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  خةسار ناسي

  ئاور يةزدانثةنائاور يةزدانثةنا ...  ... جاشيزمي فيكريجاشيزمي فيكري

  
  كوردستاين رؤذهةالَت: تةوةري باس

  مةهاباد

جاش بةو . جاشة: لة كوردستاين رؤذهةالَت تةنيا وشةيةك كة بة قةد نان لة سةر زمانانة و بازارِي طةرمة

ي نيشتمان و طةلةكةي دذي بةرذةوةند» ئةويتر«كةسة دةوتري كة لة ثيناو دةستةبةر كردين بةرذةوةندي 

  . دةجوليتةوة

» جاشيزم و كوردستاين ثرِ لة جاش«ساقي بارزاين بؤ يةكةجمار بابةتيكي طرينطي هيناية ئاراوة، بة ناو 

كة لة سةر تؤرِي ئينتةرنيت بالَوي كردةوة و ثيشوازي طةرمي ليكرا، دوا بة دواي هاورِي ساقي، ئارتيكا 

ي بالَو كردةوة، هةر دوو بابةت تةواوكةري يةكتر بوون و تةئكيديان لة  ...كوري جاشيزم لة كوردستاندا

  . سةر راستيةكي حاشا هةلَنةطري كؤمةلَطاي كوردي دةكرد كة بة داخةوة خاوةن ثرِؤسةيةكي دياري كراوة

م بابةتة هةولَ ئةدا بةرةو ناخي جاشيزمي فيكري شؤرِ بيتةوة و بة ثيي توانا خةسارناسي ئةم  ئة

ميذووي خةبايت حةقخوازانة و رزطاريدةري كورد هةميشة لة اليةن قوتابياين . يرثةجنةية بكاتش

ي   ـ مةكتةيب جاشيزمةوة تووشي زيان و خةسارةت بووةو جاشةكان وةك هيزي ناسياو بة سرووشت

نة زؤر نيشتماين كوردي و خةسلَةتةكاين كؤمةلَطاي كوردي و رةوشت و رةفتاري مرؤظي كورد، توانيويا

 دميؤكراتيكمان بدةن و شةقاميكي تايبةت لة بارةطاي  ـبوو نةكراو لة بزووتنةوةي ميللي زةبري قةرة

  . خةبامتاندا ضي بكةن

خةبايت .  كةوتووةبرةوئةمرِؤ كة خةبايت داسةثيندراوي ضةكدارانة بة هؤي ضةند فاكتةري سةرةكيةوة لة 

اتيظي خةبايت ضةكداري هاتؤتة كايةوة و تاكوو بة مةدةين، دميؤكرايت، رؤشنبريي وةك ئةلتةرن

هةزينةيةكي كةمترةوة بةرةو دةستةبةر كردين ئاماجنةكاين خةبايت دوور و دريذمان هةنطاوةكاين 

  . بةمتمانة و زانستيانة هةلَطريت

اون لة لة اليةكي ديكةشةوة شايةيت هةرةس هيناين جاشيزمي ضةكدارين و ئةو تاقمة لة ثراكتيكدا وةال نر

ئاوةها دؤخيكدا دةسةالَت يةكي لة ثرؤذة سةرةتاييةكاين زيندووتر كردؤتةوة و بة هةموو شيوةيةك بؤ 

 يان تيدةكؤشي و بةخيويان دةكات و مامؤستايانةش  ـسازي و كاريطةري و دةورطيرِاين بةرجةستة

  . رينوينيان دةكات

وترين و ترسنانكترين  يبشنيشك جاشيزمي فيكري دزيوةي جاشيةيت و والَت فروشي .  
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لتوور، ميذوو، شانازيية نةتةوةييةكان بة و دةثةيظن و لة كة بة زماين اليةنطراين مايف نةتةوةووانئة

