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لة ئؤكتؤبة	� (٢٠٠٦)��، ��ختَيك (ئؤ	ها� ثامؤ�)� 
)� لة ثا� 	�مانةكانيد� 

َ
�ماننو�سي تو	�، خةآلتي (نؤبل	

��	طر0، /�	 كة.+ الية�+ نا��ند� 	��ناكبֲר� لَيي 
مةيلَيكي  بةخشينة  خةآل0  ئة�  �تيا�:  تةقة�  كة�تنة 
 ���	ِ لة  لة ثشتة��ية، بة��� ثامؤ� ثة	��  سياسي 
ةتي تو	� ال��با0 لة بة	�مبة	 

َ
سياسةتي قَيز��ني ���ل

 	�كو	�� ئة	مةند�، هةندَيكيش �تيا� )يةشا	 كةما(9 /
بةآل=  ��	يطرتاية،  ئة�  ��بو�  شايان?بو�  ثامؤ�  لة 
كاتَيك 	�مانةكاني ئة= ثيا�� ��خوَينيتة��، ثَيكةنينت 
بة هةمو� ئة� بؤضو�نانة �َيت، ضونكة 	�مانةكاني ئة�� 
	�ستة  خةآلتةبو�.  ئة�  شاياني  ئة�  كة  ��سةDَينن 
كر����  شتةكاند�  هةمو�  بةسة	  هةيمةنة�  سياسة0 
بةآل=  يشة��، 

َ
نؤبل خةآلتي  بةبةخشيني  �نيا��،  لة 

بؤ  بضو�ككةيتة��  ثامؤ�  	�نجي  هةمو�  بَيويذ��نيشة 
ئة���  ���جا	  كة  سياسة0،  سة	  لة  ئة�  قسةكر�ني 
ثشتة��ية�  لة  مر�ييانة�  مةيلَيكي  كر���َيتي  ثامؤ� 
هة	  ستاتيكييةكةيد�  ئة	كة   

َ
ثا9 لة  ئة��بيش  ثةيامي 

ثامؤ�  بكا0.   K�مر ئا/�	�كاني  لة   قسة  كة  ئة��ية 
مَيذ�����  لة  �مانو�سَيك 	  ��� خؤ�  يني 

َ
كؤل

َ
هةل

��ستثَيكر����، ضونكة لة ِ	��نطة� ثامؤكة�� مَيذ��� 
ة لة خوَيند�. ال� ثامؤ� 

َ
تو	� مَيذ��يةكي ساختةية� شةآلل

شانا/يي كةسَيتيي تو	كي لة سة	 جةستة� نةتة��كاني 
كةسَيتيية  ئة�  ثَيويستة  بنياتنر����  تو	كيا  نا�  تر� 
و�شَيتة��� �يسا� لة سة	 جةستة� خو�� تو	� 

َ
هةل

ئة���  	�بر���  سة���  بة�	َيذ�يي  بنياتبنرَيتة��. 

تؤما	يا�  بةسة	�������  با/يا�  تو	كةكا�  مَيذ��نو�سة 
بة	���Mنديي  لة  بةثَيضة��نة���  ياخو�  نةكر����، 
تو	� تؤما	يا� كر����، ئة� �َيت+ لة ِ	َيطة� نو�سيني 
�مانةكانيية�� 	�ستييةكا� ��� خؤ� تؤما	 ��كا0+ 	
ثلَيتة  سة	  ��يخاتة��  د���شَينَيتة��� 

َ
هةل تو	كيا 

ييةكة� خؤ�. ئة� تو	كياية� �َينا��كا0 كة هةية� 
َ
ئةسل


	ماني (بةفر)
 هة�لََيك بؤ  هةلَو�شاندنة��� مَيذ��

جةبا� سابֲר
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هةبو��، نة� ��� مَيذ��نو�سة تو	كةكا�، تو	كياية� 
��يانة�َيت+  	�طة/ثة	ستةكا�  تو	كة  كة  �َينابكا0 
�ماننو�سَيك 	  ��� ثامؤ�  ثةيامي  لَير�يشة��  هةية. 
 ئة	كة ستاتيكييةكةيد�، هةستي مر�يي 

َ
ئة��ية لة ثا9

��سةآلتي  كة� 
َ
خةل ئة�  بة	�مبة	  ��	بِرَيت  خؤيشي 

كة	�مةتي  ��خو�0+  حةقيا�  سة��ية  ضةندين  تو	� 
 Pَين ئة��

َ
مر�ييا� ثَيشَيل ��كا0. ئالَير���ية كة ��ل

ئا�َينةكاني  لة  ئا�َينةية� جيا��/  ئا�َينة� ��قعة، بةآل= 
ناخي  بة	��  لَيد�كا0+  ئةفسو�نما�  ئا�َينةية  ئة=  تر، 
ي 

