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  ئةسترية حممد فاتحئةسترية حممد فاتح! ... ! ... لةذيرناوي ثاريزطاري لةشةرةفدا قةسايب دةكريتلةذيرناوي ثاريزطاري لةشةرةفدا قةسايب دةكريت   لةهؤلةندا لةهؤلةندالَلَساسا1818كورديكي كورديكي   ديسان كضةديسان كضة

  
ضيمةن " بةناوي لَسا18هؤلةندا كضيكي كوردي تةمةن _ ئةم مانطة لةشاري كؤلةمبؤرخ 15رؤذي شةممة 

يةن برايةكي كضةكة خؤيةوة بةبةرضاوي دايك لةال، لةذير ناوي ثاريزطاري لةشةرةيف خيزانةكةيدا، "كؤضي
تاواين ضيمةن تةا ئةوةبوو .  قةسايب دةكريتوة بةوةحشيانةترين شيوة بةضةقؤوخوشكةكةية

وةكو هةر مرؤظيكي . كةلةدةرةوةي فةرهةنط ورةسم وعادةيت خيزان وكؤمةلطاكةيدا خؤشةويسيت كردووة
ودوو هةفتة بةر لةكوذراين مناليكي ، كوردزمان نييةتيت  كوريكدا دةبةسلَويسيت لةطةديكة ثةيوةندي خؤشة

  . صلةدايك دةب
 لَولةتةمةين شةش سالييةوة لةطة،  لةناوضةي سةرتةنطي كوردستانة986ةن لةدايكبووي سايل ضيم

ضيمةن كةدوور لةفةرهةنطي ثيسي ثياوساالري ونامووسثةرسيت باو . خيزانةكةيدا هاتؤتة هؤلةندا
،  طةييبووصيدا طةورةبووة ولةناو فةرهةنطي ثيشكةوتوو وسكؤالري ئةوروثاييدا ثلةكؤمةلطاي كوردةوار

 بةمافيكي ص ثرس ورا بةهيض كةسبةيب، ازادانة وبةخواست وئريادةي خؤيئ، هةلبذاردين خؤشةويسيت خؤي
 ين ثضراين ثةيت حتملي براكابووة هؤيكة  بوومومارةسةكردين ئةم مافة. سةرةتايي ونؤرمايل خؤي دةزاين
سةرةتاي ضيمةن لة. لةدذي ضيمةننة ثيالنطريان تكةوبؤية . وشيت بوون، وضاويان بةبينيين هةلنةدةهات

ي ةبراطةورةك. ثةيوةندييةكةيةوة ئةكةويتة بةردةم هةرةشةو طورةشةوة بؤ ئةوةي واز ينيت
م الَبة ةشووي بداـلةكوردستانةوة ديت بؤ هؤلةندا بةمةبةسيت ئةوةي ضيمةن بباتةوة بؤ كوردستان وبةزؤر ب

 دةهيلي وثةنادةباتة بةر خانووي صي خيزان بةجة نادا وبؤ بةرطري لةخؤي ولةخؤشةويستييةكصئةو مليان ث
دواتر خيزان وبراكاين دةكةونة هةويل فريوداين م الَبة. لةهؤلةندا) Opvanghuizen (ثاريزطاري ذنان

 ضيمةن دةكات وبةليين لَ بةتةلةفؤن قسة لةطةلةكوردستانةوةديسانةوة براطةورةكةي . بةمةبةسيت كوشتين
بةداخةوة .  منالةكةيدا ئاسايي بذيلَ لةطةصليناكةن وئةتوان  دةدات كةئةطةر بطةريتةوة مالةوة هيضيصث

  ! ؟ م ضي روودةداتالَبة. ضيمةن فريو دةخوا ودةطةريتةوة مالةوة
  

دووسايل 2لة) L. Smits (ان لةهؤلةندابةثيي راثؤرتيكي سكرتريي فيدراسيؤين خانووةكاين ثاريزطاري ذن
دوو مانطي 2دوو حالةتيان لة2كة، لةهؤلةندا كوذراونبةتةا حةوت ذن بةبةهانةي شةرةفةوة 7رابردوودا 

 ذن لةخانووةكاين ثاريزطاري ذناندا دةذين كة) 2200 (ئيستا، يدا دةليتو راثؤرتةهةرلة. رابرددوودا بووة
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تاين الَئةمانةو دةيان كارةسايت تري لةجمؤرة كةلةوو. شتين حةمتيدانذنيان لةبةردةم مةترسي كو) 100(
ئاكامي سايةي رةشي فةرهةنط وسوننةت ورةسم وياسايةكي ثياوساالري ، ئةوروثاييدا ئةجنامدراون

 بةسةر كؤمةلطاي سةثينراون، كةلةاليةن ناسيوناليزم وئيسالم ودواكةوتووييةوة، ونامووسثةرستانةن
سالة ذناين 14تدار الَكو ئايديؤلؤذيا وسياسةيت ئةحزايب ناسيوناليسيت كوردي دةسة وةو، كوردستاندا

وي ئاطري الَ ثةردةدا بةرةورووكردؤتةوة وشاصواردين جنسي بالَ مايف وهةص ئةوثةري بلَكوردستانيان لةطة
، ةفةوةووي ثاراستين شةر بةبيانجةنطي سةلييب لةدذي ذنانيان بةرداوةتة جةستةي كؤمةلطاي كوردستان

