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 ید قادر د سه مه شارا محه.. .نج تی گه سایه وکهری مۆدیرنیتات  کاریگه

  
ک  نگاری یه ره کانمان به خۆمان و ویسته ئایاژین؟  یدا دهیرخکی مژو  چ چه  له مهئ
ک و   یه یشتن له ن؟ تگهیقایلی کانمان تیه  مرۆڤایه ندیه  په یوه لهند  ئایا تاچهستاون؟  وه
ن گۆراون  کانی ئمه سته ؟ هه وسایه ک ئه می کردووه یان وه کاندا که سه  کهنوان شکردن له به

 بیبینت و  وه م خۆیه ۆڤی ئه مر  که رگرتوه  وهتریان بکیقا کانه تیه  مرۆڤایه ندیه یوه یان په
  کانی ته سته روو ده  سه  زۆر له مه رده سه دا بکات؟  گه فتاری له  ره توان ئاسایانه نه
  ندێ جار یا سا نه لگا هه ندامانی کۆمه  ئه ر کۆمه  گه کی زۆر ئاسایه یه اردهدی

 یاسای  نه  بکه و یاسایانه  توانن ئه ب و نه ند نه سه گای خۆیانیان پ په کانی کۆمه نوسراوه
   له و گرفت مامه ن و ب کشه که  نهڵ گه وتی له س و که کی نامۆ هه یه ک دیارده خۆیان و وه

رچ  ر په ی به ر دیارده م گه به، ریاندا وروبه سانی ده  کهڵ  گه ن له  که  نه  و یاساناو خۆیانه به
و  وا ئه  ئه وه گا گرته  کۆمه کی زۆری له یه ڕژه)  تیانه یه  کۆمه نوسراوه نه ( و یاسا  له وه بونه

  ر له  سه وه تره  گرانه خنه وکی ره چا  به کرێ گونجاو تر ب که  ئه  که  باسه ک له یه کات کشه
  ی که وباسانه ر ئه  سه  بخرته نچه  و په وه کاندا بخشنرته تیه یه  یاسا کۆمه نوێ چاو به

 .   ئاراوه ته ی نامۆی هناوه دیارده
ی  قوالنی بیرۆکه ری هه کدامیحوه گایه مو سات و کات و کۆمه  هه نج له ی گه وه رئه  به جا له
  ر به رامبه ستیار تر ب به  زۆر هه کات که  ده م گروپه وا له  که شه وه رئه رین هه  گه و تازه هتاز

   ب له ی خۆ گونجاندنی نه  یاساو ئاماده ب به م و زوو قایل نه رده  خراکانی سه گۆرانه
توان   نه میشدا ئاسانانه رده کانی سه  گۆرانکاریهڵ گه ی پش خۆیدا و له که مه  سیستهڵ گه
 . لدا بکات گه فتاری له ره

   که رنجیشه ج سه و تی وه وایه ته زی نه گه نی رهنج ب دیاری کرد  گه ست له به جا مه
ن و  مه  هاوته  له ش نی یه  هیج جۆرک ب به دا به رخه م چه نجی کوردیش له گه

وخۆیان  کی زۆر راسته ندیه هیو ران په نده کانی هه نجه تیش گه  تایبه می خۆی و به رده هاوسه
ستان و تروانین   ج وه  رۆژئاواداکهڵ  گه کرت له دی ئه  به وره گه  بونکیڵ یه و تکه هه
 . بت
  خدان به کاندا و بایه نوان شاره کانی هاتوو چۆ له کرندی ئامرازه شه  هۆی گه تا به ره سه

 ئارای  کاندا و هاتنه  شاره ۆراو جۆر لهو زانکۆی ج ی قوتابخانه وه ر و کرنه زانست و هونه
ی   هزه  به ندیه یوه  وپه ی شار بگۆری و ئه له ی تکه وه  هۆی ئه ی نوێ بوه ی کارو پیشه کۆمه
تی  ندی و خزمایه وه رژه ک نان و پاراستنی به  یه لهویستی و رز ی خۆشه غه ر بنا  سه  له که

 .   ئاراوه  کرندکی جیاواز بته له  مامه بوو ب هزو الواز بت و جۆره
و  کان ئه رناشۆنال بوونی شاره  ئنته  شارداو به کان له  جیاوازه زه گه  بوونی رهڵ  تکهڵ گه له
 مرۆڤ  لکو وای لھات که می کرد به نھا کزو که ک ته وسا نه  ی ئه  هزه  به ندیه یوه په

