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  كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل
: دياردةي بةأؤذنامةوانيبووين أؤشنبريي-6               

                                                     تصكسيت طةندةل 
                                         ئازاد حةمة

سةرنج دةخةينة سةر , ةلطةي كؤالثس و طةندةل تايبةت بة كؤم, لةم بةشةي نووسينةكةمان 

ئةو سةرجنخستنةسةرةش بؤ أةخنةكردين  ئةم . دؤزي ثرؤسةي أؤذنامةواين نوصي كوردي

ثرؤسةيةية ضونكة أؤذنامةواين نوصي كوردي لةالص خةريكة خؤي وةك جصطريي 

ؤ تازةي كوردي نيشاندةدا و لةالصتريش بووة بة ثةناطةصك ب) أوناكبريي(أؤشنبريي

تايبةت بة اليةين يةكةم ئةوة دةلصني ئةم اليةنة ناودةنصني . بةرهةمهصناين تصكسيت طةندةل

ثيصشمانواية ئةو دةمةي أوونكردنةوة . دياردةي بةأؤذنامةوانيبووين أؤشنبريي تازةي كوردي

بؤضوون و , يان نووسني ( لةسةر أؤيل دياردةي ناوبراو لة دروستكردين تصكسيت 

هةرضي اليةين دووةمة شتص . ندةل دةدةين ناونانةكة ماناي أاستةقينةي خؤي بةدةستدصنصطة) تةماشاكردين

بؤية . ترة ضونكة بةرهةمي أاستةوخؤي ئةو طةندةلطةريةية أؤشنبريي و أؤذنامةواين تصيكةوتووةزئالؤ

  بة ثةناطةص بؤ بةالمانةوة بةهادارة خوصنةري ئةم ضةند الثةأةية ئةوةي ال أوون و دياربص بووين أؤذنامةواين

ئةم اليةنة كة . بةرهةمهصناين تصكسيت طةندةل شتص نية تةنيا بة باري أؤذنامةواين نوصي كورديةوة بةسترابصتةوة

لة ذياين وتاري أؤشنبريي و أؤذنامةواين هاوضةرخي كورديدا اليةنص هصجطار كصشاوية هةردوو نصوةندي 

كةواتة لةأصطاي ئةم ضةند الثةأةيةوة . ووين بةرثرسيارنأؤشنبريي و أؤذنامةواين ئةمأؤي كوردي لة دروستب

دةمانةوص ديتين ئةم نووسينة لةوصدا كؤكةينةوة أؤذنامةواين ناتوانص أؤشنبريي بةرهةمبهصنص بةالم باوةأيشمان 

بةوة هةية أؤذنامةواين بةهؤي ئامادةكردين بةلطة و فاكتةي جؤربةجؤرةوة دةتوانص أصطاي نوص خباتة بةردةست 

طرفيت ئةو كؤمةلطانةش بةدةست دياردةي طةندةلييةوة دةتلصنةوة لةحمالةتانةدا ئةوةية . نبرييةوةأؤش

. أؤشنبريي ضاوي لةدةست أؤذنامةوانيية و أؤذنامةوانيش خؤي وةك ئةلتةرنةتيظي توصذينةوة نيشاندةدا

بريي ناويأؤشتووة بةالم ئةمةش ئةوة أووندةكاتةوة أؤذنامةواين لة كؤمةلطة طةندةلةكانا بة سازصنةري أؤشن

لةبةرئةوةي أؤذنامةواين ناكارص ئةمةبكا و ئةوتوانايةي نيية توصذينةوة و أاقةكردن بةرهةمبهصنص ئةمةوادةكا 

أؤذنامةواين أؤذانة بةهؤي كةنالة جياكانيةوة دونيايص تصكسيت طةندةل خباتة بةردةست خوصنةرانةوة 

ئاأاستةي أؤذنامةواين كوردي نوص لة دةرةوةي , كوصنب ئةوةيةمةبةستيشمان لة دةربأيين لةهةر. لةهةركوصنب

بؤية لة ميانةي ئةم . كوردستان و لة ناوةوةي كوردستان ئةو جياوازية ئصثستميةي نيية بابةيت باسكردن بص

نووسينة جياوازي لةنصوان ئةو دوو سةكؤ أؤشنبريية ناكةين أؤذنامةواين كوردي لةم يةك دةيةي دواي لة 

ضونكة هةر دوو سةكؤكة بةشداري خؤيان لة خولقاين دياردةي . و لة كوردستان كاري لةسةر كردوونهةندةران 

ئةمةو لةبةرئةوةي هةر دوو سةكؤكة أؤذنامةواين وةك بوارص لة كوردؤلؤذيا دةبينن . ناوبراو هةبووة

  .   نةيانتوانيوة  ئةزمووين يةكتر تصثةأصنن

بؤئةو اليةنةش أاكصشني كة لة كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثس دا سةرباري ئةوي ووترا ثيصمانباشة ثةجنة 

بةتايبةيت هيواص زؤر ) أؤذنامةوانان بةشصكن لةم توصذة(لةبةرئةوةي خةلك بةطشيت و توصذي أؤشنبريانيش 

دةخةنة سةر بواري أؤذنامةطةري و دةشيكةن بةسةكؤص بؤ طشت جؤرةكاين ووتن ئةمة وادةكا أؤذنامةواين لةالص 

 زؤر بكا و لةالصتريش هةموو كةسص ئامادةبص أؤذنامةص سةرثةرشتيكا يان خؤي وةك أؤذنامةوان تةشةنةص

بةردةست خةلك دةخا و ئةو ) تصكةل(لةجمؤرة حالةتانةشدا أؤذنامةوان أؤشنبرييص كؤكتصل . خباتةأوو
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ةخي بؤ ثسثؤأي أؤشنبرييةش لةبةرئةوةي مةيلص زؤر كؤكتصلي هةية بؤية ئةم جؤرة أؤشنبرييية ئةوةندة باي

نيية و  قوولبوونةوةشي المانادارنيية لةبوار و ثؤلة زانينة جياكان ئةمةش بةتةبيعةتيحال وادةكا نةك هةر لة 

زانسيت زمان ياخود فةلسةفة , كاري أؤذنامةواين بةلكو لة كاري أؤشنبرييشدا ئابووري وةك بوارص بووين نةبص 

و ئيتنؤطرايف ) مرؤظناسي(وةي دةرووين يان ئةنترؤثؤلؤذيا شتكيش نةبص ناوي شيكردنة, لةبنأا وون بن و

, فيزيا(بص و تةنانةت لةحمالةتانةدا كاردةطاتةئةوةي ناو و نيشاين زانستة سروشتيةكانيش ) أةطةزناسي(

ئةطةرضي ئةم دياردةية بةرهةمي هةندص شتة . تائةوثةأي بصثامشاوةبن) هتد,,,كارئةندامناسي و, زيندةوةرناسي

يان ثةيظ و ضةمك مانا و كصشي كؤمةاليةيت و ,  بص بةهابووين نووسني:  لةوانة-ماذةي بؤكراوة ثصشتر ئا

هةروةها زؤربووين نووسةر و بصتواناي خوصنةر لة هةلبذاردين , أةوشتيي و تةنانةت ئايديؤلؤذيةشي نامصنص

كؤمةلطانةي لةأصطاي كاري  بةالم دةشص ئةوةشبووترص ئةو -تصكست و بالوبوونةوةي خوصنةر و تصكسيت طةندةل 

زؤرترين بايةخي , ثارتيزانييةوة دةطةنة قؤناغي سةربةخؤي و كياين سياسي بؤخؤيان دروستدةكةن

هؤيئةمةش زؤر . نووسةرانيان يان بةطشيت سةرجةم وتاري أؤشنبريييان لةبواري أؤذنامةوانيدا قةتيسدةبص

ؤمةلطانة ماناص طةورةي بؤ درصذةدان بة كردةي بةكوريت بؤئةوةدةطةأصتةوة كاري أؤذنامةواين لةم جؤرة ك