  . دةذين» ئةويتر«شيوةيةكي دذي ئينساين لة ثيناو خةونة ئةهرميةنيةكاين 

  :تايبةمتةندييةكاين جاشيزمي فيكري

  . ؤ و ناوةندة كارتؤنيةكان بةهرةمةندي لة ئةنستيت -1

  .  نةثاراستين هيلَة سوورةكان -2

  .  رةولَي نوينةراين كؤمةلَطا دةطيرِن -3

  .  جار و بار دةضنة دادطة نومايشيةكان -4

  .  ضةواشة كاري -5

  .  دووري لة خةمي نان -6

  .  طةشت و طوزاري ئازادانة-7

  .  بازرطان بوون -8

  . زؤر جار دةبنة هاونشني سةركردة ريبةرة كوردةكانيش ...لة كؤنطرة و! !كانةال ضا بةشدار بووين -9

  .  يب ئةخالقي -10

  .  دورر بوون لة هةر ضةشنة تيؤر و ئايديؤلؤذيةك -11

بة ورد بوونةوة لة سةر نيشانة و تايبةمتةندييةكاين جاشيزمي فيكري، روون دةبيتةوة كة ضؤن خزمةت 

بةرجةستة كردنةوةي تاقمي . ان ضؤن دةثاريزنةيووين ميكانيزمة ضةثةلَةكدةكةن، كارامة ب» ئةويتر«بة 

ناوبرا بة ثي ثالن و ثرؤطرامةكاين دةسةالَيت ئةويترةو طةرضي بةداخةوة زؤر جاريش دةسةالَيت دوو 

فاكتؤي كوردي باشوور نةتةنيا دةبيتة ثردي ثةرِينةوةي خيلَ، بةلَكة دةبيتة هاوثةمياين ستراتذيكي 

  . ساز تةوةي داطريكةر و ئةلتةرناتيظنة

  طؤرِةثاين ضاالكي جاشيزمي فيكري

 ئةم شوينانة سابايت كؤ بوونةوةي ،فةرمايشي و خةلَك خةلَةتينةكان/  ئةنستيتؤ و ناوةندة كارتؤين -1

 تاقميكي زؤر لة سةربازاين ئؤردوطاي خةيانةتن و سةرقافلَةكانيش كةم و زؤر ثشتيواين ماديان دةكةن و

بالَوي دةكةنةوة، جا ئةطةر . ...ناوةند و. .......خةيالَيان دةكرِن و بة ناو/ لة بةرانبةردا بةرهةمي فيكري

هات و ئاالَي كوردستانيشيان هةلَكرد، نايب دوو دلَ يب، ضونكة بة ئيشارةيت خودي دةسةالَت بؤ 

، سابايت ئاماذة ثيدراو، زؤر جار مةشرووعيةت بةخشني بة ئةكتةرةكان و هةوارةكةيان، ئاالَكةيان داناوة

 تيجارةت و  قةيسةريرِاي ئةوةش نةخشي لقي فةرهةنطي دةزطاي داثلؤسينةري لة ئةستؤ داية و سةرة

  . بازرطانية، بة ض نرخيك؟ خؤيان ضاكتر دةزانن

ةكاين  زؤر زوو ماهيةت و ناوةرؤكي طالَوي و خائينانةيان بؤ رؤلَة وشيار ـ بةختةوةرانة-ئةو شوينانة

سةرضاوةي ئالوودة  ،فريووبالَويزخانةكاين . ةبةرنخطةل دةركةوتووة و اليةنةكانيش كةم و زؤر ليان وة
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تر  كردين رةويت رؤشنريي كوردي رؤذهةالَتن و لة هةلَويست طرتنةكانيشيان و وةفدةكانياندا راشكاوانة

 هاوسةنطةراين ديريين بارزاين نةمر و سيماي رةشيان دةر ئةكةوي ئةطةر مرؤظــ نةيانناسي، وا ئةزاينَ

  !!قازي حمةمةدن

ديسان بة داخةوة، بارةطاي دةسةالَيت كوردي لة كؤرثة طةرمتر لة ئاميزيان دةطري و غافلَ لة خةمي ناين 

  . زؤربةي رؤشنبرياين راستيةقينةي مةيدانةكة

  . نامةكانط رؤذنامة و هةفتةنامة و مان -2

و ئةويتر خؤشحالَ كردين ئاغا و خامنةكاين ئؤردوطاي ستةم، رؤذنامةكاين ديكة مةيداين خؤ نواندن 

هةلَخرِاندين ئيحساسي جةماوةر، راثؤريت  ...مةند و تيكي رةوشورؤذهةالَتن، ضةواشة كاري، نةبووين رة

