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 وتەیەکی پێویست

 خويَنةرى بةريَز: 
ثياوى ئايينى و خزمةتكارى و درةوشاوةية بة سةدان كةلَة ميَذووى طةىل كورد دةولَةمةند

بدةينةةوة  ميَةذووى طةةىل كةورد هةلَ    ةر الثةةرةكانى ئةط .طةل و والَت لة هةموو بوارةكاندا
و مزطةوت تيَطةيشةووون و ثيَطةشةووونه هةةر     بؤمان دةردةكةويَ كة ئةوانةى لة حوجرة

و ئةةةدةبيات و ثةةاريَزةرانى  شةةة نان ةةر و رريشةةنب يئةةةوانيب بةةوون سةةةرىاشؤَةى شؤرِ
ن لةة هةةر ثيَةن     شي ضةكدارى دذي داط كةةرا و تا دةطاتة شؤرِ ةسةنى كورديكؤوورى رِ

ردوودا بةةة دةيةةان و سةةةدان  ( سةةالَى رِابةة 100ابةشةةكراوداه لةةة  ثارضةةةى كوردسةةوانى د
 كةلَةثياوى ليَهاتوو و خواوي ت و خؤنةوي ت لةم كوردسوانة طةورةدا خزمةتيان كردووة

شانانى بةة   هو دونياى عةولةمة ياذو تا ئةم كات و ساتةشه ئيَمةى نةوةى نويَي تةكنةلؤ
 ي ئةو ىارةمانانةوة دةكةين.نانايي و خةباتدانايي و 

لةم سؤنطةوة هةسواين بةة نووسةو و ئامةادةكردنى  ثوخوةيةة  لةة ذيةان و بةرهةةم و         
تيَكؤشانى مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود( تا بؤ نةوةى نويَي داهاتوو دةربكةةوىَ  

وة لة هةر سةيَ  ون كردكة نانايان و كةلَةثياوانى كورد ض شويَكيان ثيَشكةش بة طةلةكةيا
تةوةرى  بانطةةوان بةة هةةموو بةشةةكانيةوة ض كؤضةكردن لةة ثيَنةاوى خةوداو ض ثاشةان          

و دريسةت و اليةةنى    ثياوانة ئةركى سةرشانى نةوةناساندنى ئةم كةلَة جيهادو تيَكؤشان(.
ثةيوةنديدارة بةو بوارةه كة نةهيَؤَن ميَذووى درةوشاوةى ئةو نانةا طةورانةةى كوردسةوان    

كةة بةةو    هضاو  ون بنب و هةولَيب بدريَ لةة ميَةذووى كورديةدا ناويةان تؤمةار بكةريَ       ةرلةب
 ثيَشكةش بة نةتةوةكةيان كردووة. تةمةنة كورتةيان ض بةرهةم و خةباتيَكيان
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و ناسةاندنى   ليَرةوة داوا لةة مامؤسةوايان و برايةاة دةكةةم كةة لةة هةةولَي كؤكردنةةوة        
بةن كةة بةداخةةوة ئةوةنةدةى تةةوذمى عةتانيةةت لةة         اننانايان و دانايان و خةباتطيَرِ

موبةاالت و  جرةو مزطةوتدايةة.  خؤاةان نرير ال  ميَذووى ئةو كةلَةثياوانةةى حةو   ونكردنى
كةةن  ىؤلَى هيممةت بؤ ئةو بوارة هةلَ كةموةرخةمو و طرنطى بة ناساندنيان نادةينه بؤية

بةؤ نةةوةى نةويَ و داهةاتوو     و ميَذووى درةوشةاوةى كةلَةةثياوانى ئةةم طةلةة موسةولَمانة      
 بنووسنةوة.

نةمان توانييبَ وة  ثيَوي ت  طةر هئيَمة وة  نةوةى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود   
ه كةةة ئةةةوةش بةةؤ خةةؤي  ثةةيَ و ىةلَةةةم و تيَكؤشةةانى مامؤسةةواى باوكمةةان هةةةلَبطرين  جيَ

بثةاريَزين و  و ميَذووة طةورة  سوثاس بؤ خودا توانيومانة ئةو ناو ى ةوباس هةلَدةطريَه 
 اي بطرين. رِ
سةينةكانى  ريذةوةى جةنابيان وةشاتيان شةرمووة تا ئةم كات و ساتةه سةرجةم نوورِ لةو 

و تةمةةن بةاىي بةيَ     و بة يارمةةتى خةودا   لةنويَ تايث كراونةتةوةثاريَزراون و هةموو سةر
امةان  رِو تةش ة ى   وة لة بوارى ذياننامة رهةمةكانى ضاث و بالَو دةكةينةوة.سةرجةم بة

و  داوة كةارى بةاش و بةرضةاومان ئةة ام     هو شةتواكانى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود
و  نرير مةمنونى خواى باالَدةسوو كة نةوةية  لةسةر تةش ة ى رامةان ثةةروةردة بةووة    

 كؤلَينةوة لة تةش  ةكةدا بووة.ى و ليَش بة هةولَ و تيَكؤشان و شةوخنوندةبيَ و ئةوة

بو  و ئين ةةواطرام و يوتيةةوؤه نرير نرير ةي ةةو دونيةةاى مالَثةةةرو ش ياذؤلةةة بةةوارى تةكنةةةل 
و بةرضةاومان نةاوةو نةاوى  مامؤسةوا      منةتبارى خواى تاىانةين كة هةةنطاوى نرير طةةورة  

و  و لة هةموو مالَيَكى ئةةم كوردسةوانةدا هةيةة    ئةمحةد كاكة مةمحوود( ناويَكى نيندووة
ثةةة ى  بةةة يةكةةةم و ثةةرِ خويَنةةةرترين  ثةةة ى شةةيَمح ئةمحةةةد لةةة عيَةةراا و كوردسةةوان 

و لةةخؤرِا   ئةوةش هةولَ و هيممةت و ماندووبوونى وي ةوووة  ئي الميي كوردي دادةنريَ.
 نةبووة. 
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اسةةوةى مامؤسةةوا مةةةال سةةوثاس و ثيَةةزانيم خؤمةةان ئارِ هليَةةرةوة بةةة ثيَوي ةةوى دةنانةةو
وانييةةكانى  ةبانطنامةكةى لةسةةر هةولَةة   ه كةة ماسةوةر  جةمال ح ةيَن شةةميَراني بكةةين   

(ه لة راسويدا كات ناوى   مامؤسوا ئةمحةد بووه بة
 وردسوانى عيَراا و ئيَران نانيةاريي و ساتيَكى شراوانى لةو بوارةدا سةرف كردو توانى لة ك

 ان نرير مةمنونو.يطرنط لةسةر مامؤسوا مةال ئةمحةد كؤ بكاتةوةه لة وةشاداري

 هبيَ و هةولَ و هيممةتى نياتر بة ئيَمة ببةخشةيَ  واى طةورة لة جةنابي مامؤسوا خؤشخ
 كارى لةسةر كردووة خزمةةت بكةةين.   يَبانة ث رينةى كة باوكمانبؤ ئةوةى بووانو لةو رِ

 .لة ئيَمة كاركردن و لة ئيَوةش دوعاى خيَر..
 ودحموەم ەد كاكەحمەستا ئۆكانى مامەمەرهەتكارى بەخزم ییقوتاب

 عيرفان ئةحمةد كاكة مةحموود

www.ahmadkaka.org 

 یزايين 2018/  6/  27 –ك  1439ى والەشى  13/  مانىێسل
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 ەيەياننامژ مەئ ىەشتڕدا
بةرةمحةةت   نووسو و ئامادةكردنى ذيان و بةرهةم و تيَكؤشانى مامؤسوا مةال ئةمحةد  

 بابةةةت ثيَةة  28 بةةةش و 3ة   كةةراوةه كةةة لةة بةةةم شةةيَوةى الى خةةوارةوة دابةةةش (بيَةةت
 هاتووة(:

 

 بەشى یەكەم: ژیان و بەسەرهاتى كەسێتیى مامۆستا ئەحمەد
 و رِةضةلَةكى. و بنةمالَة ناو و نانناو كةم:ية

  .ثيَطةيشنت و تيَطةيشوم مامؤسوا دووةم:
 و برِينى ىؤناغةكانى مةاليةتى. ضوونة حوجرةسيَيةم: 
 خيَزان.ي و ثيَكةوةنانى هاوسةرط  ضوارةم:
 و نةوةكانى. وةضة ثيَنجةم:
 رِةوشت و ئاكارةكانى مامؤسوا. شةشةم:

 ثيَكردنى سةرةتاى ذيانى سياسيي مامؤسوا.دةسو حةوتةم:
 .دامةنراندنى بزووتنةوةى ئي المي كؤضكردنى مامؤسوا بؤ ئيَران و هةشتةم:

 طشوى.لةسةر كورد و كيَشةى طةىل كورد بةهةلَويَ وى مامؤسوا ةم: ينؤ

 .ييةكانو كؤنفران ة نيَودةولَةت ة كؤنطرةكردنى مامؤسوا لبةشداري ةم:يدة

 ثؤست و كارةكانى مامؤسوا لةناو بزووتنةوةدا.ةم: ييانزة

 ي موسولَمانان.يزي و يةكهيَزي مامؤسوا بؤ يةكرِيخةخمؤر ةم:يدوانزة
 و كاتى وةشاتكردنى مامؤسوا. شيَوةةم: يسيانزة
 ماتةمينى بؤ مامؤسوا. طرتنى كؤرِى ثرسةى ةم:يضواردة
 ئةو هؤنراوة و ثةخشانة شيعرانةى كة بؤ كؤضى دوايي مامؤسوا وتراون.  ةم:يةثانز
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 و بانطخوازى مامؤستا ئةحمةد بةشى دووةم: ذيانى زانستي

 مامؤسواكانى. يةكةم:
 و شةىيَكانى. خويَندكار دووةم:
 بةرهةم و نووسينةكانى. سيَيةم:
 اندا ئيمام و مودةرِيس بووة.ئةو مزطةوتانةى تياي ضوارةم:
 ى مامؤسوا.يو رِريشنب  خؤشةوي وى بؤ نان وى شةرعي ثيَنجةم:
 .و رِيَرِةوى مامؤسوا و ب وباوةرِ عةىيدة شةشةم:

 شةتواكانى مامؤسوا. حةوتةم:
 سوايشى نانايان و مامؤسوايانى ئايينى دةربارةى مامؤسوا ئةمحةد. هةشتةم:
 مامؤسوا نووسراوة. ئةو نووسينانةى لةسةرنؤيةم: 

 ييةكانى مامؤسوا دواى وةشاتي.انوةثرريذة بانطةم: يدة
 
 

 بةشى سيَيةم: دؤكؤميَنت و ويَنةكانى مامؤستا ئةحمةد

 دةسونووسةكانى. يةكةم:
 مامؤسوا. ئةرشيفي ويَنةكانى دووةم:
 ريذةكانى مامؤسوا دواى وةشاتى.ويَنةى ثرِسيَيةم: 
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 دةستثَيك
 جيهةان و كةلَةةثياواني   هةلَكةةوتواني  ذيةاني  وة برِوانينةة ميَةذووي  سةةر ة  طةر بةضاوي 

لة بواريَ يان نيةاتر لةة يةة  بةواردا      سياسةته دةبينو هةر يةكةي شكرو عةىيدةو بواري
 بووةتة نةاوداري  لةو بوارةدا بةمرريظايةتي دلَ ؤنانةي خزمةتكردني ث ثؤرِ بووةو لة رِيَي

جؤراوجةةؤر ثالَنةةةربوون لةةة ثيَطةيانةةدن و   كؤمةةةلَيَ شاكوةةةريجيهةةانه لةطةةةلَ ئةوةشةةدا  
ه ئةابووريي  نيشةوةجيَيه بةاروودريخي   شةويَم  هةريةكةيانه وة : هةلَكةةوتم  دةركةوتم

 .ه لة ثالَ ئةو شاكوةرانةشداه لة نيَةو هةلَكةةوتواني  نان ويي ه تةكنةلؤجيايسياسيي باري
وا لةيةة  كاتةدا سةةركردةبنه ب يةاربنه نوسةةربنه       ميَذوودا كةمن يان نةاوانةن ئةوانةةي  

بنه سياسةت مةداربنه موشةس ي ىورئةان بةنه    موجاهيدبنه حةا شوناس بنه حةا بيَذ
هةةلَيان   ئةو بانطةةوانو ثةيامةةي   بنه لة طةياندني ضة  و ىةلَةم بةدةست بن و كؤلَنةدةر

ئةةةو سةةةردةمةداو تةةا دوا  تةةاغوت و مؤةةهورِاني طرتةةووةه خةةؤ جياكةةةرةوة بةةن لةةة رِيةةزي 
   ؟ ذيانيشيان ثيَيان بؤَيَن:  هةناسةي

 ئينطؤيةزو ئةةمريكادا نولَة  و نريري    موسوةعمةرةي عيَراىي ئانيزي ئةوةتا لة كوردسواني 
 يكردبوو كة سةركردةيةك عيَرااه واي يةكةكاني ئةوان و رِذيَمة ية  لة دواي داط كةراني

كةوردان  شةيَمح ومةود( بيَوةة      ئةوان وة  شيَخي سياسةتةكاني بة هةلَويَ ت دذي بويَري
 خةؤي  ميذووةو لةو بارودريخة سياسةية كةةلَ  وةربطريَةت و كةسةايةتي     كةلَةثياواني رِيزي

بةةة  شؤرِشةكةشةةي بؤيمةةةت بةةة دنيةةا بناسةةيَمَه هةرضةةةندة كؤتةةايي وة  سةةةركردةيةكي
بةهةلَويَ ةت و بةويَر شةيَمح     شةيَخي  كةورد بووبيَةت. ه دوا بةةدواي    طةةلي شيَمح و  شك ر

شؤرشةطيَري وة    دووبارة بووةوةو هةلَكةةوتوان و   سياسي مةمحووده هةمان بارودريخي
بةةرنيان تةا دوا هةناسةة بةؤ      ( سةريبارناني و مةال موسوةشاي بارنانيي  شيَمح ئةمحةدي
ؤ ثةيَب ئةةوانيب ضةاويَ  هةلَخةةين  شةيَمح عوبةيةدولَؤَاي       نةكرده طةةر بة   داط كةران نةوي

ثة ان و   سؤران و شةيَمح سةةعيدي   و م  موحةممةدي بةدلي يي و مةال ئيدري ي نةهريي
كؤلَنةةدةر.. لةة    سةةركردةي  ومةد(ي  بةارنان و ىةاني   و شةيَمح عبدال ةالم ي   نةورةسيي
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خالَ وه لة ىؤناغة دوا  و شيَخي ةنوورييشار ئةوانيب مامؤسواي دواي ذياني ىوناغةكاني
ضةوسةاوان   خةواني  رِنطةاري  بزوتنةةوةي  دواييةكانيشدا سةركردةو موشةس و موجاهيدي

 ي عبدالعزيز( مامؤسوا  مةال عومسان عبدالعزيز( و هةروةها  مامؤسوا مةال عةلي جةنابي
 بوون.  بة شةهامةتبؤيمةت و 

 و ئي ةالميي  عةةرةبيي  انيزدا هةةنطاويَ  بةةرةو جيهةاني   ئة  كوردسةواني  طةر بة سةنووري 
 هةلَطرين ئةوا دةبينو نرير هةلَكةوتةيان لة بوارة جياجياكانةدا ثيَطةيانةدووةه لةة ليبيةاي    

ليبيةاداه هةةمان ئةةو نلَة  و      رِنطارخيواني رِابةرو سةركردةي "عومةر اتخوار"ي ئةوساي
 كةورد بةة تايبةةتي    عيَةراا و طةةلي   بةسةةر طةةلي   كة ئينطؤيزةكةان و هاوكارانيةان   نريرةي

شةيَمح ومةود هيَنةاه هةةمان سياسةةت و ب ريكةةي        هيَنايان و شك ويان بة شؤرِشةةكاني 
ثةيَ   سةةركردةي  وة  "عومةر اتخوةار"ي  داط كةرة ئيوالييةكان بوو كة شيَرة ثياويَكي

دونيةاداو تةا دوا    لةة سةران ةةري   ئةانادخيواني  شؤرِشي ىارةمانيَر طةياندو بووة رِةمزي
و دةسةت و   و تةؤناويي  سثيي حةشوا سالَيداو سةرو رِيشي 70 لة تةمةني ذياني هةناسةي

نةةكردةوة و دووا   سةاتة وةخةرَ خةاوي    هلةةو جيهةادو شؤرِشةة    ىاضة ماندو نةناسةةكاني 
: داط كةرو سةوةمكارةكان ئةمةة بةوو    ةئيواليي وشةشي بةرامبةر بة سيَدارةي

ئيَمة خاوةن حةىوه ئيَوةش داط كةره يان لةثيَناو ئةو حةىةدا  
 هةموومان دةمرينه يان سةردةكةوين..

داط كةةةرة  وة  كيَةةو بةةةرِووي  جةةةنائ ي ولَةةاتي مةغريبيشةةدا شةةيَمح عبةةدال ادري   لةةة 
ئةو دةظةرةوةه  ن بكةنة ناو خةلَكيثي يا شةرةن يةكاندا وةسوايةوة و نةيهيَشت نفوني

سةةةركردةو موشةةةك و  غةة ةت و جيهةةاددا شةةيَمح ومةةد عةبةةدةي مةلَبةنةةدي لةةة مي ةةري
بي ةوةم رِونةاكب و    سةةدةي  لة خؤ بوردةي ئةويب ىارةماني موشةس و ثاشان بؤ دواي
 يسةةةروةرمان  بةةةننا( كؤلَنةةةدةرو شةةيَخي (يسةةيد   ديةةن موجاهيةةدو موجةديةةدي

( دلَ و ئةايو  ئي ةالمبولي   ئةمانيبه طيانفيداي ذياني و بؤ دواتر ىؤناغةكاني رِةمحةتيي
طةةرم و   كؤن و نويَدا وةسوانةوةو خويَن و رِريحيَكةي  نلَ  و نريري جةرط ثؤلَايوه بة رِووي
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ئةةةوانيب  دلَثةةرِ لةةة ئيمانةةةوة.. بةةة دواي   هةةةناران الوي واىيعانةةةيان كةةردةوة الشةةةي  
و ضةؤ    موجاهيد خؤ دةنويَنيَي وة   د. عومةر عبدالرمحن(ي بيَ ضاوي تري الَةوانيَكيث

ئةةمريكا بةؤ هةميشةةيي نينةدان      و ئيَ وةش لةة نيندانةة نارِةواكةةي    بة تاغوتان دادةنيَي
 _خوايةان لةسةةر بيَةت    سةؤَاوي   _ثيَغةمبةرانيشةدا   ذيةاري  دةكريَ.. وة لةة شةلةسةويم  

لةسةةر   و موجاهيد ثيَ دةطات و ىةلَةةم و كةردةوة و شةةتواكاني    موشويي م(ي عبداهلل عزا
 كةاري  خةلي  و ناو نويَم طةرم و نةرمه دوور دةخاتةوة بةؤ نةاو طؤرِةثةاني    نانو نيعمةتي

ئةويب طةردنة بةرنو سةرة بةيَ   ثةن  ش ه بة دواي و كابول و ىةندةهارو دريلَي جيهاديي
 بةةيَ ويَنةةة لةةة نيَةةو جةرطةةةي  موجاهيةةدان ئةمحةةةد ياسةةيم  خيشةةيَ الشةةة نةنةويةكةةةي
دةنويَمَ و ثيَيان دةلَيَ: يان دةبيَ ئيَمة بةو يةا ئيَةوة     نايؤنيزمةكاندا خؤي

 .. بةؤ ئةةوالتر ضةاو هةةلَ ِين هةلَكةةوتوان و ىارةمانةاني      
وة   جةوهةر دريداييف و ئةسالن مةسخادوف(  شيَرة ثياواني تي ئي الميولَا رِريذهةلَاتي

جطةةر طؤشةةكانيان لةة     موبارةكيةان و بةة شةةهيدبووني    جيهةادي  بة خةويَن و عارةىةةي  
 و سةروةرييةكاني ميَذوويان بؤ تؤمار كردووين.  طرريننيي

ةو ثيَوان بؤَيَو: ئةةو عةىيةدةو   بةرِيَز ليَرةوة دةمانةويَت ئيَوة بة وريا بيَنينةو خويَنةراني
ثةيَ طةيانةدو كردنيةة     نةوةكاني ثيَشرتي هةلَكةوتوان و ىارةماناني غ ةت و سةربؤَنديةي

ضةوسةاوانه هةةر هةةمان بة و عةىيةدةو شةةهامةت بةووه         رِنطارخيواني بزايف سةركردةي
 ئةان  "ئةمحةةدي  ىور جةنابي مامؤسواي موشةسة ي  نةث اوي بة وي اري بةرني طةردني

بةؤ هةيت تةاغوت و     ذيةاني  تةا دوا هةناسةةي   بةةرني  هةةلَطرتبووه سةةري   كاكة ومةودي" 
لة ديةن بةرير بةيَ لةة      شةرموو:  ئةطةر توندرِةوي نةكردو نريرجاريب دةي نريرداريَ نةوي

ئي ةالمييه ئةةوا بةنةدة تونةدرِةو تةرين       بةرطريكردن لةة شةةرةف و ئةةخالا و كةةلووري    
ليَكردبةوو ئامةادة نةةبوو تؤنىالَةيةة  موسةاوةمة لةسةةر        هةر ئةةوةش بةوو واي  كةس (ه 

ئي ةالمييه ض   بضوكرتين بةنةديَكي ئي ةالم بكةات ض بةةر لةةذيان و خةةباتي بزووتنةةوةي       
 .دةرةوةو ض لة ذيَر ششارة نيَو خؤييةكاندا شاخ ض لة سياسةتي لةخةباتي
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ه ه شيداكارييه نةبةنييثرِ لة سةروةريي و ذيانيئيَ وا دةمانةويَت لةم رِيَطةيةوة بضينة نيَ
و رِاسوةىينةه لة نةسرةوتنه لة  عةمةليي ئيخالسه لة كؤضه لة جيهادي ةثرِ ل

مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحووده   ىورئان جةنابي يناناو موجاهيدو موشةس  يةة
و  ئةابووريي  و بةاري  و ثيَطةةي جةوطراشيي   سياسةيي  بارودريخي نريري لةطةلَ جياوانييةكي

موجاهيداه بة بةةراوورد لةطةةلَ هةةمان     مامؤسواي و كؤض و حةسرةتدا لة ذياني ئاوارةيي
 نةةةوةي لةطةةةلَ هةلَكةةةوتووان و ىارةمانةةاني   و ئةةابوريي سياسةةيي بةةارودريخ و ثيَطةةةي 

 ثيَشوودا. 

ةبووة نة ةاليةة   مثؤرِ نةبوونه بة تةةنها  جةنابي مامؤسوا ئةمحةد تةنها لة ية  بواردا ث 
ليَهةاتوو   ىةتيس بكاو بةسه وة  مةال بووه وتاربيَذيَكي مزطةوتيَكدا خؤي لة ضوارضيَوةي

خةةواو  ئي ةةالم وة  وي ةةوم  و نرير بةةويَرو نرير حةةةا بيَةةذ بةةووه بنةةةما شةةةرعييةكاني    
ر دةمه هةةر لةسةة  دةسةلَاتداراني سةةر  ثيَغةمبةرةكةي شي دةكردةوة نة  وة  وي وم

نةةترس لةة    كوردسوان وة  وتاربيَذيَكي طوندةكاني داطرتم بوو دواي ئةو حةا بيَذييةي
لةة   ه لةة خورمةالَ  رِةمحةتي مةال عةبدولَؤَاي طولَثي مزطةوتي مينبةرة حةا شووناسةكةي

مامؤسةةةوا مةةةةال ئةمحةةةةد  جةةةةنابي وتارةكةةةاني وةيدا لةبةةةةر ئةةةة -ن  1979 - سةةةالَي
ئةةوان   بةعس و بة دلَةي  كوردسوان بوون لة سياسةتة ضةثةلَةكاني خةلَكي ورياكةرةوةي

كةردوو ماوةيةة  تيايةدا     سةؤيَماني  ئةمنةة سةوورةكةي   نةبوونه بؤية مامؤسوايان رِاثيَضي
 مايةوة. 

كارامةةو   بةويَرو بةة جورئةةت بةوو نوسةةريَكي      وتاربيَةذيَكي  مامؤسوا وة  ئةوةي جةنابي
 شيكةرو هيةزري   بابةةتي  هةةبووه لةة نوسةيم    ىةولَي  بويَرانةةو ب يَكةي   و ىةلَةميَكي دةست

و  ريَزمةاني كةورديي   و نوسيم كورديي وريا بووه لة نماني  و نةتةوايةتيدا نرير ئي الميي
 رِريذمانةوانيشةدا بةة شةايةتي    بابةتي خالَبةنديداه  نوسةةرييَكي كةةم ويَنةةبووه لةة بةواري     

 (1 رِريذنامةوانان نرير ليَهاتوو بوو. ئةهؤي

                                     
   ( ئةم دةسثيَكة لة نووسينى: ثاريَزةر عابيد كاكة مةمحوودة.1  
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لةم دةسثيَكةوة دةمانةويَ برريينة ناو ثانؤرامةاى ذيةان و بةرهةةم و تيَكؤشةانى جةةنابي      
مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودةوة كة لة هةر سيَ بوارى  بانطةوانه كؤضه جيهاد( جةيَ  

تةوانى دونيةا   دةسوى بةرضاوو ديةارى هةةبووة و بةة تةمةةنيَكى كةةم و ثةِر بةرةكةتةةوة        
 بةسةر بةرنيي و رِوو سوورييةوة بةجي بهيَؤَيَ.
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 اسي يةكةمب
 و رِةضةلَةكى و بنةمالَة و نازناو ناو و كةسناو

 ني:وناوو سالَ و وشويَني لة داييكبو

ئةةو سةالَةداو لةة     نرير بةثيت و بةرةكةتي يدا لة وةرنيَكينايين( 1950  سالَى لة بةهاري 
لةة بةاو  و    هسةةر بةة ناحيةةي خورمةاَل و ثاريَزطةاي هةَلةةةةي شةةهيد        طوندي يالَانثيَي

لة دايي  دةبيَ و ضاو بة دونيةادا   هدايكيَكي ماندوونةناس و خواوي ت و دين خؤشةوي ت
لةة خؤشةوي ةوييان بةؤ ثيَغةمبةةري نةاندارو      هةلَديَمَه ثاشان ناوي ليَ دةنيَن  ئةمحةد( 

(ه واتةةة نةةاوي:  ئةمحةةةد كةةورِي كاكةةةه كةةورِي   لللو  ملل  آاهلل ع يللو   ىصلل سةةةروةرمان  
 مةمحووده كورِي عةليه كورِي خدرة(.

 :كةسناوو شؤرةتى 

هةرضةند لةناو كؤمةلَطةى كوردةواريدا كةسناوو كونيةو شؤرةت باوو عادةت نيةه بةالَم  
بةاوكي  ةد لةة ماَلةةوةو لةةناو هةنةديَ  لةة دريسةت و خؤشةوي ةوانيدا بةة          مامؤسوا ئةمحة 

 (ه بانط دةكرا.شاروا
 :ىنازناو 

مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود لةناو خةلَكيدا بة ناوي باوكيي و باث ييةوة بةةناو  
يَةوةوة بؤ ئةوةي كةة نريربةةي كويَة  و نووسةراوةكاني     بانط بووه هؤكاري ئةوةش دةطةرِ

ري نووسةةرابوو  ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوود(ه بةةةالَم لةةةناو دريسةةت و خؤشةوي ةةوة   لةسةةة
نزيكةكاني بة  مامؤسوا مةةال ئةمحةةد( يةان  مةةال ئةمحةةد( نةاونةد دةكةراو بةانطي لةَي          

 وة جارجارةش بة  مةال ئةمحةدي ياالَنثيَ( دةناسرايةوة. هدةكرا
  (1ة )بؤ بينينى وَينةكانى باسي يةكةم، بِروانة ثاشكؤي ذمار* 
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 دووةمباسي 
 ثيَطةيشتن و تيَطةيشتني مامؤستا

بيَ" لةة خانةةوادةو    ةمحةتي خواي ليَجةنابي مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود "رِ
بنةمالَةيةةةكي دينةةدارو خواوي ةةت ثيَطةيشةةت و ثؤةةةكاني ذيةةاني منةةدالَيي و ميَةةرد منةةدالَي  

وندي نيَةدي خةؤي ذيةاني بةسةةر     بةسةر برده وة  هةموو منداالَني ئةو سةردةمة لةناو ط
شواني مةرِو ماالَتي كردووةو هةر لة مندالَيةوة طويَ طريي و سؤنو خؤشةوي ةر   ةوبردو

و ئةدةؤ و شةرم و حةياي ثيَوة ديار بووةه وة نيةاد لةة براكةاني تةري طةويَطر بةووة بةؤ        
شةرمانةةةكاني دايةة  و بةةاوكيي و دلَةةي نةشةةكاندوون.. حةةاجي كاكةةةي بةةابي مامؤسةةواش    

بةةووةو نانايةةاني عةمامةةة سةةثي نرير خةةؤش وي ةةوووةو هةميشةةة ريَةةزو  دار كةسةةيَكي دينةة
حورمةتي نياتر لة "مةال"يان طرتووةه هةر ئةةوةش بووةتةة هؤكةارو ثالَنةةر بةؤ ئةةوةي       
مامؤسةةوا ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوود بنيَردريَوةةة بةرخويَنةةدني حةةوجرةو وانةةةو نان ةةوة      

 ..كاني المييةئ
ؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةده ئةةةويب بةةة هةةةمان شةةيَوة ئةةاشرةتيَكى  خاتوونى دايكةةى مامدايةةة 

نةمحةةةتكيَب و هةميشةةة بةةة ثةةةرريش بةةووة بةةؤ باشةةرت خزمةةةتكردن و ثةةةروةردةكردنى 
مندالَةكانىه بؤية هةميشة ئارةنووى ئةوة بووة كة يةكيَ  لةة كورِةكةانى بنيَردريَوةة بةةر     

طونةدى يةاالَنثيَي نيَةدى     خويَندنى نان ةوة ئي ةالمييةكانه بةتايبةةت ئةةو كاتةةى كةة لةة       
مامؤسوا مةةال ئةمحةةد دةبي ةَر كةة مامؤسةواى طوندةكةة وانةةى ئةايينى دةلَيَوةةوة و          
ىورئان شيَرى ىوتابيان دةكاته داية خاتونيب خيَرا دةسوى مامؤسوا ئةمحةد دةطةريَ و  
دةيباتة خزمةتى مامؤسواى طوندةكةة بةةناوى  مامؤسةوا سةةيد ح ةيَن( و هةةر لةسةةر        

امؤسوا ىورئان خةمت دةكات.. جةةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود لةة       دةسوى م
كةش و هةوايةكى بةم جؤرةدا طةورة دةبيَ و تةمةةنى منةدالَيي و الوى بةسةةر دةبةات و     
دوور لة دريست و هاوةلَي خراث و دونياى ماددة طةةرايي سةةرن  راكةيَب و لةة طونةديَكى      

يَطومةان كاريطةةري ئةةريَنى هةةبووة لةسةةر      جوان و ئاوو هةوايةكى سةانطار.. ئةمةةش ب  
 ثيَطةيشنت و تيَطةيشونى جةنابي مامؤسوا مةال ئةمحةد "بةرةمحةت بيَ".
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 باسي سَييةم
 ضوونة حوجرة و برِينى قؤناغةكانى مةاليةتى

وة  ثيَشرت بامسان كرد جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود لة كةش و هةوايةكى  
 خؤشةوي وى بؤ خواوي وى و دينداريي ذياوةه بةاو  و دايكيشةي   نرير طو اوو ئارام و ثرِ

ثالَثشوى سةرةكى بوون بؤ ئةوةى بنيَردريَوة بةر خويَندنى ئي الميي و يةكةم حوجرةى 
طوندى ياالَنثيَ كة جةنابي مامؤسوا "سةيد حوسةين" لةويَ ثيَشنويَذو وانةبيَةذي ىورئةان   

( سةالَى دةنيَردريَوةة   7بؤ  6امؤسوا لة تةمةنى  و ئادابي ئي الميي بووة.. بؤية جةنابي م
بةر حوجرةى مزطةوتى طوندو لةويَ لةة خزمةةت يةكةةم مامؤسةواى  م. سةةييد ح ةيَن(       
دةست دةكات بةة خويَنةدنى ىورئةان و ئةةلف و بَيةي عةةرةبي و ئادابةة ئي ةالمييةكان و         

ويَبةةكانى:  تةجويدى ىورئان.. ثاش ماوةية  هةر لة خزمةت مامؤسوا سةييد حوسةين ك
 ئةمحةديي و طولَ وانى سةةعديي و عةةواميؤي جورجةاني و بوركةةوى( دةخةويَمَ و نرير      
سوود وةردةطرَي لةة خزمةةت مامؤسةوا سةةيد ح ةيَن و هةميشةة باسةي ضةاكةو لةوتفى          
مامؤسوا سةيد ح يَنى دةكرد.. شايانى باسةة تةا نووسةينى ئةةم ذياننامةةيب مامؤسةوا       

دانيشةوووى شةارى مةةريوانى كوردسةوانى ئيَرانةة.. وة       سةيد حوسةين لةة ذيانةدا مةاوةو   
بةسةردان هاتة شارى هةلَةةةى شةهيدو لة نزيكةوة سةردانى مةالَى مامؤسةواو مةةنارى    

 مامؤسوا ئةمحةدي كرد..

ثاشان مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحوود بةؤ درَيةذةدان بةة خويَنةدن دةضةيَوة طونةدى         -
ي "مامؤسوا مةال موسةوةشا" ضةةندين كويَة  لةة      هانةى دن( و لةويَب لة خزمةتى جةناب
 نان وةكانى نةحوو و صةرف دةخويَمَ..

ثاش ئةوة دةضيَةوة طوندى  تةثي سةشا(و لة خزمةت جةنابي مامؤسوا "سةييد نةج   -
الدين" دةميَنيَوةوةو لةخزمةةت جةةنابي مامؤسةوادا نرير سةوودمةند دةبةَي بةتايبةةت لةة        

 م ات.. نان وةكانى مةنويق و شي ة و 
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دواى ماوةية  مانةوة لة طوندى تةثي سةشا دةطةريَةةوةوة طونةدى  هانةةى دن( و بةؤ      -
جةةاريَكى تةةر سةةوود مةنةةد دةبةةيَ لةةة نان ةةت و نانياريةةةكانى جةةةنابي "مامؤسةةوا مةةةال     

 موسوةشا".. خودا لة هةموويان خؤش بيَ..
ؤسوا ئةمحةد كاكة ثاشان وة  داؤ و نةريوى شةىيَ و نان وخوانانى كؤنه جةنابي مام -

مةمحوود لةطةلَ هةردوو هاوريَ و خزمانى بةناوى  دكوؤر ئةمحةةد نيعمةةتى و مامؤسةوا    
مةال عيزةت دناوةري( بةرةو كوردسوانى ئيَران كؤض دةكةةن و طونةد بةة طونةد دةطةةريَن      
بةدواى نان وداه تا لة طوندى  بال ( دةط سيَنةوةو لةويَ لة خزمةةت جةةنابي مامؤسةوا    

اىرى بالةة  و ىوتابيةةةكانى وة   سةةةيد مةسةةعود( دةسةةت دةكةةةن بةةة خويَنةةدنه  مةةةال بةة
مامؤسوا ئةمحةدو هاوريَكانى لة خزمةت مامؤسوا مةال باىر بةة شةيَوةى  سةةماو( واتةة:     
طويَطرتن لة وانةكانى مامؤسوا سوود مةند دةبيَ و بةالَم بة شةرمى لةة خزمةةت مامؤسةوا    

 ةال باىر بووة وانة ئايينيةكان دةخويَمَ.سةييد مةسعوود كة ىوتابي مامؤسوا م
ماوةية  لة طوندى  بال ( دةميَننةوةو ثاش ماوةية  مانةةوة لةة كوردسةوانى ئيَةرانه      -

برِيار دةدةن خؤيي و هاوريَيانى بطةريَنةوة شارريضكةى خورمالَ و لة مزطةةوتى طةةورةى   
سةت دةكةنةةوة بةة    خورمالَ و لة خزمةت جةنابي "مامؤسوا مةةال ومةد بةهائةةدين" دة   

 خويَندن و ماوةيةكى نريريب لة خزمةت مامؤسوادا دةميَننةوةو سوودمةند دةبن. 
ن. دةطاتةة طونةدى نةةويَ و     1966ثاشان هةر بةؤ طةةرِان بةة دواى نان ةودا لةة سةالَى        -

لةويَب لة خزمةت مامؤسوا مةةال وةممةةدى "مؤضةةور" دةميَنيَوةةوة و سةوودى نرير لةة       
 ردةطريَ. جةنابي مامؤسواش وة

رِوو لةةة شةةارى نان ةةت و رريشةةنب ى هةلَةةةةة دةكةةات و  ( 1967و لةسةةالَى  كؤتاجةةار  -
دةضيَوة حوجرةى مزطةوتى  دار ال الم( و لة خزمةت جةنابي مامؤسوا "شةيَمح نورالةدين   

 موشوى" دةميَنيَوةوةو سوودى نرير لة جةنابي مامؤسوا وةردةطريَ.
طةوتى طةورة  اجلامع الكب (و لة خزمةت جةنابي لة شارى هةلَةةة دةضيَوة مز دواتر -

مامؤسةةوا "شةةيَمح خالةةدى مةةوشويي" و لةةة خزمةةةت جةةةنابي مامؤسواشةةدا ماوةيةةةكى نرير  
 دةميَنيَوةوة و سوودى نريرى ليَ دةبيمَ..
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ثاشان هةةر لةة هةَلةةةة ماوةيةةكيب دةضةيَوة خزمةةتى مامؤسةوا مةةال وةممةةدى           -
 ح ان( و لة خزمةت مامؤسواشدا سوودمةند دةبيَ..عةبابةيؤيَ لة مزطةوتى  دار اال

وة كؤتا طةرِان و مانةوةى مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكةة مةةمحوود "بةرِةمحةةت بةيَ"      -
مزطةوتى ثاشا بوو لة شارى هةلَةةةى شةهيدان و لةةويَ لةة خزمةةت جةةنابي مامؤسةوا      

 1971ؤمى( لةة سةالَي   مةال عومسان عبدالعزيز ئؤىرة دةطريَ و تا وةرطرتنى  ئيجانةى عي
 عومسان عبد العزيز دةميَنيَوةوة.نه لة خزمةت جةنابي شيَمح 

دواتر هةر لةة خزمةةت مامؤسةوا مةةال عومسانةدا لةة مزطةةوتى ثاشةا دةميَنيَوةةوةو لةة             
ن( دةضةةيَوة  ثةةةاانطاى ئي ةةالميي هةلَةةةةة( كةةة جةةةنابي     1967/  1/  24بةةةروارى  

رِةمحةةت بةيَ" بةريَوبةةرى دةبةيَ و بةسةةركةوتوويي      مامؤسوا مةةال عةةىل عبةدالعزيز "بة   
هةةر ئةةم مانةةوةو طةيشةونى مامؤسةوا       ش تةواو دةكةات. ثةاانطاى ئي الميي هةلَةةة

ئةمحةد كاكة مةمحوود بة جةنابي مامؤسوا مةال عومسان عبدالعزيز لة مزطةةوتى ثاشةاو   
تةنانةت رِةورِةوةى  مزطةوتى شاشيعىه بو بة طةورةترين طؤرانكاري شيكرييه عةىيدةييه

 ذيانى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودى دةطؤرِيَ..
دةكةةويَت   عومسان "بةرةمحةت بةيَ" بةؤي دةر  ثاش ئةوةى كة جةنابي مامؤسوا مةال  

كة مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود ىوتابيةةكى نيةرة  و وريةاو ضةاو كراوةيةةه جةةنابي       
و وة  كةورِي خةؤي    مامؤسةوا ئةمحةةد   مامؤسوا مةال عومسان طرنطييةكى نرير دةدات بة

 دةنيَت..ات و ضةندين وانةى تايبةتى بؤ داح ابي بؤ دةك
ثاشان هةر لة خزمةت جةنابي مامؤسوا مال عومساندا  ئيجانةى عيؤمى( وةردةطةريَ و    

لة ئاهةنطى وةرطرتنى برِوانامة نان ويةكةيدا هةر ية  لة جةةنابي مامؤسةوا مةةال عومةةر     
ؤسوا مةال صةالَ  عبةدالكري  و مامؤسةوا مةةال وةممةةدى عةبابةةيؤيَيي و       عبدالعزيز و مام
 دين و جةماوةريَكى نرير لة خةلَ  ئامادة دةبن.ةمجةمامؤسوا سةيد ن

( سالَ بةةدواى خويَندنةةوة دةبةيَ و ئةةو     18بةكورتى جةنابي مامؤسوا ئةمحةد ماوةى   
ميي تةرخان دةكةات.. خةواى   ماوة نريرة لة تةمةنى بؤ وةرطرتنى نان ت و نانياري ئي ال

 طةورة ليَي وةربطريَ..
 (2)بؤ بينينى وَينةكانى باسي سَييةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة  *
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ة مامؤسوا ب ان عبدالعزيز(يةى كة جةنابي مامؤسوا  مةال عومسدةىى ئةو ئيجانة نامة
 ى داوة ئةمحةد كاكة مةمحوود(

ذددش ئدد الن ا ددااه ص   ددىيف   احلمدد د  ب اتا ددى ذادد، وا ددىيف ص ادد      دد   ى    ) 
صئه  ذا، صح انيتى نظ م ماكدىيف صانتظد م موداتذ  ىيف ص مسدش  د ن ا د ني  اا دتم        
ا عام ن ا راسخني ا تمسش هم صرثن األنليد ن اهده  س سدي  الرسدانييف مسد مش هدت ئد ه         
فد، ا عددني صش  هد ه ع ا عددنييف صن در  مددش  دي ئدد،ن مدش ذياددىيف ص د  حدد ب احل دد          

 ا لني. 

لك اهل  ي إ يك اع م  ص   غ سق اجله  نيف صسام ذا،  د يك ا ا اد     يِّ ذا، حلي
سدي ن  صمتشند  جمد  الظهدر     يف ال نضد نتا  صجدى ج تدى اظادم ا    اىل ج نلك حيث إ

األمتيف فدد  ا ا كاددط ال،اخددميف حدد  ا تحدد س اددني  تسددم ا تجددت  صا عدد ميف صذادد،   ددى     
 صن ح اى اراهني اإلستا من صجنتم اهل امسن   احلي صاحلرم.

 اددش ا خددي  )الددالافياددتب ا علدد  ا عدد جطيف ا  رمسددق   بددر ا ددتنت  صا عوددي    : اعدد ص
)ذثمدد  ( ذ دد  ذاهمدد  الاددك ا ددرحيم الادد  : ن  ا عاددم  ددتان  دد رع مرفددت    ا عطمسط(ذلدد 

شمستضعيف صنس   غرر متضت  ش مسرفدعيف مدش اذتودم ادى فدال مسضدي صش مسهدا،يف صمدش         
 ظدد هرا ا مسدد ا صاألح  مسددث  نذددرع ذاددى ف ددم حددطي ا دد ني  صا حددرس مسلادد،يف ص دد      

ُ دي  هلدي  مسلخ دتلتاي ا يدت مسشل مسلع انم دت ل صلا يدت مسشل شن مسلع انم دت ل        ..]: صا ث ر ذا، و كيف ص  ب  ع ىل
 .[ إانَّمل  مسلتلتل ير  ُنص ُ تا األنْ لل   

م ددا ُكم  صلا يددت مسشل مسلر فنددع  ا ايددى  ا يددت مسشل  ملا ددتا  .. ] ص دد ب: .[صلُ ددي  رل ِّ  ا  ن ددم ذ ْام دد ..] ص دد ب:
إوا نرا  ص ((.  اد ادى حد ا مس اهدى   ا د مسش    مش مسر))  ص  بيف  [..ُنص  تا اْ ع ْامل  لرلجل ٍا

ا  اددىيف نفضددي ا دد مسش   س  ا دد مسشيف صنهلمددى رئدد عيف نفضددي ا علدد     فاهددى اد اعلدد  حدد ًا
  د   مرحلد  ا، )ا تر .   ب   تا  اش ذخ ب: مس رستب اد جئت نطا   ا عاميف  د ب: ) 

ا عاددميف فددا  ط  دد  ا عاددم  تح ددى الالاكددن ايجاحتهدد يف ثددم مسر دد   اعضددهم اعضددً  حتدد، 
مسلا تا ا خم ن ا  ني  مش جلتهم لد  مس،  د يف صإ  فضدي ا عد ى ذاد، ا ع اد    ضدي        
ا امددر ذادد، سدد ار ا كتا دد يف صإ  ا عامدد ن هددم صرثددن األنليدد نيف صإ  األنليدد ن ى مسترثددتا 
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  دد، ادد  عام )) ددرم اد صجهددى:  ص دد ب ذاددم .((ا ا عاددم رهمددً  صش  مسادد رًا ص كدداهم صرثددت
صنمثد ب   ((ن  مس ذيى مش ش حيخاى ص  ، ا جلهي ومد  ن  مستد ن مادى مدش هدت فيدى       ئرفً 

ث صا ثدد ر  ددث سن صذددش و رهدد  غادد،  كتنهدد  ئدده سيف صإ   ددش    مسددهددتع ا مسددن صاألح  
عراج ه امستدى إىل  إهت ى ااتر ذا مستى  ع ىل اىل م ارج هتع الاالن ا خاينن صار ا، مب

معدد رج هددتع الر لددن ا عايددنن  دد ح  اواددق ا لهدد، صا  ضددي اجلاددم نحدد، صحلددي   
صفاى اد ش لد   سدي   ا دثااني احلليد  الود، ، سدي ن         )نمح     ى جمت ( الال

 صمتشن  جم   ا، اد ذايى صسام صذا،   ى ص حلى صمش صاشع. 

 ث  مش ا طم   ايين صاياى ا لحث ذدش رمدت      ق   ارهن مش األصا ن اي ص ع   ا ا  
ا  ددرص  صاأل ددتبن صا كهددن ذددش  اددت  الااددتب صالعاددتب فتجدد ن ع  اتحاددم باددي  
ا ت دد رمسح حرمسددً  ص مياددً يف ص ت اددم اددتب معدد رق ا عاددتم  دد   ً  صنمياددً ن فيجط ددى اعدد  

ذاددم ننددم  خددت نهدداًل نالع هدد س اايدد م ا خدداش ا خدداينن صا هدديم الرضددينن صإ   اددت 
ت كن ص كش  هلهً  ايهاه ن ص هل ثً  ايومس ب األذالم ات رمسح م   يخر هلدم مدش ا عادتم     

 م  نج  نم سي ي صمتشي ا تي     ادى ثاد ن صذايدى اذتمد  ي ئديخم صنسدت وي       
صا دد ي )ا هدديد ذلدد  ا عطمسددط( نددت ر اد مر دد عن صننعمددى لددتارع    ار اوادد ن صذددش         

رن متشند   حد ا طا ا لحدر  ى هريف احل  ا تي جطصا ظنست وع اجل مع اني ا عامم ا ل طش 
ا خي  الال )ذل ا ا  ر(      اد سرعن ذش ئديخى صنسدت وع اجلد مع  عامدم ا ظد هر      

ادش متشند  )ذلد ا رمحش( نسدكاهم اد     اصا ل طش فرمس  ا طم   متشن  )نمح  ا ات ئم( 
ند  )جمد    مظهر ن ، ق الادك الع،د، متش   ع ع ىل نذا، فرا مسح اجلا  ن ذش نست و

او،ددم( نددت ر اد مر دد ع ذددش نسددت وع التخاددق ادد واق ا رادد نم متشندد  )ذلدد ا رمحش  
ا ا ددترانم ) ددل ن اد نفادد ي الدد صرانم( ذددش صا دد ع وي       عذددش نسددت و  ا رص ايدد نم(

يي ا  يض اجل رى )مود، ، نفاد ي ا طمسلد ري( ذدش نسدت وع ا دتي مسخديي ذامدى  خد         
فخر  ن اد نفا ي احلخني  ا  ي( ذش صا  ع األ ى ) لا تا ي ذا، نهي ا لال  صا لتا

متشن  )إاراهيم اش حي ر( ذش صا  ع األ رم األجم  متشن  )حي ر اش نمح ( ذش صا  ع 
األنتر )نمحد  ادش حيد ر( ذدش صا د ع األفخدم األ مدي )حيد ر األصب( صهدت  اميدت ئديد            

)نوددراد  م(  اميددت ددمتشندد  ) مسددش ا دد مسش ا كددتر ي ا لال   اإلسددالم  دد ر ا ااددني   
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اواخ  م(  اميدت متشند  )م  اجد  (  اميدت ا عادي احلد  ي ا عهدر )ا خدي   ا هدرمسن          
اجلرج نم(  اميت )مل رك ئ ع ا لخ ري(  اميت ) ،  ا  مسش ا را ي(  اميدت )ا عالمدن   
ا ه ا ي(  اميت )ا ك    ا اطصمسين(  اميت نام الع ىل إم م احلرمني )ذل  الادك ادش   

را س ص ددلح حددت اإلجدد  س صاإل نيددت )ناددم ط  دد  الكددم( صهددت    مستسددن اجلددتمسين(  ام 
اور ددن مددش )ناددم ذثمدد   ال راددم( صهددت ذددش )ناددم ذمددرص ا طجدد جم( صهددت ذددش سددي     
ا ، ا تني )جاي  ا ل  ا ي( صهت ذش ح  ى )ا خري ا خا،م( صهدت ذدش  د ج األص يد ن     

ايى غدر س  )العرصق ا كرحم( صهت ذش اإلم م الر ض، اإلم م )ذام ا رض ( صهت ذش ن
جل ع األذ ظم اإلم م )متس، ا ك ظم( صهت ذش نايدى   ئدن غدتامض احلاد اق اإلمد م      
)جع ر ا و  ق( صهت ذش نايى نسع  ا خع ان اإلم م )احلخني سي   ا هه ان( صهت ذش 
نايى اإلم م اهلمد م نسد  اد ا    د  اد   م مسادن ا عادم )ذادم إادش نادم ط  د (  در م اد            

س  دد ق ا تجددت  الخوددتا ا لادد م ا مددت  صا اددتان صجهددى صهددت ذددش حضددرس  ر 
العاددت  صاحلددتع الددترص  صالكدد   الهددهت  ا كاددط ال،اخددم حاي ددن اد األذظددم    

الود، ،(  دا، اد ذايدى     مع   ا و ق صا و  ن سي   ا ثااني )نام ا ا سم جم 
ذايدى   األمدني  صذا،   ى ص حلى صسام صهت ذش نمدر وي ا ا دتر الدلني اتاسد،ن ا درص      

 ا و الس صا خ الم. 

ا اهم نفض ذايا  مش ار د  هم صنسداك ااد  مخد  ك  رامد  هم ذاد  ا ت دتق ادني مسد مسك          
 صن ر  ا  حتن ا خع  س  م  ا  صاحتم خب متن ا هه  س  ج  ا   مني.

.صا والس صا خالم ذا، سي   الرساني ص حر  ذتان  ن  احلم  د ر   ا ع لني

 .ط جم ا عطمسذثم   ذل  / اجمليط

 اليال مسن 1971                                                   
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 رةمضواباسي 
 هاوسةرطيريي و ثيَكةوةنانى خيَزانى مامؤستا

( سةالَه برِيةارى   22كاتيَ  كة تةمةنى مامؤسوا مةال ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود دةطاتةة       
ةوة بةمَ وه ثاشةان بةؤ ئةةو     ئةوة دةدةن كة مامؤسوا هاوسةرط ي بكةات و خيَةزان ثيكة   

مةبةسوةش جةنابي مامؤسوا لةطةلَ  مةحبوبة( خانى كضي "حةاجى سةديق شةةرةل" لةة     
( نايينةةى هاوسةةةرط ي دةكةةاته شةةايانى باسيشةةة "حةةال سةةديق شةةةرةل"  1972سةةالَى  

دانيشوووى شارريضكةى خورمالَ دةبيَ و ثياويَكى ديندارو خؤشةوي وى ناو خةلَ  بةووةو  
نانايان و ثياوضاكاندا دريست و هةاورِيَ بةووة. خةوا لةة هةةموويان خةؤش        هةميشة لةطةلَ

 بيبَ.

بةلَيَ  مةحبووبة( خانيب لة ذيان و تيَكؤشانى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود دا جيَ  
دةسةةوى طةةةورةو ديةةارى هةةةبووةو بةةةهؤي سةةةرىالَي مامؤسةةوا بةةة دةعةةوةو هيجةةرةت و  

رسةايي ذيةان و بةةخيَوكردنى مندالَةةكانى لةسةةر      جيهادةوة دةتوانو بؤَيَو نريرترينةى ىو 
شةةان بةةووة.. وة ئيَمةةة وة  منةةداالَنى مامؤسةةوا شةةايةتى ئةةةوة دةدةيةةن كةةة دايكمةةان     
طةورةترين ثالَثشوى ذيان و مجوجولَةكانى مامؤسوا ئةمحةد بووةه بة تايبةةت لةة ذيةانى    

دةطةرايةوة مالَةةوةو  ( مانط نة 2ئاوارةيي ئيَران.ه نريرجار جةنابي مامؤسوا ئةمحةد بة  
( منةدالَ ضةؤن طةةورة كةرابن و     9دوور بوو لة خيَزان و مالَ و مندالَى خةؤيه ئةيرت دةبةيَ     

ثةةةةروةردة كةةةرابنه بؤيةةةة حةةةةىى خؤيةةةةتى مانةةةدووبوون و ئةنيةةةةت و ناسةةةؤرييةكانى  
 مةحبووبةخان(يب لةبةر ضاو بطة دريَ و لةة ثشةت مامؤسةوا ئةمحةةدةوة طةةورةترين       

ة  مةحبووبةةخان( بةووة.. خةوا لةة مامؤسةوا خةؤش بةيَب و ثاداشةوى         ئاشرةت هةبووة ك
 مةحبووبةخانيب بداتةوة.

جيَي باسة  نةنة ماجةمو( كة دةكاتة دايكى مةحبووبة خةانه لةة ذيةان و خزمةةتكردنى     
و  دةعوةو هيجرةتى مامؤسوا ئةمحةد دا جيَ دةسوى هةبووةو لة رِاسويدا طوند بة طونةد 

و هةميشةةة لةةة خزمةةةتكردنى ميةةوان و  ي مامؤسةةوادا طةةةرِاوةشةةار بةةة شةةار بةةة دواى مةةالَ
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مندالَةكانى مامؤسوادا بووة.. هةر بؤية جةنابي مامؤسوا ئةمحةديب ريَزيَكى شراوانى لةة  
 هةلَدةسواية سةرثيَ.ماجة( دةطرت و نريرجار لةبةرى   نةنة

 (3)بؤ بينينى وَينةكانى باسي ضوارةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 باسي ثَينجةم
 وةضةو نةوةكانى مامؤستا مةال ئةحمةد كاكة مةحموود

نايينى خيَزانةى ثيَكةةوةناه خةواى ثةةروةردطار      1972دواى ئةوةى كة مامؤسوا لة سالَى 
ضةند مندالَيَكى بةخشيية جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودو هاوسةرىه ئةوانيب 

 ضوار كورِو ثيَن  كت بوون. 
ن. لةة طونةدى بناوةسةووتةى سةةر      1975روا ئةمحةد كاكة مةمحوود / لة سةالَى  شا -1

بةىةناى ثيَنجويَن لة داييكبةووة.. تةا وةشةاتى جةةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد وة  شةؤشيَرو        
ثاسةوان لة خزمةةت مامؤسةوادا بةووةو لةة خةةباتى شةاخ و شةاردا مانةدوبوونيَكى نريري         

 لةطةلَ مامؤسوادا كيَشاوة.

ن. لة طوندى بناوةسووتةى سةر بة  1976ةمحةد كاكة مةمحوود / لة سالَى ع شان ئ -2
ىةناى ثيَنجويَن لة داييكبووة.. لة مندالَيةوة نيَردراوةتة بةر خويَندنى حوجرةوه نان ةوة  
سةرةتاييةكانى لة خزمةت جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود خويَنةدووةو دةيةان   

عيَراىى كردووةو ثاشان لةة خزمةةت جةةنابي مامؤسةوا     شارو طوندى كوردسوانى ئيَران و 
ان بةة  مةال عومسان عبدالعزيز "بةرةمحةت بيَ" ئيجانة نامةى وةرطرتةووة.. وة بةؤ طةةرِ   

دواى خويَندندا ضةندين والَتى وة : سورياو يةمةن و ئيَرانى كةردووة.ه وة بةكالؤريؤسةي   
ه ئيَ ةوا سةرثةرشةوى ثةرريذة    لة شةريعة وةرطرتووة لة كوليةى ئوسولَ الةدين لةة سةوريا   

 امان.وانييةكانى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودة بةتايبةت تةش  ى رِةبانط
ن. لة شارريضكةى خورمةالَ ضةاوى    1979سومةية ئةمحةد كاكة مةمحوود / لة سالَى  -3

 3بةةة دونيةةا هةةةلَهيَناوةه خيَزانةةى حةةاجى تةح ةةو عةةةىل عبةةدالعزيز بةةووةه وة خةةاوةنى   
نه حاجى تةح و بةدةسةوى ئةمريكييةةكان لةة "وةنيرسةوان"      2011سالَى  مندالَن.. لة

 دةكوذريَه خواى طةورة بة شةهيد وةري طرتيبَ.
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نايةيم لةة شارريضةكةى سة وانى      1982نوسويبة ئةمحةد كاكة مةمحود / لة سةالَى   -4
 ( مندالَة.1سةر بة ثاريَزطاى هةلَةةة لة دايي  دةبيَ. وة ئيَ وا خاوةنى  

نه لة شارريضكةى سة وانى سةةر    1984هةي  ئةمحةد كاكة مةمحوود / لة سالَى سو -5
بةةة ثاريَزطةةاى هةلَةةةةة ضةةاوى بةةة دونيةةا هةةةلَهيَناوةه بةشةةى كؤمة يةةةتى ثةةةاانطاى      
مامؤسوايانى هةلَةةةو دواتر بةشى راطةياندنى نانكؤى سؤيَمانى تةواو كردووةو ئيَ واش 

اطةياندن و نووسةرو رريذنامةنووسةةو دةيةان بةرنامةةى    ىوتابي ماسوةرة لة كارطيَريى و ر
 جؤراو جؤرى لة كةنالَةكانى راطةياندن ثيَشكةش كردووة.

نايينيةه لة شارريضكةى س وانى  1986هودا ئةمحةد كاكة مةمحوود / لة داييكبووى  -6
بي سةر بة ثاريَزطاى هةلَةةة ضاوى بة دونيا هةلَهيَناوةه لة نووسةينةوةو هاوكةارى جةةنا   

 مامؤسوا بؤ تةش  ةكةى جيَ دةسوى هةبووة.

ناييم لة طوندى بةشارةتى سةر بةة   1987ومد ئةمحةد كاكة مةمحوود / لة سالَى  -7
ى نان وييةو لة نووسينةوةى تةش ة و كوةيَيب   6ناحيةى س وان لة داييكبووة.. ىوتابي 

 رى مامؤسوا بووة.ذنان و كاروبارى ذنانى مامؤسوا ئةمحةد جيَ دةسوى ديارةو هاوكا
 ( مندالَة.1نايينية.. خاوةنى   1988كؤضةر ئةمحةد كاكة مةمحوود / لة داييكبووى  -8

ى  6نايينيةةة.. ىوتةةابي   1991هانيةةة ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوود / لةةة داييكبةةووى      -9
 ئامادةيية.

ي ( مندالَة لة خاتوو مةحبووبةخان بووةو مامؤسوا تةنها ية  خيَزان9شايانى باسة ئةم  
 هةبووة..

 

 (4)بؤ بينينى وَينةكانى باسي ثَينجةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة  *

 



 

26 

 باسي شةشةم
 ةوشت و ئاكارةكانى مامؤستا ئةحمةدرِ

 بةةةثيَي ثةةوخر و كةةورتيي بةةة نرير نانةةي ثيَوي ةةومان بةةة مامؤسةةوا: خؤشةوي ةةواني
 كاكة ئةمحةد مةال مامؤسوا ؤلَينةوةه هةنديَ لة سيفات و ئاكاري بةرنيليَك وردكردنةوةو
 ببيَوةة  و بيَةت  وةرطةرتن  كةلَ  سوودو جيَي كة هيوايةي بةو رِووه خبةينة بؤ مةمحوودتان

 خةةؤ و خواوي ةةت نانايةةاني ثيَةةي شةةويَن دةيانةةةويَ ئةوانةةةي و ىوتابيةةان بةةؤ ثةنةةد وانةةةو
 و فاتسةي  و رِووداو ئةةو  هيَنةاني  لةة  بكةين داوة وردةكاريهةولَمان وة هةلَبطرنه نةوي ت
 ..بكةين لةبارةوة ليَكؤلَينةوةي ثرسيارو و هةبوون لةمامؤسوادا كة ئاكارانةي

سةبارةت بة عةىيدةو ب وباوةرِي مامؤسواو هةةروةها رريشةنب ى مامؤسةواو شراوانةى      -
نان ةةوييه لةبةشةةي دووةم لةةة بابةةةتى ثيَنجةةةم و شةشةةةمى ئةةةم ذياننامةيةةة لةسةةةرى    

 نووسراوة.. 

رِةوشوةكانى ترى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحوود رِةمحةةتى خةواى     ديَينة سةر ئاكارو
 ليَ بيَت.