واتة لةم جؤرة كؤمةلطانة أؤذنامةواين بةكاردةبرص و ماهيةيت ئةم . سةرفرازي و واتاي ئازادي دةبص

بةالم هةلةي دةستةبذصري سياسي و ..بةكاربردنةش بؤ ثارصزطاريكردنة لة وتاري سياسي و أوناكبريي سياسي

 لةمأوةوة ئةوةية دةستةبذصري ناوبراو كار بؤئةوةناكةن زؤرينةي حةلك أؤشنبريي ئةم جؤرة كؤمةلطانة

لةوةبةئاطابصنن أؤذنامةواين كاري تةنيا ثاراستين ستاتؤسي ناسنامةي سياسي نيية بةلكو كاري بايةخدانيشة 

ة بؤية لةمبةشةي نووسينةكةمان دةمانةوص خؤمان لةو باسانةش نزديككةينةو. بة قؤناغي ثاش ئازادي سياسي

خةوشي ئةو اليةنانة أوندةكاتةوة كار بؤ بةرجةستةكردين كردةي أؤشنبريي لة أؤذنامةوانيدا دةكةن و هةروةها 

هةروةها لةأصطاي ئةو أوونكردنةوانةوة ئةو , أؤذنامةوانيش لة تصطةيشتين سياسي ئةبستراكتدا دةتوصننةوة

ئةمأؤمان تصكدةري ئازادي أاستةقينةية و هةالنةش دةستنيشاندةكةين ضةند أؤشنبريي أؤذنامةواين طةندةيل 

ئةمةو لةكؤتايدا و بةكوريت دصينةسةر باس لة دزصويةكاين . بةرهةمهصنةري تصكسيت طةندةليشة لةمةأ ئازادي

نصوةندي ئةكادميي و لةمأوةشةوة أؤيل ئةم نصوةندة لة طةندةلكردين نةك هةر كاري أؤذنامةواين بةلكو وتاري 

  .أؤشنبرييش بةرباسدةخةين

ئةوةي أؤذانة , لةمسةرةتايةشةوة بةثصويستيدةزانني تةماشاكردين خوصنةري ئةم ضةند الثةأةية بؤئةوة أاكصشني

تصبينيدةكرص ئةوةية بةردةوام هةولدةدرص ئةوة لةناو خةلك با و طشتيكرص ئةوةي أؤشنبريي بةرهةمدصنص 

. ةكرص أؤذنامةواين سازصنةري أؤشنبرييةأؤذنامةوانيية و لةمأوةشةوة كارصزؤر بؤئةوةكراوة هيوايص زؤر بةو

ضونكة مصديا نة أؤشنبريي . ئةم ديتنة كة لصوانلصوة لة هةلة ئةرك و بةرثرسياريةيت مصدياشي تصكداوة

بةالم دةكرص بووترص مصديا لة هةناوي خؤيا أؤشنبرييص . بةرهةمدصنص و نةش لةتوانايةيت ثشت لة أؤشنبريي بكا

نرص أؤشنبريي مصديا بةالم ئةو أؤشنبرييية لةهةموو أوصكةوة قةرزارباري خودي تايبةيت حةشارداوة دةشص ناو

واتة مصديا بؤئةوةي خاوةين أؤشنبرييص تايبةت . بريكردنةوةي أؤشنبريان و ئةوانةشة دؤسيت هةرةنزديكي هزرن

يا بؤ خؤ بةجمؤرة مصد. بةخؤي بص ثصويسيت بة هصزي أؤشنبريانة لة بنيادناين ئةو أؤشنبرييية مصديايية

بنياتنان و ثةرةدان بة شصوازي كاركردين كةلك لة أؤشنبريي وةردةطرص بةالم ئةمة ماناي ئةوة نيية مصديا 

هؤي ئةمةش تةنيا ئةوةية أؤشنبريي شوصين تري هةية يان ئةو . شوصنصكة بؤ دروستكردين أؤشنبرييي

أةية الي نووسةر و بريياران خؤي فابريكةيةي أؤشنبريي بةرهةمدصنص مصديا نيية بةلكو ئةو هزرة أيزثة

ئةجمؤرة . خاسلةيت ئةم هزرةش لةوةداية لة طؤشةطريي و كؤضةريدا تةمةن بةسةردةبا, مةالسداوة و

أؤشنبرييةش تةنيا لة ذصرسايةي دؤز و نصوئامصزي ثؤل و بواريديدا بةرهةمدص و لةتواناشيداية زؤرترين 
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كص لة بوارةكاي ئاطايي أؤشتبرييي دةكارص بريؤكة و بينيين كاريطةري بةسةر مصدياوة هةبص و مصدياش وةك ية

  . أؤشنبريان تائةوثةأي بةكاربةرص و أةخنة و طفتووطؤشيانكا

بؤطةلص ئةوة أوونة سةردةمي نوص خؤي , بؤزصتر داكؤكيكردن لةوي اليسةرةوة ووترا ثيصمانباشة جةغتلةوةكةين 

ص بةالم مصدياي أاستةقينة ناتوانص نةشومناكا طةر سةرمايةي وانيشاندةدا بص مصديا ئةستةمة كاتةكاين بةسةربةر

كاتص , ئةوانةش لةبواري مصديادا كاردةكةن ثتر لةكةساين تر لةوةطةيشتوون. هزري أؤشنبريان لةثشتيةوة نةبص

ة لة مصديادا جيهاين وصنة و وشة بةيةكدي تصكةلدةبن ئةمة بؤئةوةية هصما و ئاماذةي ضأ و خصرا لةم وصنة و وشةي

بةرهةمبصن و ئةو هصما و ئاماذانةش بتوانن لة طرفت و كةموكوأيةكاين مرؤظي سةردةمي نوص طوزارةبكةن بةالم 

بةلكو بةثصضةوانةوة مصديا بةكاربري . ئةم تةماشاكردنة هةرطيز بةو ماناية ناص مصديا دروستكةري بريمةندية

ئةوةش كة أاسيت .  بينني و سصركردين بريمةندانبريي بريمةندانة و شوصنصكيشة بؤ طفتووطؤكردن و طازندةكردين

ضونكة ئةم جؤرة كؤمةلطةية بةجؤري لصكئاالوة ئةوي . ئةم اليةنة أووندةكاتةوة دؤزي كؤمةلطةي زانياري نوصية

لة كؤمةلطة , ئصستا دةوترص يان أوودةدا ثاش تؤزصتر يان دةمودةست دةطوصزرصتةوة بؤية ئصستا دؤزص لة جيهانا

بةالم لصرة . هاتنةكايةوةداية ئةم دؤزة برييار و أؤشنفكرانيشي خستؤتة ناو بؤسةي مصدياي تازةوةلة , نوصكانا

ئةوي برييار و أوناكبريان لة أؤذنامة و طؤظارةكانا لةميانةي : شتص هةية دةشص لةبرينةكرص و ئةوةش ئةمةية

ص وةك ثأؤذةهاصكي فةلسةيف و نووسينص ثووخت و يان لصدوانص ضأ و سةرووتارص سةرثصيدا دةخيةنةأوو ناكر

واتة ناشص بةهؤي لصدوان و يان سةروتاري كورت و ضأي أوناكبري و برييارانةوة بة . هزري طةورة تةماشاكرصن

ضونكة لة مصديادا ئةو شياويية . طشت ئةو تصز و بريؤكانة ئاشنابني أوناكبري و بريياران كاريلةسةردةكةن

سةرمايةي هزري يان أاظةكردن و توصذنةوةي برييار و أؤشنفكران تايبةت لةئارادانيية مرؤظ بكارص بة سةرجةم 

ئةطةر ئةم ووتنة ماناي ئةوةبص مصديا . بة كصشة هةنووكةي و أؤذانةيةكاين تاك و كؤمةلطةي نوص ئاشنابص

: ناكارص ثشت لة بريي بريمةند و أوناكبريان بكا دةشص لةم ووتنة مانايص تريش بةديكرص ئةوةش ئةمةية