  .  الثةرِةكاننخينناوئا ...ساويكلة و

 زياتر لة وةش بؤين دؤالر و ديناري مةرِ نيية وئةوان زياتر باس لة باشوور دةكةن ضونكة زةرةري بؤ 

  . ي دةكاتةوة باشوور بةرةو طريفانيان راثيض دةكةن و لةمالشةوة دةسةالَت لة سةوداكانيا بةرجةستة

رؤذنامةطةري جاشيزمي فيكري، دوورة لة خةسلَةتة شؤرِشطيرِانة و ميديايةكان و ضؤلَة لة سةرةتايترين 

طةري، زانيارييةكان وةسيةت و سثاردةي طةوةرةكانيانن و بة رازاوةيي   رؤذنامةفاكتةر و هيما و ئؤوسويل

بةختةوةرانة ثيشوازي نةكردين خةلَكي لة . دا ئيش دةكةن»ئةربايب كةرةم«لة ثيناو رةزامةندي 

  . كان نيشانةي وشياري خويندةوارانة»جاشنامة«

 رؤذنامةكان نةك دةنطي دةسةالَت  ـرؤذهةالَيت رؤذنامةواين  ـليرةداية كة بة وتةي بةختيار كةرميي

  . بةلَكوو خودي دةسةالَتن

 رة دةمةويكمان لة تايبةمتةندي و خةسلَةت و مةيداين ضاالكي جاشيزمي فيكري دايةوة ليرة ئاوريتا ئي

 ئةركي رؤشنبرياين راستةقينة لة كؤمةلَطاي رؤذهةالَت كة جاشيزمي ،بةرةو رووي ثرسياريك مبةوة

  . كري لة هةميشة ورياترة ضية؟ هةروةها نيشانةكاين رؤشنبرياين راستيةقينة ضية؟ و هتدفي

دا، يطةرضي تا رادةيةكي زؤر ثابةندم بة روانطةي ذان ثؤل سارتير و ئيدوارد سةعيد، لة بواري رؤشنبري

/ يكرِايي نيشانةكانيش دوور مب، بة تبر ـ  ذيرانةي ميشل فؤكؤ و هاينة و هابةالَم ناتوامن لة تيروانيين

 . تايبةمنةندييةكاين رؤشنبريي راستةقينة بةو خاالَنةي خوارةوة دةزامن

  .  ميديايي ـ كؤمةالَيةيت ـئةخالقي سياسي/  ئةخالقمةندي -1

  .  شؤرِشطيرِ بوون -2

  .  رةخنةطري -3

  .  نؤ ذةنكردنةوةي خود -4

  .  ثيشرِةو بوون -5

  .  حةقيقةت و عةدالَةت خوازي -6
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  .  داهينان -7

  .  وشيار و ئاطادار بوون -8

  .  مؤتاال و خويندنةوة -9

10- باكي  نةترسي و يب .  

  .  دوور بوون لة مامةلَة ضييتـ 11

  .  راظةطةرـ 12

خةسلَةتةكاين رؤشنبريي % 90 جاشيزمي فيكري بكةين، دةزانني كة لة ةئةطةر ئيمة بةم روانطةوة ضاو ل

  . زنةي رؤشنبرياين ئاماتؤر ناطوجنينتةنانةت لة با. دوورن

وة دةتوانني بة سانايي لة دةظةرةكةماندا رؤشنبرياين راستةقينة و جاشيزمي فيكري  بؤية بة ديديكي كراوة

  . جوي بكةينةوة

  ئةركي رؤشنبرياين راستةقينة لة كؤمةلَطاي وة بةر هةرةسي جاشيزمي فيكري كةوتوو 

ض ضاريكيان نية بؤ راثةرِاندين ئةركي خؤيان وةك نوينةراين  رؤشنبرياين راستةقينة ،يةكطرتن

راستةقينةي ئاطايي خةلَك مةطةر يةكطرتن و يةكييت و دووري طرتن لة ضةند بةرةكي، ضونكة دوور بووين 

ئةوان بةرذةوةندي جاشيزمي فيكري دابني دةكات و ئؤردوطاي ئةوان دةولَةمةند دةكاتةوة و لة هةمان 

