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بةآلم هيشتاش هةوالَيكة و ضةند ديرِيكي لة توويي . كةمترين رِووثةرِي رِؤذنامةكان داطريدةكةن, هةوالَة ثضكؤلةكان
ضةند . مانشيسيت طةورةي رِؤذنامة لة توانايدا نيية, يكي بضكؤلة دةيلَيتزؤر جار ئةوةي هةوالَ. رِؤذنامةدا داطريكردووة

رِؤذنامةيةك خبةرة سةر  ضةند ميزيكي جؤراوجؤر و سةرجني ئةو كةسانة بدة كة الي ئةو ميزانةوة دادةنيشن و 
دي لة الثةرِةي كولتوري و يةكيكي , يةكيك لة هةوالَة وةرزشييةكانةوة دةستثيدةكات. رِؤذنامةكة دةطرن بة دةستةوة

رِةنطة بة تةا سةيري وينة و ناونيشاين وتارةكان بكات و دواتر , ضوارةمييان, ناوخؤييةكان, سييةمييان, ئةدةبييةوة
هيشتا , لةطةلَ ئةم هةمة رِةنطييةي كة خوينةران بؤ خويندنةوة هةيانة. لةو شوينةوة دةستثيبكات كة خؤي دةيةويت

  . ثانتاييةكي ئيجطار طةورة داطريدةكةن, ري هةوالّة ثضكؤلةكانبةشيكي زؤ
لة دوو " جةماوةر"و " هاواليت", من لةم وتارةدا سةرجنم دةضيتة سةر ئةو هةوالَة بضكؤالنةي كة دوو رِؤذنامةي كوردي 

  . ذمارةي ئةخريياندا بآلوييانكردؤتةوة
رِوونكردنةوةيةكي كورمت , ر دوو رِؤذنامةي ناوبراوة دةسثيبكةمبةر لةوةي لةو هةوالَة بضكؤالنةي دووا ذمارةكاين هة

دةكري هةوالَي ئيجطار طةورة بن و ضوارضيوةيةكي , لةسةر بةشيكي طةورةي ئةو هةوالَة بضووكانة دةبيت كة لة ناوةرِؤكدا
تاندين ذنانة كة سةرتاثاي هةوالَي كوشنت و خؤسوو: مةبةسيت سةرةكيم. كؤمةاليةيت و كولتوري بضووكيانيكردوونةتةوة

رِةنطة هؤكاري سةرةكي لة .  رِؤذنامةكاين كوردستاين داطريكردووة و هيضيشيان لة ضةند ديرِيكي كورت تيناثةرِن
بضووكنيشانداين ئةم هةواآلنة لة ثلةي يةكةمدا لة طةورةيي ذمارةي ئةم دياردانةدا بيت كة كؤمةلَطا وةك كاريكي 

لة الي ئاسايي , نةك هةر هةموو هيزةكاين ناوي, ت و هيندة دووبارة بوونةتةوة كة كؤمةلَطاشرِؤتيين ضاويليدةكا
هؤكاريكي دي ثةيوةندي بة جيطا و رِيطاي قوربانييةكاين ئةم دياردانةوةن كة لة كةمترين ئيمكانانةكاين . بؤتةوة

  . دةسةآلت بةهرةمةندن
  

  . لة هةنديك لة و هةوالَة بضووكانة بدةين كة تةوةري باسةكةي منةبا سةرجنيك , ثاش ئةم رِوونكردنةوة كورتة
  

دةست دريذي دةكريتة سةر ذنيكي :" دا دةنووسيت2005ي مارسي 2ي رِ 204رِؤذنامةي هاوآليت لة :         كةيسي يةكةم
 شوبات ضةند كةسيكي ي24رِؤذي , لة طةرِةكي سةرضناري شاري سليماين:" دريذةي هةوالَيش بريتيية "  سالَة60

دواي ئةوةي .  سالَة و عةزييةيت دةدةن60كة تةمةين )نةرمني سةعيد ناكام( نةناسراو دةضنة سةر مالَي ذنيك بة ناوي
ثؤليس بة رِووداوةكة دةزانيت و , بةبةستراوةيي دوو شةو و رِؤذيك لة مالَةكةيدا دةمينيتةوة, نةرمني بةيب جل و بةرط

.  ثاش ثشكنيين دانيكي شكاوة و طياين شويين ضةند ثةلَةيةكي ليداين تووندي ثيوة ماوة. خؤشخانةدةطةينريتة نة
. سالَيكة طةرِاوةتةوة كوردستان و بة تةنيا ذيان دةطوزةرينيت,  سالَة لة وآليت ئةلَمانيا دةذي12نةرمني ناكام ماوةي 