ةرئةوةي بريي بريمةند و أوناكبريان ماناي خؤي بؤ ناونان و ثصناسةكردن و أووونكردنةوةي دياردة و لةب

بةالم ئةم . أووداوةكان هةية بؤية نا ئاسايية ئةمانيش خؤيان لة مصدياي كؤمةلطةي زانياري نوص دوورخةنةوة

اطماتية و نةش بةثصي ويسيت بريمةند و  ثأ-ضونكة مصدياي نوص نة مصدياص نا. اليةنة ناكرص بة هةلة شيكرصتةوة

مصديا . ئةمة و زؤر هةلةشة ثيصمانوابص مصديا دةكارص أوناكبري و بريمةند صنصتةدونيا. أؤشنبريان دةجولصتةوة

كةواتة هةلةية ثيصمانوابص .. دةتوانص بريمةندي و أوناكبريي بةكاربةرص بةالم لةتوانايدا نيية ئةوة بةرهةمبهصنص

بةالم ئاسايية ثيصمانوابص أؤذنامةواين دةتوانص وةك سةرضاوة بؤ . توصذينةوة بةرهةمدصنصأؤذنامةواين 

أؤشنبريي تةماشاكرص يان أؤذنامةواين تابلصي ئةو توانايةي تياية زانياري و زانيين كايت و ثةلة لةسةر أووداو 

ردةست أؤشنبرياخنا بةالم هةرطيز و دياردةكاين ئةم كؤمةلطة و ئةو كؤمةلطة يان ئةم كولتوور و ئةو كولتوور بة

. أؤذنامةواين ئةو هصزةي تيانيية ببص بة بةرهةمهصنةري أؤشنبريي يان زةمينة بؤ سازاندين توصذينةوة ئامادةكا

, ئةوةي أؤذنامةواين بةرهةمهصنةري أؤشنبرييية ئةمة ديتنص هةلةية و هيض ئةزموونص كولتووريش, بةواتاصتر

واتة هيض نةتةوة و يان كؤمةلطةص ثصيوانيية . أصطا بةم وأصنةية نادا, لصدةرضصئةزمووين كولتووري طةندةيل 

ئةمةو لةبةرئةوةي أؤذنامةواين برييت نيية لة طشت . لةأصطاي أؤذنامةوانيةوة دةتوانرص أؤشنبريي دروستكرص

يش زانني و طشت هصزةكاين أؤشنبرييشي تياكؤنةبؤتةوة بؤية أؤذنامةواين ناشص وةك جصطريي أؤشنبري

  .        تةماشاكرص

مصدياي تازةي كوردي , بةدةر لةوي اليسةرةوة دةستيبؤدرصذكرا دةشص خوصنةري ئةم نووسينة لةوةشبةئاطاهصنرص 

من دةستم لة ""دةيةوص لةأصطاي هةألشتين وشة و طؤكردين ناوي ضةند برييارص دياريكراوةوة  ثصمانبصذص 

كة بةشص زؤريان دةستةص موضةخؤر و , ةكاين بواري أؤذنامةواينهةروةها كادصر""! بةأؤشنبرييكردندا باالية
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طةر دؤسيت ثلةيةكي هزرةظاين نةبن ناكارن , كارمةندي سياسيني و يان بؤ بذصوي ذيان كاري أؤذنامةواين دةكةن 

ئةمةو خراثنيية دةست بؤئةو اليةنةش أاكصشني لةبةرئةوةي .ئاسؤ لةبةردةم ثرؤسةي أؤشنبرييبووندا بكةنةوة

زرةظاين لة ذياين أؤذنامةواين نوص كوردي بص بناغة خؤيدةردةخا أؤذنامةواين ناتوناص وةرضةرخان لة وتاري ه

ئةم اليةنة كة مايةي شيكردنةوةص دةستةجةمعية لة ئايندةدا ئةتوانص درزص . أؤشنبريي تازةي كوردي دا بكا

ةسيت أؤذنامةواين أؤذنامةواناين هاوضةرخي ضونكة ئةم اليةنة لة ن. طةورة لة بوونيادي أؤشنبريميانا دروستكا

بؤية أاظةكردين نةسيت أؤذنامةواين أؤذنامةواناين هاوضةرخي كورد . كورد خؤي وةك كصشة نيشان نادا

هةنطاوص بةثيتة بؤطةيشنت لة ثرؤسةي طةشةي نةكهةر أؤذنامةواين نوصي كوردي بةلكو خودي وتاري أؤشنبريي 

ةكوريت دةمانةوص ئاماذةبةوةبكةين نةسيت أؤذنامةواين نوصي كوردي بؤية لصرة و زؤرب. نوصي كورديش

هؤي ئةمةش زؤر بةكوريت بؤئةوة دةطةأصتةوة أؤذنامةواين نوصي كوردي . لةأادةبةدةر ناكاريطةر و كاوصذاوية

ئةوةي لةسةر يادةوةريةكان دةذي و ماهيةيت ئةم يادةوةريانةش ئةو درامايانةن تاكي كورد تيايذياوة بةالم لةبةر

أؤذنامةواين نوصي كوردي دوا كؤششي خؤي لةمأوةوة دةستنيشاننةكردوة و خؤشي لة هةسيت يادةوةرثةرسيت 

أزطارنةكردوة بؤية ئةوةي بؤمياوةتةوة بةردةوام كاريلةسةركا كاوصذكردنةوةي أابردووة و الواندنةوةي 

وة لة كاريطةريشيخستووة و دووضاري ئةم اليةنة كة ذياين أؤذنامةواين نوصي كوردي داطريكردو. دراماكانة

نةسيت باوي ""لصرةوة دةكرص خوصنةري ئةم نووسينة خةيايل بؤئةوةبضص . طةندةيل هزريشي  كردووة

خؤي أؤذنامةواين لة ."". واتة كوردايةيت""دةيةوص وانةي ئةوةمان ثيصبلصتةوة  أؤذنامةواين "" أذنامةواناين كورد 

ئةلبةتة ئةو ئاماذانةش أؤذانة لة . أؤذنامةواين بة كوردايةيت يةكسان نييةكوردايةيت ناكرص دابأدأص بةالم 

مصدياي كورديدا ثةخشدةبن وايانلةئصمةكردووة بؤئةوةبضني أؤذنامةواين دةيةوص ئةم جؤرة وانةيةمان 

واين ئةو ئاماذانة كة لة أووي أؤشنبريي و أؤذنامةوانيةوة ترسناكن ئةوة أووندةكةنةوة أؤذنامة. ثيصبلصتةوة

 سالةي 100يان أؤذنامةواين قسةكةري ئةو , نوصي كوردي جصطريي وتاري ناسيؤناليزمي هاوضةرخي كورديية

ئةمة بةخؤي بريؤكةص هةلةية و تائةندازةص . وتاري ناسيؤناليزمي كورديية كة تيايا نةشومناي كردووة

ة ئةو دةرئةجنامانانة لةالص بة ئةلبةت. دةرئةجنامي كوشندةشي لةناو أؤشنبري و أؤذنامةوانانا خستؤتةوة

ئةوةش . زياين وتاري سياسي كوردي كةوتوونةتةوة و لةالصتريش خودي أؤذنامةوانيشي ثيصلةكةداركردووة

وايكردووة نةسيت أؤذنامةواين نوصي كوردي بارهةلطري ئةو ئيدياية بص طواية أؤذنامةواين قسةكةري وتاري 

 ئةوةية ثرؤسةي طةشةي وتاري أؤذنامةواين كوردي أصطاي لةبةردةم هؤي يةكةم. ناسيؤناليزمي كوردية دوو شتة

دووةميش . واتة أابردووي خودي بزاظي أؤذنامةواين لةم دةرئةجنام سازاندنة بةرثرسيارة. ئةم ئيدياية كردؤتةوة

 ضونكة ئةو هةذارية. هةذاري هزري أؤذنامةوان و أؤشنبرياين كورديش لةم أوةوة بةرثرسياري دةكةوصتةسةر