و   ئه زانت که  نه منت و بۆ نمونه ی خۆی نهر ورووبه سه کانی ده  که زای له ئاگاداری و شاره
 . ریکن  خه  چی وه ژین کن و به ری ده وورو به  ده  له ی که سانه که
رنت و   ئنته م بۆ نمونه رده کانی سه پدان و هاتنی تکنۆجیا جیاوازه ره  پهڵ  گه م له به
  ی که وه وتنه و دوورکه ک و ئه الدکی بچوو کان ببنه وره  گه  شاره رالیت وای کرد که ته سه
 . تر بت وره لکدا گه  نوان خه  له یه هه
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ک   یه م و الواز و ب ئاگا کرد له کی که کانی نوان خه ندیه یوه نھا په ک ته  نه م قۆناغه ئه 
ک ماڵ بن ئاگاداری   دانیشتوی یه  که ندامانی خزانکیش بۆ نمونه  ئه کو وای کرد که به
 . بن کترن نه وت و بیرووبۆچونی یه هس و ک هه
هزتر بت و  کان به ندیه یوه ی په وه  جیاتی ئه لۆجیا له کنه وتنی زانستی ته  پشکهڵ  گه له
  می بروات به و که ره  به کاندا درووست بوه سه نوان که  له ی که رزیه  په و دووره ئه

   که یه وه ش ئه مه رده م سه نجی ئه هر گ  سه ریشی له  زیادی کرد و کاریگه وه وانه پچه
 ڵ گه  له ه مامهفتارو ره کانی خۆیان ندیه وه ژهر  به  له ه وهتر  ئاگایانه کان زۆر به نجه گه
 . ن که ریانداده وروبه ده

 تی و پاراستنی ی خزمایه ربناغه  سه کاندا له سه  که  نوان تاکه کان له ندیه یوه کات په
وت زۆر  س و که کان هه سه و کات که وا ئه ئه ما  نهڵیان و ترس و کۆنترۆ که هندی خ وه رژه به

تی و  می خزمایه وه ی خه رئه  به س له که ن و تاکه که ک ئه  یه ر به رامبه  تر به جیاوازانه
 زۆر ر ناترس ورووبه  چاو کۆنترۆل و ده  و له ی نی یه که هکانی خ ندیه وه رژه پاراستنی به

 نی   ئامرکی پوانه نده رچه هه. یدا بکات که ره وورووبه ل ده گه  له له کرێ مامه تر ئه  انهئازاد
م قۆناغدا   س هه  له کرێ که تی به م ئه ند خۆی خۆیه ی چه  رژه تاکو مرۆڤ بزانیت به  یه
 . کی زۆر زۆرتر خۆی بت یه  رژه به
ندی  یوه ستنی په تی درووست بوون یان به بوونی پوس ست به س هه که م کات تاکه به

کرێ مرۆڤ پش   ئه  که  ئاراوه ک دته یه وکات کشه وا ئه ئه یدا که ره وورووبه ل ده گه ناکات له
 خودی  نھا بیر له س ته که کات تاکه  بردب  هیچ جۆرک رێ پ نه به  م قۆناغه هاتنی ئه
موو  وێ هه یه بینت و ده کان خۆی ده ندیه وه رژه موو به ری هه نته ک سه وه و وه کاته خۆی ئه
  ب له زۆر دوور که  ئاراوه ک دته تیه  وکات مرۆڤایه وا ئه  ئه  وه و بخولته ووری ئه  ده شت له
 . تی مرۆڤایه
م  نجی ئه تی گه سایه  رووی گۆرانی که  بۆ خستنه ول دانکه کامان هه ی باسه وه ر ئه  به جا له
نھا  نج ته ی گه وه رئه به  و له کراوه نه بیر نج کارکی له  رۆلی گه  که رنجه  ج سه مه رده سه

ر   سه ستی کاروو ئابوری ووالتیش له لکو ده به. ری نین  گه وونی نوێ و تازهی بیرو بۆ چ چاوگه
   ببینن به  و رۆله  توانن ئه نیاندا نه مه تاکانی ته ره  سه  له یه  وانه له،  نده ن بهوا شانی ئه
، ر مسه ووردی تیشکی بخه توانم لره دا به  نه  که ها هۆێ که نده زمون و چه می ئه هۆی که

  بنه تدا ئه وله کانی ده  گرنگه  جیاوازه  بواره  دوارۆژدا له وانن له ر ئه هه که  م ب گومانه به
 . توانا و ل هاتوو ندی به کارمه

  
س   که مافی تاکه  رز له  بت و بۆ نمونه گری بیرو بۆچونی ئاشتی خوازانه هه نج رگه گه جا

  اسانه ئ م گروپه وا بۆ ئه بت ئه  هه که  جیاوازه زه گه کسانی دوو ره  یه ری به بگرت و باوه
ر  جا گه، ن کهرار رقه ن به ول بده تدا هه وله انی دهستگاک ده دامو ئایدۆجیای خۆیان له