ئاماذةي بةوة كرد كة ناوبراو لةبةر ئةوةي بيهؤشة و لة بةرِيوةبةري بنكةي سةرضنار)ئةمحةد عةيل عارف(ليوا 
  ."تا ئيستا وتةي وةرنةطرياوة, .نةخؤشخانةية و ناتوانيت قسة بكات

  



ذنيك بة ناوي ئامينة كة خيزاين :" 2005ي شوبايت 28 رِ 166ذ ): جةماوةرةوة(لة رِؤذنامةي :          كةيسي دووةم
ميردةكةي ماوةي شةش مانطة لة ئاسايشي سليماين طرياوة , دةكةي عةبدولشةهيدةعومسان طةناويية و نازناوي مير

 لة مالَةكةي خؤيدا كوذراوة كة 2005ي شوبايت 11شاياين باسكردنة ئةم ذنة لة شةوي هةيين , لةطةلَ دوو كةسي تر
دواي .  لةسةر شانييةيتوا تةسةور دةكري بة ضةقؤ كوذرايب كة برينيكي لة طةرووي ملييةيت و برينةكةي تريشي

لة رِؤذي ). شةميا و شاتوو( ئةم ذنة دوو منالَي هةية بة ناوي . كوشتنيشي  رِووت رِووت كراوةتةوة لةاليةن بكوذةكةوة
كةسوكاري ذنةكةيان بردؤتةوة بؤ هةولير و لةوي بة خاكيان سثاردووة كة ذنة بة رِةضةلَةك هةوليريية ,  شوباتدا 132

دوا ي طةرِان بة دراوسي . ميردي ئةم ذنة سةر بة كؤمةلَي ئيسالميية . خةلَكي طونديكي بناري ثشدةرةو ميردةكةيشي 
وا دةردةكةويت كة ئةم ذنة اليةين ئةخالقي زؤر باش بووة و لة رِووي , نزيكةكاين ئةم مالَةي  كة ذنةي ليكوذراوة

  ." نة ديار نييةتا ئيستا بكوذي ئةم ذ. مادييةوة كةم دةست و هةذار بوون
  

 سال لةسةر كيشةيةكي 19ي مارس كورِيكي تةمةن 2رِؤذي ." 2005ي مارسي 9 رِ 215هاوآليت ذ :         كةيسي سييةم
ثاش ماوةيةكي كةم طياين , تووشي هةلَضووين دةرووين دةبيت و بة كآلشينكؤف دوو طوللةي بةخؤيةوة ناوة, كؤمةآليةيت
  ."ية  و ثيشمةرطة بووة لة هيزي بةرخؤداين ثاريت)ئاغا قادر مستةفا(ئةو الوة ناوي . لة دةستدا

  
بؤضي رِؤذنامةطةرِي كوردي بؤشاييةك لة ذياين شةخسي ئينسانةكاندا بة نةشاراوةيي ناهيلَيتةوة؟ ض : ثرسيار ئةوةية

   دةكري خبرينة بةرضاوي طشت؟سنووريك لة نيوان فةردي وطشتيدا هةية؟ كام زانياريية دةكري  شةخسي بيت و كامانةش
  

خةلَكي , دةسدريذيكراوة سةر, طومانيك الي خوينةر نامينيتةوة كة كةسي كوذراو, لة هيض يةكيك لةو هةواآلنةي سةرةوةدا
ئينتيماي حزبيةكةي ضيية؟  تةنانةت لة هةنديك , ناوي ضيية و تةنانةت ناوي منالَةكانيشي ضيية, ض طةرِةكيكة
نووسةري هةوالَ كؤمةلَيك ثانتايي , بةلَكو بةشيوةيةكي طشيت, نةك هةر ئةوانةي لةسةرةوة ئاماذةمثيدان, نداهةوالَةكا

ينكي رِؤذنامةطةري تيا ناميت كة هيض مةوزوعييةتيلَيدةهينةر بةجيت كة : " طةورة لة ديدي خؤوة بؤ خويوا دةردةكةوي
  ."لة رِووي مادييةوة كةم دةست و هةذار بوونئةم ذنة اليةين ئةخالقي زؤر باش بووة و 

  
لة هةر يةك لةو , ليرةوة دةستثيدةكات كة تاوانبار ياخود قورباين, ئةوةي جيطاي تيرِامانيين من دةبيت لةم وتارةدا

ين خؤيان لة تةواوي خةسلَةتة ئينسانييةكا, كةيسانةي سةرةودا و لة بةشيكي طةورةي هةوالَنيري رِؤذنامةطةري كورديدا
جيطاو رِيطاي حورمةيت شةخسي : ثرسيار ئةوةية. دةكرين و بة رِووت و قويت دةخرينة بةرضاوي طشتيكي طةورة