والة أؤذنامةوان و أؤشنبرياين كورد دةكا هيواص زؤر خبةنةسةر أؤذنامةواين و وةك بوارص بؤ بةرهةمهصناين 

  . توصذينةوة و أاظةكردن تةماشايكةن

ئةو دوا اليةنةي اليسةرةوة ئاماذةيثصدرا ثاشتر دصينةوةسةري بةالم لصرة بةباشي دةزانني بصينةسةر ماناي 

لةمأوةشةوة بةضاكيدةزانني جةغتلةوةكةين . يشنت لة كاري أؤذنامةواينطةندةيل هزري بؤ بةهةلة طة

جياوازي لةنصوان هةوال و ,  تايبةتةوة وةردةطرص و -أؤذنامةواين طةندةل هصزي خؤي لة تصطةيشتين باو و نا

ان نيية هزرةظانيدا ناكا و دةركيشبةوةناكا أؤذنامةطةري ئةركي تةنيا جووينةوةي أوودا و دةنطووباس و هؤشيارد

بؤيشة وادةلصني ضونكة جووينةوةي أووداو و دةنطووباس بووة بة أؤحي أؤذنامةواين . لةسةر دراما سياسييةكان

, نوصي كوردي و ئةمةش وايكردووة كردةي أؤذنامةواين نوصي كوردي لة طشت ثرؤسةصكي هزري دووركةوصتةوة و 

 دروستكردووة كة أؤذنامةواين فاكتةرص أؤذنامةواين نوصي كوردي وصنةصكي ئةوتؤشي لةسةر خودي خؤي

ئةم وصنةية ئةو دةمة أاستيخؤي دةسةملصنص كة . سةرةكية بؤ دروستكردين هوشياري لةسةر دؤزي تاك و كؤمةلطا
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أصزثةأ و ) ديدي(أؤذنامةواين ترسصبص لةسةر دةسةاليت سياسي و دةروازةصكيش بص بؤ خولقاين ئوثنيوين

زؤربةي كصشة سياسي و كؤمةاليةتية بنةأةتييةكان ئائصستاش لةشوصين , وةيةبةلطةمشان لةمأوةوة ئة. كاريطةر

. خؤيانان و بنةمالةطةري كة جصطري دةستةبذصرة طشت هصزة سياسي و ئابووريةكاين بةدةستةوةية

أؤذنامةوانيش لةبةرئةوةي لةمأوةوة هيضي بةرهةمهصنةرة نةدةشص ئةو هيوا طةورةيةي ثصكرص و نةش دةشص 

ضونكة أؤذنامةواين كة نةتوانص لة أادةي بص كاري و هةذاري و كوشتين ئافرةت و دزي . طرنطي ثصدرصووتنةكاين 

و هةتيوخستين خةلك كةمكاتةوة نةك هةر ناتوانص ووتنةكاين مايةي طرينطيثصدان بن بةلكو ثصش طشتشتص 

 كةسةي هةتيودةخرص و يان  ضونكة ئةو ئافرةتةي دةكوذرص و ئةو. ناتوانص بلص من وانةي كوردايةتيش دةلصمةوة

ئةوةش كة دةماندزص هةر كوردة بؤية أؤذنامةواين نوصي كوردي تةمةين . بص كار و هةذار دةكرص كوردة

 دادثةروةريية كؤمةاليةيت و ناضووستيية ئابووري و ذيندةري و -كوردايةتيةكةي لة هيضيدا بةسةردةبا طةر لة نا

واتة أؤذنامةواين كوردي ناكارص ثيصمانبلص أؤذنامةواين سةرووي طشت كة. نةصتةطؤ, وةك دزي, دياردة دزصوةكان 

ئةوة ناشص ناونرص أؤذنامةواين كة تةنيا .كردةص هزري و ضاالكيص مرؤيية كة بةخؤي ثشت لة هزر و مرؤظ بكا

ن ئةوة أؤذنامةواين نيية كة هةميشة ئةوةمان بريدةخاتةوة دوذم. كار بؤ دروستكردين طريالي بصئامانج دةكا

. ئةوة أؤذنامةواين نيية كة تةنيا هةوايل ئةلبوومبالوكردنةوةي هونةرمةندامنان ثصأادةطةصنص. والةسةر سنوورة

, يان أؤذنامةواين دةشص طشت ئةمانة بص و بةالم لةطةل خؤ أاهصنانيشي لةسةر ووتين هةق لةكايت خؤيدا

 هةلة سياسي و دةستدرصذيية ئابووري و دةرخسنت و بةرضاوخستين, دادثةروةري تائةوثةأي-بةطذاضونةوةي نا

و ضاوقاميي أانةهصنا ) موغامةرات(ضونكة أؤذنامةواين كة خؤي لةسةر سةرضلي. تاوانة ياساي و سةربازيةكان

بةالم هةر لصرة . ئةوة أؤذنامةواين نيية بةلكو ئةوة شتصكة دةكرص ناونرص سةرطوزشتةطصأانةوة و هةقايةتبازي

ئةو تصكستة طةندةالنةي أؤذانة بالودةكرصنةوة ثصضةوانةي ئةم ديتنانة خؤيان بائةوةمشان برينةضصتةوة 

هؤي سةرةكي ئةوةش ئةوةية ئةم تصكستانة لةتوانايانداية ذينطةص أؤشنبريي ئةوتؤ بؤخؤيان .وةطةأدةخةن

ان دةكا دابينكةن ئةو طةندةلة ئابووري و سياسيةي أابةرايةيت هزري لةالص أؤذنامةوانان و لةالصتريش أؤشنبري

وةكيتريش تصكسيت طةندةل ئةو دةمة دصتةكايةوة تةوذمي أؤذنامةواين ئاأاستةص كاوصذخوازي و . ثشتطوصخةن

بةالم ئةم ئاأاستةية لةطةل ئةو أةوتةش يةكدةطرصتةوة وتاري أؤشنبريي لة كؤمةلطةي . هةقايةتبازيي وةردةطرص

لطانة أؤذنامةواين و أؤشنبريي كاريطةري بصوصنة طةندةل وةريدةطرص بؤية  هةلةناكةين بلصني لةجمؤرة كؤمة

طةر ئةم اليةنةش وةك ئاكامص بؤ طةندةيل هزري ببينرص ئةوا . بةسةريةكةوة بةجصدصلن و يةكتريش دةنرخصنن

مشتص لة هؤكارةكاين ئةم ئاكامة بؤ بةهةلةبةكاربردين ئازادي أادةربأين و كاري أؤذنامةواين دةطةأصتةوة و 

ووين ثسثؤأ لةبواري ئةو واتايانة دةطةأصتةوة ئةمأؤ لة كؤمةلطةي طةندةلدا زؤر باو و مشتةكةيتر بؤ نةب

واتاي كؤمةلطةي , واتاي دادثةروةري و ئةرك, واتاي دميوكراسيةت, واتاي ماف, ثؤثولصرن لةوانة واتاي ئازادي

ي أادةربأين و كاري واتة بةهةلةبةكاربردين ئازاد(كاتص ئةو دوو اليةنةش . مةدةين و دامةزراوي مةدةين

يةكدةطرنةوة سةكؤيص ناساغ و درماوي بؤ ئةوةي ثصيدةلصن كاري نووسني و ئةجمار كاري ) أؤذنامةواين

ضونكة أؤذنامةواين ئازادي . ئةم دوو اليةنة كة تةواوكةرييةكن هصز بةيةكديشدةبةخشن. أؤذنامةواين سازدةكةن

يش أؤذنامةواين بةوة تاوانباردةكا يةكةم أؤلةي خؤيةيت بةوة ثصناسة دةكا بةرهةمي خةبايت خؤيةيت و ئازاد

بؤية ئةو دةمةي ئازادي لةتةك أؤذنامةوانيدا كصشةي دةبص بةمة هةم ئازادي أوو لةتةمةن كوريت دةنص و هةميش 