َ
سال سة�  بةثا�+ثؤِ	�  كةمةندكَيشماند�كا0.  خؤ� 

(سو�	��  سة	��ستي  لة  (ئة	مة�)�كا�  كة  	�بر��� 
حةميد�) كة بةكرَيطֲר��� كو	��كا� بو��+ ��� هَيزَيك 
بؤ  �	�ستكر�بو��  عةبد�لحةميد)���  تا� 

َ
(سول بةنا�� 

سة	كوتكر�ني كةمةنةتة��كاني نا� تو	كيا كة ية� لة 
 ��� بةتفةنطَيك  تو	كيا  �َيشة��  لة  بو�،  ئة	مة�  ��نة 
نيشانة� ��شكاند، هة= ئة	مةنةكاني 	يشةكَيشد�كر�، 
هة= كو	�� ئة	مةني ��كر�� ��Mمن لة يةك?�+ خؤيشي 
مةتي جينؤسايد� 

َ
لة ���	��� سةير� ��كر��. ئة= هةل

جينؤكولتو	�� ئة	مة� لة سة	��ستي سو�	�� حةميد� 
لة ��ية� كؤتايي سة��� نؤ/��� ضا	�كي سة	�تا� 
سة��� بيستد� ��ستيثَيكر�� نزيكة� ية� مليؤ�+ نيو 
طة� 

َ
كوMكر�، كةسَيك لة كؤمةل

َ
مر�ظيا� لة نا�بر�� كؤمةل

ثامؤ�  بنَيت،  ة�� 
َ
تال 	�ستيية  بة�   ��� نةيتو�ني  تو	� 

هاتو� ��ني ثَيد�نا� ها��	يكر�: ئَيمة� تو	� ��ستما� 
َيֵר ئاطاشما� لة 

َ
بةخوَيني ئة	مةنةكا� سو�	�. ئةمة ��ل

��ية كة (ئيسماعيل بَيشكضي) ها�نيشتماني ثامؤكيش 
يي /�	 ضَيشتو��� ئة�يش �تي: ئَيمة� 

َ
لة سة	 كو	� تال

تو	� ��ستما� بةخوَيني كو	��كا� سو�	�.
لة مَيذ� طفتوطؤ� مشتومِر لة سة	 ئة�� هةية كة ئايا 
كرَين+ بخرَينة خزمة0 

َ
��كرَيت ئة��P+ سياسة0 تَيكةل

َي+ 
َ
قول

َ
هةل ��قعة��  لة   Pئة�� مة	جة  ئايا  يةك?���؟ 

لة سة	 ��قعي Mيا� خؤ� بنيا0 بنَيت.؟ /�	َيك ثَييا� 
ضَيذ�،  جو�ني+  �	�ستكر�ني   Pئة�� ئة	كي  كة  ��ية 
�يسا� /�	َيكيش ��يد�بينن ئة	كي ئة��P خستنةِ	��� 
بةهيض جؤ	َيك  ناكرَ�  بؤية  Mيا� بةطؤشت � خوَينة��. 
ئة��M +Pيا� ياخو� ئة��P+ ��قع لَيك? ��بِرين، لَير��� 
��قعة��   � لة  طة�	�  كا	�  كة  طة�	�ية  ئة�يبي  ئة�� 
��كا0+ /�	ترين ضَيذ� جو�نيش ��بةخشَيتة كا	�كاني. 
لة  سو�	يا�  ي 

َ
هَيل سياسة0   +Pئة�� ��ية�َ�  ئة��� 

بؤ  ئة��بيا0+  بؤ  خوَيندنة���  	�نطة  بَيت،  نَيو�ند� 
�نيا[ لنطة�قو\ بَيت، ضونكة لة �نيا� ئة��بياتد� هيض 
ملمالنَي  نا�  لة  بةتوند�  ثَييةكي  نابينيتة��  شاكا	َيك 

يا� 
َ
سياسييةكاند� نةبَيت، بةتايبة0 ئة��نة� خةآلتي نؤبل

��	طرتو��. كا= 	�ماني (طؤنتة	 طر�.)� 	�ماننو�سي 
سياسةتي  بؤني  ي(١٩٩٩) 

َ
سال ي 

َ
نؤبل خةآلتي  خا��� 

جيهاني+  ����مي  جةنطي  بؤ  نيية  طةِ	�نة��  لَينايا0+ 
ما� لة � جةنطة��؟ 

َ
كي ئةل

َ
كؤست+ كا	�ساتةكاني خةل

لة  �مانةكاني (طابرَيل طا	سيا ما	كيز) قسةكر�� نֵר 	
ئةمة[  خؤيد�.؟  طةكة� 

َ
كؤمةل لة  �يكتاتؤ	�كا�  سة	 

بابة0  ضونكة  كا	�كانياند�،  لة   
َ

خا9 خة�[+  نابَيتة 
�ماند�. 	ِ لة  نيية  طرنط  ��	بِرين  شَيو�/�  ئة��ند�� 
�ماني طة�	�� �نيا هة� بابةتةكةيا� /�	 سا��� 	 	�/
لة سة	كر�ني  قسة  ��	بِرين+  شَيو�/�  بةآل=  ساكا	�، 
سة	نجِر�كيشة  جو��+  ئة��ند�  �ماننو�سةكة� 	
ئة�يبا�  ي 