كاتيك كةسيك لة دادطادا تؤمةيت . كي دةيثاريزيت, بةلَكو وةك تاوانباريكيش, نةك هةر وةكو قورباين , ئينسانةكان
بةلَكو , ذنامةطةري كوردي دةبيتة حاكم و برِياري خؤي نةك هةر لة سالَؤين دادطادابؤضي رِؤ, بةسةرددا ساغ نةبووةتةوة

  لة بةرضاو جةماوةريكي بةريين طشتيدا دةردةكات؟
هيض كام لةو هةواآلنة ناتوانريت بةسةر دةستةي بةرِيوةبةرايةيت رِؤذنامةدا , لة هيض رِؤذنامةطةرييةكي ئةوروثادا

رِؤذانة لة وآلتيكي وةكو سوييددا هةوالَي كوشنت و كارةسات و . الَةكة نةطؤرِدريتتيثةرِيت و سةرتاثاي هةو
ئاماذةيةك بة قورباين و تاوانبار , مالَطرِتيبةربوون و ضةندةها شيت تر بآلودةكريتةوة و لة هيض كام لةو هةواآلنةدا

وةك يةكةمني , ة هؤي كيشةيةكي خيزانييةوةب. "نابينريت, وةك ئةوةي ناوييان ضيية و لة ض شوينيكي شاردا دةذين
  ." ذنيك دةطةينريتة خةستةخانة لة رِؤذئاواي شاري يؤتؤبؤريدا,  ليكؤلَينةوةكاين ثؤليس رِايدةطةينيت

 بة زةرِرِة لة رِاسيت و دروسيت هةوالَ كةم, ئةوةي كة نووسيين هةوالَي كيشةيةكي خيزاين بةم شيوةي سةرةوة دةردةبرِيت
ناكاتةوة و خالَي جةوهةري كة رِؤذنامةنووس ناضار دةكات كة هيض ئاماذةيةكي شةخسي بة دةستنيشانكردين قورباين 

  .  ياساي ئةساسي سويد لة ثةيوةند بة ضاثةمةين و ياساي زانياريية تايبةتييةكاين تاكة, نةكات 
  



 نةبيت لةباري قانوونييةوة بةكارهيناين ناوي من هيض ياسايةكي تايبةيت كوردستامن لةبةردةستدا نيية تابزامن هيض
سياين و دواين و شويين ذيان و تةنانةت ناوي منالَيش ضةند لة برِطة ياساييةكاندا شويين بؤ كراوةتةوة لة ثةيوةند 

دا بةآلم ئةوةي كة دلَنيامدةكات كة ضوارضيوةيةكي ياساي وا لة ئارا. بة ثاراستين حورمةيت شةخسي ئينسانةكانةوة
نةبووين هيض كاردانةةيةكي نةك هةر طروثي بةلَكو شةخسيشة لةبةرانبةر ئةم ثرؤسةي ثةردةهةلَمالَينة , نةبيت

  . فةردييانةدا كة لة تةواوي رِؤذنامةكاين كوردستاندا دةبينريت
ك رِؤذنامةكان ئةم هةواآلنة بةو شيدةربايستيية كؤمةآليةتييةوةية كاتيوةي سةرةوة ئةوةي كة لة ثشت ئةم بي

ثييواية بةم ووردةكاريية , واتا كةسي رِؤذنامةنووس, ضةندييت رِاسيت و دروسيت هةوالَة: لة خالَي يةكةمدا, بآلوبكةنةوة
  . هةوالَ لة ضوارضيوةيةكي رِاستطؤيانةتردا جيدةخات و  ئيعتيباريكي زياتري ثيدةبةخشيت, شةخسييانة

ثرسياريك , بةزاندين سنوورةكاين كاري رِؤذنامةطةري و كاري دةسطاكاين ثؤليسة, نةخالَيكي تر كة جيطاي ئاماذةثيدا
واتا رِؤذنامةنووس يب ئةوةي ثيي بزانيت دةبيتة ثؤليسيكي نا . كة لة وآلتاين ئةوروثادا جيطاي مشومرِيكي طةورةية

ةو دةيكات و بةمةش كاري ثؤليسي ئاسانتر ئ, ياسايي و ئةوةي ليكؤلَينةوةي دةسطاي ثؤليس دةبواية ئةجنامي بداية
ناكريت , هاوكات ميذووي كوريت كاري رِؤذنامةطةري لة كوردستاندا و نةبووين كادرانيكي ضاالكي ئةم بوارة. كردؤتةوة