 

 :وتارداني قسةو شيَوازي و وخسارييرِ شيَوةو و ةنطرِ ي وكةسايةتي -1

 خةاوةن  بةرضةاوو  كةسةايةتييةكي  رةمحةةتي  مامؤسوا مةةال ئةمحةةد كاكةة مةةمحوودي    
 وي ةةارو و كةسةةايةتيي بةةة نطةةيطر ئةوةنةةدة مامؤسةةوا هةةةبووه خةةؤيي سةةةنطيم وي ةةارو

ة بؤَيَ  لةو رِووةوة نرير بةرةو ثيَب ضووبووه وة بة كةرداريب  دةتوا دةدا خؤي سةنطيم
: سةةةرةتا مامؤسةةوا روخ ةةاري شةةيَوةو دابوويةةةوةه ئةةةو سةةيفاتة بةرنانةةة تيايةةدا رةنطةةي

 نيةاتر  بةرني يةكيباالَ نالَبووه بةسةريدا سثي ثيَ ر نياتر وة بووه رةنطيي طةة ثيَ ر
 بةووه  ىةلَةو نة الوانو نة هةبوو تؤكمةي وة الشةيةكي هةبووه سانت هةشوا مةترو ية  لة

 خةؤيه  تةندروسر الشةو دةداية طرنطي نرير وة بووه ثيَوة جواني ناوةندي مام ريشيَكي
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 و ثةا   دةدايةة  طرنطيشي نرير وة هميَزةرةكةي جبةو دةداية نريريشي طرنطي هةروةها وة
 نرير بةرامبةريةدا  لةطةةلَ  طفووطةؤدا  ى ةةو  .. وة لةكاتيبةرطةكةي و جل و خؤيي خاويَم
 خةةؤي دانةةةوةي رِةد ى ةةةو ئةةةويب كةةة دةدا بةرامبةةةري بةةة مةةايف خةةؤو لةسةةةر و هةةيَمن

ه ضةةلةحانيَدا  طةؤو  طفوةو  لةكاتي نةبوو سووربوونةوةي و توورةبون كات هيت وة هةبيَته
 عةشةةايةرييةكان كيَشةةة ةريضارةسةة تةنانةةةت و سياسةةيي كؤبوونةةةوة ينريربةةة لةةة بؤيةةة

 بةة  هةةروةها  وةه هةلَدةبةذيَردرا  سةثي  ريةب  و سةثيي  دةم وةشةدو  سةةرريكي  بة مامؤسوا
 بووايةة  لةةبار  طو ةاوو  مةجؤي ةةكة  ئةطةر نريرجار طومتان كة ئةوانةشةوة ثيَضةوانةوةي

 .. دةكيَشا را دةوروبةري سةر ي دةكردو ئاميَزيشي خةندة و خؤش ى ةي

 

 منالَيدا: و مالَ لةناو مامؤستاو هةلَسوكةوتي -2

 بةالَم بووه مةاليةتي مامؤسوا "بةرةمحةت بيَ" هةرضةندة خاوةن ميَزةرو جبةو سيفاتي
 و رِووخؤش هةميشة بووه ميهرةبان بةسؤنو و بةلوتف نرير خانةوادةكةيدا مالَةوةو لةطةلَ

 دةكردو ىامةتي بةرن دةنطي بة نريجار نويَذةكان بة سةبارةت داهلةطةلَمان بوو ى ةخؤش
مالَ و منالَيدا دةضةووية   لةطةلَ نريرجاريب وة   نويَذةكةتان دةيفةرموو دةكردو هاواري

 و سةةيران  لةة  منةالَي  و مةالَ  مةايف  نةةبوو  دةرةوةو هةرضةندة دةتواة بؤَيَ  نريريب كةاتي 
 بةة  طرتبةوو  خةووي  و ئولفةةت  نرير تةمةنيةدا  كؤتايي ةل مامؤسوا   بدا دةرةوةدا ضوونة
 هةاوةلَي  وةكةو  بةوو  لوتةف  بةسةؤنو  ئةوةنةدة  لةطةلَمانه بوو ئارام سةبرو بة نرير مالَةوةو
 بةةؤ دةوري و دةرس بةةوونه لةمالَةةةوة منالَةةةكان هةةةموو كةةة كةةاتيَ لةطةلَمانةةداه ليَهةةاتبوو
 دةوته منالَةكان بة  ي"ال ري  شو "  و" يداجمل شو " كويَيب ديَ ب م دانابووه منالَةكان

ه دةكةردن  بةؤ  جؤراوجؤري باسي و دادةنان بؤ موحانرةي وانةو نريرجار رةمةنانانيب وة
 مامؤسةوا  خؤشةوي ر سؤنو و ميهرةبانييي تةمةنةيدا كؤتا لةم بوو سةرن  جيَي ئةوةي

 بةؤ  هةةبوو  سةةشةريَكي  وةشاتي ثيَب مانطيَ  ضةند بة جاريَكيان منالَيداه و مالَ لةناو بوو
 بوويةة  و دواكةةوت  لةسةةشةرةكةي  كةةميَ   رةمحةةتي  مامؤسةواي  كوردسوانه دةرةوةي

 بةة  كوردسةوانه  دةرةوةي سةنووري  طةيشةونة  كةة  و بيَةزاري   كةاتيَ   توورةبةوون  هؤي
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 طةةةردة: شةةرمووي  دواتةةر كةردو  ى ةةوبامسان  هةنةةديَ كةردو  ثيَةةوة ثةيوةنةدي   تةلةةشؤن 
 نرير و دةنانيي باوكايةتي مةعناي بةراسر.   بةسةرتاندا كردةوة بةرن دةنط  ادكةنئان

 داه وة هةةةركات كيَشةةةو نارةحةتييةةة  رووي لةطةلَمانةة هةةةبوو تةةؤلَي تونةةدو ثةيوةنةةديي
 ه دةبةووين  ئةارام  دلَ مامؤسةوا  روخ ةاري  جةوان  ريشةي  بينةيم  بةة  تةنها تيَبكردايةينه

 .مامؤسوادا ميهرةباني و ثا  رريحي بةسةر برذيَ ثةروةردطار خواي رةمحةتي سالَوو
 

 :مامؤستاو وةفاداريي و ميوانداريي -3

 و جةةوانرتين وة موسةةؤَمانه مةةرريي سةةيفاتي طةةرنطرتين لةةة يةكيَكةةة وةشةةاداريب سةةيفاتي 
شةدا  بوارة لةةو  مامؤسةوا  بؤَةيَ   دةتةواة  مرريظةكانةةه  سةيفاتي  ئةمةةكرتين  بة و رِاناوةترين

 بةةو  حةةني  نرير نرير كةسةبووه  وةشةادارترين  اهيدي دريست و خةزم و خؤشةوي ةواني  بةش
 ناشةرين  نرير و ىةةبي   سةيفاتي  هةرضةي : دةيفةةرموو  نريرجار بؤية دةكرده جوانة سيفةتة
 ىةةبولَ  شةيَوةية   بةةهيت  وةشايي بيَ سيفةتي بةلَام ىةبوولَةه ىابيؤي مرريظةكاندا لة هةية
تيشة    مامؤسوا نرير نرير سةرسام بوو بةةو سةيفةتة جةوان و    ين سيفاىيَزةونرت و ناكريَ

 منوونةة  بةؤ  شةاريَ ه  هةر دةضوينة كة    بةرنيية رةوشت و ئةخالا و دين ثرِ لةمةعناي
 بةتةلةةشؤنيَكيب  ئةطةةر  نةةدةكردو  يةاد  لةة  كةسةي  هيت بكةن باوةرِ هةوليَر يان سؤيَماني
 كردبيَةت  بةمامؤسةوا  بةرامبةةر  يةكيضةاكة  يئةةوة  وة دةكةردةوةه  بةسةري هةر بووبيَت

 لةةةم    دةطةةرت كةسةةة لةةةو حورمةةةتي ريَةةزو نرير وة بةةوو يةةادي لةةة هةميشةةة مامؤسةةوا
 ئةةمم  بةواري  لةبةةر  تةةنها  كردبيَوةةوة  كةةم  سةةردانةكاني  مامؤسةوا  ئةطةةر  دواييانةشدا

واي  ة دونيةا ضةونك  بةنبه  كيَشةة  تووشةي  و بكةات  ئيحرال بةرامبةر نةدةكرد حةني بووةه
 رِوبةةرِووي  بنةمالَةة  ئةةو  دواتةر  بكردايةة  بنةمالَةيةةكي  ليَهاتبوو ئةطةر مامؤسوا سةةرداني 

 بةة  بةرامبةر وةشاداربوون ريَزو ئةطةر دةيطوت هةميشة وة   دةبوويةوة وةلَام ثرسيارو
 بةرامبةةريب  بةا  نةضةيَت  لةةياد  كةسةوان  ضةاكةي  و بيبةن سةر تا بنةمالَةي  يان كةسيَ 
 نةوييةدا  بةرامبةةرتان    وة مامؤسةوا بةةوةشادارترين كةسيشةبوو لةسةةر رِووي      وانةبيَ

 جةةةنابي ئي ةةالميي عالةةةمي كةةوردو طةةةورةي شةخ ةةييةتي و كةسةةايةتيي بةةة بةرامبةةةر
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 رريذةش تائةةةو تةةواني و بنةمالَةكةةةيي و( اهلل رمحةةة  عبةةدالعزيز عومسةةان مةةةال مامؤسةةوا
 كةة  ن بةرامبةر نةةكات    تةنانةةت ئةةو هةشوةةي    اييةكياوةش بيَ جؤرة هيت كرد وةشاتي
 سةةرداني  مامؤسوا ئةوة ثيَب رريذيَ ضةند كرده وةشاتي و كةوت نةخؤش تيايدا مامؤسوا
 كةردو  عومسةاني  مةةال  مامؤسوا جةنابي خؤي خؤشةوي ر موجاهيدو مامؤسواي مةناري
 مامؤسةوا  بةؤ  خيَريشةي  عةاي شةايي دري وة بةيَ  لة ثرِ و جة الَ دونياي لة مالَئاوايية  وة 
 وةشاتي جةنابيشي رريذيَ  ضةند دواي و خواريَ دةهاتة ضاوانيدا هةردوو بة شرميَ   كردو
 لةةةم   هيَشةةت بةةةجيَ مةينةتييةةةي دونيةةا ئةةةم و ثياوضةةاكان خزمةةةتي رريشةةوةوة كةةردو

كةةس   نرير كةةم  بؤَةيَ   دةتةواة  سةةندو  ثةةرةي  وةشةايي  بةيَ  طؤرِاو دونيا كة دوواييانةشدا
دةرضةةوو لةةةو تاىيكردنةةةوةدا    مامؤسةةوا هةميشةةة دةيطةةوت: وةشةةا بةةةرةو ئامسةةان     

 سةةردامنان  ناويَريَ كةس ئةلَيَي رريشوووةتةوةو نةماوة    نريرجاريب دةيفةرموو: ئةريَ
 ميوانةداريي  رةمحةتي مامؤسواي بةناوبانطةكةي و جوان سيفاتة لة تر يةكيَكي    بكات

  ميوانه نرير بةخولَق و رووخؤش و بوو لةطةةلَ ميةوان و ئةوةنةدةي   و لةطةلَب بةئةمةكي و
 سةةر  دةهاتةة  ميةوانيب  كةة  كةاتيَ    دةبوو ئيحرال ميوانةكة دةطرت ميوان لة حورمةت
 خةؤي  بةةردةمي  خةواردني  هةرضي رةمحةتي مامؤسواي دةهاته ناخنواردن كاتي سفرةو
 دةبةخشةيية  اخنواردن هةةر خةواردني  ؤتةايي نة  ك تةا  ميوانةكةةو  بةةردةم  دةخي وة ببواية

 خواردنةةكان  لةة  ئاطاتةان : دةيفةةرموو  دةرةوةو دةهاتة نو نو نريرجاريب وة ميوانةكانه
 .. مامؤسوا وةشاداري وةشاو لة بوو بةشيَ  هةر ئةمةش   دةربضيَت باش بيَت

 

  :مامؤستاو ميهرةبانيي و ضاوثؤشيي -4

 هةةر  بةةالَم  بةوو  سياسةيي  كةسةايةتييةكي  لةطةةلَ ئةوةيشةدا كةة    مامؤسوا مةال ئةمحةةد 
 رةنطةةي تيايةةدا بةةةردةوام كةةردن بامسةةان كةةة سةةيفاتانةي ئةةةو وة  بةةةرنةكاني سةةيفةتة

 تيةا  ضاوثؤشةي  بةنةييةةو  و رةحة   بةيَ  سياسةيي  ثيةاوي  كةة  بةالَوة  وا ضونكة دةدايةوةه
م بةرامبةةر  ضاوثؤشيشةدا بةةردةوا   و ميهرةبةانيي  بواري لة خوا بؤ سوثاس بةالَم   نيية

 ميهرةبان و بةبةنةيي نرير مامؤسوا ئةمحةد داه لة دةكرد بةرنة سيفةتة دوو بةو هةسر
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 نريرجةار  خؤشةوي ةوانيداه  و دريسةت  كةسةوكارو  خانةةوادةو  لةطةةلَ  بةوو  ثؤشةيكار  ضاو و
راه بةةالَم  دةد ئةانار  هةلَويَ ةويَ   بة يان ى ةية  بة خؤشةوي وانيةوة و دريسوان لةاليةن

 ىةت دةيفةرموو وة نةدةدايةوةه بةرامبةري لةرووي ىةت و دةطرت ر صةبريمامؤسوا هة
 سةةيفةتة ئةةم  دةيفةةرموو  وة   نةدةنةةوة  بةرامبةةر  رووي لةة  ى ةة  و مةةبن  شةكيَن  روو

 جارجةارة     وةرطرتةووة  مةةالعومسان  مامؤسةوا  جةةنابي  مةةنة  مامؤسةواي  لة بةرنةم
رايةةوةه بةةالَم نرير دلَطةران دةبةووه وة خةؤم      باسي خةةلَكيان بةؤ دةطيَ   ى ةو لةوال لةمالو

 ثيَةي  و خةؤيي  ثاريَزةريَكي كردة رووي ئاوادا طويَ  ليَبوو جاريَكيان لةجؤرة هةلَويَ ويَكي
 ئةو كيَ كة نةطيَرِنةوة بؤم هةرطيز دانابووم بؤ لوغميَكيان دةرطاكةشدا لةبةر ئةطةر طوت

 ويَت   ة  لةكةس نةكرِى با كردووة كارةي
 

  :مامؤستاو عيززةت و ويقار -5

عيةةزنةت و وي ةةار سةةيفات طةةةليَكي نريرجةةوان و بةةةرنن كةةة ثةةةروةردطار بةةة هةنةةديَ لةةة   
 دوو لةةو  بةوو  وي ةار  بةة  و عيةزنةت  بةة  ئةوةنةدة  مامؤسةوا  دةيبةخشيَه خؤي بةندةكاني
 كؤبوونةةوةو  لةةكاتي  كردنةداه  ى ةة  طفوووطةؤو  لةةكاتي     بوو ثيَب لة هةر سيفاتةشدا

 اليةنةةة ةنة اليبرريشةةواي سياسةةيانة شةةانديَكي بةةة كةةة لةكاتيَكةةدا سياسةةةتداه مةىالَةةةيدة
 دةكةرا  بةةدي  تيةا  بةةرنةي  سيفاتة دوو ئةو هةميشة مندالَيداه و مالَ لةناو سياسييةكانه

 مامؤسةةوا دةنانةةي واي بةرامبةةةر دةطةةرته جبةكةةةي ميَةةزةرو لةةة حورمةةةتي ئةوةنةةدة   
 و ى ةةخؤش  و موواضةع  كةسيَكي نرير مامؤسوا بةلَام   تيَداية  يكي شيزو خوانةخواسوة

 نةةبووه  تيَةدا  بةةنلزانيم  خةؤ  نةرِةيةة   م ة الَة  شس بةرن بةووه هةةرطيز بةة ئةنةدانةي    نة
 مةةريواني  شةاري  لةة  مامؤسةوا  مةالَي  كةة  سةالَةي  ضةند ئةو ماوةي بوو وي ار بة ئةوةندة

 هةيت  لةة  جيَبةووه  نيشةوة  هةلَةةةة  لةة  كةة  سالَةيب ضةند ئةو وة بووه ئيَران كوردسواني
 هيت بانارِي نةضووة يةكجاريب بؤ كرد وةشاتي تا ديوو ئةو ئةمديوو كوردسواني شاريَكي

 ئي ةراحةت  كةةميَ   دةرو بضةينة  بةا  كةة  دةكةرد  لةيَ  داوامةان  هةميشةة .. شةارانة  لةو ية 
 جبةيةة  ميَزةرو ئةم ضونكة ةيةمهن من با بضن خؤتان ئيَوة دةيفةرموو وةلَامدا لة بكةيته
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منةوة نةررينة هةموو شويَنيَ  و دةبةسريَنةوة    وة  بةهؤي دةبيَ وة ئةداته تيَ  ليَوان
 حةةني  نةدةطةةرِاو  تةةنها  بةة  ىةةت  ميَةزةر  جبةةو  هةروةها لةبةر حورمةت و وي ارو ريَزي

 ضةوون  بةؤ  نانةتتة كة خؤشبوو ثيَ نريري و بيَت لةطةلَدا كةسيَكي ضةند هةميشة دةكرد
 و مةن  جاريَكيان    ئةلوا نة ر بؤينريرجا بةداخةوة بةلَام نةرواته بةتةنها مزطةوتيب بؤ

 سةيدسةاداه  شارريضةكةي  كةسةايةتييةكي  ثرسةي بؤ دةضوين ثيَكةوة رةمحةتي  باوكي
 لي ةةودايةو لةةة نةةاوي( عرشةةان  كةةة وتةةو ثيَيةةان و رايةةانطرتو هةلَةةةةة ثرسةةطةي لةةة

ريَ     دواتةر  تةىدي ريَزو هةموو لة دوور و ناشرين نرير ئوسؤوبيَكي بة بةلَام   داواكراوة
 وي اريشة   بةة  و عيةزنةت  بةة  بةاوكي  و دةكةردم  لةيَ  موبايؤةكةةيان  منيان داطةرت و داواي 

 دواي ليَبةوو  طةويَ   خةؤم  دواتةر  بةووه  توورِة ليَيان طذياناو بة ضوو بةتوندي نرير و نةيدانيَ
مةة  ئيَ: دةيةانطوت  هةلَةةةة  ثرسةطةي  ذوورةكةاني  لةة  ذووريَ  بردبووية نمنيا كة ئةوةي

 ئةةوةش  نةمانووت مادام مامؤسوا مةال ئةمحةدي لةطةلَداية دةسوط ي نةكةن؟   دواي
 اليةةه  تؤمةان  طةرتم  ئةمري نريرة ماوةيةكي طومت ثيَي ئاساييب ليَكؤلَةرةكاني لة يةكيَ 
   رِةوة تونةد  نرير باوكةت  ضةوونكة  بكةةين  دةسوط ت نيوةتوا نةمان باوكت لةبةر بةلَام

 وةشةاتي  كةة  دواتةر  بكةةنه  دةسةوط م  نةةيانوواني  مةابوو  رةمحةةتي   اوكيبة  تةا  ئةوةبوو
 مامؤسةوا  عيزنةتي بة سةبارةت   كردم دةسوط يان باوكمدا ثرسةكةي لة هةر شةرموو

 طو او كاتيَكي بؤ بةلَام بيَت ةوةنووسين و باس جيَي كة هةية جواميَرانة هةلَويَ ر نرير
 ليَداني لةكاتي هةر دينةكةي و خؤيي ةر عيزنةت و وي اريلةب مامؤسوا   خوا ياربيَت تر

 نيَةدي  و هةةورامان  ناوضةةي  نةضوويةوة وةشاتي كاتي تا هةورامان ناوضةكاني بؤ ئةمريكا
 ناوضةانةدا  لةةو  بزووتنةةوة  ناوضةةكاني  بارةطةاو  تةا  دةيفةةرموو  خورمالَه بةتايبةت خؤي

هةلَنةةكريَت هةةرطيز ناضةمةوة ئةةو ناوضةانة    بةة        تيايةدا  بزووتنةوة ئالَاي نةكريَنةوةو
: دةيفةةرموو  كةة  دةهيَةن   باسةة  كورتةة  بةةم  كؤتةايي  مامؤسوا يةكيَ  لة وتة بةنرخةكاني

 و شةةرةف  ثاراسةوم  و ئةخالا لة بةرطريي لة بيَت برير ئي المدا لة توندرِةويي ئةطةر
 ناران هةةنار سةؤَاو لةة طةؤرِ ي    هةة      كةسة   رِةوترين توند بةندة ئةوة هخةلَكي ناموسي

 ..وي ار بة و عيزنةت بة مامؤسواي
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 :حيزبايةتيي كاريمامؤستاو  -6

 حيزبةكةةةي دةكةةرد حةةةني دةهيَنةةاو بةةةكار وةسةةيؤة وة  حيزبةةي ئةمحةةةده مامؤسةةوا
 هةةمووجار    ثيَضةةوانةوة  بة نة  هؤنو نةتةوةكةيه و طةل بؤ بيَ رةمحةت خزمةتكارو

 ئيَمةة : دةيانفةةرموو  رةمحةتيشة   بةاوكي  و مةةنن  رابةري عومسان مةال مامؤسوا جةنابي
 رِشوم لة حةنمان درووسوكردوةو خوا ثةيامةكةي بؤَاوبوونةوةي بؤ بزووتنةوةيةمان ئةم

  حيزبةةة عةتانييةةةكانيلَلةطةةة تةةةعاموليب بةةة سةةةبارةت وة   نةةةبووة كةةةس خةةويَم
 و سةولَ   و ريَككةةوتن  بةةو  ثابةنةدبو  ئيَمةة  دةبةيَ : دةيفةةرموو  مامؤسوا ئةمحةد تريشدا

 كاتةةي  ئةةو  دةسةةلَاتي  كاتي لة   دةدةين ئة امي اليةنانةدا ئةو لةطةلَ كة هودنانةي
 بةةؤ بةسةةةركردنةوةي لةةةكاتي هةميشةةة وة  بةةوو خةةةم بةةة نرير مامؤسةةوا بزووتنةةةوةدا

 و بةةنةيي  بةة  كةة  دةكةرد  كاربةدةسواني ثيَشمةرطةو ئامؤذطاري بزووتنةوة كانيمةىةرِة
 طاننةةدةيان و طؤةةةيي خةةةلَكي كةةة دةبةةوو دلَطةةران نرير خةلَكةةداو لةطةةةلَ بةةن نيةةان و نةةةرم

 بؤضةووني  ديدو ئاطاداري ئيَمة ئةوةندةي   هةبواية بزووتنةوة ثيَشمةرطةي بة بةرامبةر
 هةةر  ئةطةةر  نةةدةكرده  بةرامبةةري  لةطةةلَ  حيزبييانة تةةعامولي  مامؤسوا ينبوو مامؤسوا
 جيةاواني  بووايةة  سةةربةخؤ  يةان  نةهزة يان يةكطرتوو هةبوايةه ثيَوي ر كاريَكي براية 

 بةةة بةةوو دلَخؤشةةيب نرير مامؤسةةوا    بةةؤي كارةكةةة ئة امةةداني بةةة لةةة نةةةدةكرد
 بةةوو بةطؤةةةيي نرير   ضةشةةت رينري ئةةاناري و ئةةيَب ثيَناوةشةةدا لةةةو و بزووتنةوةكةةةيي

 لةةيَ دةرطايةةةكيان هةةةموو داوةو طةةةمارري شةةيَوة ئابةةةو بزووتنةةةوةيان كةةة لةدةسةةةلَات
 جيهةةادو سةةولَحاويي خةةوا بةةؤ و ثةةاكيي نييةةةت بةةة نرير كةةة بزووتنةوةيةةة    داخ ةةوووة
 وة   كرديةان  كةة  ليَكةرد  ئاوايةان  دواتةر  بةةلَام    سةوةم  و نولَة   دذي دةكرد تيَكؤشاني

 بةخةةم  نرير نرير بزووتنةةوةو  نةاوخؤي  كاروبةاري  بةؤ  بوو تانةطةري لة سوا نريرحةنيمامؤ
 تانةطةةري  و نويَكةاريي  داواي و خةؤيي  جةاراني  ئاسةوةكاني  بطاتةةوة  بزووتنةةوة  كةة  بوو

 بزووتنةوةكةةةي دةكةةرد حةةةني هةميشةةة   بزووتنةةةوة ثيَشضةةووني بةةةرةو بةةؤ دةكةةرد
 حةةني  وة بيَةته  جيهةادي  بيَةت ثةيَب ئةةوةي    ثةروةردةيي و وانىبانطة بزووتنةوةيةكي

 نورجةةاريب ببنةةةوةو كةةؤ بزووتنةوةيةةة ئةةةم لةةةدةوري عةةيؤ  ئةةةهؤي كةسةةاني دةكةةرد
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   بةيَن  جامةدانةوة ميَزةرو بة مةلَةبةند دةوامي بؤ ديَن كة براية  كؤمةلَة بة دةيفةرموو
 نانةاو  مةةالو  ث ةثؤرِو  كةسةاني  وتنةوةيةة بزو ئةم با دةكردةوة لةوة جةخر هةميشة وة

 بةداخةةوة  بؤيةة    ثيَضةةوانةوة  بةة  نةة   بةةريَوة  بيبةةن  ئي ةالميي  نان ر شارةناياني
مامؤسةةوا  بةتايبةةةت نةةةناني ئي ةةالميي نانايةةاني ىةةةدري نرير بزووتنةةةوة بؤَةةيَ  دةتةةواة
 .ئةمحةد

 

 جيهادييةوة: فيكري لة بواري -7

 وابةوو  ثيَةي  بةووه  جيهةادي  و بةشةةهامةت  ثيةاويَكي ( ليَبيَت خواي ةمحةتيمامؤسوا  رِ  
 طةةالني  هةةموو  وة  دةبيَ ئوممةتي ئي الميي ن نايةتة بةرهةم وضة  و خويَ بيَ ئي الم
- موسؤَمانان دةبيَ :دةيفةرموو وة.. بيَت سوثا و جةيب و ىودرةت خاوةن جيهان تري
 هيَزيَة   ئةطةةر  كةة  ئةةوةي  بؤ هةبيَ ضةكدارييان هيَزيَكي -دةشةرمويَ بةننا ئيمامي وة 
 ضةكدارة هيَزة ئةم هخودادا ثةيامةكةي بؤَاوبونةوةي لةريَطاي بةربةسوبوون ناحةنيَ  يان

 خويَندنةةةةوةو سةةةةرىالَي هةميشةةةة وة   بيانرتسةةةيَمَ بوةسةةةويَوةوةو بةرهةلَ ةةةويان
 موىاوةمةة  و جيهةاديي  نانةاي  ضةةندين  عةزام  عبداهلل و ىوت  سيد كويَبةكاني موتاالَكردني

 خودايةة  ديم ئةم هةرطيز جيهادةو ئي الم ؤثةيضؤَةث طةورةترين وابوو باوةري وة بووه
 مامؤسةوا  بةووينه  مةولودنامةيةكةدا  لةة  جاريَكيةان    بةرهةةم  نايةتةة  جيهةاد  و ضةة   بيَ

 و دةبةوون  ةتدةولَة  خةاوةن  موسؤَمانان و ئي الم شكؤدارةدا يادة لةم خؤنطا: شةرمووي
 ئيَ ةوا  يَوة الوانةيشة  بةةو  نةة   تاىيدةكرانةةوةه  هاويَةذ  دوور موشةةكي  و بؤم  ضةندين
 بةؤ  بكةةن  كةؤض  ئةةوةي  ثيَب مامؤسوا  بكريَوةوة موجاهيدان ثيَشةواي سةركردةو يادي
 جةيشةةوة  كؤثوةةرو  بةة  بةةعس  حيزبةي  سة وان  شارريضةكةي  لةة ( 1987  لةسةالَي  ئيَران

 جةا     ليَكةوتةةوة  برينداري كوذراوو نريريب خةلَكيَكي شارريضكةيةوةو ةوئ ناو هاتبووة
 ةكيلةطةةرِ  مامؤسةوا  مةالَي  نزية   كاتةدا مامؤسواو كؤمةلَي  برا لة بينا حكومييةكةةي لةو

 بينايةةةوة ئةةةو لةةةناو وة ئامةةادةكردبوو خؤيةةان تفةنطةةةوة و تةةاى  بةةة ضرريسةةانةييةكان
 لةةة ئيَةةران بةةؤ كؤضكردنيشةةيان ثةةاش وة. رذيَةة  كؤثوةةةرةكاني سةةةر دةكةةردة هيَرشةةيان
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 دةيان بة و دةكرد تةش   موجاهيدان بؤ  االنفال(ي سوورةتي سةرجةم دنلَي ئؤردوطاي
جةةنابي مامؤسةوا   . هةيةة  تيَكؤشةانةوة  جيهةادو  لةبارةي ضاوثيَكةوتم ناميؤكةو و بابةت

ثيَنةةاو ثيَطةيانةةدن و  لةةة  كيَشةةا بةرِةمحةةةت بيَةةت( شةةةوخنوونى و مانةةدوبوونى نريري    
ثةةةروةردةي سياسةةي كةةاديري بزووتنةوةشةةداه شةةةوو رِريذي بةةؤ ئةةةو مةبةسةةوة تةةةرخان  

وانةي تايبةتي عةىيدةيي و سياسي لة  كردنةوةي خوله هوتنةوة لةمزطةوتوانةكردبووه 
بارةطاكانداه هةرضةندة لةدواي رِاثةرِين هيَشوا مالَ و مندالَةكاني لةو ديوي ئيَةران بةوونه   

الَم ئةو هةميشة لة بنكةو بارةطاكاندا دةمايةوةو مانةوة لة بنكةو بارةطاكاندا الي ئةةو  بة
داه بةةردةوام ئاراسةوةي كةادير و    ية نرير لةثيَشرت بوو تا مانةوة لةناو خيَزان و مالَ و مندالَ

بةرثرساني دةكرد كة ضؤن مامةلَةيةكي دروست لةطةلَ جةماوةردا بكةن و بةدةم كيَشةو 
انةوة بنه بةمةش بنكةو بارةطاكاني بزووتنةوة بووبوونة ناوةنديَكي ئاسايشةي  طرشوةكاني

بؤ ثاريَزطاري كردن لة مالَ و ساماني هاوالَتيةانه ئةمةة لةاليةكةةوةه لةاليةةكي تريشةةوة      
مينبةةةري مزطةوتةةةكانى هةميشةةة ئةةاوةدان كردبوويةةةوة بةةةوتارةكاني و رِوونكردنةةةوةي  

 بةةؤ بةةوو جةةوان نريرردنى ئةةايو و والَت و نيشةةومان. حةىي ةةةت و هانةةدانيان بةةؤ خزمةةةتك
 نريردان نريري و نولَة   دذي و هةةلَطريَ  تفةةنط  و تةاى   كةة  جبةة  ميَزةرو خاوةن مامؤسواي

ان كةرد لةةثيَناو ئةاراميي و ئاشةويي و     موىاوةمةي جيهادو سالَ 20 لة نياتر بوةسويَوةوةو
ةالتانةةوة جيَطةاي سةرسةورِمان    وة هةميشة دةيفةرموو ب    طةلةكةياندا خؤشطونةراني

نةبيَت كةمن ضةك  هةلَطرتووة هيان هةنديَ كةس بؤَيَن مةالو ضة .؟  سويَند بةخوا ئةةم  
دةمانضةيةي من كة ئيَ وا ثيَمةه هةر هةمان اشةيَرةكةي ثيَغةمبةةرة  صةؤي اهلل عؤيةة     

وة ت. وسةةؤ ( و ئيمةةامي ئةبوبةةةكرو عومةةةرو عومسةةان و عةلييةةةه رِةناى خوايةةان ليَبيَةة   
 و تةلَاا و برِين مارة ذن و جةماعةت و مزطةوت هةر كاري و ئيب مةال كة انشيسةتاندي
 و خةلَكيي كاروباري ة هةموو مجوجولَيَكيل ئاطاي ةبيَد مةال بةلَكو نييةه مردوو تةلَ يم
   بيَت دةسةلَاتيب و حكومةت

 و وونرِ ئةةةمريكاوة نرير اليةةةنلة عيَةةراا داط كردنةةي بةةارةي لةةة مامؤسةةوا هةلَويَ ةةر -
 عيَراا و نرير سةخؤَةت و بيواىةت بوو كة والَتي ر دةنانيداط كا بة ئةمريكاي ئاشكرابووه
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 بةة  رريذةي هةةر  رريلَةةكاني  ناحةةا  بةة  داط كةراوةو  داط كارانةةوة  لةاليةةن  شةيَوةية  بةو
 هةةمووجار  بوو سوةمكار و نالَ  بةالوة ئةمريكاي ئةوةندة دةبريَنه لةناو ت ريرو ناويَكةوة

 نيَكةدا دوو كةلَةشةيَر شةةرِ بكةةن بيَطومةاة دةسةر      كؤالَ لةة  تةنانةةت  ئةطةةر : دةيفةرموو
 ..مامؤسوا جيهادي شيكري لة بةشيَكبوو هةر ئةوةش   تيَداية ئةمريكاي

 

  بةتوانا: ناودارو زاناي هةنديَ لة مامؤستا يَزو حورمةتيرِ -8

 دةكةةردو وةسةةفي خةةةخمؤر دلَ ةةؤنو و "جمةةدد" بةةة ثيةةاويَكي ومةةد بةةن عبةةدالوهاؤ: -
 بةةةدةرس خؤيشةةي بةةؤ دةداو ىةلَةةةم لةةة مةنهةةةل بةةة ي(اجمليةةد شةةو   كويَبةكةيشةةي
 ..دةطوتةوة خؤيي منالَةكاني بة بةتايبةت دةيطوتةوةه

 يةد وةسةفي  موجاه دينةدارو  راسةوطؤو  ثيةاويَكي  بةة  و خؤشدةوي ةت  ئيمام بةنا: نريري -
 .دةنا دا "جمدد" بة بواردا لةهةنديَ ةويشيئ دةكردو

 وتةةكاني  لةة  طةويَي  نريريةب  و ىةةرناويي  يوسةف  شيَمح بة بوو سةرسام نرير: ىةرةناوي -
 ئةاناو  ثيةاويَكي  بةة  وة هشي هي بواري بةتايبةت خويَندووةتةوةه نريريشي كويَيب و دةطرت
 .شةتواداندا لة دةكرد وةسفي بةجةرط

 عةنيةةت  مانةدوو  ثيةاويَكي  اسةر بةرِ: دةيفةةرموو  ئةلباني شيَمح بة سةبارةت: ئةلباني -
 .ئيعويبارة جيَطاي شةرموودةوةو تةخر ي بواري لة بووة ماندوو نرير كيَشةو

 وة بةووه  سةرسةام  ثيَةي  نريريةب  و دةوي ةت  خؤش عبداهلل عزام: نرير شيَمح عةبدولَالَي -
 .دةناني خةخمؤري موجاهيدو و الي ع ثياويَكي بة و دةناني خويَندةواري بة نرير
 شةيَوةية  بةةو  ديةن  ئةةوا  نةبوايةة " سةيد " سيد ىوت : ثيَي وابوو ئةطةر شيكةرو ديةدي   -

 وة يهدةثةةرِ  نةة  تةيَ  شةخ ي ئةحوال و موعامةالت ضوارضيَوةي لة دةكردو نة طةشةي
 .: بةتايبةت كويَبةكاني بة بوو سةرسام نرير
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 طةرت  سةوحباني  ناصةر  مامؤسةوا  كاسةيَر  هةنةديَ  لة طويَي مامؤسوا: ناصر سوحباني -
 ناصةرو  مامؤسةوا  نيَةوان  موناىةشةةي  كاسةيَوةكاني  و( ا  سةوورةتي  تةش  ي بةتايبةت

 كةةرد رةمحةةةتي مامؤسةةواي لةةة ثرسةةيارم خةةؤم دواتةةر. شةةيَخان دةرطةةا ئةمحةةةدي مةةةال
 سةيد  مبايةة  ئةطةر: شةرمووي لةوةالَمدا ناصره مامؤسوا نانايي و ةت بة كةسايةتيسةبار
    نةبواية ناناتر لةو ئةطةر دةبووه خؤي سةردةمي ىوتيب

 كوةيَيب  : سةبارةت بة شيَمح ئةةبو بةصة  كةاتيَ   ئةبو بص   -
برايةة  و بةة    دة مةنهةةل بةؤ ضةةند   كةر  كوةيَيب  هةةمان  دواتةر  خويَندةوةه 

  و دةرس ثيَةةي دةطوتنةةةوةه ئةةيرت لةةةوة بةةةدواوة نرير سةرسةةام بةةوو بةةة عةةيؤ  و نان ةةر 
 ..دةنا دا ئين ايف خاوةن بة نريريب

 بةة  مامؤسةواو  نانةي  كةوردي  و ةوانبيَةذيي رِ بةة  بةوو  سةرسام نرير: مام هةذار موكرياني -
 ةنا.. د دا كوردي شاع ي كةلَة ناناو كةلَة
 خؤنطةا  كةة  دةخواسةت  ئةاواتي  و تةش ة ةكةيي  بةة  بوو سةرسام: خالَ مديشيَمح و -

 ئةةهؤي  نانةاو  نرير ثيةاويَكي : دةيةوت  و خزمةةتيي  ضووبووية بكردايةه تةواو تةش  ةكةي
 تةش ة ي  سةرضةاوةكاني  لةة  بةوو  يةةكيَ   خةالَ  تةش  ي بؤية هةر بووه وي ار بة و عيؤ 

 ..رةمحةتي مامؤسواي امانيرِ
 

 رِةنطدانةوةيان مامؤستاو لةسةر ئيسالمييةكان كةسايةتية كاريطةري -9

 :تيايدا

 لةو ضاو ذيانيدا لة سةرسام دةبيَ و دةيةويَ انيَ دا بةكةسيرة هةموو كةسيَ  لة ذيانديا 
 طو ةاويه  توانةاو  طويَرةي بة ئةلَبةتة بكاتةوةه ب  ئةويب وة  و بذيي ئةو وة  و بكات

 سةرسةام  لة ذيانيدا بةة ضةةندين كةسةايةتي    "بةرةمحةت بيَ"ةديب ئةمح مةال مامؤسوا
 لةةة بكاتةةةوةو بةة  ئةةةوانيب وة  و بةةذيي ئةةةوان وة  وي ةةووويةتي نريرجةةاريب بةةووةو

 :لةوانة بداتةوةه ةنطرِ ذيانيشيدا
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 مةال مامؤسوا بؤَيَ  دةتواة: بيَ رةمحةت بة ومد عبدالعزيز عومسان شيَمح * كةسايةتي
 مةةال  مامؤسةوا  اسةوةوخؤ كؤثييةةكي  رييةي رِ وويةكةةوة بةةبيَ نيةادة رِ   ةموو رِه لة ئةمحةد
 عومسةاني  مةةال  مامؤسةوا  كةة  ئةوةي لةبةر نان وييةوة وويرِ لة بووه عبدالعزيز عومسان

 ئةمحةةديب  مةةال  مامؤسةوا  دةداه ئةمحةةد  مةال مامؤسوا بة نريري طرنطييةكي ةمحةتيرِ
 نةاوي  مامؤسةوا  يةكيَ  لة ىوتابيية نيرةكةةكاني  بة وة و كردبوو طةشةي نرير رِووةوة لةو
 مامؤسةوا  داه ئةمحةةد  مامؤسةوا  سةةردةمييةكاني  شةةتوا  نريربةي لة وة بووبوويةوةه بالَو
 لةةرِووي  وة.. دةدا لةسةةر  كاركردنيشي ياريبرِ و دةنووسيي بؤ ثشوط ي عومسان مةال
 جةيَ ثيَةي مامؤسةواكةي    دةا دةىةاو  دمةمحوو كاكة ئةمحةد مامؤسوا نووسينةوة وتارو
 مةال مامؤسوا لةاليةن عيؤمي ئيجانةي وةرطرتم بةدواي دوا نةكرده وني و هةلَطرت خؤي

 و شةةرعيي  نان ةر  وتنةوةي وانة داية دةسر ئةمحةد مامؤسوا اسوةوخؤرِ عومسانةوة
سةت  دة جةيَ  طةرنطرت  هةةمووي  لةة .. نووسةو  و انوةرطيَةرِ  هةةروةها  و وتاربيَةذيي  ثاشان

 بيَطومةان  كةة  كوردي نماني بة ث رين ىورئاني تةش  كردني بواري لة مامؤسوا هةلَطرتم
 بةواري  لةة  وة.. بةوو  عومسانى لةسةةر  مةال مامؤسوا جةنابي تةش  ةكةي ةنطدانةوةيرِ

 لةةةو مامؤسةةواي طرنطيةةداني شةةيَوةو نرير ئةمحةةةد مامؤسةةوا خواناسةةييةوة و عيبةةادةت
 بزووتنةةةوةي اطةيانةةدنيرِ جيهةةادو .. وة لةةة هيجةةرةت و كةةاريديةةاربوو ثيَةةوة ارةشةةدابو

 عومسةان  شةيَمح  مامؤسةوا  تةةواوي  كؤثييةةكي  دةا دةىةاو  شةيَوة  هةةمان  بة ئي الميشدا
 . موجاهيد و خواناس مامؤسواي هةردوو لة خوا رِةمحةتي بووه عبدالعزيز

دانةا وةشةات دةكةاته مامؤسةوا ئةمحةةد نرير       كاتيَكيب كة مامؤسوا مةال عومسانى ناناو
دلَطران و بيَواىةت دةبيَ و ضةند رريذيَ  شرميَ ة  بةة ضةاوةكانيةوة نةدةوةسةوايةوةو لةة      
مةراسيمى ثرسةكةيدا  لة مزطةوتى عومةرى كورِي خةتاؤ لة هةلَةةة لة كورتة وتاريَكدا 

كى مامؤسةواكةى شةيَمح   مامؤسوا ئةمحةد بة دةم طريانةوة ضةند يادطةاريي و بةسةةرهاتيَ  
عومسةةانى طيَرايةةةوةو هةةةموو ئامةةادةبووانى كةةردة طريةةانه وة بةةةم شةةيَوةش لةسةةةرى   

 دةنووسيَ و بؤي دةهؤنيَوةوة:
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ئةةةوة كةةَي بةةوور ئةتةةةر بةسةةةنيا باسةةي  ةةيان و يانكةةب و يانيةةاري بكرابةةا،  ةةةر ئةةةو  )
ةسةةةكاني وةبةةد دة اسةةةوةةر ئةةةوة كةةَي بةةوو ئةتةةةر سةةةنيا باسةةي يانكةة  ) ي ةةة(و باب  

بكرابا، سةنها ئةو دة اسةوة بد، ئةوة كَي بوو  ةركاسَي باسةي سة كةدو ئاشةنابوو     
ا بةةؤ ئةةةو رادةكَي ةةرا، ئةتةةر يو ةةنو دونيةةا نةويكةة   هبةةوورئا  بكرابةةا، ثةتةةة سةةن  

بهاسباية كايةوة، لةخانةكاني مَي كا ئةو وةدةر دةكةوَي،  ةةركاسَي باسةي )ور ( و   
ةسي كؤِر،  ةرئةو يةكةم دةبةوو،  ةةردةم باسةي شةةو نوَية و      )سةووا(يش دةبووية باب

جومعةو جةما ةسي تةرم و توِر بكرابةا، ديكةانةوة  ةرئةةو يةكةةم دةبةوو،  ةةركا        
بكرابةةا  ةرئةةةو نةةاوي دة اسةةة   رثَيغةمبةةة باسةةي موبيببةةة  و خؤشةويكةة  بةةؤ

بة  رمَيكك  ثَي َي، ئةوة كَي بوو كاسَي ئةتةي ب بةئايةسةكاني ) ةياب( ضاوةكاني
و ئةسةةريد دةولمةمةنةةن دةبةةوو، ئةةةوة كةةَي بةةوو كةةاسَي دةضةةووة نةةاو نوَيةة ةوة،  ةةةموو    
تياني دةلةريي، ئةوة كَي بوو يؤر خؤ بةكةمزا  و )موسةواييع( بوو، ئةةوة كةَي بةوو    
 ةرتيز غةيبةسي نةدةكرد، ئةوة كةَي بةوو يؤر دومواو ميهرةبةا  بةوو، ئةةوة كةَي بةوو        

ةوة  ةةةلمتر  و ثَيةةي وابةةوو كةةة  ةةةرتيز ئيكةة م بةةة  َيةةزو       وورئةةا  و شةةدي بةيةكةة  
جيهادو سَيكؤشا  نةبَي  يةزة  بةة دةسةب ناخاسةةوة، كةَي بةوو دةيتةو   ئةتةةر بةة          
سةنيا خؤي ن مب ئيع ني جيهاد دةكةم، كَي بوو يؤر بة ثةرؤش بوو بةؤ وةبةنة  و   

خزمةةة   سةةاَ  لةةة سةمةةةني ثةةدؤيي  ةةةر لةةة      (77)يةةةكريزي موسةةامنانا ، كةةَي بةةوو    
ئيكةة منا بةةردة سةةةر، وةوممةةي ئةةةم ثرسةةيارانةو ييةةاسريش بةةةرَيز جةةةنابي مامؤسةةتا  
مةةةو  ونانةةة، سةةةرسا  سةةوِر نةةةمَيَو و بةةة )موبالةغةةة( و يَيةةنةِرةويش دانةةةنرَي،     

خواي تةورة بة بة ةش  بةريو خةؤي  وةة ةسَيك بوضونكة ئةو بة سةنيا خؤي ئومم
 ة(شادي بكا 

 نايينةىه  1980 ةكانيسةالَ  اسةر ناوةرِ لةة  ديَ ب م كوش ه بداحلميدع شيَمح * كةسايةتي
 جاريَ  هةشوة دو يان هةشوانة مامؤسوا بووينه س وان مؤيَي نريرة ىئؤردوطا لة ئةوكاتةي
 دةطةرت  وتارةكةاني  لة طويَي تامةنررييي بة و دةطةيشت دةست بة كوشكي شيَمح كاسيَر
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وة ديةاربوو و  ثيَة  وتارةكاني كاريطةريي خؤيدا هةينيي وتارةكاني لة مامؤسواش ثاشان و
 .. حةماسةتةوة و جورئةت و دةربريم شيَواني وتارو ئةداكردني لة شيَوةي

 ئةمحةةدي  مةةال  مامؤسةوا  رِوونةي  بةة  نريره ىوتة   سةيد  شةةهيد  مامؤسواي * كةسايةتي
 هةميشةة .. ديةاربوو  وةثيَ ئي الميي عالةمي بةرجةسوةي نانا ئةم كاريطةريي هةمحةتيرِ

 و سياسةةةت ضةةؤَةثؤثةي بةةةرةو ث رينةيةةة دينةةة ئةةةم نةبوايةةة"سةةيد"  ئةطةةةر: دةيطةةوت
 و نيكةا   و تةةالَا  مةسةةلةكاني  لةة  هةةر  دةكردو نة طةشةي والَت كاروباري بةريَوةبردني

 ثيَغةمبةةةران هةةةمووي كةةة خةةؤي ئةساسةةييةكةي مةةةعنا دةمةةاو ىةةةتيس(  
دةسةت دةدا.. هةةر بؤيةة مامؤسةوا مةةال       لةة  نيَةردراون  ئةةوة  بؤ" "

" تف ة  : كوةيَيب  بةتايبةةت  بةوو  لةسةر ي"سيد" ديدي ب و ئةمحةد كاريطةري نريري
 بةوو  يب"سةيد " بة ي  ديةدو  كاريطةةري  هةر".. " هةروةها و" 

 كةة بةوو   ئةةوةدا  لَيوةهة لة هةميشة و يَرِ طرتة جيهادي و كؤض وبانطةوان يَطةيرِ مامؤسوا
 ..دةولَةت كاروباري و دةسةالَت ناو بؤ بطواننةوة ميحرابةوة لة خواية ديم ئةم

 كؤضةكردنيان  دواي لة ئةمحةد مةال مامؤسواه عزام عبداهلل موجاهيد شيَخي * كةسايةتي
ؤشةانه  تيَك جيهةادو  ىؤنةاغي  ناو كةوتنة و  المييئي بزووتنةوةي دامةنراندني و ئيَران بؤ

 جيهةةادو شي هةةي شةةيكردنةوة خويَندنةةةوةو دايةةة ئةةيرت لةةةوة بةةة دواوة مامؤسةةوا دةسةةر
 ئةاواي  بةارام  و دنلَيةي  دةربةنةد  ئؤردوطةاي  هةردوو لة موجاهيدان بة شي هة ئةو وتنةوةي
 عزام عبداهلل شيَمح نان ر ادوجيه بة بوو سةرسام نرير مامؤسوا ئيَرانه ئي الميي كؤماري

 لةة  طةويَي  طرنطيشةةوة  بةة  نرير و كةةوت  دةست وة ي عبداهلل شيَمح كويَبةكاني سةرجةم و
 ثيَشةةنطي  رابةةرو  عةزام  عبةداهلل  شةيَمح  وابةوو  ثيَةي .. دةطرت ي عبداهلل شيَمح كاسيَوةكاني

 ..هةردووكيان لة خوا رةمحةتي.. ئةشغان وان لة جيهادة
 لةم هةرية   ئةمحةد بة رةمحةت بيَه بة جؤريَ  لة جؤرةكان كاريطةري* مامؤسوا مةال

 يوسةةف دكوةةؤر بةةةنناه ئيمةةامي عبةةدالوهاؤه بةةن ومةةد -: بةةووة لةسةةةر نانايانةيشةةي
 ..ىةرناوي
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 :نؤفزيةلةاديؤو تمامؤستاو طويَطرتن لة هةوالَ و رِ -10

 رريذو هةةةةوالَي بةةةة بةةةوو طرنطيةةةدان مامؤسةةةوا تةةةر لةةةة سةةةيفاتة طرنطةةةةكاني يةةةةكيَكي 
 طرنطةةةكاني طؤظةةارة رريذنامةةةو نريربةةةي لةةة وة جيهةةانه رووداوةكةةاني موتابةعةةةكردني

 سةةواندةرو و كةةوةيويي ي اجملومةةع طؤظةةاري بةتايبةةةت هةةةبووه ئيشةةرتاكي كوردسةةوان
 بةةو  وة.. تةر  يَرو ضةةندين طؤظةارو رريذنامةةي   ضةاود  و هةةوالَ  و هاوالَتي ئاويَنةو رريذنامةي

 و ليَةدوان  لةة  نريريَ  لة ئاطاي بوو بزووتنةوة راطةياندني مةكوةبي بةرثرسي كة ةيسيفةت
 و تةلةةةةشزيؤن لةةةةرووي وة بةةةووه راطةياندنةةةةكان سةرضةةةاوة مالَثةةةةرو و بابةةةةت ى ةةةةو

 لة دواتريب دةكردو زيزةياجل كةنالَي موتابةعةي بةتايبةت ئيَواران هةموو سةتةاليوةوةه
 لة طويَي ناوخؤييةكان هةوالَة لة ئاطابوون بة بؤ جارجارةيةكيب ئةوكات و تيظي ناطرريس

 "االجتةاة  لةة  طويَي نريرجار لةبةرنامةكانيشدا وة دةطرته كوردساتيب و تيظي كوردسوان
 كرد وةشاتي رريذةي ئةو تا حيزبايةتييةوة كاري دةسوثيَكردني لة وة دةطرته اتعاكس"
 وة دةكةةرده ئيَرانةةي ( بيبي ةةيي و هةوالَةةةكانيbbc  موتابةعةةةي نرير وة هةةةبوو راديةةؤي

 ه وة بةةثيَي ثيَوي ةت وةالَمةي   دةبةوو  كوردييةةكان  سةايوة  نةاوخؤي  ئاطاداري نريرجاريب
 لة طويَي مامؤسوا ئايا كة بةوةي سةبارةت وة.. دةدايةوة نووسةكان بابةت بة ثيَوي ر
 لةة  خةؤي  نرير مامؤسةوا  راسةوييبَ  ئةةوةي  ؟؟نةا  يةان  دةطةرت  سةروود  و طؤراني مؤسي او
ة   نةبوايةة دةسةةر يَرِ كةةة نةةبيَت  جارجةةارة مةطةةةر دةثاراسةته  مؤسةةي ا لةةة طةويَطرتن 

 هونةرمةنةد  لةة  طويَي دةكردو بزووتنةوةي جيهادييةكاني سرودة جارجارةش موتابةعةي
 .خؤشبيَت ليَي طةورة خواي.. دةطرت كةيواني بيالل
 

  ذياندا: لة كرد تاقةتبيَ مامؤستاي زؤر زؤر ئةوةي -11

 ويانةدا رِ خيَرا نرير انكاريكؤمةلَيَ  طؤرِ دامامؤسوا تةمةني نرير بةداخةوة لة دوا ساتةكاني
 كةة  خةمانةةي  لةو يةكيَ  دايةه نريرخةميان ث كردو نوو نرير مامؤسوايان بؤَيَ  دةتواة كة
 لةسةالَي  تةويَؤَةة بةوو   يكؤنطرةكة دلَطرانبوو ثيَي نرير كردو مامؤسوا لة تةئ  ي نرير نرير
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 مامؤسةوا  كةة  يةكبوون بووه ئةو يةكبوونةي بزووتنةوةي كؤنطرةي يةكةمو كة نه 1999
 لةة  بةداخةةوة  بةةالَم  ه(برا و باس   يةكطرتنةوةي بؤ تيَدابوو ئةوي طةورةي هةرة ثشكي

 لةةةو اهمامؤسةةو سةةةنطيم و كةسةةايةتيي و مانةةدووبوون طويَدانةةة هةةيت بةةيَ كؤنطرةكةةةداو
بوو بيدريَرَ نةيدرايةو  ثيَوي ت كة دةنطةي ئةو و خ ت مامؤسوايان ناشةريفةدا مؤمالنة

    نةةةدرا ثةةيَ دةنطةةي كؤنطرةيةةةدا لةةةو يةكبوونةةة ئةةةو هةةةويَم ريَكخةةةرو مامؤسةةواي
 ئةةو  مامؤسةوا  دةنطةةكان  راطةيانةدني  دواي تةويَؤَةةو  لةة  طةرِاينةةوة  كة كاتيَ ئاطاداربووم

ذدانيب وية  بةيَ  كةة  بةوو  ىةورس  سةةيرو  بةالوة نريري و ليَنةكةوت خةوي بةياني ات شةوة
 مةةةال مامؤسةةوا ئابةةةو شةةيَوةية؟   وة  بةةةريَز مامؤسةةوا جةعفةةةر دةيطيَريَوةةةوةو دةلَةةيَ

 بنه حيزبيَ  بناغةي بةردي و دامةنريَنةران لة كةسانيَ  دةبيَ ضؤن: طوتو ثيَي ئةمحةد
 وةال شةةةرعي و درووسةةت هةلَ ةةةنطاندنيَكي هةةيت بةةةبيَ يةكةةداوكؤنطرة ئةةاوا لةةة بةةةالَم

 ئةةةو تةىينةةةوةي و لةةةتبوون مامؤسةةوا طةةةورةكاني خةشةتةةة لةةة تةةر    يةةةكيَكيبنةةريَن؟
 تيَةدا  ذيةاني  هةةموو  و تةمةةن  سةالَ  20 لةة  نيةاتر  مةاوةي  مامؤسةوا  كةة  بةوو  بزووتنةوةية
 بةرهةةمه  بةيَ  مانةدووبونيَكي  نريرو يتةىةةال  و هةةولَ  ثةاش  بةداخةوة بةالَم سةرشكردبووه

 ثةيَ  بةضةند ثارضةيةكةوةه مامؤسةوا نرير نرير خةةمي   بو تةىيةوةو بزووتنةوة سةرة ام
 ئةةاواتي بةةة هةةةر كةةردو سةةثي سةةةخوةدا روداوة لةةةو رةشةةي ريشةةي نيةةوةي خةةواردو

 مامؤسةواي  كةة  ىورسةةي  خةمة لةو تر يةكيَكي ثاشان    نايةوة سةري يةكطرتنةوةش
هةلَةةةيي بوو كةة   مةريوان نماندريَذي و ئةدةبيي بيَ بيواىةتكرد خةمبارو تر ئةوةندةي
 وةنارةتةةي لةاليةةةن ثاشةةان كةةردةوةو بةةالَو( ذن و شةةةرو و سةةيَكس  بةةةناوي كويَبيَكةةي
 وةنارةتي شةرماني بة هةر ثيَ بةخشراو دياري و ثاداشت هةريَمةوة حكومةتي رريشنب ي
 نيَةو  خرايةة  و بكريَةت  بؤضةاث  كويَبةكةةي  درا ئيجةانة  هةريَميشةةوة  ومةتيحك رريشنب ي

 ثةيَ  خةةمي  نريري ليَةدةكردةوةو  بة ي  مامؤسةوا  هةميشةة  كوردسةوانةوةه  ويَبخانةكانيك
 كةورد  كةات  هةيت  و بةئي ةالم  نةةكردووة  ئاوايان طاوريب جولةكةو دةيفةرموو دةخواردو
 هةةيت كةةة ئةةةوةبوو طةةرانرت ةهةموويشةةيل نةةةبووةو ئةةةدةؤ بةةيَ و ديةةن بةةيَ ئةوةنةةدة

 طةةورةتر  مامؤسةواي  خةةمي  تةر  دا نةةهات  ئةوةنةدةي  بةدوا جةماوةريشي هةلَويَ ويَكي
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 خةؤي  ئايينيايةةي  هةلَويَ ةويَكي  وة  مامؤسةوا  كةة  نةضةيَت  لةةب   ئةةوةمان  بةالَم.. كرد
 لةة  مةبةسوةو ئةو ؤب كرد شيدرالَ عيَراىي كؤماري سةرري  جةالل مام ئاراسوةي نامةيةكي
 لةةةو بكةةات ترين كةةات ريَطةةري بةةةنوو كةةة كةةردووة كؤمةةار سةةةرري  لةةة داواي نامةكةةةدا

 مامؤسةوا  هةميشةة  طةةورة  خةمةة  سةيَ  ئةةم    مةريوانييةةكان  و مةريوان هةلَةوةرِيانةي
  .بوو دلَشكاو و سةخؤَةت ثيَي نرير نرير و دةكردن ليَوة باسي
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 ةمبةوسباسي 
 ثيَكردنى ذيانى سياسيي مامؤستادةست سةرةتاى

ة هةةمو  لة دواى ئةوةى كة مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود "رةمحةتى خواى ليَ بةيَ"   
ةوةه دالعزيزرِوويةكةوة سوودمةندو سةرسام دةبيَ بة جةنابي مامؤسوا مةال عومسان عبة 

ةوة يَةر سةرةتاى طؤرانكاى شيكريي و هزري مامؤسوا ئةمحةد كاكةة مةةمحووديب هةةر ل   
 ن( شةةيَمح ئةجمةةةد نةهةةاوي  1954دةسةةت ثةةيَ دةكةةات و دواى ئةةةوةى كةةة لةةة سةةالَى     

ى ةلَةةةة هةمحةت بةيَ" لةطةةَل دةسةوةية  لةة نانايةانى هةاورِيَي سةةردانى شةارى         "بةرِ
الَ  سة ا مةةال  شةهيد دةكةن و لةاليةن جةنابي مامؤسوا مةال عومسان عبدالعزيزو مامؤسو

انى ئةةو  ةرهةمةةك بوة ثيَشوانى دةكريَنه ثاشان يةةكيَ  لةة   عبدالكري  و نانايانى هةلَةةة
ةال مة امؤسةوا  يَيةانىه ثةيوةنةديكردنى جةةنابي م   سةردانةى شيَمح ئةجمةد نةهاويي و هاورِ

ئيخةوان   ونى  يَكخعومسان عبدالعزيز و ضةند نانايةكى تري بةرضاوى ناوضةكة بووه بة رِ
 .وردسوانونى ئي الميي بوو لة كابوموسؤمو(ةةوةوه دانانى يةكةم بةردى بيناى رِ

يَيةةانى بةةؤ هةلَةةةةة   هةةةروةها ئامةةا يَكى تةةرى سةةةردانةكةى شةةيَمح نةهةةاويي و هاورِ    
بةدةسوهيَنانى ثشوط يي بوو بؤ كيَشةى شةلةسوو و موسولَمانانى جةنائ يه هةر بؤية 

دسةوان و  يارى هاوكاري شيكريةي و دامةةنراوةيي لةة نيَةوان نانايةانى كور     لةو سةردانةدا برِ
يةةار درا بةةة شةةيَوةيةكى تؤكمةةة كاروبةةارى ريَكخ ةةونى  عيَةةراا ثيَكةةةوة دراو هةةةروةها برِ

وات. بةةلََي جةةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود لةة        شةةوة بةرِ  "برايان" بةرةو ثيَ
وةه ئاشةةنايةتى بةةة شكةةرو هةةزرى ريَكخ ةةونى برايانةةةوة بةةؤ   (ن 1970 سةةةرةتاى سةةالَي 

 (1 .العزيزدوايةتى جةنابي مامؤسوا مةال عومسان عبدرووست دةبيَت بة ثيَشة

                                     
  (ا هيد نمح     ى جمتص  صجهت ع ا  ذتمسن) ةرضاوةى سةرةكى ئةم باسةم لة كويَيب( س1 

 لة نووسينى مامؤسوا جةمال ح يَن شةميَراني وةرطرتووة.



 

44 

دواى ئةوة ئيرت بة شيَوةيةكى بةرضاوو نرير كاريطةةر نريرينةةى مينبةةرةكانى كوردسةوان     
ن  ةيةي" كويَبةةكانى   بوونة ضراى رووناكى حةا بيَذيي و نريربةى مزطةوتةكان وانةى "

 .تيا دةوترايةوةمةودودى  سةييد ىوت  و ئةبوئةعالى

وان موسؤيمو لةو سةردةمانةدا هيضى كةةمرت نةةبوو لةة بزووتنةةوة سةةلةشيةكانى       ئيخ 
ئةمرريه كة طرنطى دةدةنة بوارى ثةروةردةي عةىيدةيي تا  و ثيَطةياندنى كؤمةلَطةيةكى 
دامةنراو لةسةر بنةماى عةىيدةى وةالو بةةرا.. ئيخةوان لةةو سةةردةمانةدا بةةو شةيَوةية       

دا كة بةهيَزترين و ثؤالَيو تةرين نةةوةى ثيَطةيانةد لةة     ئ شادو دةعوةى خؤي ئة ام دة
رِووي عةىيةةدةو ب وبةةاوةرةوة كةةة هةةيت حةةةنو ئةةارةنووة دونيةةايي و طومانةةةكانى ئةةةو    
سةردةمةى شيوعيةكان و موحليدةكان نةيان توانى تةنها ئةنداميَكى ئيخةوان لةة خشةوة    

 بةرن..  بةداخةوةم بؤ ئيَ وا( 
 

 (6و  5سي بةوسةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة )بؤ بينينى وَينةكانى با *
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 م ةشتةباسي 
  كؤضكردنى مامؤستا ئةحمةد بؤ ئيَران و

 بزووتنةوةى ئيسالميي دامةزراندنى

طى ئيَران و لةاليةكى الية  سةرىالَى جةن داوى ئةوةى كة حكومةتى بةع ي عةتانى لة 
ى وردي ضةاوى خ ةوبووة سةةر كةار    بةة ه نرير يَةذراو شيَوةيةكى بةرنامة بؤ دارِتريشةوة بة

ي نانايانى ناوضةةى هةلَةةةةو   ريَكخ ونى ئيخوان موسؤمو و بةتايبةتى تر كارى ئي الم
سةةة وان و هةةةةورامان و شةةةارةنووره ضةةةونكة لةةةة رِاسةةةويدا تيَطةيانةةةدن و ثيَطةيانةةةدنى  

لةة   طورِي مزطةوت و وانةكانه واى كردبةوو نى ناوضةكة بؤ نةوةى نويَ و طةرمومامؤسوايا
ةكان كة مةلةشيَكى تايبةت بة ناوى مةلةشى  دياردةى ئةايينى لةة هةلَةةةة    يدةنطا ئةمني

ر نةيةلَن كارى ي ناوضةكة بكةنةوةو لةوة نيات( بؤ كارى ئي الم -
دذايةةتيكردنى ئاشةكراى وانةةى    طةشة بكاته بؤية دةسويان كةرد بة  ييَكخ ونى ئي المرِ

يَطريكةردن لةة هةنةديَ نانةاى ناوضةةكة لةة       ي و رِو حيجاؤ و ثؤشاكى ئي المةوتةكان مزط
وتاردان و الدانيان لة مزطةوتةةكانيانه لةة نيَوانيانةدا مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود        

ن لة مزطةوتى طةورةى س وان. مامؤسةوا لةةو سةةردةمانةدا    يةكيَ  بوو لة نانا الدراوةكا
ه وتارةكةةانى وو لةةة ناوضةةةى سةة وان و هةةةورامانبدةسةةت و ثيَطةيةةةكى بةرضةةاوى هةةةجيَ

و طوندةكانى كوردسوانةوة خةةلَكى بةؤي دةهةاتن و بةة      لة هةموو شار هى مامؤسوايهةين
ي و دذايةتييكردنةى هةر ئةم سةركةش ةموو كوردسواندا بالَو دةبوويةوة.كاسيَويب بة ه

نةوةى ئي ةالميي  داينةمؤي شؤرشي ئي الميي ضةكداري و بزووت يةوحكومةتى بةعس بو
 دايي  بوو.. لةليَوة 

لةة   سةاالَنيَكى نرير ىةورس و ثةرِ    ئةو ساالَنةى ثيَب لة دايكبةوونى بزووتنةةوةى ئي ةالمي   
دةيةةان كارةسةةاتى جةةةرط ِ بةسةةةر طةةةىل كةةوردي  و ئةةانار بةةوو. ةت و ئةشةةكة ةنةمحةة

بةةناو   موسولَماندا هةاتبوو و وة كارةسةات و نةهامةتييةةكان بةةردةوام بةووه كارةسةاتى      
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ى طونةدة سةنوورييةكان و   ئةنفاىل ناوضةى طةةرميان و بارنانييةةكان و ويَرانكردنةى نريربةة    
 تةةر.. تةةا بةةارودريخ طةيشةةوة ئةةةوةى سةةيَدارةدان و دةيةةان و سةةةدان نةهامةةةتىطةةرتن و لة
 1407ةمةنانى رِ ى17ناوضةكة بةرةو ئيَران هةلَبيَن. ئةوةبوو لة بةروارى شةوى  خةلَكى 

( كؤمةلَيَ  لة نانايةانى هةلَةةةةو سة وان و    1987 /5 /18لةسةر  17بة  كؤضيي بةرامبةر
ناوضةى هةورامان شارةنووره بة رِابةرايةتى جةنابي شيَخى مةنن مامؤسوا مةال عومسةان  

عبدالعزيزو مامؤسةوا مةةال   و مامؤسوا مةال سالَحى طةورةو مامؤسوا مةال عومةر  عبدالعزيز
 ئةمحةد كاكة مةمحوود مةال مامؤسوا ةنيز ولعةبدوديق عو مامؤسوا ص نيزةلعوبدةعةىل ع

طخوانو ي و مامؤسوا سةييد نوري و دةيان مامؤسةواو بةان  و مامؤسوا شيَمح سديق سةرطةت
طةرمى ناوضةكة بةرةو والَتى ئيَران بةريَ كةةوتن و كؤضةيان   دكوؤرو سةدان طة ى خويَن

وو وة ضةندين كةسايةتى وة  دواى ئةو بةروارةش هيجرةت و كؤض هةر بةردةوام بكرده 
دةيةان و سةةدان طةة ى خةويَن طةةرم بةةرةو ئَيةران        مامؤسوا مةال عةبةدولَالَى طةولَثي و   

 كؤضيان كردو خؤيةان طةيانةدة ىاشَؤةةى تيَكؤشةان و بةةرطرى لةةدين و والَت و نيشةومان.       
لةة  د و ( هةنار كةس بةرةو ئيَران كؤضيان كةر 11000بةثيَي سةرذميَرى ئةوكات نزيكةى  

 جيَ بوون.ئؤردوطاكانى ئيَران نيشوة

سةشةرى جةنابي شيَخى مةنن و هاورِيَيانى بؤ ئيَرانه ب  و هزرى بزووتنةوةيةكى ثيَب   
(نايينى بة نةاوى  بزووتنةةوةى ثةيوةنةدي ئي ةالميي(     1978ئي المي ضةكدار لة سالَى  

طادارى ئةو رِةوت و كة نريرينةى نانايانى ناوضةكة ئا لةناوخؤي كوردسوان درووست بوبوه
مامؤسوا شةيَمح نةورةدينى   بزووتنةوةية بوونه لةوانة: مامؤسوا مةال وةمةد بةهائةدين و 

 مامؤسوا مةال سالَحى طةورةو ضةندين ناناى تره  خوا لةهةمويان خةؤش بيَةت(ه  موشر و 
شةةيَمح وةمةةةد بةةةرن ي و  مامؤسةةوا نايينةةىه ى(1983 لةةة سةةالَى بةةؤ يةكةةةجمارو  بؤيةةة

وة لةة   ا نةورِةسي و مامؤسوا حةسةن كانى توويي بةرةو ئيَران كؤضيان كردبووهمامؤسو
حاجى كا  حةمزةى  بةناوةكانى: كؤمةلَيَ  برا ى نايينى(1984 سالَى و كؤتايي  سةرةتا

كةا   كا  وةمةدى شةيَمح عزيةز و   لوىمان نةنيري و  د تةويَؤَةيي و مامؤسواةمةمةجيد و
لةةويَ بةةردى بناغةةى عةمةةىل و كةردارى      و  ران كؤض دةكةنبةرةو ئيَو  يَمح عةنيزشئاناد 



 
 

47 

كؤمةةةلَيَكى دي لةةة نانايةةان و ( 1985/  7/  14وة لةةة بةةةروارى  بزووتنةةةوةيان دانةةابووه 
خةخمؤرانى رِابوونى ئي المي وة : مامؤسوا مةال عةةىل بيةارة و مامؤسةوا شةيَمح لةةتيف      

 ةبوبةةةكرى سةةدي ي و وةسةةوا ثيَنجةةويَم و مامؤسةةوا مةةةمحوودى ئةةانادي و مامؤسةةوا ئ  
و  كاروانةة ئةمينى خةيات و كا  حاجى سةعيده ئةةوانيب خؤيةان دةطةيةننةة ئةةو     حةمة

سةالَةدا مامؤسةوا مةةال     وة هةةر لةةو   بةردى بناغةى ئةةو بزووتنةوةيةة بةةهيَزتر دةكةةنه    
مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد كةة بةة مةةال       ي و مامؤسوا مةال كةةراى بيَةوة   ةدى رِاني ووةم

كؤض دةكةن و خؤيان دةطةيةننةة   مرةسيؤمامؤسوا عةبدولَالَى جوة  ابووهناسرسوهةي  
 ى(1986ثاشةان لةة سةالَى      ىاشؤَةى تيَكؤشةان و بةةرطرى لةة ئةايو و خةا  و نيشةومانه      

و مامؤسوا مةال عةبدولَالَى جيهاد  شيَمح عةبدولؤةتيفى بةرن ي  واذةيي( مامؤسوانايينى 
دةبيَوةةةة رِابةةةةرى يَمح عةبدولؤةةةةتيفى بةةةةرن ى دواتةةةر مامؤسةةةوا شةةةو كةةةؤض دةكةةةةن  و

كؤضةكردووان خةؤش ببيَةت و لةة هةةمووانى      .  خةوا لة ي( بزووتنةوةى ثةيوةندي ئي الم
وة بة شةرمى بؤ يةكةجمار لةة ميَةذووى شؤرِشةي كورديةدا بزووتنةوةيةةكى      وةرطرتبيَت(. 

 وردسوان.ئي المي ضةكدار رِا دةطةيةندريَ و دةبيَوة ضةترى رِابوونى ئي المى ك
يَيةةانى بةةؤ ئيَةةرانه و هاورِ نيزةلعةةةبدودواى طةيشةةونى جةةةنابي مامؤسةةوا مةةةال عومسةةان ع

تيفى بةةرن ي  ةلؤةبدوعابةرايةتى مامؤسوا شيَمح  بزووتنةوةى ثةيوةندي ئي الميي( بة رِ
 ىدةمة ةوبةةرنى وة  مامؤسةوا شةيَمح    ئةندامييةتى دةيةان مامؤسةواي ثاية   "واذةيي" و

مةةال ئةبوبةةكري سةدي ي و..هوةد.. كةة ضةةند سةالَيَ          نةورةسيي و وامامؤس و بةرن ي
يَيانى بؤ ئيَران رِاطةيانةدرابووه راسةوةوخؤ   ثيَب كؤضكردنى مامؤسوا مةال عومسان و هاورِ

و هاوريَيةانى و مامؤسةوا شةيَمح عبةدالؤويف      لعزيزةبةدو هةردووال  مامؤسوا مةال عومسان ع
وردسةةوانى ئيَةةران و لةةةمالَى مامؤسةةوا شةةيَمح  ( لةةة شةةارى سةةنةى ك واذةيةةي و هاورِيَيةةانى

وةممةد بةرن ي كؤبوونةوةه مامؤسوا شيَمح وةممةد بةرن ي دةيفةرموو: بزووتنةوة 
داييكبووةه ثاشان هةردووال بةكؤي دةنةط  كورِمةه ضونكة لة مالَى مندا لة خؤشةوي رتين

لعزيز.. ةبةدو ن عشةة ئي ةالمييةيان بةخشةية جةةنابي شةيَمح عومسةا      ايةتي ئةةو شؤرِ ابةرِرِ
وتةيةكى بةربالَوى مامؤسوا شيَمح وةممةد بةرن ى هةية "خوا ليَي خؤش بيَ" كةة لةةو   



 

48 

كةةات و سةةةردةمةدا وتوويةةةتى:  كةةة "ئةةاو" هةةات و ثةيةةدا بةةووه ئةةيرت تةيةةةمموم بةةةتالَ  
دةبيَةةةوةوة( مةبةسةةت ثيَةةي هةةاتنى بةةةريَز مامؤسةةوا مةةال عومسةةان بةةووة بةةؤ ئيَةةران و      

شةةة ئي ةةالميية ضةةةكدارية بةةووة بةةة جةةةنابي شةةيَمح ةرايةةةتى ئةةةو شؤرِابتةسةةؤيمكردنى رِ
يَزى وة  شةةةيَمح وةممةةةةد بةةةةرن يي و شةةةيَمح عومسةةةان لةاليةةةةن مامؤسةةةوايانى بةةةةرِ

/  17  و لةة بةةروارى    عةبدولؤوةتيفي بةرن ي "واذةيي" و هود..ه ثاشان بة كؤي دةنط
ةوةى ثةيوةنةدي   بزووتنة  نىى نايي(1987/  6/  14 (ى كؤضيي بةرامبةر بة 1407/  10

مةةال  وة مامؤسوا  .عيَراا( /بزووتنةوةى ئي الميي لة كوردسوانبة   ي(يان طؤرِيئي الم
يةكيَ  بةوو لةة دامةنريَنةةران و ئةنةدامى شةووراو ثاشةان تةا         يبئةمحةد كاكة مةمحوود
بزووتنةةةوةى ئي ةةالميي  ةبي سياسةةيي ئةةةو بزووتنةوةيةةة بةةوو. وةشةةاتى ئةنةةدامى مةكوةة

ية ضةترو مالَى طةورةى موسولَمانانى كوردسةوان و لةة بالَوبونةةوةو ثاريَزطةارى لةة      بووبو
 (1  .ث رينييةكانى ئي الم و موسولَمانان جيَ دةست و شاهيَدى طةورةى بؤ دةدريَ

 

 (6و  5بؤ بينينى وَينةكانى باسي  ةشتةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة ) *

 
 

 
 
 
 

                                     
( لةة نووسةينى مامؤسةوا    ا هديد نمحد     دى جمدتص  صجهدت ع ا  ذتمسدن      سةرضاوةى سةرةكى ئةةم باسةةم لةة كوةيَيب       (1 

وة. وة هةروةها سوودى نريرم لة بةريَز كا  حةمزة ئةمحةدى بينيوة بؤ رِاسوكردنةوةى جةمال ح يَن شةميَراني وةرطرتو
 بةروارو ضؤنيةتى رِاطةياندنى بزووتنةوةو كؤضكردنى نانايان بؤ ئيَران.
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 نؤيةمباسي 
كوردو كيَشةى طةلى كورد بة  هةلَويَستى مامؤستا لةسةر

 طشتيى

جةةةنابي مامؤسةةتا ئةلةةةد لةةة ِروونكردنةوةيةكيةةنا سةةةبارة  بةةة كَي ةةة  تةةة     
 كورد بةم شَيوة نووسيويةسى 

و  لة سؤنطةي ئةةوةي كةة ئيَمةة دةمانةةويَت بةرنامةةو دةسةوورو شةةرعي خةوا كاربكةا          
شةيةكي ئي ةالميي سةةير   بروانيَوة هةموو ثيَشهات و مةسةلةكانه ىةنيةي كورديب بةكيَ

دةكةين و ثيَمان واية كورد: يةكيَ لةو سةدان و هةناران نةتةوةو طةالنةي دونياية كةخوا 
(ه كةورد   بةرامبةريان دةشةرمويَ:   

ياري بكريَته دةبيَ ان دينةتةوةيةكة وة  طشت نةتةوةكاني طيَويي و دةبيَ هةموو ماشيَك
 نمان و كالَاو بالَايان ثةسةند بيَته نيشومان و شةرهةنط و كةلووريان دداني ثيَدا بنريَت.

