
www.kurdistannet.org 
  22:17 2005-2-18  ناوةندي ئةوروثا بةكايت

 
  

Šón’óä@

  رةوشت رةشيدرةوشت رةشيد  ..دد  ..  ....ثرسطةي نةخؤشخانةكان و عةقليةيت عةسكةرتاريثرسطةي نةخؤشخانةكان و عةقليةيت عةسكةرتاري
 ثرسطةي نةخؤشخانةكان دياردةيةكي شارستانيةو ثيويستيشة  هةبووينيان كؤكني لةسةر ئةوةهةمووم

 قةرةبالغي وفةوزا لةسةر يبؤ ثاراستين ئاسايش و ريك وثيكي ناو نةخؤشخانةكان و كةمكردنةوة
ن  جوانتري ثيشكةوتوداثرسطةي نةخؤشخانةكان لة والَتاين .نةخؤش وثزيشك وكارمةنداين تةندروسيت

 فةوزاو كةمكردنةوةي  بريتني لة كؤمةلَيك بنكةي ريكخستين،وهيورترين بةشي نةخؤشخانةكانن و
 لةزؤربةي حالَةتةكانيشدا ، كة سةرداين نةخؤشخانة دةكةن ويدلَةراوكي وهةلَضونةكاين ئةو كةسانة

ومامةلَةكردن لةطةلَ يك مرؤظي شارةزان لةبواري بةِريوةبردن ئةوانةي لةو شؤينانة كاردةكةن كؤمةلَ
 سادة كة بةخةيالَمان يثرسياريك . تايبةت بةو بوارةني ضةندين خول وكؤرسي زؤربةيان دةرضو،خةلَك و

 ئايا توانيويانة لةخزمةيت ، ئايا ثرسطةي نةخؤشخانةكاين ئيمةش ئةو رؤلَة دةبينن وداديت ئةوةية
   تةندروسيت دابن؟نةخؤش و كارمةنداين

 وهيوركارية ببينن و سايننةرطيز نةيانتوانيوة ئةو رؤلَة ئينةخؤشخانةكاين ئيمة هبةداخةوة ثرسطةي 
بةثيضةوانةوة خةريكة دةبنة يةكيك لة دةزطا سةركوتكةرةكاين ناو كؤمةلَطاو بةمانايةك لةماناكان 
 يبةشداردةبن لةو ثرؤسةي كؤنترؤلكردنة كة بةشيوةيةكي نا تةندروست لةاليةن دةسةاليت سياس

ثرسطةي نةخؤشخانةكاين ئيمة كؤمةلَة كةسيك  .ميليتاري كوردييةوة دةرهةق بة كؤمةلَطا ثيادة دةكريتو
ينة  وشارةزاييان نية لة بواري مامةلَةكردن و بةِريوةبردين ئةو شويزانيار بةِريوةيدةبةن كةمترين

كوردستان كة لة ةلة سياسيةن  شيوةيةكي بضوككراوةي ئةو هةيك لة زؤربةي حالَةتةكاندا،ةوهةستياران
 هةميشة بة عةقلَيةتيكي عةسكةرتاريانة مامةلَة لةطةلَ شتةكاندا دةكات و ضاوشكاندن ،ئامادةيةو

باتة ريوة كة تا ئيستا ان ئيمة عةقلَيةتيك دةيثرسطةكاين .وسةركوتكردن بنةماي طرنطي ئيشكردنيةيت
 هؤلَي ، زانكؤو بنكةيةكي عةسكةري،بارةطايةكي حيزيب بكات لةنيوان نةخؤشخانةو ينةيتوانيوة جياواز

 فةوزا كةم يهةربؤيةش لةزؤربةي حالَةتةكاندا لةجيايت ئةوة ، سةرجاددةيةك ثشكنيينيشانؤو خالَ
 ببنة مايةي هيوري وحةسانةوةي نةخؤش و ئةوانةي كة سةرداين ي لةبري ئةوة، زياتري دةكةن،كةنةوة
 دلَنيايي وئيسراحةت بؤ ثزيشك ي لةجيايت ئةوة،ي ونائاراميياننة مايةي ترس ودوودلَب دة،دةكةن

 بةثيضةوانةوة زؤرجار طةورةترين كيشةوة طيضةلَيان بؤ ناونةتةوةو ، فةراهةم بكةنيوستايف ثزيشك
 ضاوشكاندن و سوكايةيت ثيكردنةن كةزؤرجار حيزب يبةمانايةك لة ماناكان دريذة ثيدةري ئةو سيستةم

سةر هاوالَتيان ثيادةي دةكات ومةبةستيةيت لةريطةيةوة هةموو تاكيكي كؤمةلَطا دةستةمؤ ودةسةالَت بة
   .بكات