  . وةك هؤكاريكي ديكةي ئةم بيدةربايستيية طةورةية سةرجننةدريت
ية سادةية كةمناكاتةوة كة ذياين ئينسانةكان و حورمةيت شةخسي هيض لةو رِاستي, بةآلم هؤكارةكان ضةندة طةورة بن

جيطاي ثةردة لةسةرالدان نيية لة بةرضاوي جةماوةريكي بةريندا كة كاريطةريية كؤمةآليةتييةكاين , ئةوان
  .مةترسيدارترة ئةطةر ئةو ضوارضيوة كولتوريية لةبةرضاو بطرين كة هةوالَي تيادا بآلودةكريتةوة

  
ئاسيت ,  ئةوروثادا كؤمةلَطايةكي مةدةين و بزووتنةوةيةكي ئينساندؤسيت طةورة لة ميذوويةكي دريذدائةطةر لة

حورمةيت شةخسي ئينسانةكاين لة ثةيوةند بة بآلوكردنةوةي هةوالَ و تةواوي مافة فةردي و مةدةنييةكانيادا بةم 
 وةك نةريتيكي مؤديرن و وةك تراديسؤنيكي كاريكي ئيجطار حةياتيية كة ئةم ثرةنسيثة, رِؤذطارة طةياندووة
ئةوةيشي كة طرنطييةكي طةورة بة بآلونةكردنةوةي ناوي شةخس و .  لة ميدياي كورديدا جيبكةويت, ئينساندؤستانة

ئةو ضوارضيوة كولتورييةية كة كؤمةلَطاي , شويين ذيان و تةواوي تايبةمتةنديية فةردييةكاين ديكةي ئينسان دةدات
ئةو كولتورة باآلدةستةي كة بة هيض شيوةيةك رِيطا بة لة دايكبووين , بة واتايةكي دي. ي خؤي تيا دةبينيتةوةكورد

نةك كردةوةكاين ئةو لة ثرؤسةي , تاكيكي ئازاد نادات تا  خؤي بةرثرسياري كردةوة ضاك و خراثةكاين خؤي بيت
مالَة و عةشريةت و نةتةوة وة بثيوريت و رِوخساريكي يةك ثةيوةستبووين ئةو بة كؤليكتيظيكي طةورةتري وةك  بنة

ئةطةر قسةوباسةكان لةسةر كؤمةلَطاي مةدةين لة كوردستاندا . دةموضاوي بكاتة دةموضاويكي طةورةي ئةو طروثانة
اراستين ئةوة دةستثيكردن لة ث, طويضكة كةرِدةكات و هيض ئاكاميكي طةورةي دةركةوتين ئةم كؤمةلَطاية ديار نيية

حورمةيت شةخسي ئينسانةكانةوة بؤ دروستكردين تاكيكي ئازادي دابرِاو لة كولتووري كؤليكتيظيستييانةي خيلَ و ئايني و 
نةك , كؤمةلَطاي مةدةين بة يب تاكي ئازاد. طةورةترين و طرنطترين هةنطاوي ئةم كؤمةلَطا مةدةنيية دةبيت, نةتةوة

  .نوكتةيةكي يب تامة,  قسةكرديش لةسةري بةلَكو, زةمينةكاين نةرِةخساوة
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ئةوا كؤمةلَطا , واتا مامةلَةكردين جياواز بة ئينسانةكان لة كؤمةلَطادا ئامادةيي هةبيت, "هةآلواردن"كاتيك زةمينةكاين 
ت كاريزة ئينساندؤستةكاين ناوي دةبيلَنو هيك ئةجنامبدةن تا كاريطةرييةكاين ئةم هةآلواردنة كةمكةنةوة يان نةيهي .



زةمينةكاين رِاسيزم و دذايةيت ثةنابةران و كؤضبةران بة شيوةي , بةوةي لة رِؤذطاريكي وةكو ئةمرِؤي ئةوروثادا
بة , رة كؤمةآليةتيية جياوازةكانداسيستةميك رِيطري لةبةردةم تاكةكاين سةر بةم طروثانة ثيكدةهينيت لة تةواوي بوا

بؤية ثيشنياري ئةوةي كة داخوازيينامةي كاركردن دةبيت بة يب ناو تةمةن و خةلَكي كام , منوونة لة بازارِي كاردا
بة شيوازيكي يين يلَريتةوة تا كو خاوةنكار نةتوانيت ئةو كةسة هةلَبذيريت كة سةر بة , وآلتةية لة ئةساسدا

واتا خاوةنكار تةا داخوازيينامةيةكي كاري لةبةردةمداية كة توانايية فةردييةكاين ئينسان . ثي خؤيةيتطرو
  . برِياردةبيت شياوي فآلنة كارة ياخود نا