َ
هة�ل هةمو�  طة�	�.   	�/ �مانَيكي 	 بؤتة 

قَيز��نكر�ني  بؤ  طة�	�كا�  �ماننو�سة 	 بةتايبة0 
شةِ	� جو�نكر�ني ئاشتي+ ثَيكة�� Mيانبو��، بةآل= ئة� 
ة� ئة��� لة ضو�	ضَيو�� طوتا	َيكي سياسي+ 	��0 

َ
هة�ل

��	ضو��� بؤتة شاكا	َيكي ثِر لة فانتا/يا، ها�كا0 هة	 
يةكيش لة ��نة بؤخؤ� شَيو�/َيكي سةير� سةمة	�� ثِر 
لة جو�نكا	� هةية لة نو�سيند�، كة ِ	�نطة لة ئَيستا�� 
ئةمة� ثامؤ� لة هةمو�يا� سة	نجِر�كَيش?بَيت. ثامؤ� 
لة  فة	شضنَيك   ��� ياخو�  كا	�مة  بة	طد	��يةكي   ���
ة 

َ
هةمو� ئة� ثا	ضة نو�سينانة كة ��� ثا	ضة ثةِ	�� تال

ي ��ضنَيت كة 
َ
(بة�) ��� بة��ستيية��، جو�ن?ين قال

ئةمة[  ثَيناكرَيت.  ئة���  فة	شضني  ئامَيرَيكي  هيض 
	�نطة لة كو	ت?ين سة	نجد� طو/	�شت بَيت لة ثا	ضة 
تو	�+  �ير�كي  جوطر�فيا�  تو	�+  ةتي 

َ
���ل ثا	ضةيي 

شَيو�/َيكي  بؤخؤ�  ثامؤ�  تو	كيش.  كي 
َ
خةل ���تر 

نا�ضة،  لة هة	  با.  بية�َ�  بة���  نو�سيند�  لة  هةية 
ياخو� كةسَيك يا� هة	 شتَيكي تربكا0، ��ضَيت ثَيش? 
��ستد�كا0  ���تر  كؤ��كاتة���  سة	  لة  /�نيا	يي 
ة� 

َ
هةل تو�شي  ئة���  بةخاتر�  ئةمة[  بةنو�سֵר. 

مَيذ���  ��كا0  بيناية�  لة  با.  كة  نةبَيت،  مَيذ��يي 
 ثَيش?� ئة� بيناية0 بؤ ��طَيِرَيتة��، ئةمة 

َ
سة� سا9

َيت: كة 
َ
بةتايبة0 لة بةفر�� ��بينرَ�. لة �تا	َيكيد� ��ل

بِريا	= �� 	�مانَيك بنو�سم بةنا�� (نا�= سو�	�) ضو�مة 
سة	  لة  هةية  هة	ضيت  �تم:  �َيرين+  فر�شَيكي  كتَيب 
بَينة،  بؤ=  تو	كيش  ���تر  ئَير�ني+  ميناتؤ	�  هونة	� 
ئة��ند�= /�ني كابر� ية� �نيا كتَيبي خستة بة	��مم. 
ما��يةكي /�	 خة	يكي خوَيندنة��� ئة� كتَيبانة بو�=، 
بةميناتؤ	  بو��+  ئَير�نييةكا�  ��ستانة  هةمو��  كة 
	�/َينر�بو�نة��� لة /�	 شوَين نا�� نيطا	كَيشةكةيشي لة 
سة	بو�. ئة= قسةية� ثامؤ� ��	خة	� ئة� 	�ستييةية 
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كة ِ	�ما� /�	ترين /�نيا	يي ثَيويستة� كا	َيكي سة	ثَييي 
نيية كة هةمو� كة. تو�نا� نو�سيني هةبَيت. �يسا� 
د� 

َ
نؤبل بةخشيني خةآلتي  كاتي  �تا	�كة�  لة  ئة�  هة	 

سة	خؤ  لة  ��	طا  تةحةمو�9+  سةبر�  نو�سֵר  َي: 
َ
��ل

لة  ��ضن.  بؤ   ��� �	َيك / كة  ئيلها=  نة�  ��خستنة، 
َي: هةميشة ئامؤMطا	ييةكي (ئة	نَيست 

