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  ةبةياننام
  بة علماين كردين ثرؤسةي ثةروةردة    

  زامين كؤتايي ثيهيناين ليداين قوتابيانة لة قوتاخبانةكاندا
  

خويندةوة، لة اليةن يةكيك لة مامؤستاكاين لة " شاكار"لة ساييت ثة يامنيردا هةوالَي ليداين منالَيكم بة ناوي 
ايكي شاكار سةرةتا دةيةويت لةسةر دلَتةنط بووين شاكار وةدةنط بيت كة لة لة هةولير، د" منوونةيي باآل"قوتاخبانةي 

هاوثؤليكي دراوة لة اليةن مامؤستاكةيةوة، كةضي بؤ رِؤذي دوايي لة شاكاريش دةدريت، بؤية دايكي شاكار دةضيتة 
ةبةرامبةر ليداين منالَةكةي ، كاريكة ئةو هةلَويستةي كة دايكي شاكار نواندي ل. قوتاخبانةكةو لةم مةسةلةية ئةكؤلَيتةوة

كة ثيويستة هةموو دايك و باوكيك بيكةن و بثرسنةوة لةو مامؤستاو بةرِيوةبةرانةي كة بة ليدان و توندو تيذي 
ئةم كارة بؤخؤي بة شيكة لةو فشارةي كة لة اليةن رِيخراوةكاين بةرطريكةر لة مافةكاين . دةيانةويت مناآلن فير بكةن

ناآلن ، بة هاوكاري خةلَكاين مةدةين و ثيشكةوتنخواز ثيويستة بةردةوام خبريتة سةر دةسةآلتداراين كوردستان بؤ م
ليدان و توندو تيذي يةكيك لةو دياردة ناشارستانيانةية . نةهيشتين ئةم دياردةية ض لة قوتاخبانةكان و ض لة كؤمةلَطادا

. ريت بؤ مل كةض ثيكردين خويندكاران و ناضار كردنيان بة طويطرتن لة مامؤستاكة لة قوتاخبانةكاندا ثةيرةوي ليدةك
ئةم دياردةية تةا لة كوردستان و عيراق بةرِيوة ناضيت ، لة بةشيكي زؤري ووآلتاين دونيادا ئةمة دياردةيةكي باوةو 

ان بة طشيت وتايالند و فلثني، وة هةموو ئةو بة ثلةو رِاددةي جياواز ثةيرِةوي ليدةكريت ، لةوانة ووآلتة عةرةبيةك
ووآلتانةي كة ئاين كاريطةري هةية بةسةريانةوة وة بة تايبةتيش فةرهةنط وئايين ئيسالم كة سةرضاوةيةكة بؤ توندو 

  . تيذي
ن و زؤر  ةو ئيمة شاهيدي ضةندين رِووداوي ليداين مناآلنني لة قوتاخبانةكاندا كة كاريطةري دلَتةزي1995لة سالَي 

لة سليماين و " هيمن نورةدين "خراثيان ليكةوتؤتةوة تا طةيشتؤتة طيان لة دةستداين ضةندين قوتايب لةوانة 
 دا لة هةوليرو سليماين ، لةوانة عادل وئةظني 2005 و 2004خؤسوتاندين ضةندين خوينكاري تر لة سالةكاين 

  .وضةنداين تر
ئيمة لةسةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلن ، لة دذي بة كارهيناين ليدان و توندوتذي و مامةلةي ناشياو دذ بة مناآلن 
دةوةستينةوة، وة خوازيارين كة  دايكان و باوكاين مةدةين و ثيشكةوختواز ، رِيكخراوو كؤرِو كؤمةلَي ئازادي خوازو 

 ئةم ثيشليكاريانة دةرهةق بة مناآلن وة دةنط بين و فشار خبةنة سةر بةرطريكةر لة مافةكاين مناآلن لةسةر
  . دةسةآلتداران ، بة تايبةتيش هةردو وةزارةيت ثةروةردةي هةوليرو سليماين بؤ ئةوةي ئةم  ديارديةية كؤتايي ثي بيت

ناين دياردةي ليهيدان و توندوتيذي لة قوتاخبانةكاندا ، لة لة هةمان كاتدا ئةو رِاستية دووثات دةكةينةوة، كة كؤتايي ثي
طرةوةي ثةيرِةو كردين ياسايةكي علماين و ثيشكةوتنخوازداية لة بةرِيوة بردين ووآلتدا ، هةروةها طؤرِيين ثرؤسةي 

  .ثةروةردةو فيركرن بؤ ثرؤسةيةكي علماين و ثيشكةوتنخواز
  

  شيرزاد فاتح
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