ئةم كؤمةلَطايةش ثرِ لة هةآلواردين طةورةية و رِؤذانةش , هةستدةكةيت, كاتيك سةرجنيكي كؤمةلَطاي كوردي دةدةيت
لة , ناتوانيت داوي كاريك بكةيت كة دارشةق ثي بوونيش, تؤ ئةطةر بة دارشةق برِؤيت. ريتةوةبةرهةمدةهين

كاتيكيش دييتة سةر ئةو اليةنةي كة  ثةيوةندي بة كةيسي كوشتين . ئةجنامطةياندين كارةكة كةمناكاتةوة
 تردا خؤيدةبينيتةوة كة نةك هةآلواردن ئيتر ئينسان لةبةردةم كؤمةلَيك كؤدي كولتوري, ئينسانةكاين كؤمةلَطاوة هةية
  . بةلَكو ذيان و ضارةنووسي دةيةها كةسي دي بةخؤيةوة لة بؤشاييةكي طةورةدا هةلَدةواسيت, دةكاتة ثرؤسةيةكي حةمتي

, خؤسووتاندين كضيك, ياخود كوشتين لةاليةن كةسيكي دييةوة, دياردةي خؤكوشتين كةسيكي سةر بةخيزانيكي دياريكراو
بةلَكو . هيض كام لة مانة ثةيوةندي رِاستةوخؤي بة خودي قورباين و تاوانبارةوة نيية, ان كوشتين لةاليةن بنةمالَةوة ي

تؤرِيك لة ثةيوةندي ديكةي كؤمةآليةيت دةوري كةسي كوذراو و كوذةر دةدات و ئةم ثرؤسةية لة رِةهةندي فةردييانةي 
كةم نني ذمارةي ئةو كض و كورِانةي كة بةهؤي كارةسايت . رةي كؤمةآليةيتخؤي دةردةهينيت و دةيكاتة كيشةيةكي طةو

لة ثرؤسةيةكي طؤشةطريي كؤمةآليةتيدا ذيان , كوشتنةوة كة برا ياخود خزميكي دي تيايدا وةك كوذراو ياخود كوذةر بووة
دةرخستين ئةو تؤرِة , "شة كوذراكضي فآلنة كابراية كة كورِةكةيان لةسةر فآلنة كي:" بيستين دةستةواذةي. بةسةر دةبةن

بةوةي . نة خوازياري خولَقاندين بووة, بينراوانةي كاريطةري دياردةي كوشتنيكة كة نة كضي كابرا دةسيت تيادا هةبووة
كة كردةوةي فةردي ئينسانةكان بة طةردين شةخسي ئينسانةكاندا هةلَناواسريت و كولتوريكي باآلدةسيت كؤمةلَطا ئةم 

تةوةتاكة بة خيهةر بؤيةش دياريكردين تايبةمتةنديية , زان و عةشريةت و تةنانةت بة نةتةوةيشةوة دةبةستي
  . ئيمة لةبةرانبةر بةرثرسياريتييةكي طةورةدا رِادةطريت, شةخسييةكاين كوذراو كوذةر

مةبةسيت , دانةوةكاتيك لة ثرؤسةي هةلَبذاردندا ئينسانةكان بةيين دةنطي خؤيان دةخةنة سندووقةكاين دةنط
بةلَكو بةشيكي طرنطي ,  سةرةكي تةا دوورخستنةوةي تاكةكان نيية لةو فشارة سياسييانةي كة دةكري بكريتة سةرييان

لة شاردنةوةي ئينتيماي حزيب و ئايدؤلؤذياي ئينسانةكانداية كة هيندة كاريكي شةخسي و , ئةم شاردنةوةي دةنطة
  .  ثيويست ناكات بزانيت فآلنة كةس دةنطي بؤ كي داوةئينسان , فةردي تةماشادةكريت

,  سالَة و بةيب جل و بةرط60دةست دريذي دةكريتة سةر ذنيكي :" ئةطةر بطةرِينةوة سةر هةوالَي كةيسي يةكةم كة 
يذيكراوة سةر و نا و ناونيشاين طةرِةكي ذنةي دةستدر" بةبةستراوةيي دوو شةو و رِؤذيك لة مالَةكةيدا دةمينيتةوة

, نةك هةر خاوةين خؤي نيية لة ميحنةتيكدا كة تييكةوتووة, ئةوا ئيتر ذنةي قورباين, دةخريتة سةر الثةرِةي رِؤذنامة
ئةطةر ئةو كؤدة كولتوريية . بةلَكو بة جةستةيةكي رِووتةوة وةك تاكيك لة بةرانبةر ضاويكي طةورةي طشيدا نيشاندةدريت

