوة لةكضان هةندَيك  بؤضوونانةوة، 
سامان تةمةنء كة رةتدةكةنةوة
دةستنيشانكردنء بؤ  ثَيوةر بكةنة
جؤرةى ئةو كوإَيك،  قبوَلكردني 
تَيطةيشتن تةنها دةَلَين  كضان تري

طرنطة. لةيةكتر
ثةروَيز كضة خوَيندكارَيكي ثةريسا

٢٠ ساَلة،  تةمةنى سلَيمانييةو زانكؤي
لةثإؤسةى كة بةوةدا  ئاماذةى  ئةو
تةنها خؤشةويستيدا هاوسةرطيريء
كةسة دوو ئةو لةيةكتَيطةيشتنى

دةبينَيت. كاريطةر دةورى
واي تر كضاني هــةروةك بةآلم
ثياوةكة تةمةنى كة ثَيباشتربوو
نا، زؤر «بــةآلم طــةورةتــربــَيــت،
زؤرى كَيشةى  ئــةويــش ضونكة

لَيدةكةوَيتةوة«.
زؤرَيك بيركردنةوةيةى جؤرة ئةو
كوإان قبوَلكردني بؤ لةكضان،
كوإاني خؤشةويستيدا لةثةيوةندي
ئةوان نيطةرانكردووة،  زانكؤي 
بيركردنةوةية، جؤرة ئةو كة ثَييانواية

لةخؤشةويستي تَينةطةيشتن ماناي
دَيت.

كة رايانواية، لةكوإان هةندَيك
نةمان بةرةو  خؤشةويستي خةريكة 
ئةوان ضونكة  لةزانكؤدا، دةضَيت 
نيية خؤشةويستي ئةوة كة ثَييانواية
يان سامان، سةروةتء  ثارةو  لةبةر
كوإَيك تةمةنةوة جياوازي بةهؤي

رةتبكةيتةوة.
خوَيندكاري كوإة نةجم، كاروان
ضوارةم، قؤناغي سلَيمانى  زانكؤي
لةزانكؤ «خؤشةويستي دةَلــَيــت
راستةقينةكةى مانا خةريكة
كوإاني كضانء دةبوو نةمَينَيت،
تر توَيذةكاني لةهةموو زانكؤ
زياتريان خؤشةويستيدا  لةمةسةلةى 
خؤشةويستي بةداخةوة بزانياية، بةآلم

دةإوات«. بةالإَيدا نَيوةندةدا لةم
كضء كوإانة «ئةو وتى هةروةها
راستةقينةكةى مانا كة كةمن
نابَيت دةزانـــن، خؤشةويستي
بكةين، لةكضان تةنها  طلةييةكة
كة كضانةوةن ئةو بةدواي كوإانيش

جوانن«. هةيةو باآليان
كؤمةآليةتي بواري  شارةزاياني 
ذني بؤية ثياوان دةكةن بةوة ئاماذة
ضونكة الثةسةندة، تةمةن بضووكيان
زياتر لةاليةكةوة دةتوانن هؤيةوة بةو
خؤيانء كؤنترؤَلي ذَير بيانخةنة
خؤيانيان بإيارةكانى ملكةضى
ذن ضونكة تريشةوة لةاليةكي بكةن،
دةوةستَيت لة مناَل بوون لةتةمةنَيكدا
بهَينن ذنَيك دةدةن هةوَل ثياوان بؤية
لةطةَل بؤئةوةى بَيت كةم تةمةني كة
بكةن. خؤياندا هاوسةنطى تةمةني

بةوتةو طوَيدان دابءنةريتء
لةدايكء هةندَيك بيركردنةوةى
لةاليةن خةَلكي،  قسةى باوكانء 
هؤي دةبَيتة ــار زؤرج كــوإانــةوة،
كة هةَلبذَيرن كضَيك ئةوانيش ئةوةى

بضووكترن. لةخؤيان

ئةو ـــوري، ن حــةمــة شــيــالن 
كؤمةآليةتى ــواري ب ــةي ــارةزاي ش
ثياوان كــة  ــدا ــةوةش ب ــاذةى ــام ئ
كة الثةسةندة ذنَيكيان بةطشتى
هؤكاري لةبةر كةمبَيت، تةمةنى

دابءنةريت.
«هةندَيك وتى تــوَيــذةرة ئةو 
بايلؤجى هؤكاري لةبةر جاريش
لةتةمةنَيكدا ذن  لــةبــةرئــةوةى
ثياوانء لةمناَلبوون دةوةستَيت، الى
زةنطى بة لةذنانيش هةندَيك
بؤية ذنةكة، بؤ دادةنرَيت ثيرَيتى
هاوسةنطيية ئةو دةيانةوَيت ثياوان

رابطرن«.
ثياوان بةوةى بةئاماذةدان شيالن
ذَير بخةنة ذنان زياتر  دةيانةوَيت
خؤيانةوةو كؤنترؤَلي كاريطةريء
بؤية بن، بإيارةكانيان ملكةضى
هةَليدةبذَيرن كةسةى  ئةو  دةيانةوَيت