َ
�تا	َيكي تر�� ��ل

لة  طة	  َي: 
َ
��ل كة  ��كة�َيتـة��  بֲר  هةمةنطو��)*= 

بؤ  جو�نت  	ستةيةكي  �Mَيكتد� 	 هة	  نو�سيني  كؤتايي 
بؤئة��� سبة�  يطر� بؤ سبة�، 

َ
ها0 مةينو�سة� هةل

	ستة��،  يةكةمֵר  نو�سيني  بة��ست  نةبيت  هيال� 
ضونكة يةكةمֵר 	ستة ��� كليلَيك ��ية بؤ كر�نة��� 

��	طاية� لة سة	 ضةندين الثةِ	� نو�سֵר. 
�ماني (بةفر) يةكَيكة لة ِ	�مانة قةبا	� طة�	�كاني 	
ئؤ	ها� ثامؤ�، 	�خنةطر�كا�+ خو�� ثامؤ� خؤيشي+ 
سياسي  �ماني 	 بةيةكة=  سا��يش،  خوَينة	�   	�/
ثامؤ�+ ��� 	�ماني سياسيشي ��/�نن، بةآل= من ثَيمو�ية 
تة���� كا	�كاني (ثامؤ�) كة=+ /�	 بؤني سياسةتيا� 
سياسةتَيكي  خزمةتي  جؤ	�كا�  لة  بةجؤ	َيك  لَيدَ�+ 
بةهؤ�  ��ية�َ�  نو�سة	  كة  ��كة�،  (تؤلَير�نس)يانة 
�مانةكانيية�� لة تو	كيا�� /�مينة� بؤ خؤ[ بكا0. 	
هةست  ثامؤكد�  �مانةكاني 	 خوَيندنة���  لة  ضونكة 
ثَيو�  ي 

َ
طَينطل ثامؤ�  كة  ��كةيت  �يذ��ني  بةئا/�	َيكي 

����0+ ��ية�َ� كةمَيك ئا/�	�كة� سو�� بَيت. عة/�بَيك 
طةيةكي 

َ
ةتَيك بة�	َيذ�يي نزيكة� سة��ية� كؤمةل

َ
كة ���ل

نةها0  سياسيية�  �Mَيك 	 ��Mمن+  كر��تة  يةك?  لة 
قسة� لة سة	 بكا0، ئَيستا ثامؤ� �َيت+ ��يو	�Mَينَي+ 
طةكة�. ضةند مانطَيك 

َ
كا	يطة	يشي /�	� لة سة	 كؤمةل

 (ثامؤ�) لة الية� ����كا	� 
َ

ثَيش ��	طرتني خةآلتي نؤبل
���طا كر��  بة	��=  	�ثَيضي  ةتي تو	كة�� 

َ
طشتيي ���ل

بةتايبة0  كو	��  ثرسي  كة  ئة��بو�،  تؤمةتةكةيشي 
ئة	مة� /�	 ���	�Mَينَي+ ئةمة[ بؤ ئاسايشي نيشتماني 
كةماليستي  سياسةتي  بةثَيي  خر�ثة�  تو	�  ةتي 

َ
���ل

نة�	َيتة��� تا��نةكاني 
َ
��بَيت لَيفة لة سة	 هةتيو�� هةل

تو	� ��	هةقي كو	�� ئة	مة� بةهيض جؤ	َيك قسةيا� 
ي 

َ
لَيو�نةكرَيت+ قسةكر�� لة سة	 ئة��نة بة/�ندني هَيل

قانع)  �	يا  ينة��يةكي(مة	يو�� 
َ
ليكؤل بةثَيي  سو�	�. 

 (١٩٩١) ي 
َ
تاسال تو	كيا  �ياسثؤ	�)��  لة  (كو	�  بةنا�� 

�آلتاني  بةتة����  خؤية��  يؤ/�كاني 
َ
بال ِ	َيطة�  لة 

ثةنابة	�كاني  كو	��  لَيطةِ	َين  نابَيت  �تو��  ئة�	�ثا� 
بَيت  هؤية�  بةهة	  تو	كيا  لة  ئة��نة�  ئة�	�ثا، 
ئة=  بؤ  بنَين،  ةكانيا� 

َ
منال لة  كو	��  نا��  هةآلتو�� 

نةخؤشخانةكاني  ����تة  نا��  ليستي  مةبةستةيش 

كو	�َيك  كوَيية�  هة	  لة  تا  ئة�	�ثا،  �آلتاني  تة���� 
بذَيرَيت كة لة� ليستة�� 

َ
ي بو� ��بَيت ئة� نا��نة هةل

َ
منال

هة�+ تو	كةكا� خؤيا� ��ياننا��+ نا��كانيش تو	كֵר. 
بة�نيا  ضو�	  بيست+  عةيا	  �يموكر�سييةتَيكي  تو	كيا 
��كا0+  سة	كو0  كو	�  نا�يشة��  لة  ��فر�شَيتة��� 
قسةكر�� لة سة	 جينؤسايد� ئة	مة� ياساh ��كا0، 
َي 	�بر���يةكي خا�َين+ سثيم 