* ئيَمة بةالمانةوة رِةوا نيية هيت طةل و نةتةوةية  بضةوسيَنريَوةوةو مةايف رِةواي خةؤي   
ةيةةو دةبةيَ   وةكو مرريظ ريَزيةان ه  -ئةطةر موسولَمانيب نةبن  –ليَ نةوت بكريَت ضونكة 

يةا  ئةةوةسا نابَيةب  ةي      ىةدريان بط دريَت و بةكةم تةماشا نةكريَنه بؤية ئيَمة دةلَةيَو:  
 –نيةوة دوورتةةي  ةةرةبيي و دراوسةَيكا       –تة  و نةسةوةيةة  لةة دونيةاي ئيكة مةسينا     

ناويةةا  لةسةةةر نةخ ةةةي جوترا يةةاي سياسةةيي  ةةةبَي و  ةةةر ولماسةةةي بؤخةةؤي دةولمةةةسَيك  
يةةا  دةبةةَي نةةاوي  ةةةموو لةسةةةر   دةبةةَي كةةورديش بؤخةةؤي دةولمةةةسَيك بَيةةب، وة بَيةةب، يةةا  

بةةةلَيَ   ،ي( كؤيةةا  بكاسةةةوة  ينةخ ةةة بكةةرَيتةوةو  ةةةموويا  وشةةةي )دةولمةةةسي ئيكةة م     
لةبنةرةتةةدا مرريظةةةكان دةبةةيَ طشةةت بةةرا بةةن و ثيَكةةةوة برايانةةة دةولَةةةت بةةةرن بةةةريَوةو  

ئي ةالميب وا سةةيري ئةةم دونيايةة دةكةاته      جياواني نةبيَ لةنيَوان هةيت نةتةوةيةكةداه   
ثةت بووةو ثارضة ثارضة كراوةو هةر ثارضةش سياسةةتي ولَاتيَة     بةلَام ئي وا كة لةت و

دةيبا بةةريَوةه يةان ئةوةتةة دةبةَي طشةت ببنةةوة يةة ه يةان دةبةَي هةةموو نةتةوةيةة             
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اوة ددان بةة  ناونيشاني خؤي لةسةر نةخشةي جيهاني هةبيَ و لةاليةن نهليَزةكةاني دونية  
 وجوديدا بنريَت. 

سةةةربةخؤيي وةرطريَةةت و  –لةبةةةر سياسةةةتي دونيةةاي ئةةةمرري  –ئةطةةةر نةةةكريَت  * خةةؤ
دةولَةتيَكي كوردي ثيَ  بهيَنريَةته دةكةريَ بةشةيَوةي وياليةات و شيدرالَيةةت مةايف رِةواي       

و نمةان و  خؤي بدريَرَ و بةياساو ىانوني شيدرالَييةتي طشويي جيهان ةولَيَوةوةه سةنوور 
بةرهةم و دةرامةتي ثاريَزراوبيَت و خةرل بكريَت بةؤ ثيَوي ةر دانيشةوواني كوردسةوان و     
ثاشةةانيب لةةةرووي شةةةريعةتي ئي ةةالمةوة ئةطةةةر لةةةثرريذةكان نيةةادةي هةةةبوو وةليَةةي   
دةمايةةةوةه ئةوسةةا بدريَوةةةوة بةحكومةةةتي مةركةةةنيه ئةةةميب بةشةةيَوةيةكي دادطةرانةةة 

ش بكات و كةسي ليَ بيَ بةش نةكاته واتة: لةو دةرامةتةة بةشةي   بةسةر هاولَاتياندا دابة
هةموو شاروو طوندةكان بدريَت بةدامةنراندني هاولَاتيانه بةضاككردني جادةو ريَطةاو بةان   
و بةكردنةوةي نةخؤشخانةو ىوتاخبانةو مزطةوت و هود بؤيان.. لةطةةلَ ئةمانةشةدا نةابيَ    

بيَته بةةلَكو تةةنياو تةةنيا لةةداييكبووي ئةةويَ      ثيَوةري هاولَاتي بوون ئينويماي حيزبيي 
بيَه وةيان بةشيَوةي رةمسيي لةاليةن ئةةو دةولَةتةةوة ريَةي ثيَةدرابيَت لةةو نيشةومانةدا       

 بذي .

* ئيَمة لةرِووي بةرنامةي ديم ئي المةوة دةروانينة مايف هةموو مرريظيَ  لةةم سةةرطؤي   
( ةر بنةماكاني: نةوييةدا بةوشكانيي و دةرياييةوةه ثيَوي وة لةس

الشةةتي ئي ةالميي هةةبوو خةةمي مرريظةةكاني      يتةعامولي لةطةلَ بكريَةته واتةة: ئةطةةر خ   
كيَفي ئةودانه ئةيرت نمةان و شةرهةةنط و    طشت دونيا خبواته بةتايبةتي ئةوانةيان لةذيَر رِ

وي ةةوييةكاني نةتةةةوةيان هةرضةةي ببيَةةته لةبةةةر ئةةةوة لةسةةنوري ئةةةودان لةهةةةموو ثيَدا 
ىيامةتةداه هةةر لةةو     دونيةاو لةة   يةان بةةر ثرسةة لةة    سيي و كؤمةلَاتيي و ئابوريي ذيانسيا
كةة لةمةركةةني دةولَةةتي ئي ةالميي ئةوكاتةةوة       –وويةوة بوو عومةري كوري خةتواؤ رِ

لةمةدينةةة دةيطةةوت: كارذةلةيةةة  ثيَةةي هةلَكةةةويَت لةبةةةرديَ  لةد ؤةةةو شوراتةةدا عومةةةر  
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ئةةةو ضةةووةتة ذيَةةر ثاراسةةوم بةةاري سياسةةيي و كؤمةلَايةةةتيي و        بةرثرسةةةه ضةةونكة 
خؤشطونةرانيي ثيَكهاتةي ئةو دةولَةتةه ئي الم تيَي طةيانةدبوو لةةبن ياسةاي     

( هةركةسيَ  لةناو تةواوي خةلَكاني دةولَةتةكةيةدا برسةي بيَةته    ..
ا خةليفةةي موسةولَمانان طؤشةر ضةةةوري    ئةةو بةةر ثرسةةه هةربؤيةة لةسةةالَة نةهاتةكانةد     

لةسةر خؤي حةرام كردبوو ه هةربؤية لةكاتي وشكةسالَيي و طرانيدا ياسةاي دةسةو يم   
 دني راطرت .

* ئيَمةةة ثيَمةةان وايةةة دةرامةةةت و بةةةرووبوميي ولَةةات بةثؤةةةي يةكةةةم حةةةىي ئةوانةيةةة    
جيَطايةة ثيَوي ةويان ثيَةي    دةرامةتةكةي تيَدا ثةيدا دةبيَته واتةة: هةةتا هاولَاتيةاني ئةةو     

هةبيَته نارةواية بنيَردريَ بؤجيَطايةكي تره  عومةري عبدالعزيزيب( رةمحةتي خواي لةيَ  
بيَت لةو سةردةمةدا كة نةكاتيان كؤ دةكردةوة لةةو ئةشري ايةةدا كةبةدةسةت طرانيةةوة     

تيَةدا   بةط هاتووةه عومةريان ئاطادار كرد كةة : ئةةشري يا هةةذارو بةيَ نةوايةةكي ئةةوتؤي      
نةماوة كةنةكاتي ثيَ بشيَته ئايا ضي ليَ بكريَت؟  ئةويب لةةرووي شي هةي ئي ةالميةوة    
شةةةرمووي: بطةةةريَن بةةزانن كةةيَ ىةةةرنارةه كةةيَ الوةو نةةاتوانيَ ذن بهيَنيَةةته كةةيَ بةكؤيؤةةة   
ماوةتةوةو ناتوانيَت خؤي ئةاناد بكةاته بيةدةن بةوانةة..  لةةم سةؤنطةيةوة دةرامةةت و        

وانيب بةنةوتةكةةةي كةركوكيشةةةوة دةبةةيَ بةةؤ خةةةلَكي كوردسةةوان و بةةةرووبومي كوردسةة
ةوا سنووري ئةو خةرل بكريَته تةنانةت هةتا كوردسوان ثيَوي ر بةثرريذةية  هةبيَته رِ

 نيية بدريَت بةحكومةتي مةركةنيبه ض جاي دةولَةتاني نةيارو نهليَزو داط كةران.

ي تر لةدواي رِاثةرِين ئةو كات مامؤسوا ى نايينى بةتايبةت1991تةنانةتى لة دواي سالَي 
ئةمحةد بةرثرسي نوسينطةي سةرباني بزووتنةوةي ئي المي بووه برِياري رِاطرتم 
جةنطي لةدذي رِذيَمي بةعس بةشيَوةي يةكاليةنة رِاطةياند و ئةمةش لةثيَناو 

وة   لَمانى كوردسواندا بووه لةو بةياننامةيةدا هاتبوو: ئيَمةوبةرذةوةندي طةىل موس
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بزووتنةوةي ئي المي هةرضةندة هيت مومانةيةكمان بةبةلَيَم حيزبي بةعس نيةه بةالَم 
لةثيَناو بةرذةوةندي باالَي خةلَكي كوردسواندا ية  اليةنة شةرِ لةدذي رِذيَمي بةعس 
رِادةطرينه تا ئةوكاتةي نويَنةراني بةرةي كوردسواني لةطفووطؤكانياندا لةطةلَ رِذيَ  

 ةست.دةطةنة بن ب
ى نايينى كاتيَ  دةرطاي ثيَكهيَناني ثةرلةمان و حكومةت بؤ طةلي 1992وة لة سالَي 

كوردسوان كرايةوةه مامؤسوا دةيوت: ئيَمة هةموو هةولَةكامنان بؤ ئانادي طةلي خؤمانةه 
ضؤن بؤ طةلي عةرةؤ و تور  و شارس رِةواية شانانيي بةنمان و كةلوورو حكومةتي 

ش بةهةمان شيَوة شاناني بةنمان و كةلوورو حكومةتي خؤيانةوة بكةنه ئيَمة
سةربةخؤي كوردسوانةوة دةكةينه كة لةسةر بنةماي دينداري و خزمةت بةطةل و والَت 

 دامةنرابيَت.
وة هةروةها دةيوت: خاكي كوردسوان يةكيَكة لةو ناوضانةي كة لة ىورئاندا بةث رين 

ةوةكةشي دةطريَوةوةه بؤية دةيوت: ناوي هاتووةه كةواتة ئةم ث رينييةش نمان و نةت
هةركةسيَ  جياواني بكات لة نيَوان نةتةوايةتي و ئي المداه ئةوة لةسروشر ئي الم 

 حالَي نةبووة.

هةر لة بارةي مايف نةتةوةي كوردةوة لؤمةي دةسةالَتداراني بةناو جيهاني ئي المي 
كاربةدةسواني عةرةؤه دةكردو بةتايبةت عةرةبةكان و دةيوت: نرير جيَطاي نةنطيية بؤ 

دةسودريَذي بكريَوة سةرو ىةتلَ و عام بكريَت و   كورد( كة دووةمو نةتةوةي ئي المي
لةسةر مالَ و ساماني خؤي بكوذريَت و ئةوانيب بيَدةنطي ليَبكةنه لةبري ئةوةي ئةوان 
بيَنة وةالَم و دةسر كورد بطرن و ماشة نةتةوةييةكاني خؤي ثيَ ببةخشنه كةضي 

  تاني ئةهؤي كوشر ديَن و داواي ئةو ماشانة بؤ ميؤؤةتي كورد دةكةن.حكومة
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 ةمدةيباسي 
 كردنى مامؤستابةشداري 

 لة كؤنطرةو كؤنفرانسة نيَودةولَةتيةكان

جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود لة ماوةى كةارى بةانطخوانيي و كؤضةكردنيي و     
ةنابي مامؤسةةوا مةةةال عومسةةان  ثاشةةان راطةيانةةدنى بزووتنةةةوةى ئي ةةالميي لةطةةةلَ جةة  

عبدالعزيزى مامؤسواىه توانيويانة لة نةاوخؤي عيَةراا و كوردسةوان و دةرةوةى والَتةيب     
ديةدارو  بةشدارى بكةن لة دةيان كؤنفرانس و كؤنطرة نيَةو دةولَةتييةةكان.. بةشةيَ  لةةو     

 ود:وبةشدارييانةى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمح

ودةولَةتى لة تارانى ثايوةخوى ئيَرانه لةسةر يةكطرتن بةشداريكردنى لة كؤنفران ي نيَ-1
ن.. كة شاندى بزووتنةوة بةسةةرريكايةتى   1987و يةكدةسوى والَتانى ئي الميه لة سالَى 

 جةنابي مامؤسوا مال عومسان عبدالعزيز بةشدار بوون.. رةمحةتى خوا لة هةموويان بيَ.
بارةت بةة كةسةايةتى  وةممةةد    بةشداريكردنى لة كؤنطرةية  لةة والَتةى ليبيةا سةة     -2

ن.ه ضةةاوثيَكةوتنيوان لةطةةةلَ  1998( لةةة كؤتةةايي سةةالَى  ثيَغةمبةةةر 
  موعةمةر ىةنايف( سةرريكى ئةوكاتى والَتى ليبيا.

سةردانيكردنى والَتى سوورياو كؤبونةوةو ديةدار لةطةةلَ بةةريَز شةيَمح كفوةارري مةوشوى        -3
ؤي ئةةبي نةووره وة هةةروةها ديةدار لةطةةَل نويَنةةرى اليةنةة        سورياو سةردانيكردنى نانك

سياسييةكانى كوردسةوان و اليةنةة ئي ةالميةكانى والَتةان وة : بزووتنةةوةى ئي ةالميي       
 حةماس لة سوورياو ضةندين دياري تر.

بةشداريكردنى لة كؤنطرةى جيهانى بؤ ريَكخراوة ئي المييةكان لة توركيا لةة سةالَى    -4
اليةن ثرريشي ؤر    الدين ئةربةكان  بةرةمحةت بيَ( ئةو كؤنطرةية سةان  نه كة لة 1996

كرابووه شايانى باسة ئةو كؤنطرةية بةهؤي رنطاركردني شارى ئي وةنبولةوةو لةة شةارى   
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( دةولَةةةت سةةان كرابةةوو.. وة جةةةنابي شةةيَمح عومسةةان  52ئي ةةوةنبول بةةة نويَنةرايةةةتى  
يَندةوة.. وة يةكةةم اليةةنى ئي ةالميي بةوون     عبدالعزيز بة نويَنةرى كوردسوان وتارى خو

كةةة بةةة جؤوبةةةرطى كوردييةةةوة رريشةةونة نةةاو ثةرلةةةمانى توركيةةاوةو لةةةويَب بةةة طةةةرمى  
 ثيَشوانى كران.

نه سةان   1994بةشداريكردنيان لة كؤنطرةى ئي الميي لة والَتى سعودية كة لة سالَى  -5
 كرابوو.. 

ةد كاكة مةمحوود "بةرةمحةت بةيَ" لةة   ئةمةو بيَجطة لةوةى كة جةنابي مامؤسوا ئةمح
 دةيان كؤنطرةى ناوخؤيي كوردسوان بةشدارييان كردوةو وتارى ثيَشكةشكردووة.

  
 (7بؤ بينينى وَينةكانى باسي دةيةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة ) *
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 مةييايدةباسي 
 ثؤست و كارةكانى مامؤستا لة ناو بزووتنةوةدا

ه وة وبوو كةسيَكى شارةناو ليَهاتووود لةبةر ئةوةى كة مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمح 
ناو باننةى كارى ه لةلة كارى ئي الميدا  خاوةنى ميَذوويةكى ديَرينيب بوو

 بزووتنةوايةتيشدا ضةندين ثؤسوى طرنكى بةسةردا دراوةه طرنطرتينيان:
 ئةندامى مةكوةبي سياسيي بووة تا رريذي وةشاتى. -
كة بة طةورةترين هيَزى ضةكدارى ناوضةى  ههةورامانوى ميحوةرى يَبةرثرسيار -

 هةورامان ناسرابوو بةناوى هيَزى  صال  الدين(ه ثيَب راثةرين.
 مةكوةبي سةربانيى. دواى راثةرين. بةرثرسياريَوى -
 مةكوةبي دارايي. بةرثرسياريَوى -
راديؤ  -ارطؤظ –مةكوةبي راطةياندن. بة هةموو بةشةكانيةوة  رريذنامة  بةرثرسياريَوى -
 تةلةشزيؤن(. –
 مةكوةبي بانطةوانو شةتوا. بةرثرسياريَوى -
 مةكوةبي ريَكخ نت. بةرثرسياريَوى -
 دادطاى باالَى شةرعى. بةرثرسياريَوى -
خاوةن ئيمويانى رريذنامةى بزووتنةوةى ئي الميي. رريذنامةيةكى هةشوانةى نماحنالَى  -

 شةرمى بزووتنةوةى ئي الميي بوو.
ويانى طؤظارى جةماوةر. طؤظاريَكى رريشنب ى طشويي مانطانة مةكوةبي خاوةن ئيم -

 راطةياندنى بزووتنةوة دةريدةكرد.
خاوةن ئيمويانى طؤظارى منارة. طؤظاريَكى مانطانةى نان وى شةرعى بوو مانطانة  -

 مةكوةبي بانطةوانو ريَنمايي و شةتوا دةريدةكرد.
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 مةيدوانزةباسي 
 يزيي و يةكهيَزى موسولَمانانى مامؤستا بؤ يةكرِخةمخؤر

طةةةورةترين خةةةمى مامؤسةةوا ئةمحةةةدى كاكةةة مةةةمحوود يةةةكريزيي و تةةةبايي نيَةةوان     
موسولَمانان بووه بؤية هةميشةو هةردةم لة وتارةكانيي و لة كؤرِو كؤبوونةةوة تايبةةت و   
طشةةويةكانداو لةةة نووسةةينةكاني لةةة طؤظةةارو رريذنامةكانةةدا تيشةةكى دةخ ةةوة سةةةر ئةةةو   

يةةةو هةةةردةم وة  رابةةةرى مةةةنن شةةيَمح عومسةةان عبةةدالعزيز دةيطةةوت: دةخيةةل   تةوةرة
كورِطةل وةحدةتى صةف بثاريَزن.  من خؤم باش لة ب مةة بةؤ نريربةةى كيَشةةو طرشوةة      
نيَوخؤييةةةكانى نةةاو بزووتنةوةكةةةىه جةةةنابيان يةكةةةم كةسةةي طفووطؤكةةار بةةوون بةةؤ       

بالَةكانى ناو بزووتنةوةدا بووه وة ضارةسةرى كيَشةكان و هةميشة لة نيَوةندكاري نيَوان 
دةورى ئيصالحطةرى دةنةخشاندو اليةن و بالَةكانى لة يةكرت نزي  دةكردةوةه ثاشان لة 
ليذنةى هةماهةنطى نيَوان اليةن ئي المييةكانيب جةنابيان سةرريكى وةشةدى بزووتنةةوة   

هيممةتةة  دةبوون و بؤ ئةو مةبةسوةش هةولَ و هيممةتى نريرى نيشةانداو جةيَ دةسةت و    
 بةرنةكاني و وتةكانى بؤ ئةو بوارة بة رِوونى ديار بوو..

ثاشان لة نزيكبوونةوةو يةكطرتنى بزووتنةوةى راثةرين و بزووتنةوةى ئي الميدا لةويَب 
جةنابيان ثشكى طةورةيان بةركةوت و خودا شاهيدى حالَة من خؤم ئاطةادارم لةةو سةةرو    

ةترين ساتةكانى تةمةنيي و ذيانيدا بةووه وة  بةندى يةكطرتنةوةدا لة خؤشرتين و ئاسوود
ئةوةندة بة ثةلة بوو بؤ ئةو يةكطرتن و يةكرِيزييةةه سةةركردايةتى بزووتنةةوةى ئيحةرال     
كردبوو..  بةالَم سوثاس بةؤ خةودا بةرهةمةكةةى بةة ئامةان  طةشةت و بةة ضةاوى خةؤي          

ر لةة ذيَةر يةة     يةكريزيي و تةبايي دوو كؤمةلَةةى ئي ةالميي بةيم و مةاوةى سةالَيَ  نيةات      
 ضةتردا كاريان ثيَكةوة ئة امداو تا ئةندانةيةكيب كارى ئةو سالَة بة بةرةكةت بوو.. 

ثيَب كارةساتى تةىينةوةى بزووتنةوة و ثارضة ثارضة بوونيه بؤ ئةو مةبةسوةش هةولَ 
و تةىةالى نريريدا و ضةندينجار كؤبوونةوةو سةردان و بينيم لةطةلَ كةسايةتيةكانى نيَةو  

لَة طرشودارةكاندا ئة امداو ضةندين بةلَيَنى لة هةردووال وةرطرت و دةيفةرموو: ورةىةى با
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سثي بة هةردووال ئيمزا دةكةم بةو مةرجةةى بزووتنةةوة لةةت لةةت و ثةرذو بةالَوةى ثةَي        
نةةةكريَه هةةةر ئةةةو شةةةوةى كةةة بةيانيةكةةةى ئيعالنةةي كؤمةةةلَى ئي ةةالميي تيَةةدا كةةراه      

ئيَ ةةواى كؤمةةةلَ لةةة مةةالَى مامؤسةةوا ئةمحةةةد دةبةةن و  عةسةةرةكةى وةشةةديَكى طةةةورةى 
مامؤسوا ئةمحةد بةلَيَنى لةَي وةرطرتبةوون كةة هةةر ضةيية  ئةةوان دةيَؤةيَن و دةيانةةوَي         
بؤيان ئيمزا بكاته بةو مةرجةى هيت شويَكى نةخوانراو رِوو نةةداته بةةالَم بةداخةةوة لةة     

ارو شارريضكةكاندا بالَوكرايةوةه هةمان رريذوو شةوةكةى الشيوةى راطةياندنى كؤمةلَ لة ش
وة طةورةترين خةم و خةشةتى بؤ مامؤسوا ئةمحةد درووسوكردو تا ئةةو رريذةى وةشةاتى   
شةرمووه هةةر بةة ئةا  و نزولةةى جيابوونةةوةو لةةتبوونى بزووتنةةوةوة دةيناالَنةد..  وة         

تنةوة هةمووجار مامؤسوا ئةمحةد دةيفةرموو: حةنمدةكرد كورِةكاة مبردايةن بةس بزوو
  و واى ليَ نةهاتاية.  . ئةلَبةتة طيَرانةوةى ئةم رووداوانة بةؤ درووسةوكردنى شيونةةو رِ   

كينةةة نيةةةه بةةةلَكو ئةمةةة ميَةةذووةو دةنووسةةريَوةوةو نووسراويشةةةتةوةه وة ئةمةةة ئةةةوة   
ووداوة نةخوانراوةكان هةية بدريَوة ثالَ ىيادةى كؤمةةلَ و  ناطةيةنيَت كة هةرضى خةتاو رِ

ووتنةةةوةش ليَةةي بةةيَ بةةةش بةةن.ه نةةةخيَر هةةةرطيز.   نريركةةةس هةيةةة لةةةو    ىيةةادةى بز
لةتبوونةى بزووتنةوةدا لة ىيادةى بزووتنةوةو كؤمةلَ ثشكى شيَرى هةيةو خواى طةورة 
خؤي حةا و ماشى ئةو خةلَكانة وةربطريَوةوة كة بةهؤي ئةو لةتبوونةوة سةالَةهاى سةالَ   

دا بة ئا  و نزوولةى بي عيزنةتةى و بةيَ وةشةايي    باجيان داو لةكو ى نيندان و مالَةكانيان
 نيَو مالَى ئي الميةكان سةريان نايةوة. 

جةنابي مامؤسوا لة كؤتةايي تةمةنيةداو لةة دواى مالَجييةايي كؤمةةلَى ئي ةالمييب هةةر         
نةوةسةةواو لةةة هةةةولَ و تةىةةةالى هيَنانةةةوةى ئةةةو بةةراو طة انةةةدا بةةوو كةةة بةةةو هؤيةةةوة 

يَةواىةت و بيَزار بوو بوونه تةىةى نريريدا لة دةرطاى مةالَى برايةانيي   ضووبونةوة مالَةوةو ب
و كؤبونةوةو سةردانيكردنى ماالَنى دةست ثيَكردبوويةةوةه بةةالَم ئةش ةوس ئةةويب بةيَ      
بةرهةم بوو.  جةنابي مامؤسوا ئةمحةد دةيفةرموو: ئةةو ضةةترةى بزوتنةةوة بثةاريَزن و     

ند بةخوا ئامادةم بةةبيَ هةيت ثؤسةرَ لةة ذيَةر      كونى تيَ مةكةن و لةت لةتى مةكةنه سويَ
ئةةةو ضةةةترةدا دا بنيشةة  بةةةو مةرجةةةى كةرامةةةت و دينمةةان ثةةاريَزراو بةةيَ..  وة ضةةةند   
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جةةاريَكيب لةاليةةةن ئةةةم ي كؤمةةةلَ و وةشةةدةكانى كؤمةلَةةةوة ثيَشةةنيارى رابةرايةةةتى و   
و بةيعةت و بةلَيَنةى ئةم ايةتى دةدراية مامؤسوا ئةمحةده بةالَم مامؤسوا دةيفةرموو: ئة

كة بة مامؤسوا مةال عومسان داومة نايشكيَن  و تا مردن لةسةرى دةميَنمةةوةه هةرضةةند   
لة كارى سياسيي و ريَكخراوةيي بزووتنةوةش بيَواىةت و بيَزار بةووه وة خةؤي سةةرىالَى    
نووسو و خويَندنةوة كردبوو تا رريذي وةشاتى.. دواتةريب بينيمةان هةةموو اليةة  بةاجى      
ئةو مالَجياييةمان داو نيندانى تالَ و تاريكى داط كةرامنان بينيةي و بةة دةيةان و سةةدان     
طة ى ثةروةردة كراوى راسالَ و دامةنراو كةوتنةة بةةر هيَرشةي دروندانةةى ئةةمريكا لةة       
هةورامان و ئةوةى سوكايةتى بوو بة ئةهؤى ئي الم كرا..  دواجاريب جةةنابي مامؤسةوا   

يَ" بةةةو خةمةةة طةورةيةةةوة كةةة خةةةمى يةةةكريزيي و يةةةكهيَزى  ئةمحةةةد "بةرةمحةةةت بةة
موسولَمانان بوو بؤ دواجار سةرى نايةوةو بة دلَشكاوى بةجيَي هيَشةوو.. خةواى طةةورة    

 لةم دونياو لةو دونياش لةسةر ية  سفرة كؤمان بكاتةوة..
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 ةميسيانزةباسي 
 و كاتى وةفاتكردنى مامؤستا شيَوة

كؤضةةي بةرامبةةةر  1429مى ةرِةحةةوى م 5ثيَنجشةةةم بةةووه بةةةروارى    بةرةبةةةيانى رريذي 
شةشي سةر لةبةةريانى   6لة وةرنى نسواندا بووينه كاتذميَر دواى  ه( ناييم 25/1/2007

بووه نةنطى تةلةشؤن ليَيداو يةكيَ  لة خوشكةكاة ثيَةي راطةيانةدم و وتةى: وا بةزاة بابةة      
يةعنى ضي؟ خؤ بابة نةخؤش نةبووةه ضؤن مةردووة؟  مردووةه لة وةالَمدا ومت: وا مةلَيَه 

ايةةوة بةؤالى   دواتر دايك  هاتة سةرخةت و وتى ع شان طيان باوكوةان وةشةاتى كةردو طةرِ   
خوا    ئيرت مةطةر رؤ العاتو خؤي بزانىَ كة لةو كاتةدا ض وةنعيَكمان بةسةردا هاتوو 

ن ئاطةادارة هةيت كةات ئابةةو     و ض موسيبةتيَكى طةورةو طران بووه خواى طةورةو ميهرةبةا 
شيَوة توشي شؤ  و بيَواىةتى نةةبووين و نةابوه ضةونكة هةةمووجار دةيؤَةيَ  و دووثةاتى       
دةكةمةوة كة طريان و شيوةنى ئيَمة بؤ باوكمان دوو جؤر بةووة: يةةكيَكيان وة  سةؤنى    
كورِو باوكايةتيي و ئةوى ديكةشيان وة  ئةوةى كة نةوعييةتى ئةمحةد كاكة مةةمحوود  
لة كوردسوان و بةتايبةت لة ناوضةكةدا دووبارة نابيَوةوةه ضونكة مةالى ميَةزةر بةسةةرو   
خاوةن جبةه ئةا بةةو جةؤرة هةزرو ديةدو شيكةرة جيهادييةةو عةىيةدة ثاكييةةوة مةحاَلةة           
دووبةةارة ببيَوةةةوةه كةةة ئةمةةةش بةةؤ ئي ةةالم و موسةةؤَمانان خةةةم و كةةةليَنيَكى طةةةورةو    

يَب هةشوةيةةة  لةةة وةشةةاتى هةةاوارى ثشةةت و نيَوشةةانى طرانرتبةةوو   اتهةة : مامؤسةةوا ثةة
دةكردو دةيفةرموو: شةوانة نيَو شاة نرير ديشيَ و ئةانارم هةيةةه لةةو هةشوةيةةدا ىةةدةر      
وابوو كة ئيَمةش لة سؤيَمانييةوة طةرابووينةوة هةلَةةةو لةخزمةتيدا بووينه هةةر ضةةند   

بةالَم ئابةةو شةيَوةيةش نةةبوو كةة     مامؤسوا بةرنبوونةوةى ثةسوانى خويَنى لةطةلَدابووه 
ئيحرال و بيَواىةتى كردبيَته وا ديار بوو كةة لةةو هةشوةةدا سةووكة جةَلةدة لَيةي دابَيةت و        
تووشةةي ئةةةو ئةةانارةى كردبيَةةته وة نريريةةب داوامةةان ليَكةةرد كةةة بابضةةو بةةؤ سةةؤيَماني و  

ةعزييةةةى سةةةردانى دكوةةؤر بكةةةينه بةةةالَم بةةة طةةويَي نةةةكردينه ئةةيرت رريذانةةة سةةةردان و ت
ناوشارى هةلَةةةمان دةكردو نريريب خؤشحالَ و سةرحالَ بووه تا ت ريبةا دوو رريذ ثةيَب   
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وةشاتى سةر لةبةيانيية  دواى نويَذي بةيانى نرير بةخيَرايي هاوارى كردو وتةى نيَةو شةاة    
نرير ئانارى هةيةو شريام بكةونه هةموو هاتو بةدةميةوةو ثشومان بؤ شةيَالو عةارةىيَكى   

ى دةركردو ئيرت باشرت بوويةوةه لةو كاتانةدا سةرى سالَى كؤضيب بوو وتةاريَكى  نرير نرير
باشي ئامادة كردبةوو بةؤ رريذي هةةينى وة  خةؤي دةيفةةرمووه بةةالَم ثةيَ  وت بابةةطيان         
نةوة  ئةو ئَيشةة لَيةت بداتةةوةو نةيةةلََي وتارةكةةت تةةواو بكةةيته ىةةيناكا وتارةكةةت          

يرت ىةةةدةر وابةةوو ئةةةو جومعةيةةة نةةةكات و نوو نووش هةةةلَبطرة بةةؤ جومعةةةى داهةةاتووه ئةة
دةيدايةوة بة طويَمداو دةيفةرموو نةتهيَشت وتارةكةى جومعة بدةم باسيَكى باش  ئامادة 
كردبوو سةبارةت بة سةرى سالَي كؤضةي..   دواتةر رريذي سيَشةةم واتةة دوو رريذ ثةيَب      

نةةدىَ هةلَةةةى نةةاو   وةشةةاتىه ئيمةةةيؤيَكمان بةةؤ هةةاتبوو لةةة تارانةةةوة سةةةبارةت بةةة هة      
تةش  ةكةىه ئيرت سةةرىالَى ريَكخ ةونى ئةةو هةالَنةة بةووين و هةةمووى راسةوكردةوةو        
شةرمووى ئةمانةم بةنوويي بؤ ئيمةيلَ بكةرةوة بؤ تةارانه سةبحان اهلل وةكةو ئةةوةى كةة      
ئيرت مامؤسوا بةتةواوى ئيشى تةش ة ةكةى تةةواو بووبَيةت و ئةيرت شةويَ  نةةمابيَت كةة        

نياد بكاته ئةمةةش يةةكيَ  لةةو رووداوة سةةر سةورِهيَنةرانةى كةة دوو رريذ        جةنابي بؤي
(ى مامؤسةوادا بةووينه شةةويَكيان    ثيَب وةشةاتى روويةداه هةةر لةة هةشوةةى       

مامؤسواى باوك  تةلةشؤنى كرد بؤ جةنابي مامؤسوا مةال عةىل كة جةنابيان لةشارى سنة 
سعودية بوو بةمةبةسوى نةشوةرطةرىه ئيرت  بوون و ئةويب نةخؤشبوو بةنيانى سةشةرى

باوكى رةمحةتيمان ى ةو طفووطؤي نرير لةطةلَ مامؤسةوا مةةال عةةىل كةردو نرير دلَخؤشةي      
مامؤسواى دايةوةه ضونكة مامؤسوا مةةال عةةىل بةة بةاوكمى شةةرموو بةوو: مةةال ئةمحةةد         

ةتيمان نرير دةض  بؤ سعوديةو بؤ مردن دةض ه طةردمنان ئاناد بكةنه ئيرت بةاوكى رةمحة  
نرير دلَطران و بيَواىةت دةبيَ بة ى ةكةى مامؤسوا مةال عةليي و لةبةرامبةريشدا مامؤسوا 
مةةةال ئةمحةةةد نرير باسةةي ميَةةذوو و شةةةهامةت و جةةواميَري خةةؤيي بةةؤ دةكةةاته ديةةاربوو   
مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةديب نرير دلَطةةران بةةوو بةةوو بةةة وتةةةكانى مامؤسةةوا مةةةال عةةةليي و  

يَمةى دةطيَرايةوةو لة دلَى دةر نةدةضووه ئةوةبوو ىةدةر واى دانةابوو  دواتريب هةر بؤ ئ
كة دةبيَ مامؤسوا مةال ئةمحةد ثيَب مامؤسوا مةال عةىل وةشات بكاته خواى طةةورة لةة   
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هةردووكيان خؤش ببَيةته هةةر لةةو هةشوةةى نةخؤشةييةى مامؤسةواى باوكمانةدا بةووين         
ة مةبةسوى سةرةخؤشةيي و تةعزيةةه سةبحان    سةردانى مالَيَكمان كرد لةطةرةكى طوالَن ب

اهلل مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد باسةةي نيعمةةةتى مردنةةى بةةؤ ئامةةادة بةةووان دةكةةردو نرير بةةة  
شيَوةيةكى سةرن  راكيَب ئةو باسةى بةؤ ئامةادة بةووان كةرده يةةكيَكي تةر لةةو رووداوة        

خزمةتيةدا  سةرن  راكيَشانةى كة لةهةشوةى وةشاتى مامؤسوادا روويدا ئةوةبوو كةة مةن لة  
بووم بةرةو طةرةكى طوالَن لة هةلَةةةى شةهيدو لةناو سةيارةكةدا كةوتينة طفووو طةؤو  
باسي نةخؤشييةكةىه كة تةا ئةندانةيةة  مامؤسةواى ىةلةةا كردبةووه رووم تيَكةردو ومت       
بابةطيان هيت نيية ئةوةندة طويَي مةدةرىَ لةوة دةضيَ تؤنىَ ترسا بيت؟   لةة وةالَمةدا   

 ئةمحةد شةرمووي: جا رريلَةطيان لة ضي برتس  احلمدهلل خؤم بة ثةا  دةناة  مامؤسوا مةال
و هيت ترسيَك  نية ضونكة نة عةمالةمت بؤ ثارتيي و يةكيَوى كردووة نة بةؤ ئيَةران و نةةبؤ    
هيت اليةن و كةسيَكى تره ئيرت لةبةرضي دةبيَ برتس ؟   وة نريريب ئةم دريعاو وتةيةةى  

وو: خةواى طةةورة عاىيبةةت خيَرمةان بكةات ئيَمةةش وة        دووبارة دةكةردةوةو دةيفةةرم  
هةنديَ مةالو كةسايةتيي تووشي تاىيكردنةةوة نةةبو و دوايةي دةرنةضةو.؟  وة ضةةند      
رريذيَ ثةةيَب وةشةةاتى سةةةردانى طؤَكةةؤي مامؤسةةوا مةةةال عومسةةاني مامؤسةةواو خةةةخمؤرى  

بةووه كةات هةات و     كردبوو و لةوىَ دريعاى خيَرى بؤ كردبووه وة ضاوى ثرِ لة شرميَ   بةو 
كاتةكان رريشنت و رريذ رريذي ثيَنجشةم دةبيَ و مامؤسواى رةمحةةتى كةة هةلَدةسةرَ بةؤ     
نويَةذي بةةةيانى واهلل معؤةة  ئةةو ئيَشةةة ليَةةي دةداتةةوةو ئةةيرت دواى نويَةةذ نةخةوتبوويةةةوةو    
هةنديَ  خؤي مةشغولَكردبوو بة نووسو و جةاريَ بةة كؤمثيوتةرةكةيةةوةو هةةر ئةاوا تةا       

شةشى سةر لةبةةيانىه ئةيرت ئيَشةةكة دةداتةةوة لةة نيَوشةانيي و        6طاتة نزيكةى كات دة
بانط دةكات لة خيَزانيةي و هةةر ئةوةنةدة شريةا دةكةةوَي و نريرَية  ئةةم دريعايةة بةضةةند          
ضركةية  ثيَب وةشاتى دووبارة دةكاتةوةو دةشةةرمويَ: يةا شةاشى يةا شةاشى ياشةاشى و       

و منالَةكةيةةدا طيةةانى بةةة ثةةةروةردطارى خةةؤي    لةسةةةر بةرمالَةكةةةيي و لةبةةةردةم مةةالَ   
دةبةخشيَوةوةو طةورةترين و ناخؤشرتين هةوالَى وةشاتيمةان دةداتةيَ و تةا ئةبةةد لةةب       

ثاشان لة هةمان رريذو لة مةراسةيميَكى جةةماوةري بةرضةاودا لةة طؤرسةوانى      ناضيَوةوة.. 
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 ةوةكةى جةةنابي   طوالَن لة تةنيشت مامؤسوايانى رابةوونى ئي ةالميي و رابةةرة خؤشةوي   
شيَمح عومسان بة خا  دةسثيَردريَ.. خوايةطيان مامؤسواى باوكمان لةطةةلَ ثيَغةمبةةران   

 و راسوطؤيان و شةهيدان و ثياوضاكاندا حةشربكةو هاوةلَى ئةوان بيَت.. ئامو.

 
 (8)بؤ بينينى وَينةكانى باسي سيانزة ةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة  *
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 ةميةضواردباسي 
 ثرسةى مامؤستا

ى نايينةةى لةةة شةةارى هةلَةةةةةى شةةةهيدو لةةة   2007/  1/  26و  25ريذانةةى بةةةلَيَ لةةة رِ 
مزطةوتى  عومسانى كورِي عةشان( ناسراو بة مزطةوتى شةهيدان لةاليةن بنةمالَةو خزمان 
و سةرجةم عةشة ةتة بةةريزةكانى هةورامانةةوة و هةةروةها بزووتنةةوةى ئي ةالمييةوة       

ةمينى بؤ جةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود طَيةرِدراو لةة ئاثؤرايةةكى        كؤرِي مات
 جةماوةري نرير بيَ ويَنةدا ريَز لة ماندووبوون و هةولَةكانى مامؤسوا ئةمحةد ط ا..

لةو دوو رريذةدا كة ثرسة بؤ جةنابي مامؤسوا ئةمحةد ط ا سةرجةم تويَذةكان 
( لة هةموو كوردسوانةوة هاتنة شارى  كةسايةتى و نانايان و اليةنة سياسييةكان

هةلَةةةى شةهيدو ماندووبونى مامؤسوا ئةمحةد يان بةرن راطرته هةموو اليةنةكان 
وتةى ماتةمينيان ثيَشكةشكردو نريرينةى نانايان و دكوؤرو دريسوانى مامؤسوا هةر يةكةو 

 بةجؤريَ  سؤنو خؤشةوي وى خؤيان بؤ مامؤسوا دةردةبرِي. 
رى ريَطاو ىةرةبالَغى ثرسةكةى مامؤسوا ئةمحةد رريذيَكيب ثرسة برايةة  ثاشان لةبةر دوو

مزطةوتى  رةشاد موشوى( لة شارى هةوليَرو لةويَب لةاليةن موسولَمانانى ئةو شةارةوة و  
 ةوة ثرسةى مامؤسوا بةرن رِاط ا.سةرجةم بةرثرسان و كةسايةتيي و نانايان

ى ثاوةو جوانرريو كرماشان و سنةو هةروةها لة كوردسوانى ئيَرانيشةوة لة شارةكان
مةريوانةوة سةرجةم نانايان و كةسايةتيي و اليةنى حكومةتيشةوة هاتنة شارى 
هةلَةةةو سةردانى طؤَكؤي ثيَشةوايانى رابوونى ئي المييان بةطشويي و مامؤسوا 
ئةمحةد كاكة مةمحوود بةتايبةتى كرد. خوا ثاداشوى خيَري هةمووالية  بداتةوة و 

 وون و نةمحةتى هةمووالية  خباتة ترانووى ضاكةكانةوة.ماندووب
 (8)ة ةم، بروانة ثاشكؤي ذمارة ضواردبؤ بينينى وَينةكانى باسي  *
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 ةميباسي ثانزة
 سؤزى ئازيزان بؤ مامؤستا

 

 زاناي كؤضكردوو مامؤستا ئةحمةدي كاكة مةحموود سؤزيَك بؤ 

 " سماةباوكي ئ" 
 

 لةتةمةنيَكدا ثيَت طةشو 

 الويَوي  بوو كةسةرةتاي
 ئةوكاتةي كة ليَت نزي  بووم

 نةم دةناسيت وةكوو ئيَ وام
 جاريَ  بينيميت لةخورمالَ

 ثرسيارم كرد ئةمة كيَية؟
 لةوةلَامدا ثيَيان وومت

 بؤ نايناسيت؟

 ضؤن نايناسيت 
 ئةوة مامؤسوا ئةمحةدةو

 خةلَكي طوندي يالَانثيَ ية
 مامؤسوايةكي رِاسوطؤيةو

 ية خؤشةوي ر  شارو ديَ
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 بةلَام ئةوكات من مندالَ بووم

 سةرةتاي الويَوي  بوو
 نةم دةشامي و 

 نةم دةناسو وةكو ئيَ وام 
 كةضةند جيَطاتان ديارة 

 لةم نةمةني غوربةتةدا 
 كردي رِريذيَ  هاتي تاخوا

 بؤ الي ئيَمة بة ميواني

 ئةو رِريذة رِريذي هةيم بوو
 وتاريشت خؤشةوي ر و

 يةكرِيزي بوو
 تة مةنيشتتا كؤتايي 

 بة بيَ ووضان خزمةتت كرد
 رِامانت بؤ بة جيَ هيَؤَاين 

 لة دواي وةشاتي بةرِيَزتان

 ضاومان طةش بوو
 بةتةش  ي بةرِيَزتان

 خؤشحالَت كردين بةرِامان  
 سةشةري تؤ
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 غةم و ثةذارةي نياد كردين 

 ضونكة ئيَ وا مم دةم رِووت
 لة جياتي تؤ ى ة دةكةم

 دةناني بؤ؟
 ن هةتيو كةوتوونسولَماناوم

 كةس غةم ناخوا بؤ ئايم
 هةموو هةولَة دا بؤ ذيم

 نة  بؤ ديم  

 دةطمةن بووة ناناي رِاسوطؤ
 بةرِاسر بكات طفوو طؤ

 لةم نةماني عةولةمةية
 ئةنمةي ثاكي عةمامةية

 مامؤسوا طيان وا سيَ سالَة تةش  ةكةت 
 بؤتة ضراي رِريشنايي رِيَ 

 لةطةلَ نوسيم بابةمت

 نيب وا لةبةردةسو   رِاما
 سةشةرتان خيَر 

 هاتنوان خيَر بوو بؤ ئيَمةو
 تاريكيوان رِريشن دةكرد
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 سةشةريشوان بووة مايةي

 دلَوةنطي و نارِةحةتيمان  
 خواتان لةطةلَ مامؤسوا طييان

 ضاوةرِيَ بن 
 ئيَمةش وا ديَو

 بؤنيَو مالَي كؤتاييمان
 طةر خوا حةنكات  

 بةية  دةطةين لةخزمةتي 

 ةمبةران و ثياو ضاكان وثيَغ
 رِاسوطؤيان و شةهيداندا

 

 
 

 ..مةرطى نمازى 

 " سةردار حةمةالو باكي" 

 شووراي عاشوورا دي ان بةنمب بةست

 موحةرِةم ئاما  ئةمحةد( شي وةدةسةةت
 شةلَة  ثةي بةخو  عاشووراي ئةةيم الَ

 خةةورمةةةةالَ –ئينا هةلَةةةو هةورامان  
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 مان مةاتةةةم هةلَةةة سياثؤش ه هةورا 

 ثةي كؤضي نةاوةخت شاشعةي سةةةةةردةم
 مبارةكةت بؤ مةرطةةةةةةةةةةةةةةةي منةةةةةةةةاني

 يةىو خوداوةند لةةةةةةةةةةةةةةيَت مةبؤ راني 
 عةالمةي عيؤ  ناناي شةةةةةةةةةةةةةةرعثةةروةر

 نوسةري ئةةةةةةةاناي نيشومةةةةةةةةةةةةةانثةةروةر
 او بةرمةةةالَمامؤساي مزطي و تةوةن من

 دريسي ىةلَةم و كويَبخانةةي خةةةةةةةةةةةةةةةالَ
 ياواي وة ديدار يةةةةةةةةةةةةةةاراني طةةةةةةةةةولَان

 ضةمةرِاي راتةةن مامؤسا عومسةةةةةةةةةةان
 بيةي بة هامةة اي جةمعي عارشةةةةةةةةةان
 سةي    الةةةةةةةةدين و ناناي ثةةةةةارِةنان

 م( طةةةةالراوشةةةةةةن سةةةةةةةربةسر ئي ال
  خواثةرسر( نؤبةي ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو شةن
 جة رِاي دينداري رِيشت ضةرمة كةةةةةةةةةةرد

 و ثةةرِةي نةردثةي سةحوةو حوجرةو شةىةيَ
 سؤَام و ئيَمة طةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةي رريشنبيةر  

 بياونة حزور مامؤساي تةةةةةةةةةةةةشةةةةة  
 ير مامؤسا كةةةةةةةةةةاكةسةشةرت بة خة 

 غةم لة كؤلَةكةي ئةم دينة ثةةةةةةةةةةةةاكة 
 بار طةت ثيَوةوة جة دنياي شةةةةةةةةةةةةةةاني
 رِووت نيةةةةةةةةا وة رِووي رِةمحي رِةحةماني
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 ..لة يادى شابالَةكةى صةحوةدا 
 

 " هيوا زةلَمي" 
 

 لة مةكوةبةي مالَي

 هةر موسؤَمانيَ بثرسي

 بثرسي بؤ

 ؤ بةرهةمي ثرِ حيكمةتيب

 خامةكةي تؤ

 بة ثة ةي دةسر شايةتي

 هيَما دةكات دةلَيَ شةرمو

 ئةوة ئاشر لة ئي المدا

 ئةوة كوردي كراوةي ىورئان

 لة ضياي بةرني نيشومان

 بؤ بيَطةردي سثيةتي بةشر بثرسي

 نوو ثيَودةلَيَ

 ماندوو دةبي ناييبَ وجود
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 سثي و بيَ طةرد

 ةيوة  ميَزةرةكةم ويَنةك
 مامؤسوا مةال ئةمحةدي كاكة مةمحود

 وةرن الوةكاني ئي الم
 لةناو ئةلبومي سةدةي نويَ و 

 لة كارواني شؤرِشي نويَ و
 لة مةيداني بةرةنطاري و

 لة هةطبةي ميَذوونوساندا

 لة ساواتاني سةرداري
 وورد بطةرِيَن

 ضاويَ لة ضاوي بان دةضو
 بؤ دوور بيم

 ة نةرميَنمان ش ين ليَو بة بزة و خةند
 طةرد  ت بيم

 نةرم رِةوو ماندوو نةناس

 ثشودريَذ
 رِيشيَكي ثرِ لة ئامؤذطاري و

 دائي  تةرِ بة ئاو دةست نويَذ
 بالَايةكي بةرن و جوان
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 عومةر ئاسا

 وة  مامؤسوا مةال عومسان 
 بة بيَ عاسا ......بة عيزةت و خؤرِاطر بوو

 لةسةر دلَي ناحةناني
 شكؤي ئاطر بوودينةكةي خوا ... كؤَؤية  ث

 لة مةجؤي ي يارانيدا
 ضراي وي ارو شةرم بوو ...لة مةيداندا

 هةرطيز ضؤكي دانةداوة

 لة هةلَمةتا دليَرانة
 ئةتوت سةعدي ئةبي وةىاس بيَ دوو دلَي

 ئةوة شابالَةكةي سةحوة ... مامؤسوا 
 مةال ئةمحةدي كاكة مةمحودة بيناسة.

 

 
 

 ضاوساغي نيشتمانةكةم 

 " انيسةربةست طةرمي" 

 ئةي مامؤسوا                                                   

 بؤ رِيَنموونيمان وةسوا
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 ئةي ئةو كةسةي

 كة ثةروةردةي
 الو و كؤرثةي

  موسؤَمان وا لةسةر دةسوا
 ئةي ئةو كةسةي

 بةتةطةرةي
 نرير دارةكان رِانةوةسوا

 ئةي مامؤسوا

 ضاو ساغي نيشويمانةكةم
 طةن كاتيَ شالَاوي ب ي

 وي ر بة تةرني وشكي خؤي
 دةوري ضرريكامنان بدةن

  بة ئاطابووي
 كاتيَ بيَبارةكاني طةل

 كوضةو بانارِه

 تا مزطةوتيب طةرِان بؤ هةل
 ثةناطا بووي

 ئةي مامؤسوا
 ئةي تيشكي رِريذ
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 كيَ بووانيَ بةشوي دةمي

 دااركيَمَ كؤَثةي بة جؤش
 ض هةوريَكي تةواو تاري 

 شرِووناكي تؤ بكا خامؤ
 ض ئامسانيَه جطة لة ئامساني ىورئان

 بووانيَ تؤ بطريَوة كؤش.
 

 
 

 سةفةري قةلَةميَك 

 " تةها تاهير زةلَميمامؤستا  " 

سوننةتي ذيان وةهاية ئةوةي هات دةبيَت بروات و دنيا كاروان سةرايةو تةةنها الدانيَكةي   
ر نوو تيَثةةرِة..  كةم و كاتيمان ثيَدةبرِيَت.. تةمةن كةورت و ذيةان كةةم و ضةشةم سةيَبة     

لةطةةةةلَ بةيانةةةدا ضةةةاومان دةبرينةةةة ئاسةةةؤوه لةطةةةةلَ نةردةثةةةةري ئيَةةةوارةدا ئةةةاوديوي 
ناوخانةوالنةكامنان دةبينةوة.. بةرة بةياني منةالَ هةات..  ضيَشةونطاوي هةةرنةكاراان     
بينيي و لة نيوةرِريي الوي راماين..  لةةم ضة ريكة هةةر نةطةيشةوو..  عةسةري تةمةةن       

غرييب ثةة ي بوويةةة ميةةوان.. ئيَةةوارةي ذيةةن ضةةادري يةةةكجاري هةلَةةدا ض هاتةةة ثةةيَبه مةةة
سحريَكة ئةم داسوانة..؟ كويَرِا بةهاري منالَي بوويةة هةاويم جةةوانيي و ه بةؤض  واخيَةرا      
ثاييزي ث ي يةخةي طرتو.. ئةم بةشرة ناوةخوةي نسوان ضيبوو بة خيَرايةي لةة سةةرو    

 ريشمان باري ..؟
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وارامانة ىةلَةميَ  لة دايكبوو  هةةر بةةمنالَي هاتةة طةؤ  لةة جوانيةدا       دويَمَ لةم بناري هة
كةوتة نوسو.. ث يي و هةذاريي و بيَ نةاني  نةدةناسةي.. شةةوو رريذ الي ئةةو يةك ةان      
بوو هةردةم ئامادةي ناو كؤرِي عيؤ  و ئةدةؤ و ع شان بوو.. سةحةر خيَزبوو .. لة طةلَ 

انا لةة ذوان و وتوويَذبوو..لةة خزمةةت تةش ة كردني     سةباي سالَحان وه لةطةلَ طزنطة بةي
ىورئانداه ماندوونةناس تابؤَيَي نةشةس دريَذبوو.. بةة م ئةش ةوس  ئةةمرِري مالَئةاوايي لةة      
ىةًلةم و لة كويَ  و لة تةش  و لة نوسو كرده بة يةةكجاريب خواحةاشيزي لةة هةةمووان     

 كرد بة نماني حالَ ثيَي وتو:

 يي  لة التان رةشي ان من ئةوا رريري

 لة مةنلَومان بة  ضؤن بيَ والَتان
 سةشةرمان ضونكة ريَي هاتو نةهاتة

 دريعامان بؤبكةنه ئيَوةو خوداتان
 مامؤسواطيان:  

ئاسودةبة شوكر وةجاغت رريشنة.. بةةلَيَن دةدةم هةةروةكو خةؤت خةةخمؤري حةوجرةو      
  و ميحرابةكةةت بةة   مزطةوت بوه وةشاداري ىةلَةم و نوسينةكةت بوه ناني ميَزةرو كويَ

 ديدةو دلَ بثاريَزين..

 مامؤساطيان كةس نةواضؤ تةشريفت بةرده ئيرت ضراويَ كوشياوة
 ئا نةمامة تو نيابيَ  ضرريش كةردةن ئينا رِاوة

 تةش  ةكةت نوروضةمان  صةدةىيَوةن هةردةم جارين
 ثةروةردةو خواثةرةسته ثةاا مايةو بةخويارين

 و سةشةري نورينتئؤغرت خيَر موبارة  بؤ كؤض 
 .ثيَغةمبةران هةمنشينت ش دةوسي ئةعال مةنزلَ وه



 
 

75 

 ثياويَك لة جوانيدا بةجيَي هيَالَين 

 " ئةحسةن حةسةن" 

 ئةم شارةم جيَ هيَؤَاوة لةخؤم و
 بةرِةنطي ثياويَكدا دةينامسةوة

 ئةم شارةي كةذواني نالَين  بوو
 ريَطاي ئانارةكاني ىيامةمت بوو

 باغ و شةىامةكاني

 ةسونويَذيبةد
 نةورةسةكاني حوجرة ئاو ئةدران..

 شاريَك  جيَهيَؤَاوة كة رِةنطة بةبؤني ميَزةرة..
 ديَمةوة شاريَ  كة هةرجاريَ

 دةضمةوة بؤالي..
 بؤالي رِريحي نيندووي

 سنةوبةرةكاني طولَان

 دواي ئةوةي سةرلة
 جيَ ثيَي هةنطاوةكاني نويَذي باوك  و

 ةم..رةنطي سةرثؤشة سثيةكةي دايك  ئةد
 ئةض  بؤالي طولَاو ثرذيَم

 دةنطي ئايةتةكان
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 دةرطاي مالَي ئةوان ئيَ وا

 دةرطايةكي ئاسم
 نيو مةتر بةمةترونيويَكة

 رةنطي دةرطاي رريحي ئةوان
 لةئيح اسي منا سةونة

 كة ئةض  بيكةمةوة
 كيَؤؤني دةرطاكة

 بةثارضةية  ثةرِريي

 ىةيفةي رِةش بةسرتاوة
 لةم كؤضةدا

 كي طولَ..بةدةسر موساش يَ
 كة لةباخضةوة هاتوةتةوة..

 لةنيَوان مالَ و طولَان هةر هامؤشؤيةتي و
 و.. طوم ئةبيَ ئةم ثةرِري رِةشةي ليَ

 و ئةيكاتةوة.. ئةيبةسرَ

 كةمن ديَ  هةرخؤم ..
 بةلَام ثةرِري رِةشةكةي هيجراة ئةبين 

 بةدةسر مانطةوة ئةطري و
 من ئةيبةسو  لةرِريح  و
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 ئاشر ئةكةمةوة

 تاخؤم طريان خامؤش  ئةكا..
 كةسيدا تا خؤم لةبيَ

 ئاخيَ  بؤ ضةماني ئةوان هةلَئةكيَش  و
 ثرسةي شو دائةب و ..

 لةنيَوان ئةم دووشارةدا
 من لةمالَيَكي نرير دوورم

 دةنط  ناطاتة ئةويَ

 رريح  لةئينويزاري لي ادا
 هةر لةسةشاداية..

 من تانة لةئةوالي ذيانةوةم
 ةنط ئةكةمتابؤؤي ثياويَ  رِ

 كة لةسةر بةرمالَ 
 حيكايةت بؤ مانط ئةكات و 

 شةونويَذ بؤخوا..
 من شاريَك  بةثياويَكةوة

 جيَهيَؤَاوة كة بؤني خؤر ئةدا
 ئةو لةجوانيدا كؤضي كردوو

 لةغةمدا جيَي هيَؤَاين..
 ثياويَ  لةسةر هةور
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 ىنوتي شيَري باران ئةكردو
 لةخوا ئةثارِايةوة
 تاريكي هةلَنةيةو .. تا كة جوان بباريَ

 غةم مالَةكاني عيبادةت دانةخا..
 ثياويَ  هةميشة لةوةرني باراني

 ئةهاتةوة الي ذيان و
 شاري ئةكردةوة باخضة..

 ئيَ وا ئةو  
 من و دنياي جيَهيَؤَاوة.

 

 
 

 كاتيَك ناوو نيشان بووي بؤ ونبووان 

 كاتيَ  ناوو نيشان بووي بؤ ونبووان
 ؤ نيشومانمةشخةلَي شةوي تاري  بووي ب 

 هؤ مامؤسوا بةطورِةكةي دةعوةو ئ شاد                                                    

 هيَشوا طةرمن وشةو ئامؤذطارييةكانت 
 طةرم بوون تا كاروانيَكي خواوي ويان ثيَكهيَنا 

 طةرم بوون تا بةرةنطاري مؤهورِان بووي 
 تا كؤشكيان هةرةسي هيَنا 
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 لَةم بةدةسوةكةي بنارهؤ مامؤسوا ىة 

 ضةند نةمامي تانةت بؤ ضاندين وة  ضنار 
 باالَ نرابي نيَو نةتةوة 

 هؤدارة بةردارةكةي بزووتنةوة 
 لة ويََنةكةتدا ديارة سةروسيمات 

 ماندوويةكي نرير بةكارة 
 ديارة تؤني ريَطةي جيهاد بة ريشوةوة 

 ديارة سةبرو نةرمي و حيكمةت بة ئيشوةوة 

 اندووةكةي كارواني ئي المةتي                                هؤ مامؤسوا م 
 بةيانيية  دوا ى ةت لةطةلَ خواي خؤت كردو 

 خةمت بؤ ئيَمة جيَهيَالَ 
 كويَبةكانت كردة كيَؤَطةو 

 ئي المةتيت تيادا كيَالَ 
 كؤضت كردو دنياية  يادطاري لة دةرسةكانت ديارن 

 ئيَمة دريست و يارنيادطارييةكاني هةورامان هةموو بؤ  

 دلَنيابة نيشومانيب هةرطيز ئةمةي لةب  ناضيَ 
 لةسةر دلَي خؤي دةينووسيَ كاتيَ  دارطويَز دةسر ماندوو بوونت دةطريَ 

 بةرديَ  دةبيَوة سةنطةرت هةوريَ  لة هةورامانةوة دةبيَوة سايةو سيَبةرت 
 خؤنةوي ر واي ليَكردي خا  بكةيوة سةرينت 
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 يز هةرطيز ئةمةي لةب  ناضيَنيشوماة هةرط 

 .تؤ ئةباتةوة بؤ طوالَنه ريَزي خةلَكيي و هةموو بؤ ئةكا تةعزيَ 
 

 
 

 تةفسيرةكةت كوردستاني لة خؤيدا شين كردووة 

 " يفطعبداللئاري " 

 وةرة ببينة بة ىوربان داةني دواي كؤضي خؤت 

 والَت بيَ سةرو سةركردة ذيان طريا كة ضووي تؤ 

 ووي وشة بووي نيشومانت تاو ئةدابةشرو هةتاو ب 
 ئيَ وا ضةن خالَيية ئيَرة بيَ ئةوين و ماضي تؤ 

 رةنط و روخ ارت بةتةنيا كةظالَي سةحابة بوو 
 دلَة سثييةكةت ئةنيزم رةمزي ئةو حيجابة بوو 

 بةالَم هيَشوا شةوىي رريحوة نووساوة ثيَمانةوة 
 ئاخر كارو ى ةت سوَني سةركردةو هةم بابة بوو 

   ةكةت كوردسواني لة خؤيدا شو كردووةتةش 

 تةمةنيشت بؤ هةميشة شيم بؤ دين كردووة  
 ديارة ئةو جيهادةي دويَمَ خويَم خؤتت بؤ سووتاند

 .ئةمرري وا ئي الم ئةرِويَمَ و تةىواي ش ين كردووة 
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 !.لة ثالَ مالَى دلَتا نزيكتر لة خؤت 

 " ئةحسةن حةسةن" 

 بؤ هةر كويَ ضويت
 ةطةلَ خؤتمن ببة ل

 با ببمة ضةتري حةنةكانت و 
 نةهيَؤَ  ئةم باراني ثايزة تةرِت كا 

 مب بة لةطةلَ خؤت
 ئةم جةهةننةمة كويَ بو بؤي ضويت؟

 شةويَ تؤ ئةطريت و 

 شرميَ   بيَ خةبةرة لة طريان و 
 ويَ  ئةكاتةوةةدةرطاي ضاوي ش

 نانانيَ ئةو و.....
 من  خةيالَ  الي تؤ جيَي هيَؤَاومه

 ةكةي ئةم هةموو شةوةضي ئ
 بة ديار ويَنة يةكي منةوة

 ئةطريت و ئاشت نابيوةوة؟

 خؤ من لة ثالَ بؤني هةناسةكانوا
 هةموو لةحزةية ذوواة هةية

 ئةوة تام دةرطاي
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 مالَي دلَت ئةكةمةوة و

 بؤ الي تؤ ديَ ...
 ئةوةتام باوةشيَ رِةنطي رِريذطارةكاني

 ئةوساي خؤم  بؤ هيَناوي
 لة ئامساناسةيرم كة بةذة 

 بة ديار ثرسياريَكي دلَوةوة
 لة ىةراغ ئةويم تؤدا وةسواوة

 من  ئةوةتام لة ثالَ مالَي دلَوا

 نزيكرت لة خؤت
 ون دةبيَ كة خؤتت ليَ

 هةموو جاريَ من ئةتبةمةوة بؤ الي ذيانه 
 طريان دادي رِريذة لةدةست ضؤكاني

 من نادات... بؤت  
 خؤم ئةوةتام لةبةر ثيَي حةنةكانوا

 مب بي وة ضةند نزيك 
 مب بينة لةبةر هةتاوي بالَاتام

 طويَ لة كام ياداشر
 بةسةرضوي عومرم دةطري؟
 خؤ من خؤم  ليَ ون نةبووة

 هةرضي مالَي ئةسويَرة هةية طةرِاوم
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 تؤ ثةيدا كةم... تا تؤنيَ
 ئةو خةيالَة تةنيوانة ببةوة ئةو ديو ذيان

 من خؤم ئةوةتام
 ةمب بينة هةر خةتايةك  هةي
 ئةوة جةهةنةمي ش اا و

 ئةوة ثةروانة و شةمعي سوتان
 مب سوتيَنة بة طرِي مةحةبةتي خؤت

 ئةوة بةجيَهيَشوم من لة دنيا..
 سةير كة كةسةكةم
 دلَ  ويَنةكاني تؤي 

 لة باغي ئةكاكيادا هةلَواسيوة
 تؤ ئيدي نةسيمي سوحبيَكي و 

 لة ثالَ ساباتي ئةم ذيانةدا
 دة ئةطري ومن ئارايشت ئةكةي .. خةن
 من لة بيَشكةي ئارامي دلَوا

 ئاشت ئةكةيوةوة
 تؤ سولَواني عيش ي شةوةكاني عومرمي

 ئاهةكاة هةلَكيَشة بؤ الي خؤت
 تا شيعرت بؤ بؤَيَ 

 سةرينيَ  لة شةبةخيؤة بؤ رِاخة
 ضيوة لةم ى ة بيَ ئةرنشانةي ذيان
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 كة مم تيا ئةكوذريَ  و
 شعوري تؤي تيا بريندار ئةكريَ

   هةر وايةخةلَ
 جوانرتين ى ة يان شةرِ و 
 ناسكرتين ووشةيان جةدةلة

 نانانن دلَي دوو طةلَا ئاشت كةنةوة
 هةر ثايزن ئةوان

 هةر شةرِيان ثيَ بووة 
 ليَطةرِيَ كةسةكةم

 با ئيح اس بالَي خؤي بادا
 شيعر بؤَيَ....  ئاويَنةي تةمةن هةموو جوانيةكاني

 منت ثيشان ئةدا
 يَمَ .. رِاوةسوة بة ديارذيان منت ثيَ ئةناس

 ئةشكي شةوةكاني شيعرمةوة
 هةر ئةو ويَنةم

 لةسةر كورسي يةكي سثي كة عةسريَ
 . منت ناسي
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 بةشى دووةم
 

 

 خوازىگيانى زانستيى و بانژ
 دەحمەستا ئۆمام
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 باسي يةكةم
 امؤستاكانى مامؤستا ئةحمةدم

 بةرةمحةةت بةيَ( بةؤ نيةاتر تيَطةيشةنت و      وة  ثيَشرت باسكرا جةنابي مامؤسوا ئةمحةد  
ثيَطةيشنت لة خزمةت ضةندين مامؤسوادا وانةى خويَندووةه ض لةة ئيَةران و ض لةة عيَةرااه     
بؤية ليَرةدا بة ثيَوي وى دةنانو بة كورتةية  تيش  خبةينةة سةةر ذيةانى مامؤسةواكانى     

 مامؤسوا ئةمحةد بةثيَي ريزبةندى:
 

 ن:جةنابي مامؤستا سةييد حسيَ-1 

(نه لة 1931كورِي حاجى سةييد كةماله كورِي سةييد وةممةدى حوسةينىه لة سالَى   
طوندى "دةمةيةو"ى هةورامانى ئيَران لة داييكبووةو ضةندين شارو طوندى كةردووة وة   
ثيشةى مةاليةتى بؤ خزمةةت بةة ئي ةالم و موسةولَمانان و ئَي ةواش دانيشةوووى شةارى        

وة بةيةكةم مامؤسواى مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد دا دةنةريَه      مةريوانى كوردسوانى ئيَرانةه
 خوا ثاداشوى خيَري بداتةوة.

 

 جةنابي مامؤستا سةييد نةجم الدين تاها: -2

نه لةة طونةدى "ميانةة"ى     1930شيَمح نةج  الدين كورِي تاها كةورِي رةسةوله لةة سةالَى      
و شةارةناكانى كوردسةوانى   كوردسوانى ئيَران لة داييكبووةه بة يةكيَ  لة نانا خويَنةدةوار 

عيَراا ناسراوةو طةةورةترين بةانطخوانى سةةردةمى خةؤي بةووةه لةة بةوارى ثيَطةيانةدنى         
شيَرخوانان و شةىيَيان دةورو كاريطةرييةكى ئيَجطار شراوانى بينيوةو ضةندين شارو طوندى 

سةالَى  كوردسوانى ئيَران و عيَراىي كردووة بؤ خزمةت بة ئي الم و ئةهؤى ئي المه وة لة 
 نه لة هةلَةةةى شةهيد كؤضيي دوايي كردوة. خواى طةورة ليَي خؤش بيَ. 1997
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 جةنابي مامؤستا مةال موستةفا عبدالرحيم: -3

نه لةة طونةدى سةةرطةتى     1928كورِي حاجى ئي اهي  كورِي عةبدولرةمحانةه لة سةالَى   
اتوو بووةو ثاشان لة سةر بة ناوضةى هةورامان لة داييكبووةه مامؤسوايةكى شارةناو ليَه

طوندى  هانةى دن( دةبيَوة مامؤسواى ئايينيي و هةر لةويَب ىوتاخبانةية  بؤ شيَرخوانان 
و شةىيَيان دةكاتةوة و بة دةيان شةىيَ و ىوتةابي رِوو لةة طونةدى هانةةى دن دةكةةن بةؤ       

ن. لةة   1979موسةوةشاه دواتةر لةة سةالَى      وةرطرتنى نان ت و نانيةاري لةة مامؤسةوا مةةال    
 ه خواى طةورة ليَي خؤش بيَ.طوندى "طولَث" وةشات دةكا

 

 مامؤستا سةييد مةسعود تةمتةميي: -4

نه لة طونةدى "تةموةةم"ى سةةر    1934مامؤسوا شيَمح سةييد مةسعود تةموةمي لة سالَى  
بةةة شةةارى رةوان ةةةرى كوردسةةوانى ئيَةةران لةةة داييكبةةووةه نانايةةةكى نةةاودارو بةرضةةاوى  

"ى سةر بة شارى مةريوان بووةه تةنانةت لةسةر دةمةي خةؤي   ىوتاخبانةى طوندى "بال 
نه بةة   1985لةاليةن حكومةةتى ئةوكاتةةوة ثؤةةى شةةتوادانى ثةَي بةخشةراوةه تةا سةالَى         

 كارةساتى ئؤتؤمبيَل وةشات دةكاته خواى طةورة ليَي خؤش بيَ.
 