 خؤي نيشاندا كة ئازادي بةالم ئةم هصثؤتصزة كاتص دةتوانص بةجمؤرة. داري أؤذنامةواين أوو لة سيسبوون دةنص

ااستةقينة أؤذنامةواين أاستةقينةي دروستكردبص نةك ئازاديص بةمشةكبوو هةروةها ثصشمانواية ئةودةمة 

أؤذئامةواين دةكارص فةزيل بةسةر بةردةوامبووين ئازاديةوة هةبص كاتص أؤذنامةواين أاستةقينة بةرهةمهصنةري 

بؤئةوةي أؤذنامةواين أاستةقينةش لة أؤذنامةواين طةندةل . ئامصزئازادي بص نةك أؤذنامةواين طةندةل و كاوصذ
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جياكةينةوة ثصويستة لةوة بةئاطابني أؤذنامةواين أاستةقينة نة دةرطادةخاتة سةر ثشت بؤ بالوكردنةوةي 

واتة أؤذنامةواين أاستةقينة كار بؤئةوة دةكا . تصكسيت طةندةل و نةش خؤي بة ئةلتةرنةتيظي أؤشنبريي دةزانص

بابزانني مةبةست لة بةخؤبووين أؤذنامةواين ضيية؟ ئةم ثرسيارة بؤئصمة زصدةكرؤكدارة و  .ؤي بص و بةسخ

واتة ئةوةي أؤذنامةواين طشت , هةوصين ئةو أوونكردنةوةيةش لةخؤدا بةرجةستةدةكا كة اليسةرةوة دركامنان 

 ناشص ناسنامةي أؤشنبريي خؤي زانني و أؤشنبريي ناطرصتةوة و  مرؤظيش تةنيا لةأصطاي أؤذنامةوانيةوة

بةالم مةبةسيت سةرةكي لةم ثرسيارة لصرة ئةوةية أؤذنامةواين ئاسؤيص ئةوتؤي لةبةردةمدا بكرصتةوة . دروستكا

واتة أؤذنامةواين ناسنامةص تايبةيت خؤي هةبص و ثةالماري ناسنامةي أؤشنبريي بوارة . بكارص ببص بة خؤي

كردين أؤذنامةواين بة شيت دي ئاسؤ لةبةردةم كاري أؤذنامةطةري تصكدةدا و ضونكة تصكةل. زانينيةكاين تر نةدا

بةدليايشةوة ئاسؤ لةبةردةم . كارصئةوتؤشدةكا أؤذنامةواين وةك طشت وتاري أؤشنبريي تةماشاكرص

 بةالم بابزانني ضؤن أؤذنامةواين كوردي دةكارص خؤي. أؤذنامةواين هةرطيز واالنابص تا أؤذنامةواين خؤي نةبص

  بص نةك شتصتر؟  

بةبؤضووين ئصمة أؤذنامةواين ئةو دةمة دةبص بةخؤي سنوورص لةنصوان خؤي و طشت شتص يان كارص غةيرة 

هةروةها . بؤئةوةي أؤذنامةواين ئةم سنوورة دانص ثصويستة يةكانطري و زمانأاستةوخؤ بص. أؤذنامةواين دانص

أاستةقينة لة هةوال و زانياري ناأاستةقينة و زانياري ) دةنطووباس(ئةم ناتوانص ئةمةبص تا هةوال 

. هةروةها ئةم ئةمةنابص تا لةوةنةطا ستوورص لةنصوان أؤذنامةواين و هزرةظانيدا ئامادةية. جيانةكاتةوة

واشيبؤدةضني بةخؤنةبووين أؤذنامةواين لةناو ئصمة دةكرص وةك ئارطومصنتص صنرصتةوة بؤ هةندص شت 

  : لةوانة

  

ئصمة لةاليةن خؤمانةوة ئةم , ةواين خؤينابص شتص دي شوصين أؤذنامةواين دةطرصتةوةئةو دةمةي أؤذنام* 

ناص ) ئةنيت أؤذنامةواين( أؤذنامةواين لصرة بةواتاي دذة أؤذنامةواين -نا. أؤذنامةواين-شتة ناودةنصني نا

واتة (ئةمانبؤية . بةلكة بةواتاي ئةوةدص خوصنةراين أؤذنامةكان وةدووي شتص وصلن أؤذنامةواين نيية

ضونكة طشت خوصنةرص خاوةين . لةبأيئةوةي فصربوون بةدةستبهصنن أؤذانة فصربوون لةدةستدةدةن) خوصنةران

ئةمةش أوونادا طةر خوصنةر نةتوانص . سةرمايةص لة فصربوونة ثصويستة بةردةوام بيثارصزص و ثةروةردةشيكا

  . كا أؤذنامةواين نة-جياوازي لةنصوان تصكسيت أؤذنامةواين و نا

  

زانياريية أؤذنامةوانية كوردية أؤذانةيةكان زصدة سةرةتاي و , تاأادةص بؤ طةلص لة ئصمة أوون و واالية* 

.  تابلصي الوةكي و  لة دانايشةوة دوورن كة بةخؤي أؤذنامةواين لةثصناوي ئةم اليةنة نةهاتؤتة دونيا

امة و يان لة هةفتةنامة و مالثةأةكانا كة لة أؤذن, نووسينة أؤذنامةوانية كوردية نوصكان .,مةبةستمان

. زؤر دووبارة و سةرثصني و هةموو أؤذص و لةطشت شوصنص وةك يةكهةن و دووبارةش دةبنةوة, ثةخشدةكرصن 

بؤمنوونة كصشةي سياسي (واتة ئةو ثصنووسةي لة أؤذنامةص يان لة مالثةأص كصشةص سياسي يان كؤمةاليةيت 

بةرباسدةخا لة أؤذنامة يان هةفتةنامةصتر كةسصتر بةهةمان ....) خودكةركوك يان مةسةلةي أصفراندووم يا

هؤيئةوة تةنيا بؤئةوة . ئةندصشة يان بةشصوازص زمانةواين تر هةمان شت دووبارة بةرباسدةخاتةوة

ناطةأصتةوة كصشةكان هةمان كصشةبوونة بةلكو بةزؤري هؤي ئةوة بؤئةوةدةطةأصتةوة ئةندصشةي نووسةراين 

ربةهةمان ذينطةي هزرين بؤية شيكردنةوةكان وةك يةكدةبن و نووسينةكانيش ئةطةرضي تصكستةكان سة

ئةمةش بؤ ئصمة ماناي ئةوةية لةناو خةلك . ناونيشاين جيا و نووسةري جيايان هةية بةالم هةمانشت دةلصن

كان طةر لة بنةأةتدا يةك بؤضوون و هةمان بينني بؤ هةمان كصشة هةية هةروةها جياوازي لةنصوان بينينة
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طرفيت أاستةقينةي ئةم . هةشنب ثصوةندي بة هزرةوة نيية و يان هزر لةمبةينة وونة و تابلصي ناكاريطةريشة

اليةنةش بؤئةوة دةطةأصتةوة لةناو ئصمة ئةندصشةي سياسي لة هزراندن كةوتووة و أؤذنامةوانيش 

رئةوةنيية ئةو دةمةي سياسةت أؤذنامةواين نوصي كوردي هوشياري لةسة, بةواتاص ثووختر. لصيبصئاطاية 

هةر أؤذنامةواين  نوصي كوردي . وةك بوارص هزري نابينرص ئةوا سياسةتةوانيش وةك هزرةظان تةماشاناكرص

لةوةشنةطةيووة كة دؤزي سياسي ناوضةكة بارص هزري سياسي ئةوتؤي لةناو خةلكي كورد هصناوةتةثصشةوة 

شياوي سياسةتةوانيش بةو ياريانةوة طرصدرصتةوة كة سياسةتةوان وةك ياريزان تةماشاكرص و تواناي و 

بةالم موخابن أؤذنامةواين نوصي . بةشدارييانتيادةكا ئةمةش ئةو ماناية بةرهةمدصنص سياسةت واتة بردنةوة