لةخؤيان بضووكتربن. كة
كة بةوةشدا ئاماذةى شيالن
لةسةر كاريطةري  كؤمةَلطا  كلتورو 
«كضاني بؤية وتى هةية، تاكي كوردي
زةواج ئامادةنين بؤية ئَيمةش الي
لةتةمةندا كة بكةن كوإَيكدا لةطةَل
ئةوانيش ضونكة بضوكتربَيت، لةخؤيان
ئةم كلتورو كؤمةَلطايةنء ثةروةردةى
كوإةكة ئةطةر تَيطةياندوون وايان
عةقآلني ئةوا بضوكتربَيت تةمةني
بةباشي ناتوانَيت بيرناكاتةوةو

بكات«. لةطةَلدا هةَلسوكةوتى
وادةكات ئةوةش كة ثَيشيواية
تةمةني دةبَي كة وابيربكةنةوة كضان
طةورةتر لةخؤيان هاوسةرةكانيان
وتى هةَلبطرن، نازيان تازياتر بَيت،
ئةوان تةمةني ئةطةر «ثَييانواية
ئةوا طةورةتربَيت لةمَيردةكانيان
هةَلناطرن، نازيان بةوشَيوةية ثياوان
كلتورو بةرهةمى ئةمانةش هةموو
بةو كضان كردووة واي كة كؤمةَلطاية

بيربكةنةوة«. شَيوةية

دةكةنةوة؟ كوردي تي
َ
دةسةال رووبةإووي ضي طةنجان راثةإين، دواى

َ
سال ١٨

ئَيمة نةبووة بةدَلي شتَيكى كوردى هيض دةسةآلتى دةَلَين: طةنجان

دةبات الإَيـــــــدا بة زانكؤدا خؤشةويستي لة تةمةن، ثارةء بة طوَيدان
دةوَلةمةندبن طةورةتربنء لةخؤيان تةمةن بة دةوَيت كوإانةيان ئةو كضان

هاوآلتى فؤتؤ: كــــــــــوردى نةماوة   دةسةآلتى بة طةنجانى كوردستان هيوايان

ئامادةكردني:
(WADI) رَيكخراوي

دووةم بةشي

طةرمياني دواي ئةنفالء
مَيينة! خةتةنةكردني تيرؤري

لةسةر  سةرنجَيك  ضةند
طةرميان: ناوضةي ئامارةكاني

بةشَيكي لة ئامارانة ئةم -١

كفري، (خانةقين، ناوضةكاني زؤري
ضةند بة وةرطيراون رزطاري) كةالر،
طوندةكاني ناوضانةو ئةم طةإةكَيكي

دةوروبةريانةوة.
كض  ذنء  ٣٩٥٤ لةكؤي -٢
بةإَيذةي خةتةنةكراون واتة ٢٠٤٨يان

.٪٦١
بةراورد بة ئامارانة ئةم -٣
ــردوو راب ساآلني ئامارةكاني بة
ــذةي رَي كــة نيشاندةدات ــةوة  ئ
ناوضةيةدا لةم مَيينة خةتةنةكردني
ئةمةش بينيوة، بةخؤيةوة دابةزيني

كة فراوانةي ئةو رؤَلة بؤ دةطةإَيتةوة
تيمةكاني هؤشياري هةَلمةتةكاني
تا ٢٠٠٤وة ساَلي لةسةرةتاي وادي
ثَيكردني قةناعةت لة بينويانة ئَيستا
وازهَينان ناوضةي طةرميان بؤ خةَلكي
كضان. خةتةنةكردني ئةنجامداني لة
ــةن ــةالي ل ــة ك ئــــةوةي  -٤
لةاليةن كراوة بةدي  تيمةكانمانةوة 
(كــورد، نةتةوةكاني  لة  هةريةك
ناوضانةدا لةم توركمان) عةرةب،
ئةنجامدةدةن مَيينة خةتةنةكردني
لةو هةندَيك قسةي ثَيضةوانةي بة

دياردةية ئةم كة واية ثَييان كةسانةي
دياريكراوة. قةوميةتَيكي كَيشةي

ديدارةكانماندا لة يةكَيك لة
رزطاري ناحيةي بةإَيوةبةري لةطةَل
خةتةنةكردني كة راطةياندين ثَييان
ئةواندا سنوورةكةي لة مَيينة
بةآلم نيية! ئةوتؤ كَيشةيةكي
تيمةكاني ئَيمةوة لةاليةن كة ئةوةي
ذناني زؤري رَيذةيةكي سةرنجدراوة
رووبةإووي رزطاري ناحيةي سنووري
تائَيستاش بوونةتةوةو  خةتةنةكردن 
هةية. بةردةوامي هةر دياردةية ئةم

طةرميان لة كضان خةتةنةكردني رَيذةى

بووةتةوة كةمرت رابردوو ي
َ

سال بةضةند بةراورد بة

خةتةنةكراون طةرميان كضاني ٦١٪ي لة ،٢٠٠٨ بةثَيي ئاماري ساَلي