َ
بةمة[ ��ية�َ� بة�نيا بل

نيية.  طرفتي  ِ	��يةكة��  هيض  لة  �آلتةكةما�  هةية� 
سة	�  �َيت+  ثامؤ�   ��� �ماننو�سَيكي 	 كاتَيكيش 
د���تة��، ئة�سا بؤطةني 

َ
ةتي تو	� هةل

َ
ةكة� ���ل

َ
مانهؤل

لة  ةتةكةيشي ناضا	� ثَيش 
َ
هةمو� �نيا ��تةنَي+ ���ل

� بؤطةنا�� بطرَيت، لَير��� ثامؤ� ضا	�طر�� ��بَيت لة 
َين، لة بة	 ئة�� 

َ
كي تريش ��ل

َ
ةتةكةية��� خةل

َ
الية� ���ل

ةتةكة� كا	�كاني ياساغكر����، 
َ
ي ��	طر0 كة ���ل

َ
نؤبل

بةآل= ئة��ند�� من بز�نم /�	َيك لة كا	�كاني لة �آلتي 
بةتايبة0  ياساغكر���،  ةتة�� 

َ
���ل الية�  لة  ئَير�نيش 

شَيو�/�  سة	  لة  قسة  نزيك   �	��� كة  (بةفر)  �ماني 	
لة  بةتايبة0  �آلتة��   � لة  ��كا0  ئيسالميش  حوكمي 
بة	�مبة	 Mناند�. ئة= 	�مانة ملمالنَيية لة نَيو�� مؤ�َيرنة� 
سوننةتد�، سو�نة0 بةمانا كالسيكييةكة�، ئةمةشة لة 
سة	 ئاستي بضو�كي شا	َيك كة �َينةيةكي بضو�ككر���ية 
 

َ
لةطة9 ��ية�َيت  بة���  تو	كيا،  ةتي 

َ
���ل تة����  بؤ 

 ��� خؤ�  	َيبكا0+  خؤ	ئا��ييد�  مؤ�َيرنة�  كا	��ني 
لة  بناسَينَيت،  خؤ	ئا��/���يي  سكؤال	�  ةتَيكي 

َ
���ل

كولتو	يية��   ���	ِ لة  ةتةكة 
َ
���ل خو��  كاتَيكد� 

ئا/��يي   +�M�� مَيذ��ييد�  ضركةساتي  تا	يك?ين  لة 
بةكضَيك، ياخو� Mنَيك 	���نابينَيت بضَيتة /�نكؤ ياخو� 
ثةِ	لة ما�. ئا/��� بة (لة يال /�نا)ية� 	���نابينَيت لة 
تو	�+  طةلي  هة	���  بر�يةتي  بانطي  مانةكةيد�  ثةِ	لة 

� بكا0. 
َ
كو	� بد�0+ بة/ماني كو	�� سال

بةنا��  شاعֲרَيكة  (بةفر)  �ماني 	 ة��نةكة� 
َ
ثال

نا��كة�  �ماننو�سة�� 	 الية�  لة  ���تر  كة  (كة	يم) 
(كا)  بة  �مانةكة 	 بة�	َيذ�يي  (كا)�  بؤ  كو	تد�كرَيتة�� 
بة(فيديؤ	  سة	�سيمةية   	�/ ثامؤ�  هاتو��.  نا�� 
�مانةكانيد� 	ِ لة  ��يكر����  ئةمة[  �ستؤيؤظسكي)+ �
ةيش 

َ
	�يةل هةبَيت+  ة��� 

َ
ثال ضةندين  كاتد�  ية�  لة 

با	يك+   	�/ بة���َيكي  هةبَيت+  هةمو�ياند�  نَيو��  لة 
نةبينر�� ثَيكيانة�� ��بةستَيت. ئة= شاعֲר� ��تا (كا) 
مانيا�� طةِ	���تة��� بةنيا/� 

َ
لة شا	� فر�نكفؤ	تي ئةل

 � مةسةلة  سة	  لة  �تا	   �Mتا	يثؤ	 �	�ستكر�ني 
خؤكوMيي كضا�+ Mنا�+ �	�ستبو�ني 	��تة ئيسالميية 
ة�� 

َ
ئةستةمبول لة  قا	.،  شا	�  لة  ةكا� 

َ
	��يكال
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جطة  تةِ	َ�.  ��كة�يـَ كو	�نشֵר  قا	سي  شا	�  بة	�� 
هة�  �مانة�� 	  = لة  تريش  ة��نَيكي 