 جةنابي مامؤستا مةال محمد بةهائةدين: -5

نه لةة طونةدى "بيةارة" لةة      1907سةاداه لةة سةالَى     كورِي مةال بةهائةةدين كةورِي مةةال    
داييكبووةه نانايةكى ناودارو خواناسي سةردةمى خؤي بووةه ماوةيةكى نرير لة مزطةوتى 
طةورةى بيارة سةرىالَى مةاليةتيي و وانةبيَذي بووةه تا دواتر ىوتاخبانةية  لة مزطةةوتى  

ى ئيَةةران و عيَةةراا رِووي لةةيَ خورمةةالَ دةكاتةةةوةو ىوتابيةةان و شيَرخةةوانان لةةة كوردسةةوان 
دةكةنه مامؤسوايانى ناوداري وة  مامؤسوا ئةمحةدى موشر نادةو مامؤسوا ئةمحةةدى  
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نه لةة شةارى    1983نيعمةتى و ئةمحةد كاكة مةمحوود ىوتابي بةوونه دواجةار لةة سةالَى     
 هةلَةةة وةشات دةكاته خواى طةورة ليَي خؤش بيَ.

 

 عيد:جةنابي مامؤستا مةال فائق سة -6

نه لةة طونةدى "ئةلَمانةة"ى كوردسةوانى      1936كورِى سةعيد كةورِي رةشةيده لةة سةالَى      
ئيَران لة داييكبووةه مامؤسوايةكى شةارةناو نانايةةه ضةةندين شةارو طونةدى كوردسةوانى       

( سةالَ سةةرىالَى   35ئيَران و عيَراا طةرِاوة بة دواى خزمةةت و وانةة وتنةةوةداه نزيكةةى      
  واش مامؤسواى مزطةوتى رةشيدة لة شارى سؤيَمانى.وانة بيَذي بووةه ئيَ

 

 جةنابي مامؤستا مةال محةممةد )ملضةور(: -7

كورِي سةعيده نانناوى بة مةال وةمةدي مؤضةةور دةركةردووةه لةة طونةدى "ولةةذيَر"ي       
سةر بة شارى مةةريوانى كوردسةوانى ئَيةران لةة داييكبةووةه مامؤسةوايةكى بةةناوبانط و        

شاشيعي بووةه دواتر لة شاري مةريوان و لة مزطةةوتى "شامتةة" دةبيَوةة    شارةناى شي هى 
ثيَشنويَذو وانةبيَذي ىوتاخبانةى مزطةوتةكةو ضةندين شةىيَ لةسةةر دةسةوى برِوانامةةيان    

نه لة شارى مةةريوان وةشةات دةكةاته خةواى طةةورة       2013وةرطرتووةه ثاشان لة سالَى 
 ليَي خؤش بيَ.

 

 محةممةد عةبابةيلىَ: جةنابي مامؤستا مةال -8

نه لةة طونةدى عةبابةةيؤيَي سةةر بةة       1904كورِي عةبدولَالَ  كورِي شيَمح ىةادره لةة سةالَي     
ثاريَزطاى هةلَةةة لة داييكبووةه ضةندين شةارو طونةدى كوردسةوانى ئيَةران و عيَةراا بةة       
ه دواى نان ودا طةراوةو ثاشان لة مزطةوتةكانى كوردسةوان سةةرىالَى خزمةةتكردن بةووة    

دواتر لة مزطةوتى  دار االح ان(ى شارى هةلَةةة جةيَط  دةبةيَ و لةةوىَ ىوتاخبانةيةة      
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دةكاتةةةوةو ضةةةندين ىوتةةابي كوردسةةوانى ئيَةةران و عيَةةراا لةسةةةر دةسةةوى بروانامةةةيان  
وةرطرتووةه لةبةر نان ت و نانيارييةكةةى نةاودار دةبةَي بةة  مةةال وةممةةدى طةةورة(ه        

لة شارى هةَلةةةة وةشةات دةكةاته خةواى طةةورة لَيةي خةؤش        نه  1981ثاشان لة سالَي 
 بيَت.
 

 جةنابي مامؤستا شيَخ نورالدين موفتى: -9

كورِي شيَمح موسوةشاه كورِي شيَمح مةمحوودى موشوى يةه لة شارى هةلَةةةو لةة سةالَي    
نه لة داييكبووةه نانايةكى خواناس و ديندارو ثاريَزكار بووةه ثاشةان لةة مزطةةوتى     1929

دار ال الم( لة هةلَةةةى شةهيد نيشوةجيَ دةبيَ و سةرثةرشوى ىوتاخبانةية  دةكاته  
وة لةسةر دةسوى جةنابيان ضةندين ىوتابيي و شيَرخوان ثيَطةيشووونه ثاشان لةة سةالَي   

 نه لة هةلَةةة وةشات دةكاته خواى بةخشندة ليَي خؤش بيبَ. 2013
 

 جةنابي مامؤستا شيَخ خاليدى موفتى: -10

نه لة هةلَةةة  1924كورِي شيَمح موسوةشاه كورِي شيَمح مةمحوودى موشوى يةه لة سالَى  
لةةة داييكبةةووةه لةطةةةلَ جةةةنابي مامؤسةةوا شةةيَمح نورالةةدين مةةوشوى بةةران و بنةمالَةيةةةكي   
نان ةةوخوانو خزمةةةتكارى ديةةن بةةوونه ثاشةةان لةةة مزطةةةوتى طةةةورةى هةلَةةةةة دةبيَوةةة   

دين ىوتةابي لةسةةر دةسةوى مامؤسةوا سةوود مةنةد بةوون و        ثيَشنويَذو وانة بيَذه وة ضةةن 
ى نايينةى لةة هةلَةةةة وةشةاتى     2004بروانامةى مةاليةتيان وةرطرتووةه ثاشان لة سالَآ 

 كردوةه خواى طةورة ليَي خؤش بيَت.
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 جةنابي مامؤستا مةال عوسمان عبدالعزيز: -11

طونةدى "ثةريس"ى سةةر بةة     كورِي عةبدولعةنيز كورِي وةممةةد كةورِي موسةوةشاه لةة      
نه لةة داييكبةووةه نانةاو خوانةاس و ثاريَزكةار بةووةه        1922ثاريَزطاى هةلَةةة لةة سةالَى   

ثؤةى ثيَشنويَذو وانةبيَذي لة هةلَةةة وةردةطريَ و لة كوردسوانى عيَةراا و ئيَرانةةوة بةة    
دالعزيز دةيان شةىَي و شيَرخوان رِوو لةة مةدرةسةةى جةةنابي مامؤسةوا مةةال عومسةان عبة       

دةكةةةنه بةةة دةيةةان نانةةاى نةةاودارى وة : شةةيَمح عبةةدالعزيز ثةةارةنانىه مامؤسةةوا عومةةةر  
رَيشاويه دكوةؤر موسةوةشا ثيَنجةويَمه شةيمَح ومةد بةةرن ىه مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة          
مةةةةمحووده مامؤسةةةوا ئةمحةةةةدى شةةةاشعي.. لةسةةةةر دةسةةةوى مامؤسةةةوا بروانامةةةةيان  

كؤضكردنيان بؤ والَتى ئيَران لةطةلَ دةيان نانةاى  نه ثاش  1987وةرطرتووةه وة لة سالَى 
نةةاودارى كوردسةةوان بةتايبةةةت لةةة هةلَةةةةةو هةةةورامانات بزووتنةةةوةى ئي ةةالمييان را    
طةياندو بوية يةكةم موشوى بزووتنةوةى ئي الميي ضةكداريي و رابةرى ئةو بزووتنةوةيةه 

موسؤمو لة كوردسوانى عيَرااه نه دةبيَوة نويَنةرو ئةميندارى ئيخوان  1954وة لة سالَى 
( بةرطداو راظةةى شةةرموودةكانى   10وة نووسةرى تةش  ى ىورئانة بة نمانى كوردي لة  

بوخاريشي كردووةه خاوةن دةيان كويَ  و ناميؤكةةى جةؤراو جةؤرةه مامؤسةوا ئةمحةةد      
كاكة مةمحوود نرير سةرسام دةبيَ بة مامؤسوا مةال عومسةان و لةة نريربةةى مجوجةولَ و     

روبةةاريي و شيكةةرو شي هيشةةداه ضةةاو لةةة جةةةنابي شةةيَمح عومسةةان دةكةةات.ه وة كؤتةةا      كا
مامؤسواى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودةو هةر لة خزمةت شيَمح عومساندا بروانامةى 

نه لةة   1999/  5 /12مةاليةتى وةردةطريَ.. جةنابي شيَمح عومسان عبدالعزيز لة بةروارى 
ثرِي وةشات دةكاته خواى  بةبةةنةيي ليَةي خةؤش    داةش ي والَتى شام بة نةخؤشي كوو

 بيَت.

 

 (9)  مامؤستاكانى مامؤستا، بروانة ثاشكؤي ذمارة بؤ بينينى وَينة *
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 باسي دووةم
 وانة بيَذيي مامؤستاو قوتابيى و فةقيَكانى:

دواى ئةوةى كة مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةةمحوود بروانامةةى نان ةوى شةةرعي لةة       
مؤسةةوا مةةةال عومسةةان عبةةدالعزيزوه هةةةروةها برِوانامةةةى ثةةةاانطاى خزمةةةت جةةةنابي ما

ن(وة بة شةةرمى لةاليةةن    1972ئي الميي هةلَةةةش وةردةطريَه لة سةرةتاكانى سالَى  
ئةوىاشى حكومةتى ئةو سةردةمةوة مؤلَةت دةدريَ كة ثيشةةى مةاليةةتى و وانةة بيَةذيي     

 و لةةة هةةةر مزطةةةوتيَ  بوبيَةةت خيَةةرا  ئةةة ام بةةداته بؤيةةة لةةة هةةةر شةةويَنيَ  دامةةةنرابيَ  
ىوتاخبانةية  دا دةمةنريَمَ و ىوتابيي و شيَرخوان لة خؤي كؤ دةكاتةوة.. ليَرةدا بةةثيَي  
نانياريي و بة دواداضوون ناوى هةنديَ لةو ىوتابيانةى كة لة خزمةت مامؤسوا ئةمحةد دا 

 وانةيان خويَندووة و سوودمةند بوون دةنوسو: 

 طرتووة(ان  لة وتةو طفوى خؤيةوة وةرم ال وةممةدى رِاني.مامؤسوا مة-1
 طرتوة(ان  لة وتةو طفوى خؤيةوة وةرمحةسةن بةطى نةويَ. مامؤسوا مةال عةبدولَالَى  -2

 مامؤسوا مةال موسوةشا وةممةد جةعفةر طولَثي.-3

 لةة وتةةو طفوةى     مامؤسوا شيَمح موح ةو شةيَمح وةممةةد شةيَمح ئةمحةةد شةةميَراني.       -4
 طرتوة(ان ؤيةوة وةرمخ
 مامؤسوا نيعمةت وةممةد عيزةت. هةورامي. -5

 مامؤسوا مةال جةميل ومد ئةمو. -6
 مامؤسوا مةال عةبدولَالَ حةمة موراد مةجيد. هةورامى. -7

 مامؤسوا حةسةن عابد هةورامى. -8
 مامؤسوا تؤشيق عةبدولَالَ خورمالَى. -9

 مامؤسوا مةال وةممةد بانيشارى.  -10
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 مامؤسوا وةممةد محة سالَ  غفور. -11

 مامؤسوا مةال عزت كةوتةيي. -12
 مامؤسوا غةشور سالَ  هةرطيَنةيي. -13

 مامؤسوا جةميل ئارونةرى. -14
 مامؤسوا ئةسعةد ئارونةرى. -15

 مامؤسوا حةميد موسوةشا بةلَخةيي. -16
 عبدالرمحن. -حاجى سان ئةمحةد -17

 ى. هةورامى.مامؤسوا ئةبوبةكر سةييد نور -18

 مامؤسوا عةىل شوكر. طةرميانى. -19
 ع شان ئةمحةد كاكة مةمحوود. -20

مةند بةوون  تايبةت و وانة طشوييةكانةوة سوودوة دةيان ىوتابي تر كة لة ريَطاى وانةى  
 رِةمحةتى خواى ليَبيَت. لة جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود.
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 ةميباسي سَي
 مامؤستا نىةكاينبةرهةم و نووس

لة كاردا بووة بؤ خ ونة رووي  برِشوةكةىهةميشة ىةلَةمة بة  ا ئةمحةدمامؤسوجةنابي  
راسوييةكان و لةة كةاتي ثيَوي ةت و نةروورةتةدا وةَلةام حةانر بةووةو لةة نرير بوارةكانةدا          

 لةة  الويَةر  تةمةةني  كةاتي  ئةمحةةد  مةةال  مامؤسةوا  بابةةتيي نووسةيوةه  كويَ  و هةميشة 
 شةةيَخي رِةمحةةةتي عومسةةاني مةةةال مامؤسةةوا سةردةسةةر لةةة و كةةدةخاتريَ حةةوجرةوة

 كؤمةةلَطاوةو  طؤرِةثةاني  نةاو  ديَوةة  و ثيَةدةطات  و دةبيَةت  ثةةروةردة  موجاهيدين دةعوةو
 دةبينيَت كة بؤية هةر هةلَبمَه هةنطاو  خوا ثيَغةمبةري سوننةتي ثيَي بة دةدات برِيار

 لةة  و سةرطةردان الوامنان و طة ان ناوةوةو هيَنراوةتة كة سيكؤالرةوة ب ة ئةو بةهؤي
 تياياندا بةرِيَزي كة مزطةوتانةي لةو خواوة ثيَغةمبةري مينبةري رِيَطةي لة الدراوونه رِيَطا
 بةؤ  كردنةةوةيان  بةانط  و الوان كردنةةوةي  هؤشةيار  بةة  دةكةات  دةسةت  بةووة  خويَن وتار

 ئةةوة  كوردسةوان  دريخةكةةي  بةارو  كةاتيَ  نيةاتر  لةةوةش  ثاشان و ناسي ئاين و خواناسو
 باوةرِييةةة بةةيَ تةوذمةةة ئةةةو بةرامبةةةر لةةة  خةةوا ثيَغةمبةةةري لةةةم اتطراني دةخةةوانيَ
 لةو دةبيَت يةكيَ  بةرِيَزيان بكةنه دروست ئي المي رِابوونيَكي لةبةرامبةريدا و بووةسنت
 رِيَطةةةي لةةة جطةةة و هةلَةةدةكات لةةيَ بةةانووي ليَ ِاوانةةة كةةة نةوي ةةوانةي خةةؤ سةةةربانة

 بارودريخةكةة  خواسر لةطةلَ ىؤناغ بة ىؤناغ و دةست دةطريَوة ىةلَةميب وتارةكانييةوة
 خةوا  بةووني  لةسةةر  نايينيةدا  ي(1977  سةالَةكاني  لة سةرةتا و نوسو بة دةكات دةست

 و كةورديي  كةردة  ةيةو عةرةبي لة( يةوة نانياري رِوانطةي لة خوا  بةناوي ناميؤةكةيةكي
 بةة درينو و نانيةةاريي رِوانطةةةي لةةة خةةوا بةةووني سةةةتاندني تيايةةدا كةةة طةيانةةد ضةةاثي بةةة

 نةةبووني  كوتةاني  لةة  دةميان باوةرِان بيَ دةم ئةو كة يةوة نان ر بواري داهيَنراوةكاني
 كردنةة  ثشت و ماديةت ثيَشكةوتم و نان ويي دنياي بة ى ةشيان ثاساوي دةكردو خوا

 .دةخواست غةيبيان دونياي
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 لةسةةالَي كةةؤكردةوةو ي(خةةوا بةةة بةةاوةرِ و ناناكةةان وتةةةي  طولَبةةذيَريَكي ئةةةوةش ثةةاش
 بةةيَ رِاسةةر تيايةةدا كةةة بةةانارِةوة خ ةةوة خنجيالنةةة ناميؤكةيةةةكي شةةيَوةي بةةة دا(1978 

 وتةةة بةةة رِريذئةةاوا ناناكةةاني طةةةورة نمةةاني لةسةةةر كةةة خةةاوكردةوة بةةةوة بةةاوةرِاني
 بوارةكةاني  لةة  تاىيكردنةوة ئة امي لة كة دةكرد خوايان لةبووني باس كاريطةرةكانيان

 ئةةو  كةاتيَ  خةواه  بةووني  رِاسةر  ئة امي طةيشوبوونة كردووة لةسةر كاريان كة خؤياندا
 كةوتةةوةو  لةيَ  سةةرة اميَكي  يةاخيبوون  و بةاوةرِيي  بةيَ  هةةلَطراني  نيَةوان  لةة  مؤمالنيَية

 نةةكراو  ىةةبولَ  ثةيَ  كردطاريَكيان خواو نةبووني كوردسوان ثاكي دةرون خةلَكي رتةتيشي
 لةة  تةر  ناتؤرةي ئةوة ثاش كةوته رِابوون بةسةرباناني ىؤناغ يةكةم سةركةوتم بةوةش
 ثيَةي  و دةسةت  كردنة كؤت كؤنةثةرسوييةو ئايو  وة  كرايةوة بةرن بةرامبةرةوة اليةن

 كوَيؤةةة ئةةاشرةت ديةةن داوه كةةاران سةةوةم و ئاغةةاوات لةبةةةردةم يةكيضةوسةةانةوة مرريظةةةو
 سةالَي  لةة  رِةمحةتي مامؤسواي بؤية هةر( دةكات بةشي بيَ مرريييةكان ماشة لة و دةكات

 بؤضةةوونة ئةةةو تةةةواوي و نووسةةي( ئي ةةالمدا لةةة سةربةسةةر  نةةاوانةي كوةةيَيب دا(1983 
 كةة  دينةوة رِيَطاي لة ئاسودةيي ذياني و بةسرسةر و ماف دايةوةو ثةرض بةر ضةوتانةي
. كرايةةوة  ضةاث  دووةم جةاري  بةؤ  سةالَةدا  لةةو  هةر خؤشبةخوانةش رِووه خ وة ئي المة
 ضةةؤنيةتي لةةة بةةوو بةةرير كةةة كايةةةوة هاتةةة بانطةةةوان لةةةكارو سةةيَيةم ىؤنةةاغي ثاشةةان

 ضةاث  ي(ئي ةالمدا  لةة  ةردةثةرو  كويَيب( 1986  سالَي لة و نةوةكامنان ثةروةردةكردني
 بةة  رِوو خ وبووة تيادا رِريلَةكاني ثةروةردةكردني بؤ ئي المي رِيَبانةكاني تيايدا كة كرد

 باو  مامؤسواو نيَوان لة شانؤيييانة وتوويَذي لة بوو برير كة ئاسان ناوانةي شيَوةيةكي
 بؤ رِابوونةكةوة رِريلَةكاني و نانخوا شيَر بةدةست كةتةلؤكيَ  بووة بةرِاسر كة. كورِيَ  و

 .ثيَطةياندنيان

 لة سةركةوتن ىؤناغي بة رِابوونةكةبوو طةيشوم بةرِاسر كة ىؤناغةش ئةو برِيم ثاش 
 ثةةروةردةكردني  ضةؤنيةتي  و ئي ةالم  دروسةر  و رِاسةر  خةواو  بووني سةتيَنراني دواي
 هةةر  كايةةوة  هاتةة  ثةرسوب هيَناني بةجيَ ضؤنيةتي ىؤناغي ثاشان ئي الم لةسةر الوان
 ي(ئي ةةالمدا لةةة خواثةرسةةر  كوةةيَيب( 1987-1986  سةةالَي لةةة مامؤسةةوا جةةةنابي بؤيةةة
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 ئةةو  ضةؤنيةتي  بةديهيَنةرو لة خواي ثةرسوشي طرنطي تيايدا الوانةوةو بةردةسر خ وة
 دةسةر  سةومبولي  بةة  بةوو   تةره  كويَبةةكاني  وة  ئةميب كة رِوو خ وبووة ثةرسوشةي

 .رِابوون الواني

 لةة  ترريثكةة  طةيشةوة  رِذيَة   درِةنةدةيي  ئةوةش تةىاي بار و كؤتايي طةيشوة ىؤناغ كاتيَ 
 دوا نانةةي ثيَوي ةةويان بةةة رِابةةوون مةشةةخةلَداراني( 1987  سةةالَي( 5  مةةانطي ناوةرِاسةةر

يَيب  جيهةاد لةة ئي ةالمدا(ى    رِابطةيةةنن كوة   خؤيةان  ميؤؤةةتي  لةة  بةرطري جيهادو ىؤناغي
 شةكؤدا  لة ثرِ كؤضيَكي نووسي و ئةوةبوو ئيرت ىؤناغى مةككى بةرةو كؤتايي رريشت و لة

 ثةة ي موشةسةة و عبةةدالعزيز عومسةةان مةةةال مامؤسةةوا جةةةنابي كردنةةي سةةةركردايةتي بةةة
 مؤسةوا ما بةةرِيَز  كةة  رِريشةنت  ئيَران ئي المي كؤماري بةرةو كوردسوان لة جيهاد دةعوةو

 ثةاش  رِريذيَة   ضةةند  دواي لة سةرة ام سوارانةي شؤرِة لةو بوو يةكيَ  ئةمحةديب مةال
 ئةنةةدامي بةةة بةةوو بةرِيَزيشةةي رِاطةيانةةدو لةكوردسةةوانيان ئي ةةالمي بزووتنةةةوةي ئةةةوة

 .سياسيي دةسوةى دامةنريَنةرو مةكوةبي

 بةةكاري  سةةرطةرمي  لةة  طةة ج ئةمحةةد  مةةال  مامؤسةوا  جةةنابي  ثيَشةرت  بةؤ  بطةرِيَينةوة 
بةةناوى  لةطةةلَ    دةنوسةيَ  موجاهيدان بؤ رِيَنومايي ن  ةي شاخه و خةبات بزووتنةوةو

 ضةاث  ئي المي بزووتنةوةي رِاطةياندني مةكوةبي شةهيداني ضاثخانةي لة موجاهيداندا(و
 دةكةردةوةو  بؤَةاو  انيثيَزةكة  بة بابةتة دا  النف ( طؤظاري لة هةروةها دةكريَوةوةه بؤَاو و

 عومسان مةال مامؤسوا بةجةنابي رِاثرسي ىالَةكاندا دةمة جيَي و طرنط بوارة لة هةميشة
 بةةؤ نامةةةي ثةسةةةند بابةتةكةةةي ديراسةةةكردني دواي لةةة بةرِيَزيشةةي دةكةةردو عبةةدالعزيز
 حةوكمي   شةةرمودةداه  رِريشةنايي  بةر لة( مؤسي ا و طؤراني  ناميؤكةي لة وة  ..دةنوسي
 بيَ و بوو وون ميَرد ئاشرةتاني بارةي لة شةرو حوكمي وةنارةته و لةمان ثةر ناو ضوونة
 .هود...و( شويَن سةرو

 ثةرلةةةمان ئةنةةداماني هةلَبةةذاردني و ثةرلةةةمان دروسةةوبووني بةنةةدي لةسةةةرو هةةةروةها 
 رِيَزي  ناميؤكةي ييةوةشةرع رِوي لة هاولَاتيان هةلَةي نةكةوتنة بؤ جةماوةرةوة لةاليةن
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 حةةوكمي و تةشةةريع ضةؤنيةتي  كةةة تيايةةدا كةراه  ضةةاث و نوسةةيي ي(ئي ةالمدا  لةةة بةيعةةت 
 بةرِيَوةبردني بؤ هةلَبذيَريَت دةسووريَ  ض و هةلَبذيَريَت دةبيَت كيَ و هةلَبذاردن و تةشريع
 رِوون دةكاتةوة.  دةولَةت

 لةخزمةةتي  بزووتنةةوةدا  رِيزةكةاني  لةة  لةةوةي  جطةة  ئةمحةةد  مةةال  مامؤسوا جؤرة بةو 
 ئاسةةودةيي و بةرذةوةنةةديي لةةة نوسينةكانيشةةي بةةة بةةوو ولَاتةكةيةةدا كةةوردو جةةةماوةري
 .بوو ميؤؤةتةكةيدا

وونى و وردبينى جةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد دةسةوى دايةة نووسةينى      رِدواتر وة  بةرضاو 
دةثةةةرِي كوردسةةوانى ثيةةادا تةةيَ ئةوكاتةةةى كةةة كويَبيَكةةى نرير نةرورو ثيَداوي ةةوى رريذو 

بةةةناوى  ئاشةةوى لةةة ئي ةةالمدا( و تيايةةدا بةةة وردى تيشةةكى خ ةةوة سةةةر ثيَداوي ةةوى      
موسةةولَمانان و طةةةىل كةةورد بةةة طشةةوى بةةة ئاشةةوى سةرتاسةةةريي و ىؤسةةونةوةى ئةةةو      
بارودريخةةةى كةةة بةدةسةةومان طةيشةةوبووه وة لةةة ثاك ةةوان و لةةة ضةةاثخانةى شةةةهيدانى  

 ر طرنطى ئةو كويَبة بة ضاث طةيةنرا.بزووتنةوة بةشيَكى نري

 نمةاني  بةة  بةوو  ثة رين  ىورئةاني  تةش ة ي  نوسةيم  تيَثةرِي ثيايدا كة ذياني ىؤناغي دوا 
 كةردو  نوسةيم  بةة  دةسر دا(1992  سالَي لة كة ثوخر بة و كورتي بة كوردي ش يم

 خةةؤي ضةةاوي بةةة امؤسةةوام ئةش ةةوف بةةةلَام هيَنةةاو ثةةيَ كؤتةةايي دا(2005  سةةالَي لةةة
 دةبيَوة  و نوسيي ميؤؤةتةكةي نةوةي و رِريلَة بؤ ئةو بةلَام هنةيبيم بةضاثكراوي

 . بةخوةوةري رِيَطةي بؤ ميؤؤةتةكةي الواني دةسر مسبولَي

كة بةرثرسي مةكوةبي راطةيانةدني ناوةنةديي بزووتنةةوةي ئي ةالميي      يبكاتانة وة ئةو 
وةني ئيموياني رريذنامةي بزووتنةوةي ئي الميي بووةو لة هةمانكاتيشدا خةاوةني  بوو خا

ئيموياني طؤظاري جةماوةر بووه لة هةردوو بؤَاو كراوةكانةدا دةسةر رةنطةيم بةةردةوام     
ض بابةةةتي شي هيةةي و ض بابةةةتي سياسةةيي و    بةةووة لةةة نووسةةو لةةة هةةةموو بوارةكانةةدا   

نريريب بةرثرسي دادطاي بالَاي شةرعيي بزووتنةوة كؤمةلَايةتييه وة هةروةها ماوةيةكي 
بووةو لةو بوارةشةدا ضةةندين شةةتواي طرنطيةي لةةو بةارةوة نووسةيوةو دةيةان كَيشةةي          
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كؤمةلَايةتيي و ناوخؤيي حيزبي ضارةسةر كردووةه دواتريب بوويةة بةرثرسةي مةكوةةبي    
وي لةةو بةوارةدا   شةتواو ديراساتي شةرعي بزووتنةوةي يةكبوون و دةسويَكي ديارو بةرضا

وة و جةةنابي  (منةارة  نوانده بةتايبةت دةركردني طؤظاريَكي مانطانةي شةرعيي بةة نةاوي   
ماوةيةشةدا تةوانرا دوو كوةيَيب طةرنط و      مامؤسوا بووية خاوةني ئيمويةانيه وة هةةر لةةو   

ثيَوي ةةت خبريَوةةة بةرديةةدي موسةةولَمانان و رابةةووني ئي ةةالميي كوردسةةوانه بةةةناوةكاني  
و  (لة شةتواكاني مةكوةبي شةتواو ديراسةاتي شةةرعيي بزووتنةةوةي ئي ةالميي    ضةمكيَ   

ه مامؤسوا تةواني  (كورتةو ثوخوةي كؤكردنةوةو كورتكردنةوةي نويَذةكان ثاشان كويَيب 
لةةةو بةةوارةدا دةوريَكةةي ديةةارو بةضةةاو ببينيَةةت و ئةةةوةي ثيَوي ةةر رريذ و نةرووريةةاتي     

ةنا لةةو بةارةوة شةةتوايان بةؤ دةردةكةردو لةة       موسولَمانان بةوو وة  خةؤي بةيَ ثةيَت و ثة     
طؤظةةاري منارةشةةدا ىةلَةمةةة رةنطينةكةةةي هةميشةةة ديةةارو نةخشةةو بةةووه وة هةةةروةها   
مامؤسوا مةال ئةمحةد بيَجطة لةوةي كةة بةرثرسةيارييةتي ضةةندين مةكوةةؤ و ئؤرطةاني      

بووةه طرنطي لة ئةسوؤ طرتووةو هةميشة سةرىالَي نووسو و ضارةسةركردني كيَشةكان 
لةواليشةوة ئاطاي لة دونياي ئةنوةرنيَت و طؤظارةكةان بةووة و ئةوانةةي كةة بةة ىةلَةةمي       
ذةهراوي خؤيان وي ووويانة دذايةتي ثةياميي ئيالهيةي بكةةن مامؤسةوا مةةال ئةمحةةدي      

نظار لةة   ست ليَيانه بؤ منوونة: لة طؤظاريىةلَةمة ثاراوةكةي هاتووةتة دة رةمحةتيي بة
يي ضةند بةناو نووسةريَكي عةتاني هيَرشيان كردبوويةة سةةر ئي ةالم و    ناين 1998سالَي 

ميَذووي ثاكي ئي المه مامؤسوا لةو بوارةشدا تةواني لةة هةةمان طؤظةاردا بةةناوي بةاوكي       
سومةيةوة وةَلةاميَكي دةمكوتكارانةة بنووسةيَت لةة ذَيةر ناونيشةاني   وريَنةةكاني سةامان         

ثاشةان لةة ثيَطةكانيشةدا     الثةرة دةبووه (50 اتر لة نووريي و وةلَاميَكي ثيَوي ت ( كة ني
ورياو بةئاطابوو ئةوانةي كة بة نووكي ىةلَةمة ذةهراوييةكانييان دذايةتيي ئي الم ئةةهؤي  
ئي المييان دةكرده مامؤسواش لةو بوارةشةدا هةةر ىةَلةةم بةة دةسةت و بةجةةرط بةووه        

ةكردةوةو دةيةوت:   هةميشة وتةكةي ئيمامي نةوةوي بةرةمحةت بيَت دووبارة د
( لةبةةر ئةةوة ضةةندين بابةةتي شي هيةي و سياسةيي و       
كؤمةلَايةتيي لة ثيَطةكاندا بؤَاو دةكردةوة بةتايبةةت ثيَطةةي كوردسةوان نيَةت و ئي ةالم      
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ثةي  و ثيَطةي خوشكان و ثيَطةي بانطةوان و مالَثةري بزووتنةةوةي ئي ةالميي .. خةواي    
ورةو ميهرةبةةان بيكاتةةة ئةةةجرو ثاداشةةر رريذي ىيامةةةتيي و لةةة كةةةم و كورييةةةكاني  طةةة

 موئاببوريَت .. 
 

 ئةلةد كاكة مةلوودة ئةمةش ناوي كتَيب و نامياكةكاني مامؤستا
كؤضي بةرامبةر  ي 1413. لةسالَي (امان لة ماناو مةبةستي قورئانتةفسيري رِ  -1
نايينةدا كؤتةايي    ي 2005م كةردووةو لةة سةالَي    نايةيم دةسةر بةة نووسةي     ي 1992بة 

وة. وةتةا  ةتة ةوضةاث و بؤَاوكرا  نايةيم  ي 2007كؤضي بةرامبةر بة  ي 1428ثيَهيَناوةو لة 
لةاليةةةن ع شةةانى كةةورِي  ( دانةةةه 16000( جةةار ضةةاثكراوةتةوة بةةة تةة اذي    5ئيَ ةةوا  

ى بؤ كةراوةو سةوثاس بةؤ    مامؤسواوة ثياضوونةوةو وردبينى و ليَكؤلَينةوةى شةرمودةكان
 ةكى نويَي لةسةر ثةروةردة دةبيَ.خوا ئيَ وا نةوةي

ناينييةدا لةشةاري ثيَنجةويَن     1970. لةة سةالَةكاني   (ةوانطةي زانيارييةورِلة خوا  -2
نووسيويةتي و ضاث و بؤَاو كراوةتةةوة.. هةةر موسةولَمانيَكي بةةريَز نوسةخةي ال دةسةت       

كي لةةيَ دةطرينةةةوة بةةؤ ئةرشةةيفي كويَبةةةكاني  دةكةةةويَته سوثاسةةيي دةكةةةينه ويَنةيةةة 
 مامؤسواو ثاشان بؤي دةطةريَنينةوة.

 1978ي كؤضةي بةرامبةةر بةة     1398. لةسالَةكاني (بة خوا وتةي زاناكان و باوةرِ  -3
 ي ناييم نووسيويةتي و ضاث و  بؤَاو كراوةتةوة.

ي  1978ة ي كؤضةي بةرامبةةر بة    1398. لةسةالَةكاني  (سةربةستي لة ئيسالمدا  -4
 ناييم نووسيويةتي و دووجار ضاث كراوةتةوة.

ناينيةي   ي 1981ي كؤضي بةرامبةةر بةة    1402. لة سالَي (ثةروةردة لة ئيسالمدا  -5
 لة ناحيةي س وان نووسيويةتي و ضاث و بؤَاو كراوةتةوة.
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كؤضةيي   1403 سة وان لةسةالَي   . لةة شارريضةكةي  (خواثةرستي لةة ئيسةالمدا  -6
كؤضةيي بةرامبةةر بةة     1405 ناييم نووسةيويةتيي و ثاشةان لةة سةالَي     1983 بةبةرامبةر 

 ئةسعةد لة بةغداد ضاث و بؤَاوكراوةتةوة. ناييم لة ضاثخانةي 1985 سالَي

نايةيم   1986كؤضةيي بةرامبةةر بةة     ي 1406. لةة سةالَي   (لة ئيسةالمدا امياريرِ  -7
نايةيم لةاليةةن    2008 امبةةر بةة سةالَي   كؤضةي بةر  1429نووسيويةتيي و دواتر لة سةالَي  

 خيَريان بداتةوة. ثاداشرتيشكةوة ضاث و بؤَاوكرايةوة. خوا  ثرريذةي

ناينيةي لةة    1984كؤضةي بةرامبةةر بةة     1405. لةة سةالَي   (ئاشتيي لة ئيسةالمدا  -8
ن لةةة  1992  =  1412ناحيةةةي سةة وان نووسةةيويةتيي و ثاشةةان بةشةةيَكي لةةة سةةالَي     

ئةرشةةيفي  ةلةة ةويةةةن راطةيانةةدني بزووتنةةةوةي ئي ةةالمييةوة ضةةاث كةةراوثاك ةةوان لةةة ال
 كويَبخانةي مامؤسواداية. 

سة وان و بةة ماوةيةة  ثةيَب راثةرينةة       . لةة شارريضةكةي  (جيهاد لة ئيسةالمدا  -9
نووسيويةتيي و بةلَام بةداخةوة تا  شارةنوورو هةلَةةةو دةوروبةري دةظةري مةننةكةي

نةكراوةتةوة. وة خويَنةراني بةريَز ئاطادار دةكةينةوة كة هةر بةريَزيَ   ئيَ وا ضاث و بؤَاو
 ال دةست دةكةويَت با ئاطادارمان بكاتةوة. دةسونوسةلةم  نووسخةي

ي كؤضةي بةرامبةةر بةة     1405. لة سالَي (دةستةيةك لة رؤشنبيراني ئيسالم  -10
 نةكراوة. ثناينيي نوسيويةتيي و تا ئيَ وا ضا 1985

كوردي عيَراىةي  دنلَةي(    ثةنابةراني . لة ئؤردوطاي(بةيعةت لة ئيسالمدا يَزير  -11
نايةيم لةاليةةن    1992  كؤضيي بةرامبةر بة سةالَي  1412 نووسيويةتيي و ثاشان لة سالَي

 النف ةوة ضاث و بؤَاوكرايةوة. طؤظاري بؤَاوكراوةكاني

ناينيةي   1992ضي بةرامبةر بة كؤ 1413سالَي  . لة(ياساي زيندان لة ئيسالمدا  -12
 نوسيويةتييه وةتائيَ وا ضاث نةكراوة.
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( نةوةدةكاندا نووسيويةتي 1990. لة سالَي  (ئيسالمدا ضاوثيسي لة روانطةي  -13
 و ضاث نةكراوة.

كؤضةي بةرامبةةر بةة     ي 1427 . لةة سةالَي  (ذنان و كاروباري ذنان لة ئيسالمدا  -14
( دانة لة لوبنان ضاث كراوةو ئيَ وا وة  5000ة ت اذي  بي ناييم نووسيويةتي و  2006

 .مةنهةل لة دةنطاى رووناكى لة شارى هةوليَر سوودى ليَ وةردةط دريَ

 1985كؤضي بةرامبةر بة  ي 1405. سالَي (دوا رؤذي ستةمكاران لة ئيسالمدا  -15
 و ضاث و بؤَاوكراوةتةوة. ناييم نووسيويةتي ي

 ي 1990كؤضةي بةرامبةةر بةة     ي 1411. وةرطيَراوة: لةة سةالَي   (جوولةكة بناسة  -16
 دةربةند دنلَي لة ئيَران نووسيويةتيه تا ئيَ وا ضاث نةكراوة. ناييم لة ئؤردوطاي

ليةةةزم يةةةان ئيسةةةالم لةةةة ضارةسةةةةركردني كيَشةةةة  سؤشةةةيا  -17

نايةةةيم  ي 1992كؤضةةةي بةرامبةةةةر بةةةة  ي 1413لةسةةةالَي  (هةنووكةييةكاندايةةةة !
 ي و تا ئيَ وا ضاث نةكراوة.يوسيويةتنو

كؤضةيي بةرامبةةر    ي 1417. لةسةالَي  (ئيسالمييةكان و ثةرلةمان و وةزارةت  -18
 ناييم نووسيويةتي و ضاث و  بؤَاوكراوةتةوة. ي 1996بة 

 ي 1418. لةسةالَي  (ي و مؤسيقا لةبةةر رؤشةنايي فةرموودةكانةدايطؤران  -19
 و ضاث كراوةو بةلَام بؤَاو نةكرايةوة    ييم نووسيويةتينا ي 1997كؤضي بةرامبةر بة 

 ي 1424 . لةسةالَي (كيَشة كؤمةلَايةتييةكان و ضارةسةريان لة ئيسةالمدا  -20
و بةلَام تا ئيَ وا ضةاث   ضاثة و ئامادةي نووسيويةتي ناييم ي 2003كؤضي بةرامبةر بة 

 نةكراوة.

 ي 1990كؤضي بةرامبةر بةة   ي 1411 لةسالَي .(خوادا تاقيكردنةوة لة ريَطةي  -21
 و تا ئيَ وا ضاث نةكراوة. نووسيويةتي ناييم
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بةؤ  موسلَمان وةك لةة قورئةان و فةةرموودةدا نةخشةةي كةسايةتي  -22

دةربةنةةد دنلَةةي لةةة ئيَةةران    ( نةوةدةكانةةدا لةةة ئؤردوطةةاي 90  . لةةة سةةالَي (كيَشةةراوة
 راوة.و تا ئيَ وا ضاث نةك نووسيويةتي

ن( و لةةة دواى راطةيانةةدنى  1990( لةسةةةرةتاى سةةالَى  لةطةةةلَ موجاهيدانةةدا  -23
بزووتنةوةى ئي الميي ئةم بةرهةمةى مامؤسوا ئةمحةد بة شيَوةى ناميؤكة مانطانة ضاث 

 دةكراو بةسةر ئؤرطانةكانى ئةوكاتى بزووتنةوةدا بالَو دةكرايةوة.

.. لةسةالَي  ( ! وة بؤضةي ! ! بؤ كةويَيَوةوثرسيارة هةتا هةتاييةكان.. لةك  -24
لةة  و  سة وان نووسةيويةتي   لةة شارريضةكةي   ناييم ي 1988كؤضي بةرامبةر بة  ي 1409

 .دوو تويَي كويَبيَكدا بة ناوى "رِوانينة ئي الميةكان" ضاث و بالَوكراوةتةوة

كؤضةي   ي 1419 . لةسةالَي (ثيَويسةت و وةلَاميَكي سامان نوري وريَنةكاني  -25
وة لةة دوو  و لةة طؤظارةكانةدا بؤَاوكراوةتةةوةه     نووسةيويةتي  ناييم ي 1998بةرامبةر بة 

 تويَي كويَبيَكدا بة ناوى "رِوانينة ئي الميةكان" ضاث و بالَوكراوةتةوة.

لةة  ئيسالميي عةقيدةي م  ( بة كوةيَيب:   ةكؤتا كويَيب مامؤسوا وة :  خوام -26

كؤضةي بةرامبةةر    ي 1427 . لةسةالَي (زاناياني ثيَشوومان يتيَطةيشتن ذيَر رووناكي
ه بةلَام ئةجةل ريَي ثيَطرت و كويَبةكةيشي تةواو نةكرد و نووسيويةتي ناييم ي 2007بة 

 .خؤي ثةروةردطاري طةرايةوة بؤ الي

 هاوضةةةرخي رِوانينةةة ئيسةةالمييةكان بةةؤ كؤمةةةلَيَك بةةا  و بابةةةتي  -27

مامؤسةوا ئةمحةةد بةوو لةة      هزري ضةندين بابةتي كويَبة كؤكةرةوةي.. ئةم (جؤراوجؤر
 نايةيم  2013كؤضةيي بةرامبةةر بةة     ي1434 دوو تويَي ئةم كويَبةدا كؤكراوةتةو لة سةالَي 

 ة.ع شان ئةمحةد كاكة مةمحوود :ئامادةكردني كؤكردنةوةو ضاث كراوة..
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( ئةةم كويَبةة لةة    موودبؤضوون و فةتواكانى مامؤستا ئةحمةد كاكةة مةةح  -28
كؤكردنةةةوةو ئامةةادةكردنى ع شةةان ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوودةو سةةةرجةم شةةةتواكانى    
مامؤسةةواو بؤضةةوونةكانى كؤكراوةتةةةوةو خةةوا يةةاربيَ بةةةم نزيكانةةة ضةةاث دةكةةريَ.. ئةةةم 
بةرهةمة بةنرخرتين بةرهةمى مامؤسوا ئةمحةدة لة دواى تةش  ى رامان و كوةيَيب ذنةان   

 ..  و كاروبارى ذنان

 : تيَبيم

ثيَوي ت بيَت بوتريَت لةم سالَانةي دواييةدا موسةؤَمانان نرير   بةريَز  ئةوةي  خويَنةراني -
دةيان طوت ئةوة بةؤ مامؤسةوا كوَية  و بابةةت بَؤةاو ناكاتةةوة؟  لةة راسةويدا نووسةيم          
تةش ةة ةكةي وةخويَكةةي نرير نريري ليَطةةرته بؤيةةة مةةاوةو دةرشةةةتي هةةيت شةةويَكي تةةري  

نةمابوو كوةيَيب دي بنووسةيَته هةةولَي نرير نريري بةؤ تةش ة ةكةيداه بةةلَام        بةدةسوةوة
بةضاوي خؤي نةبيمَ. خواي طةورة ليَةي خةؤش    ى تةش  ةكةىىةدةر وابوو كة بةرهةم

. و ئةم بةرهةمانةى بكاتةة شةةشاعةتكارو مايةةى رةنامةنةدى خةواى ثةةروةردطار       بيَت
. 

ليَرةوة نرير نرير سوثاسي كا  ريان مةمحوود بكةين كة  وة جيَي خؤيةى وة  وةشاية  -
بةراسوى لة نووسينةوةى نريربةى بةرهةمةكانى مامؤسوادا جيَ دةست و ثة ةى ديةاري  

 هةبووةو لةو بوارةدا دريَغى نةركردووة.
وة سةرجةم دةست نووسةكاني مامؤسواي رةمحةتي لة ئةرشةيفي كويَبخانةكةيدايةةو    -

 .يار بيَت ه خوابةهيواي ضاث كردنيانو
 

 (10بؤ بينينى وَينة  بةر ةمةكانى مامؤستا، بروانة ثاشكؤي ذمارة ) *
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شةونخونى جةنابي مامؤستا  بةرهةمى ضواردة سالَ  (انةةامرِ)

 ئةحمةد

ىورئةان   سالَ شةو خنونيي و ماندووبوني مامؤسوا لةة نووسةيم تةش ة ي    14بةرهةمي  
كة مامؤسوا تواني نالَ ببيَت بةسةةر ئةةو هةةموو     دواي ئةوةي هبةنماني ش يم كورديي

وة تةا   ن1992تةنط و ضةَلةمةي كة هاتةة رَيةي لةة نووسةيم ئةةم تةش ة ةدا لةة سةالَي         
كة ئةوةندةي ئيَمة ئاطامان ليَي بووةو وة  جةنابيشي لةة ثيَشةةكي    2005كؤتايي سالَي 

وة  كوردسواني ئيَةران   :تةش  ةكةيدا باسي كردووةه هةر بةشةو لة شويَنيَ  نووسراوة
لة شاري مةريوانه سنةه ث انشةهره خدراواي سةةركردايةتي باسة ه تةاران و كرماشةانه     
دواتةةر كوردسةةواني عيَةةراا لةشةةارةكاني هةلَةةةةةي شةةةهيدانه هةةةوليَره دهةةؤ ه رانيةةةه   
سؤيَمانيه خورمالَه هةةروةها لةة دةرةوةي ولَةاتيب وة  ولَةاتي عةرةب ةواني سةعوديةو       

سوريةو توركياه وةشاخةكاني هةوراماناتيب شاهيدي بؤ مامؤسةوا دةدةن كةة لةة    ليبياو 
وشكة ناوو كةرةجالَ و يالَانثيَ و سةرجةم بارةطاكاني بزووتنةوةي ئي الميي لةة شةاخ و   

شار بؤ نووسيم تةش  ي رامانه طرنط ئةوةية كة مامؤسوا تواني بةسةر ئةو هةموو  لة
بيَته لة هةمووي طرنط تر ئةوةية وة  سةةيد  و و سةركةوتوكيَشانةي هاتة ريَي نالَ بيبَ 

دروسةةت ببيَةةت نةةة  بةةة   ة: دةبيَةةت لةةة مجوجةةولَ و حةرةكةتةةدا شي ةة ىوتةة  دةشةةةرمويَ
ثيَضةوانةوةه تةش  ةكةي مامؤسوا مةال ئةمحةديب بةشةكاني ب بةاوةري ئي ةالميي و   

ةش و بارودريخةةدا  ئةمساو سيفات و نريريَ  لةة ئةةحكامي شي هةي لةةخؤ طرتةووةو لةةو كة       
ثايان بؤ ئةو خوايةي كةة تةوانرا ئةةو بةرهةمةةي مامؤسةوا بؤَةاو        ه سوثاسي بيَنووسراوة

 دةست دةكةةويَت.. لةة ثيَشةةكييةكي    بكريَوةوةو ئيَ وا لة كويَبخانةكاني كوردسواندا وة
سةةبارةت بةة هؤكةارو     رةمحةةتي  نووسةيويةتييه مامؤسةواي   1993 كورتدا كة لةة سةالَي  

دةسنووسةي تةش ة ةكةيدا    يةكةةمي  لةة دةشوةةري   تةش ة ةكةي  و بةارودريخي  نووسو
 هن لَ بكةم بة هةنديَ خالَ كردووة كة بةثيَوي ر دةناة ليَرةدا وة  خؤي بؤتاني هيَماي

 مامؤسوا دةشةرمويَ: 
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كؤضةةييداه  ( ي1410  (ةةةةوة هاوكةةات لةطةةةلَ سةةالَةكاني90  سةةالَةكاني لةسةةةرةتاي -1
ةلَكو ئةمديوو ئةوديوةوة داوا دةكرا كة ب كوردسواني جار لةاليةن جوان و الوةكاني ليَطة

بة ثةلة كورتة ماناية  بؤ ىورئان بنووس  وة   وةرطيَرانيَ ( ضونكة نريربةيان شيَرخةوانن  
 ئةمةةديوو و ئةةةوديو بكةةةن ليَةةي  ضةةةند بةةةرطي و كاتيشةةيان ئةوةنةةدة نييةةة تةش ةة يَكي 

 .بةهرةمةند بنب

نرير سةخويب بوو( كة  خ وة دلَمةوة  هةرضةندة كاريَكي منيب ئةو داواية تةماحي -2
ب  لةو ثرريسة بكةمةوة و ئةو ئةركةة ىورسةةية لةة ئةسةوؤ بطةرمه بةةالَم هةرضةةندةيب        

 نايةيم  (ي1992بةرامبةةر    كؤضةيي  ( ي1413  ةدا بؤم رِيَ نةدةكةوته تا سةالَي دهةولَ  
خؤشةوي ةةةةومان و  نرير لةةةةة كوردسةةةةواني وركةوتنةوةيةةةةةكيثةةةةاش  هيجةةةةرةت( و دو

: دةسةةت لةدةسةةت و ىةةووةت لةةةخوا. نرير بةشةةةرميَكةوة  طةرانةةةوةمانه كةةورد طوتةةةني
خامةم طرت بةدةسوةوةو خؤم خ وة نيَو ئةو دةريا ىوولَةوةه ضةونكة ئةوةنةدة ىورئةاة    

 خؤش دةوي ت ثيَ  وابوو لةم مةيدانة دةردةض   .

هةةموو طرتبةوومه ضةونكة     ئي ةالميي و مجوجةوولَ  كاتةكةةي    روبارييلةوالشةوة كا -3
هةلَئةطرته هةربؤيةش بة سةةدان ط ووطةرشو  بةؤ     كوردسوان  بةتايبةت( واي طؤرِةثاني

دوور بكةومةةةوةه بةتايبةةةت كارةسةةاتة  جةةار ليَةةي ثةيةةدا دةبةةوو و ناضةةار دةبةةووم طةةةليَ
مةنه بةةلَكو    نة  تةةنها تةش ة ةكةي   ة بةراسوييك ناييم (ي1993  سالَي دلَوةنيَنةكةي

ضوار مانطيَ   طيان و مالَ و شةرةف بة  ىورئان( يشةوة كةوتة خةتةرةوةه هةربؤية سيَ
 دةتةواة   ثاشان دي انةوة تيَهةلَضوومةوة بةالَم هةر ثارضةةو بةشةةي   برِا..  دةسو  ليَي

 بةةر ىووولةة ضةرايةكدا( هةربؤيةةش دةبةيم     بؤَيَ  لةبن بةرديَكداه وة يان لة شويَنيَكداه لة
 ديارة. سوورةت لةطةلَ سوورةته بطرة ئايةت لةطةلَ ئايةت تةش  ةكةم ثيَوةي

هةمةجؤر ثيايدا بررينةوةه بةالَم لةبةر ضةند هؤيةة    نريريب هةولَمدا ضةند ليذنةيةكي -4
ه ةواوييةةكاة ببةوريَ  و نات طةورة لة كةموو كةورِيي  ئةويب نةكرا ه بؤية داواكارم لةخواي
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ليَبوردن ئةكةةم   ئةطةرنا داواي هخودا ئةكةم دابيَت ئةوة سوثاسي وة ئةطةر لة مةبةسو 
 و خوايب نرير ليَبوردةية.

نايةةةيم  2005تةش  ةكةيشةةةيدا لةةةة سةةةالَي  وة هةةةةروةها لةةةة كؤتةةةايي تةةةةواوكردني 
 ةكةيي و نووسةةيم تةش ةة  سةةةبارةت بةةة هؤكةةاري   يوةنووسةة ديكةةةي ثيَشةةةكييةكي

و خيانةةت و نيةان    ثاكةذو حةةالَلَ و دوور لةة طزيةي     ئابوورييةةكي  بؤ ئةوةي : شةرمويَدة
 هجيهاد و خةبات و هةةولَ و تيَكؤشةان   بؤ ئةوة  شيَري هطةيةنةر بة كؤمةلَطة بنيات بنيَو

نمةةان و شةرهةةةنط و كةةةلووور و خةةا  و والَت و  وه ثاراسةةوم و سةةةربةخؤيي بةةؤ ئةةاناديي
ثيَكةةوة ذيةان و هةلَ ةوكةوت و مامةلَةة لةطةةلَ       شيَواني شيَري ىبؤ ئةوة هشومان ببوني

و  و هةةيَمم وه ئاشةةويي و تةةةبايي يةةةكرِيزيي ىةةةوارةي بةةؤ ثاراسةةوم  هبةةبو يةكةةديي
 لةناو طشت تويَذةكانداه بؤ تةحري و خؤشةوي ر برايةتي ه بؤ دروسوكردنيئاسوودةيي

خوا  ه بؤ شيَربوونينان ت و نانياريي  ئوسرة( و خيَزانه بؤ شيَربووني انيسيماو ثيَكةوةن
جةا لةبةةر هةةموو ئةمانةةه لةةوكات و       هخةوا  رِاسةت و رِةوان و ثةسةةند الي   ثةرسوييةكي

 ضةوومة ذيَةر تةةكؤيف و ئةةركي     هلة عيَراا و لة كوردسوان–ساتة نرير ئالَؤن و  شيَواوةدا 
ه نووسةي  -وةكو خزمةتيَ  بة نةتةوةكةةم  -كورتة تةش  ةم خؤمةوةوه ئةم  سةرشاني

ديةن و والَت و نيشةومان وه    باشرت ثيَطةيشنت و تيَطةيشنت بةؤ خزمةةتي   بة هيواو ئوميَدي
هيوايةة ئةةم نةوةيةةو     ىورئانداه بةو ذيَر سايةي ثيَكةوة ذيان لة تؤكمةتر ثيَكةوة بوون و

 ليَي بيبَ حالَي بة ىورئان.. وا ناترو شارةناتر بيَكوردمان ئاش نةتةوةي ئاييندةي نةوةي
 جيهةةادو تيَكؤشةةان و خةباتةةةه ثيَةةرِةوي   سةةةالَيةه بةرنامةةةي  ذيةةن و رريذي كةبةرنامةةةي
( ئةمة كورتةية  بوو لة هؤكةارو  مرريظةه بؤ طشت بزووتن و مجووجولَيَ ... كاروكارنامةي

 ئةةوةي  لةة كؤتاييةدا بةةهيواي   ا نووسىه ئةو نرووشةى كة مامؤسوا تةش  ى رامانى تياد
طةةورةش لةة    بؤ بكاتةة طةةورةترين ثاداشةت و خةواي     ثةروةردطار ئةم تةش  ةي خواي
لةة كؤتةايي تةش  ةكةشةدا بةةم شةيَوة      خيَةري بداتةةوة..    ئةةم ئوومةتةيةة جةةناي    بري

 دةنووسيَ و دةلَيَ:
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 تةش ة ة( كورتةيةة بةةؤ   نووسةينى ئةةم    كةة بةةة  ميهرةبةان نرير نرير سةوثاس بةؤ خةواى     
جةةوان و  لةسةةر داخةوانى طةةةىلَ لةة   م نووسةةينةش ئةة  ليَنةامه يَةةزى ىورئانةة ث رينةكةةى رِ  

بةرطيب نرخ و بةهاى دةرناكةوىَه  دة ية  بةرط و الوةكامنانه ئةطينة ىورئانى ث رين بة
انى كى نريروه لة سالَةكييةثاش ئانارو بيَزار -كورتةية كةم و بةم شيَوة -هيَمان ئةمةش 

ضةؤن   و دةمطةوت خوايةة    نةوةدةوةه ئةو شيكرو ب ةم كةوتة ميَشكةوةوه ماخؤالة بوو
ئاذاوةو بىَ ئؤىرةوه ثةرِ   كوردسوانيَكى ثرِ لة تةنيا لة بوواة ثرريسةيةكى ئاواى بةنرخه بة

طةىلَ جار ئةةميب بةةر شةاالَوى     لة سياسةتى هةمة جؤرة تةواو بكةمه هةر ئةمةشبوو كة
و  كؤمثيؤتةر(ةةةوة  خرايةة  كةوت و تؤلَةة دةدراه تةنانةةتى ثةاش ئةةوة كةة     كينة دة   ورِ

 كةةم و  هةةنار ىوربةان و صةةدةىةت مبه ئةةوجا بةة      دةسوى طروثيَة ه بةة   كةوتة تايثكراه
بةةةووم هةمي ةةةان نريربةةةةى  بؤيةةةة ناضةةةار  كةةةورتيى و ناتةةةةواوى دةسةةةومان كةوتةةةةوة

 خةريكة بؤَةيَ  ا ئةوةندةش دواكةوت ئة امد ى وه لةيدابرِيَذمةوةوه بطةرِيَمةوة سةرةتاكة
ى و تيكةةور كةةةم و هةةةر داواى ليَبةةوردنيب دةكةةةم لةةة . شريةةا نةكةةةوت خؤيةةداكةةاتى  لةةة

دلَ ةؤنانة   بةة  وانةدريسةو  كةوته بة بةرضاو شويَكى كةسيَكيب هةر هةروة ناتةواويية ه 
دةبةةو و جوهةةدو   ىطةةوىَ بي ةةو  -لةطةةةلَ سوثاسةةدا  -بةسةةةرى بطريَوةةةوةه ئيَمةةةش  

 ةكةشى دةنرخيَنو.هةولَ

( نايةةيم 1992بةرامبةةةر بةةة سةةالَي   (ى كؤضةةيىه1413رِةمةةةنانى سةةالَى   لةةةتيَبينةةى:  
سةةةشةرى سةةالَى  مةةانطى (ى4وة لةةة   هتةش ةة ةكورتةةة كةةرد بةنووسةةينى ئةةةم  ىسةةوةد
 هةلَةةةةةةى شةةةةهيد لةةةة  ( نايينةةةى لةةةة9/6/1997  (ى كؤضةةةيىه بةرامبةةةةر بةةةة 1418 
 .ةوةية ليَبوو ه لةة نووسةينى  كوردسةوان/ عيَةراا   ي الميى لةة اطةياندن(ى بزووتنةوةى ئ رِ

بةالَم بةهؤي ثياضةوونةوةو نيةادكردن و طؤرانكةارى لةة تةش ة ةكةدا تةا كؤتةايي سةالَى         
(ى ناييم هةروا مايةوةو ثاشةان ئامةادةى ضةاثكردن    2005( كؤضيي بةرامبةر بة  1426 

نيَةت  يَطرىَ وه ىةلَةمى بةخشو ببران وةيليَ بةبةنةيى و ميهرةبان داواكارم لة خواىكرا. 
 هةلَةو كةم و كورِيةكانيدا.بة سةر 
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ى جةةةمادى دووةمةةى 7وة سةةوثاس بةةؤ خةةواى تاىانةةة منةةيب  ع شةةان( لةةة بةةةروارى     
ن(. لةةة خويَندنةةةوةو ثياضةةوونةوةى جةةارى  16/3/2016(ى كؤضةةيي بةرامبةةةر بةةة  1437

دةكانى تةش ة ى رِامةان بوومةةوةه    ثيَنجةم و بؤ ضاثي ثيَنجةم لة ليَكؤلَينةوةى شةةرموو 
 تةنها ئةوةم داواية خوا بيكاتة تويَشووى ىيامةمتان. ئامو يارؤ العاتو. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 تايبةتمةندييةكانى تةفسيرى رِامان

لة ديارترينى تايبةمتةندي تةش  ى رامان ئةوةية كةة تةش ة يَكى مةام ناوةنةدةه نةة       -
تيَنةطاته وة نة نرير دريَذةيشي ثيَ دراوة كة خويَنةةر مانةدوو   نرير كورتة كة خويَنةر ليَي 

 بكات. 
لةسةرةتاى هةموو سةوورةتيَ  ثيَشةةكيةكى كةورت لةسةةر نةاوةرِريكي سةوورةتةكةى        -

نوسيووةه سةرجةم ئةو باس و خواسانةى كة سوورةتةكة لة خؤي طرتووة بة كورتة لةة  
 ثيَشةكييةكةدا باسكراوة.

رةتةكاندا هؤكارى هاتنة خوارةوةى سةوورةتةكةى هيَنةاوةو   لةسةرةتاى نريربةى سوو -
هةر ئايةتيَكيب هؤي هاتنة خوارةوةى لةطةلَ بوبيَ هيَناويةتى.. بةالَم مامؤسوا تا هةؤى  
 هاتنة خوارةوةى  بوخاريي و موسؤي ( هةبوبيَه ثةناى بؤ هيت ريوايةتيَكى تر نةبردووة.

ي هي لةسةر بةندايةتي و كرِين و شرريشةنت  وة لة نريربةى شويَنةكاندا باس و خواسوى ش -
 و ئةحكامةكانى تر كردووة.

نرير بة وردي باسى بابةتى عةىيةدةيي و ب وبةاروةى ئةةهؤى سةووننةت و جةماعةةتى       -
 لةسةر نريربةى بابةتة هةسويارو خيالشيةكان كردووة. 

نى بةوردي تيشكى خ وؤتة سةر بابةتى ناوو سيفاتى خواى ثةةروةردطارو راو بؤضةوو   -
 سةلةشى تةرجي  داوة.

 لة هةر شويَنيَ  ثيَوي ت بوبيَ ريَنمايي ئايةتةكانى هيَناوةو باسكردوة. -

وةالَمى طوماني ناحةناني ئي الميشي داوةتةوةه بةتايبةت لةسةر بابةتى ئاشرةتةان و   -
 مةسةلةى م ات و شايةتيدانى دوو ئاشرةت و هود.. 

كةة تةا ئةندانةيةة  لةة ريَزمةانى ئيَمةةدا بةةكار         شةرهةنطؤكيَ  دانراوة بؤ ئةو وشةانةى  -
 نةهيَنراوو نة بي راو بووة و ماناى وشة ىورسةكان كراوةتةوة.
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 مةنهةجي مامؤستا لة نووسينى تةفسيرةكةى

مامؤسةةوا "بةرةمحةةةت بةةيَ" لةةة تةش ةة ةكةيدا لةسةةةر ريَةةرةوو مةنهةةةجي سةةةلةف    -
 رريشوووةو تةرجيحى راى سةلةشى داوة.

ئانى بة ىورئان كردووةه ئةطةةر نةا بةة شةةرموودةه ئةطةةر نةا بةة وتةةى         تةش  ى ىور -
 هاوةالَن و ثاشان تابعو.

خؤي دوور طرتووة لة ئي رائؤيات و هةنديَ راو بؤضوونى دوور لةة مةنهةةجى سةةلةشى     -
 سالَ .

لة بوارى ناوو سةيفاتى خةواى طةةورةدا رَيةرةوو مةنهةةجى سةةلةف و ثاشةينانى ئةةم          -
 وةو تةرجي  داوة.ئوممةتةى طرتو

لةةة هةةةر شةةويَنيَ  ثيَوي ةةت بةةة ليَكؤلَينةةةوةو وردبينةةى بةةوبيَه بةتايبةةةت لةةة بابةةةتى    -
عةىيةةدةيي و ب وبةةاوةرى ئي ةةالميدا بةةةثيَي سةرضةةاوة بةةاوةرِ ثيَكراوةكةةانى ئةةةهؤى       

 سووننةته راظةى نياترى بؤ كردووة.

وة بةاوةرِ ثيَكراوةكةان   هةر ئايةتيَ  يان سوورةتيَ  هؤي هاتنة خوارةوةى لةسةةر ضةا   -
 هاتيبَه مامؤسوا هيَناويةتى.

هةر جؤرة تةش  يَ  لةطةةلَ رِاو بؤضةوونى نانايةانى ثيَشةينان نةةطو او بةوبيَه وة         -
هةنديَ لة راظةكارانى تةش   هيَناويانة سةبارةت بة  ض ريكى غةةرانيق( و هةةر شةويَكى    

ئةيوؤ سالَوى خوايان لةسةر بيَ..  ترى وة  باسي ثيَغةمبةر يوسف و سؤيَمان و داوود و
 مامؤسوا خؤي بة دوورطرتووة لةو جؤرة راوبؤضوون و نيادة رِةويكردنانة.

 لة نريربةى تةش  ى ئايةتةكاندا ريَنمايي ئايةتةكانيشي هيَناوة. -

وة لةسةةةرةتاى هةةةموو سةةوورةتيَ  ثيَشةةةكييةكى كةةورتى لةسةةةر نةةاوةرريكى نةةاو        -
 سوورةتةكة نووسيوة.
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 وارةمباسي ض
 ثؤستة بانطخوازييةكانى مامؤستا

مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود "بةرةمحةت بيَ" لة داوى وةرطرتنةى بروانامةةى    
نان وى شةرعى و تةواو كردنى ثةاانطاى ئي الميي هةلَةةةه هةست و دركى بةوة كرد 

رانةدنى  كة ئةو ئةمانةتةة طةورةيةةى سةةر شةانى نرير لةةوة طةةورة تةرة ضةاوةريَي دامةن        
طونةدى "شة ةمةرِ"و لةةويَ    نايينى دةضةيَوة   1971سالَى لة  مى حكومةت بيَ.  بؤيةشةر

طوندةكة ئاوةدان دةكاتةوةه بانطخوانى ئةو سةردةمانة تا ئةندانةية  سةخت  مزطةوتى
و ضاوكراوةيي دةوي ته ضونكة خةلَكانيَ  هةبوون كةة بةة ئاشةكراو بةة رِوونةى دذايةةتى       

دو رةخنةى نا بةجيَيان لةة ئي ةالم دةطةرته لةة رِاسةويدا مامؤسةوا       بوونى خودايان دةكر
ئةمحةد بويَرانةو شارةنايانة لةة ئاسةت ئةةو دذايةةتيي و تةحةدايانةةدا بةوو.  هةةر وة         
وةشايةكيب هةميشة مامؤسوا ئةمحةد ئةوةشي باس دةكرد كة ئةوكاتةى ئةو لة طوندى 

يَ بةووة و باسةي ئةةوةى دةكةرد كةة      "ش ةمةرِ" بووه مامؤسوا ئي اهي  ريَشةاويب لةةو  
ضةندة بةة شةةرم و بةة حةةياو نةةرم و لةسةةرخؤ بةووةه وة سةرسةام بةوو بةة شةيَوانى            

 بانطخوانيكردنى بؤ ئي الم.. خوا ليَيان خؤش بيَ.

ثاشةةان دواى ئةةةوةى مامؤسةةوا ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوود نةةاوى ديَوةةةوةو بةةة شةةةرمى   -
 نايينةىه هةةنطاوى يةكةةم و نةاو     1973يي سالَى كؤتالة  لةاليةن ئةوىاشةوة دادةمةنريَه 

هاتنةوةكةى لة طوندى  بناوةسووتة(ى سةر بة ىةناى ثيَنجويَن دةبيَ و لةويَب مزطةوت 
و طوند ئاوةدان دةكاتةوةو يةكةم مةدرةسةى وانة وتنةوةش دادةنةيَ و ضةةند شةىيَيةة     

ةهؤي ئةةوةى ئةةو   لة خةلَكى طونةدو دةرةوةى طونةد لَيةي كةؤ دةبنةةوةه وة هةةروةها بة       
سةردةمةى مامؤسوا كةة لةة طونةدى "بناوةسةووتة" دادةمةةنريَه سةةردةمى شةؤرش و        
كيَشةو نةهامةتيةكان بووةه وة طوندةكةش لةسةر سنوورى نيَوان عيَراا و ئيَران بةووةه  
بةةةو هؤيةةةوة خةةةلَكيَكى نرير ريَيةةان لةةة طونةةدى "بناوةسةةووتة" دةكةةةويَ و مامؤسةةوا      

انيَ و وة  دريست و خؤشةوي وانى دةيطيَرنةوة كة نرير بويَرانةو ئةمحةديب بة هةىل دةن
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راسةةوطؤيانة "باسةةي ب وبةةاوةرى ئي ةةالميي بةةؤ دانيشةةووانى طونةةدو ئةةةو خةلَكانةةةى كةةة 
بةشةةداربوون لةةة وتةةارى هةةةينيي مامؤسةةوادا" كةةردووةو بةةة تونةةدى وةالَمةةى شةةيوعيي و  

بةةةرطرى لةةة ئي ةةالم و  موحليةةدةكانى ئةةةو سةةةردةمةى داوةتةةةوةو نرير ضةةاو نةترسةةانة 
( سةالَ نيةاتر لةة طونةدى "بناوةسةووتة"      2ث رينييةكانى ئي ةالم كةردووةه وة نزيكةةى     

 دةميَنيَوةوة..