تر لة خودي رؤشنبرياين راستةقينة ثيك ديين و لة سةرووي  نةي طؤشةنشيين تاقميكيحالَيشدا زةمي

ئةطةر هيزي ثيشرةوي كؤمةلَطا تووشي . هةمووشيانةوة دةسةالَت بادةي رةزايةت و شايي دةخواتةوة

  .  بيتدا بة سةر خودي كؤمةلَطاكضةند بةرةكي بيت ئاخؤ دةيب ض بةالَية

ي لة  ـ نة بة يةكطرتن دةبنة خاوةن هيزيكي مةزن كة ثشتيواين تويذةكاين خةلَكيشرؤشنبرياين راستةقي

  . ثشتة و راشكاوانة دةتوانن ثيالنة ثالن بؤ دانراوةكاين جاشيزمي فيكري هةلَوةشيننةوة

بؤ دا  ية كة رؤشنبري وةك رؤشنطةريش دةرئةكةوي و لة بةردةم رسالَةتيكي ميذوويي، كؤمةالَيةيتداليرة

  . طة تاريكةكان دةرووخيينلَوةالَمدانةوة بة ثرسة سياسيةكان خةبات دةكات و كةرامةيت مؤ

  اصالح طلبان كرددةستةواذةي 

لة سيبةري دةسةالَتدا دةركةوتوون و هةر رؤذة هاناوة بةر » اصالح طلبان كرد«ماوةييةكة دةستةواذةي 

  :يزمي فيكري لة و خاالَنةي خوارةوة دايةيك دةبةن، جياوازي بةر ضاوي ئةمان و جاش»طفتمان«

  .  خؤيان بة بةشيك لة دةسةالَت دةزاننةوة ئةمان لة سةرةتاي دةركةوتنيان -1

  .  لةواين دي بةهيزترندا  لة ئاسيت خويندةواري -2

» اصالح طلبان كرد«بة ئاورِدانةوة لة رةويت ضاالكي .  خاوةن ناوةند و رؤذنامة بة ناوي طةلةوة نني -3

ماهيةت و ناوةرؤكي ئةم قةبيلة ثةي دةبةين و زؤرجاريش راشكاوانة هيرشيان كردؤتة سةر  ساناتر بة

  . خةبايت رةواي طةيل كورد و يب حورمةتيان بة شةهيدان و ئةكتةرةكاين ئةو خةباتة كردووة
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اماجنةكاين ئةمانة لة ضاو جاشيزمي فيكري مؤديرنترن و زيركانة لة شةقامي كوردي بؤ طةيشنت بة ئ

 دةسةالَت سود وةردةطرن، يبو دوو ئةمانيش بؤ نةتةوةكةمان زيامنةندن و خةسارةتةكةشيان سي 

ناشاردريتةوة، بةالَم بة هؤي روونبووين هةلَويست و كرداريانةوة، ناتوانني بياخنةينة ناو ئؤردوطاي 

  .  لة سةر باوةرِي خؤيان سوورنجاشيزمي فيكرييةوة، ضونكة ض هةلَويستيكي نا جاشانةيان نةبووة و

 طةورةترين ئاماجنيان دابني كردين بةرذةوةندي تاكةكةسي خؤيانة و لة زؤر »اصالح طلبان آرد«

سؤنطةشةوة، هاوتةرييب جاشيزمي فيكري نني، ضونكة نة ئاالَي كوردستان هةلَدةكةن و نةش وةك 

لةطةلَ ئةمانةش ض هاوبةشيةكيان نية و هةلَبةت رؤشنبرياين راستةقينة . ئؤثؤزسيؤن رةولَ دةطيرِن

  . ئةوانيش بة دذي بةرذةوةندي طشيت و نةتةوةيي طةل و كؤمةلَطا دةزانن

استةقينة رلة كؤتاييدا هيوادارم رؤشنبريان زياتر لة سةر ئةم ثةتاية بدوين و ريطاي ناهةمواري خةبايت 

دا نةضيي 14/1/2705        . هةرطيز لة بةر شاالَوي جاشيزمي فيكري بةالرِي

  كوردي
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