کردن  ه کان مامه نجه وا بۆ گه لگری بیرو بۆچون و ئایدۆلۆجیابن ئه مان هه ستگاکانیش هه ده
ک جیاوازنین و   یه  و کار لهڵی ما وه رئه به له، تدا هو ستگاکانی ده  ده بت له ئاسانتر ده

 . گاو و بۆ چوننک ر ی یه وه نھا درژ کردنه ته
ریاندا  ورووبه  دهڵ گه ن له  ناکه ه  مامه مانه  زۆر ب خه مه رده م سه کانی ئه نجه م ئایاگه به

م و  رده ی سه موو کوریه موو که و هه ر به رامبه رپرس نازانن به متر به و خۆیان که
ندێ جار   هه  وه راوه ئا ته  خۆیدا هناویهڵ گه  له رخه م چه  ئه ی که وپداویستیانه ئه

 ن؟  پشان ناده یان زۆر پۆسیتیفانه تیفانه گه گونجاندنی نه ی و خۆ نه م ئاماده  که راشکاوانه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 8-2-2006 15:43 

3 

  کان کردوه نجه  گه  زۆر له ق وای له کی زبرو ره تیه سایه و که ره نج به تی گه سایه گۆرانی که
کان و  تیه  مرۆڤایه ندیه یوه دا بۆ پهکردنکی نو دوای پناسه  به وه رنه  بگه  جارکی که که

ش کارکی  مه  ئه  که م ب شکه به،  ترازوو دانن کانی خۆیان له ندیه وه رژه ی و به ئاماده
زای  کانیش زۆر باشتر شاره سه  و که ۆزتر بوه زۆر ئا که مه  سیسته چونکه، ئاسان نی یه
 . رگرتنیان خشین و وه ی بهی  ئامادهی  راده ستیار ترن له کانیانن و هه زه خواست و حه

 ناو  کانیش له نجه  گه  که کردوهینج وا تی گه سایه ی که یه سته رجه و به  دیار م گۆرانه ئه
کداو   یهڵ گه  لهب وشیان هه نی ب خه خایهی و درژیکی ئاسا ندیه یوه توانن په خۆیاندا نه

  ب زۆر زیاتر له نیش ههۆچچوکی بیرو بۆکی ب ر جیاوازیه  گهن و که نه وه ه ما ست به هه
بونی  و نه توانینی خۆ گونجاندنه و نه جا ئه. ن ده دهی خۆی کات و شونی  باره قه
  رن که  دوای شتکدا بگه م به رده  هه کات که هدکان  سه  که ی وا لهیکی ئاسا ندیه یوه په

 . ن  بکهڵ گه ی له ه زانن چۆن مامه خۆشیان زۆر باش نه
م   ئه کرت که هددی  ک به یه وه کاندا نزیک بونه ندیه یوه  په  له یه وه وتنه و دوورکه هۆی ئه به

تای درووست بوونی  ره سه. شکردن ب یشتن و به ی لک چوون و ت گه ر بناغه  سه  له جاره
ی پ  کی کهس سک که  که  بۆ نمونهیی نزیکه   به ردنهبژا ی هه ربناغه  سه کان له ندیه یوه په
  رزشه مان کلوپی وه ندامی هه ی ئه وه ی ئه ر بناغه  سه  له نده  سه په

 ڵ گه  له که  یه الوه ی به وه ره ی پۆشینی ده  یان شوه مان زانکۆیه ندکاری هه یا خود خۆی
  به   به بژاردنه و هه ک ئه یه  تا چ راده  باشه رنج و پرسیاره ی ج سه وه م ئه به، خۆیدا
  خشین دوور له  و رازی بوون و بهن ن درژ خایه مه ی ته وه ک بونه نزی بته هد  یی نزیکه

 . س  که کانی تاکه سته رجه  به ندیه وه رژه پاراستنی به
  مه رده م سه نجی ئه  گه وا له  که مۆدرن بونه ری به کانن گۆراون یان کاریگه سته  هه باشه

ک دانت و زیاتر کشی   یه ر به رامبه کانی به ندیه وه رژه و بهست  وام هه رده  به کات که هد
م  کانیاندا قورسای بنت؟ ئایا ئه ندیه وه رژه الی هۆش و پاراستنی به  به که رازووه ته

موو  ههو  و پش چوونه ره ی به ن دیاردهی که ستی پ ده  هه  ئمه ی که یه وه وتنه دوورکه
و  ؟ ئایا ئه وه بۆته  دووچاری نهیدا که رخه چه کانی ریه گۆرانکاڵ گه تی له مرۆڤایه
   له کردوه ستی پی نه  مرۆڤی کۆنیش هه ی پکراوه  ئاماژه وه ره  سه  له ی که  یه  وه وتنه دوورکه

  ی خۆی؟ وه ردی ئاگر کردنه بهن   خاوه  بۆته کاتکدا که
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