ئةمة ضةندين سالة . بيطومان هةر ئةم بةربةريةتة وئةم فةرهةنطةش راثيضدةكةن بؤ كؤمةلطاكاين ئةوروثا
ناوجةرطةي شارةكاين كؤمةلطاكاين رؤذئاوايي بوونةتة مةيداين ضاالكي نامووسثةرستان وذياين ذناين 

ئةم كارةساتة دلتةزينانة نيشاين دةدةن كةدةولةتاين بؤرذوايي ئةوروثا . تياياندا قةسايب دةكريتثةنابةر 
دا سياسةتيك بةريوة دةبةن كةدةسيت ئيسالم "فرةكولتووري"لةذيرناوي ،  هؤلةندا حكومةيتولةوانةش

ونامووسثةرسيت وهةموو ئةم دةستدريذي وثةالمارانة بؤسةر ذناين ثةنابةر رادةطرن "يتالَفةرهةنطي خؤوو"و
سياسةيت كةمثسازي خيزاين ثةنابةران ودابرينيان . اريش ثاساوي تاوانةكانيان بؤداونوزؤرج

تادةطا ، نالَبةزؤر حجابكردن بةمنا، كردنةوةي مزطةوت وخانووي قوئان خويندن، لةكؤمةلطاكاين ئةوروثا
ري زةببةداناين قوتاخبانة دينييةكان وفةرامؤشكردين ذياين ئةوكضانةي كةهةموو رؤذة لةبةردةم 

سياسةتيكي راسيستيية كةئةم دةولةتانة لةبةرامبةر ذنان طؤشةجياجياكاين ، انتوندوتيذي خيزانةكانياند
  . وكضاين ثةنابةردا بةريوةي دةبةن

  
 بةتووندي سةرقايل بةخشينةوةي بةليين ساختة ودرؤن بؤ سيوناليسيت كورداهةرئيستا كةئةحزايب ن

 ودةم صوشةرم نايانطر، شكردنيان بؤناو طالتةجاري هةلبذاردنفريوداين خةلكي كوردستان لةثيناوي ثةلكي
 لةكةناري شارةكانةوة صذنرؤذنيية الشةي لةتوثةتكراوي ، دةذةننة باسكردن لةماف ودةوري ذنان

توندوتيذي . خؤي دةرماخنوارد نةكاتياخود يةكيكي تر، ياكضيك خؤي نةسووتينيت، ةوةنةدؤوريت
هةوايل رةشبوونةوةي هةردوو هةرلةهةفتةي ثيشوودا بوو كة. صووةست لةدذي ذنان وكضان بابشوداركاري

ئةم . وبووةوة كةلةاليةن مريدةكةيةوة بةثاليس طؤشيت يل ثضريوةالَ بةوة"هةورة"ذنيك بةناوي قاضي 
ت وسةروةيت بائاوةردةيان خستؤتة خزمةيت زةمينةخؤشكردن بؤ دواكةوتووانةترين الَحيزبانة تةواوي دةسة

وباوةشينكردين دةمارطريي ثياوساالري ، نةترين كةشوهةواي ئيسالمي وقةومي وعةشايةريوكؤنةثةرستا
بةجؤريك كةشةرعييةتدان بةقةسابيكردنيان بةبيانووي لةكةداربووين ، ونامووسثةرستانة لةكوردستان

ان كةضي دةولةيت هؤلةنداش بؤشةرعييةتد. بؤتة دياردةيةكي ترسناكي كؤمةلطاي كوردستان، شةرةفيانةوة
  . يت ئةم حيزبانة كوردستان بةشوينيكي ئةمن وئاسايش لةقةلةم دةداتالَبةدةسة

  
حمكوم دةكات ودةولةيت " ضيمةن"تاوانة دلتةزينةي كوشتين ريكخراوي ئازادي ذن لةعرياق بةتووندي ئةم 

 ثةنابةر وكضاينوةدابينكدرين ذيان وئاسايشي ذنان ص، هؤلةندا بةبةرثرسي رووداين ئةم كارةساتانة دادةن
يشة كةبكوذي ضيمةن توندترين سزاي ياسايي بؤ رلةهةمان كاتدا خوازيا. ئةخاتة ئةستؤي ئةو دةولةتةوة
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 كةتةرحي عملي وكارسازي هةية بؤ صهةر لةم راستايةشدا ئامادةيي تةواوي خؤي رادةطةيةن. دةربكريت
  . بةرطرتن بةم دياردةية

  
ان وحيزبة سياسييةكان وكةسايةيت وسةرجةم خةلكي لةكؤتاييشدا داوا لةتةواوي ريكخراوةكاين ذن

ثشتيواين لةخةبايت ، كةبؤ بةرطرتن بةم كارةساتانة، ئازادخيوازي هؤلةندا وجيهان دةكةين
لةثيناوي ئازادي ويةكساين ودامةزراندين دةولةتيكي ، يةكسانيخوازانةي ذناين عرياق وكوردستان بكةن

  . افةكاين ذنان مسؤطةر بكاتعيلماين لةعرياق وكوردساندا كةسةرجةم م
  

  ئةسترية حممد فاتح
  هؤلةندا_ نوينةري ريكخراوي ئازادي ذن لةعرياق 
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