الَيَ  ( سة 3واتر بةرةو مزطةوتى  ىانى( شارى ثيَنجويَن كؤض دةكاو لة ويَب نزيكةى  د -
 ى رريشةةنب وىنيةةاتر دةميَنيَوةةةوةو دةورو كاريطةرييةةةكى بةةيَ ويَنةةة دةبةةيمَ و لةةة رِو     

 ةكات..ئايينييةوة بة تةواوةتى كاريطةرى لةسةر دانيشووانى سنوورةكة درووست د

 واتر دةطةريَوةوة نيَدى خةؤي لةة شارريضةكةى خورمةاَل لةة مزطةةوتى مامؤسةوا مةةال        د -
 ن. 1980عبداهلل طولَثي دةست بةكار دةبيَ. لةسةرةتاى سالَةكانى 

ةوة مزطةةةوتى طةةةورةى شارريضةةكةى  سةةةييد دةضيَةة( مانطيَةة  6تةةا  5مةةاوةى  ثاشةةان  -
جةنابي مامؤسةوا مةةال    ه.و لةويَب سةرىالَى خزمةت و بانطةوانى ئي المي دةبيَ صادا(

حةسةن بةطى نةوَى دةيطيَريَوةوةو دةَلةَي: مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد ئةةو ماوةيةة هةةموو        
 (1 ن. ثيَشكةش دةكرديرريذانى هةينيى دةهاتة سةييدصادا و وتارو نويَذي هةينى 

نه بة مالَةةوة دةضةيَوة شارريضةكةى سة وان و لةةويَب لةة        1980لة كؤتايي سالَةكانى  -
مزطةوتى  صال  الدين( نيشوةجيَ دةبيَه لةم مزطةوتةش كاريطةرييةكى بيَ وينةى بينةى  
لة تيَطةياندن و ثيَطةياندنى موسولَمانانه بةراسوى بةرةكةتيَ  لة كةارى ريَكخ ةونى ئةةو    

ى سةةةردةمى شارريضةةكةى سةة وان هةةةبووه هةةةرطيز دووبةةارة نابيَوةةةوةه  كةةات و سةةاتانة
جاريَكيةةةان برايةةةة  بةةةةناوى  كةةةا  محةةةةعارف( دريسةةةت و خؤشةوي ةةةوى مامؤسةةةوابوو 
لةسةردةمى نيَرينى س وانه هاتة خزمةةت مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود لةة        

ه ئةيرت ئةةو سةةردةمة    شارى هةلَةةةو لةة بينايةةى رِاطةيانةدنى بزووتنةةوة دانيشةوبوون     
                                     

لة شارريضكةى سةييدصادا لةطةلَ جةنابي مامؤسواداو لة مزطةوتى "بةخوياري"  (29/11/2016)( لة بةروارى 1 
 ةطةلَ سانكردو ئةو نانياريانةى ثيَشكةش كردين.ضاوثيَكةوتن  ل
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سةردةمى شكؤمةندي بوو بؤ مامؤسوا ئةمحةده ضونكة دةسةالَت و توانةاى سةةربانييان   
هةبوو لة ناوضةكةداه مامؤسوا ئةمحةد بة كا  محةعارف دةلَةيَ: طةةر لةةو دونيةا خةواى      
ثةروةردطار ثرسيارى ئةوةم ليَ بكات ض سةردةمانيَكت بةةالوة شة ين و خؤشةرت بةووةه     

ن وةالَم دةدةمةوةو دةلَيَ  تةنها سةردةمى س وان..  كؤميَنت بةؤ خويَنةةرى   بيَ وةسوا
 ئةم وةالَمةى مامؤسوا ئةمحةد بةجيَ ديَؤَ ..  

هةر لةو ساَلةشةداو لةة هةةمان شةويَن جةةنابي مامؤسةوا بةشةةرمى دةبيَوةة وتاربَيةذي           -
يةكةةمو  ن.. بةة   1980مزطةوتى طةةورةى شارريضةكةى سة وانه لةة كؤتةايي سةالَةكانى       

مزطةوتيَ  دادةنريَ كة مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةةمحوود تيايةدا طةشةةى شيكريةي و     
مةعنةويي كردو بوويةة كةسةايةتيةكى بةرضةاوو ناسةراو.. بةةهؤي كاريطةةرى وتارةكةانى        
مامؤسةةواوة لةنريربةةةى شةةارو طونةةدةكانى كوردسةةوانةوة خةةةلَكى رِوويةةان لةةةو مزطةوتةةة   

او نةترسانة بة بويَرييةكى نريرةوة وتةى حةا و بةةرطرى لةة   دةكرد.. وة مامؤسوا نرير ض
لةمزطةةوتي طةةورةي سة وان     مامؤسةوا  جةةنابي دين و ئةةخالا و ث رينييةةكان دةكةرده    

ريليَكي طةورةي هةبوو لة وشياركردنةوةي خةلَ  ض بة طوشوار ض بةنووسوه نوسينةكاني رِ
وتارةكةاني لةة رريذانةي هةةينيي     هةةبووه   يانكوردسةوان خويَنةةر   لة سةران ةري مامؤسوا

هاندةريَكي طرن  بوو بؤ هاندان و ئامادةكردني موسؤَمانان بةؤ راثةرينةة جةماوةريةكةةي    
اتوويي لةةة سةة وان و هةةةورامان خؤيةةان بةةؤ هةةبةةةو ثةةةرِي ليَمامؤسةةوا كةةة  (1987/ 11/5 

 .ئامادةكردبوو

  الةدين و مزطةةوتى   ن( لة نيَوان مزطةوتى صال 1980ثاشان لة سةرةتاى دواى سالَى   -
طةورةى س وانه لة تةنيشت ىوتاخبانةى رِةنطينى ئةوكاته بيناية  هةةبوو كةة جيَطةاى    
خواردنةوةو بيَ رةوشوى بةع ييةكان و هاوشيَوةكانيان بووه ماوةيةة  بةوو ضةؤلَكرابووه    
بؤية مامؤسوا ئةمحةد بة هةىل نانيي و لة ريَي دلَ ؤنان و خةخمؤراني ئةةوكاتى رابةووني   

ي المييةوة خَيةرا دةسةويان دايةة نويَكردنةةوةو جوانكةاري بيناكةةو لةة ماوةيةةكى نرير         ئ
كةمدا ناوى  مزطةوتى سومةية(ى لةسةر نووسراو لةو مزطةوتةش بةة باشةي لةب مةة كةة     
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ضةندة مامؤسواو هاوريَيانى دةورو كاريطةرييان هةبوو. خوا لةة هةةموويانى وةرطةرتيبَ و    
 لة مامؤسواش خؤش بووبيَ.

ثاشان كة مامؤسوا لةاليةن حكومةتى بةع ةةوة لةة وتاربيَةذي بةركةةنار دةكةريَه لةة        -
طةرةكى "ضرريسانييةكان" لة س وان مزطةوتيَ  درووست دةكةن بةناوى مزطةوتى  عمةر  
كورِي عبدالعزيز(و لةويَب بة طةرم وطورِي نيةاترةوة خزمةةت بةة ئي ةالم و موسةولَمانان      

مامؤسوا وتارى عةسران و لة رةمةنانيب بة شةيَوةيةكى   دةكات.. خؤم باش ب م ديَ كة
بةرضاو سةرىالَى دةعوةو بانطةوان بوو. وة طةورةترين ثالَثشةوى جةسةوةيي و مةعنةةوى    
لةو كاتة ناسةكةدا كةة كوردسةوان و بةتايبةةت دةظةةرى هةَلةةةةو هةةورامان و سة وان         

يَزةرى مامؤسوابووه خزمةانى  ثيايدا تيَ دةثةرِيه دواى خواى طةورة كة ثشت و ثةناو ثار
ضرريسةةانةيي و ئةةارونةريي و شةةةميَرانيي و هةوراميةةةكان بةةوونه بةراسةةوى ثةةاريَزةرى      
راسوةىينةو دلَ ؤنو ضاوكراوةى مامؤسوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود بةوونه كةة مةن وة        
خةةؤم شةةاهيَدى ئةةةوة دةدةم كةةة خزمةةانى ضرريسةةانةيي نرير لةةة كةةةس و كةةارى مامؤسةةوا 

زةرى مامؤسواو خةخمؤري بوون.. خوا بيكاتة ئةجرو ثاداشةت بةؤ هةةموو    دلَ ؤنترو ثاريَ
 دلَ ؤنان و خةخمؤرانى مامؤسوا لةو سةردةمةدا..

دواتر هةةر لةبةةر نوَلة  و نريري دةسةةالَتدارانى بةةعس مامؤسةوا بةشةيَوةيةكى كةاتى          -
 رريشةةوة طونةةدي  بةشةةارةتى خةةوارو( وة لةمزطةةةوتى طوندةكةةة نرير بويَرانةةةو دلَ ةةؤنانة   

 سةرىالَى كارى ئي الميي و دةعوةو بانطةوانى خوايي بوو.

نه ئةةوةبوو مامؤسةوايانى ئةايينى ناوضةةكة دواى ئةةوةى سةةردةمى        1987لة سةالَى   -
بانطةوانو دةعوةو ئ شاد كؤتةايي ثةيَ ديَةننه وة ثةروةردةيةةكى تؤكمةةو ثيَطةيانةدن و       

نابي مامؤسةوا ئةمحةةد بةةرةو    تيَطةياندنيَكى باشيان بؤ خةلَكى سنوورةكة كردبةووه جةة  
ئيَران كؤض دةكةن و لةة ئؤردوطةاى دنَلةي سةةر بةة ىةةناى مةةريوانى كوردسةوانى ئَيةران          
نيشوةجيَ دةبن و لةويَب لة مزطةوتى ئؤردوطاى دنلَي كاريطةرييةةكى بةرضةاو دةبةيمَ و    
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لة وتارى هةشوانةةو ن ة ة وتةاريَكى تايبةةت كةة رريذانةى سَيشةةم ثَيشكةشةي دةكةردو          
ةروةها كردنةوةى دةيان دةورةى ثةروةردةيي بؤ ئةوكاتى بزووتنةةوةى ئي ةالميي..ه   ه

وة لةةة مزطةةةوتى ئؤردوطةةاى "بةةارام ئةةاوا"ش بةهةةةمان شةةيَوة وتةةارو سةةةردانى تايبةةةتى  
 هةبوو..

نه دةسةةةوى ثيَكةةةردو ناوضةةةة  1988ثاشةةةان كيميابةةةارانكردنى هةلَةةةةةة لةةةة سةةةالَى  -
يَرانيب ثاريَزراو نةبوون لةةو هةلَمةتةة ترسةنؤكانةى    سنووريةكانى ئةوديوى كوردسوانى ئ

حيزبي بةعس و كيمياوي بارانيب طوندةكانى سنوورى طرتةوةو بةةو هؤيةةوة ئؤردوطةاى    
"دةربةند دنلَي"ش لة ترسي كيمياويي و بؤمبارانكردنى ضؤلَكراه مالَى مامؤسوا ئةمحةةد  

ةلَواوا( كةؤض دةكةةن و   كاكة مةمحووديب بةرةو طوندي  طورطةيي( سةر بة ناحيةةى  سة  
جةنابي مامؤسوا ئةمحةد لةو طوندةش كارى بانطخوانى ب  ناكات و بةة هةةىل دةنانةيَ و    
لة مزطةوتى طوندةكةوة دةست بة بانطةةوانو ريَنمةايي خةةلَكى طونةد دةكةات.. خةؤم لةة        
 يادمةو دةنطى مامؤسوا لة طويَمداية كة دواى نويَذى عةسران هةموو رريذيَ وتارو ريَنمةايي 

 بؤ خةلَكى هةبوو.. خواى طةورة ليَي وةربطريَ..

بؤ كؤتةا جةاريب لةة مزطةةوتى  مةن ة الفهةد( لةة هةَلةةةةى شةةهيد مزطةةوتى ئةةو             -
طةرِةكةى ئاوةدان كردةوةو بؤ يةكةجمار وتارى هةينى لةو مزطةوتةدا ثيَشكةش كردو بة 

ة بةة وتةاردان.. وة   ن  ة باسيَ  لةسةر عةىيدةو ب وباروةى ئي الميي دةسوى كردةو
 تا وةشاتيشي لة هةمان مزطةوت ثيَشنويَذو وتار بيَذ بوو.. خواى طةورة ليَي وةرطرتبيَت.

بؤ بينينةى وَينةةكانى دة ةوةو بانتةةوايو ئدشةادي مامؤسةتا، بروانةة ثاشةكؤي ذمةارة           *
(11) 
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 ى مامؤستايشيَوازةكانى ترى بانطخواز

ةتى خةواى لةيَ بةيَه وة  بامسةان كةرد لةة       مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود رةمحة 
رِووى وتاردان و نووسينةوة جيَدةست و كاريطةرييان لةسةر ئاسوى كوردسوان ديار بووه 
بةالَم جةنابي مامؤسوا تةنها لةو دوو بوارةدا نةوةسواوةوه بةلَكو لة ريَطةكانى ترى وة : 

تةلةةشزيؤن و راديةؤو و     وانة وتنةوةى تايبةت و طشةويي و  ثيَشكةشةكردنى بةرنامةة لةة    
ثاشان لة ريَي ئينوةرنيَت و هةروةها لة ريَي شةتوادانيشةوة( جيَ دةسةت و كاريطةةرييان   
هةبووه وة  ثيَشرت هيَمامان ثيَكرد لة ثؤسوة بانطخوانييةكانى مامؤسواداه مامؤسةوا نرير  

خؤيانةةوةو   بةتواناو كاريطةر بوو لة رِووى وتاردان و نووسينةوةه بؤية لة هيممةت بةرنى
لة دلَ ؤنييان بؤ ئي الم و جةماوةرةكةىه تةنها بةةو دوو جةؤرة لةة بةانطخوانيكردن بةؤ      
ئي الم نةوةسةوايةوةو بةةلَكو لةة رَيةي راديةؤي دةنطةي ئي ةالم لةة هةَلةةةة بةرنامةةى           
تايبةةةتييان هةةةبوو وة هةشوانةةة لةةةو مينبةرةشةةةوة حةةةا و راسةةوى ئي ةةالم و بةرنامةةة   

طرانى بةاس دةكةرده راديةؤي دةنطةى ئي ةالم راديةؤي مةركةةنى        درةوشاوةكةى بةؤ طةويَ  
بزووتنةوة بوو وة سةرتاسةةرى كوردسةوان سةوود مةنةد دةبةوون لَيةيه ثاشةان لةة رَيةي          
ثةخشي تةلةشزيؤنيشةوة مامؤسةوا دةعةوةو بةانطخوانى خةؤي دةكةردو لةة تةلةةشزيؤنى        

ةيان ضةاوثيَكةوتن و  مةركةنى بزووتنةوة لة شارى هةلَةةة بةرنامةى خؤي هةبووه وة د
ليَدوانى تايبةتى لة تةلةشزيؤنةدا هةةبووه ثاشةان كةة دونيةاى ئينةةرنيَت و تةكنةةلؤجياى        
سةردةم ثةيدا بوو ئةوةندةى مامؤسوا شريا كةوته لةويَب نةوةسةواو دةسةت و ىةلَةةمى    
خةةؤي طةيانةةدة ئةةةويَ و ضةةةندين بابةةةتى رةخنةةةيي و وةالَمةةى طومانةةةكانى ناحةةةنانى     

ة سايوى كوردسوان نيَت و ضةند سايويَكى تةر دةدايةةوة.ه دواى ئةةوةش كةة     ئي الميي ل
بووية بةرثرسي مةكوةبي بانطةوانو ديراساتى ئي الميي لةويَب لة ريَي طؤظارى منةارةوة  
دةيان بابةتى جؤراو جؤري شي هىه عةىيةدةييه رريشةنب ى ئي ةالميي بةالَو دةكةردةوةه      

اوةر كة جةنابيان خةاوةنى ئيمويةانى طؤظارةكةة    ئةمةو بيَجطة لةوةى كة لة طؤظارى جةم
بةةوونه دةيةةان شةةةتواى طةةرنط و بابةةةتى جةةؤراو جةةؤري بةةالَو كردريتةةةوةه لةةة رريذنامةةةى   
بزووتنةوةى ئي المييب كة خؤيةان خةاوةنى ئيمويةاني رريذنامةكةةش بةوون لةةويَب بةة        
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واى تيَةدا  هةمان شيَوة دةست و ىةلَةم رةنطو بوون و ذمارة نةبوو وتارو بابةةتى مامؤسة  
نةةةبيَ.ه ثاشةةان لةةة هةةةمووى طةةرنطرت وة  بةرةكةةةتى يةةةكبونى ئي ةةالميي كةةة هةةةردوو   
بزووتنةوةى راثةةرين و بزووتنةةوةى ئي ةالميي كةة مامؤسةوا ئةمحةةد ثشةكى طةةورةى         
هةبوو لةو يةكطرتنةكةداه لةدواى ئةو يةكطرتنة مةكوةبي شةةتوا كويَبيَكيةان دةركةرد كةة     

مةكوةؤ و ئؤرطانيَ  بوةوانىَ بةةو جورئةتةةوة دةيةان شةةتواى       يةكةجمار بوو بةو شيَوةية
جةةؤراو جةةؤر لةةة دوو تةةويَي كويَبيَكةةدا بةةةناوى  ضةةمكيَ  لةةة شةةةتواكانى مةكوةةةبي شةةةتوا( 
بالَوكردةوةه كة بةدةيان شةتواى نويَ و طرنطى لة خةؤ طرتبةوو.. خةوا ليَيةان وةرطةريَ و      

  بيكاتة تويَشووى ىيامةتيان.
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 ثَينجةمباسي 
 ؤشنبيرى مامؤستاو فراوانى زانستييرِ

 عةيؤ  و ئةةهؤي   ئةةهؤي  خويَندن و خويَندنةوةو نووسيندا مامؤسوا بة شةاهيدي  لة بواري 
 (18  مامؤسوا نزيكةيجةنابي ثيَكردووة  ئاماذةمانه وة  ثيَشرت ةبوو نرير بةتواناىةلَةم 

ان وة ئي المييةكان بةووةه وة يةةكيَ    ن خويَندني سالَ لة حوجرةدا ماوةتةوةو سةرىالَي
كةة لةة خزمةةت مامؤسةوا شةيَمح       خؤيه كاتيَ سةردةمي بووة لة شةىيَ ديارو نيرةكةكاني

 نةةوةو ئةوكةسةانةي   بة ثيَي وتةي ههةلَةةة طةورةي لةمزطةوتي دا دةبيَموشوي خاليدي
لةسةةر دةدةنه   ةينيرةكيةي و ضةاك   شاهيدي هكة ئةوكات مامؤسوايان بينييوةو ناسيوة

 مامؤسوا مةال عومسان عبدالعزيز لةةويَب هةةر منوونةةي    ثاشانيب كة هاتووةتة خزمةتي
كةة   شةىيَي نيرة  و ضاوكراوةو شةرم و حةياو بة دين بووةه مامؤسةوا هةةر لةوكاتةةوةي   

 ى طونةد حةوجرةو مزطةةوت   هبناوةسةووتة  وةردةطريَ و دةضيَوة طوندي ي(عيؤ  ئيجانةي 
ن دةكاتةوةو ضةند شةىيَية  دةطريَ و وانة ئايينيةكانيان ثيَ دةلَيَوةوة.. مامؤسوا ئاوةدا

كوردسةةوان وة   طةةةورةي نانايةةاني نريربةةةي نان ةةت و نانيارييةةدا بةةة شةةاهيدي  لةةةبواري
دكوؤر موسوةشا نةلَميى مامؤسوا مةال عومسان عبدالعزيزو مامؤسوا سيد    الدين تاهاو 

 نانايي مامؤسوايان داوة بةتايبةةت لةة   كوردسوان شاهيدي طةورةي يتر ضةندين نانايو 
 بزووتنةةوةي  ابةةرو دامةنريَنةةري  جةةنابي مامؤسةوا مةةال عومسةان رِ     وةشي هةدا..   بواري

مامؤسةةوا هةةةبووةو نريرجةةار   لةسةةةر بابةتةةة شي هييةةةكاني  مومانةةةى ئي ةةالميي نرير نرير
كةردووة   ثاشةان لةة وتةار بيَذيشةدا كةة        مامؤسواي ثشوط ي شةتواو دةسونووسةكاني

سةةركةوتوو بةويَرو    ئةةوة بةووة وتاربيَةذيَكي    ميَزةر بةسةر ثيشةي خؤي وة  مامؤسواي
ئيَران  ثيَنجويَن و خورمالَ و س وان و ئؤردوطاكاني ه هةر لة شارريضكةيةضاونةترس بوو

ئايينيةكانيشةةدا شةةةهيدان و هةةةروةها لةةة مةراسةةيمة سياسةةيي و    و ثاشةةان هةلَةةةةةي
وتاربيَةةذيي و ضةةاو نةترسةةي خةةؤي لةةةو بةةوارةدا ب ةةةتيَمَه مامؤسةةوا  توانيويةةةتيي مةةايف
خةؤش و   جةوان و دةنطةي   وتاربيَذيي وة  سيماو رِيب و بالَاو هةيكةلي سةرجةم سيفاتي
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ىورئةةان كةةة ئةةةوة  تةجويةةدو خؤشةةخواني نولَةةالَ و لةسةةةرخؤيي و شةةارةنايي لةةة نان ةةر
ئةو نان ةوةية   وتاربيَذو ثيَشنويَذكار دةبيَ بةضاكي نرير ثيَوي وة كة مامؤسواي مةرجيَكي

هةميشةةةو شةةةوو رريذ نةدةوةسةةواو لةةة  نووسينيشةةدا  بةةواري بزانيَةةت   وة لةةة
هةةبوو   يوانايةة ئةةو تاىةةت و ت   رةمحةةتي  ناكةم كةةس وة  مامؤسةواي   نووسيندا باوةرِ

رىالَي نووسو بوو.. بؤية نريرجةار دايكة  و منالَةةكانيب    بيَت   هةميشةو هةمووكات سة
ليَمةةان نةةةماوةو ئةةيرت جاجةةارة طؤةةةييمان  هةسةةومان دةكةةرد كةةة ماشمةةان نةةادات و ئاطةةاي

وا لةةةو بوارةشةدا هةةةر دوا  كؤمثيوتةريشةةدا مامؤسة  ثةةيابووني  كةةاتي ليَةدةكرد    وة لةة  
 كؤمثيوتةةرو تةايثكردني   انيةاري كورِة بضوكيةوة رريذانةة ن  نةكةوت و لة ريَي موحةممةدي

نريريَة  لةبابةةت و    دايةة تةايثكردني   بابةت و ئةو بوارانةة شيَربةووه بؤيةة بؤخةؤي دةسةر     
داوةتة نووسو و تا ئيَ ةوا   نايينيةوة دةسر ي 1970 .. مامؤسوا لة سالَيبةرهةمةكاني

ؤَةيَ  مامؤسةوا يةة     بةرهةم.. دةتواة ب 27مامؤسوا طةيشوووةتة  بةرهةم و نووسينةكاني
كات بيَ خويَندنةوةو بيَ نووسو نةبووةه ض لةمالَةوة ض لةسةشةرو ض لةناو ئؤتؤمبيؤداو ض 

بةالوة بووه وة نرير جةريئو بة توانةا   كاتي بزووتنةوةداه نرير نرخي لة مةىةرِو بارةطاكاني
 طةلَ مةسةؤَةحةتي هةلَ دةبذارد كة لة بوو لة بابةتة شي هييةكانداه هةميشة ئةو شةتوايةي

   ئةةو   ئةمرريي موسؤَماناندا بطو ايةه دةتواة بؤَيَ  مامؤسوا خؤي بة  م ؤد( نةةدةناني 
كويَبانةش كة مامؤسوا نرير طرنط بوو بةاليةوة ئةمانة بوون: 
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 سةرضاوة طرنطةةكاني  ه وة نريربةي
 تةش ة ي  دةست دةكةون و نرير سةرضةاوةي  ىورئانيشي لة كويَبخانةكةيدا وة تةش  ي

 كةوردي وة :  تةش ة ي   ةش ة ي ت بواري بةالوة طرنط بووه وة سةرضاوة كوردييةكاني
مامؤسةوا مةةال عبةدالكراى    مةنن مامؤسوا مةةال عومسةان عبةدالعزيزو     رابةري مامؤسواي

لةة كويَبخانةكةيةدا هةةن(ه وة     خالَ و مامؤسوا هةذار موكرياني شيَمح ومديمودةريس و 
بةتايبةةت   هي  و عبداهلل عزام و ئيمةام مةةودودي  وتسيد ى كويَبةكاني بوو بة نرير سةرسام
لةة   "سةعيد حةوي  " كويَبةةكاني  ليَيبَه وة نريربةةي  "سيد" هةنار رةمحةتي تةش  ةكةي

 دكوةؤر يوسةف    نووسةراوةكاني  هةةروةها  هكويَبخانةكةيدا هةةن بةتايبةةت تةش ة ةكةي   
لةة   ي و عبةداهلل ناسةي  عةةلوان و ومةد امحةد راشةد(ي      يمي ةر  ىةرناويي و ومد غةنالي

 ليَوةردةطرتنه وة سةرجةم نووسراوةكاني دا هةن و هةميشة سوودو كةلَكيكويَبخانةكةي
 مودةريس بة تايبةت تةش  ةكةي كورد مامؤسوا مةال عبدالكراي ثايةبةرني مامؤسواي
 نريريشةي  خويَندوةتةةوةو لةة كويَبخانةكةيةدا هةةنه وة هةةروةها طرنطةي       نةامي  تةش  ي

ليَهةاتوو بةة    و نرير بةة نانايةةكي   يية دكوةؤر موسةوةشا نةلَم   دةداية كويَ  و نووسراوةكاني
مامؤسةةوا مةةةال عبةةدالرحيمي   كويَبةةةكاني لةةة ىةلَةةةم دةداه وة نرير سةرسةةامي  ىجورئةةةت

 يةةة( و نريربةةةي نمةر بةةوو "بةرةمحةةةت بةةيَ" بةتايبةةةت كوةةيَيب  عةىيةةدةي     مةولةةةوي
و  وة  نةةاليي و مةةةحويي كويَبةةة شةةيعرييةكاني بةةووه وة نريربةةةي شيعرةكانيشةةي لةبةةةر

كةردوون(. ئيَ ةواش    تر لة كويَبخانةكةيدا هةن و موتاالَي مةولةوي و مام هةذارو ضةنداني
.. ئةةوةاان لةةب    مامؤسةواداين   شةةتواكاني  لة كؤ كردنةوةو بةضاث طةياندني

نرير ريَةةزو البةةووه بةتايبةةةت   نانايةةاني نةضةةيَت كةةة مامؤسةةوا نرير نرير ريَةةزو حورمةةةتي    
 دةكرد. و دلَخؤشي شةىيَ و تالي  العيؤمي خؤشةوي ر
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 باسي شةشةم

 عةقيدةو بيروباوةرِي مامؤستا
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 كةليمةة لةة مةسةةلةي    نرير دامةةنراوو عةىيةدة ثةاكبووه بةة مةةعناي      مامؤسوا نانايةةكي  
(ه ء  اخللاار  اإلرجل    يةتةواو بوو(ه دوور بةوو لةة شيكةر     ئيمان و كوشردا(  سةلةشييةكي

سةردةم و توندو تيذ بةرامبةر بةة   دةسةلَاتداراني "واتة: بة بةنةيي لةطةلَ دارو دةسوةي
رؤ العاتينةوة  حاكميةتي هةرطيز تيَدا نةبووةه لة بواري تةيةسيف ووموسؤَمانان" ئةم د

جةةرةت و هي سةة وانةوة تةةا دةطاتةةة نةمةةةني   لةةة ديَةةر نةمانةةةوة هةةةر لةةة شارريضةةكةي  
لةة وتةارو دةرس و مجوجولَةكانيةدا بةةكردار رةنطةي       (دنلَيةي و بةارام ئةاوا    ئؤردوطاكاني 

رؤ  دابوويةوة لة ذيانيداو ثيَي وابةوو كةة تةةنهاو تةةنها دةسةةلَات و تةشةريع دةبةَي بةؤ         
ثةيَ   مرريظةكانةدا كةاري   دةسوكرد لة ذياني تري بيَته وة نابيَ هيت بةرنامةيةكي (العاتو

طةةورة   تاىانة كة ىورئانة. هةمووجار دةيطوت: خةواي  خواي يَت جطة لة بةرنامةكةيبكر
 عيبادةتةةكاني  يةان بةاىي   نرير بةرةح  و بةنةييةه ئةطةر مرريظ نويَةذيَكي يةان رريذوويةةكي   

خةوا ضاوثؤشةي لةة     جارجارة لةدةست بضيَه خوا ضاوثؤشي ليَدةكاته بةلَام ئةوةي تري
بةؤ ىةةرار بةدةن بةتايبةةت لةة       شة   و هةاوةلَي   ةية كة بةندةكانيناكات ئةو بةندةكاني

خةوا طوناهبةارو تاوانبةارن لةسةةر      حاكمييةتدا    وة دةيفةرموو: هةموو موسؤَمانان الي
 نرير نريرة لةة حةوك  كةردن دوور خراوةتةةوةو كةاري      كة ئةةم ىورئانةة ماوةيةةكي    ئةوةي

و  ثةةروةردطاردا نرير نرير جيةددي   حاكمييةتي لة رةمحةتي ثيَناكريَ    اته  مامؤسواي
عيَراا و كوردسوانيشدا لة روونكردنةوةيةةكي بةؤ    دةسووورةكةي توند بووه لة مةسةلةي

بةة   بزووتنةوةوة نرير بة ئاشكرا ئةو هةلَانةي بةناوي مةكوةبي سياسيي ثارتيي و يةكيَر
ليَكردبوون كةة دةبةيَ    ةوةو داوايدةسووورةكة روونكردبوو ئامادةكاري بؤ ليذنةي رووني

هةةيم   ياسادانان بيَةت و بةةس   وة لةة دوو وتةاري     سةرةكي تةنها ئي الم سةرضاوةي
هيَرشي كردة  نرير بةتوندي لة هةلَةةةى شةهيد  من ة الفهد(دا تايبةتيشدا لة مزطةوتي

 دةسووورةكة.. ئامادةكاري سةر دةسةلَاتداران و ليذنةي

 دةنووسي تا سالَي كة تةش  ةكةي ثةروةردطاريشةوة كاتيَ ةمساو سيفاتييئ لةبارةي 
لةة   هيَنةابووه ضةاوي   ى""خةلةةف  .. ئاطاداربووم نياتر رةئي و بؤضةووني 2000بؤ  1999

خؤي كردبوو جةنابي مامؤسوا مةةال عومسةان عبةدالعزيز     رابةرو سةركردةكةي مامؤسواي
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لةةوبارةوة   مةننيب هةردوو رةئي سةلةف و خةلةةيف  ري رمحة اهلل(ه ضونكة جةنابي رابة
امةةوةو سةرضةاوةو    يةمةةن( طةرِ  لةتةش  ةكةيدا هيَنابوو.. ثاشان كة "مةن" لةة ولَةاتي   

باوك  بيَ ضةندوضوون  رةمحةتي  هيَناه مامؤسواي كويَيب منوونةيي  لةو بارةوة بؤ باوكي
ئةةمساو   لةة بةواري   هةةموو تةش ة ةكةي   ئةو كويَبانةو دواتةر  داية خويَندنةوةي دةسر

 سةلةفه ئةوةش خؤي بؤ خؤي شةنلَ و طةةورةيي مامؤسةواي   سيفاتةوة خ وة سةر رِاي
تةةانة  دةردةخةةات.. جاريَكيةةان لةةةناو ئؤتؤمبيؤةةدا بةةووين و بةةةرةو هةلَةةةةةي رةمحةةةتي

 شةةيَمح عوسةةةايم  ئةةينب تةاييةةة بةشةةةرحي  دةرريشةةوو و كوةةيَيب ئةةةمساو سةةيفاتي  
ئيَمةدا لة حوجرةكاندا ئةم هةةموو   : بةداخةوة لة نةمانةيدةخويَندةوةه دواتر شةرمووي

وة تةنانةت لةةو سةةردةمانةدا كةئيَمةة دةماخنويَنةد      هكويَبة ضاكانة دةست نة دةكةوتن.
و موسؤيميب هةر نةبوو..   بؤية ئيَ وا طة ةكامنان طؤةيي  ييبوخار كويَيب سةحيحي
 بةسةرةكان دةكةن. زةرلة مامؤسوا ميَ

 

 :ثيَرِةوي مامؤستا لة مةزهةبي شافيعي

جةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحود وة  هةةر مةةالو مامؤسةوايةكى ئةايينى تةرى          
كوردسةةوان و دانيشةةووانةكةى ثيَرِةوييةةان لةةة مةنهةةةبي شةةاشيعى كةةردوةو لةةة شي هةةي      

و طرشوةكانةةدا هةةةرطيز شاشيعيشةةدا ىةةالَ بوونةتةةةوةه بةةةالَم لةطةةةلَ ئةوةشةةدا لةةة كيَشةةة   
دةمةةارط ي نةةةبووة بةةؤ مةنهةةةبي شةةاشيعيي و بةةة دةيةةان بؤضةةوون و شةةةتواى تةةرى        
مةنهةبةكانى تريشى وةرطرتووةه وة  لة كويَبى شةتواكانى جةنابي مامؤسوا ئةمحةةد دا  

  وة دةردةكةوىَ.
 

 باسي بةوسةم
 فةتواكانى مامؤستا مةال ئةحمةد
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مةمحوود لةبةر ئةوةى كة نانايةكى نرير بةةتوانابوو   جةنابي مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة 
لة بوارى شي هداو جيَي مومانةى جةنابي مامؤسوا مةال عومسانيب بوو بة رةمحةةت بةيَه   
وة بةثيَي شويَن و ثيَطةكةشي كة بةرثرسي مةكوةبي شةتواو هةروةها بةرثرسي دادطةاى  

ؤي هةةبووةو لةة نريرينةةى    باالَى شةرعيب بووةه بة دةيان شةتواو بؤضةوونى تايبةةتى خة   
طؤرانكاريةكاندا بةثيَي مةسؤَةحةو مةش ةدةى ئةو نةمةن و سةاتانةى كةة تيَيةدا ذيةاونه     
بةو ثةرِي جورئةت و ليَهاتووييةوة شةتواو حوكمى دةركردووةه وة هةنةديَ جةار جةةنابي    
مامؤسوا مةال عومسان ثشوط ي لةسةر شةتواكةى بةؤ نووسةيوةه وة سةوثاس بةؤ خةودا      

م شةتواكانى جةةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود كؤكراوةتةةو سةةرىالَى        سةرجة
ريَكخ ةةنت و ليَكؤلَينةةةوةى شةةةتواو بؤضةةوونةكانى مامؤسةةواين و بةةةم نووانةةة بةةة ضةةاثي   

شةتواو بؤضوونى تايبةتى مامؤسوا دةبيَه ليَرةشدا بة كورتة  350دةطةيةنو كة نياتر لة 
 ووسو بؤ نانياري نياترى خويَنةر:هةنديَ سةرباسي ئةو شةتوايانة دةن

 برِيار لة مةرِ ئةو خوشكانةى ميَردةكانيان بىَ سةرشويَن  مف ود(ن.  -1
 حوكمى شةرعى لةو ثارةو عومالنةدا كة نيَرِو نيو نو..  -2
طؤرينةوةى هةر عومؤةو دراويَ  بة هةر دراويَكى ديكةه بة ىةرن يا بةة هةةر جةؤريَكى     -3

   وة  بانارِى دريالرةكةى ئةمرري.. تره ئايا رِةواية..؟
نةكةةاتى دانةويَؤَةةة..  ئايةةا رِيَةةذةى نةكةةاتى دانةويَؤَةةة ضةةةندة.؟ وة ئايةةا نةكةةات لةةة   -4

 ميوةجات و سةونةدا هةية.؟
سةةةداو سةةيماو ويَنةةةى ذنةةان: حةةوكمى شةةةرعى لةمةةةرِ سةةةداو سةةيماى ئةةاشرةت لةةة   -5

 كاندا ضؤنة..؟تةلةشزيؤن و رِاديؤداوه ويَنةى لةرِووثةرى رِريذنامة
 ئايا دةنطى ذنان عةورةتة يان نا..؟  -6
حةةةوكمى ويَنةةةة طةةةرتن  ويَنةةةةى شؤتةةةؤطرايف( و.. ثاشةةةان ويَنةةةةى ذنةةةان لةةةة بةةة و    -7

 كراوةكاندا..؟ 
 حوكمى تةوىةكردنى ذن و ثياوى نامةحرةم لةطةلَ يةكدا..  -8
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 حوكمى بة شوودانى كيذى نابالَغ..؟  -9
 ة اليةن شارةوانييةوة..؟ حوكمى دابةشكردنى نةوى ل -10
 حوكمى ئةو شوانةى وا بةدةست كريَكارةوة تيا دةضىَ..؟  -11
 حوكمى طواسونةوةى طؤرِ لة بةر بةرذوةوةندى طشويى..؟  -12
 (.؟ شي هى ئي الميى و رِووداوةكانى ئةمرِريى هاتوضؤ..؟    -13
 ..؟ حوكمى خؤ ثا وتن بؤ وةدةست طرتنى بةرثرسيَوى -14
 جةنطيو لة مانطة ىةدةغةكراوةكاندا..؟  -15
 تؤلَةو ئي ابة خواييةكان ناطؤرِدريَن..  -16
 دةنطاى ضاوديَريى و سؤراغ و ثيَداضوونةوة..؟  -17

 ئي المةوة..؟  كضان لة رِوانطةي حوكمي خةتةنةي -18
مالَى تر  حوكمي طومرط و وةرطرتنى سةرانة..؟  وة جطة لة نةكاته ئايا رِةواية -19

 بط يَت..؟  لة موسؤَمانان وةر
 حوكمى يادكردنةوةى سةرى سالَى نايينى..؟  -20
 حوكمى رِريشنت بؤ هةندةران..؟  -21
 حوكمى ثةاان و هاوثةاانيَوى لة ئي المدا..؟  -22
 دةبيَت بةرِيَوةبةرى نيندان كىَ بيَت..؟  -23
 مةسرةشى نيندانى لةسةر كيَ دةبيَ..؟  -24
 كمى طؤرانيى و مؤسي ا لةبةر رِريشنايي شةرموودةكاندا..؟ حو -25
 حوكمى بةشدارى ئي المييةكان لة ثةرلةمان و وةنارةت..؟  -26
 ئايا ئةنانى كىَ هةلَبذيَريت بؤ  ثةرلةمان و سةرريكايةتيي و رِابةريَوى والَت(.؟ -27
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بة دةيان شةتواو بؤضوونى ترى مامؤسوا ئةمحةد كة خوا ياربيَةت بةةم نووانةة بةة ضةاثي      
 دةطةيةنو..

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 باسي  ةشتةم

شى زانايان و كةسايةتيى و ناودارانى كوردستان لةسةر يستاي

 مامؤستا
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  :مامؤستا شيَخ محةممةد بةرزنجىيةكةم  

 :"ةحمةت بيَ بةرِ "ثيَشةواى كؤمةلَي ئيسالميي 

كةةم بةووه هةةموو     منوونةةي  بكةات بةراسةر   لةيَ  ئةوة راسويةكة كةس ناتوانيَت نكولَي 
هةةموو موسةؤَمانان    هجوانة مةرط بةوو وا خاوةن امويان  نيطةران كرد كة ثياوي اليةكماني

وا طةورةمان لة دةسةت دةرضةووه هيةوادارين     كوردسوان نانايةكي بة تايبةت موسؤَماناني
 بةةرِيَزيان طرتبةوويي   هةميشة ئةو شاريَطةية بطرن كة باوكي لَة موسؤَمانة بة نرخةكانيرير

 و ثيا رريشوبوو.

مامؤسةوا ضةراخانيَ     بةةرني  جيهاد رةوشةر  و بانطةوان و هيجرةت و ة بيَطومان نانياريي
 بوو هةرطيز ناكوذيَوةوة.

ثيَغةمبةةةر  يةةارو يةةاوةراني مةةن لةةة ىورئةةان و سةةوننةت و سةة ةتي سةةةر داني ةةة بةةةثيَي
مامؤسةةوا لةةة  ذيةةاني خةةواه ميَةةذووي لةسةةةر بيَةةت( و نانايةةان و دريسةةواني خةةواي  دروودي

 رريحةي  ئي ةالم تةا ثةةرواني    خزمةةتي  ىؤَناغةةكاني مينبةرةوة كة تيَثةر بكات بة هةةموو  
 صالَ . سةلةيف ذياني بالَا جودا ناكةمةوة لة ميَذووي بؤ ش دةوسي ث ريني

مامؤسةوا مةةال    هةروةها كردارو طوشوةارو رةشوةاري   و هةلَ وكةوتي دلَ وَنيي ة كاريطةري
شريشةوةكان   خوداو ىةلَةمي ةنديرةنام لة ئاسر دةكةي ئةمحةد لةو مةيدانةدا كة باسي

نا بوو ه من لةةو كاتةةوة   بة دةست هيَ بةرني ثؤةي ئي الميي ئاطاداراني و ثياضوونةوةي
 بوو لة ىوتاخبانةو ثةةاانطا ئي ةالميةكان تاكةاتي    ئاشنا بووم كة هيَشوا ىوتابي كة ثيَي

نةةكرد لةةو    سةلبي  تيا بةةدي  ئةم ئوممةتة خالَيَكي ثياوضاكاني بؤ ناو ثؤلي خواحاشيزي
 داوا ئةكةةم لةة كةةس و كةارو     ..بداتةةوة  طةةورة ثاداشةر   بوارانةدا كة باس  كةرد خةواي  
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اسةو امةت بةن لةة     هةروةكو ئةو خاوةني هاوريَكان و ىوتابيان و هاونيشومان و هاوب اني
اسو امة بةن   يهةروةها خاوةن هكردن لة جوانرتين ىدوة ح نة كة رسول اهلل ية ثةيرِةوي

لةطةةلَ موسةؤَمانان    برايةتي كة دةيدةن بة خوداو ثيَغةمبةرو لة طريَبةسر لةو ثةاانةي
 رةويدا.ةداو لة ميانيئي الم بةرن بوو لة جيهاني وة  ئةو برا بةرِيَزةمان كة منوونةيةكي

اكةرم و لةة    رسةول  ةثارِيَمةوة كة ئةةو بةةرِيَزة لةة خزمةةتي    دطةورة  تاييدا لة خوايؤلة ك
 طةةورة  شادو شادومان بيَت هةروةها لةة خةواي   ثاكي خواثةرسويدا طياني ناناياني كوَرِي

 و كوردسةةوان بةةة تايبةةةتي ئي ةةالم بةطشةةويي جيهةةاني ئةةاييم ئةثاريَمةةةوة كةةة نانايةةاني
ثةروةردطار بن كة دةشةرمويَت:  شةرموودةي مصداىي

. 

 

  :محةممةد   مامؤستا شيَخ سديق عةبدولعةزيزدووةم 

 كةسايةتى ئيسالميي كوردستان:

ال ئةمحةد كاكة ومود بة تةئكيةد  ةم حاجي بةريَزوو لة يادنةضووم جةنابي براي اتيوةش
من و هةةموو   خ وة دلَي لة كوردسوانداه داخيَكي ئي المي خ وة نيَو رابوني بؤشاييةكي

. ماموسوا تةةنها مةاليةة  نةةبوو مزطةةوتيَ  بةتةةنها ضةوََل بكةات و        دريسوان و هةواداراني
ثر بكاتةوةه من لة ديَر نةمانةوة لةطةلَ ماموسةوادا دريسةت بةووم و     ر جيَطةيت مةاليةكي
 بةوو خةؤي   مةيداني لةنيَوامناندا هةبووة ه سةركردةيةكي و ئي الميي ئيمانيي ثةيوةندي

موسةةولَمانان دلَخةةوَش دةبةةوو بةةة    ه بةسةةةركةوتمبةبةشةةيَ  لةةة موسةةولَمانان دةنانةةي  
 ناوضةةةكةش بةلةدةسةةوداني  ةطةيشةةت. بؤيةةة موسةةولَماناني د ثةةيَ نارةحةةةتيان ئةةاناري 
 طةيشت. مامؤسوا ئاناريان ثيَ
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 مةالَ و جيَطةةواري   و جيَهيَشةوم  و كؤضةكردني  بؤ ئي الم و ئي الم خةواني  ة بانطةشةي
و جيَطركةردن   ئي ةالميي  خزمةت بة ئي الم و رابوني و كوَشب كردن بة مةبةسر خؤيي

ئةةم ثيةاوة بةوونه ضةؤن      طةورة لة سةيفاتةكاني  بؤ خواي يةكواثةرسر و بؤَاوكردنةوةي
 ئايةةتي  تةش ة ي  ماموسوا ئةو اليةنانة لة ذيانيدا رةنط نادةنةوة لة كاتيَكدا ئةةو خةؤي  

( دةكةات كةة    
مامؤسةوا بكةةين ئةةوة     ذيةاني  ولَمان ثيَة  ديَةننه طةةر سةةيري    موس ئين اني سيَطوَشةي

ئةةةو ثرسةةيارةمان بةةؤ دةداتةةةوة و بيَطومةةان ئةةةو مةعاليمانةةة        وةلَةةامي بةتةةةواوةتي
 ماموسةوادا بةة هةةناران رةمحةةتي     هةبووة لة ذيةاني  ئاشكراو بةرضاوي رةنطدانةوةيةكي

 بيَت. ليَ طةورةي خواي
راطةياندنه بةاش لةة    كردبوو بة مةلَبةندي رمحة اهلل مزطةوتةكانية ماموسوا مال ئةمحةد 

كرد  ( كاتيَ  كؤضيتيَطةشوبوو   ثيَغةمبةر  و ذياني ئايةت
 كةاري  خوَي ث ريني مزطةوت بوو بةدةسر دروسوكردني ث رين يةكةم كاري بؤ مةدينةي

سةوثاو   كؤبونةةوةو ريَكخ ةوم   ئي المةو شةويَم  بانطةواني تيَدا دةكرده ضونكة شويَم
 ئومةت بوو. هةموو ئيشةكاني راثةرِاندي

جيهاد و هةةرواش يةةكيَ  بةوو     هةلَطراني اة بة تةئكيد ماموسوا ئةمحةد يةكيَ  بوو لة ئالَ
جاهيةد  مو ماموسةواي  جةةنابي  بة سةركردايةتي ئي الميي بزووتنةوةي لة دامةنريَنةراني

ماموسةةوا مةةال  مامؤسةةوا مةةال عومسةةان عبةةدالعزيزه مامؤسةةوا مةةال ئةمحةةةد يارمةتيةةدةري 
كةورد   لة طةلي ديفاو و موىاوةمةي كة ئيعالني عومسان بوو ئةو ماموسوا مال عومسانةي

 طةورةية بوَ ماموسوا مال ئةمحةةد كةة يةكيَكةة لةة دامةنريَنةةراني      شةرةشيَكي كرد. بةلَي
 كةة بةوَ يةكةةم جةار لةة ميةذوي       ه كام بزووتنةوة؟ ئةو بزووتنةوةيئي المي بزووتنةوةي

ه ئةةو  ( بةةرن كةردةوة    عيَراىدا ئالَاي كوردسواني ئي ؤميي
كةةورد  طةةةلي كوردسةةواندا دةجةةةنطا بةةؤ رنطةةاركردني كةةة لةةة شةةاخ و داخةةي بزووتنةةةوةي

مةةال   تةر.  حةاجي   هيَةزة سياسةيةكاني   سةةناو تةىةديري   طةةي بةرادةية  بوو بوو بةة جيَ 
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نةةة  تةةةنها لةةة جيهةةاد و بانطةةةواندا    بيَةةت سةةةتاندي  لةةيَ خةةواي ئةمحةةةد رةمحةةةتي 
 مامؤسوا مةال عومسانة بةلَكوو لة تةش  يشةدا شةويَنكةوتةي   راسوةىينةي شويَنكةوتةي
 بوو.  راسوةىينةي

 ئةو ئي وفادة بكةن ه ذيانيَ  كة يةكيَ  لة ويَنةكاني ثر خيَري ة داواو تكام واية لة ذياني
ث رين ه ذيانيَ  كة لة بانطةةوانو   ىورئاني بؤَ تةش  كردني تةمةني دةسالَي تةرخانكردني

حةا وايةة وةسةوان لةبةةردةم ئةةم      برده بةراسر كؤَض و تيَكوَشان بوَ ئةم دينة بةسةري
مامؤسةوا    طة يَر ةتايبةت طة ان ضونكة سةردةميذيانيدا بكةن ب ىؤناغانةي

 ( بوو...

ئانيزو لة ياد نةضومان  لة كؤتاييدا دةلَيَ : ئةي
 

 

  :نالحةدين محةممةد بةهائةديصةمامؤستا سيَيةم 

 رتووى ئيسالميىيةكط ئةميندارى طشتيى 

 شارةناو كةسةايةتيةكي  نانايةكي مامؤسوا ئةمحةد لة دةسوداني دةسوداني بيَطومان لة 
خواية بؤ هةموو  كوردسوانة.. بةلَام كؤضكردن سوننةتي ئي الم و موسولَماناني دلَ ؤني

كةة ئةةم جةؤرة خةسةارةتانة      ةينؤشو.. بؤية بامسان لةةوةبيَ دطيانؤةبةريَ  و هةمومان 
مةةرحوم و ئةةو ريَبةانو بةرنامةة جوانةة       مامؤسةواي  ضؤن ثةرِ بكريَوةةوةو ضةؤن منوونةةي    

 .ضؤن دريَذة بدةين بة كاروكارواني دووبارة ببنةوةوه

 كةة نانةاو نوسةةريَكي    ئةةوةي  كةوتوو بو لة روانطةيسةر بيَطومان مةرحوم بانطخوانيَكي
لةسةر ئةو ب وباوةرِة  هيجرةت و ئاوارةيي بوو.. هةروةها ثؤةي ئي المي ب ي شارةناي
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تيَكؤشان و  بةخشرا.. بةردةواميب لة خةبات وتيَكؤشاندا بوو بة هةموو شيَوانةكاني ثيَ
 بداتةوة.. و ثاداشر ريَوةرط طةورة ليَي جيهاد.. داواكارم خواي

و  هةةيم  دابوه وتارةكةاني  مينبةري سةركةوتوو بو مايف طومان ناناو وتار خويَنيَكي ة بيَ
من لةو بوارةدا ثيَشةنط بووه ئةةم   هاتنة.. بة راي بؤنةكان شايةتن لةسةر ئةو تواناو ليَ

 بوو.. ذياني سةركةوتوو ترين ىؤناغي ىؤناغةي

 ئي ةةالميدا ئةةةمان بةةات بةةؤ باسةةي    بزوتنةةةوةي ئةةةو لةةة رةوتةةي   يطةةةريكار ةةة باسةةي 
بةة   ثةيوةندي نية.. بةلَام ئةوةندةي بزووتنةوة كة ليَرة شويَم كاروباري هةلَ ةنطاندني

 بةرِاو بةوو ئةطةةر ضةي     دلَ ؤن وخؤنةوي ت ولةيَ  من ئةو سةركردةيةكي ئةوةوةبوو بةراي
 بزوتنةوة نرير بةرضاو نةدةكةوت و لةة ىؤناغةة جياكةاني    ةوتير لةسةر تيَكرِاي كاريطةري

لةةة ثيَشةةةوة نةةةبوو لةبةةةر   كاريطةةةري كاروانةكةةةدا لةةة ثيَشةةةوة بةةوو بةةةلَام ئةنةةدانةي  
 ..وبابةتيةكاني و بارودريخة ناتي بزوتنةوةو ثيَكهاتةكةييي تايبةمتةندي

ئةةو مامؤسةوا مةرحومةة     وريَبةاني و ها ئيَمة بؤ طشت براو خوشكاني طومان ثةيامي ة بيَ
 تةمةني بهيَنن و ثةندو عي ةت لة ميَذووي بكةنةوةو بةخيَر ناوي ضاكةكاني ئةوةية يادي

 شابن بؤ ئةو ريَبانو بةرنامةيةي.وةرطرن و بةوة

 

 
 

  :وةتمان مامؤستا عةلي باثيرضوارةم  

 ئةميرى كؤمةلَى ئيسالميي

و ثؤةو خؤش بيَ كاكة مةمحود( خوا ليَي مامؤسوا مةال  ئةمحةدي وة  جةنابي ثياويَكي
و  شةارةناو دانةا بةووه خةةتي      مةاليةةكي  ئةةوةي  بةرنو بةرنتر بكاتةوة كة ويَةرِاي  ثايةي
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 كردنةي  دوايةي  كةةم ويَنةةش بةووه بيَطومةان بةكؤضةي      وسةريَكيبانطخوانو دةرس بيَذو نو
 بةجيَهيَشووةه بةالَم ئوميَدةوارم كة كورِو شاطردو هاو سةةنطةرةكاني  طةورةي كةليَنيَكي
 ية ثرِبكةنةوة.  و بؤشاييو هيممةتيان ئةو كةليَنبةهةولَ

 اليةةني  خةوادا كةة سةيَ    ناويو جيهةاد لةةثيَ  و جةةنط هةركام لة بانطةوانو هيجرةت ة بةلَيَ
مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةددا  و طةةونةرانيم ةةولَماننه لةةةذيان كةسةةايةتي و طةةةورةيطةةرنط
 -و ناميؤكةةو نووسةينةكاني   ئةةوة كويَة    بانطةوان كردنيةتي وه هةرضيدةبينران بةنةىي

و رةتبةلَطةةةو شةةايةدنه هيجةة  و دةورو وتارةكةةانيه وةدةرس_بةتايبةةةت تةش ةة ةكةي 
 دا بةخةةتي  ئي الميي شكؤمةندانةي كارو كارواني ميَذووي لة الثةرِةكاني جيهادةكةشيي

كةةةدةيان  شةةكيَنانةي و رِيَنةةوورين تؤمةةار كةةراوةو مامؤسةةوا يةةةكيَ  بةةوو لةةةو سةرمةشةةق
كةردن   كةرد لةةثيَناو خةواو بةةرطري     و شيةداكاريي خةةبات  ثيَشمةرطةو موجاهيةديان شيَةري  

 سولَمانان دا.وو م ملةئي ال
 ديكةةش وة  خةةتيبيَكي   و شويَنةكانية لةو كاتةدا كة مامؤسوا مةال ئةمحةد لة س وان

 دةخ ةوة رِوو و بةرضةاوي   ئي ةالمي  وتارةكانييةةوة رِاسةويةكاني   بويَرو سةررِاست لةرِيَي
و دةطةرِا بؤ طةرتن درِندة لة بيانوو  بةع ي رِريشن دةكردةوةه كاتيَ  بوو كةرِذيَمي خةلَكي

و سياسةةةت هةركةسةةيَ  كةةة ثيَضةةةوانةي  و مةةل بةثةةةت داكردنةةي ئةةانارو ئةشةةكة ةدان 
 و بةرنامةيئايو نةنري جووالَبايةوةه بةالَم مامؤسوا مةال ئةمحةد ضونكة خؤي بةرنامةي

 سوورو بةردةوام بوو. خؤي ثةروةردطار كردبوو. بيَباكانة لةسةر هةىبيَذيي خواي

 و جيهةادي وة  مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد لةجةةنط     ثيةاويَكي  كردنةي  بيَطومان بةشةداري  ة
هةةبوو لةة    نريري يةكي دواييب دا كاريطةريي و ىؤناغةكانيرِنطارخيوانيي خةباتي ىؤناغي
 ئي ةةالم ثيَوي ةةوة سةةةرىاشؤَةي و تيَطةيانةةدنيان لةةةو رِاسةةوية كةةة نانايةةانيخةةةلَ  هانةةداني
 و جيهادبن.خةبات كارواني
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  دةمةمعيرفان عةلي عبدالعزيز محثيَنجةم: حاجى 

 رابةرى طشتى بزووتنةوةى ئيسالميي

جةنابي مامؤسوا مةال ئةمحةد  رمحة الؤة( هةر لةكاتي الويَويةوة كة ديَوة هةلَةةة بةة  -
مةبةسر دةرس خويَندن سةردةميَ  لة خزمةت جةةنابي مامؤسةوا مةةالعومسان  رمحةة     

دةرس دةخويَنيَته وة ئاشنا دةبيَت بةة مةدرةسةةي جةةنابي رِابةةرو دواتةريب دة      الؤة( 
بيَوة يةكيَ  لة ىوتابيية دَل ؤنةكاني ئةةو مةدرةسةةه كاتَية  خويَنةدن تةةواو دةكةات لةة        
شارريضةةكةي سةة وان نيشةةوة جةةيَ دةبيَةةته وة دةبيَوةةة يةةةكيَ  لةةة ثايةةة سةةةرةكييةكاني 

كةة هةةبووة هةميشةة     امانه بةهؤي ئةو ثةيوةندييةيرِابوونه لة ناوضةي س وان و هةور
وة  كةةورِيَكي دلَ ةةؤني مامؤسةةوا مةةةالعومسان سةةةيرمان كةةردووةه هةةةر لةةة كؤتةةايي      

 هةبووة لة نيَوامناندا.  هةشواكانةوة ثةيوةندي نرير بةهيَز

ئةوةي كة نرير طرنطبوو لة ذياني مامؤسوادا ئةوة بوو كة طوشوارو كرداري يةكيَ  بةووه   -
ر لةسةةةرةتاي هةشةةواكاندا كاتيَةة  رابةةوون بةةؤ جةةاريَكي تةةر خةةؤي ريَكخ ةةوةوةه وة   هةةة

بةشيَوانيَكي نةوَي دةسةوكرايةوة بةة كةاركردنه جةةنابيان لةمزطةةوتي طةةورةي سة وان         
رريليَكي طةورةي هةبوو لة وشياركردنةوةي خةلَ  ض بة طوشوار ض بةنووسوه نوسينةكاني 

خويَنةةري هةةبووه وتارةكةاني لةة رريذانةي هةةينيي        كوردسةوان  بةريَزيان لةة سةران ةةري  
هاندةريَكي طرن  بوو بؤ هاندان و ئامادةكردني موسؤَمانان بةؤ راثةرينةة جةماوةريةكةةي    

كة جةنابيان بةو ثةرِي ليَهاتوويي لةة سة وان و هةةورامان خؤيةان بةؤ ئامةادة        87/ 11/5
 كردبوو...

نوسةينةكاني بةانطخوانيَكي ليَهةاتووي     مامؤسوا وة  بامسانكرد ض بة وتارةكاني ض بةة  -
سةنطةري رابوون بووه هيضكات سةري نةوي نةكرد بةؤ حيزبةي بةةعس و هاوشةيَوةكانيه     
كاتيَكيب خةلَكي شارةنوورو هةلَةةة بةشةرماني مامؤسوا مةال عومسان و مامؤسوا مةال 

 11/5/87 عةلي  رمحهة  الؤةة( رِاثةةرين بةرامبةةر بةة نوَلة  و نريري بةع ةي عةشؤةةىي لةة         
جةنابي مامؤسوا يةكيَ  بوو لةو عاليمة عاميالنةي كة بةدةم ئةم بانطةوانةوة هاتووه بةة  
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ئةوثةرِي ليَةهاتوويي و طيان شيداييه هاني خةلَكي دةدا بةؤ بةرةنطاربوونةةوةي بةع ةةي    
عةشؤةىيه كاتيَكيب بريةاري هيجةرةت دراه جةةنابيان وة  خةةلَكي موسةؤَماني ناوضةةكة       

هةةورامان هيجرةتةي شةةرمووه دواي     ني خؤي بة جيَهيَشت و بةرةو شةاخةكاني مالَو ساما
هيجرةتيشي بووية شةرماندةي ميحةوةري هةةورامانه كةواتةة لةة ذيةاني رريذانةةي خؤيةدا        

  رمحة الؤة( بانطةوانو هيجرةت و جيهادي بة يةكةوة طريَدابوو...

ي بةرضةاوي هةةبوو هةةر    جةنابي مامؤسوا لةة بةواري رريشةنفيكري ئي الميشةدا رريلَيَكة      -
كويَبيَكي دةسوبكةوتاية دةخيويَنةدةوةو نريريةب نيطةةراني الواني موسةؤَمانان بةووه لةةو       
بةةوارةدا بةتايبةةةت بةةةنماني كةةوردي هةةةولَي دةدا بةشةةدار بيَةةت لةةة دةولَةمةنةةدكردني      
كويَبخانةي كوردي لةة ريَطةةي نووسةينةكانييةوة كاتَية  بةةريَزيان لةسةةر مةايف ذنةان لةة          

مدا....ثةروةردة.. خواثةرسر...سةربةسر... سياسة ت.. هوةد...  دةنووسةيه   ئي ال
 لةوانةية الي نريركةس تانة بوبيَت.

حةةونةي شةارةنوور بةة رابةرايةةتي       11/5/87دواي راثةرِينة جةماوةريية مةننةكةي  -
ناناياني ثاية بةةرني ناوضةةكةو هيجرةتةي خةةلَكي موسةؤَمان و رِاثةةريويه لةة يةكةةمو         
دانيشوندا بؤ ئاشةكراكردني بزووتنةةوةي ئي ةالميي كوردسةوان مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد        
هةلَبةةذيَرا بةةة ئةنةةدامي مةكوةةةبي سياسةةيي وة ضةةةندين ثؤسةةر هةسةةوياري لةةة نةةاو         

ه وة ض لةدواي راثةةرِينه هةةر   91 بزووتنةوةدا طرتووةتة ئةسوؤي خؤي ض ثيَب رِاثةريم
ةرِي دلَ ؤنيي و ليَهاتوويي ئة امي داوةه جةنابيان لةة  كاريَكي ثيَ سثيَردرابيَت بة ئةو ث

هةةةموو خؤشةةيي و ناخؤشةةييةكاني باسةةكدا هةةةبووةو لةةة رريذة سةةةخوةكاندا بةةة صةةةبرو  
موىاوةمةتي خةؤيه بةووني خةؤي سةةتاندووةو بؤتةة جيَطةةي دلَخؤشةيي و ورة بةةرني         

 ئةنداماني باس ..  
بة تواناو خاوةن ئةةنموون لةة ذيةاني     ديارة لة دنيا دةرضووني كةسايةتييةكي ئاوةها -

شةخصيشدا ثياويَكي ناهيدو ثاكو بيَطةرد.. لة كاتيَكي ئاوةها هةسويار لة ذياني باسة ه  
كةليَنيَكي طةورةي درووسوكرده بةتايبةت كة جةنابي باوك   رمحةة الؤةة( نرير دلَةي ثيَةي     
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محةةد  رمحةة   خؤش بووه وة جيَطةي ئوميَدي بوو لةة دواي خةؤي. وةشةاتي مامؤسةوا ئة    
الؤة( ئةوةندة كووثرِو جةرط برِ بووه ئيَمة نةمان تواني ئةو هةوالَة بدةينة باوك   رمحهة   
الؤة(ه وة هةتا ئةويب وةشاتي كرد هةرثيَمان نةوت بةؤ ئةةوةي نيةاتر نارةحةةت نةةبيَته      
داواكارين لة خوداي طةورةو ميهرةبان لة طوناهيان خوشةببيَت و لةة ذيَةر عةرشةي خؤيةدا      

ان بكاتةوةه ضةونكة ئةةوةي توانييةان ئة اميانةداه بةسةةر بةةرني ذيةان وة بةسةةر         كؤي
بةرني وةشاتيان كرد.

 

  :محةممةد عومةر عةبدولعةزيزمةال مامؤستا شةشةم  

 ناوةندى ئيعجازى كوردستان:

خواناس و بة  ناناي ةر كؤضيبة س تيَدةثةريَ سالَيةه نؤ  25/1/2016 ئةمرري كة بةرواري
بةؤ   ليَخؤشةبوني  داواي وة  مامؤسوا ئةمحةدكاكةومود دا و ثيَب هةموو شةرَ  ئةمةكي

 ( و ثيَمةان ضةاكة وة  وةشةاي   دةكةين و دةلَةيَو   
و وطريةان بةةلَكو بةة    شة  ضةند ديَرَية  لةة بارةيةةوة بنوسةو نةة  بةة مةبةسةر        برايةتي

بكةن و بة دوايةدا بةررين    ليَ ضاوي و ض شاطردو دريسوةكاني ض نةوةكاني ئةوةي مةبةسر
 هةمان ريَطةو بةرنامة بن.  و هةلَطري

مامؤسةوا   وةرطةرت و هاتةة ريةزي    وة ئيجةانةي وخويَنةد  باشةي  عيؤميَكي ثاش ئةوةي  -
  وةانةةثيَغةمبةر م اتطةةري مةاليةةةتيبةةةوة كةةرد كةةة  ميَةةزةر بةسةةةرةكانةوة هةسةةر

(   :ث رينو ىورسةو ئايةةتي  ئةركيَكي
و سةخت و دذوارةكاندا ئاناو بويَرانة لةسةةر   هةذانده هةر بؤية لة رريذة ثرِ مةترسي ناخي

ثةةا  و  رادةطةيانةةدو عةىيةةدةي الميئي ةة نةكانيةةدا ثةةةيامييمينبةةةرةكان و دةرسةةة ئاي
 . دةنوسي كويَ  و ناميؤكةي ئةرواند و بة ىةلَةمةكةي بةرني رةوشر
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بةؤدةدةنه وة    نةةطؤراو ئانايانةةي   هةلَويَ ةر  بة ويذدان شةايةتي  ة سةرجةم خةلَكيَكي
درري  يكةة لةة هةةموو سةةردةميَكدا شةايةت      لةوانةي منونةية  لةسةر ئةم راسويية هةنديَ

بةؤ   بةناو ئي ةالمي  كؤنفراسي ئالَيَننه ئةمةش بة هيَناني تيَ دةدةن و وي ويان شةريَكي
 طةورة كة مامؤسوا ثيَب نويَذو وتار خويَم س وان و بة تايبةت بؤ مزطةوتي شارريضكةي

رذيَمةةدا ئامةةادة نةةةبو تةةةنها     بةرثرسةةاني ةشةةةو طورةشةةةو ششةةاري  بةةووه لةطةةةلَ هةرِ 
 ئةو رذيَمة نالَمة طؤرِ كراوة. كردن و ثالَثشر هاوبةشي تنيشيان بكات ض جايبةخيَرا

شةراوان بةوو نريرجةار دةيطةوت ثيَوي ةوة لةسةةر نانةاو         تيةذو عةةىؤَيَكي   ب يَكي ة خاوةني
شةتوا بدةن و كيَشةكان  بةضاكي سةردةم بن بؤئةوةي رووداوةكاني شةىيهةكان شارةناي

 ضارةسةر بكةن.
ميَةزةر بةسةةر و    بة تايبةت مامؤسواياني نرير بة وةشا بوو بؤ دريست و براياني اويَكية ثي

 هةمويانةةوة نانةاو موجاهيةدي    دةرسيان ثةيَ طوتبةو وة لةسةةري    تر ئةوانةي بة تايبةتي
 مامؤسوا مةال عومسان.  بةرن خواليَخؤشبوو 

بانطةوانو نوسو و ثةةروةردةو   نا لةبواريبة جيَهيَ خؤي سةرشاني ئةركي ة ثاش ئةوةي
عيَةراا و بةة تايبةةت     كةة هةةموو طةةالني    ثاش هةست كردن بة نولَ  و سةوةم و ششةارةي  

 لةم ىؤناغةدا ثيَوي وة بة ضةة  وةالَمةي   كرد بةوة دةبيَ طرتبوةوة هةسر كوردي طةلي
 كةةي  لة طةلَ مامؤسواياني داية ضة  كردو دةسر ئةو نولَمة نريرة بدريَوةوة بؤية كؤضي

تؤماركرد.. هيوامان واية  بؤ خؤي خاويَن و ثرِ سةروةري و بةم جؤرة ميَذوويةكي هاوةلَي
 .بكات. ئامو ثياوضاكان و موجاهيداندا حةشري طةورة لة ريزي خواي

 

  فةرةج محةممةد حةوتةم: مامؤستا 

 ئةندامى )م. (ى يةكطرتوو:
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وا مةةال ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوود دةطةريَوةةةوة بةةؤ كؤتةةايي  سةةةرةتاي ناسةةيم مامؤسةة 
كة مامؤسوا لةو دةمةدا لة تايف الويدا بووه جطة لةوةي شةىيَيةكي نيةرة  و   هشةسوةكان

ضاال  بووه جيَطاي مومانةي مامؤسوا مةال عومساني رةمحةتي بةووه ديةار بةوو مامؤسةوا     
يَ  بوو لة ئةنةداماني ئةةو كاتةةي    هةروةها مامؤسوا مةال ئةمحةد يةك هنرير طرنطي ثيَدةدا

سةةؤيموه لةبةةةر ئةةةوةي ئةةةوان طةةةورةتر بةةوون لةةة ئيَمةةة لةةةرِووي   وكؤمةلَةةةي ئيخوانوت
تةمةنةةةوةه جةةؤري خويَندنةكةيشةةمان جيةةاواني هةةةبووه ئةةيرت ئةةةوة وايكردبةةوو خةةالَي     

لةةة سةةةرةتاي حةشواكانةةدا بةةةريَزيان بوونةةة مةةةالو ئيجةةانةي  هكؤبونةةةوةمان كةةةمرت بةةوو.
ؤميةةان وةرطةةرت وه دةسةةر كةةردة كةةاري مةاليةةةتيي وه بةةة م حةةةني نووسةةو و         عي

بةةة هةةؤي ئةةةو نوسةةراوو ناميؤكةةة حيزبيانةةةي دةهاتنةةة      هخويَندنةةةوةي نرير بةةاش بةةوو 
 دةظةرةكةه ئةوة كاريطةري نريري هةبوو لةسةر ئاسر رريشنب ي هةموومان.

نجةويَن بينيةةوة دواي   مامؤسواي رةمحةتي  لةة بناوةسةووتةي ىةةناي ثيَ    1974لة سالَي 
دابرِانيَكةةةي نريره ئةةةةو شةةةويَنة لةوكاتةةةةدا ثاريَزطةةةاري سةةةؤيَمانيي و مةةةةكؤي شةةةؤرش و 

مامؤسوا ئيمةام   هحيزبي ليَبوو نةخؤشخانةي طشويي وه نرير دامو دةنطاي تري ئيداريي و
بةووه كةسةيَكي    و وتارخويَم مزطةوتي بناوةسووتة بووه هةر وةكو مةاليةكي خويَندةوار

 هب ي بةةة ئاطةةايب بةةووه دةيزانةةي ضةةؤن مامةلَةةةي دةوروبةرةكةةةي خؤشةةي بكةةات رريشةةن
 كاريطةري خؤي لةسةر خةلَكي ئةو ناوضةية دروست كردبوو.