كةسيك نية سةرداين نةخؤشخانةيةكي كردبيت و بةشيوةيةك لةشيوةكان دووضاري ئةو ديسثلني 
انيان  نةخؤش و ياوةرةكيزؤرجار ثرسطةكان بةجؤريك ئيهانة ، ثرسطةكان نةهاتبيتيضاوشكاندنةو

 هةرئةمةش وايكردووة خةلَكانيكي زؤر بةهؤي ،كردووة كة دوور بووة لة هةموو بةهاو مؤِراليكي مرؤييانة
ترس لة ضوونة نةخؤشخانة ثةيدا بكةن وئازارو ئةشكةجنةي نةخؤشيةكةيان  ،ئةو مامةلَة عةسكةرتارية

   .شخانةكانثيباشتر بيت لة ئيهانةو هاوار هاواري ثرسطةو ثؤليسي بةردةم نةخؤ
ديارة كاتيك رةخنة لة ثرسطةكان دةطرين بةو ماناية نية كة ئةو كةسانةي سةرداين نةخؤشخانةكان 

 رؤذانة هةزاران ، نةخير،دةكةن هةموويان مرؤظي ووشيارن وئةخالقيايت ضونة ناو نةخؤشخانة دةزانن
ستيشيان تيدابيت و ببنة وهةلَثةرفةوزةوي دةكةن كة دوورنية مرؤظي كةس سةرداين نةخؤشخانةكان 
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 ثرسطة ئةوةية كة لةطةلَ هةموو ئةو ي بةالَم ئةرك، بةتيكِراي ثةسيت نةخؤش وكارمةنداين ثزيشكيماية
   .ناتةباييانة هةلَبكات وبتوانيت هاوسةنطيةك لةنيوان هةموو ئةو دذانة ثةيدا بكات

ريزيان ثيشان ئةدةن وبة باشترين شيوة  ي دوو جؤر خةلَك هةن كة ثرسطةكان ئةوثةِر، طوتراي جيا لةوة
 كةهةميشة ريزيان ليدةطرييت ،يةكةميان ثياواين دةسةالَت وبةرثرسة حيزبيةكانن: ثيشوازيان ليدةكةن

لة (  كة ئةوان هةميشةيبةوثيية، زؤر ئاسان و بيتةكليفةويوضونة ناو نةخؤشخانة بؤئةمان شتيك
كردن   لةطةلَي كردو وةكو خةلَكي ئاسايي مامةلَةةك جورئةيتبؤية ئةطةر ثرسطةي )وةناسةرووي ياس

 لةوبابةتةمان لةبةر ي دةيان ضريؤك، توند ببيتةوةي سزايةكيئةوا رةنطة ئةو ثرسطةية رووبةروو
 وةكو ي ثرسطةيان كردووة لةسةر ئةوةي باشيدةستداية كة بةرثرسان بةبةرضاوي خةلَكةوة ئيهانةيةك

 يكؤمةلَة . كراوةي ضوونة ناو نةخؤشخانةيان بةسةر جيبةجلةثرةنسيثةكاين دي يةكيك يهةركةسيك
سايي دياري وبةرتيل  نائايدووةم لةخةلَك كة بةينيان لةطةلَ ثرسطةكان خؤشة ئةوانةن كة بةشيوةيةك

  ضوونة ناو نةخؤشخانةكانيان بؤ واالَ دةكريت و بةباشترين شيوةي بةمةش دةرطا، ثرسطةيندةدةنة ثياوا
   .ثيشوازيان ليدةكريت

 و ي سياس ثرسطةكان بةرثرسيارة؟ بةِراي من بةرثرسي يةكةم دةسةالَيتيكي لةوهةموو طةندةلَية
 ، شياو خباتة ئةو شوينة هةستيارانةوي ناوخؤية كة لةاليةك تا ئيستا نةيتوانيوة ضةند كةسيكوةزارةيت
  يك بؤ ئةو سوكايةيت  ديكةش هةمان دةسةالَت نةيتوانيوة سنووريلةاليةك

يةوة دةرهةق بة ثرسطةكان ئةجنام دةدريت ي وعةسكةر حيزيبثيكردنة دابنيت كة لةاليةن بةرثرساين
 نةخؤشخانةكان بةرثرسي دووةميش لة فةوزاية بةِريوةبةرو كاربةدةستاين .وريزو هةيبةيت شكاندوون

ينن و واز لة بةرامبةر بة هةمووان ريز بنو كةئةوانيش نةيانتوانيوة ثرسطةكانيان فيربكةن ،خؤيانن
   . ينني و بةرتيل بازيرا عةسكةرتعةقلَيةيت
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