ئةم دؤأانةش بة زياين . كوردي لةوةنةطةيشتووة كة لةو شوصنةي سياسيص دةيباتةوة سياسيص تر دةدؤأص

ئةوةش ئةم جؤرة وصنانة .  دةطةأصتةوة ضاوي لةدةست ئةم سياسية دؤأاوة بووةزؤرينةي ئةو كؤمةلطةية

  ..  دروستدةكا أؤذنامةواين طةندةلة كة أصطا نادا أؤذنامةواين خؤيبص
ئازادي طةندةل يارمةتيدةرص باشة بؤ , وصراي ئةو ضةند سةرجنانةي اليسةرةوة ئةوةش دةلصني ((

ئةم ئازادية كة . هةروةها خوصنةري طةندةليش)  تصكسيت طةندةلواتة(دروستبووين أؤذنامةواين طةندةل 

ئةو دةمةش ئةم تصكدانة برينئامصزي دةخاتةوة  . ثصشتر وانةبوة و تصكدراوة دوذمين أؤذنامةواين أاستةقينةية

أؤذنامةوانيش كة نابص بص أاسيت بذي . كة لةأصطاي طةندةلبووين ئازادييةوة أاسيت بصمانا و ثووض دةكرص

هؤي ئةمةش ئةوةية لةبناغةدا ئازادي طةندةل أصطا . ))كامي بةطةندةلبووين ئازادي ئةميش طةندةل دةبصلةئا

لةم حالةتةشدا ئةوي لة تصكضووين أةويت أؤذنامةواين . بؤدروستبووين أؤذنامةواين طةندةل سازدةكا

  . ئةو ئازاديةي دووضاري طةندةل و كؤالثس بووة, بةرثرسيارة ئازادية 

ة هةلةناكةين بلصني ئازادي كؤمةلطة بةأاست مةدةين و عيلمانيةكان لةبةرئةوة ئازاديص كاريطةر و بؤية لصر

ئةمةشوادةكا لةم جؤرة كؤمةلطانة هيواص طةورة , بةرهةمهصنةرة ضونكة ئازادي لةهةناويا ئازادي ثارصزةرة و 

ؤيان دةبينن كة طةلص لةو ضونكة خوصنةراين أؤذنامةكان أؤذانة بةضاوخي. بة أاسيت أؤذنامةواين هةبص

سياسي و ياساي و كؤمةاليةتيانةي لة كؤمةلطةدا دصنةكايةوة بةرهةمي ئةو ئازادية , طؤأانة ئيداري

يان ئاأاستةي , ئصمة لصرة نالصني ئازادي أؤذنامةواين. أاستةقينةيةن أؤذنامةواين  أاستةقينة تيايدةذي

 بةأاست مةدةنيةكان بص خةوشة بةالم لةجمؤرة خودي ئازادي يانيش كاري أؤذنامةواين لة كؤمةلطة

كؤمةلطانة كار بؤ باشتركردن و ضاكتركردن هةميشة بةردةوامة بؤية هيواص زؤر لةم جؤرة شوصنانة بة 

يان شتص يان شوصن و بوار و اليةنص بةوة , أؤذنامةواين دةكرص و زؤركةس بؤئةوةي فشار بصنصتة سةر كةسص

"" ئةطةرنا أؤذنامةكانت لصبةئاطادصنم:  "" يان دةلص"" ان بؤ مصديا باسدةكةمدواي ئةضم أاستيةك""دةيتؤقصنص

دادثةروةري و هةلة -كةواتة لةم جؤرة كؤمةلطانة أاسيت أؤذنامةواين ضةكصكة بؤ أصطاطرتن لة ضةويت و نا

ة قةبيلةي بةالم لة كؤمةلطة طةندةلةكان أؤذنامة و طؤظار و مالثةأ بؤئةوةية هةريةك. أؤذانةيية كوشندةكان

ياخود أؤذنامةواين , سياسي و أؤشنبرييي خؤي بثارصزص يان باالخانةي أؤشنبريي بؤخؤي دامةزرصنص

بؤئةوةنية طؤأاين طةورة بكرص بةلكو كةسةكاين كؤمةلطةي طةندةل كاري أؤذنامةواين دةكةن بةسةكؤيص بؤ 

ةو مشتوومأ و بطرةوبةردانةي لةأصطاي أقأذان و تؤلةكردنةوة لة أابأدوو و ئصستاي يةكتر ئةمةو لةكؤتايدا ئ

أؤذنامةوانيةوة دروستدةبن نة سوودي طشيت تيا دةبص و نةش ئةم مشتوومأ و بطرةوبةردانة شياوي لةبةردةم 

أؤذنامةواين دا دةكةنةوة  كردةي أؤذنامةواين ببص بة نوصنةري طشت و شوصنصكيش بؤ أووخستين تصطةيشتنة 

اضوونةوةي دياردةي بص مايف  و سنووردانان بؤ هةذاري و بص كاري و دذ و ناكؤكةكان و بوارص بؤ بةطذ

ئةم دياردانة كة أؤذنامةواين كوردي أاستةوخؤ و كؤنكرصت لصياننايةتةطؤ لة دياردة هةرة . كؤياليةيت ئافرةت

؟  بةالم ضي وادةكا أؤذنامةواين طةندةل بص. طرفتاوي و ناضةرةسةركراوةكاين كؤمةلطةي طةندةيل ئةمأؤمانن
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ئصمة الخيوارةوة دصينة سةر أوونكردنةوةي هةندص خال بةوئاماجنةي ماناي بؤ دروستكردين وةالمصكي 

  .كؤنكرصت و باوةأثصكراو هةبص

سياسةت و ئابووري طةندةل أةفتاري طةندةل دةخةنةوة ئةمةش كاريطةري بةسةر تصطأاي دامةزراوة : يةكةم

ئةم جؤرة طةندةلة كة أيشةي لة هزري سياسي دا .  دةبصسياسي و دارايةكانةوة, أؤشنبريي, كؤمةاليةيت

واتة واتاي سياسةت لة كؤمةلطةي تازةي كوردي ثصويسيت . دةبينصتةوة زةمينةص كؤين لةناو ئصمة هةية

بأيار و .بةسةرلةنوص أوونكردنةوة هةية و تا أؤحي سياسي سياسةتيش لة طةندةل ثاقذنةكرصتةوة

  .  بنةماييان بصتةسةرتصطةيشتين سياسي ناتوانص طؤأاين

كاتص أؤذنامةواين . طةندةلة, يان تصكسيت, خوصنةري طةندةل بأبأةي مانةوةي أؤذنامةواين:  دووةم

 بةرهةمهصنةر -طةندةليش تصكسيت طةندةل بةردةست خوصنةر دةخا ئةمة كارصوادةكا خوصنةري بصضارة و نا

. اي هةلبذاردين تصكست ماناي نامصنص بةرهةمهصنةر دةبص وات-خوصنةريش كة بصضارة و نا. دروستبص

بةهؤيئةوةشةوةي أؤذنامةواين طةندةل ئيشي تةنيا نووسينة و الي ئةم نووسني و بالوكردنةوة تاكة خةون و 

ئةو , ثرينسيثصكن خؤي لةسةر أاهصناوة أؤذنامةواين طةندةل بريي تةنيا الي كؤكردنةوةي خوصنةرة

لةئاكامي .  سلةمينةوة تصكست ئةم دةست و ئةو دةستدةخا- و بص طومان- بريكردنةوة و بص-خوصنةرانةي  بص

 -لةبةرئةوةي نا.  أؤشنبريي-ئةم ثرؤسة هةلةيةشةوة جؤرة أؤشنبرييص بةرهةمدص دةكرص ناونرص نا

 بري ئامصزةي بةسةرةوةية -أؤشنبرييش بةناوي أؤشنبرييةوة بةرهةمدةهصنرص كاريطةري ئةو ئاأاستة نا

لةبةرئةوةي هصزي أؤذنامةواين طةندةليش أؤذنامةوان و .  خولقاين بةرثرسيارةأؤذنامةواين طةندةل لة