ئةوا هيض ثيوةريكي ,  نةطرين كة كؤمةلَطاي كوردي لة دةوري جةستةي رِووتدا بة تايبةيت هي ذنانكوذةرانةيش لةبةرضاو
  . ئينسانيش رِيطامان ثينادات حورمةيت شةخسي ئينسانةكان ئاوا هةرِاج بكريت
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لَيت كة ناو و ناونيشاين هيض كةسيك ض وةك قورباين و ض وةك ئةطةر ثاراستين حورمةيت شةخسي ئينسانةكان ثيماندة

ئةوا لة دؤخي قوربانييةكاين شةرةفدا كؤمةلَيك هؤكاري تر وامان ليدةكات كة ستراتيذييةكي , جةلالد بالونةكريتةوة
  . تايبةت لةبةرانبةر ئةم دياردة دزيوةي كؤمةلَطاي كوردستاندا هةلَبذيرين



ياردةي بآلوكردنةوةي ناوي ذناين كوذراو وةك سةرجنرِاكيشانيكي كؤمةلَطا بؤ ئةم دياردةية كاريكي لة رِؤذطاريكدا د
بيدةنطييةكي طةورة لة بةرانبةر , بة تايبةيت لةاليةن ميدياي دةسةآلت و بؤضووين كؤمةلَطاوة. ثيويست ضاوي ليدةكرا

نةك هةر دةربرِي بيدةنطي لة , "لة قائيمةكةدا بوو" دةستةواذةي .ئةم دياردةيةدا بالَ خؤي بةسةر كؤمةلَطادا كيشا بوو
كاتيك ضاالكييةكاين . بةلَكو مؤري ثةسةند ليداين خؤي لة دريذةداين ئةم دياردةية دةدا, بةرانبةر ئةم كيشةيةدا بوو

ي خيزانييةوة دةيكاتة بزووتنةوةي بةرابةرخيوازي ذنان ئةم ثرسيارة دةخاتة سةر ئةجينداي سياسي و لة ثرسياريك
, ثرسياريكي سياسي كؤمةلَطا و دةكريتة تةوةري بةرابةركيي بزووتنةوة سياسيية كؤمةآليةتيية جياوازةكاين كوردستان

ئيتر ستراتيذ دةبيتة ئةوةي كة لة بةرانبةر ئةو بيدةنطيية طةورةيةدا ناضار بة ناو و وينةي قوربانيةكانةوة ئةم طؤمي 
  . شلَةقينريت و رِوخسار و جةستة لة خوينهةلَكيشراوةكان بكيشرينة سةر الثةرِةي رِؤذنامةكانبيدةنطيية ب

, كؤمةلَيك وورديلة هةوالَي كوشتين ذناين تياداية, ئةوةي لة مرِؤدا بضووكترين رِؤذنامةي كوردستان لة هةر ذمارةيةكيدا
زييةكي طةورةي لةطةلَ بيدةنطي زةمةين شةثؤلةكاين رِةشةكوذي ئيمة دةخاتة بةردةمي بيدةنطييةكي طةورةتر كة جياوا

ئةجمارةيان بيدةنطييةكة لة وةرِةزبووين بةشيكي طةورةي . ذناندا هةية كة لةسةرةتاكاين نةوةدةكانةوة دةسيت ثيكرد
دؤخي تيربووين لة ئيستادا ئيمة لة . كؤمةلَطاي كوردييداية بة هؤي هيندة دووبارة بوونةوةي ئةم دياردةيةوة

تا وةرِةز بووين و بة ناضاريش وةك كورتيلة هةوالَيك لة زةيين , هةوالَيكداين كة هيندة بة شةوقةوة طويمان بؤ شلكرد
كاتيك تةلةفزيؤين عيراق هةوالَي دميةنةكاين جةنطي ثيشاندةدا لة سةرةتاي جةنطي . خؤماندا جيمان بؤ كردؤتةوة

كاتيكيش جةنط هةشت سالَي . اثاي كؤمةلَطا لة بةرانبةر شاشةكاين تةلةفزيؤندا دةضةقنيسةرت, عيراق و ئيراندا
دةبيتة كاردانةوةيكي كؤمةآليةيت , كوذانةوةي تيظيكان, رِةبةق دةخايةنيت و دميةنةكاين جةنطيش خويناويتر دةبن

ئةو بيدةنطييةي لةمرِؤدا .  ن سةرمةستدةبنطةورة  و تةا سةراين رِذيم و دةستوثيوةندةكاين بة بينيين دميةنةكا
زياتر بة دؤخي كوذاندنةوةي تةلةفيزيؤنةكاين ,  لةبةرانبةر كوشتين ذنان و بضووككردنةوةي هةوالَةكاين ئةواندا هةية