َ
ثال ضةند  (كا)  لة  

لة ��نة (ئيثة�، كة ��بَيتة عةشيقة� كا، شينة، ��� 
تֲר�	ست   +

َ
	��يكا9 ئيسالميي  طر�ثَيكي  ئةند�مَيكي 

طر�ثة  هة����	�   ���  ��� فا/يل  نةجيب+  كا	��كا0، 
كؤتايي  لة  ئيثةكة�  خوشكي  قة�يفة،  ئيسالمييةكا�، 
بة	  ����تة  /�يم  سؤنا�  شانؤ  سة	  لة  �مانةكة�� 	
فا/يل، سؤنا�  Mني  ���تر ��بَيـتة   +�َMيكو�� � طوللة 
/�يم+ فؤند� ئةسة	� ها�سة	� كة ��� ��� شانؤكا	� 
تو	�  نيشتماني  ئاسايشي  بة��/طا�  بةنا�بانط+ سة	 
كا	�كتة	َيكي  ضةند  لة  جطة  ئةمة  كا	��كة�.)  ميت 
يا� هةية� ثانتايية� لة ِ	�مانةكة 

َ
تريش كة نا� بةنا� 	�ل

تة����  طو/�	شتَيكي  ئةمانةيش  هةمو�  ��طֲר��كة�. 
ة 

َ
ئةستةمبول بضو�ككر���يةكي  كة  قا	.  شا	�  لة 

تَيكةآل��  نا�شا	  بؤ  بةطةيشتني  كا  بةثشتطوَيخر���. 
ك ��بَيت، هة	 لة نةتة��ثة	ستة 

َ
تة���� توَيذ�كاني خةل

كو	��كا�+  نةتة��ثة	ستة  ��طاتة  تا  تو	كةكانة�� 
مثةِ	�  لة  كو	�ستا�،  كرَيكا	�	�ني  ثا	تي  طة	يالكاني 
 +

َ
ضةj+ كؤمؤنيستيية�� بؤ ئة�ثةِ	� ئيسالمي 	��يكا9

 هةمو�ياند� ��كة�َيتة طفتوطؤ� 
َ

تֲר�	ست، بةمجؤ	� لةطة9
	�طؤِ	ينة��� ���تر ��بَيـتة بةشَيك لة ملمالنَيكاني ئة� 
كي 

َ
شا	�، كةسوكا	� كضا�+ Mناني خؤكوM ��بينَي، خةل

هة�M	� نة��	� قا	. بةسة	��كاتة��. شَيو�/� ثامؤ� 
ئة��ند� سة	نجِر�كَيشة كة ناضا	0 ��كا0 ��ستبة	��	� 
نةبيت تا ِ	�مانةكة بة� قةبا	� طة�	�ية تة��� ��كةيت. 
بةآل=  ��طوَيزَيتة��،  خؤ�   ��� كتومت  ��قع  ئة� 
بةتةكنيكَيك ��يطوَيزَيتة�� كة هةست ��كةيت ��قعَيكي 
قاند���. 	�مانةكاني بةضاثتة	� كو	تكو	0 

َ
تر� بؤ خول

كةمةندكَيشت  ضاثتة	يش   ���� ضاثتة	  ��نو�سَيت، 
بيت،  خوَيندنة��  ��ستبة	��	�  َي 

َ
ناهَيل ��كا0+ 

ثامؤكة.  �مانةكاني 	 ي 
َ
خال سة	كة�تو�ترين  ئةمة[ 

ثامؤ� لة كاتي نو�سنيد� هةستةكا0 خؤ� ماسيطر�� 
نو�سَيت ضةشة�  ئة��� ��شي  خوَينة	يش ماسيية� 
د���0+ 

َ
هةل  	��� بؤ  قوالثةكة�  بتو�نَي  هةتا  قوالثة، 

��ية�َ� لة قوآليي ��	يا�� ماسي 	��كا0. لة بةشةكاني 
ة��نةكة� 	���طةيةنَيت، ��تا لة � 

َ
سة	�تا�� مة	طي ثال

بةشة سة	�تاييانة�� (كا) ��مرَ�+ شَيو�/� مر�نةكةيش 
ئةمة[  لَيد�	ناكا0،  سة	�  خوَينة	  ناكرَيت+  ئاشكر� 
ثيا��  ئة=  بز�ني  كة�يت،   ���� ��كا0  ناضا	0 
ة��� 

َ
ثال ��كوMَيت.  سة	�تا��  لة  ة��نةكة� 

َ
ثال بؤضي 

/يند����  هَيشتا  كةضي  تة���بو��،  Mياني   ����	Mكو
 	�/ نائاشكر��   �/�	 هَيشتا   ،�M�� ِ	������كاند�  لة 

كليلي  ة��نةكة 
َ
ثال كا0، ضونكة  ئاشكر��  ��بَيت  الية� 

��خر��  ��M	َيكي  لة  �مانةكة 	 ئة�  بةبَي  �مانةكةية� 	
��ضَيت. 