  . خوصنةري طةندةلن ئةمةوادةكا سصستةمي ثاساودان لةم كؤمةلطة طةندةلةكانا لة ذيانةوةي بةردةوامدابص

نرص ئةوي دةشص لصرة وةك هؤ ببي. بةالم هةموو ئةوي لةذصرسايةي ئةم خالةدا وترا دةرئةجنامن و هؤ نني

ئةو تصطةيشتنة كة زؤر ناسيؤنالية دةطةص . تصطةيشتين زؤرينةية لة كؤمةلطةي طةندةل بؤ كاري أؤذنامةواين

واتة كردين أؤذنامةواين بة مينبةرص بؤ هؤشياري نةتةوةي و . طةورةي لة ثةيامي كاري أؤذنامةواين داوة

ضونكة . أؤذنامةواين دةردةداركردووةيان كردين بة دةزطاص بؤ طةياندين هةوال و دةنطووباس ئةمة , بةس

أؤذنامةواين دةكارص ئةوانةشبكا و بشبص بة شوصنص بؤ ووتين هةق و أاوناين نايةكساين ذيندةري و 

واتة أؤذنامةواين دةبص زؤربةي كاتةكان سةرقايل بةطذاضوونةوةي . نادادثةروةري كؤمةاليةيت و ئابووري

ئةو . كة ئةمةناكا خؤي طةندةل و ناشرين دةكا) واتة أؤذنامةواين (ئةم . ناتةباي و غةدر و زؤرداري بص, درؤ

يان أؤذنامةواين سووضص ,  دةمةش أؤذنامةواين طةندةل و ناشرين دةبص بصدةنطي هةلدةبذصرص

بؤخؤيدةبينصتةوة تا هةقايةتةكاين هيضي بالوصنصتةوة و أؤذنامةواين بكا بة زماحنايل قةبيلة سياسي و 

ئةوي باوكي نووسةر بووة دةبص ئةميش نووسةر بص و أؤذنامةص ئةلةكترؤين دانص و بؤية . أؤشنبرييةكان

بةتةماشاكردنصكي باري أؤذنامةوانيش لة شار ئةوةمان بةضاكي . هةوال و سةرطوزشتة بالوكاتةوة

ة بؤأووندةبصتةوة ضةند ثارتة سياسيةكان لة داناين مالثةأو و أؤذنامة  دذبةيةك  بةرثرسيارن بةرامبةر بةو

  . ضةندينجار طروث و خصزانة ئةدةبيةكانيش لةوة بةرثرسيارن

لة كؤمةلطةي طةندةل بةطشيت داهايت نةتةوة بةجؤرص نادادثةروةرانة دابةشدةكرص و ئةمةش كاريطةري : سصهةم

يةك لةو كاريطةريانةش هةألشتين ثارةية لةاليةن وةزارةيت . خؤي بةسةر كاري أؤشنبرييشةوة بةجصدصلص

كة , ئةم سياسةتة أؤشنبرييةش . ة بؤ كار و ضاالكي أؤشنبريي طة بواري أؤذنامةوانيش دةطرصتةوةأؤشنبرييةو

أةنطدانةوةي ئةو تصطةيشتنة سياسية هةلةيةشة لةناو ئصمة بؤ , بةروبوومي سياسةتص ئابووري هةلةية 

اي هةألشتين ثارةوة دةبص بؤ ضونكة هةندص ثصيانواية ثاراستين ئازادي تةنيا لةأصط. ثاأاستين واتاي ئازادي باوة

دامةزراوة أؤشنبرييةكان بةالم موخابن ئةو سياسةتة أؤشنبريية هةلةية نةك هةر طةندةيل أؤذنامةواين يان 
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بةالم بةباوةأي ئصمة هؤي ئةوةي وةزارةيت أؤشنبريي . أؤشنبريي بةرهةمهصنا بةلكو خودي ئازاديشي طةندةلكرد

 خةلك بةطشيت ثاش ئاوابووين زؤرداري -1: يت دةطةأصنينةوة لةوانةئةو بايةخة زؤرةي ثيصدرا بؤهةندص ش

ثسثؤأي نةشومناي دةكرد _ بةعسيزم تووين أؤشنبريي بوو  بةالم لةبةرئةوةي أؤشنبرييةكة لة ناوةأؤكدا بص 

واتاي أؤشنبريي طةندةلكرد ئةمةش بووة هؤي دروستبووين كصشةص كة وةزارةيت أؤشنبريي بة ثارةهةألشنت 

بؤ ضارةسةركردين كرد ئةمةش وايكرد ئةو وصنةية لةسةر وةزارةيت ناوبراو دروستبص وةزارةيت ثارةدارة كاري 

 دروستبووين بةلصشاوي طروث و تاقمي جؤراوجؤريش كارصوايكرد -2, بؤية وةزارةيت ناوبراو ثؤثولصربوو 

ت ضةند قةبيلةصكةوة طواية أؤشنبريي وةك شتص سةير و عةجيب تةماشاكرص و هةروةها أؤشنبريي بكةوصتة دةس

ئامانة ثارصزةري وشةي ئازاد و دةربأيين أاديكالن لةكاتصكا ئةمانة نةك هةرئةوة نةبوون بةلكو تصكست دز و 

جةردةي فكريشبوون يان ئةوانة بوون دةيانويست لةأصطاي ئةو طوزارة و ئةندصشانةي لةم نووسةر و ئةو كتصب 

كراو لة كؤمةلطةدا بكةن و هةروةها ئةرك و بةرثرسيارصتيشيان دةيدزن خؤيان لةوةبدزنةوة كارص دياري

حكومةتيش بؤئةوةي أووي نةتةوةي و دميوكراسي خؤي نيشاندا هات و أصطاي لةكردنةوةي . دةستنيشانكرص

 -سةنتةر و يانة و بنكة و نصوةند و دامةزراوي جؤراو جؤري أؤشنبريي كردةوة و طشت ئةو كةسة نا

ئةمةشوايكرد نةك دةستةبذصرص ضاوي لةدةست .  بة سةرثةرشتياري ئةو شوصنانةبةرهةمهصنةرانةشي كرد

هؤيئةوةش بةكوريت ئةوةية زؤرينةي شار . وةزارةيت أؤشنبريي بص بةلكو زؤرينةي شار هيواي بةم وةزارةتة دا 

دارترين يان أؤشنبريي و أؤذنامةواين بووة بة تاكة كةرتصكي بةرهةمهصنان و ناو. أؤشنبري و أؤذنامةوانة

بؤية هةلةناكةم بلصم باوبووين وةزارةيت أؤشنبريي كارصواشيكرد ثيشةسازيص بصتةكايةوة . ثيشةسازي كورديش

 بةرهةمهصنةرينترين -بةناوي ثيشةسازي أؤشنبريي كة بة باوةأي ئصمة ئةم جؤرة ثيشةسازية لة ئصستادا نا

  .ةي نايانةوص ئةرك و بةرثرسيارصتيان هةبصضونكة ئةم شوصنة بؤتة ثةناطةص بؤ ئةوان. ثيشةسازيي كورديية

نصوةندي ئةكادميي و أؤذنامةواين لةيةك دابأاون ئةم دابأانةش كارصئةوتؤيكردووة أؤذنامةواين : ضوارةم

عيسامي و ئةماتؤر دروستبص بةالم ئةوةي كة خودي نصوةندي ئةكادمييش هيضلةبارنةبووة ئةمةش سةرصكيتري 

بؤ أوونكردنةوةي ئةم . يل أؤذنامةواين و أؤشنبريييش خستؤتةسةرثشتكصشةكةية و زةمينةي بؤ طةندة

اليةنةش بةثصويسيت دةزانني ئاماذةبةوةبكةين كة طرفيت ئةكادمييكةراين بواري أؤذنامةواين هةمان طرفتة 

كؤنةكةي نصوةندي ئةكادميية واتة أؤذنامةواين ئةكادميي كوردي هةروةك ئةكادمييكةري بوارةكاين زانستة 