مامؤسةةواي رةمحةةةتي ئةنةةداميَكي كةةاراي يةةةكيَر نانايةةاني ئةةاييم ئي ةةالميي ئةةةو        
مامؤسةوا   سةردةمةبووه كة بةندة كارطيَري ئةو يةكيَويةة بةووم وه بةمةبةسةر سةةرداني    

 ضووبوومة ئةو ناوضةية.

دواي ن ةةكؤو دواي ئةةةوةي رذيَةة  طونةةدةكاني راطةةويَز كةةردو نريريَكةةي طونةةدةكاني بنةةاري  
هةوراماني راطويَزي ناحيةي س وان كردو كؤمةلَطةي س واني بةؤ درووسةت كةردنه ئةيرت     

ةيم و ئةسويَرةي مامؤسوا لةو ئؤردوطا نريرة مؤيَية نياتر بةدةركةوته لةة وتارةكةاني هة   
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تةنانةت هةنديَ جار ئيَمةيب لة هةلَةةةوة  هدةرسةكاني ناو مزطةوتي بؤ طة ان وكضان
 بؤ نويَذي هةيم دةضوين بؤالي مامؤسوا.

بةرِاسر دةورو كاريطةريةكي نرير باش و بةرضاوي هةبوو لة بانطةوانو هؤشياركردنةوةي 
ي مامؤسةةوا دةركردنةةي  هةةةروةها خةةالَيَكي تةةري طرنطةةي ئةةةو ىؤناغةةةي ذيةةان     هخةلَكةةدا

كويَبةكاني بوونه وة  ثةةروةردة لةة ئي ةالمداو خواثةرسةر لةة ئي ةالمدا. بة داخةةوة        
 ناناة يةكةم كوييب ناوي ضي بوو( ئةوة بؤ ئةو سةردةمة كاري ثرِ بايةخ بوون. 

بةةثيَي ئةةو راثؤرتانةةي     هئيرت بةو جؤرة مايةوةو بةردةوام بوو لة كارة حيزبيةكةيشةيدا 
هاريكاريةكي نريرباشي لةطةلَ براو خوشكاني ئةةو   هة مانطانة دةهاتة بةردةسومانئيَمة ك

 دةظةرةدا هةبووه كة ئةوة يةكيَ  بوو لة هؤكاري ئةو سةركةوتنانة.
مامؤسوا مةال  كة مامؤسواياني هةلَةةة وةكو مامؤسوا مةال عومسان و 1987هةتا سالَي 

ونة دةرةوة بةةرةو ئيَةران و ئةيرت لةةويَ     مامؤسوا مةال ئةمحةدو هةنةديَكي تةر ضة    عةلي و
ئةة  خةةالَي  هبزووتنةةةوةي ئي ةةالميان دروسةةت كةةرد لةةة ئؤردوطةةاي سةالسةةي باوةجةةاني  

ضونكة ئةو مةدرةسةيةي هةموومان  هجيابوونةوةي ئةوان لة ئيَمة لةويَوة دةسر ثيَكرد
ةالَم برايةتيي و ب هتيَيدا طةورة بوين باوةرِي بةكاري ضةكداري نةبوو لةنيَو ية  نيشوماندا

شةويَكي ئةةوتؤ    همةرحومي مامؤسوادا دريسوايةتيةكةمان بةردةوام بووه بةتايبةتي لةطةلَ
 نةكةوتووةتة نيَوامنان كة جيَطاي نيطةراني بوبيَ. 

لةةةو ىؤناغةيشةةدا وةكةةو دوواليةةةن كؤبوونةةةوةو ديةةدارمان بةةووةه بةتايبةةةتي سةةةشةري    
 هةريَكي نرير خؤشةةي هةةةردوالمان بةةووكةةة سةةةش 1997سةةالَي  لةةة حةةةمجان ثيَكةةةوة بةةوو

هةناران رةمحةت لة طياني  ههةرجاريَ بةية  بطةيشوباين ئةو سةشةرةمان دةهاتةوة ياد
لة كؤتاييدا هيوادارم كةورِة بةةريَزةكاني مامؤسةوا كةاريَكي ئةةوتؤ بكةةن        هثاكي بةريَزيان

 يادو كةسايةتي باوكي رةمحةتيان بة نيندويةتي مبيَنيَوةوة.
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 :مامؤستا فاتح كريَكار هةشتةم 

 :كةسايةتى ئيسالمي

 
ئيَمة لة كؤتايي حةشواكاني سةدةي رابوردوودا كة كؤمةلَة طة يَكي ئي المي بةووين لةة   

شيكةري ئي ةالمي رةسةةن لةة كويبةة      سةرةتاوة مامؤسوامان لة دوورةوة وةكةو خةاوةن   
شيكريةكانيةةةوة ناسةةيه ئةةةو سةةةردةمة مةةن لةةة نانكةةؤ بةةوومه بةةؤ يةكةةةمو جةةار كوةةيَيب   
سةربةسر لة ئي الم و ثاشان ئاشر لة ئي ةالمدامان بةيم مايةةي خؤشةحالَيمان بةووه      
ضونكة ئةو كاتانة كويَيب ئي المي نرير كةم بوون كة شويَ  دةردةكةوت ناميؤكةي بضوو  
بوونه ئةوانةي مامؤسواي رةمحةتي كويَ  بوونه عوم يَكي شيكريي باشي تيَةدا بةووه بةة    
شيَوةي ئةكاداي نوسرابووه بؤ ئيَمة ناديَكي بةثيَز بووه هةر وامان دةناني نوسةةرةكةي  
سةر رِووتة   كةضي كة دوايي بة خزمةتي طةيشوو و داةان مةاليةة نرير ثيَةي سةرسةام     

بووه ضونكة مةةالي كةورد نرير بةداخةةوة تةا ئةةو كاتةة جطةة لةة          بووينه نريرمان ثيَخؤش
مامؤسوا عبدالكةراي مودةرِيس و شيَمح ومدي خالَ و مةال ومدي شارةنووري رمحهة   
الؤة لة ضاو مةالي ميؤؤةتاني دةوربةرماندا نرير بيَ بةرهةم بوونه ثاشةرتيب كةة نيةاتر لةة     

وو كة احلمدلؤة لة شةرعناسيةكةشدا لةة  نزيكةوة مامؤسوا ئةمحةدم ناسي بةرِاسر ديارب
بوو بة حةى ةت ىوتابي بةوةشاي مامؤسواي رابةري مةنن بةوو   ثيَب مامؤسواياني ترةوة

رمحه  الؤة.. لة ىةدر كةمكردنةوة نية كة بؤَيَ  من بؤ خةؤم   -شيَمح عومسان عبدالعزيز -
لةة مامؤسةواي    هةنديَ  كيَشةي شةرعي  دةهاتة ريَ لة مامؤسوا ئةمحةدم دةثرسي نةة  

رابةري مةننه ضةونكة هةرضةةندة مامؤسةواي رابةةري مةةنن بةةحر بةوو بةةلَام مامؤسةوا          
ئةمحةدي رةمحةتي جورئةتي نويَخواني نريرتر بووه واىيعي حالَ و خةلَ  و نةمانة  

ةكةي باشرت دةبيم.. بؤ منوونةة جاريَة  كيَشةةي شرريشةونةوة يةان ئةالَوطؤرِيي       ة(
ةمةني  هةبووه لة هةردوو رةمحةتي  ثرسيه وةلَامةكانيان جياوان بووه بةةلَام  هةنديَ  تةى

بة شةتواي مامؤسوا ئةمحةدم كرده كة واىيعناسيي نياتر ثيَوة ديةاربووه مةن مامؤسةواي    
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رابةري مةنة وةكو مةرجةعييةةتي دةريةايي شةةرو دةهاتةة ثةيَب ضةاو بةةلَام مامؤسةوا         
ئةل ةرةناوي و شيَمح شةي ةةلَ مةولةةوي و شةيَمح    ئةمحةدي رةمحةتي  وةكو شيَمح يوسف 

سةشةرو شيمَح عبداتةجيةد الزنةداني دةهاتةة ثةيَب ضةاو كةة شيكةرو شي هةكةة شةارةنانه          
ئةمةش لة جيهاني ئي المدا نرير كةمةو لة وولَاتي كوردةوارييدا دةطمةنة.. كةسة  وةكةو   

ري سةوحباني  مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودي رةمحةتي نةبينيووةه مةطةةر كةا  ناسة   
 رمحة الؤة.. 

ة بةلَيَ طوماني تيَدا نية كة مامؤسوا رمحة الؤة كةسةايةتيةكي وا بةووه لةة دةسودانيشةي     
نيانيَكي طةورة بووه بؤشاييةكي نرير طةورةي لةة شيكةري بزاظةي رةسةةني طؤرِانكةاريي و      
رةسةنيَر شةرعناسيدا جةَي هَيشةت.. ررييشةوم ناكةاوي مامؤسةوا ئةمحةةد هةرضةةندة        

دةري خوايةو هةيت جةؤرة ى ةةيةكي بةرامبةةر ناكرَيةته بةةلَام بةة تةئكيةد كةةليَنيَكي          ىة
طةورةي بةجَي هَيشةته مةن هيةوام نرير بةة كاكةة ع شةاني كةورِي بةةرِيَزيَر كةة ىؤنةاغي           
ثيَشكةوتووانةي شيكرو شي هي ئةو رةمحةتيةش بثاريَزيَت و ىؤناغي خؤشةي خباتةة دةمه   

ةسةن بةردةوام بيَت و طةشةي نياتر بكات.. مومانةشة   تا وة  مةدرةسةيةكي شيكريي ر
 ضونكة لة باريدا هةية. هةية كة ئةوة بةو طة ة بة هيممةت و بةرِيَزة دةكريَت 

ة بةلَيَ طوماة لةوةدا نيةه بة نزي  بوونةوةي مامؤسواي رةمحةتي لةة رابةةري مةةنن لةة     
ةم شةةرعة ثيَوي ةر بةة بزوتنةوةيةةكي     سالَاني حةشواكاندا ئةةوةي ال سةاغ بةؤوة كةة ئة     

طؤرِانكاريي ثشو ودريَذانةي شيكرو سياسةت هةيةه كة دةبيَت شويَن كةةوتووواني لةسةةر   
ثةةةروةردة بكريَةةته خيَزانةةةكاني لةسةةةر طةةؤش كريَةةته بةرهةمةةةكاني يةكةميشةةي ئةمةةة  

  بةؤوة  دةسةتيَننه دواتريب كة ئةوةندة لة كةسايةتي مامؤسواي رابةري خواناسدا نزي
هيجرةت و جيهادةكةيان كة ثيَكةوة كةرده الي هةةردووكيان بةرةمحةةت بةن هيجةرةت و      

نةووي ت بوونه بؤية هةردووكيان بةرةمحةت بةن دةتةووت    ةجيهاد بؤ باوةرِ هيَنان بةلَط
 دوو شانةي ىةبارة جياواني هةنطوينن..
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 : لةة دواي مامؤسةوا   مان بةرثرسيَكي ئيَراني ليَي ثرسي 1993لة دواي نةك ةكةي سالَي 
مةال عومسان ئةطةر مبريَت كيَ دةبيَوة رابةةر؟ وومت: مامؤسةوا مةةال عةةلي بةرايه ووتةي:       
ئاخر ئةويب ث ة   وومت: دواي ئةويب مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحوود    نريري ثةيَ   

 ناخؤش بووه ضونكة ثيَي وابوو ئةو سيَ رةمحةتيانة ىووتدانيان ئاسان نةبوو    
داويَويي كاريطةةرييان   1987هةيم مامؤسواي رةمحةتي كة ثيَب هيجرةتةكةي ة وتاري 

لة سنوري جوطراشيدا بوونه ضونكة ئةو نةمانةة ووتةاري هةةيم و موحةانةرات تةسةجيل      
نةدةكراو بَؤةاو بكريَوةةوةه بؤيةة كاريطةةريي ئةةويب رمحةة الؤةة بةة ووتةاري هةةيم لةةو            

م خالَةيان دةبيَ بطةرِيَينةوة سةةر ئةةو خةلَكةةي    دةوروبةرة جوطراشية بووةه بةلَام بؤ ئة
لةو سةردةمةدا طويَيان لةو ووتارانةي طرتووةه بةؤ ئةةوةي بزانريَةت تةا ض رادةيةة  ثيَةي       
دروسةةت بةةوونه يةةان ثيَةةي ووريةةا بوونةتةةةوةه ضةةونكة تةبيعةةةتي ووتةةاري هةةةيم يةةاد      

ةي كة نةخشةةداناني  خ ونةوةي خواو تةىواو بةرثرسيَر كاركردنة بؤ ىيامةت نياتر لةو
 كؤمةلَكاريي مؤمالمنيَي شيكرو سياسةت بيَت.. 

ةةة بةةةلَيَ راسةةوةه مةةن لةةةو بةةاوةرِةدام كاريطةرييةةةكي نرير طرنطةةي مامؤسةةوا ئةمحةةةدي     
رةمحةتي هةية كة كةم كةس ثةي ثيَ دةبةاته بةؤ منوونةة لةة دواي ئةةوةي مامؤسةواي       

وةةؤر نوعمةةان سةةامةرِائي رابةةةري مةةةنن بةرثرسةةيَر بزوتنةةةوةي خ ةةوة سةةةر شةةانه دك 
دااةنرانةدو ئيَ ةواش خةؤي و حزبةكةةي      1948دامةنريَنةري حزبي ئي المي عيَراىي  لة 

ماون( هةروةها كةسانيَكي تري ئيخواني نامةيان ثةيوا ثةيوا بؤ رابةري مةنن دةنارد كةة  
ويان ئةو كارة نةكات و واني ليَ بهيَنيَت بؤ مامؤسوا مةال عةلي براي رمحةة الؤةةه مةبةسة   

سةرنةطرتم كارةكة بوو   ضونكة وايان دانابوو كة خةلَكاني دينةدارو تيَطةيشةووو نيةاتر    
لة ميَذووي عةمامة ثةاكي مامؤسةواي رابةةري مةةنن كؤدةبنةةوة وة  لةة هةةر كةسةيَكي         
ديكة.. بةلَام مامؤسوا مةال عةلي رةمحةتي و مامؤسوا مةال ئةمحةدي كاكة مةمحوود كة 

ثيَوةلكاوي مامؤسواي رابةري مةنن بوونه نةيانهيَشت كاريطةريي ئةو  وةكو راويَذكاريَكي
نامانة بطاتة ئةوةي مامؤسواي رابةري مةنن رارِا كةنه ض جاي ئةوةي بيطةيَننة ىةناعةت 
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بة هةلَويَ ر بةر سيَبةريان.. مامؤسوا ئةمحةدي رةمحةتي دةبيَ وا تةماشا بكريَةت كةة   
ريي و جيهةةادي بزووتنةةةوةي ئي ةةالميي و ئارِاسةةوة بةشةةدارة لةةة شةةةرعيدان بةةة كؤمةةةلَكا

كردني.. بة يةةكيَ  لةة دارَِيةذةراني نةمينةةي جيهةاد لةة كوردسةوان دادةنرَيةت.. جارَية           
مامؤسواي رةمحةتي سةرريكي وةشديَكي بزووتنةوة بةوو كةة لةطةةلَ برايةاني يةةكطرتوودا      

يخويالشاتي ئيَمةو ئيَوة ئا ئةم دانيشونيان هةبووه بة راشكاوانة ثيَي ووتن:  برا وا ديارة ئ
تيَؤَايةية  مةبةسر ضة  بوو( كة ئيَمة بةشامنانةوةيةه دةي سا وةرن با موناىةشةيةكي 
برايانةي عيؤمي لةسةر بكةينه جا يان ئيَوة ىةناعةت بة ئيَمة دةكةةن و دايةدةنيَوه يةان    

وةنةةدةمان لةةيَ ئيَمةةة ىةناعةةةت بةةة ئيَةةوة دةكةةةين كةةة شةةةرعية تةةا ليَمةةان طةةةرِيَن و ئة   
نةخويَنن..( ئا ئةم ريوايةتة كة خؤم لةة خةؤي  بي ةوووة ئةةو ديةدو تيَرِوانينةة شيكةري و        
سياسية عةةكس دةكاتةةوة كةة مامؤسةواي رةمحةةتي هةةيبووه كةة هةةبووني خةةتيَكي          
سياسي هةلَ ولَاوي ديديَكي شيكرييةو لة كؤمةلَكاريةكي ضةكداردا خؤي نيشان دةدات تةا  

 ةي هةلَيطرتووة كة بريوية لة: سةروةري شةرو و دةسةلَاتي ميؤؤةت.. بطاتة ئةو ئاما 

ة ثةيامي يةكةم ب خ ةونةوةي خواووي ةر و تةىوايةة بةؤ خؤشة  و ئةةوانيبه ثاشةان        
ئةوانةي شةرو دةخويَنن كة مةالو شةىيَن بةا بةاش بةزانن شي هةي هةيت كةسةيَ  بةة تةةنها         

دروست ناكةاته بةا ووردو ىةوولَ بةزانن كةة       بزوتنةوةي طؤرِانكاريي لة هيت كؤمةلَطةيةكدا
مؤمالنيَي هةةبوون جةةنط و جيةدالي شيكةرو ديةدو تيَرِوانينةة نةة  ئيخويالشةاتي شي هةي..          
خويَندني مةاليةتي وولَاتي ئيَمةش دوورة لةةم ديةدةنيطاو روانطةةوةه بةيَ حةالَي بوونوةان       

مةعاشي ئةوىاف بن يان لةمةه طةورةترين شةىيهوان ليَ دةرضيَت هةر دةبيَت ضاوةرِواني 
دينارة درِاوي خةةلَكيه بةةلَام ئةطةةر هةسةووان بةة مؤمالنةَي شيكريةكةة كةردو تيَيةدا ىةاَل           
بوونةوةو خؤتان ئارِاسوةتان كرده شي هةكةة لةة شةويَم خةؤي دادةنةيَن و هةةر يةكةةتان        
دةبيَوةةة مةرجةعييةةةتيَكي شيكةةرو شي هةةي موسةةولَمانان.. لةةةوةش دلَنيةةابن كةةة مامؤسةةوا  

محةد كاكة مةمحوود ئاوا بوو بؤية ثيَشةوا بةووه خةةلَكيَكي تةري لةةو نانةاتريب هةةن       ئة
 تا راتبةكةيان بؤ نياد كات    بةلَام ضاوةريَي كةسيَكن
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  محةممةدي حاجي مةحموودنؤيةم: كاك  

 سكرتيَري طشتى )حسك(:

ةةة سةةةرةتاي ناسةةيم مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوود لةةة رِيَطةةاي باوكمةةةوة     
كانةدا ثةيوةنديةةكي دريسةوانةي     1970ه بة م لة ناوةراسةر  1963ةطةرِيَوةوة بؤ سالَي د

 كاندا ضووة ىؤناغيَكي نرير نزيكةوة. 1980نياترو لة 

ة مامؤسوا مةال ئةمحةد ثياويَكي ئاييم شارةنا بووه لةة بةواري  نوسةو و شةيكردنةوةو     
وه لةة بةواري جيهةادو خزمةةتي     نماني خةلَكيي و كؤمةالَيةتيه وة ناسةراوي ناوضةةكة بةو   

بةطةةةل و ئي ةةالم و نيشةةويمان سةةيفاتي لةيةةة  دانةةةبراوي مامؤسةةوا بةةوو. مامؤسةةواش    
ضووةتة دةرةوة لة دذي رِذيَمي بةعسه لة كاتي خةباتي ضةكداريشةدا ثيةاويَكي هةيَمن و    

 لةسةر خؤو تيَكؤشةريَكي ماندوو نةناسي دذي رِذيَمي بةعس بوو. 

ثانواييةةةكي نريري  ين و ضةةوونة نةةاو جةةةماوةري كوردسةةوانه   ةةة مامؤسةةوا دواي رِاثةةةر  
كؤكردةوة لة بةواري كؤمة يةةتيي و سياسةيي و سةةربانيه لةة ضارةسةةري كَيشةةكاني        
كوردسةةوان و بةدةمةةةوة بةةووني رِوداوةكةةانه دةوريَكةةي ديةةارو ئاشةةكراي هةةةبووه مةةن لةةة 

رةسةةري كةردووةو   ضارةسةري ضةندين كيَشةو ناكؤكي ناو خةلَكدا بووم كة مامؤسةوا ضا 
 هةولَةكانيشي بةردةوام بووة لة بواري ئاشويي و كيَشة كاني ناوخؤدا. 

ة وة كو لة خةالَي ثَيشةوو دا باسة  كةرد مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد ثياوَية  بةوو لةة بةواري            
سياسةةيي و رريشةةنب يي و ئي ةةالميي و نوسةةوه شةةارةنايةكي سةةةردةمي خةةؤي بةةووه     

ئي ةالميي و ىةلَةةمي رِريشةنب ي ئي ةالميي و ضةةكي      ثيَشمةرطة بووه واتة: ب و هؤشةي  
 بةرطريي و ثياويَكي كؤمة يةتيه ئةوانة نيشانةي مامؤسوا مال ئةمحةد بوون. 

ة بةة دلَنياييةةوة ثيةاويَكي كامةَل بةوو لةهةةموو بوارةكانةداه  لةدةسةت دانةي كةةليَنيَكي           
كي نريري لةةو بةوارةدا   طةورةي بؤميؤؤةتةكةيي و ئةوضو و تويَذة بةجيَهيَشت كة خزمةتيَ

 كرده كة ئاسان نيية ئةوجؤرة ثياوانة بةئاساني جيَطايان ثرِ بكريَوةوة.
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ة مامؤسوا جطة لةوةي ثياويَكي سياسيي و رريشنب يي و ئاينيي و كؤمة يةتيي  بووه بة 
تةةةنها كويَبةةةكاني شةةاهيديَكي طةةةورةن لةةةو بةةوارةداه وة لةةة دواي خؤيشةةي خزمةةةتي      

 ت. رِيَبانةكةي دةكا

ثيةةاويَكي هةلَكةةةوتووي ناوضةةةكةو بزووتنةةةوةي  ةةة هيةةوادارين مامؤسةةوا وة  ئةةةوةي كةةة
ئي الميي و رِابووني ئي الميي بووه ىوتابياني لةسةر ئةو نةه  و رِيبانةي بةةردةوام بةن   

 بؤ طةياندني ئةو رِيَطايةي كةخةباتي بؤ كردووة.

 .سةالمةت و سةركةوتووبنلةطةلَ  س وو رِيَز بؤ طياني ثاكي مامؤسواو ئيَوةش 
 

  :مامؤستا ئيبراهيم مةردؤخي دةيةم 

 بة زمانى كورديي: نووسةرو رؤشنبيرو وةرطيَرِى قورئان 

طيان  بة ثةيام و نامةو تةلةةشون داواي بابةةتيَكت كردبةوو سةةبارةت بةة      ع شان  كاكة 
 باوكي بةرِيَز و خؤشةوي وت.

بةةلَام بةرِوام ثةيَ بكةة     ه تةمةةلَي بوبيَةت   نديَكيهةي دواكةوتنةكةي هؤرضةند لةوانةية هة
نةم دةويَرا ىةرةي كةةوم و   هكارةكةي ئةوة بوو بابةتةكةم لةال نرير ىورس بووهؤنريربةي 

شةو كةة ئةاخرين   ئةم هضوونكة خؤم دةناس  من مةلةواني ئةو دةريا ني  هخؤمي ليَ بدةم
ياندا طة م  لةسةر دوو رِية دلَ  داخورثاو هةثةيامت نارد و نوسيبووت تا دووشةممة ماوة 

ميَري ضةوار و نيةوي   ذطةردةكةةت بشةكيَن  كاتة    ت دلَة ثا  و بيَهااسويدا دلَ  نةلة رِ هكرد
نةديَ  هةسةوام و دةسةو  دايةة ثيَنةوس و     هةواني راكيَش ه مونة وخةوم ليَ نرِا هشةو نيوة

نوسةيم ئةةو    وة ريَةزي طرِوطالَ  بؤ نوسيويت من بة دلَي خؤم بة شياوي ئةوةي ناناة بضيَ
 ة.وبةرِيَزانةي كة شويان سةبارةت بة مامؤسوا نوسيو

ريةزي ئةةو    ر خؤت بيخويَنةوة و ضاوثؤشي لة خ ونةهةجا كةواتة ئاخرين داوام ئةوةية 
 نوسراوانةي بكة.
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وي لةبةر طويَ نةدان و تةمةةلَي و بةةطويَ نةةكردن نيةةه     ومهةبؤية نوسي  تاكوو دلَنيابي 
ئيرت بة دةست خؤتةة   وي مةجؤي ي نية.شةوة ومت لةبةر ئةوةية رِر وة  لة ثيَهةبةلَكوو 

 .ي  مةردريخيهبراي دلَ ؤنت ئي ا رضؤن برِيار دةدةي طةردنت ئانابيَ.هة
 

 :بؤ كؤضي دوايي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود

ئةي مامؤسواي هيذاو تيَكؤشةرو ضاال ه ئةي ناناي خواناس و دلَثا ه كة هةةوالَي كؤضةي   
طةيشوة المه تةم و خةم و ثةذارةيةكي ضرِوثرِه دلَ و دةرومني داط كرده كةومتة دواييت 

دةرياي ب يَكي ىولَه ئةلَ ة ئةلَ ة شؤيمي ذيانته بة ثيَب ضاومدا تيَثةرِيه وةكةو بةةرِةناو   
سورة هةلَاَلةو شةوبؤه لةة شةاخي سةوريَندا رِواه وةكةو تاظطةةي نةَلة  و ضةؤمي ئةمحةةد         

 وة رذايوة دةشر بةهةشر شارةنوور.«ئيؤَانثيَ»نه ثيَ بة ثيَ لة ئاواوه جؤطةي دةليَ

لة حوجرةكاني خورمالَ و شاري هةلَةةةي شةهيدداوه كويَ و كويَي ديكةةه لةة خزمةةت    
مامؤسةةوايانيه نانةةاو خوانةةاس و بةةةرِيَزدا ضةةؤكت داداه مانةةدو نةناسةةانة دةسةةوت دايةةة     

 د.شيَربووني نانياريي و ئةخالا و ئاكاري ثةسةن
رريذ لة دواي رريذ طةشةت كردو ميَش  و ب ت كرايةوةه وةكوو بةةذن و بالَةاي بةةرنته لةة     

 نريرينةي بوارةكانداه لة ئاسويَكي بةرندا بوي.

لة شةسوةكاندا بوو لة سؤيَمانيدا بومه ناوي ناوانةييو  بي ته ثةاش ماوةيةة  ضةاوم بةة     
م لةة نزيكةةوة وةكةوو دريسةويَكي     بةذن و بالَةاو ئاكةارة جوانةةكانوا هةةلَهات. تامةةنرري بةو      

 خؤشةوي ت يةكرتي بناسو. خودانةكةوت بة دلَمةوةو ئةو هةلةشي بؤ رةخ اندم.
بة مجوجوَل و بزوتنةوةو طفت و لفةت و ثةيظينوةداه ئاسةؤيةكي بؤَنةد لةة نَيةو ضةاوانوةوة        
بةدي دةكراه داهاتوش ئةمةي ضةسثاندو سوثاس بؤ خودا بوي بة كةسةايةتيةكي بةةرنو   

 دو تيَكؤشةرو ماندونةناس.بؤَن

ثاش برِيم ثؤةي بةرني ب و هزروه وةرطرتم برِوانامةي نان ت لة نان ةوطاكانداه وةكةو   
نانةةاو بةةانط خةةوانيَكي دلَ ةةؤنو كارامةةةو لةةيَ نانه لةةة هةةةموو ضةةةم  و بوارةكةةاني ذيانةةدا  
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رو ثةةيظو  دةسوت داية بانطةوانوه ماندوو نةناسانة ضاكي ضاالكي بؤ بةالدا كرده بة ووتةا 
و نووسو و كرداره طةل و هؤنةكةت راضؤَةكاند. تيَوطةياندن كة ئي ةالم ئةاييم ثة ريني    
خودايةه هةرطةل و هؤنو مرريظيَ  ئةو رضةو ريَبةانة بطريَةته سةةربةرني هةةردوو دنيايةةه      
سةر بؤ هيت نهليزو مل هورِيَ  نةوي ناكاه بة هيت سوةمكارو نريرداريَ  طويَ نةاداه بيَجطةة   

 خودا هيت كةسيَكي تر ناثةرسيَه لة هةرِةشةو طورِةشةي هيت كةس ناترسيَ.لة 

ئةي مامؤسةواي ئاطةاو رريشةنب و نانةا  لةة راسةويدا بةة باشةي خةةلَكت تيَطةيانةده بةؤت            
باسكردنه دين و ذين دوو ئةلَ ةن لة ية  عةلَثيَكراونه بة بيَ يةكرت ناتةواونه نابيَ ديندار 

وليَوةةوةوه طةوَي نةةدا بةة دةوروثشةر و بةَي ئاطةا بةَي لةة          تةنيا لة جةغزي مزطةوتةدا خب 
دةرةوةه دةبيَ وة  شةم بوويَوةوة بؤ طةل و بؤ نيشومانيه ثاسةةوان بةيَ بةؤ ب وبةرِوا و     
ئيمانيه لةسةةر مةايف نةوت كةراوي طةةل و هةؤني ثَيةداطر بةيَه لةة ثيَنةاو ئةةم ضةاالكي و            

ىينةي ترت بة خةلَ  طةيانده بةة هةةويَم   تيَكؤشانةدا خؤرِاطر بيَه ئةمانةو ضةندين راسوة
 خوداثةرةسر ب وبرِوايانت مةياند.

لةم بوارةدا هةر تةنيا ى ةةو بانطةشةةو راطةيانةدني رووت نةةبووه بةةلَكوو بةة كةردةوةو        
هةلَوي ته بة دذايةتي لةطةلَ نةياران و داط كةراني نيشومانةكةتداه لة ئة امدا بوي بةة  

ري بةردي بناغةيه رابةوون و بزوتنةةوةو بيَةداري ئي ةالميبه لةة      يةكيَ  لة يةكةمو دانة
ثيَناو ئةم هةا و ماشةرةوايةشداه لة نيَةدي خةؤت ئةاوارة كةرايه ضةةندين كؤضةةلَكؤض وه       

 شارةو شارو طونداوطوندو شاخةوشاخ بةرداو بةرديشت كرد.

اني هةولَت مامؤسوا طيان  ئةوةي توانيت و ثيَت كراوه بة ضا  و ثا  و راسوةىينةت دةن
بةةؤداه مةةن نامةةةوَي وة  سةةؤشيؤكةيةكي سةةاويؤكةه بةةةرةو لوتكةةةي ضةةاكي و ثةةةاكي         
مةع ومييةت سةرت خبةمه هةلَةو الوانيةكانت بؤ ثاساو بدةم. ضوونكة بيَجطة لةة خةودا   
هةموو كةس الوانةو هةلَة دةكا. بةلَكوو لة كؤتاييا دةلَيَ : ئةةي ثةةروةردطار  لةة ثيَنةاو     

كي و تيَكؤشةةانةيدا ثاداشةةي بةةدةرةوةه طةةةر هةلَةةة و الوانيشةةي هةيةةة ئةةةم هةةةولَ و ضةةاال
بةةوردني خةةؤته بيَنةةة بةسةةةر هةلَةةةو الوانيةكانيةةداه وةرطيَرِانةةي ئةةةو ىورئانةةة ىةلَةةةمي لةةيَ
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ث رينةي خةؤت كةة ضةاكرتين ضةاالكي رريذانةي كؤتةايي ذيةاني بةووه بيكةة بةة تكاكةار بةؤ             
اسةةةوطؤيان و شةةةةهيدان و ضاكانيشةةةدا بةرنبوونةةةةوةي ثؤةةةةي. لةطةةةةلَ ثيَغةمبةةةةران و ر

 لةبارةطاني خؤتا كؤيان بكةرةوةه بة  بة  ضةند هاوةلَ و رةشيَ يَكي ضاكن.

 ةم: وتةو سةناى مامؤستا شيَخ نورالدينى موفتى رةحمةتى خواى ييازدة

 ليَبيَ:

داواي ليَبوردن دةكةم لةبةر ناساغي ناتواة وةالَمي ثرسةيارةكانوان بدةمةةوة    ثيَشةكي:
م هةر ئةوةندة دةلَيَ  نانايان لة هةموو كات و ساتيَكدا طةر بؤ خوا صولَحاوبن خةواي  بةالَ

طةورةش يارمةتي دةرو ثشوط يان بووةه خةواي طةةورة خةؤي بانطةةواني بةؤ كةردون و       
ناوياني بالَو كردوةتةوةه ئيَمة هةرضةندة شوكري خواي طةورة بكةةين هيَشةوا كةمةهكةة    

ر خةةواي طةةةورة ليَمةةان ىةةةبوولَ بفةرمويَتهبةةةالَم دةبيَةةت  خزمةةةتطوناري شةةةريعةتوهطة
ئاطاداري خؤمان بو دةست و دةم و دلَمان يةكيَ  بيَت و شةتواي سةةرةو ذيَةر نةةدةين و    
ثابةنةةدي مةنهةةةؤ بةةوه تةةا بةةةر شةرموودةكةةةي حةةةنرةت نةكةةةوين كةةة خؤمةةان طةةومرِاو 

ناسيم  مامؤسوا مةال ئةمحةد خةلَكيب طومرِا بكةينه با نرير لة باسةكة النةدةين باسي 
تان عةرن بكةمه سةرةتاي ناسينيي و بينيم من بؤ ئةو كاتة دةطةريَوةوة كة سةةرةتاي  
خويَندني بووه هات بؤ مةدرةسةي نةىشبةندي مزطةوتي دارال ةالمه وانةةكاني دةخويَنةد    
مح تا ماوةية  لةويَ مايةوةه دواتر ضوو بؤ مزطةةوتي جاميعةةو لةة خزمةةت مامؤسةوا شةيَ      

خالدي برامدا بووه وة بةيانيان دةضوو بؤ مةعهةدي ئي ةالميي و ئيَةواران لةة حوجرةكةة     
وانةي دةخويَنده ئةوةم ديَوةوة ياد كة ىوتابيةةكي تةا بؤََيةي نيةرة  و وريةا بةووه هةةولَي        
دةدا بؤ تيَطةشنت و ثيَطةشنت و كؤكردنةوةي نانياريه تا بارودريخي ئةو كاتةة طةؤرِا هةةر    

ه دواتةةر لةةة خزمةةةت مامؤسةةوا مةةةال عومسانةةدا دةسةةويان كةةرد بةةةكاري    بةةةردةوام بةةوو
ريَكخراوةيةةيه ئةةةوة بةةوو تةةا كؤتةةايي ذيةةاني مامؤسةةوا مةةةال عومسةةان هةةةموو كةةات لةةة     
خزمةتيدابووه وة  عةرنم كردن ناتواة نريرتر دريَذة بة باسةكة بدةم بةاري تةندروسةوي    

عةةرني هةةواداراني مامؤسةواو هةةموو      رِيَطةم ثيَ نةاداته بةةالَم كؤتةايي بةةوة دةهيَةن  و     
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موسؤَمانان دةكةم و دةلَيَ : با ئيَمةش ضاو لة ثيَشينةكاني خؤمان بكةينه با هةةمووكات  
دلَ و رِري  و جةسوةمان لة خزمةت كردن لة ئاييم ثاكي ئي المدا بةسةر بةرينه بة  لةة   

ينةوةهئةةوةمان لةة   تةشرةىةو جياوانيي و دوبةرةكي و الدان و تةةكف كردني خةةلَ  نةكة  
يةةاد بَيةةت كةةة كةةوشر هةميشةةة لةةة كةميندايةةة بةةؤ موسةةؤَمانانه بةةا ئةوةنةةدة بةةة شةةوة        
الوةكيةكانةةةوة خؤمةةان خةةةري  نةكةةةينه بةةةردةوام لةةة هةةةوَل و كؤششةةدا بةةو بةةؤ          

 تا بووانو ثالني دوذمنان ثوضةلَ بكةينةةوة.  كؤكردنةوةي نان ت و نانياريه
      

    
 

 مصطفىر ةعفةجةم: مامؤستا يدوازدة  

 كةسايةتى ئيسالميي شارى هةلَةبجةى شةهيد:

(  كة لة دواي نةماني طوماني تيَدا نية كة ئةو بيَدار بوونةوة ئي الميية  
خةالشةتي عومساني بةةرثابووه بةتايبةةت كؤمةةلَي برايةاني موسةؤَمان       

( كاريطةرييةةكي طةةورةي هةةبوو لةسةةر جيهةاني ئي ةالمي بةطشةوييه ثاشةان          
وردة وردة ئةةةم بيَةةدار بوونةوةيةةة طةيشةةوة كوردسةةوانيب و لةةة سةةةرةتاي ثةةة اكاني    

ثيَشويب طةيشةوة هةلَةةةةو دةوروبةةريي و كؤمةةلَيَ لةةنانايان و مامؤسةواياني        سةدةي
ئاييم ثيَشوانييان ليَكردو تاواي ليَهات لة سةرةتاي شةسوةكاندا ىوتاخبانةي سةرةتايي 
ئي المييان دامةنراندو ثاشةان توانيةان ثةةاانطاي ئي ةالميي و دواناوةنةدي ئي ةالميب       

خويَندكار تياياندا ثةروةردة بوون و ثيَطةيشةنته كةة ئيَ ةوا    بكةنةوةو ضةندين ىوتابي و 
طةةةةليَ لةةةةو ىوتةةةابيي و خويَندكارانةةةة كةةةةواديري ثيَشةةةكةوتوي ثارتةةةة ئي ةةةالميية       

 كوردسوانييةكانن و رِريلَي بةرضاويان هةية لة خزمةتكردني ئايو و طةل و نيشومان.
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وه كة طة يَكي ثيَكةةوتووي  يةكيَ  لةو ىوتابيانةه مامؤسوا  ئةمحةد كاكة مةمحوود( بو
هةلَكةوتوو بووه لةة دامةيَم ضةيا سةركةشةةكاني هةةورامان لةة طونةدي  يةاالَنثيَ(وةه لةة          
كؤتايي شةسوةكاندا خؤي طةياندة هةَلةةةة بةؤ درَيةذة ثَيةداني خويَنةدن لةة ثةةاانطاي        
ئي ةةالميي  اتعهةةد االسةةالمي(ه لةةة خزمةةةتي ئةةةو مامؤسةةوا بةريَزانةةةداه بةةة تايبةةةت        
خواليَخؤشبو مامؤسوا  مةال عومسان عبدالعزيز(ه. بةندةيب بةهؤي ئةوةي كة لةو ساتة 
وةخوةدا مامؤسواي ىوتاخبانةةي سةةرةتايي بةووم لةة هةَلةةةةو وة  وانةة بَيةذيب لةةو         

( ىوتاخبانانةداه بةتايبةت لة  دواناوةندي ديراسةاتي ئي ةالمي(    
تر نزيةةة  بةةةووم لةةةةو مامؤسةةةوا بةةةةريَزو ىوتةةةابي وخويَنةةةدكارة  وانةةةةم دةوتةةةةوةو نيةةةا

خؤشةوي وانةه ض لة ىوتاخبانةو خويَندنطا يان لة مزطةوت و شةويَن و بؤنةكانةدا لةة رِوي    
اليةةةني رِريحةةي و نانيةةاري و نان ةةوة شةةةرعييةكان طةةةليَ سةةوودمةند بةةوومه ثةةيَ  خؤشةةة  

و بةةنةيي خةواي ميهرةبةان ببةاريَ     "بةخيَر" ناويان بةرم و ياديان بكةم بة هةناران سةؤن 
بةسةةةر طيةةاني ثاكيانةةدا وة : مامؤسةةوا مةةةال صةةالَحي طةةةورةو مامؤسةةوا مةةةال عومسةةان 
عبدالعزيزو مامؤسوا مةال عومةري برايي و مامؤسوا مةةال عةةلي و مامؤسةوا شةيَمح مجيةل      
موشر و مامؤسوا شيَمح خالدي موشر و مامؤسوا شيَمح ومدي مامؤسوا شيَمح رةسةول و  

امؤسوا شيمَح عبدالعزيز ثةارةناني و مامؤسةوا عمةر رَيشةاوي و مامؤسةوا شةيمَح نورالةدين        م
موشر "كة ئيَ وا لة ذياندايةو"  خواي طةورة تةمةةني ثةرِ خيَةرو بةرةكةةت بكةات...وة      

 هود.

 مامؤسوا ئةمحةةد( كةة سةةرطةرمي خويَنةدن بةوو لةثةاانطةةي ئي ةالميي و نيةاتريب         
ا مةةال عومسةان بةووه وَيةرِاي خويَندنةكةةي لةثةةاانطاه بةة        هؤطري خواليَخؤشبو مامؤسو

جؤرَي هةر وة  كورِي خةؤيه بطةرة نيةاتريب سةةيري دةكةرد و دَلةي ثةَي خةؤش بةوو و          
هيواي دوا رِريذي رِوونا  و ثرِ خيَري ثيَي هةبووه كة وايب بووه بؤيةة ئةةويب ىوتابيةةكي    

كةةش و هةوايةةدا خةؤي ثيَطةيانةدو     طويَ رايةلَ و ئايو ثةةروةر و نان ةوخوان بةوو و لةةو     
ليَ ِاوانة هةولَي دةداو كؤلَي نةدةدا. مامؤسوا ئةمحةد ثياويَكي رِةنط و رِوخ ار جوان و 
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رِوخةةؤش و ثةةاراو نمةةان و ىةلَةةةم رِةوان و وتةةار بيَةةذيَكي بةةويَرو ليَهةةاتوو دليَةةر بةةووه نوو    
 ةروةردطاري طةيشت.تيَطةيشته نوو ثيَطةيشته نوويب "بة رِوو سووري" بة خزمةتي ث

مامؤسوا ئةمحةد كاتيَ بوو بةثيَب نويَذو وتارخويَنه بة وتاري طةةرم و بةةثيَز سةةر ي     
ئامادةبوواني رادةكيَشا و بةسةةدان الوان و ىوتابيةان ئامةادةي وتارةكةاني دةبةوونه بةة       

يةدا  تايبةت كاتيَ كة وتاربيَذي مزطةوت بوو لة س وانه هةروةها تواني لةو تةمةنة كورتة
ضةندين كويَ  و ناميؤكةي بةسوود بالَو بكاتةةوة بةةنماني شة يم كةورديه لةسةةرووي      

هةموويانةوة  تةش  ي رِامان( كة بةرهةةميَكي طةورةيةةو خيَريَكةي بةردةوامةة      
( كة خويَنةراني كوردنمان بةجواني ليَي تيَدةطةن و سوودي ليَ وةردةطرن ئيَ ةواو  

وا نانايةكي ليَهاتوو و بة تواناو موجاهيديَكي ىارةمان بووه وة هةتا لةمةو دوايب. مامؤس
 كؤتا هةناسةي لة خزمةت كردني ئي الم و موسؤَماناندا بةردةوام بوو.

طياني ثاكي بةثةروةردطار سثارد و لة رِيَ و رةمسيَكي ثةرِ شةكؤدا    25/1/2007وة رريذي 
يَردراو طةيشت بة خزمةتي مامؤسوا لة طؤرسواني طوالَن لة هةلَةةةي شةهيد بة خا  سث

 مةال عومسان( و مامؤسواياني تري كاروانةكةي. بة هةةناران دلَؤثةةي رةمحةةتي خةواي     
 . ثةروةردطار بباريَ بةسةر طياني هةمووياندا.

 

 حةسةن ثيَنجويَني ةم: مامؤستا يسيَزدة 

 :بانطخوازي ئيسالميي لة وآلَتي ئوستراليا

بيَطومانه لةدةست داني ناناه واتة: لةدةست داني طةلَيَ ه كؤمةلَيَ ه هةروة  لة هةنديَ ة 
". واتةة: وةشةاتي نانايةةكي ثةيامةدار     شويَنةواري ث ريندا هاتووة: "

مردني جيهانيَكة.ه هةمووشويَكي تر جيَ ثرِكردنةوةي ئاسانة جطة لة نانايانه نةمحةةتي  
 و كاتي نريري دةويَ تا ويَنةيان ثةيدا ببيَوةوة..نرير
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لةةة بةةراي خواليَخؤشةةبوودا   بانطةةةوان ض كةةؤض ض جيهةةاد( ةةة بيَطومةةان هةرسةةيَ اليةنةكةةة 
ةنطةي دابةوةوة.. لةوكاتةةوة كةة لةة ثةاانطةةي ئي ةالمي        و بةتةةواوي رِ  يةي هاتبوونة د

انطةةواني ئي ةالميدا   هةلَةةةو لةسةرةتاي حةشواكاندا ىوتةابي بةوو ئاشةنايةتي لةتةة  ب    
ثةيدا كرده و يةكيَ  بوو لةو ىوتابيانةةي لةةريَ ثيَةوانيَكي طةةورةدا ررييشةنت بةثيَشةواني       

حةةةوت سةةالَ ثةةيَب لةةةداي  بةةووني  _ةوةه و {سةةؤَيَمح}ىوتابيةةاني ثةاانطةةةي ئي ةةالمي 
 بة درواي: دةولَةةتي ئي ةالميه دةولَةةتي ئي ةالميه نةةرريذ      _كؤماري ئي المي ئيَران 

ه يةا درواةي: خةةلَكي دنيةا     ئاواييه  تي و نةرريذهةالَ
ئيَوة بةشايةت بن وهاواربكةن: جطة لةموحةممةد شويَن هيت ثيَشةواية  ناكةوين: 

ثيَشةوانيان ليَكةردن و خةنةدةو تنةؤكي      (
لةسةر هةموو دةمووضاوةكاني ىوتابياني هةردوو ثةاانطاكة بةدي شرميَ كةكاني شادي 

دةكرا.. ئةمةش لةكاتيَكا بوو كة بةعس لةوثةرِي جةبةروت و هيَةزو توانايةا بةوو.. ئةةوة     
لةةةبارةي بانطةةةوانةوةه بةةةالَم لةةةبارةي هيجرةتةةةوة يةةةكيَ  بةةوو لةوانةةةي لةثيَشةةةنطي   

م و كةةةس و كةةاري لةةةثيَناوي خةةوادا  موهاج انةةةوة بةةووه مةةالَ و وةنيفةةةو موضةةةو خةةز  
بةجيَهيَشت.. جيهاديب ئةوةبوو نرير لةثيَب ضة  هةلَطرتنةوة بةةثيَنووس و بةة نمةان و    
كردةوة جيهادي دةست ثيَكردبووه ثاشان سةرتؤثةكةشي جيهادي ضةكداري بوو ضونكة 

دةواو  وويا داخرابووه حةكيماني ثيَشينيب شةرموويانةة: دوايةن  هةموو دةرطايةكي تر لة رِ
 ضارةسةر داخ كردنة..

نانايةةةكي تةةري ثةيامةةدار ميحةةراؤ و  : سةةةنطةري مامؤسةةواي رةمحةةةتي هةةةروة  هةةةر-
مينبةري مزطةوت بووه يةكةم جاري ناسين  بؤي لةوكاتةةدا بةوو كةة لةهةلَةةةة ىوتةابي      
بةةووه ثةةاش ئةةةوة لةمزطةةةوتي ىةةاني ثيَنجةةويَن ثةيوةنةةداان ثوةةةوتر بةةووه كةةة هاوينةةان  

ةوة بةةؤ سةةةرداني ثيَنجةةويَن يةةة كيَةة  بةةوو لةةةو دريسةةت و ئانيزانةةةي دلَةة  ثيَةةي دةررييشةةوم
دةكرايةوةه نريري كامتان ثيَكةوة بةسةر دةبرده ئةوكاتة من هةنديَ ناميؤكةم نوسةيبووه  

 هةنديَ 
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ض ريك  وةرطيَرِابووه ئةويب ناميؤكةكةي دكوةؤر موح ةو عةبدوحلةميةدي وةرطيَرابةووه     
ؤش بوو كة لةطةلَ وتارو ى ةةكردندا بايةةخ بةاليةةني نووسةو     ثيشاني دام و نريرم ثيَ خ

دةداته ضةةونكة ئةطةةةر ى ةةةكردن بةةؤ كؤمةةةلَيَكي كةةةم و ضةةةند ريزيَكةةي دانيشةةوواني      
مزطةوتيَكي دياريكراوبيَته ئةوا نوسو بؤ هةموو ئةو خةلَ  و جةماوةرةية كة بةو نمانةة  

ع  كةرد بةؤ ئةةوةي لةةو بةارةوة      دةخويَننةوة.. نرير دةست خؤشي  ليَكرد ونياتر تةشةجي 
بةةةردةوام بيَةةت.. ئةةةوةبوو سةةووثاس بةةؤ خةةوا ثةةاش ئةةةوة ضةةةندان نووسةةراوي بةةةنرخ و 
ثةةةثيَزي ثيَشةةكةش بةطةةةل ونةتةوةكةةةي كةةرد..و دةوريَكةةي بالَةةاي لةةةرابووني ئي ةةالمي  

 كوردسواندا هةبوو.

واتةة مةرةكةةبي    : لةشةويَنةواريَكدا هةاتووة:   -4وةالَمي 
ثيَنووسي نانايان الي خوا وة  خويَم شةهيدانة.. ضونكة نانايانن خةلَكي بؤ جيهاد هان 
دةدةن و ئةةةوانيب بةعةشةة ةوة بةةةرةو ثةة ي مةةةرطي روالَةةةتي و ذيةةاني جاويةةداني و      
د هةميشةيي دةرِرين.. طومان لةوةدا نيية كة مامؤسواي رةمحةتي هةةردوو اليةةني جيهةا   

بةواتاي جةنطكردن و بانطةواني ئاويَوةو دةسةت لةةمالن كردبةووه هةةر ضةةند لةئي ةالما       
جيهاد لة جةنطكردنا ىةتيس نيية و هةةمووجؤرة تيَكؤشةانيَ  دةطريَوةةوة كةة لةةثيَناوي      
خوادا ئة ام بدريَه جا مامؤسوا ئةطةر وة  شةرماندةيةكي مةيداني لةطؤرِةثاني جةةنطا  

َي شاكوةةر بةؤ ئةةو مةسةةلةية هةةبووه يةةكيَ  لةوانةة دةركةةوتم         دةرنةكةوتبووه كؤمةةلَ 
 لةاليةني شيكري و رريشنب ييةوة نةىرت ونالَرت بوو تا اليةني سةرباني و مةيداني..

: ثةةةيامي مةةن بةةؤ اليةةةنطران و ىوتابيةةاني رةمحةةةتي ئةوةيةةة ريَةةي شيكةةرو هةةزري ئةةةو  -
لةبةةر ئةةوة كةاتيَ بةوواري رادةربةرين و      بةرنةدةنه ئي الم ئايم هزرو ب و ذي  بيَذييةه 

بةكارهيَناني بةلَطةو دةليل هةبوو ريَي حيوار ويةكرت خويَندنةةوةو بانطةةوان بطرنةة بةةر و     
بةدنياي ب ةتيَنن كة ئي الم ئايم مةنويق وذي  بيَذيةة.. 
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لةم سالَيادي وةشاتةيدا هةناران درود و رةمحةتي خوا لة طياني براي بةريَزمان مامؤسةوا  
 ئةمحةد بيَت وطياني ثاكي بة بةهةشت شاد بيَت...

 

 فاروق رِةسوول يةحياةم: مامؤستا يضواردة 

 وردستان بؤ ئيعجازى زانستي:سةرؤكى ناوةندى ك

ن( بةةوو كةةة بةةؤ يةكةةةم جةةار "مامؤسةةوا مةةةال  1976وة  ديَوةةةوة يةةادمه هةةاويم سةةالَي   
ئةمحةةةدي كاكةةة مةةةمحوود"م ناسةةي. ئةةةو دةمةةة تةةانةكي بةةة ثَيشةةنويَذي طونةةدي          

مةريوان( دامةنرابوو. لة ب مة ئةةو   -بناوةسووتةي ثيَنجويَن  لةسةر سنووري ثيَنجويَن 
وي هةةاوين بةةووه منةةيب بةةة سةةةشةر بةةؤ سةةةرداني خزمةةاة رِريشةةوبوومةوة بةةؤ  كاتةةة ثشةةو

 شارريضكةي ثيَنجويَن.

لةو ماوةيةداه ررِيذيَكيان مامؤسةوايةكي خةؤم رِاسةثاردةيةكي بةة دةمةي ثَيةدا نةاردم بةؤ          
طوندي "بناوةسووتة" بؤ الي مامؤسوا مةال ئةمحةةده كةة لةة تةايف الويةدا بةوو. خةؤيي و        

 ن وه خواي طةورة منالَيَكي خنجيالنةشي ثآ بةخشيبوون.خيَزاني لةوآ دةذيا
منيب ئةو كاتةه كة وة  هةموو الويَكي تر حةنم لة طةرِان و مجوجووأل دةكرده رِريشون  

 بؤ بناوةسووتة ثآ خؤش بوو..

(ةوة ئةةو ضةياو دريأل و شةيوانةي نيشةومانةكةم      1975يةكةم: لةبةر ئةوةي لة بةةهاري   
ة حةنم دةكرد بيانوويةك  بؤ برِةخ آ جاريَكي تر بةثآ بةو رِيَطةا  نةديبوو. بؤية لة دلَةو

بناوةسووتة( وه بة " ىةة دآ" و "كةلةة طةو ن" و     -هةورانو نشيَوةي نيَوان  ثيَنجويَن 
"كةلة بةلَمان" و "شيالناوي" و "ئاشي شةيَمح ىاسة " و كةةلي بناوةسةووتة و دارسةوانة      

ةوةه كة هةر لةو تةمةنةي ضاومان كردبةووةوة هةةتا   ضرِةكةي دريَذايي ئةو رِيَطايةدا برِريم
سا نيَكي نرير لة ضةةندين جةارةي مةاأل ويَرانةي و دةربةدةراانةدا بةةرةو سةنوور ثيايةدا         
طونةرمان كردبةوو  ئيَمةة بةة رِادةيةةكي ئةةوتؤ لةطةةأل دار و دةوةنةي ئةةم ال و ئةةوالي          
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ييةكامنان لةطةلَياندا تاأل و سةويَر  رِيَطاكةدا بة يةكرت ئاشنا بووبووين كة هةرضةند ياداوةر
 بوونه بة م لةبةر ئةوةي بووبوون بة بةشيَ  لة ذيامنانه دلَمان ثيَيان دةكرايةوة 

دووهةةةم: حةةةنم دةكةةرد بةةةهؤي طةيانةةدني رِاسةةثاردةكة و لةةة نزيكةةةوة "مامؤسةةوا مةةةال 
 ئةمحةد" بناس ه كة وة  مامؤسوايةكي الوي وريا دةنطوباسي  دةبي ت.

ةوةي ماوةي سةعاتيَ  نياتري رِيَطام بةو ياداوةرييانةوة بةرِيه طةيشةومة طونةدي    دواي ئ
 بناوةسووتة وه مالَي مامؤسوام درينييةوة..

كة رِريشو ه بيني  خةريكي خؤ ئامادة كردنن بةرةو ثيَنجويَنه تاكو منالَةكةيان ببةةن بةؤ   
 الي ثزيش ه لةبةر ناساغيية  كة دووضاري بووبوو.

كي نريري كردم لة اليان مبيَنمةوة بةة ميةواني وه ئامةادةيي دةربةرِي كةة      مامؤسوا خولَكيَ
سةشةرةكةيان دواخبةن بؤ رِريذيَكي تر. بة م من دواي سوثاس كردنيه ثيَ  رِاطةيانةد كةة   
دةبآ بطةرِيَمةةوة وه ثيَوي ةوة ئةةوانيب هةرضةي نووتةرة نةخؤشةةكةيان بطةيةننةة الي        

 هةمان رِيَطادا طةرِاينةوة بؤ ثيَنجويَن.ثزيش . بؤية هةموومان ثيَكةوة و بة 

 لة دريَذايي رِيَطادا يةكرتمان دةدواند وه تا رِادةيةكي باش لة يةكرت حالَي بووين.
جاريَكي تر و لة ثشووي هاويم سةالَيَكي تةري دواي ئةةوةداه كةة لةة بةغةدا دةخمويَنةده        

رةكةي طواسوبووةوة بؤ سةرداني ثيَنجويَن  كردةوة. ئةو دةمة مامؤسوا مةال ئةمحةد كا
"مزطةوتي ىاني" لة ثيَنجويَن. لةو سةشةرةمدا ضةند جاريَ  مامؤسوام لة نزيكةوة بةيم  
يةةةوةه بةةة م ررِيذيَكةةي ئةةةو سةةةشةرةم هةةةرطيز لةةةياد ناضةةيَت كةةة بةةةياني يةةةكي نوو        
دارودةسوةي رِذيَمي ثيَشوو خةلَكي ثيَنجويَنيان ئاطادار كردةوة كة لة اليةةن سةةرباناني   
سةةوثاوة ثشةةكنو لةةة مالَةكانيانةةدا دةكةةرآ وه دةبةةآ ثيةةاوان ئةةةو رِريذة دوكةةان و بةةانارِ   
 نةكةنةوة و برِرين لة مزطةوتةكاندا دابنيشن هةتا ثشكنيم مالَةكانيان كؤتايي ثآ ديَت 

ئيَمةش كة لة "طةرِةكي بةرنان" بووينه نزيكرتين مزطةوت ليَمانةةوة "مزطةةوتي ىةاني"    
ةو طةرِةكةو طةرِةكي كاني كوورةه تةنانةت نريربةةي ثيةاواني "بةةري    بوو. بؤية ثياواني ئ
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كةناو" لةوآ كؤبووينةوة وه لة هةيواني مزطةوتةوة دةمانرِواني يةة سةةربانةكان كةة بةة     
ناوي ئةوةي طوايا منةي ضة  و تةىةمةني دةكةن بة مالَةكاندا دةطةرِانه بةم كارةشيان 

 مان لة خؤيان و رِةشواريان بيَوةوة ثرت دنةي ئيَمةيان دةدا كة رِىي نياتر

بةشةةيَكي ئةةةو ضةةةند سةةةعاتةمان لةطةةةأل مامؤسةةوا لةةة حوجرةكةةةي خةةؤي و ثاشةةان لةةة 
هةيواني مزطةوتةكةدا بةسةر برده كة جطة لةة باسةي ئةةو ثشةكنينة نةطري ةةه جةار بةة        
جاريب طفوؤطؤ لةسةر بابةتي نان ةوة ئةاييم يةةكان و رِا طؤرِينةةوة لةسةةريان دةهاتةة       
طؤرِآ. دواي ئةوةه لةبةر دووري  لة ثيَنجويَن و هةلَةةةة و دةوروبةةريان وه خويَنةدة لةة     
بةغدا وه ثاشان دامةنراة بة مامؤسوا لة "سةنطاو"ه دواتر سةرباني وه ئنجا مامؤسوايي  
لة "ئاغجةلةر"ه لة نزيكةةوة بةؤم نةرِةخ ةا مامؤسةواي رِةمحةةتي ببينمةةوة. بةة م لةة         

واكاني سةدةي بي وةمدا ئاطاداري دةرضووني كويَبةكاني بووم وه طةلةآ ناوةرِاسر هةش
خؤشحاأل بووم كة مامؤسوا رِريلَيَكي ئيجابي و كاريطةةري لةة ئاراسةوة كردنةي خويَنةةراني      

 بؤ الي ئاييم بيَطةردي ئي الم. -بة تايبةتي تويَذي  الوان  -كورد نماندا هةية 

ةسةاتي دلَوةةنيَم كيميابةارانه طةرِانةةوة و ته لةة      خؤ كاتآ دواي ئاوارة بوونيان بة كار
 هةلَةةةي تانة رِريشو  بؤ سةرليَدان و بةخيَرهاتنةوةي.

دواي ئةوةش كة مامؤسوا وة  كةسيَكي ديار و كاريطةر و ليَهاتووي نةاو سةةركردايةتيي   
 -رِةوتيَكةةي ئي ةةالخمواني كوردسةةوان كةةاري دةكةةرده وة  لةةة دوورةوة دةمبي ةةوةوة   

 -من نة ئةوساو نة ئي َواش ئةندام نةةبووم و نةي  لةة هةيت رِةوتيَكةي سياسةيدا        ضونكة 
وه لةبةةر شةارةنايي و ثابةنةد بةووني بةة      ةجيَي مومانةو برِواي خةلَكاني دةوروبةةري بةوو  

دواي خواليَخؤشةةبوو مامؤسةةوا مةةةال عومسةةاني  -شةةةرعةوةه بةةؤ ثةةرس و رِاي شةةةرعي  
 محةد كراوة.رِوو لة مامؤسوا مةال ئة -رِةمحةتي 

لةةة اليةةةني خؤمةةةوةو لةةة سةةالَةكاني نةةةوةددا هةةةركاريَك  كةوتبيَوةةة الي مامؤسةةوا مةةةال  
ئةمحةده هةرطيز دةسر بة رِوومةوة نةناوة وه بة هةموو توانايةةكي خةؤي هةةولَي داوة    

خؤ ديارة منةيب لةبةةر    هبؤم جآبةجآ بكاته لة رِاسويشدا نريربةيان جآبةجآ دةبوون.
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ا هةةيت شةةويَك  بةةة دةسةةت نةةةبووةه ئةةةوا نةةةمووانيوة ىةةةرةبووي ئةةةو  ئةةةوةي لةةة دنيةةاد
ىةرنانةةةي ئةسةةوؤم بةةؤ مامؤسةةواي رِةمحةةةتي  بكةمةةةوةه جطةةة لةةة دوعةةاي خيَةةره كةةة    

خواي طةورة ىبوولَيةان بفةةرمويَت وه لةةودنياي     -لةطةأل دوعاي ضاكاندا  -ئوميدةوارم  
نةي بداتةوة كة شاياني كةرةمي خانةي بةخوةوةريي هةميشةييدا بةرنتريم ئةو ثاداشوا

 خواوةندن.

بةش بةحالَي خؤم و تا ئةو رِادةيةي مامؤسوام ناسيوةه مومانةم بةة شةارةنايي ئةةو لةة     
نان ةةوةكاني تةش ةة  و شي هةةدا هةيةةةه كةةة تويَشةةووي هةةةموو موسةةؤَمانيَكنه نةةةخوانة    

ىوتابياني بةوةشايه  بانطخوانان. هيوادارم موسؤَماناني كورد نمانه بة تايبةت هاوة ني و
ة هةروة  لة رِيزي  عؤة   سوودي نياتر لة بةرهةمةكاني مامؤسواي رِةمحةتي وةربطرنه ك

(دايةه ئوميَدةوارم خواي طةورة بة "صةدةىةي جارية"ش لة مامؤسواي ىبةووأل  ةُينوفع ب
 بفةرموآ.

ينةة  هةروة  لة وةضة و نةوة و كةسوكاريشةي داواكةارم لةسةةر رِاسوةشةةىامي ئةةو ئاي      
ثةة رينةي ئي ةةالم بةةةردةوام بةةن و ليَةةي النةةةدةن كةةة مامؤسةةواي خواليَخؤشةةبوو هةةةموو  
تةمةني خؤي تيَدا بردةسةر.. هةروةها ئةو ثيَوةرة شةةرعي و واىيعةي و رِةوايانةةش لةة     
ناساندني بابي بةرِيَزياندا ثيادة بكةن كة مامؤسواي طةةورةي هاوضةةرخي كةورد  دكوةؤر     

(دا بةةكاري  ؤتاني( بؤ ناساندني باوكي لة كوةيَيب   وةمةد سةعيد رِةمةنان ب
هيَناونه تاكو رِريحي مامؤسواي خواليَخؤشبوو بةو شةةرو ثيةادة كردنةة شةاد و كامةةران      

    .بيَت

 

 

 



 

156 

 مامؤستا سةييد ئةحمةد ثيَنجويَنيةم: يثازدة 

 دؤستى ديَرينى مامؤستا:

سةةةرةتا دةطةرِيَوةةةوة بةةوَ سةةالَي  دواي بةةةخيَرهاتنوان بةسةرضةةاوه يةكةةةم ثةيوةنةةديي و
حةشواكانه ماموَسوا مةال ئةمحةد ئةو كاتة لة هةلَةةة بووه دواي ماوةية  ضووة بنةاوة  
سووتةه كة طونديَكة لةةنيَوان  بايةةوة(و  ثيَنجةويَن(داه لةة وَيةدا بوويةة ثَيشةنويَذ و وتةار         

اتةةةي كةةة لةةةالي خةويَم طونةةدي "بناوةسةةوتة" ئةةةو كاتانةةة سةةةردامنان دةكةةرده ض ئةوك 
ماموَسوا مةال عومسان عبدالعزيز  بةرِةمحةت بيَت( دةرسي دةخويَند لة هةلَةةةه ض ئةو 
كاتةش لة طونةدي "بناوةسةوتة" ثَيشةةواو وتةار خةويَن بةووه ئةيرت لةة نَيةوان ئامؤشةؤي           
سؤيَماني و هةلَةةةدا ئاشنايةتيمان هةةر هةةبووه مةرحةةبايي وتيَكةةلَ بوومنةان هةةبووه       

ئةوة ثةيوةندييةكان بةردةوام بووه تةا وةكةو ماموَسةوا مةةال ئةمحةةد  بةرِمحةةت       دواي 
بيَت( بووة وتاربيَذ لة شاروَضكةي "خورمالَ"وه دواييب "س وان"ه كاتيَ  كة لة س وان 
دادةنيشت دةسر بة نووسو كردو ثةرتوكيَكي نووسي بةناوي "سةربةسر لةة ئي ةالم   

(ه بةةبيَ ئةةوةي نةاوي خةوَمي     ضةاث كةرد    دا" كة خوَش بةخوانةة مةن بةوَم    
لةسةةةربيَته دوايةةي دوو ثةةةرتووكي تةةرم بةةةم شةةيَوةية بةةوَ ضةةاثكرده يةةةكيَكيان بةةةناوي   
"ثةةةروةردة لةةة ئي ةةالمدا " ئةةةوي تريشةةيان بةةةناوي "خواثةرسةةر لةةة ئي ةةالمدا" مةةن  

ثكردووةه نةة   شةرةيف ئةوةم هةية كة بةةبَي بةرامبةةر سةَي ثةةرتووك  بةَو مامؤسةوا ضةا       
ضاثكردن و بةسه بةلَكو ئوَتوَمبيل و هاتووضوَم كردووة لةسةر حي ابي خوَم لةبةغةداوة  
هيَناومةتةوة بوَ مزطةوتي  سةةالحةدين( لةة سة وانه ثةرتووكةةكاة تةسةؤيمي دةسةر       
ماموَسوا كردووةه ناوي خوَش  لةسةر هيضيان نةنووسيوةه ضونكة خواي طةورة موشةىي 

(ه هةرلةة ماموَسةوا   ( ثةرتووك  لة كوردي ضةاثكردووة   100ةي  كردبووم نزيك
ومدي شارةنووري و ماموَسوا ح ن ثيَنجويَم و ماموَسةوا محةة كةري  و ماموَسةوا مةةال      
عومسان عبدالعزيزه من يةكيَ  لةكارة سةرةكييةكاة لة بةغدا ئةوة بوو كة ثةرتووك  بةوَ  

نجا يةكيَ  لةو كارانةم ئةة ثةرتووكانةةي ماموَسةوا ئةمحةةد     ئةو بةرِيَزانة ضاث دةكرده ئي
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كاكةةة مةةةمحودي رِةمحةةةتي بةةووه كةةةنيَوامنان نوَر خةةوَش بةةووه وة يةةةكيَكي تر سةةروةي 
بيَداري( ماموَسوا مجال حةبيبوالَ بوو دواتر ئةوسيَ كويَبةي ماموَسوا ئةمحةد وةكو  خوا 

 وةردة لة ئي المدا(.ثةرسر لةئي المداه سةربةسر لة ئي المداه ثةر

ماموَسواي رِةمحةتي ثياويَكي بةعيزةت و بةغ ةت بووه هةر لة سةةرةتاوة لةسةةر    /2و
ئي ةةالمةتي دروسةةت بةةووه واتةةة: سةةةنطةريَ  و اليةةةنيَكي نةةةبووةه بي جطةةة لةئي ةةالم و    
ئي الميةته لةبةر ئةوة دةتواة بؤَيَ  ئةوشةرموودةيةي ثيَغةمبةري خةواي هاتووةتةة دي   

دةشةرمويَت: "شاؤ نشأ يف عبادة اهلل....." ئوميَةد دةكةةم لةةو حةةوت كوَمةلَةيةة      كة 
بيَته كة لة ذيَر عةرشي خواي طةورة حةشر بكريَت لة رِوَذي دوايةيه ئةيرت لةبةةر ئةةوةي     
ماموَسوا بةغ ةت بوو هةر لةو سةرةتاوة وتاري بةةهيَزي ثيَشةكةش دةكةرده هوَشةياري     

ا ضةسةثابوو وه وة نوَر كاريطةةري ماموَسةوا مةةال عومسةاني      رِابووني ئي ةالميي لةة دلَيةد   
رِةمحةتي بةسةرةوة ديار بووه وة ئةوكاتة لة ىوتاخبانةي  ئيخةوان( بةووه كةة هةةر ئةةو      
ىوتاخبانةية هةبووه ماموَسوا مةةال عومسةاني رِةمحةةتيب خةوَي لةةو ىوتاخبانةيةة بةووه        

ي رِةمحةةتي بةووه هةةر ئةةو كاتةة      لةبةر ئةوة ىوتابيةكي رِوَحةي ماموَسةوا مةةال عومسةان    
يةكيَ  بوو لةوانة كة ثيَنووسةيَكي بةثرِشةر هةةبووه ئةةو غة ةت و عيزةتةةش هةةم لةة         
وتارةكاني رِوَذاني هةينيي و موحانةرةكاني عةسران هةيبووه هةروةها لةة نووسةينةكاني   

وو كةة  ( كاتيَ  شةةرماني دةسةوط كردني ئيَمةة دةرضة    1987رِةنطي دةدايةوةه تاساالَني  
ئةوكاتةةة لةبةغةةدا بةةووين و بةةةالَم توانيمةةان رِابكةةةين و بضةةينة ئاواييةةةكاني شةةارةنووره    
ماوةيةكيب كة ئةو ئاوايييانةة تووشةي كةاول و تيَكضةووني بةوونه ناضةاربووين لةةمانطي        

لةةة  يةكةةةمي رِمةةةنان تةةا ثةةانزةي رِةمةةةنان لةةة هةلَةةةةة بةةو( الي        1987رِةمةةةناني 
ه ئةوة بوو رِووداوةكةةي "كةاني عاشة ان" تةىيةةوةو شوَرِشةةكة      ماموَسواياني رِةمحةتي

رِوويدا لةئاكامي ئةو شوَرِش و رِاثةرينةي شاري هةلَةةة ماموَسوايان ناضار بوون بةةرةو  
ئيَران لةشةويَكي تاري  و لةسةر ثشر ئاوي س وان ثةرِينةوةه يةكيَ  لةوانةش ماموَسوا 

و براكانيي و ماموَسوا مةال ئةمحةةديب يةةكيَ  بةوو     مةال عومسان و ماموَسوا مةال عةليي
لةو بةرِيَزانةه كة ضووينة ئةويَ نوَري ثيَ نةضوو شيكرةي ضة  هةةلَطرتن لةة دذي رِذيَمةي    
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بةعس دروست بوو كة ماموَسوا مةال عومسةاني رِةمحةةتي سةرثةرشةر و سةةروَكايةتي     
بووه كةسةيَكي سةةرباني بةوو    دةكرده ماموَسوا مةال ئةمحةد كاكة ومةوديب لةنيَويانةدا  

لةةةرِيزةكاني بزووتنةةةوةي ئي ةةالميداه ضةةةكيان هةةةلَطرت تةةا وةشاتكردنيةةانه ماموَسةةواو   
هاوريَيةةاني هةةةم بةةة ثيَنةةووس و هةةةم بةضةةة  خةةةباتيان دةكةةرده دذي داط كةةاران و       
سوةمكارانه بةةالَم لةة هةةمان كاتيشةدا بةةردةوام بةوو لةة وتةارو ئاموَذطةاري ضةةكداراني           

ةوةي ئي الميي و لة وتار خويَندنةوةو كوَرِطرتن تا طةيشوة ئةةو شةاكارة جوانةةي    بزووتن
تةش  ي ىورئةاني ثة وَن  تةش ة ي رِامةان(ه وة ضةةندين بةرهةةمي تةره ئومَيةد ئةكةةم          

 ئةوةش كة ضاث نةكراوة ضاث بكريَت.