كةسايةتيي فؤند� ئةسة	 ��� شانؤكا	� 	�شنبֲרَيك 
كا	��ني  ��ية�َ�  مؤ�َيرنة�  تو	كيايةكي  نوَينة	� 
حسابي  سة	  لة  بةآل=  بة	َيت،  بة	��ثَيش  مؤ�َيرنة 
كةسَيكي   ��� (شينة)[  بة	�مبة	��  لة  تر�  كي 

َ
خةل

+ تֲר�	ستيش نوَينة	� ���كة�تو�يية� 
َ

ئيسالمي 	��يكا9
��ية�َ� تو	كيا بة	َيتـة�� با��شي خةالفة +0	Mَيمَيكي 
ئيسالميي لة شَيو�� كؤما	� ئيسالميي ئَير�� ثةيِر�� 
ثامؤ�  ك. 

َ
خةل حسابي  سة	  لة  ئةميش  �يسا�  بكا0، 

لة كؤتاييد� هة	 ���كيا� بةشَيو�يةكي /�	 تةمومذ��� 
كة 

َ
خةل ئة��  َيت 

َ
بل ثَيما�  ��ية�َ�  بةمة[  ��كوMَيت+ 

بيانة�َ�  تا�+تة	�  نة�  هةية  طؤِ	�ني  تو�نا�  بةطشتي 
ي ��� تو	كيا�� �	�ستكة�. 

َ
طؤِ	�� لة �آلتَيكي جةنجال

	��تة   ��� ئة�  َي 
َ
بل ��ية�َ�  تريشة��  اليةكي  لة 

تو	كيا جطة  مةلة ��كة�+  د� 
َ
لَيل ئا��  لة  هة	���كيا� 

بؤ  كر��   Pحسا بةبَي  تَيد�ية�  تريشي  كي 
َ
خةل لة��� 

تو	كيا  ِ	������كاند�  لة  ئة���  خوَيندنة���  ئة���+ 
ال�  مر�نةكا�  ناكرَيت.  بؤ  ة� 

َ
جو�ل خؤ�  شوَيني  لة 

��كا0  خوَينة	  لة   �� تةمومذ��ين+  ؤ/� 
َ
ئال  	�/ ثامؤ� 

بֲר  كةم?  بكاتة��،  مر�نةكة  جؤ	�  لة  بֲר  ئة��ند� 
خوَينة	�  بكاتة��.  فيزيكي  	�����َيكي   ��� مر��  لة 
ة��نةكا� 

َ
ثال مة	طي  لة  ئة��ند��  ثامؤ�  �مانةكاني 	

نابن. ثامؤ�  	���مَينن، ئة��ند� بةمة	طيا� خةفةتبا	 

ثامو�



177

ئة��ند� مر�ظد�ستة كةم? بو�	 بةخوَينة	�كاني ����0 
ة��نةكا� ضؤ� ��مر�. جطة لة��[ هةميشة 

َ
بز�نن ثال

تةكنيكَيكي  لة شَيو��  ��كرَيت  لة خوَينة	  كة  َيك 
َ
فَيل

كوشتني  هة�.  مر�نةكانة��  ثشت  لة  هونة	يد� 
لة  لةالية� ضايضييةكة��، كة  بةِ	َيو�بة	� ثةيمانطاكة 
نا�ضةيةكي ���	تر لة قا	سة�� هاتوتة ئة�َ�+ ��ية�َ� 
ئة� بةِ	َيو�بة	� بكوMَ�+ ���� بَي هيو�بو�� لة بينيني 
خؤ�،  نا�ضةكة�  بؤ  طةِ	�نة��ية  بةنيا/�  بةِ	َيو�بة	، 
سة	 لة شֲרينيخانة� Mياني نوَ� ����0 بؤ ثشو�ية�، 
 � لة  ����نيشن+  ثَيكة��  ��بينَي+  بةِ	َيو�بة	   �َ� لة 
��ختةشد� (كا� ئيثة�) لة �َ� ��نيشتو��+ ئاطايا� لة 
قسةكر�ني كوِ	� ئيسالمييةكة� بةِ	َيو�بة	� ثةيمانطاية.  
��/�نن  ئة��ند�  هة	  ئةما�  كاتذمَيرَيك  نيو   ����
لة  	���كا0.  ��نَي+  بةكابر���  ية�  طوللة  كوِ	� ضةند 
ئة�  ثِر  لة   �� بؤضي  كوِ	�  ئة�  تَيناطا0  خوَينة	  �َيد� 
ثيا��� كوشت+ هةآل0. ���تر بةهؤ� بةستني ئامَير� 
تؤما	كة	 لة سة	 جةستة� بةِ	َيو�بة	� ثةيمانطا �	�� 
�	شتي طفتوطؤ� ئة� ����ما� بؤ ئاشكر� ��بَيت، كة 
بةِ	َيو�بة	�  نَيو��  لة  توند�  مشتومِرَيكي  تؤما	كر���� 
تةقةكانيش  ��نطي  تةنانة0  ئيسالمييةكة���  كوِ	� 
َي: بة= شَيو�ية� لة 