بؤئةوةي ئةم تصطةيشتنة أوونكةينةوة ثصويستمان . ي و كؤمةاليةتيةكان ثصوةندي بة هزراندنةوة بضأيووةمرؤ

  : بةوةدةبص ئاماذة بةضةند سةرجنصبدةين لةوانة

 أؤذنامةواين ئةكادميي دةيةوص زانسيت أاطةياندن وةك بةشص لة كوردايةيت نيشاندا بةالم ئةم ئةمة دةكا -1

 أؤذنامةواين بة تصكةلص لة مصذووي كورد و ئةدةيب كوردي هةردوو ئةم بوارةش لةأصطاي كردين خوصندين

دةلكصنرصن بة خوصندين تراذيديا سياسي و مصذوويةكاين كوردةوة بؤية خوصنكاري أاطةياندن لة كوردستان هيض 

يبص ئةوا بة طةر هةش, شيكردنةوةي دةرووين و ئةنترؤثؤلؤذيا نيية, فةلسةفة , زانينصكي لةسةر زانسيت زمان

هةوليخؤيثصيطةيوة جا ئةو هةولة ضةند سةردةمي و كاراية ئةوةشتصترة ضونكة ئةو بةشة زانستيانةي ناوياات 

ئةطةر بةجؤرص سصستةماتيك نةخوصنرصن و ثسثؤأي تايبةتيش لةم بوارانةدا سةرثشك و سةرثةرشتيار نةبن زؤر 

هةروةك ئةوةي , بؤية كاتص خوصندين أاطةياندن . ةكازةمحةتة خوصندكار لةأصطاي ترةوة  بكارص خؤي ثةروةرد

لةنصوان كوردؤلؤذيا و تةكنيكي أؤذنامةواين دةخولصتةوة ئةمة كصشةص تاكي , ئصستا لة كوردستان وايلصكراوة

نيية و بةلكو كصشةص ثةروةردةي و سصستةماتيكيانةية ضارةسةركردنةكةي بة طؤأيين بوونيادي ).ئيندظيدوال(

وةوة بةستراوةتةوة نةك ئةوةي فالنة مامؤستا البرص يان فيسكانة كتصب بؤ وانة ووتنةوة خوصندين ناوبرا

يةكةم باس لة . ضونكة خوصندين أاطةياندن لة كوردستان ئةمأؤ  خؤي لةسةر دوو شت أاهصناوة. هةلبذصردرص
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يكي أؤذنامةواين و دووةميش مةسةلةي بايةخدان بة تةكن) بةئةدةبةكةشيةوة(مصذووي كؤن و هاوضةرخي كوردي 

بةالم ئةم دوو شتة كة أؤذنامةواين ) هونةري ثةخشاندن و أصنووسي بالوكردنةوة و ضاثكردن , اليةين ديزاين(

بةلكو خوصندين . لةسةرينةوةستاوة) يان أؤذنامةواين(كوردي ناكارص ثشتيلصكا ماهيةيت خوصندين أاطةياندن 

ُ ثص) أؤذنامةواين(أاطةياندن  . وةندي لةتةك زانستة مرؤيي و كؤمةاليةتيةكان وةستاوةلةسةر دروستكردين

دةكارص  ثردص لةنصوان خؤي و )  أؤذنامةواين(هةروةها لةسةر ئةوةش وةستاوة ضةند خوصندين أاطةياندن 

, خوصندين زانسيت مؤدصرين سياسي دروستكا كة لة أصطاي ئةم ثردةوة بكرص وانة و فصربووين نوص لةبارةي ماف

  ,  بووترصتةوة) أؤذنامةواين(وتين أاستييةوة بة خوصندكاري أاطةياندن ئةرك و داد و و

  خوصندين أؤذنامةواين لة خوصندين زانستة مرؤيةكان دابأاوة  و لةمأوةشةوة طرفتةكة تةنيا دابأانةكة نية -2

واتة ( ةمانئ. بةلكو ئةو ئيليتة ئةكادمييةية لة أوناكبريية ئةكادمييةكانيانا زانستة مرؤييةكان شوصين نية

لةبةرئةوةي تازة فرياي ئةوة ناكةون لةمأوةوة خؤيان ثأ و ) ئةكادمييكةرة أؤذنامةوانةكاين كورد

بؤية ئةوي . بيكةن ثشتكردنيانة لة فصربوين شيت تازة) لةدةستياندص(تصروتةسةلةكةن تاكة شتص كة دةكارن 

.   ساغدةبصتةوة ئةمانة خؤيانيان تياشاردؤتةوةئةوان أؤذانة دةيلصنةوة تةنيا لةو دامةزراوة طةندةلة ئةكادميية

واتة ئةكادمييكةرة أؤذنامةوانةكاين كورد بةتايبةت و بةطشتيش سةرجةم ئةكادمييكةراين كورد لة (طرفيت ئةمانة 

زماين بصطانة نازانن يان ضي , ئةوة نيية لة أؤذئاوا نةذياون يان نةياخنوصندووة ) بوارة مرؤي و كؤمةاليةتيةكان

  و, بةلكو طرفيت بنةأةيت ئةمانة ئةوةية هزريان نيةو ضي 

لة زانكؤكاين كوردستان خؤي وةك دياردةي , وةكيتريش أاطةياندن,  تاهةنووكة خوصندين أؤذنامةواين -3

دةليليشمان . ئايديؤلؤذي نيشاندةدا و شوصنصكيشة بؤ دروستكردين كةوادري سياسي و كةسي تةرةفدار و دؤطما

النص لةمةوبةر بةدةرزةن خةلك لة دةزطا سياسي و نصوةندةكاين أاطةياندنةوة دةنصردران  بؤ لةمأوةوة ئةوةية سا

ئةم هةنطاوة بةأوالةت هةنطاوص باش بوو ضونكة ئامانج دروستكردين كةوادري أاطةياندن . خوصندين أؤذنامةواين

 يان هةر ئةم هةنطاوةية ئةمأؤ لة بوو بؤ دامةزراوة أؤشنبرييةكان  بةالم لةناوةأؤكدا هةنطاوةكة طةندةالنة بوو

ضونكة ئةو وانة و زانينةي بةو كةوادرانة . بةشص زؤر لةو طةندةلة أؤشنبريي و أؤذنامةوانية بةرثرسة دةيذصني

دةووترايةوة لةناوةأؤكدا لة زانسيت أاطةياندين سةردةمةوة دووربوون هةروةها مامةلةكردنيش لةتةك خودي 

بؤيشة بةشص زؤر لة أؤذنامةوان و أؤشنبرياين جةنطي طةرم و . ؤلؤذيانة بووأاطةياندن مامةلةكردنص ئايدي

ئةم . ساردي ساالنص لةمةوبةر دةرضووي ئةو ذينطة ناساغ و طةندةلةن أؤذنامةواين خؤي لةسةر ثةروةردةدةكرد

ثصوةندي اليةنة كة لة زؤرينةي طةندةليةكاين بواري أؤشنبريي و أؤذنامةواين ئةمأؤ بةرثرسيارة  تصكدةري 

بارص ) واتة بةئايديؤلؤذيكردين خوصندين أؤذنامةواين( بؤية ئةم ئاأاستةية . نصوان أؤذنامةواين و أؤشنبرييشة

ناسيؤناليزم , ئةوتؤشي هصنايةثصشص لةثال أاطةياندن ئةدةب و مصذوو بووترصتةوة نةك زانسيت زمان يان لؤذيك

كوردايةيت و وانة لةسةر تراذيدياكاين كورد , ئاطايبووترصتةوة نةك شيكردنةوةي دةرووين يان فةلسةفةي 

بةالم ثرسيارة بنةأةتيةكة . ماهيةيت أاسيت و بةرثرسياريةيت مرؤيي و كؤمةاليةيت, بووترصتةوة نةك واتاي ماف

لصرة ئةوةية كص ئةمانةبلصتةوة كة ئصمة داوادةكةين بووترصنةوة ؟ و كصش ئةوانةي دةووتتةوة كة نةدةباية 
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