بةرِين و بةة   وةكو ئاماذةمان بوَي كرده ماموَسوا ثياويَكي بانطخوان بووه بة دةم و دةر /3و
نووسوه كة وةخويَ  ىةناعةتي بوَدروست بوو كة كاتي ضة  هةلَطرتنةة ناضةاريان كةردن    
بةرةو ئيَران بةرِيَ بكةونه ئةوةبوو ضةكي هةلَطرته ديارة ماموَسوا ئةمحةد لةة هةرسةيَ   
بةواري بانطةةةوانو كوَضةةكردن و جيهةةادو تيَكوَشةان كاريطةةةري هةةةبووةو دةسةةر هةةةبووة   

 ت(. بةرِةمحةت بيَ
بيَطومةةان لةةة كةةؤن و تةةانةوة تةةا دوايةةيبه ثيَوي ةةوة نانايةةاني هؤشةةيارو بَيةةدارو         /4و

مامؤسواياني نووسةرو هؤشيار كةرةوة دةبيَت هةبن لة رِيزةكاني رِابووني ئي الميداه بةؤ  
ضةند مةبةسويَكي سةرةكي يةكيَ  لةوانة ئةوةية تاوةكو ميزان بةو رِةوتة بدةنه ضونكة 

ة ميزانيَكةةي عةةيؤ  و شةةةريعةتي لةطةلَةةدا نةةةبيَته توشةةي ضةواشةةةكاري ئةطةةةر ئةةةو رِةوتةة
دةبيَةةته وة نوو لةةةرِيَ الدةدات و توشةةي سةةةرطةرداني و سةرليَشةةيَواوي دةبيَةةته وةكةةو  
ميَذوو شاهيدة. دووةميب بة حوكمي ئةوةي كة مامؤسوايان لة خةلَكي تر لةثيَب ترن و 

وان خةلَكةكة طةرمو طورِتر بكةنه وة رِابةوون  داناو ناناو هؤشيار ترنه حةمتةن دةبيَت ئة
و رِاثةرِينةكان دةبيَت لةوانةوة دةست ثيَ بكاته وة ئةوان سةركاروان و ضاوسةاغي بةنه   
ئةوة هةم ئةركة لةسةر خؤيانه هةم ئةركة لةبةةرخاتري خةةلَ  و طة ةةكان.. وة لةةناو     

غ و ثيَشةةوا بةنه وةكةو ضةؤن     ئةو كاروانة رِاثةرِين و بيَدارية دةبيَةت مامؤسةوايان ضاوسةا   
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لةميحرابي مزطةوتان و لةبوارةكاني ديكةي كؤمةالَيةتي رِابةرنه دةبيَت لةبواري سياسةي  
بوارةكاني تري رِابةووني ئي ةالميدا دةبيَةت سةرضةاوةبنه      000و شكري و سةركردايةتي و

 0مييضاويَكي ساغ و دلَكراوة بن بؤ ئةو ىةوارةية كة ثيَي دةوتريَت رِابووني ئي ال

ئةوة راسوة لةهةر رِاثةرِينيَ  بووبيَت لةةكؤن و تةانةوة لةكوردسةوان و لةة عيَراىةداو       /5و
لةمةغرييب عةرةبي و لة مي رو لة ئةنهةرو لةسةرتاسةةري خةاكي ئي ةالم و كؤمةلَطةةي     
موسولَمانان مامؤسوايان تةىيَنةرةوةو ضاوديَرو رِابةري بوونه ئةةوان دروسةويان كةردووة    

ايةةةه مةطةةةر بؤَيَةةي دنيةةا طؤرِابيَةةت و رِةوتةةي الئيكةةي و عيؤمةةاني ثةةةرةي    ئيَ ةةواش هةرو
سةندبيَت و ثةنطي بةرِابووني ئي المي هةلَضنيبيَت   وة دياردةي دنيَوو بالَو بوبيَوةةوةو  
بواريَكي نريري خاكي موسةولَماناني داط كردبيَةته ئيَ ةواش مامؤسةوايان و نانايةان هةةر       

شؤَةن لةطؤرِةثانةكةةةة دوورنةكةوتوونةتةةةةوة و مةيةةةداني شؤرِشةةةطيَرِو بؤيمةةةةتن و سةةةةرىا
 0 رِابووني ئي المي(يان بةجيَنةهيَشوووة  احلمدلؤة(

بيَطومان ومتان نانايان لة ميؤؤةتةكة هؤشيار ترنه ئةوان ميؤؤةت هؤشيار دةكةنةوةو  /6و
ري  و رِاثةرِينةكة دروست دةكةنه لةبةر ئةوة مامؤسوايان وةكو ضاووسةري رِابوونةكةةو رِ 

جةسوةي رِابوونةكةة وانه كةة وةخوَية  ث دةبةنه يةا دةمةرنه يةان لةكاردةكةةون ئةةوة          
نيانيَكي ىورس و جةرط بِر تووشةي كاروانةكةة دةبَيةته بةة وةشةاتكردني مامؤسةوا مةةال        
عومساني رِةمحةتي و مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحودو ثيَشرتو ثاشرت حةمتةن كةارواني  

ةركةوتووةو توشةي جؤريَة  لةة شك ةوو شةثرنةيي بةووةه وة       رِابووني ئي المي طورني ب
 0مةيدانةكةش طةواهي ئةو رِاسوية دةدات

كاتيَةة  كةةة ضةةةكداريي بةةرةوي هةةةبوو مامؤسةةوا ضةةةكدار بةةوو وةخةةةريكي رِاسةةت       /7و
كردنةةةوةي رِةوتةةي ئةةةو ضةةةكدارانة بةةوو وةكةةو رِوونةةا  كةرةوةيةةة  لةةةناو ئةةةو كاروانةةة  

مةتي ثيَشكةش بة ضةكداران دةكةرده وةكةاتيَكيب بةاوي    ضةكدارييةدا ئيشي دةكردو خز
ضة  نةماه وةكو خاوةن ثيَنوس و خاوةن رِريشةنب يية  خةةريكي بةواري رِريشةنب يي و     

 0نوسو بووة
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ثةياممان بؤ خؤمةان و ئةةوانيب و بةؤ هةةموو دَل ةؤناني ئةةو ئي ةالمة ئةوةيةة كةة           /8و
 ةةنطيَننه وة خةةلَكيَكي كةراوة بةو و     هةموو هةنطاوو هةلَويَ وةكانيان بة شةريعةت هةلَ

ررِيشنب بو و ب تةس  نةةبوه بةؤ يةةكيَر و يةةكبوون و برايةةتي هةةوَل بةدةينه رَِيةزي         
نانايان و رِيب سثي و سةر سثيةكان بطرين ئةوانةي كة ميَذوويةكي ثةا  وضةاكيان لةةناو    

وةكانةدا لةة واىيعةي    رِابووني ئي ةالمي هةيةةه رِيَزيةان بةؤ دروسةت بةيَب لةةدلَي طةةن  و ال        
رِابوونةكةةةةداه ئاموَذطةةةاري  بوَخةةةوَم و هةةةةموو اليةةةة  ئةوةيةةةة كةةةةطرنطي بةىوتاخبانةةةة  
شةرعييةكان بدريَته وة بواريان ثيَ بدريَت و طويَيان بوَ بط دريَت تاوةكو ئةطةةر خةوارو   

 خيَضي دروست بوو لة كارواني رِابوونداه بةميزاني شةرعي بوَمان رِاست بكةنةوة.

 

 سةباح بةرزنجي كتؤردةم: يدةشاز  

 بؤ ليَكؤلَينةوةى فيكري: سةرؤكى سةنتةرى زةهاوى

ة رةنطة نةتواة ميَذووية  بؤ سةرةتاي ناسيم مامؤسةواي خواليَخؤشةبوو دةسونيشةان    
بكةمه بة م ئةوةي لة يادم بيَت كؤتايي حةشواكان بووه كة كويَبيَكةي كةوردي  لةة شةاري     

ي  خةةوا لةةة رِوانطةةةي نانيارييةةةوة( كةةة مامؤسةةوا وة  سةةةيد صةةادا بةةيم بةةة ناونيشةةان
نؤبةرةي بةرهةمةكاني لة نماني عةرةبييةوة وةريطيَرابووة سةر كةورديه مةن ئةةو كاتةة     
ىوتابي شةشةمي سةرةتايي بووم و نووتر كويَبةة عةرةبيةكةةم خويَنةدبووةوةه بؤيةة لةة      

كةيَيبَ؟ ئةةوةي بيَةت بةة     مَيشةكمدا ئةةو ثرسةيارة طة َلةة بةووه كةة ئةةبآ ئةةم وةرطَيةرِة          
خةيالَمدا لةو كاتةدا ثياويَكي ناسراوي باوك  لة سةيدصادا دوكانةداربوو ئةةو كويَبةكةةي    
لة دووكانةكةي خؤي دانابوو بؤ شرريشنت و هةرئةويب جاريَكيان باسي مامؤسوا بؤ باوك  

اتر كرد و ثيَي وت كة جةةنابي ئَي ةوا لةة بناوةسةووتةيةه ثةاش نزيكةةي سةالَيَ  يةان نية         
رريذيَكيان من لة خزمةةتي باوكمةدا بةووم لةة مةالَي مةةرحوومي خاَلةة شةيمَح عةبةدول ادري          
ضويَ ةه هيَندةم ناني كؤمةلَيَ  لة خةلَ  و ثياوماىوو ني خورماأل هاتن و باسي ئةةوةيان  
كرد كة ئةمرِري مامؤسوا مةال ئةمحةد ط اوة و بةلَكو هةولَيَكي بؤ بدريَت و ئاناد بكريَت   
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نيشةةانةي دةربةسةةوبووني ئةةةو خةلَكةةةي دةظةةةري هةةةورامان بةةووه بةةؤ مامؤسةةوا و  ئةمةةة
بةتةنطةوة بوونيان بؤ داكؤكي لة سةالمةتي و ثاراسوم حورمةتيه هةرئةو رريذة جةنابي 
شيَمح و باوك  و باىي مامؤسوايان دةسويان كرد بةة هةولَةدان بةؤ بةةرداني تةا سةةرة ام       

طةرِانةوة ناو خةلَ  و ماأل ومنةالَي خؤيةان. دواي ئةةوة    جةنابيان بة سةربةرني و ريَزةوة 
بؤ يةكةجمار مامؤسوا ئةمحةدم لة مالَي خؤمان بيمه لة سةيد سةاداه لةطةةل كؤمةةلَيَ     
مامؤسةةواي تةةردا لةسةةةرووي هةموويانةةةوة حةةاجي مامؤسةةواي خورمةةاأل مامؤسةةوا مةةةال    

و ئةةو دانيشةونةم وةكةوو    وةممةدي مةال بةهاه كة ديارة بؤ سةرداني بةاوك  هةاتبوونه   
طرتة شؤيميَكي كورت ديَوة بةرضاوم و داةني دانيشنت و شيَوةي ى ةكردنةكةي  هةةر لةة   
ب  ماوة و ئةو كاتةش بة مةاليةكي نانا و نمانثاراو و كةشخة هاتةة بةرضةاوومه لةة يةادم     

ةت نية ضي دةطوترا و ضي باسدةكرا بة م هةسو  دةكرد ى ةكاني ئةو دانةة دانةةو تايبة   
بوونه ئةمة يةكةم جار بوو كة ئةم مامؤسواية ببين ه دواي ئةوة هةر كاتيَ  بضةوماية بةؤ   
شارريضكةي س وانه جومعةم لة مزطةوتةكةي ئةو دةكرده ضونكة وتارةكاني هاوضةرخ و 
روون و ثةروةردةيي بوونه ئةو كاتانة من ىوتابي ىؤناغي ناوةندي بووم و عةىؤ  بةوةش 

و خةتييب باش لة هيرت جيا بكةمةوةه لة ب مة جاريَكيان ضةوومة   دةشكا كة مةالي باش
مزطةوتةكةي مامؤسوا لة سة وانه ئةةويب دةرسةي ئةجروومييةةي بةة شةىيَيةة  دةوته       
ئةوةندة ميهرةبان و بةة سةةلي ة بةوو لةةو سةاتةدا كةة مةم بةيم منيشةي بةانط كةرد و            

رته ئايا بؤ تاىيكردنةوة بيَةت  نةوانشي كردم و تةنانةت لة دةرسةكةدا راي لةمن وةردةط
يان بؤ هاندانه ئةوةندة دةناة ئةو مامؤسوا بةو هةلَويَ وة رِيزيَكةي طةةورةي بةة منةدا و     
مومانةيةكي نريري ثيَبةخشي  و لة خزمةتيا هةسو  بة طةورةيي كةرده طةورةييةة  نيةاتر    

ادي ئةةةم كةةة ناضةةاربووين ئةةاوارةي ئيَةةران بةةوه نةةاو و يةة 1983لةةة تةمةةةني خةةؤم. سةةالَي 
مامؤسواية لة ويذدان و هةسر مندا هةر بةنيندوويي مايةوة تا ئةو سالَةي كةة ئةةوانيب   
كؤضيان شةرموو بؤ كوردسواني ئيَران و لة ئؤردوطاي دنلَي ط سةانةوة و بةؤ خةؤي بةووة     
عةلةمةةداريَكي ديةةار و ناسةةراوي بزاظةةي ئي ةةالمييه لةةةو سةةاتةوة ثةيوةنةةدييمان نريرتةةر و  

ة تايبةت كة دةضوومة دنلَي هةر دةبوو نيةارةتيَكي مامؤسةوا بكةةمه و لةة     بةهيَزتر بوو ب
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نزيكةوة ئاطاداري كارو بةرهةمةكاني بب  و بزاة خةةريكي ضةية؟ ئةةوةي كةة نرير مايةةي      
سةر ي من بوو ئةوةبوو كة مامؤسوا ئةمحةةد نرير طرنطةي بةة بةواري شيكةري ئي ةالمي       

كييةكاني نةةبووه وة  ئةةوةي ىةناعةةتي    نوآ دةدا و نرير تاىةةتي كويَبةة كةؤن و كالسةي    
وابوو كة كيَشةي ئةمرري بة ب  و نةخشةو نووسيم ئةمرِريذييانة ضارةسةر دةكريَته ئةةو  
كةسيَكي رريشنب  و مةاليةكي نويَطةةر و نووسةةريَكي ثشةوو درَيةذ بةووه ئةطةةر وانةبايةة        

ونةكانيدا سياسةت خةشةي كردبووه بة م ئةةو سياسةتةكةشةي لةة خزمةةت بة  و بؤضةو      
بةووه سياسةةتي بةؤ بة  دةوي ةته نةة  بة ي بةؤ سياسةةت بةوآ   ب ةوةرية  لةطةةأل             
مامؤسواي نةمر نريرة هةرضةندة ناتواة هةمووي بة جاريَ  بهيَنةمةوة ياده بة م لةب مة 
جاريَكيان لة خورماأل دانيشوبووينه مةال جةميؤي نةوآ كة ئةو كاتة مةالي ديَي ش ةمةرِ 

ا ليَي ثرسي: مةال جةةميل ئةةم جومعةيةة باسةي ضةيت كةرد؟ ئةةويب وتةي:         بوو مامؤسو
(ه مامؤسوا شةرمووي: جا خؤ دواي ئةو هةةموو  ىوربان باسي ئايةتي  

بارانة دةبَيةت لةمةةوال ئةاو بيانبةا  هةةموو دامانةة ثيَكةةنوه ضةونكة بةراسةر ئةوكاتةة           
 بارانيَكي نرير باريبوو.

بةرضةاوي منةدا هةةر لةة سةةرةتاوة كةسةايةتيةكي جةيَط  و دامةةنراوي         ة  مامؤسةوا لةة   
هةبووه كةسيَكي بويَر و نةترس و دلَ ؤني ئي الم و نووسةريَكي بةة توانةا و خةةتيبيَكي    
كاريطةر بووه لة نةمةنيَكي ترسناكدا رووبةرووي درندةترين رذيَ  وةسوايةوةه ضةند جةار  

ةي والتةةان بةةووه سةةا نيَكي نرير لةةة ئؤردوطايةةةكي طةة ا و ئابؤؤىةةة درا و سةةةرة ام ئةةاوار
ثةنابةةةران بةةة شةةيَوةيةكي نرير سةةادة لةةةناو ىةةؤرِو ضةةؤثاودا خةةؤي و بنةمالَةكةةةي ذيةةان و 
دواتريب كة طةرِانةوة بؤ كوردسوان ذياني لة جةاران باشةرت نةةبووه هةةموو ىؤناغةةكاني      

يشي بة دلَشكاوي بةووه  ذياني هةر مةينةت و دةردي ةري و دةربةدةري بووه كؤتايي ذيان
ئةم ذيانة ذياني طةةورة ثيةاواني مَيةذووةه جَيةي خؤيةةتي هةةموومان داواي ثؤةةو بةةرن و         

 ثاداشر نةبرِاوةي بةهةشر نةمريي و خيَر خؤشيي بؤ بكةين.
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ة مامؤسوا داعيية و بانطةوانكاريَكي منوونةيي بةووه كؤضةةريَكي ثشةوو دريَةذ و بآمنةةت      
تيَكؤشةر بووه ئةو ريَطايةةي ئةةوه دوذمةن و ناحةةن و رةىةييب      بووه طيان لةسةردةست و 

نرير بووه هةموو كةسيَ  بةرطةي ئةو كةند و كؤَؤ و كؤسث و طرشوانةي نةدةطرته كة ئةةو  
و هاوريَبانةكاني لةسةري بوونه تةنانةت هةموو ئان و سةاتيَ  بووبوونةة ئامةا ي تة  و     

 يبوون.و دريست لة بةر نةنانو و ناحالَ تانةي دريست و دوذمنه دوذمن لةبةر دوذمنايةتي

ة وتارةكاني مامؤسوا ئةمحةد بة بؤضووني لة كاتي خؤيدا شؤرش و رابوونيَكي ناوضةةيي  
بةةوونه كةسةةانيَكي نريريةةان ثيَطةيانةةد و تيَطةيانةةد و دةنطةةي نو لةةي ئةةةم شةةيَرة نانايةةةي  

ي لةرووي شؤرمةوة كوردسوان ئيَ واش لة طوآ ي كات و شويَندا دةنرنطيَوةوةه وتارةكان
موموان و لةرووي مةعناوة ثرِ و لةبار و تةواو بوونه ئةو هةميشة خؤيي تةانة دةكةردةوة   
و ئ ؤووبي تايبةتي خؤيي هةبووه دةنطي خؤش و نماني ثاراوو كوردييةكي رِةوان لةطةأل 
داةن و شيَوةي طو اوه تايبةمتةندييةكي دابوو بة خوتبةكانيه كة خؤنطةا هةةموو يةان    

كرابانةةةوةه تةةا مامؤسةةواياني ديكةةةش سةةوودي لةةيَ ببيةةنن. هةنةةديَ  جةةار وتارةكةةاني   كؤ
مامؤسوا ئةمحةد خةلَكيَكي بيَزار دةكرده يان مةبةسر نةدةثيَكاه بةالي منةوة لةمةشدا 
خةتا هي مامؤسةوا نةةبووه ئةوانةة بةغةةرةنةوة طويَيةان دةطةرت و بةة عةةىو و شامةةوة          

اتة خةلةل لة وةرطر بوو نةة  لةة بيَةذةره حةاشزي شة ان      وتةكاني ئةويان وةرنةدةطرته و
 لةمبارةوة دةلَيَت:
 است  هل دل مطو كة مضو بشنوي سخن 

 اينجاست   سخن شناس نئي جان من  
 كة ى ةي ئةهؤي دلَت بي ت مةلَيَ: هةلَة ية :واتة

 تؤ ى ةناس نيت طيانةكةم خةتا ليَرةية  
يَطةةي كؤمة يةةتي و هةسةت و سةؤني كوردايةةتي و      ة مامؤسوا بة حوكمي مةاليةتي و ث

ب و باوةرِي ئي المةتي بة هةموو ئةم باي انة كةسيَكي ئؤشويخوان و اليةةنطري سةولَ  و   
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ئاراميي و هيَمنايةتي بووه لة هةمان كاتدا برِواي بة رِةسةنايةتي هيَةزي ئي ةالمي و مةايف    
ةكويظي هةبوو لة سةةرطرتم هةةموو   سياسي بزاظي ئي المي نرير بةهيَز بووه بؤية رريلَي ئ

ثرريذةيةكي ئاشوةوايي و تةبايي لة كوردسوانه رةخنةشةي دةطةرت جاروبةار لةة هةنةديَ       
برِطةو بابةتي رِيَككةوتننامةو ثرريذةكانه رِةخنةكاني ئةو بؤ ثوةوكردني ثرريذةكان بوو بؤ 

اهةاتووي بزاظةي   ئةوةبوو مةبادا كةليَنيَ  يان درنيَ  يان طؤشةةية  مابيَةت مةترسةي بةؤ د    
ئي المي و كؤي خةلَكي كوردسوان دروست بكاته كةة ئةمةةش دةاللةةت لةسةةر وردي و     

 دووربيم و دوارريذ بيم دةكات.

ةةة مامؤسةةوا ئةمحةةةد مةاليةةةكي نانةةا و سياسةةيةكي هؤشةةيار و نووسةةةريَكي كاريطةةةر و   
ش ثيَبطةيةنيَت و موشةس  يَكي موموان و داهيَنةر بووه لة مةاليةتيدا دةيوواني شةىيَي با

وة مي ثرسياري شةرعي خةلَ  بةة وردي و بةراسةر بداتةةوةه لةة سياسةةتدا بةرضةاوي       
رِوون و خاوةني ئامان  و تاكوي  بووه لة نووسيندا خاوةني ميوؤدو مةنهةجيَكي حةرةكي 
و ثةروةردةيي بووه لة تةش  ةكةشيدا كة بآ موبالةغة بةالي منةوة تةش  يَكي نايةاؤ  

 انة جوانرتين خزمةتي بة ب  و بزاظي ئي المي كردووة.و مومو
ةةة بةةآ طومةةان دروسةةوبوون و سةةةرهةلَداني نانايةةةكي وة  مامؤسةةوا ئةمحةةةد بةرهةةةمي   
ضةندين ساأل جوهةد و جيهةادي شيكةري و تةربةةوي و عيؤمةي و سياسةي مةدرةسةةكاني        

كةمةةدا كوردسةةوان و طةةةلي ئةمةكةةداري كةةوردةه وةشةةاتي كةسةةيَكي وا لةةة تةمةةةنيَكي      
كارةسةةاتيَكي طةةةورةبووه بؤشةةاييةكي طةةةورةو طرانةةي دروسةةوكرد  كةةة بةةةو ئاسةةانيية     
ثرِنابيَوةوةه ئةطةر ضةند سالَيَكي تر لة ذياندابا دةتواة بؤَيَ : بة تةئكيد بةرهةمي طةةليَ   
نيةةةاتر طةةةرنطرت و بةةةةثيَزتري ثيَشةةةكةش بةةةة طةةةةل و و ت و ئوممةتةكةةةةي دةكرد.ئةةةةو 

بةةجيَماون هةةموو بةرهةةمي نايةاؤ و رةسةةن و بةةثيَزن و تيَكةرِا         بةرهةمانةشي كة ليَةي 
خزمةت بة بزاظ و رابووني نةوةي نوآ دةكةن و هيوادارم لةمةوال بة ديراسةو ليَكدانةوة و 
ضةةاثي جوانةةةوة بكةونةةةوة بةةاناِر بةةؤ ناخةةاوداني بةة  و هةةزري نةةةوةي خوينةةدةواري        

 كوردةواري.
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اندا كة تانة ئيجانةي وةرطرتبووه بووة داعيةةكي  ة مامؤسوا ئةمحةد بؤ خؤي لة حةشواك
راسوةىينةو ريَطةي خؤشكرد بؤ ثيَطةياندني نةوةي نوآي ئي الخمواني كوردسةوانه بةة   
هؤشةةياري و ليَ اوانةةة كةةاري كةةرد بةةؤ بوذاندنةةةوةو سةةةرلةنوآ هيَنانةكايةةةي بةة و هةةزرو  

كؤمة يةةتي بةة    ثةروةردةي ئي ةالميه بةة نووسةو بةة وتةار بةة هةلَوَي ةر سياسةي و        
موعارةنةي رذيَمي بةعس و ثاشان بةكؤض و بةةكاركردن بةؤ دامةنرانةدن و ئيعالنكةردن و     
بةريَخ وم بزووتنةوةي ئي الميه رريلَيكةي كاريطةةره جومطةةيي و ميَةذوويي و بنةةرةتي      
بةةيم لةسةةةر رةوتةةي جيهةةادي كوردسةةوانه كةةةبؤخؤي رةوتيَكةةي تايبةمتةنةةدبووه لةةة      

يةكي باشي دةرضووي حوجرةكاني كوردسوان بووه واتة لة مةلزةمةو هةمانكاتدا ئةو مةال
ناميؤكةةةو طؤظةةارةوة شيَةةري ئي ةةالم نةةةبوو بةةووه بةةةلَكو بةةة ثيَةةي مةنهةةةجي عولةةةماي     
كوردسوان لة حوجرةكاني ئيَ نثيَ و خورماأل و بيارةو هةلَةةةةو مةةريوان و ثيَنجةويَن و    

بةوو بةة سيؤ ةيؤةي ئةسةانيدي عولةةماي      سؤيَماني خويَنةدبوويه لةاليةكةةوة ثةيوةسةت    
سةةةلةف لةةة كوردسةةوانه وةكةةوو نؤدشةةي و ثيَنجةةويَم و ىةةةرةداغي و بةةالكي و ثري ةةيه 
لةاليةكي ترةوة دةيرِوانيية مةكوةبةي شيكةري سةةييد و عةةودة و غةةنالي و ىةةرناويي و      
ئاطادريب بوو لةة دةسةواوةردةكاني بة ي نةوآي  تةورابيي و غةنووشةيي و ئةةدةبياتي        
جيهادييشي دةخويَندةوة. هةربؤية حزووري ئةو لة ناو ىيادةي سياسي بزاظي ئي ةالمي  
كوردسوان نرير ثيَوي ت بةووه ئةةو ئةَل ةةي ثةيوةنةديي نَيةوان مامؤسةواياني ثَيشةووتر و        
مامؤسةةواياني تةةانةتر بةةووه لةةةم رووةوة لةةة كةةؤنطرةي يةكةةةمي يةةةكبووني ئي ةةالميدا    

ةبوو ئةةو غةةدرة لةةو ثيةاوة طةورةيةة بكرَيةته بةهةةر        غةدريَكي طةورةي ليَكراه كة نةةد 
ثاساويَ  بووبيَته ضونكة كاري ئي المي لةكوردسوان هةميشةة ثيَوي ةر بةة نةمانةةتي     
شيكري مةنهةجي عيؤمي و كؤمة يةتي هةيةه كةة ئةةويب لةةبووني نانةاي ئةاينيي ميَةزةر       

اني مامؤسةوا ئةمحةةد   سثي و ب مةنددا خؤي دةبينيَوةوة. بةة م تادواهةةمو سةاتي ذية    
هةركةسيَكي طةورةو هةر نووسةريَكي كارامة بووه ئةةويب تةا وةشةاتي نةةكرد ىةةدراان      

 نةناني ئيَمةي نيندوو كوذي مردوو ثةسةند 
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ة ثةيامي من بؤ هةواداران و ىوتابيان و هاوريَباناني مامؤسوا مةال ئةمحةد ئةمةية كة بةا  
ة حيزبيَكةي ديةاريكراو و رةوتيَكةي تايبةتةةوةه     ب و يادي ئةم كةسايةتية نةبةسوينةوة ب

ئةمة كوشوم مامؤسةوايةه ضةونكة ئةةو نانةاي طةةليَ  و ب مةنةدي و تَية  و طة ينةةي         
شةرهةنطيَ  بووه ئةو لةراسويدا طةورةتربوو لة حيزؤه حيزؤ ئةوي ىةتيس كردبووه تا لة 

ر هةبيَت.نرير جار دةلَيَ  خؤنطا ذياندا بوو ريَطربوو لةوةي داهيَناني نياتر و كاريطةري نيات
ئةم ناناية ىةت حيزبايةتي نةكردباه بؤ ئةوةي خةلَ  نياتر ليَي نزي  بةان و ثةرت لةة بة و     
بؤضوونةكاني بةهرةمةندبانه ئةوسا ديرري  و ئةو و هاوضةشةنةكاني لةناومانةدا جةؤريَكي    

 تر دةبوو.

ن بةةمردوو نةةناننه بةاوكي    هةروةها داواكارم لة كورِةكاني مامؤسةوا كةة هةةرطيز باوكيةا    
ئةةةةوان نينةةةدووة بةبةرهةةةةم و بةةةة نووسةةةو و بةةةة هةلَويَ ةةةوةكاني بةةةة بزةشةةة ين و    
وتةجوانةكانيه بةتايبةتي نرير تةئكيد دةكةةم لةة كةا  ع شةان  كةة مامؤسةوايةكي ذيةرو        
ناناو بة ويذدانة( بةبريار و برشويَكي نريرةوة بيَوة مةيدانه بؤ ئةوةي نوسخةيةكي تربيَت 

باوكةةة مةننةةةو بةةة بيةةنو و بةةة ديةةداري خةةؤي شةةادمان بكةةات و حةسةةرةتي دووري   لةةةو
باوكيمان لةب  بةريَوةوةه طةورةترين خةشةتي من ئيَ ةوا ئةوةيةة كةة نرير تامةةنرري بةووم      
لةم سا نةي دواييةدا بةخزمةةتي مامؤسةوا ئةمحةةد بطةمةةوةو تَيةر موتةا ي روخ ةاري         

ت نةكةةوت و كةشةر ئةجةةل ئةةوي نووتةر لةة       ش يم بكةم بة م ئةو هةلةم هةر دةسة 
 ئيَمةبرد بؤ بةندةري ئاخ ةت.

خواي ثةروةردطار ثؤةي مامؤسوا ئةمحةد بةرن و بةرنتربكاتةوة و طياني ثا  و بةةشريم  
 لة ساي سيَبةري عةرشي رةمحاندا ئاناد و ئاسوودةبيَته ئامو.
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 مامؤستا ئيكرام كةريم ةم: يحةظدة 

 نووسةرو رِوناكبير:

طةةةورة بةةووه  رونةةاكب و سةةةركردةيةكي لةةة راسةةويدا مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد نانايةةةكي 
ريَزو  بةنان ت و نانايانةوة دةرطاي هةذاربوو بةالَم ليَ ان و وابةسوةبووني لةبنةمالَةيةكي

 طةةةورة بكةةات. ئةةةوةي كةةةم ثيَشةةرةوتي بةةة ماوةيةةةكي بةةؤ كةةردةوةو تةةواني طةةةورةيي
 بوو: سةرةكي شر من سيَ بة راي كرد نوو طةورة بيبَواليَ مامؤسواي

 .خؤي يةكةم: جةوهةري

 مامؤسوا مةال عومسان.   دووةم: كامؤَيي

 بؤ ئي الم. حةرةكي شةهمي سيَيةم: وةرطرتم
طةوهةردار بةووه نيةرة  بةووه نوو لةة شةوةكان       ثياويَكي مامؤسوا بة رةمحةت بيَت خؤي

بةةهيَز بةووه    وةرطرتم كراوة بوو بؤ نان ت و نانياريه دةنطاي ئةطةيشته دلَ و تيشكي
وةريبطريَوةوة و سةر لة  ثةخب بكراية ئةيوواني بؤية لة مامؤسواو هاوريَكانيةوة هةرضي

بةة رةمحةةت بيَةت     ريَبةةرو مامؤسواشةي   بكاتةوةه مامؤسوا مةال عومسةاني  ثةخشي نويَ
 روشةدي  مامؤسةوا ئةمحةةد بةةو كةامؤَرتة لةة خةؤي       يكاملَ بووه وابةسةوة بةوون   ثياويَكي
 ئيشكةر.. ناناياني ثيَداو طةياندية كارواني نياتري

كةةوا ئةةنانو    موسؤَمان لة ثيَن  شودا ئةبيم مرريظي طةورة بووني شاع  نهيَم مةحوي
 :ئةشةرمويَ ئةم مامؤسةةةةةةةوا بةريَزة لةو شوانة بةهرةمةند بووبووه مةحوي

ئةةخالا و   بةة  تةنكيةة(ي   بكةةي  * كةسةيب  ئيخالص ئةطةر بوو  شبها( طةر نةبوو ئةةبيَ 
سةةنيية   سةووننةي  دةوام و تةابيعي  لةةخؤت و نيكةري   دوون وابةسوة بةة كةامؤَرت   نةش ي

وة  مامؤسةةوا مةةةال  بةةة كةةامؤَيَكي بةةوون.. سةةوثاس بةةؤ خةةوا مامؤسةةوا وابةسةةوة بةةووني 
 دو تةنكيةكةةو هةةردوو ئيويباعةكةةدا راطرتبةووه ئةةو شةهمةة      عومسانةوة لةة نيَةوان هةةر   

رريلَيةةان لةةة  تةةر بةةوو لةةةو عامؤةةة نريرانةةةي كةةة هةةةيبوو بةةؤ ئي ةةالم عةةامؤيَكي حةرةكيةةةي
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ئةةو بةوونه    تر هةةبوو هاوتةمةةن و هةاوثؤلي    مامؤسوا هةبووه ضةند كةسي طةورةكردني
نةناسةةراو و  تبوو كةسةةيَكيضةةونكة ئي ةةالميان وة   شكةةرة( و وة   حركةةةت( وةرنةةةطر 

ئةةةو ناسةةراويب و خةةاوةن كاريطةةةريب دةرضةةووه بوويةةة   ناكاريطةةةر دةرضةةوونه كةضةةي
 كوردسوان. ناو ناوةندة ئي الميةكةي دياري كةسيَكي

ْ الؤةة   شةا  دروسةت كةرده بةةالَم  ن    خةؤي  ئةم نانا طةورةية راسوة بؤشةايي  لة دةسوداني
ئي ةةالم ثةةرِ  و الوة دلَثرئوميَةةدةكاني خةةؤي ريَزةكانيهةةةر نوو بةةة منالَةةة بةةة  جيَطةكةةةي

وة  مامؤسةوا مةةال    تةري  ئي ةالم دةيةان و سةةداني    ئةبيَوةوةوه شوكر بؤ خةوا رةمحةي  
 ديَوة دةرةوة.. ليَ ئةمحةدي

( و وة   ئةبوبةكر و عومةرو عومسةان و عةةلي   طةورةي ضةندان خةليفةي ئي الم تواني
و ئينب تةاية و  و نةوةوي و ابوحةنيفة و ئةوناعي وة   شاشعيي ديم ضةندان ثيَشةواي

كاكةة ومةود( و ضةةندان     ئينب ىةي  و مامؤسوا مةال عومسان و مامؤسوا مةال ئةمحةةدي 
وةليةد   كةوري  وة   صال  الدين و ومد شات  و بيَة يَس و خالةدي   نيسةربا سةركردةي

 :دروست بكاته شاع  بة هةلَةدا ضووة كة دةلَيَ

 
مامؤسوا رةنطيان  ئةم دينةنه لة ذياني بزايف كؤلَةكةي ة بانطةوانو هيجرةت و جيهاد سيَ

 مامؤسةواي  حةرةكيدا دةم و ىةلَةةمي  لة ناو بانطةوانو ئي المي لَبوونةوةيدابوويةوةه ىا
 الي سة واني  مزطةةوتي  دوانطةةي  نةبرد بة وتارةكاني بةرادةية  ضاال  كردبوو كة نريري

و ئةةو   ئي ةالمي  بووية ثةةناطا بةؤ الوانةي    شةهيد و نوسينة جؤر بةجؤرةكاني هةلَةةةي
هيجرةت  ريَكخ نت و ئةويب خ وية خولياي ترو نياتر خ وة خوليايناتة بةريَزةيان نيا

 بانطةةةواني ئيعةةدادو جيهةةادةوة.. نانايةةان ىؤناغةةةكاني  و هيجةةرةتيب خ ةةوية خوليةةاي 
ع للي   : كةةة ئةشةةةرمويَ  ثيَغةمبةةةريب شةةةرمودةي ئاماذةكةةاني و بةةة ثيَةةي ئي ةةالمي

ريَكخ نت و جةةمع   كةنة ثيَن  ىؤناغ: ىؤناغي( دةب جلم عة  السمع  الط عة  اهلجرة  اجله د
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 شكرةيةة ( كؤيةان بكةيوةةوةه ئةةو شيكرةيةة ئاما ةةكان        دروست كةردن كةة لةة دةوري   
ئةةو   دةسوخ ةوم  هةةنطاوةكاني  كردنةي  دياري خباتة خولياي بكات و هةواداراني دياري

  بةو ئاما ةة. ىؤنةاغي  ئاليةت و هؤكارة طو اوةكان بؤ طةيشنت ئاما انةو ثةيدا كردني
يةكةم و ثاشةان بةؤ ئةةم و     ( بؤ ثيَرةوثرريطرام ئةبيَت بة ثؤةيط عة مسع    دامةنراندني

:  واليعصةين  يف معةروف(   طةورةش هةروا ئةشةةرمويَ  ئةو جةمعة ئةبيَته خواي طةورةي
( ر فمنلل  الط عللة م ا يلل إالط عللة م صيةللية اهلل   هةةةروا دةشةةةرمويَ: ثيَغةمبةةةريب 

يةكانة لة ناو  و سةرباني شيكري  كةوادر( و هيَزي تيَطةيشوم هيجرةت كة كاتي ىؤناغي
خيَردانةةةوةيان بةةؤ  هيجةةرةت كةةردن بةةواري  بةةةبيَ ئةضةةيَ تةةيَ ي ئةةةو جةمعةةةدا و ريَةةي 

 لة نانايان لةوانة عبدالؤة عزام بة دوو ىؤناغي جيهاد كردن كة هةنديَ . ىؤناغينةرةخ يَ
ئةةميان سةةرةتاية بةؤ     (دا باسةيان ئةةكات وئةشةةرمويَ    ثيَكةوة طريَدراو لة طةلَ  ئيعةداد 

)السمع   ( ثاشان اجلم عة: شةرمودةكةية كة ئةشةرمويَ ريزبةندي ئةويان و ئةوةش نهيَم
 .اجله د( )اهلجرة ثاشان  الط عة(

 دا و هةةر كةةس كوةيَيب   مامؤسةوا  لة راسويدا ئةم ىؤناغانة رةنطيان دابوويةةوة لةة ذيةاني   
 ئةوةي بة رِووني دا نووسيويةتي1986 خبويَنيَوةوة كة لة سالَي  سياسةت لة ئي المدا(ي

جةمع دروست كردن و هيجرةت و جيهاددا بووةو  كة مامؤسوا لة خولياي بؤ دةردةكةويَ
طرتة بةةرو   ةتيهيجر هةلَةةةدا ريَطةي دا لة طةلَ ناناياني1987 ئةوةش بوو كة لة سالَي

 راطةياند.  بةع ي حيزبي لةويَب رِانةوةسوا تا جيهادي

 ئةم ثرسيارةاان داوةتةوة. ثيَشودا وةالَمي ة لة ثرسيارةكةي
 مةن لةة نزيكةةوة ئاطةام ليَةي      ئةوةنةدةي  جيهةادي  مامؤسوا لةة سةةر رِةوتةي    ة كاريطةري

موىاوةت و جيهاد كردن لةة نةاو    انيطي بووبيَت مامؤسوا نرير سوور بوو لة سةر ثاراسوم
دريسةةوانةو  بزووتنةةةوةدا لةةة هةةةمان كاتةةدا نرير بةةة تةةةنط ئةوةشةةةوة بةةوو كةةة ثةيوةنةةدي

يان كاديَريَ  ليَرة بة  ئةخوارد كة ئةنداميَ  لة ديَ ه نرير بةوة داخيبثاريَزيَ هاوثةاانيَر
لةة سةةر    ثرسةياري  نيشةانةي  نةكردايةةه يةان   يةوة هةلَس وكةوتي بةر ثرسياريَر طياني
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ساب ةكان بط يَت لةة نةاو    نلةوة بوو كة ريَز لة خاوة بزووتنةوة دروست بكردايةه حةني
واش بةةوو كةةة هةميشةةة  وتايبةمتةنةةديب بط يَةةته حةةةني بزوتنةةةوةداه ريَةةز لةةة ث ةةثؤري

 تةنطانةةةو بةةؤ كةةاري   بزووتنةةةوةدا هةةةبيَت بةةؤ رريذي   ئةةاناد لةةة بندةسةةر   ناوضةةةيةكي
ئةةةم  ة خيَراييانةةةيموجاهةةدينه لةةةم طؤرانكاريةة   ثوةةةوتري خولكردنةةةوةو ثةةةروةردةي 
 ئةةةكرده شةةر و تةةةبايي بةةة برايةةي هةةةبووه حةةةني بةرضةةاوي دواييةشةةدا مامؤسةةوا رريلَةةي

ئةةةو  برايةتيةةداو بةةاجي بةةة ذيَةةر ثيَةةي ئةةةو كةةردي كةضةةي نرير خرايةةة بةةةردةمي طةةةورةي
 ثةشيمان بيَت.  ن نةبي ت ليَيداو ليَشما هةلَوي وةشي

مامؤسةوا   يةان دريسةت و هةةواداراني    و هاوريَباناني بيَت بؤ هاوريَ من ضي ثةيامي ة ئةبيَ
: طةورة ئةشةرمويَ كة خواي جطة لةوةي
ثةيَب   كيوةابي  طةةورة ئةةهؤي   ايئةمة ئةو وةسيةتة طةورةو سةنطينةية كة خةو  
بةةؤ ئيَمةةةش ثيَكةةردووةو تةةا ىيامةةةتيب هةةةر  وةسةةيةت كةةردووةو وةسةةيةتي ثةةيَ ئيَمةةةي

لةة سةةر    سةربةخؤي بةرن  ئينب تةاية( كويَبيَكي كة ناناي بةردةوامة.. ئةو وةسيةتةي
ب ئيَوةمةان  ثةيَ  كيوةابي   ئيَمةة ئةةهؤي   (ه  ئةو ئايةتة دانةاوة بةة نةاوي   

 خوا بثاريَزن(. نةسيحةت كردووة و ئيَوةش نةسيحةت ئةكةين كة خؤتان لة عاجزي

 طةورة هةية بيزانو: كة دو شر ئةوةش ئةخوانيَ

 بيؤَيَن و بيكةن. خؤشة بةندةكاني كة خوا ثيَي هةموو ئةو شوانةي يةكةم: نانيم
 ناخؤشة بيؤَيَن و بيكةن. ة ثيَيطةور كة خواي هةموو ئةو شوانةي دووةم: نانيم

 (.:  حةنبةل ئةشةرموي ئينب رةجةبي
 رانييةة لةة ىورئةان و شةةرمودة شة ينةكاني      هةموو ئةو شوانةش كة خوا ثيَخؤشةو ليَةي 

اجز ناخؤشةةو عة   هةيةه بة هةمان شيَوة هةموو ئةوانةةش كةة خةوا ثيَةي      ثيَغةمبةردا
ثيَغةمبةةردا   لة بةندة كة بيانؤَيَت و بيانكات لة ىورئان و لةة شةةرمودة ث رينةكةاني    دةبيَ

(دا   (ش لةة كوةيَيب  وة   سعيد حوي طةورةي هةن و نانايةكي



 
 

171 

خةوادا   ئةةم شةةرمودة ثة رينةي    جا ئةطةر لة ذيَر رريشنايي هكردريتةوة. نريرياني هةنديَكي
 بؤَيَن: يَينةوة ئةوة دةبيَةولَ

 و سةةركردةو كةادراني   ئي ةالمي  كةة بزووتنةةوةي   . هةموو ئةو اليةنة ضا  و باشةانةي 1
باس بكةريَن و هةةموو ئةةو اليةنةة ناضةا  و هةةلَس و        نويَ هةيانبووة ثيَوي وة بؤ نةوةي

 ةةوا كةوتةةة ناباشةةانةي هةةةبووة و برينييةةان كردريتةةةوة جةسةةوةي بزووتنةةةوةوة و ئيَ     
ىةمتاغةيان بةسوووةه جةاريَكي تةر نةكوليَنريَوةةوة و لَيةي بطةةريَو طؤشةت بطريَوةةوة و        

 ساريَذببيَته 

 رةوتة جيهادييةكةةدا لةة هةةر كةويَ     كة لة نيَوان كاديَران و ئةنداماني ئةو برايةتييةي /2
 بةةؤ دروسةةت كةةردوونه بةةة ضةةاوي  هةةةن دروسةةت بةةووة و يةةة  طيةةان و يةةة  جةسةةوةي  

 تةالَي   وييةوة سةيريان بكةين و هةةولَ بةدةين بةةهيَز تةربن نةةوة  يةادةوةري      خؤشةوي
 نةهامةتيان بةة بة  بهيَنريَوةةوةو دَلةةكان لةة يةة  عةاجز بكةريَن ضةونكة برايةةتي           رريذاني

كةةة هةسةةت بةةة  خةةوا  طةورةيةةة بةةة رادةيةةة  ثيَغةمبةةةري دروسةةت كةةردن ئامةةا يَكي
ئةةو ى ةةيةوة كةة ئةةبونةر      و  بةيالل( دا بةة بؤنةةي    (ئةكات لة نيَةوان    كزبووني

:  شةةرموي  ْ( ثيَغةمبةر  :  يا ابن ال ودابةرانبةر بة  بيالل( ووتي
بةرانبةر  ئةوةندة نبري برِوا ناكةم هةلَويَ ر ثيَغةمبةردا  تةمةني ( لة دريَذايي

 ( لة ئي ةالمدا ئةةوة ئةةهيَمَ   ئةوةية كة  برايةتي ييةكةش نواندبيَته نهيَم بة هاوريَياني
 بةووتريَ  لةسةر دروست كرد ثيَةي  مةبةست ترسناكي كاتيَ  يةكيَ  بة مةبةست يان بةبيَ

ه : تةؤ هَيشةوا نةةشاميت تَيةدا مةاوة  وان بيَنةة لةة دةمةارط ي        بةووتريَ   نةشام( يةان ثيَةي  
 بؤطةنة.

 ئي ةالمي  ليَرةدا رايبطةيةة ئةويب ئةوةية طةشةي ترم هةية و حةن دةكةم ية  ثةيامي
موسؤَمانةوة هةية بةا هةةموو خؤمةان     بة دلَ و نوباني نريري ثةيوةندي ئي المي و رةوتي

ئي ةالم بطةيةةنيَته    ئةوة بكةين بة نمان شويَ  نةةلَيَو نيةان بةة ئي ةالم و ئةةهؤي      شيَري
 بةةيَ وةالَم و وةالَمدانةةةوةي ن ناضةةاريبكةةات يةةا  البةةةاليي شةةةري موسةةؤَمانان تووشةةي 
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 ه كةيَ بةة ضةاكرت نةةنانيَ    لةة بةرا موسةؤَمانةكةي    سةمةريان بكاته با بة دلَيب كةس خؤي
كة خوا لة سةةر شالَنةة شةت و شي ةارة      ئةنانيَ ىةبوولَ كردووةه يان كيَ خوا تؤي ئةنانيَ

يةةكيَ  نييةة لةة     ئةكةةي  كةم سةةيري تؤ بة   ئةوةي ئةلَيَ شت لة تؤ عاجز نييةه يان كيَ
  ئةت يا ئةخفيا( كان.

: ريوايةت ئةكات كة ئةشةرمويَ وةىاص لة ثيَغةمبةر  ئةبي كوري سةعدي
). 

 ). 

 

 ةم: مامؤستا مةال تاهير بامؤكىيهةذدة 

 ى عومةرى كورِي خةتاب لة هةلَةبجة:وتاربيَذي مزطةوت

و نووسةةرو   بنةمالَةي مامؤسوا  مةال ئةمحةد كاكة ومود(ي ئيمام و  :بةرِيَزان 
ثةاني ثةرِ   رِريشنب و بانطخوانو موجاهيدو دامةنراو لةسةةر رِيَ تةا سةاتيَ نةةواري تةمةةني      

بةرةكةتي تةواو بوو وة دونياي جة الَ و ثرِ دةردي سةري و مةينةتي بة جيَ هيَشةت و  
بة كؤَل و بارييةةوة طةرِايةةوة بةؤ خزمةةتي ثةةروةردطاري..ه سةالَوي خواتةان لةَي بَيةته          
رِةمحةتي خواش بباريَ بةسةر طياني ئةو مامؤسواو خةخمؤرانةي لة ىؤناغيَكي سةةخر  

مي و رِابوونةةدا توانيةةان خزمةةةتيَ  بكةةةنه ئةةةو ماوةيةةةي ئةةةو مامؤسةةوا بانطةةةواني ئي ةةال
بةرِيَزانة ثيَيان ناية ناو ذيان و ضاويان كردةوةو ىؤناغي الويَر و هةةرنةكارييان دةسةر   
ثَي كرده دلَداريي و عةش ي طة ي ئةو نةمانةة بةرير بةوو لةة دةسةت طةرتن و رِيَنمةايي        

يَ  لة ىورئان و شةرمودةيةكي رسةول اهلل بةوو و كةرِيم    كردني الويَ ه لةبةركردني سورةت
 ناميؤكة و طؤظاريَ  بوو باسي ئي المي تيا بيَت.
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ئةو ىؤناغة بة الي منةوة خؤرط اني ئي الم بوو بة تةث و تؤنو دووكةلَي ماديي و مادة  
و ثةرسر و جةدةليةت و خةلَ  خةلَةتاندن بة ناوي نان ر سةردةمةوة بؤ كوشرو ئيؤحاد

نؤكةري ئةو والَتانةي ثِر سةكيان نةان نةةبوو بيخةؤنه وة نةةونو خةةوة نوضةكة رِووي لةة         
ضاويان نة دةكرده بةالَم وة  دةالَلَة دةمبانةكةي مةياني ئاذةلَ شرريشةي والَتةي خؤمةانه    
خةلَكانيَ  نيَرة بيدريشةيان بةم خةلَكة سروشت ثا  و برِوادارو كاسبكارةي والَتي خؤمان 

 دةكرد.
يَ جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة  يةكيَ  بوو لةو طة ة خويَن طةرم و بة  تيةذو دلَ   بةلَ 

بةةة جؤشةةةي شةىيَيةةةتي و ىوتةةابيَر ثةةةاانطاي ئي ةةالمي و ذيةةان لةطةةةلَ مامؤسةةواي     
موشةس ي ىورئاني ث رين جةنابي مامؤسوا مال عومسان عبدالعزيز داو دةيان نوري رِيَطاو 

 دان.ضراي هيدايةتدا هاتنة مةي

توانيان رِيَطا بطرن لة شةثؤلي طةن  خنكاندن و لة خشوة بردنيانه منيب مامؤسةوا مةال    
تاه  بامؤكي لة رِيَطةاي نووسةو و كويَبةةكاني مامؤسةواوة لةة اليةة  و لةة رِيَطةاي يةادة          
ث رينةكةةاني ئي ةةالمةوة لةةة مزطةوتةةةكاني شةةاري هةلَةةةةة و دةوروبةةةري و لةةة رِيَطةةاي   

و مينبةةةري مزطةةةوتي طةةةورةي سةة وان لةةة سةةالَةكاني هةشةةواوة     مزطةةةوت و ميحةةراؤ
مامؤسةةوام ناسةةيه نريرمةةان سةةود وةرطةةرت لةةة كويَبةةةكانيه لةةة ووتارةكةةاني لةةة يةةادي لةةة 

 دايكبووني سةروةرمانداو لة ووتارةكاني هةيم.
لةطةلَ مامؤسواي نووسةر مامؤسوا حبي  ومةد سةعيد و مامؤسةوا ح ةن شةةميَراني و       

مامؤسواي تردا بة خزمةتي مامؤسوا مال ئةمحةدو مامؤسةواي خؤشةوي ةت   ضةندين براو 
 مامؤسوا سيد    الدين لة جممعي عةنةؤ و س وان طةيشو .

يةكيَ لةو ب ةوةريانة لة ب م ناضيَوةوة خةلَكي بة شةرةيف شارريضكةي سة وان بةة دوو   
ؤ طةةالَ بةةرِوو بهيَةنن    تراكوؤرةوة رِريشنت بةؤ ناوضةةي نةةورريلَي و نةةوةرو كةوتةةو بةاالَمب      

كةثري باش بؤ مامؤسوا مال ئةمحةدو منالَ و ميوانةكاني دروست بكةنه بةةالَم ىةةدةري   
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خوا مةكينةكة وةرطةةرِابوو مةةراا و داخيَكةي نريري دا بةة مامؤسةوا و دريسةت و برايةاني        
 مامؤسوا.

 لة: ال ئةمحةد لةو ماوةيةدا ثيَي هةلَ دةسواو ئة امي دةداةئةوةي مامؤسوا م -

  .ييوتاري بة ثيَزي رِريذي هةين -
  .ئامؤذطاري ثرسةو سةر ىةبران -

 وتةي يادةكان لة مولودو ئي راو معرال و هجرةت و شةواني ىةدر و.. -
نووسيم بابةتي نيندوو بة سةودو نرير طةرنط بةؤ الوي ئةةو رِريذةو كؤبوونةةوةي دةيةان        

 مؤسوا.ثياو و طةن  و الو لة دةوري مزطةوت و دةرسةكاني ما

بةالي منةوة ئةةوةي يةةكيَكي وة  مامؤسةواو مامؤسةواياني بةةرِيَزي تةر ئةةيان كةرد بةة          
مةلَبةنةةديَكي حزبةةي و سةةةنوةريَكي رِريشةةنب ي و رِيَكخراويَكةةي كؤمةةةلَطاي مةةةدةني ئةةةم   

 نةمانة ئة ام نة دةدرا.
وىف ئةةكرد   ئةنانن بؤضي؟ ضونكة ئةو رِريذة ئيماندار خؤيي و مالَ و ط شان و منالَةكاني

بؤ خواو نةسرية و مةعاش نةةبوو كورسةي و ىةنةشةة و ئؤنمؤبيةل و دةبةَل و دَيةَل نةةبوو         
وماندوو ئةبويته دلَت لة خزمةتي رسةوالؤة دا ئةحةسةايةوة تينويَويةت بةة باسةي رِةيةان       

 ئةشكا.

 ئولطوت خةباؤ و مصع  و سومةية و نةن ة و بةنان و نةين  غةنالي بوو.
مةودودي و اىبال و نةهاوي و صواف مةشةخةالَني رِيَطةات بةوونه بؤيةة     بةننا و نورسي و 

 نرير طةورة سةيري ئةو جوهد و جهادة دةكةم.
بانطةةةوان بةرنامةةة و مةنهةةةجي كةةاري هةةةموو ئي ةةالم خةةوانيَكي وريةةا و ئةةانا بةةوو لةةةو  -

 رِريذطارةداه مامؤسوا مال ئةمحةد كاكة ومود يب ضاكي مةردانةي ليَ كردبوو بة الدا.
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نرير جوالَن و تةىاال بؤ طةياندني ئي الم و ششةاري حكومةةت و حزبةي حةاك  لةةو الوة و       
مارك يةت و شوعيةت لةةم الوة كاريَكيةان ئةةكرد مامؤسةوا و موسةؤَمانان لةةم ىؤناخةةو        
ىالَبةي خؤياندا جيَطايان نةبيَوةوةه سةرهةلَداني جيهادي ئةشغاني دذ بة لةشكري سةوري  

 و سةرهةلَداني شؤرِشةي ئي ةالمي ئَيةران لةة بنةا طةويَي ئيَمةةي        رِووسي و شكانيان لةويَ
كورد لة كوردسواندا و باركردن و بانط كردن و طرتن و كوشنت و شةرِي بيَ شةةرِي عيَةراا   
و ئيَران كاريَكيان كرد هيجرةتيب شةرن بيَةةته دواي دةرضةوون لةة كوردسةواني عيَةراا و      

ي بةةةعس و ىرِكةةردن و كةةاولكردني كةةوردو  ط سةةانةوة لةةة ئؤردوطاكةةاني ئيَةةران و ششةةار 
كوردسوان وة لة مةيدانا غائ  بووني ئي الميةكانه دةسةوةية  لةة نانايةان شةارةناياني     
ئايم ئي الم بة ئيجويهاد و اسونباطيَ  لةةو نةمةو و نةمانةةدا كرديةانه بةة ثيَوي ةويان       

لةة مةنلَومييةةتي طةةلي     ناني ئةبيَ جوهدو جيهاديَ  بةرثا بكريَت و رِابطةيةنريَت بؤ دشةاو 
كورد و بؤ ثاراسوم بةها باالَكاني ئي الم و نةشةوتاني ئةو هةموو طة ة خويَن طةرمةةي  
لة ناو صحوة و رِيةزي برايةاني موسةؤَمان و مةدرةسةةكاني تةري ئي ةالمدا جيَطةةيان نةة         
ئةبوويةوة و خؤيان بةؤ كةؤنرتريَل نةة ئةةكرا بةرامبةةر ئةةو هةةموو سةوةم و سةوكايةتي و          
طالَوةجارِييةةةي بةةة ئي ةةالم و موسةةؤَماناني كوردسةةوان ئةةةكراه بؤيةةة لةةة دواي هيجةةرةت    
جيهةةاديب دةسةةر ثةةيَ كةةردو مامؤسةةواو مامؤسةةواياني تةةرو ضةةةند هةةةنار كةةةس ضةةوونة 

 مةيداني خةبات بؤ رِنطاري كورد و كوردسوان بةالَم بة ئايدريلؤجيايةكي ئي الميةوة.
ةلَ  رِةخنة و تانة و توان  بطرن و بطرنةة ئةةو جيهةاد و    لةوانةية ليَرة و لةويَ نريريَ  لة خ

 اجوهادة بةالَم من دلَنيام هةركةس ئيب نةكاو دانيشيَ هةرطيز هةلَة ناكا.
ياريزان و ياري ضي لة طؤرِةثاني ياريدا كةف ئةضةرِيَنن و شؤَثةي عارةىيان ديَت و طورِي 

ةرامبةةريان ببةنةةوةه بابةاي نةاو     بؤ ئةخؤنةوة شوتيَ ليَ بدةن طؤلَيَ بكةةن و طةرةو لةة ب   
مةدرةجةكةش خةريكي بيب ي خواردنةوة و نةسوةلة خواردنة نوو نوو ئةلَيَ دة  ىاضت 
بشكيَ توخوا ئةوة شوت ئاوا ليَ ئةدريَت؟  بةة هةةرحالَ هةرضةي كةراوة ئةرِواتةةوة بةةر       
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و سةزاي   ( خيَرو شةةرِ ثاداشةت  بارةطاي خواية  هيضي ليَ وون نابيَت و لةسةر  
 داناوة.

 لة خشوةي ثاي مور ئاطا و خةبةردار  

 صاح  رِةمحةتة و غةنةؤ بيَ شومار  
 لةويَ دةر ئةكةويَت ضي بؤ خؤا بووة و ضي بؤ خؤم.

 بةلَيَ هةر سيَ ضمكةكة لة ذياني مامؤسوادا رِةنطي دابوويةوة. 
بزووتنةةوةي   بووني مامؤسوا لة مزطةوت نةبيَ لةة ميحةراؤ و سةةر مينبةةردا بيَةت لةة       -

رِنطارخيوانيدا  ئةبيَ ثيَشةنط و ثيَشةوا بن تا خةلَ  بةرضاوو رِيَطاي رِوون بيَت و نةكةونة 
بةرو ثشر رِيَه بةالَم دوو هةلَةي طةورة رِووي كردريتة بزووتنةوة و اليةنةة ئي ةالميةكان   

 و ناناياني ئايم بة بؤضووني من كارةكةي شيَواندوة و ثة ةري كردووة:

انايةةان بةةزانن و نةةةناننه بوةةوانن و نةةةتواننه نريريَكمةةان ثيَمةةان وايةةة لةبةةةر ئةةةوةي   ن -1
مامؤسةةواو مةةةالين هةةةر ئةةةبيَ سةةةرو سةةةركردة بةةوه ئةةةطينا طوناحةةةو عةيبةةةو بةةؤ ديةةن 
نةرةري هةيةةة و ناكريَةةت نانةةا رِابةةةر و ئيمانةةدار و بةةةرثرس و ىةةاني نةةةبيَته كةةة ئةةةم      

م. كةار لةة ئي ةالمدا بةة ثَيةوةري نانةو و تةوانو        بؤضوونةش نرير دوورة لة رِريحي ئي ال
ئةدريَت بة سةر ئةندامةكانداه نة  بة ثيَي ناوونيشان و بنةمالَةةو ثيَشةينة لةة دينداريةداه     
ئةطةر ثيَي نةبيَت نايدريَرَه نريريَ  مامؤسواي شارةنا لة عؤومي شةرعي وانيةان هيَنةا لةة    

و نةةاو و نةةاتؤرةي حيزبةةيه جةةا دوو  مةدرةسةةة و ميحةةراؤ و مينبةةةر بةةؤ ميَةةزو كورسةةي   
نةرةرياندا يةكيَ: خؤيان ثوكانةوة و شةةوتانه دوو: كةارة ئي ةالميةكةش وة  ثيَوي ةت     

 ئةنةجام نةدرا و نادريَ.

رِةوت و بزاوت و الية سياسية ئي الميةكانيب تا ئةندانةية  خزمةةتيان بةة نانايةان     -2
 ردني نانايان لةبةر:نةكردو كاريان نةكرد لة سةر طةشة ثيَدان و كاراك
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لةناو ئي الميةكاندا بةلَطة نةوي وة مةالو كاري سياسي كوجا مةرحةباه لة رِوو بةزةو   -م
نةردةخةنةت ثيَشكةش دةكةن بطرة دةسويشت ماض دةكةنه بةالَم دواي دةرضوونت لةة  

 ئؤرطانةكةه بيَ ىةنا بيَ بؤ نارِريي جتويدي خؤت خبويَم و بةرنويَذيةكةت بكةيت؟  
ناناي حيزبي بةضاو ئةبيمَ و بة طويَ ئةبي رَ ئةوانةةي ئةةو ثيَةي طةيانةدن بةانطي       -ؤ

كردنه وا شرِين لة حزؤ و حكومةتداه لة سةشةرو سياسةتداه لة خانوو ىةنةشةةو ىةوالَةةدا   
لةمةعاش و مةعيشةتدا كورِو كضةكانيان هةةر بةة ىوتةابي كؤليَةذ و بةرثرسةي سةةنوةر و       

الَي مامؤسةوا و منةةالَي مامؤسةوا و ذنةةي مامؤسةوايبه ئةةةبيَ    ئؤرطانةةكاني حيةزبو    مةة  
م اتطري ئةبو نةرِو وةيس ال رن و بشري حايف بنه بؤية مامؤسةوا دوو مةةراا و دوو داخ   
و دوو هيَرش و دوو دةردي بةَي دةرمةان رِةطةي حةةياتي س ةت ئةكةةن و كةمةةري شةل         

 ت.ئةكةن و لة ىةالنيب ئةبيَت و لة مةالنيب بة جيَ ئةميَنيَ
وة  جاري جاران مةاليةتي ثا  و بيَ طةردي بؤ خوا صولَحاوي ثيَ ناكريَ ضونكة ثةتاي 
حزبايةتي ثةكي خ وووة و لة ناو جةماوةردا ليخن و ضؤَكن بووة و شاس و تايةديب ليَةي   
ناكاتةوة و ىورئانة رِةشي شوا  م اوليب لة مل بكات دةسر ثيا بةدا هةةر بةاوةرِي ثةيَ     

 ي  و ثةر لةي تيَ ئةطةن.ناكةن و بة تاكو
لةو اليشةوة لة حيزبدا رِريذي مةتريَ بؤ ثيَشةوة و دوو مةتر بؤ دواوة ئةرِواته ئةطةر نرير 
خاتري بطرن لة كؤمةالَيةةتي ررِيَلةي كةاراي ثةَي دةبيةننه ذنةي منةالَي لةةبار بضةَي و مةالَي           

وانة ئةةكات  خةرمانيان ب وتيَ و مةجؤي ي تةعزيةو صوحل و بروسكةيةكي ساردو سرِ رِة
و نرير جاريب لة بةر نةبووني كات تةنها ناوي اليةني بروسةكة نيَرةرةكةة ئةخويَننةةوة و    

 مامؤسوايب هاتةوةو هيضيان نةداية.
بةالَم ئةطةر مامؤسوايان رِريلَي باو  و رِيَطاي بةهةشت نيشاندان و بةيان كردني ئي المي 

ووداوةكةاني رِريذ و ثيَشةكةوتم   ثا  و بةيَ طةةرديان ببينيايةةو لةة جيهةاني سياسةةت و رِ      
نةخيَر لة ثاشكؤ  -تةكنةلؤجيا بة جيَ نةماية هةناري خيَر و دوو هةناري بةرةكةت بوو. 

و ضةمةلةىدان ئةوةتا ئةيانةويَ ميَزةرةكةي ىاني كؤمةاري مهابةاديب ال ببةةن و مةؤركي     
 ئي المي بة ية  بة يةكي ئةو ثيَشةوايانةوة نةميَمَ.
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اتيَ  مردني عالةميَكةة نانةايب بةة ئةنةةدانةي ررِيَلةي لةة ذيةان و ذيةم         بةلَيَ مردني ع -
ئاينةكةي و طةلةكةيدا بؤشايي دروست ئةكات بة مردن و شةهيد بوونيه بةةالَم   

( خةوا جيَطةاي ثةِر بكاتةةوة و ئةةويب لةة بةهةشةودا        (  
 حبةسيَوةوة.