  .  عيراق نزيك دةبيتةوة  كة دميةنة خويناوييةكاين جةنط لةالي خةلَكي دروسيت كردبوو
  

ننيبةآلم ئةوةي كة وامان ليربووين , دةكات ناوي قوربانييةكاين تاواين شةرةف رِانةطةيبة جيا لةوةي لة دؤخي تي
بناغةيترين ميكانيزمةكاين ثشت ,  كؤمةآليةيت بيستين ئةم هةوالَة و كوذاندنةوةي تةلةفيزيؤنةكاين نامخانداين

  . تاوانةكاين شةرةيف لةسةر هةلَضنراوةواتا ئةو ثاية ماديية سةرةكييةي كة . بةرهةمهينانةوةي تاوانةكاين شةرةفن
  .ئيمة خؤمان لةبةردةم دوو ثةرضةكرداري ئةجنامدةراين ئةم تاوانةدا دةبينينةوة, لة دؤخي تاواين شةرةفدا

لةم . ذن دةكوذريت و بة يين دةشاردريتةوة و هيض ثرسة و سةرةخؤشييةكيش بؤ كةسي قورباين رِاناطرييت: يةكةم
ئةم كوشتنة هيندة سادة و ساكار ثيشاندةدةن كة وةك ئةوةي هيض رِووي نةدابيت و , امدةراين تاوانئةجن, دؤخةياندا

ئةم بيدةنطي نيشاندانة ئةطةر ضي ثرؤسةي سةربةرزكردنةوةي بنةمالَة لة ثشتييةوةيةيت . كوشنيك لة طؤرِيك نةبيت
كة هيض جيطايةك بؤ قورباين ,  ئةجنامدةدريتهيندة بة ئةعساب ساردييوة, وةك هةر تاوانيكي ديكةي شةرةف

  .  بيقيمةت نيشانداين كةسي كوذراوة, ناهيلَيتةوة و بيدةنطي ئةجنامدةراين تاوان
  

تاواين شةرةف ئةجنامدةدريت و تاوانباران بيدةنطي هةلَنابذيرن و سةربةرزانة لة ئةجنامداين تاوانةكاين : دووةم
ئةوان دةكوذن تا شةرةفيكي دؤرِدراو . نةمالَةدا بيت و ض لة هؤلَةكاين ليَثرسينةوةدا بيتض لة ناو ب, خؤيان دةدوين

ئةم ثرؤسةي . بةرزدةكةنةوة, بةرهةميهينابوو"زرِاندين شةرةف"ئةوان دةكوذن و سةريكي نةوي كة , بكرِنةوة
بنةمالَةي , كة تا ثيش ئةجنامداين تاوانتةا ئاماذةيةكي سيمبولَيية بة كؤمةلَطاي دةوروبةر , سةرزبةرزكردنةوةية

ناساندين ناوي ئةو بنةمالَةيةية كة ئةم لةكةي عارةي , ناساندين ناوي كضي كوذراو. كضةيان بة يب شةرةف دةناساند
  . لة ناوضةواين خؤي كردؤتةوة و لةمرِؤوة سةربةرزانة دةطةرِيت
ك لة كؤمةلَطاكاين تردا بة جؤريتئةم ثرؤسةية لة هةندينريكي دي دةطةيش و ئةم ثةيامة بة جؤريتة ثيكي دي دةضي .

ثةرضةميكي سثي لةسةر مالَةكانيان هةلَدةكةن تا بة , بنةمالَةي كضةي كوذراو, بؤ منوونة لة وآلتيكي وةك ئوردوندا



وة نةماوة و سةرضاوةي هيض ثةلَةيةكي رِةشي ثي, كة ثةرضةمي شةرةفييان لةمرِؤوة, كؤمةلَطاي دةورةبةرييان رِابطةينن
  .لة طؤرِناوة, لةكةداربووين ئةم شةرةفة سثييةمان

  
كاتيك ناوي كضي كوذراو دةبيتة سةنتةري سةربةرزكردنةوةي بنةمالَةو جيطايةكي هيندة بةرز لة بلَندطووتين 

رِيك بة ماناي , كوذراوئةو كاتة بآلوكردنةوةي ناوي كضي , ثاككردنةوةي شةرةيف لةدةستضووي بنةمالَةدا داطريدةكات
  .لةثالَدا رِاوةستاين ئةجنامدةراين تاوانةكاين شةرةفدا كؤتايي ثيديت