َ
تؤما	 كر���، لة �َيد� بةخوَينة	 ��ل

نة تا��� ئة� كوِ	� ئة� ثيا��� كوشتو��.
َ
سة	 فال

ئة= 	�مانة كؤتاييةكي /�	 تر�Mيديي هةية، كؤتايية� 
سؤنا�  شانؤ  سة	  لة  ناضَيت،  تر  كؤتاييةكي  هيض  لة 
��كوM	َيت،  ئيثة�  خوشكي  قة�يفة�  بة��ستي  /�يم 
كوشتنةكة�  بةجؤ	�   �Mئاما ثامؤ�  كة  كوشتنَيك 
قة�يفة  كة  هةية  هَيند�  تةنيا  ناكا0،  شَيو�/�كة� 
يانيشتما�)��  (سة	ثؤ[  شانؤ�  لة   

َ
9�	 ئةكتة	   ���

��بينَيت+ لة كؤتاييد� سة	ثؤشةكة� فِرَيد���0+ ضةند 
ثَيش?  كاتَيكد�  لة  ��نَيت.  بةنا�بر�����  فيشةكَيك 

يية، 
َ
خال تَيد�نيية�  فيشةكي  كة  ثشكنر���  ��مانضةكة 

تةقةكر�نيش  ثَيش  ضركةية�  ضةند  شانؤ�  سة	  لة 
شانةكة� ��	�َينَيت+ ثَيشاني بينة	�ني ����0، ئةمة[ 
��� ئاما�Mية� بؤ ئة��� كة ئة= ��مانضةية فيشةكي 
��كوMَيت،  ثيا��  ئة=  شانؤكة  بؤ  تةنيا  تَيد�نيية� 
/�يم  بةِ	�ستي سؤنا�  بةآل= ��� ��بينֵר قة�يفة هة	 
��	��ضَيت،  ��مانضةكة��  لة  ئة���  ��كوMَيت+ 
طوللة � 	�ستيية نة� ثالستيكي+ هة��يي. ئةمة جطة 
 ����	Mكو تֲר�	ست  شينة�  ��ختة��   � لة  هة	  لة�� 
ئة��[  سة	با	�  كوشتو�َيتي.  كَي  نا/�نَي  كةسيش 
بة	/�كةيةتي  تةكنيكة  �مانة 	 ئة=  تر�  جو�نييةكي 
(كا)�  مة	طي  �مانةكة�� 	 نيو��  لة  كة  بة��� 
ة��ني سة	�كيي 	�مانةكة ئاشكر� ��كرَيت، �يسا� 

َ
ثال

طَيِر�	���  ���تر  تةمومذ��يية�   	�/ ئةميش  مة	طي 
لة  كة  ��	��كة�َيت،  بؤ�  ثرسيا	كر�نة��  ِ	َيطة�  لة 
تو	�  توندِ	��َيكي  فر�نكفؤ	تد�  شة��كاني  لة  يةكَيك 
 ��طةِ	َيتة��. 

َ
(كا) ��كوMَيت، لة كاتَيكد� كا بة	�� ما9

ة��نةكاني ثامؤ� بةتايبة0 
َ
ئة= مة	طة تةمومذ��يية� ثال

تو	كيا  ئايند��  بؤ  ئاما�Mبَيت  	�نطة  �مانة�� 	  = لة 
�يا	نيية� كة.  ةتَيك، بة��� كة ئة�سة	� 

َ
��� ���ل

ناتو�نَي ثَيشبينيي ئة�� بكا0 تو	كيا لة ��هاتو��� بة	�� 
ئيسالمييةكا�؟  ��ست  ��كة�َيتة  ئايا  ��ضَيت!  كوَ� 
�آلتَيكي  ��بَيتة  يا�  ��بَيت؟  ثا	ضة  ثا	ضة  ياخو� 
ثرسانة  ئة=  هةمو�  ��آلمي  ثامؤ�  ئة�	�ثي.؟  با/�ِ	� 
خوَيندنة���  َيت. 

َ
جَيد�هَيل ئايند�  خوَينة	�كاني+  بؤ 

�ماني بةفر بة	 لة هة	 كة. بؤ ئَيمة� كو	� /�	 طرنطة، 	
ةتة نيية 

َ
َيت: كة تو	كيا ئة� ���ل

َ
ضونكة ئة��ما� ثَيد�ل

كة لة ���	���� لة ��	��� خؤ� نيشاند���0، ثَيما� 
ئَيستاية��،  حوكمكر�نة�  جؤ	�  بة=  تو	كيا  َيت: 

َ
��ل

هة	 ضةند ��يةيةكي تر خؤ� بةسة	 ثَيو� ��طرَيت.         