بآلوكردنةوةي ناوي كضي كوذراو لة ئاستيكي بةريين كؤمةآليةتيدا كة رِؤذنامة ئةم دةرفةتةي بؤ ,  بة واتايةكي دي
ينئةوا شةرةيف :" تييةي كة لة وتنةوةي ناوي كضي كوذراودابة ماناي بوون بة بلَندطؤي ئةو خيتابة كؤمةآلية, دةرِةخسي

  .  كؤمةككةري ئةم ثرؤسةي سةربةرزكردنةوةي بنةمالَة و ئةجنامدةراين تاواين شةرةفة, "لة دةسضوومان كرِييةوة
ةرةف كة بنةمالَةيةك كضةكةيان لةسةر تاواين ش, بةآلم خالَي طرنطي بآلونةكردنةوةي ناوي ذن و كضي كوذراو لةوةداية

  ".فيلميان دةسووتيت", ئيتر كضا ن و كورِاين  هةمان خيزان و بنةمالَة, دةكوذريت
ئةو , ئةنداماين تري بنةمالَةدا كاريطةري طةورة دادةنيت" فيلم سووتاندين:" ئةويشي كة لة دروستكردين سيناريؤي

  . طةمة طةورةيةية كة لة ثشت تاواين شةرةفةوة بة تاك و طشت دةكريت
وةك تاكيك خةسلَةتة فةردي و شةخسييةكاين خؤي وندةكات و كردةوة و ثراكتيكي , باين لة دؤخي تاواين شةرةفداقور

هةر بؤيةش كوشنت ئةو باجة طةورةية كة . دةبيت كردةوة و ثراكتيكي طشتيكي طةورةتر كة خيزان و بنةمالَةية, رِؤذانةي
  . تا طروث بةها ثريؤزةكاين شةرةيف خؤي بة سثييت يلَيتةوة, بضيتئةو وةك تاكيك دةيب لة ناو .ئةو دةيب بيدات

لة , هاوكاتيش, وةك ضؤن بة بةرزكردنةوةي سةري بنةمالَة كؤتايي ثيديت, بآلوكردنةوةي ناوي كضي كوذراو, بؤيةش
 بة واتايةكي دي ذين كوذراو ."كاريطةري دادةنيت, فيلم سووتاندين ئةندامة كض و كورِةكاين ديكةي بنةمالَةدا:" ثرؤسةي 

لة مةرطيشيدا تاكيك نيية و دووبارة لة بانطةوازكردين تاكةكاين ديكةي بنةمالَةدا بؤ ذير رِكيفي هةمان ديدوبؤضووين 
  .دةبيتةوة بة بةشيك لة طروثيكي طةورةتر, كولتوري شةرةف

بة مةبةسيت كردنةوةي قوربانيية بة تاكيك , ةفداخالَي جةوهةري لة بآلونةكردنةوةي ناوي قوربانييةكاين تاواين شةر
فيلم سووتاندين ئةندامةكاين ديكةي بنةمالَةدا :" تا رِيطا  لة داخستين ئةو دةرطاية بطريت كة بة رِووي , لة مةرطيدا

 قوربانيية بة كردنةوةي, يب ناوكردين قورباين لة رِاثؤرتةهةوالَي رِؤذنامةكاندا, بة مانايةكي دي." دةخريتة سةر ثشت
  . تاكيك كة مةرطي ئةو لة ئاستيكي بةريين كؤمةآليةتيدا كاريطةري لةسةر ئةنداماين ديكةي خيزان دانةنيت

  
ئةوا بآلونةكردنةوةي ناوي , "ئةوة تةا مردووةكانة كة شةيتان دةستييان ليهةلَدةطريت:" ئةطةر بة قسةي هةنديك 

لة ضارةنووسي ذنان , ؤتاكردين ئةو شةيتانة كولتورييةية كة لة مةرطيشدابة ماناي ثرؤسةي دةسك, ذين كوذراو
  .نابيتةوة

بةآلم ئةطةر ئةم خويندنةوةيةش نةتوانيت قةناعةتيكي وامان ثي ببةخشيت بؤ بآلونةكردنةوةي ناوي قورباين و 
سانةكان و هةرِاجنةكردين ذياين ئةوا حورمةيت شةخسي ئين, تةنانةت جةلالديش لة رِاثؤرتة هةوالَي رِؤذنامةكاندا

بة لةبةرضاوطرتين ئةو كؤدة كولتورييانةي كة تاواين تيا , تايبةيت ئينسانةكان و كردين بة مولَكي طشتيكي طةورةتر
  .  دةكريت طةورةترين هؤكاريك بيت بؤ ثاراستين تايبةمتةنديية شةخسييةكاين ئينسان, ئةجنامدةدريت

  
  