لة تبون و شؤَةذانيَ  رِووي لة بزووتنةوة و رِةوتة ئي الميةكان ثيَب وةشاتي مامؤسوا  -
كردبوو بة مردني مامؤسةوايب كةةليَنيَكي تةرو خةةميَكي تةر رِووي لةة بزووتنةةوة كةرد و         
موسؤَمانان و ئي الميةكانيب نانايةكي رِريشنب و خاوةن هةلَويَ ت و بويَريان لةة دةسةت   

 دةرضوو.
و كةار و هةةواداران و ىوتابيةاني و هاورِيَبةاناني ئةوةيةة      ثةيام  بؤ منالَةةكاني و كةةس    -

بزانن و بةرِوانن ضةي  ئةمحةةد كاكةةي يةاالَنثيَ(ي كةرد بةة مامؤسةوا مةال ئةمحةةد كاكةة            
ومودي موجاهدو موشةس و رِريشنب و رِةوان بيَذ هةولَي بؤ بدةن بةلَكو يةكيَ تري وة  

 (. ئةوتان تيا هةلَكةويَ  

 

 مامؤستا هاورِيَ محةممةد ئةمين ةم:ينؤزدة 

 بانطخوازى ئيسالميي:

نريرن ئةوانةي كة لة ماوةي تةمةنياندا بة ناناو ثياوي ئايم ناو دةبريَن و لةةو رِيَطةيةةوة   
م كةةميان خةواي طةةورة ىبولَيةان لةسةةر نةويةدا بةؤ        بة ثؤةو ثايةةي بةةرن دةطةةنه بةةالَ    

دادةنيَ و خؤشةوي ت دةبن لة دلَي خةلَكداه ضةندين نانامان بيم كةة ضةةندين كويَة  و    
نووسةةراويان لةةة دواي خؤيةةان بةةةجيَ هيَشةةت كةةة بةةة ثيَوانةةةي نان ةةره ئةةةو كويَةة  و     

ةوةو لةسةةةر رِةشةةةي نووسةةراوانة ثةةرِ لةةة نانيةةاري و نان ةةنته بةةةالَم ناضةةنة دلَةةي خةلَكةة   
 كويَبخانةكان تؤني ميَذوويان لة سةر نيشوووة.
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خةلَ  نياتر نووسراوي ئةو كةسانة دةخويَننةوة كة لةة ذيةاني خؤيانةدا كاريةان بةة وتةةو       
نوسينةكاني خؤيان كردووةو نيةاتريب بةوانةةي كةة خويَنيةان لةة ثيَنةاو ئةةو مةسةةلةدا         

يَنةاوةدا سةةرو مالَيةان دانةاوة. دةبةيَ كةسةيَ        رِشوووة كة باوةرِيان ثيَي هةبووةو لةةو ث 
باسي بانطةوانو جيهاد بكاته خؤشي باوةشي بة دونيادا كردبيَ و بوبيَوة ئةلَ ة لة طةويَي  
سوةمكارانه كةسي وا دةبيَت خةلَ  تا ضةند باوةرِيان بةة ى ةةو دروشة  و نوسةينةكاني     

انانيَ هةةتا لةة دةسةر    هةبيَ ميؤؤةتي ئيَمةش بةة داخةةوة ىةةدري ثياوضةاكاني خةؤي نة      
نةضيَه لة رِريذانيَكدا كة لةنريربةي مينبةرةكاني كوردسوانةوة دوعةا بةؤ  ال ةيد الةرئيس(     
دةكراو بة شان و بالَيدا هةلَدةدراه ثياوانيَكي ميَزةر سثيي و ميَزةر ثا  بوونة ثيَشةةنطي  

ئةةوان   هيجرةت و رِةمزي جيهاد و م اوةمةت لة دذي تاغوتي سةةردةمه رِاسةت بوونةةوة   
تةنها ثةروةردةي حوجرةو مزطةوتةكان بةوون و الويَةر خؤيةان بةة شةىيَيايةةتي بةسةةر       
بردووه بةالَم سةةتانديان كةة لةة ررِيذي ثيَوي ةودا موجاهيةد و ثَيشةمةرطةي سةةنطةريب        
ئامادةن خويَم خؤيان برِذن هةتا بي ةتيَنن كة رِاسنت لة طةةلَ خةواو خةودي خؤيةان و     

وتاري بؤ دةدةن و كويَيب بؤ دةنووسنه منونةي ئةوانةش جةنابي  ئةو جةماوةرةشي كة
مامؤسوا ئةمحةدي كاكة ومودة كة عيؤ  و عةمةل و ئيخالسي بةؤ ثةةروةردطاري خةؤي    

( بةةجؤريَ  كةة سةةدان طةة ي موسةؤَمان      تيَكةلَ كردبوو  
بالَوكراوةكانيةوة ئاشنا بة رِيَبةاني ثةاكي    لةسةر دةسر ئةو و لة رِيَي كويَ  و ناميؤكة و

ئي الم بوون وه شيَري ئي الميَكي عةمةلي بوون كة بووانن لة ذياني واىيعدا جيَ بة جيَةي  
بكةن و كاري ثيَ بكةنه شيَري كردن كة بؤ ئي الم بذين و كار بة ئي الم بكةن و بيكةنةة  

ت كة لة ناو تاريكي جةهل و نةشاميةدا  بةرنامةي ذيانيانه دةبيَت ض كاريَ  هيَندة ث رين بيَ
مةةؤميَكي ئيمةةان و ع يةةدة ثةةاكي هةلَبكةةةيته مامؤسةةوا ئةمحةةةد خةةؤيي و مامؤسةةوا خةةوا 
وي وةكاني هاورِيَي بوونة هةلَط سيَنةري ئةو مؤمة لة رِريذة تاريكةةكاني ثةاش ئةةنفال و    

تةسؤي  دةبوونةةوةه  كيميابارانداه لة رِريذانيَكدا كة خةلَكاني تر ثؤل ثؤل ضةكيان دادةناو 
ئةوان سةر لة نويَ شؤرِشيَكي نويَيان هةلَط سانده بةةالَم ئةةجمار شؤرِشةي ثةرِ ضةة  بةة       
باوةرِي يةكواثةرسر دذي نولَ  و بيَ باوةرِيه شؤرِشي ىورئان و بةرنامةي ئي ةالم دذي  
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يَ مؤوث رِيَضكةو رِيَبانة ئيَكس ثايةرةكان كة ميَش  و دةرووني كورديان بؤ دةيان سالَ ث
كردبووه ئةوةندةي كة من مامؤسوا ئةمحةدي كاكة ومودم دةناسي بةةردةوام هؤكةاري   
يةكخ ةةنت و ثاراسةةوم يةةةكرِيزي موسةةؤَمانان بةةووه ضةةةندين جةةار ئاطةةادار بةةووم كةةة        
بزووتنةةةةوةي ئي ةةةالميي دةطةيشةةةوة ليَةةةواري هةلَوةشةةةان و لةةةيَكرتانان و بةةةة هةةةةولَ و 

ةكي بةرِيَزي تره برينةكاني سارِيَذ دةبوونةةوةه ضةونكة   ماندوبووني ئةو و ضةند مامؤسواي
هيَندة هةيبةت و رِيَزي هةبوو كة هةموو الية  رِيَزي ليَ بطرن و لة ى ةةي دةرنةضةنه وة   
لة شةتواكانيشيدا هةميشة دةست ثَيشةخةر و ضةاو نةةترس بةووه وة تةةعامولي لةة طةةَل        

ةتواكاني ئةةويان رِةت دةكةردةوة و   واىيعدا دةكرده بؤية نرير جار ئةوانةي كة ئةو كات ش
ثيَيان ىبولَ نةدةكرا ئةمرِري خؤيان هةمان شةةتوا دةدةن و كةار بةة شةةتوا كؤنةةكاني ئةةو       

 دةكةن.
من كة دةضوومة خزمةتي لة مالَةكةةي خؤيةدا رِةشنووسةي تةش ة ةكةي خةؤي نيشةان       

 دةخواسةت  دةدام و ثرِريذة نووسينةكاني خؤي بؤ باس دةكردمه منيب ثرِ بةة دلَ ئةاوامت  
كة رِريذيَ  بيَت و بوواة وةكو جةنابي مامؤسوا خزمةتيَ  بؤ ىورئةان و بةة ئةايم ئي ةالم     

 بطةيةة لة رِيَطةي نوسينةكامنةوة.

 :ودى ئازادي مامؤستا مةال مةحمو بيستةم 

 مامؤستاى ئايينى و دؤستى ديَرينى مامؤستا:

بةرِاسر جةنابي مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود خواي طةورة لةطةلَ ثيَغةمبةةران  
جةةةنابي  خةةؤيه و صةةدي و و شةةهداو صةةاحلو كةةؤي بكاتةةةوة لةةة بةهةشةةوة بةرينةكةةةي

مامؤسةةوا يةةةكيَ  بةةووة لةةة داعيةةة بةةةرنةكاني ئي ةةالمه وة بةةة تةةةوذميَكي نرير طةرمةةةوة  
بانطةواني كردوة بؤ ئي المه وة ىةومي كورد لة كوردسوان بة تايبةت كوردسواني عيَراا 
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ىةرناري ئةم ثياوة هةلَكةوتووةنه ضونكة سةرضاوةيةكي رِريشنب ي بوو لة كوردسةوانه  
امؤسوا مةال ئةمحةد دةريايةكي رِريشةنب ي بةوو سةةرواني كردبةو بةؤ سةةر       وة جةنابي م

طةةة ان و الوان لةةة برايةةان و خوشةةكانه هةةةر بؤيةةةش خةةةلَكيَكي نرير تامةةةنرريي هةسةةوة 
 جوانةكاني بوون.

بةدواوة هؤطري بومه وة خؤشةوي ر ئةم ناتة لةناو دلَمةا   1979وة بةندة لة سالَةكاني 
ة هةنديَ  جار لةطةلَ  كا  مةال عؤي سةالجة رِةمحةتي خواي جيَطةي خؤي كردبوةوةه و

ليَيبَ لة سؤيَمانيةوة دةضوين بؤ جممع س وان لة خزمةةت جةةنابيا طةويَ بي ةر وتةاري      
 جومعةي ئةبوينه وة بةهرةمةند ئةبوين لة وتارةكةي جةنابي مامؤسوا.

اوةكاني و وتارةكةاني:  لةةرِيَي نوسةيم ثةةرِ    مامؤسوا لة رِوانطةي بانطةواني بةؤ ئي ةالمه  
دةركةوتوة كة ثياويَكي هةلَكةوتو و دلَ ؤن بووة بؤ ئي الم و طةلةكةيه وة  هيجةرةت و  
كؤضةةكردني بةةة صةةيفةتي نةةاوانة لةةة ىةلَةةةم دةدريَةةت لةةة ذيةةاني مامؤسةةواداه ضةةونكة       
رِةنطدانةةةوةي ئةةةخالىي ثيَغةمبةةةرو يارةكةةاني لةمةةةدا خةةؤي دةنوانةةده وة لةةة رِووي        

اويَ  بوو موجاهيدو تيَكؤشةر دذ بةسةوةمي بةةعس و هةةر دام و دةنطايةة      جيهادةوة ثي
كة دذ بة ئي الم و موسؤَمانان بيَته وة ب ي جيهاد يةكيَ  بوو لة صيفةتة بةةرنةكاني و  
بة كةردةوةش سةةتانديه بؤيةة يةةكيَ  بةو لةسةةركردة ضةاالكةكاني بةزايف ئي ةالميي و          

يه ئةةم مامؤسةوا بةةرنةمان بةة دةرضةوني لةة       تةوذمي طةرمي ناو بزووتنةةوةي ئي ةالمي  
ناومان كةليَم طةورةي دروست كرد لة بةواري دارِشةوم وشةة جوانةةكانيه وة بؤضةوونة      
ناوانةكانيه وة ىةلَةمة رِةنطينةكةيه وة هةروةها ئةم مامؤسوا بةرنةمان بة موشةس ي 

طةةواهي ئةةوة   ىورئان لة ىةَلةةم ئةةدراه ضةونكة تةش ة ة كورديةكةةي هةةموو ىورئةاني        
دةدةن كةةة مامؤسةةوا مةلةةةواني دةريةةاي ىورئةةان بةةووه وة داوا دةكةةةين لةةة ىوتابيةةاني    

 مامؤسواو هةلَطراني ب ي ئةوه هةمان رِيَطاي ئةو بطرنه

داوامان هةية لة خواي طةورة ئةم مامؤسوا ئانيزةمان لة بةهةشر بةرين جةيَط  بكةاته   
.. امو
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  :مةعروف ئيبراهيم تاهير كتؤردبيست و يةكةم 

 هةوليَر -نووسةرو رؤشنبيرى ئيسالميي

من بةرِيَز جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحودم ناسي لةناو بزوتنةوةي ئي ةالميي   -
نه بة م ثَيشةرت لةة رِيَطةاي نووسةينةكاني ئاشةنايةكي تةةواوم هةةبوو بةة          1992لة سالَي 

كةسةةايةتي وثؤةةةي نان ةةويي و رِريشةةنب ي ئةةةو كةلَةةة ثيةةاوة. لةةة كةةاتي بوومنةةان لةةةناو   
بزووتنةوةي ئي الميي و بةتايبةتي كاتي بوومنان لةة ناوضةةي هةلَةةةة نرير لةة جةةنابي      

باوةرِم بة ب و بؤضوونةكاني هةبووه مومانةو سي ةي تةواوم مامؤسوا نزي  بوومه ضونكة 
هةبوو بة شارةنايي مامؤسوا لة بوارة جياكاني شي هي ئي الم و مةنهةبةةكانيه هةةروةها   
لةكاتي وة مدانةوةي ثرسيارةكاني خةلَ  ثؤةي شارةنايي و تيَطةيشوم ىةوولَي جةةنابي   

نيةةاتر دةردةكةةةوت. ئةةةو كةسةةةي  مامؤسةةوا بةةؤ بةةوارة جياجياكةةاني نان ةةر ئي ةةالم   
كويَبةكاني جةنابي مامؤسةواي خويَندبيَوةةوة ثةاكي عةىيةدةو شةارةنايي مامؤسةواي بةؤ        
دةردةكةةةويَته ئةةةوةي شةتواكانيشةةي خويَندبيَوةةةوة ئةةةوا ثؤةةة بةةةرني مامؤسةةواي بةةؤ     
دةردةكةويَت لة بواري شي هي ئي الميي بةة هةةموو مةوهوبةة جياجياكانيةةوةه هةةروةها      

يي لة رِاي ناناياني سةةردةميب هةةبوو. لةة نرير بةوارو لةةنرير مةسةائيؤدا جةةنابي        شارةنا
مامؤسوا دةيوواني بة ئيجوهادي خؤي وة مي دلَنياي ثةرِ لةة نان ةت ورِاي نانايةان بداتةة      
خاوةن ثرسيارةكة. نرير جةار بةة جةةنابي مامؤسةوام دةوت كةةوا ئةةم وة مةة شي هيانةة         

كوةابيَكي سةةربةخؤه لةة وة مةدا دةيةوت مةن هَيشةوا         هةمووي كؤ بكاتةوةو بيخاتة تؤي
نةمووانيووة تةش  ةكةي ىورئان بطةيةمنةة ضةاثه كةةالي مةن نرير طةرنطرتة لةة هةةموو        

بةةة م سةةوثاس بةةؤ خةةوا تةش ةة ةكةي كةوتةةة بةةانارو بةردةسةةر   هنووسةةينةكاني تةةرم.
 كي نرير جوان. يَنيخويَنةراني بة شيَوةيةكي نرير ناياؤ و وخةت و ديزا
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جةنابي مامؤسوا لة سةرةتاي سةر هةلَدانةةوةي بة ي جيهةادو تيَكؤشةان لةة سةا ني        -
هةشواكان رِريلَيَكي نرير كاريطةري هةبوو لةةو بوذانةةوةو سةةرهةلَدانةوةه ئةةويب بةة دوو      
شةةيَوة بةةووه يةكةةةميان: شةةيَوةيةكي بةةةرشراوان و طشةةوط  بةةوو لةةة هةةةموو ناوضةةةكاني   

ني و ب و بوونةوةيان بةناو طة ةكانه دووةميان: نيةاتر  كوردسوان لة رِيَطةي نووسينةكا
ناوضةيي بوو لة رِيَطةي ووتارةكاني هةيم و كةاتي بؤنةة ئايينيةةكان و كؤمة يةتيةةكانه     
كة نريربةي خةةلَكي ناوضةةكة سةووديان لَيةوةردةطرت و دوايةي لةة رِيَطةةي كاسةيَت بة و          

 دةبؤوة ناو جةماوةر.

ا بؤ طؤشكردني جةماوةر بةطشر و طة ةكان بةتايبةةتي  ئةو هةو نةي جةنابي مامؤسو
لةسةر تيَكؤشان دذي نالَ  و سةوةمكاران و وةسةوان بةرامبةةريان و خزمةةت نةةكردنيانه      
ئةوة باشرتين شيَوةي جيهاد و تيَكؤشةان بةوو كةة مامؤسةوا ئةة امي دةدا دذي رِذيَمةي       

و خةةلَكي ناوضةةكة بةؤ سةةر      بةع ي سوةمكار. كاتي كؤض كردني نانايان و ثياومةاىوالَن 
سةةنوورةكان مامؤسةةوا ثيَشةةةنطي كؤضةةكاران بةةووه ثاشةةان بةةةردةوام بةةوو لةةة خةةةبات     
وتيَكؤشان تاوةكو رِاثةرِينه لةةو ضةةند ساَلةشةدا مامؤسةوا هةةردةم لةطةةَل يةةكرِيزيي و        
برايةتيي و تةبايي بةووه لةطةةَل جةةنابي مامؤسةوا مةةال عومسةان  رِابةةري بزووتنةةوةي         

 م(يب رِيَزو خؤشةوي ويةكي نرير تايبةت و بةرني هةبوو.  ئي ال

ئةوةي طرنط بوو جةنابي مامؤسوا ئي الميي نرير بةة طشةوط ي وةرطرتبةووه ضةونكة      -
لةةكاتي خةةةباتي ضةةةكداري واني نةةةهيَنابوو لةةة كةةاري بانطةةةوانو نووسةةو و ثيَطةيانةةدني  

شيَركردنةي ىوتابيةان بةة نان ةوة      رِريلَةي باوةرِدارو خةباتطيَره هةروةها بةةردةوام بةوو لةة   
شةةةرعيةكان. ضةةونكة لةةةو بةةاوةرِة دابةةوو كةةةوا دةبةةيَ دةسةةر ىةلَةةةم و ضةةة  هاوشةةاني 

 يةكرتي بن لة خةباتكردندا ئةطينا سةركةوتن بةدةست نايةت. 
جةنابي مامؤسوا هةروة  ضؤن لةناو بزووتنةوة لةطةلَ برايةةتي و تةةبايي ويةكرِيزيةدا     -

ان شيَوة لة كاري رِاميةاريي و ثةيوةنةدي لةطةةلَ اليةنةةكاني تةري نةاو       بووه  ئةوا بة هةم
كوردسوان هةمان ب وو بؤضووني هةبووه ضونكة لةو باوةرِةدابوو كةوا كوردسوان مولَكي 
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هةمووانةو بةهةموويانةوة جوانةه جيَطةي هةمووان دةبيَوةةوةه  بةة هةموويانةةوة ئينجةا     
جةنابي مامؤسوا يةة  خاسةيةتي تةري هةةبوو لةة نرير      دةتوانن بةرِيَوةي ببةين. هةروةها 

كؤبوونةوةكان داكةؤكي دةكةرد لةة خزمةةت طةيانةدن بةة ناوضةةي هةَلةةةةو هةةورامانه          
ضةةونكة دةيطةةووت ئةةةو ناوضةةةية نرير خزمةةةتي شؤرِشةةةكاني كةةوردو اليةةةن و ثارتةةة        

ة جيهةان و  رِامياريةكاني كردووةه هةروةها وة  ناووكيَ  بووة بؤ ناسيم كيَشةي كورد ب
هيَنة ثيَشةوةي دريسيةي كورد لة دانوساندنة نيَو دةولَةتيةةكانه بؤيةة خزمةةت طةيانةدن     

 بةو ناوضةية بة ئةركيَكي سةرشاني خؤم و هةموو شورشطيَريَ  دةناة. 

لةةة كؤتاييةةدا دةلَةةيَ : خةةةبات و مانةةدوو بةةوون و هةولَةةةكاني ئةةةو نانايةةة نرير بةةة نةةرخ    -
ين خةواي طةةورة ثاداشةي خَيةري بداتةةوةو بةبةهةشةر ثةان و        هةلَدةسةنطيَن  و داواكار

بيطةيةنيَوة ثؤةي شةهيدان و ثياوضةاكان و موجاهيةداني نةاو     بةريم خؤي شادي بكات و
 ئوممةتي ئي الميي. 

وةهيت طومانيب لةوة نية كةوا وةشةات كردنةي ثيةاويَكي ئةاوا بة  كةراوةو ررِيشةنب و         -
لةسةر كؤمةلَطةي موسؤَمانان و خةةلَكي كوردسةوان    نووسةرو موشةس  كاريطةري دةبيَت

و اليةنة سياسيةكاني ئي الميي و ئةواني تره بة م مامؤسواش لةةو ماوةيةةدا خةةلَكان و    
ىوتابيةةاني نريري ثةةةروةردة كةةردووةه كةةةوا شةةويَم ئةةةو بطرنةةةوةه هةرضةةةندة شةةويَن    

ني نووسةينةكاني و  طرتنةوة بةة واتايةةكي تةةواو نرير نةمحةتةةه بةة م بةة ضةاث طةيانةد        
شةتواكاني ووتةو ووتارةكاني تةا رِاددةيةةكي بةاش ئةةو كةليَنةة ثةِر دةكاتةةوة. هةةناران         
رةمحةت بؤ طياني مامؤسةواي بةةرِيَزمان وبةراي خؤشةوي ةومان جةةنابي مامؤسةوا مةةال        
ئةمحةد كاكة مةةمحود. هيةوادارم خةواي طةةورة لةة تةمةةني نةةوةكاني نيةاد بكةات بةؤ           

باث يان.  تةواوكردني رِيَطةي باو  و وخزمةتي ئي الم 
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  و دووةم: دكتؤر محةممةد ئةحمةدبيست 

 ئةندامى )م. (ي يةكطرتوو:

ناسةةوث ثةيوةنديةةةكاني بةنةةدة لةطةةةلَ خواليَخةةؤش بةةوو " بةوي ةةر خةةودا" جةةةنابي    
ةشواكان ئةةوكات بةةرِيَزيان   مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحود دةطةرِيَوةةوة بةؤ كؤتةايي حة     

مالَيان لة خورماَل بةووه بةنةدةش بةةهؤي ئةةوةي خةزم و كةسةيَكي نريرمةان هةةبوو لةةو          
شارةو بنةماَلةي خوالَيخؤش بةووش يةةكيَكن لةةو بنةما نةةي كةبيَجطةة لةةو ثةيوةنديةة        
ئيمانيةي بةنةدة وة  الويَكةي هةَل ةورِاوي ئةةوآ رريذانةي رابةووني ئي ةالمي وه جةةنابي         

مؤسوا وة  نانايةكي بانطخوانو دياري نةاو هةةمان رابةوون ثةيوةنديةةكي خزمايةةتيب      ما
بةةةهؤي خزمةةاني طونةةدي يةةا ن ثيَةةوة ثيَكةةةوةي بةسةةوبووين ث هةةةرجارةي سةةةرداني     

 خورمالَمان بكرداية نرير بةدلَطةرميةوة ثيَمان خؤش بوو سةردانيان بكةين..

ري خواليَخةؤش بةوو جةةنابي مامؤسةوا مةةال      لةوكاتةدا ئيَمة كؤمةلَة الويَ  بةووين لةة دةو  
وةمةدي مةال صاحل شارةنووري كؤبووبووينةةوةه هةةردوو مامؤسةواي خواليَخةؤش بةوو      
ثةيوةنديان بةهيَزبوو سةرداني يةكديان دةكرد ئةو سةةردانث ئامشةؤية بةؤ ئيَمةةي الوان     

 مايةي طورِوتوث خؤشةوي ر نيادي ئةو بانطخوانة بةرِيَزانة بوو.

يةةة كةةة بةةةرِيَز مامؤسةةوا مةةةال وةمةةةد طةة ا لةاليةةةن دةنطةةا ئةمنيةةةكاني رذيَمةةي    هةربؤ
بةع ةوة نرير ناسؤريَكي طةورةي هةبوو لةسةر نامخةانه بةة م نريرمةان ثةآ خةؤش بةوو       
خواليَخؤش بوو مامؤسوا مةةال ئةمحةةد ئامةادةيي دةربةرِي بةؤ ئةةوةي بَيةتث لةةجيَطاي         

م وتةاري باسةي هةلَويَ ةر يوسةفي كردكةة      مامؤسوا شةارةنووري وتةار خبويَنةآثه يةكةة    
لةنيَوان نيندان كردن يان وة م دانةوةي ئةو كارة نارِةوايةي كة خيَزاني عةنيزي مصردا 
برِياريدا نينداني كةردن هةلَبةذيَرآ ئةةو وتةارةي وة  هةلَوَي ةويَ  بةوو دذ بةة طرتنةكةةي         

مرِري لةة طويَمانةدا دةنةط    مامؤسوا شارةنووريه ئةو وتارةي مامؤسوا لةو رريذةوة تاكو ئةة 
( كةة  دةداتةوةه ئيَ واش دةنطي كاريطةةري   

مامؤسةةوا ضةةةند جةةار دووبةةارةي دةكةةردةوة لةةة نامخةةدا مةةاوةو هةةةركاتيب لةةة ىورئةةان   



 

186 

خويَندنةةدا طةشةةوبمة سةةورةتي يوسةةف ئةةةو هةلَويَ ةةوةي مامؤسةةوام ب كةوتؤتةةةوةو       
 ىورئان خويَنآ بووبآ كة سورةتي يوسفي خويَندبآ بةهةمام شيَوة.هةركاتيب طويَ  لة 

لة سةرةتاي هةشوا كانيشدا كاتيَ  الواني رابةووني ئي ةالمي كوردسةوان كةوتنةة بةاسث      
خواسي ئةوةي كة ثيَوي وة ئيَمةش ريَكخ ونيَ  كؤمان بكاتةوةو ئةو بابةتةش بووبووية 

مي تةاواي ليَهةات رابوونةكةة دابةةش بةوو      طفووطؤي طةرمي نيَةوان الوانةي رابةووني ئي ةال    
بةسةر دوو بؤضووندا بةشيَكيان بووني ريَكخ ونيان نرير بة ثيَوي ةت دةنانةيث بةشةيَكي    
تريان بة ثيَضةوانةوة دذي درووست كردني ريَكخ نت بوونه ضونكة نياتر ىةناعةةتيان بةة   

 وة.رةوتيَكي طشر رابوونةكة بوو نة  خبريَوة ضوارضيَوةي ريَكخ ونيَكة

نانايانيب بة هةمان شةيَوة دابةةش بةوونه ثةاش ئةةوةي بةنةدة كةة يةةكيَ  بةووين لةةو           
كةسانةي بووني ريَكخ ونمان بةثيَوي ت دةناني ثيَمان طةشت كة مامؤسوا يةكيَكةة لةةو   
نانايانةي كة باوةرِي بة نةروور بووني ريَكخ نت هةية ئةوةندةي تر خؤشةوي رث ريَزي 

 يادي كردوو ثةيوةنديةكامنان توندوتؤلَ تربوون.مامؤسوا لة دلَماندا ن

بؤية هةرجارةي كةة دةطةرِاينةةوة لةة نانكةؤي موسةَل كةة "لةكؤلَيةذي ظيَونةةري دةمةان          
خويَند" بؤ دةظةري شارةنوور رريذاني هةيم خؤمان دةطةياندة س وان تا لة وتارةكةاني  

تيةدا دادةنيشةووثه   مامؤسوا بةهرةمةند بوه ثاش تةةواو بةووني وتةار هةنةدآ لةة خزمة     
 ماوةية  سةرىالَي ئالَ وطؤرِكردني ب وبؤضوونةكان بووين...

رريذيَ  لة كؤلَيذ طةرِامةوة بؤ مالَةوة كة مالَ  لة موسلَ بةوو لةة طةةرِةكي كفائةات كةاتيَك       
ناني مامؤسوا وة  موشاجةئةية  سةرداني كردين بةؤ مالَةةوة نريرم ثةآ خةؤش بةوو ئةةو       

خزمةتيةدا بةووين لةة مةالَي خؤمةان يةةكيَ  بةوو لةةو رريذانةةي كةة           شةوة كةلة مالَةوة لةة  
 هةرطيز لة ب م ناضآ.

ئامشؤو رةومتان لةطةلَ مامؤسوا ناوناوة بةردةوام بوو هةرضةند بةندة ئةةو   يثيثةيوةند
سةردةمة لة موسلَ دةم خويَند وة  ئةمرِريش نةبوو كةة تةةكنؤلؤجياو ثةيوةنةدي كةردن     

بةة م تةةنها هؤيةة  كةسةةالمةت بةوو تةةنها سةةردان بةووه         دنياي بضوو  كردووةنةةوةه  
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ضونكة لةبةر ئةوةي كارةكامنان نرير بة نهيَم ئة ام دةدا برِيار وابوو نامة يةكيَكةة لةةو   
 هؤيانةي كةلةوانةية الي دوذمن ئاشكرامان بكاته بؤية هةرطيز بةكارمان نةدةهيَنا...

كؤضي كرد بؤ ئيَرانث لةويَب ضةوونة نةاو    ئةو ثةيوةنديةمان بةردةوام بوو هةتا مامؤسوا
ريزةكاني بزوتنةوةي ئي المي ئيرت لةو كاتةوة برِيَ  دوور كةوتينةوة ليَ ه ضونكة بةندة 
تاكو ثيَب راثةرِينيب هةربةردةوان بووين لةسةر خويَنةدنث لةة موسةلَ بةووين ئةةوانيب      

 ضوون بؤ ئيَران...
برايانةةةمان بةةةردةوام بةةووه ضةةوونكة   لةةةدواي راثةةةرِينب دوو بةةارة ثةيوةنةةديث سةةؤني 

 كةسيَكي نرير نمان ش ينث مامةلَة خؤش بووه ئةطةر ضي بواري كارمان جياوان بوو...

لةكاتي جةنطي نيَوان بزوتنةوةي ئي المي و يةكيةتي نيشوماني بةنةدة وةشةديَكي حزبةة    
دةموواني ئةو كوردسوانيةكاة برد بؤ هةلَةةة بؤ ئاشوةوايي يةكيَ  لةو كةسانةي بةندة 

 كةش و هةوايةي بؤ دانوسوان ثيَوي ت بوو دةيرِةخ يَمَ جةنابي مامؤسوا بوو...
بةراسر مامؤسوا هةروة  بة وتارةكاني خزمةتي باشةي كةرد بةة ضةةند ئةوةنةدةش لةة       
ريَطاي نوسينةكانيةوة خزمةتي بة رابووني ئي المي دةكرده بةندة نرير بةهرةمةند بةووم  

جةةاريب دةسةةت خؤشةةي هانةةدامنان هةةةبووة لةةة خزمةةةتي دا لةةةو   لةةة نوسةةينةكانيث نرير
 بوارةدا.

بةندة لةطةلَ مامؤسوا هةرضةند دوورية جوطراشيةكانث جياواني مةيداني كارمان هةنةديَ   
دوري خ وينةوة لةية ه بة م خؤشةوي رث ريَزو سؤني تايبةةتي  بةؤ خواليَخةؤش بةوو     

 بةردةوام بووة...
زي نريرم بةؤ بنةمالَةةي سةةربةرني نانةاو بةانطخواني ناسةراوي       لة كؤتايدا ثاش س وو ريَة 

طةلةكةمانه لة خواي طةورة داواكارم كةلة نةوةي ئةو ثياوة مةننة كةسةاني مةةنن هةةلَ    
بكةونثه نةوةكاني هةرطيز ريَطا بةةخؤيان نةةدةن لةة بوارةكةاني بةانطخوانو ضاك ةانيث       

 .دةننان وة ئي الميةكاندا نةبآ تةمةني خؤيان بة خةرل ب
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 ت و سيَيةم: دكتؤر كةريم ئةحمةدبيس 

 نووسةرو روناكبير:

بة ني بةت مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوودةوة رِةمحةتي خواي ليَ بيَت من ثيَب 
اتي هةلَةةةةة نةةةمبينيبوو بةةة م لةةة رِيَطةةةي كويَبةكانيةةةوة ناسةةيبووم  و خؤشةة   كارةسةة

وي وبوو ضونكة ئةو كاتةي ئةو كويَبةكاني دةنووسي هةم نووسةري ئي المي كورداةان  
وةهةم مةالي غةخمؤري ئايينمان كةم بووه بطرة ئةميان نرير  -لة ضاو ئةمرِريدا–كةم بوو 

كو مامؤسواية  هةميشةة دةيطةوت ثشةكي ئي ةالمي لةة      لةوي يةكةم كةمرت بووه هةر وة
مةال لة هةموو اليةنةةكاني تةر كةةمرتةه بؤيةة شةويَكي ئاسةايي بةوو طةة اني ثابةنةد بةة           
ئايينةوة ئةو جؤرة كةسايةتييانة بناسن و خؤشيان بويَن و بةة ثةرريشةةوة كويَبةةكانيان    

 خبويَننةوة. 

رِاثةرِينةكةي هةلَةةة كؤضي كرد بؤ ئيَران  ئيَ وا بةتةواوي ب م ناية ئايا مامؤسوا دواي
يان دواي كارةسةاتي كيميةا بارانةكةةه بةهةةر حةاَل مةاوةي نيَوانيةان كةةم بةوو و شةويَ            
لةمةسةلةكة ناطؤرِيَته ئةيرت دواي ئةةوة مةن لةة نزيكةةوة مامؤسةوام ناسةيه رِاسةوة مةن          

رد لةة كؤبوونةةوةكان و   نةضوومة ناو بزوتنةوةوةو نرير لة نزيكةوة تيَكةلَي مامؤسوام نةك
لةكاتي كيَشةكاني نيَوان بزوتنةوة خؤيي و نيَوان بزوتنةوةو اليةنةكاني تةر تةا وةكةو لةة     
نزيكةوة بةزاة مامؤسةوا ضةؤن ب دةكاتةةوةو ضةؤن هةلَوَي ةت وةردةطرَيةت لةة مةسةةلة          

انراو جؤراو جؤرةكانداه بة م بة حوكمي نزيكي  لة مامؤسواي بةرِيَزو ثاية بةرنو ىةدر نةن
جةنابي مامؤسوا مةال عومسان رةمحةتي خواي ليَ بيَةته نيةاتر ئاشةناي مامؤسةوا مةةال      
ئةمحةد بووم و لةبةر تيَكةلَي ئةويب لة جةنابي مامؤسواو لةة مامؤسةوا صةديق نوو نوو    
بةية  دةطةيشةووه لةة سةةرجةم ئةةو بةيةة  طةيشةونانةو ئةوانةشةي كةة لةة خةةلَكاني           

كةوت كةة بةرِاسةر ئةةو كةسةيَكي غةةخمؤر و دَل ةؤنة بةؤ        نزيكيةوة دةمبي ت بؤم دةر
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ئي الم و حةن بةسةركةوتم دةكات و كاري بةؤ دةكةات و هةلَويَ ةوةكاني رِةنطدانةةوةي     
 ئةو كويَبانةي بوو كة ثيَشرت خويَندبوومةوة.

طرنطرتين خالَ كة لة مامؤسوادا بةدي  دةكةرد بةيَ نةش ةي و بةآ شيزيةي و دلَ و دةروون      
بوو كة بةرِاسر لةوانةدا شاطردي مامؤسوا مةال عومسان بةووه ئةةو نرير جةار     ثاكييةكةي

طةورةي دةكردم و سةرداني دةكردم لة مالَي خؤماندا بآ ئةوةي ضاوةرِواني ئةوة بيَت يا 
ئةوة ليَكبداتةوة كة ئةو هةموو جارة ديَوة مالَي من بيَ ئةوةي من بة طةويَرةي ثيَوي ةت   

 ةمةوة.رةددي نيارةتةكاني بؤ بد

يةكيَكي تر لةو خا نةي لة جةنابي مامؤسةوادا بةةدي  دةكةرد شةةرم و حةةياو ئةةدةؤ و       
نمان ثاراويي و رِيَز لة بةرامبةةر طةرتم بةوو كةة ئةويشةي تةا رِادةيةةكي نرير لةة جةةنابي          
مامؤسوا مةال عومسان دةضوو و ئةوي بة ب دا دةهيَنايوةةوةه طومةان نابةةم لةةو هةةموو      

لةناو بزوتنةةوةدا يةا لةةنيَوان بزوتنةةوةو اليةنةةكاني تةردا رِوويةدا ئةةو          كيَشةو طرشوانةي
ى ةيةكي بةدةر لة سنووري بةرامبةر هيت كةسيَ  كردبيَت كة مةرريظ لةةو كاتانةةدا نيةاتر     

 مةعدةنةكةي دةردةكةويَت و لةسةر حةىي ةتي خؤي دةبينريَت.
نراوييةكةةةي بةةوو لةةة سةةةر خةةالَيَكي تةةر لةةة تايبةمتةندييةةةكاني مامؤسةةوا سةةهبات و دامة 

رِيَبانةكةةةي كةةة ئةةةويب نيشةةانةيةكي طةورةيةةة لةسةةةر دلَ ةةؤنيي و ليَ ِاويةةي و يةةةكاليي 
 بوونةوةي بؤ مةبةسوة ث رينةكةي.

ئةمانة بةكورتي هةنديَ  سةر ي من بوون دةربارةي خواليَ خؤشبوو"بةوي ر خةودا"  
ي ىيامةتةدا بةة شةايةتي بةؤي     مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود هيةوام وايةة خةوا لةة رِريذ    

وةرطريَت و ثؤةو ثايةي ثآ لة بةهةشودا بةرنكاتةوةو داواي ليَبوردني ليَ دةكةةم لةةوةي   
ئةطةر نةمووانيبيَت مايف خؤي بةدةمآ و هةةموو اليةنةة ئيجابييةةكاني خبةمةة رِوو بةةلَكو       

و تيشةكي   كةساني تر توانيبيَويان ئةو كارة بكةن و باشرت مامؤسةوا بةخةةلَكي بناسةيَنن   
نياتر خبةنة سةر جيهةادي مامؤسةوا لةة سةةردةمي بةةعس و ررِيَلةي ئةةو لةة ثيَطةيانةدني          
طة انداو ب وكردنةوةي بانطةواني ئي المي كة بةداخةوة من نرير ئاطام لةو سةردةمةي 
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ذياني نيية تةنها لة رِيَي ئةو كويَبانةي كة لةو كاتةةدا نووسةيبووني ناسةيبووم. داواكةارم     
ورةو ميهرةبان لة طوناهةكاني مامؤسوا خؤش بيَت و ثؤةوثايةي لة بةهةشةودا  لةخواي طة

بةرن بكاتةوة و ئةو جيهادةي بةة نمةان و بةة ىةَلةةم و بةضةة  كردوويةةتي هةةمووي لةَي         
 . .وةرطريَت و لة رِيزي ثياوضاكاندا دايبنيَت

 

  عيدةد سةمةملي محةةر عنةوزبيست و ضوارةم: مامؤستا 

 هةلَةبجةى شةهيد:

عرشان نرير سوثاست دةكةم بة ناردني ئةةو طؤظةارةي   .براناي نرير بةرِيَز و خؤشةوي و  م
كة بؤت ناردم بة  هدية( بة ناوي مةردي رِيَ كة يادةوةرية رِابردووةكاني براي بةرِيَزم م. 

ئيَةوة   ي بيَةت وة  مال ئةمحةدي باوكي خوا ليَ خؤشبووت تيا بوو دةرةجةي عال
جيطةةةداريَكي سةةةركةوتوبن بوةةوانن لةةة ضةةاكةكاني نيةةاد بكةةةن وة خةةواي طةةةورةش لةةة   

 هةلَةكاني ببوريَت لة رِيَطاي دوعاو عيبادةتي ئيَوةوة.

 :لَيَ ةد جةنابي مامؤسوا ئةمحةدةوةلة بارةي 
يَوةوة بةؤ نيَةوان   " دةطةرِسةرةتاي ناسيم من بؤ براي خوا ليَ خؤشبوم " - 1

كة كاتيَ  مامؤسوا لة مزطةوتي جامعةة وة  شةىيَيةة  الي جةةنابي     1968-1967ساالَني 
مامؤسوا شيمَح خالد مفر  رمحةة اهلل( لةة مزطةةوتي جامعةة دةخيويَنةده وة هةةروةها لةة        

وة جةةنابي مةةرحومي    -( تيةابوو.  10معهدي ئي المي ئةوكاتة تاوةكو ىؤنةاغي ثةؤلي    
كةةة مامؤسةةوا يةةةكيَ  بةةوو لةةة لةةة شةةةىيَ نرير    –ال عؤةةي بةرِيَوةبةةةري بةةوو  مامؤسةةوا مةةة

نيرةكةكاني معهدةكة وه هةميشة ناوي دةهيَناه وة لة دةم و ضةاوو رِوخ ةاريدا ئيمةان و    
وي ارو رِةوشوت بة دي دةكرد وة خؤ ثةاريَز بةوو لةة سةؤوكي هةةرنةكاري و مراه ةي. وة       

 لة طالَوةو طةيف ثيَوة ديار بوو.كةمرت حاالَتي ثيَكةنو و نيادة رِةوي 
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ناييم مالَي باوك  رِرييشةوينة شةاري سةؤيَماني     1970وة ئيَمة وةكو خؤمان لة سالَي  -2
وة سةرىالَي خويَندن و وضةيفة بةووم ثاشةان جةةنطي ئَيةران و عَيةراا بةةرثا بةوو وة لةة          

دا  4/1982دا من دائ ةم بة جيَ هيَشةت لةة عةربةةت وة لةة مةانطي       1981كؤتايي سالَي 
رِرييشوينة ئيَران لة بةر ئةوة ثةيوةنداان كةميَ  ثضرِاه بةةالَم ثةيوةنةدي رِريحيمةان هةةر     
مايةوة ضونكة هةردووكمان ئينومامان هةبوو بؤ مةدرةسةي  اخوان م ةؤمو(ه بةةالَم لةة    
دوورةوة طويَ بي ر ئةو وتارو نوسةينانةي بةوومه وة لةة وتارةكةاني جومعةةدا خةةلَكي       

ت دةكرد بؤ ئي المه وة دذي رِذيَمي بةعس ى ةي دةكةرده بةة تايبةةتي كةة لةة      بانطهيَش
دا كةةة لةةة كوةةو ثةةرِدا سةةوثاي بةةةعس هةسةةوا بةةة ئةةاوارةكردني     1987رِةمةةةناني سةةالَي 

طونةةدةكاني شةةارةنوور لةةة دةوري هةلَةةةةةه وة خانووةكةةاني خةةاثوركردنه وة خةةةلَكي  
ةو هةلَويَ ةوة درِندانةةي  بةةعس( وة    هةلَةةة هةسوان بة موناهةرةيةكي طةةورة دذي ئة  

بةرامبةر مودرِةعةكاني بةعس وةسوانه وة شرِريكةكان دةسويان كةرد بةة بؤردومةانكردني    
خةلَكي لةة سة وان و هةَلةةةةه وة خةةلَكيَكي نرير كةة برينةداربوون بةة نينةدويي نينةدة          

نةدةوةه  تةىا T.N.Tبةضالَكرنه وة خانوو بةرةيةةكي نريريةان لةة هةلَةةةة بةة مةادةي       
مامؤسوا ئةو وةنعةي ثيَ ىبولَ نةكراو لةطةلَ مامؤسةواياني هةلَةةةة و خةةلَكيَكي نريري    
هةلَةةةةة و شةةارةنوور هةلَةةةةةيان بةةة جةةيَ هيَشةةت و وة  نارِةناييةةة  رِوويةةان كةةردة    

 كوردسواني ئيَران وة لة تاراندا خؤثيشاندانيان رِيَكخ ت دذي ئةو رِووداوةي هةلَةةة.
بوون و وجودي نانا كاتيَ  كة ئاطاداربن لة شي هي واىيعه وة دونيا نةوي ت  سروشويية -

و وارو بنه ضونكة هةر بزووتنةوةيةة  كةة بةة نةاوي ئي ةالمةوة دروسةت دةبَيةت ئةطةةر         
جَؤةوي بة دةسةت ئةةهؤي عةيؤ  و دَلةةوة نةةبيَته ئةةو بزووتنةةوة بةةرةو تطةرف و الدان          

 دةكات و لة رِريحي ئي ةالمي ال دةداته وة نةرخ و   دةرِواته وة الوانيي و شةشةل رِوي تيَ
بةهايان ئةةرِوات وة تأيةدي خةواي طةةورةش لةة دةسةت دةدةنه وة لةة ررِيذي دواييشةدا         

 دووضاري دوارِريذيَكي رِةش ديَت.
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رِاسوة نانايان لة رِابردوو ئَي ةوادا دةوريةان هةةبووة لةة بةةرِيَوةبردني بزاظةي رِنطةاري         -
الواني ثيَوة ديارة بةهؤي ئةوةي كةة بةشةيَ  لةة نانايةان وة  حةالَ      خوانيدا بةالَم ئيَ وا 

كاريطةري دنياو طغطي واىعيان لة سةرةه وة هةنةديَكيان تووشةي نيةادة رِةوي بةوون لةة      
بؤضةةونياندا وة تةنكيةةةي نةش ةةيان الوان بةةووةه  وة ئةةةوةيب دةبيَوةةة هةةؤي سةةةر لةةيَ    

 تيَكضووني شويَن كةوتوانيان.

َي خةؤش بةوو" كةسةيَكي سروشةت مةردوو و نةةنان نةةبووه بةةلَكو         مامؤسواي "خوا لة  -
هةسويَكي نيندووي هةبوو نرير ئاطادار بوو لةسةر طؤرِانكاريةةكاني رِريذانةة لةة نةاو والَت و     
جيهانةةدا. وة تةش  ةكةيشةةي شةةاهيدة لةسةةةر نانةةايي بةسةةةر ىورئةةاني ثةة رينداه وة      

 دا.ماندوويي ثيَوة ديارة لةطةلَ كةمي توانايي دارايي
ئةمةويَ بؤَيَ  وة بة ىةناعةتي شةخصي خؤم: كة "خوا ليَ خؤش بوو" طو اوتر بةوو   -

بؤ بزووتنةوةيةكي ئي الميي مةدةني دةعةويه هةةتا وةكةو بزووتنةوةيةةكي ئي ةالميي     
سةةةرباني لةةة ئةةاوا وةنعيَكةةي ئةةالَؤنو ثاشةةاطةرداني وة  كوردسةةوان و عيَةةرااه وة ئةمةةة  

طريَه بةلَيَ رِاسوة ئي الم رِريذيَة  خةاوةني دةولَةةت و هيَةز     وةالَمي هةشوةميب لة خؤ دة
بووه بةالَم دروسوبووني هيَزيَ  بؤ ئي الميي رِاسوةىينة لةسةر دةسر كةسةانيَ  يةاخود   

 يارمةتي داني كةسانيَ  كة برِوايان بة رِاسر ئي الم نةبيَت شويَكي مةحالَة  

روةردةي دةوامي نةةبيَت معرضةة بةؤ    وة دامةنراوةي سةرباني هةميشة ئةطةر ضبط و ثة
الدان لةسةر سكةي خؤيه وة دروسوبووني جؤرةها ئيويجاهاتي جياوانو نيادة رِةوي لةة  
تيَطةيشنت و لة دةست داني عةىؤَي ئي المي و شي هي واىةعه وةكةو ئيَ ةوا كةة ئةةيبينو      

 لةسةر والَتي عةرةبي و ئي المي دا.

ة  هةيةة حةةن ئةكةةم بؤتةاني باسةبكةم كةة لةة        براي بةريَزم مامؤسوا ع شةان يادةوةرية  
نيَواني هةردوكماندا روويداوةه ثيَب ئةوةي براياني كؤمةلَ ئيعالني جيابوونةوة بكةن من 
لة خزمةتي مامؤسوا جعفر و كا  محةسعيد محةعؤي كة ئةوكاتةة ليَثرسةراوي مةلَبةنةدي    

ؤسةوا مةال عةةلي بةؤ     ( ي يةكطرتوو بوو وة  وةشديَ  رِرييشوينة خزمةةتي مرحةومي مام  5 
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ئةوةي داواي لَي بكةين كةة رِيَطايةة  بدرينينةةوة بةؤ ئةةوةي ئةةو حاَلةتةة رِوو نةةدات وة         
بةرِيَز كا  محةسعيد محةعؤي بؤ ماوةي نيو كاتةذميَر وتةةي بةكةةلَكي عةةرن كةرد و لةةو       
كاتةدا بةرِيَز مرحومي باوكةت مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد لةة دانيشةونةكةدا بةوو وة نةرةرو        

ني بةرهةمي دووبةرةكي رِوون كةردةوة كةة لةة ئي ةالمدا ضةةند ترسةناكةه جةا بةةرِيَز         نيا
مامؤسوا مةال ئةمحةد وتي: ئايا لة كويَ هةبووة لة هةلَبذارندا كة ئيَمة دامةنريَنةري ئةةم  

 بزوتنةوةية بووين ئاوا ناومان ب رِنةوة؟  
جةةنابي مامؤسةوا وة   لة كؤتاييدا داواي ليَ خةؤش بةوون و دةرةجةةي بةةرن دةكةةم بةؤ       

هيوادارم كةخواي طةورة نيشوةجيَي كردبيَت لة بةهةشر بةريندا وة داواو ئامؤذطاري  بؤ 
بةرِيَزتان كة نةوة و جيَطةداري ئةوون كة سود لة ئاكاري ضةاكةكاني مامؤسةوا وةربطةرن    
ن وة ناَل بنب بة سةر هةةواو ئارةنوةكانوانةا وة لةة رِةوشةر ئي ةالميواندا منونةةي جةوا       

نيشان بدةن وة هةويةو ثيَناسي باوكوان نيندو رِابطةرن وة لةة هةةر هةلَةيةةكي بةشةةري      
وةكو سروشر مرريظ ئَيةوة دةرسةي لةَي وةربطةرن وة بةة داواي عةةشوو و ليَخةؤش بةوون         

 باوكوان سةر شةران بكةن لة ديواني خودادا.
هيةواي حورمةةت و    وة هوة جاريَكي تر سوثاسوان ئةكةم بةرامبةةر رِيَزتةان بةرامبةةرمان   

 تةمةن دريَذيوان بؤ ئةخوانم.

 

  ئةحمةدي  نيعمةتي بيست و ثيَنجةم: مامؤستا 

 :مامؤستاي مةعاريفي ئيسالميي لة زانكؤي تاران

خوداية هةر تؤ كارسانيه هةر تؤ شرياد رِةسي بؤ بيَ دةرةتانانه سوثاسةت دةكةةم كةة    
وةداه لةم رريذطارة رِةش و تالَةدا كة كةس بة هاواري كةسةوة نةاييَ و لةة   لةم دنيا ثةشيَ

دريعاو نزاو ئاهو ناَلة بةوالوة هةيت لةة دةس نةايَي وه لةةم رريذانةةدا كةخةةلَكي موسةؤَماني        
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شاري غةننةي شةلةسوو لةبةر سوتان و برذانه ضاوي سورو تةةرِيان دةبرِيةة ئامسةان و    
ثان دةكردةوةو لة خوا دةثارِانةوة: خواية ئةةم هةةموو   دةسر كةم هيَزيان بة لةرنريكي 

نولَمة نريرة لة تاىةتي ئيَمة بة دةرةو بةدةسر تواناي ثرِ ميهرو وةببةةتي خةؤته ئةةو    
نولَمة ناحةىةي ئي رائيل و ئةم رِة ة دلَ تةنيَنةي بيَ دةنطييةي حاكمةاني موسةؤَمانان   

ةمي خةةؤت تةةمي نةطبةةةت لةسةةةرمان  لةبةةر برِويَنةةةو لةسةةرمان البةةةه بةة لوتةةف و كةةر    
 مو.ئابرِوينة. 

سةبارةت بة مامؤسواي طةورةي ئاييم و موجاهيدي نةمةان مةةرحووم مةةال ئةمحةةدي     
 حاجي كاكة ثيَوي و  ناني ضةند ديَريَ  بنوس .

ئةم نانا ثاية بةرنة خواناسةه يةةكيَ  لةة مامؤسةوا بةاش و مودةرِي ةةكاني شةرهةةنط و       
ررِيذطةاري خةؤي بةووه خزمةةتيَكي نريري بةنان ةت و ديةن و عةيؤ  و        مةعاريفي ئي ةالميي  

شةةةريعةت كةةردوةو خةةةلَكيَكي نريري بةةؤ ريَطةةاي ديةةن و ىورئةةان و ئي ةةالم ريَنةةويَم         
كردووةهضةندين شةىيَ و مةالي ضا  و موجاهيداني ديم ثيَطةياندووةو بة ىةلَةم و نمانه 

يبةةت لةة ناوضةةي شةارةنووردا بةةرن      شةرهةنط و نان ر لة مةلَبةندي كوردسواندا بةة تا 
كردريتةوة. مةال ئةمحةةد نةاويَكي ناسةراوة ض وة  ئةةوةي لةة سةةردةمي خويَندنةداو لةة         
مةاليةتيةةةدا دةنطيَكةةةي بةةةةرني بةةةووةه ض وة  ئةةةةوةي دواي رِاثةةةةرين وة  مةاليةةةةكي  
موجوةهيةةده خةةاوةن رةئيَكةةي تونةةدو كارسةةاني بةةووةو تيَكةةةلَبووني بةةةكاري سياسةةيي و 

انةةدني بزووتنةةةوةي ئي ةةالميي و هةلَويَ ةةر بةرانبةةةر بةةة حيزبةةةكاني كوردسةةوان دامةنر
حيكايةتيَكي دوورو دريَذي هةية. خوا ليَخؤشبوو ئين انيَكي واىيعيي و مةاليةكي خةاوةن  
رِاو ناناو لة عيؤمي ئةدةبياتي عةرةؤ و حيكمةت و كةالم و تةش  ي ىورئان و مةعاريفي 

 يمةت بوو.ئي الميدا مامؤسوايةكي بؤ
لة دةورةي سةوخوةيي   1966تا  1964ضةند سالَيَ  خويَندمنان ثيَكةوة بووةو لة ساالَني 

و موسوةعيداان لة شاري خورمالَ و طوندي بالكي شةاري مةةريوان ثيَكةةوة بةوين و لةة      
 دةرسةكاندا سةماعي يةكرتاان دةكرد.
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ةمحةةةدا بةةووه نريرجةةار لةةة بةةةر ئةةةوةي كةةة ثةيوةنةةدي خزمايةةةتي  لةةة طةةةلَ مةةالَي مةةةال ئ
ئامؤشؤي ديَي هيَالَنثيَ  دةكرد و مةرحوم حاجي كاكةو براو خزماني بةؤ مةن وةكةو مةالَي     

 باوكي خؤم وابوون.

مةال ئةمحةد صاحي  ىةلَةم و شيكرةو دةعوةت بووه هةر لةو سةةردةمةدا ذيةاني خةؤي    
ي  تةربيةةي  (ي سةةييد ىوتبةا تةةتبيق ئةةداو لةة سةنوور      لةطةةلَ تةش ة     

( و بةةنناو سةةييدو نةيةدان لةسةةر نمةاني      ئي الميي( خؤي ئاراسوة كرد. ناوي  
بووه ئيجوهادو بزووتنةوةو شةهادةت لةسةر نمان و ىةلَةمةكةيدا بةوو. رِيزيَكةي تايبةةتي    
بؤ مةشاييمح و مةدرةسةي بيارة هةةبووه لةبةةر ئةةوة خزمةةتيان بةؤ مةةالو شةةىيَي ئةةم         

ر بووة. ثيَكةوة طويَرِايةلَي وتارة بةة نرخةةكاني ئةةو سةةردةمةي مامؤسةواي      ناوضةية نري
طةةةورةي خورمةةالَ بةةوين كةةةنريرجار لةةة ئيجةةانة نامةةةي مامؤسةةوايةكداه يةةا لةةة تةةةىريرات 
تةدريس دا ئةيفةرموو: مةال ئةبيَ يا ئيحرتامي خةلَكي طةرة  بطةريَه يةا تةةماو مةادديه     

ئةبيَ لة وتاريا جاميعةة شةناس و رِةوانشةناس بيَةته      ئةم دووانة ىةت ثيَكةوة نابنه مةال
مةال ئةبيَ واىيعي بيَته كويَبيي و خةيالَي نةبيَته مةال نابيَ بيَ ديراسة شةتوا بداته مةةال  
ئةبيَ جل و بةرطي مةاليي لةبةرابيَته مةال ئةةبيَت ئيصةالحي بيَةت و بنةمالَةةي شةاهيدي      

انكاريةةةكان لةسةةاحةي جيهةةانيي و  ووتارةكةةةي بةةنه ضةةون مةسةةةلة سياسةةيةكانه طؤرِ  
ناوخؤييدا ثيَوي ر بة ئيجوهادات و بؤضون و ئاراي تانة هةيةه تةكةبوورو غرور بؤ مةةال  
مانيع تةغي ةو عيؤمةي ىةةت نيةاد نةابيَه مةةال ئةمحةةدي خةوا ليَخؤشةبوو نريرجةار ئةةم           

ين بةؤ  وتارانةي مامؤسوا مةال موحةممةدي بةؤ ديراسةة ئةةكردين. ماوةيةة  ثيَكةةوة ضةو      
مةريوان و لة شيَرطةي ديَي بال  نيشوةجيَ بووين و لةالي خوا ليَخؤشبوو مامؤسوا سةةييد  
مةسعود تةموةمي دةرمسان خويَند. من لةويَ نيشوة جيَ بووم لةالي مامؤسوا مةال بةاىر  

خةةوا  –دةرسةة  ئةخويَنةةدو ئةةةو طةرِايةةةوة بةةؤ عيَةةراا و لةةةالي مامؤسةةوا مةةةال عومسةةاني 
مزطةوتي كاني ئةش ان ئيدامة بةدةرس داو هةلَس و كةةوتوو ب وبةرِواي    لة –ليَخؤشبوو 

مامؤسوا لة دلَيا جيَط  بووه خواي طةورة ئيَمةيب و  ئةوانيب بةة بةهةشةت شةادكات و    
 لة بنةماي ئي المه ىورئان و سوننةت المان نةدات.
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  خاليد موحةممةد سالَح كتؤردبيست و شةشةم: ثرؤفيسؤر 

 :ي سليَمانيلة زانكؤمامؤستا 

لةرِاسويدا نايةتةوة يادم كة كةيي و لةكويَ بةخزمةةت جةةنابي مامؤسةوا طةيشةووومه      -
هؤكارةكةشي بؤ ئةوة دةطةرِيَنمةوة  كةة هةةر كةةس بةؤ يةكةةجمار مامؤسةواي دةبةيم        
ئةوةند بةطةرميي و بةسؤنة مامةلَةي لةطةلَ دةكرد ئةو كةسة واي هةست دةكرد كة نرير 

ي لةطةةةلَ جةةةنابي مامؤسةةوا هةيةةةو لةةةب ي دةكةةرد كةةة ئةمةةة يةكةةةم دةميَكةةة ئاشةةنايةت
 ساتةكاني ناسو و ئاشنابونيانة.

مامؤسوا رِريلَي طةورةو لةبةر ضاوي هةبووة لة دامةنرانةدن و دريَةذة ثيَةداني كةارواني      - 
 يةكيَ  بووة لة رِابةرو ثيَشةنطةكاني ئةم رِابوونة. رِابووني ئي المي و

دةسة تي رِذيَمي بةعس نرير تؤكمةو ثوةو بووه وة نريرينةةي و تةاني    لةو كاتانةي كة - 
نهليَزي جيهان و ناوضةكة بةثيَشةنطي ئةمريكاي  بةناو دريسر كورد ثشوط ي تةةواويان  
ليَ دةكرده لةو كاتانةدا مامؤسوا بةهاوكاريي و دةست بةاري ضةةندين مامؤسةواي ميَةزةر     

ي خةواي ثةةروةردطار يةةكال كةردةوة و ورِيَطةةي      ثاكي بةةرِيَزي تةر خؤيةان بةؤ رِيَبانةكةة     
سةخر كؤض و جيهاديان طرتة بةره هةر ضةند  ئةو كاتة وةكو ئةندام  ذمارةيان نرير كةم 
بةةووه بةةة م بويَرانةةة توانيةةان لةةة ماوةيةةةكي نرير كةمةةدا بةةووني خؤيةةان وبةرنامةكةةةيان     

ةسةةن دذ بةة نولَة  و    ب ةتيَنن و جيَ ثيَةي خؤيةان وة  بزووتنةوةيةةكي خواناسةانةي رِ    
 ناثاكيةكاني رِذيَمي بةعس رِابطةيةنن.

طرنطةةي ئةةةم هةةةنطاوةي مامؤسةةواو هاورِيَيةةاني لةةةوةدا بةةوو كةئةةةمان توانيةةان بةة ي   - 
ثيَشةةةوايةتيي و ثيَشةةمةرطايةتي ثيَكةةةوة  طةةريَ بةةدةن و بةةؤ جةةاريَكي تةةر ىورئةةاني تةةؤن  

 يؤؤةتةكةيان بكةنةوة.ليَنيشوووي مزطةوتةكان ئاويَوةي ذيان و كيَشةكاني م
وةسةرةرِاي سةرىالَي مامؤسوا بةةكاري سياسةي و ررِيَلةي بةرضةاوي بةؤ كةاركردن بةؤ         - 

دروسوكردني رِةوتيَكي ئي الميي رِةسةةن كةة بةديةديَكي ئي ةالميانةوة برِوانيَوةة طشةت       
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كيَشةةةةو ضارةسةةةةرةكان و بووانيَةةةت لةئاسةةةت رِوداوو ثيَشةةةهاتةكاندا بيَةةةت و توانةةةاي    
وونةوةي سوةمةكاني رِذيَمي بةع ي هةبيَت. سةرةرِاي ئةمانة هةمووي مامؤسةوا  رِوبةرِوب

ررِيلَي بةرضةاوي هةةبوو لةة خزمةةتكردن بةشةرهةةنط و شيكةري ئي ةالميي و بةة ضةةندين          
نووسةةو و بةرهةةةمي جةةؤراو جةةؤر لةةة ضةةةندين بةةواري جياجيةةادا كويَبخانةةةي ئي ةةالميي  

م بةوارةدا تةش ة ي ىورئةاني ثة رين بةوو      بةهرةمةند كردووة و طرنطرتين بةرهةميشي لةة 
 كةضةندين ليَكدانةوةو بؤضووني تانةي لةخؤ طرتووة.

هةرضةندة مامؤسةوا وةكةو تةمةةن نرير نةةذيا تةا نيةاتر رِابةووني ئي ةالمي لةة بة  و            - 
ذيرييان بةهرةمةند بيَته بة م لةطةلَ تةمةني كورتي بةهؤي ليَ ِاويي و كاري بةردةوامي 

نةي تةواني ميَذوويةةكي نَيةرِيم ثةِر بةة شةةِر بةؤ خةؤي تؤمةار بكةات و نةاوي            ماندو نةناسا
نيندووي خؤيي و هاورِيَياني كاروانةكةي ئاويَوةي ميَةذووي رِابةووني ئي ةالمي كوردسةوان     
بكات بة شيَوةية  هةةركات و لةهةةر شةويَنيَ  باسةي رِابةووني ئي ةالمي بكرَيةت ناكرَيةت         

اكة ومود لةطةلَ ميَذووي موبةارةكي ئةةو رِابوونةة يةاد     ثياوانيَكي وةكو مامؤسوا ممحد ك
 نةكريَت.

مامؤسوا بةدريَذايي تةمةني لة هةولَي ئةةوةدا بةوو كةة كةليَنةةكاني ئةةم رِابوونةة ثةِر         - 
بكاتةةةوة بةةة م نرير بةداخةةةوة بةةة كؤضةةي دواييةةان رِابةةووني ئي ةةالمي دلَ ةةؤنيَكي نرير     

لة هةموو ميؤؤةتي كورد بةطشويي و رِابةووني  بةئةمةكي لةدةسودا و نةرةريَكي طةورة لة 
ئي الميي بةتايبةتي كةوته و كةليَنيَكي طةورةي بةجيَ هيَشت بؤ براياني هاو بة و هةاو   

 خةباتي.
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  :ييد عةبابةيليَةحمئةفور شيَخ ةيد غةمامؤستا سبيست و حةوتةم 

 :وتار بيَذي خانةقاي بيارة

و سةةةالمي بةةةردةوام بةةؤ سةةةر طيةةاني سةةوثاس بةةؤ خةةواي طةةةورةو بةةيَ هاوتةةاه صةةؤوات 
 ثيَغةمبةر ومد و جيَنشينةكانيي و ثةيرةواني تا رريذي دوايي. 

نانايةكي بةرني بةريَزي وةكو مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحوود جيَي خؤيةتي يةادي  
بكريَت و شر لة بارةوة بنوسريَت. ضونكة ثياويَكي ناسراو بوو بة تايبةت لة نةاو ضةيم   

وة ميَذوويةكي ثرِ سةروةري بؤ خةؤي تؤمةار كةرد بةةو      -ياني وراؤ و مزطةوتا مامؤسوا
لة بةةر ئةةوةي ماوةيةة  لةة تةمةةمنان ثيَكةةوة        -شيَوةي كة ئةركي سةرشاني نانايانة 

"كوةيَيب   -بوين. من ئةو كاتة لة خزمةت مامؤسواي ثايةبةرن مامؤسوا مةال عومسةان دا  
بةةالَم وةعيةي و تيَطةيشةونيَكي شراوانةي      هوة بةوو. شناري " ئةخويَند ئةةويب لةة سةةرترة   

هةبوو بة تايبةت ئةو كاتةي لة خزمةت مامؤسوا مةال عومساندا سةرطةرمي خويَندنةوةي 
" كة ئةوةيب كاريطةريةكي نريري لةسةريان هةةبوو وة  " -تةش  ي سيد بوون 

ديةارة   -( بة مةشادي   -رريحيَكي جيهادي تياياندا دروسوكرد
باسكردني سيفاتي بةرنو خزمةت و ليَهاتوويي مامؤسوا مال ئةمحةد كاكة ومود ئةوانةي 

لةة كةاتي وتةاري هةةيم لةة       -كة ليَ  بينيوة ض لةة كةاتي خويَنةدني لةة مزطةةوتي ثاشةا       
شارريضةةكةي سةة وان كةةة ثةةؤل ثةةؤل طة ةةةكان بةةة سةةةيارة ئةرريشةةنت بةةؤ طةةويَطرتن لةةة  

شةريَكي ضةند رريذاان ثيَكةوة بوو بة نةاوي سةةربانييةوة بردينيةان    وة سة -وتارةكاني 
لةةة هةةةموو ئةةو كاتانةةةدا غةة ةت و عيزةتةةي ئيمةةاني ئةنوانةةده وة   -بةؤ نوبيَةةرو ناصةةرية  

هةسويَكي نرير بةرني هةبووه مامؤسوا مةال ئةمحةد لة طةلَ هةموو كةس رِووخةؤش و بةة   
واتةة: دةربةرِيم خؤشةوي ةر بةؤ      ئيكرام بووه بة مةةشادي  

خةلَكي نيشانةي عةىلَ و ذيرييةه ئةويب نرير ريَزي لةخةةلَ  دةطةرت مةطةةر كةسةيَ دذي     
ئي الم بواية ئةوة لةثيَب هةموو كةسةوة رِىي ليَي دةبةووه ضةة  هةةلَطرتم و خةةباتي     



 
 

199 

يي و دلَ ؤني بوو نوسينةكاني شاهيدي ليَهاتوو -شاخ و شاري بةلَطة بوون لةسةر ئةوة 
 –بة تايبةتي تةش  ي رِامان كة كاتيَكي نريري دةويَ و غ ةتي دةويَ 

 بة كورتي مامؤسوا مةال ئةمحةد:
 نانايةكي ناوداري كوردسوان بوو. -
 نانايةكي روخؤشي سيماجواني بة وي ار بوو. -
 ثياويَكي صاحلي ليَ او بوو بؤ خزمةتي ئايو. -
ديي تيا بوو و وة خةلَكيشي بؤ ئةو مةبةسوة لةريَطةي نووسو ثياويَ  بوو رريحي جيها -

 و وتارةكانيةوة دةعوت دةكرد.
 ثياويَكي ماندوونةناس و خؤنةوي ت بوو. -
 ثياويَكي بة وبت بوو لةطةلَ هةمووكةسداه بةتايبةت موجاهيدان. -
اتة لة ثياويَ  بوو رِىي لةكةس نةبووه مةطةر كةسيَ  بيَ شةرعيي ليَ بدياية ئةك -

 هةمووكةس نياتر رِىي ليَدةبوويةوة.
ثياويَ  بوو خةباتي ضةكداريي هةلَبذارد لةشاخ و شاره بؤ خزمةت كردن بة ئايو و  -

 خةلَ  والَت.
ثياويَ  بوو ميَذوويةكي ثرِ سةرةوةريي بؤخؤي تؤمار كرد كة جيَي خؤيةتي ضاكةكاني  -

 باس بكريَت و دريعاي ىةبوولَ بووني بؤ بكريَت.
ئةوةي كة من ئةيؤَيَ  بةشيَكي نرير كةمة لة ذياني ئةو مامؤسوا بةريَزةه طرنط ئةوةية  

الي خوا بؤي تؤمار كرابيَ و لة ريزي عولةماو صاحلاندا حةشري بكاته وة عولةما 
هةرضيية  بكةن مةبةسويان دنيا نييةه بةلَكو رةنامةندي خوايان مةبةسوة 

ئةويب ئةوة درواي  
 ذياني بووه وة جيَ دةسر ديارة خوا جيَطةي رريشن كات و منالَةكاني صاحل بكات. امو
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  :عةبدولغةني تةها كتؤردبيست و هةشتةم 

 هةوليَر: -و كةسايةتى ئيسالميي مامؤستا

( الي خةةواي ع لليه  الةللاة  السللا  رِوون و ئاشةةكراية ثؤةوثايةةةو ريَةةزي ثيَغةمبةةةران   
اديَةة  بةةةرنترةه ضةةونكة ئةةةوان نيَةةرراوي خةةواي   طةةةورةو ميهرةبةةان لةةة هةةةموو ئادةميز 

ثةروةردطارن بةؤ دانيشةوواني رووي نةمةوه بةؤ رِنطاركردنيةان لةة هةةموو تاريكاييةة  و         
كردنةوةي دةرطاي روناكي ئي الم بة روويانداه وة خواي طةورة ئةواني هةلَبةذاردووة بةؤ   

وربن لةة بةندايةةتي   ئةوةي خةلَكي بانط بكةن بةؤ بةندايةةتي خةواي تةا  و تةةنهاو بةةدو      
 تاغوتان.  

وة  هةةةةموومان دةنانةةةو دةبةةةيَ هةةةةموو كةةةةس مبةةةريَه ض ثيَغةمبةةةةران و ض غةةةةيري  
 (.34/  21ْ  ثيَغةمبةرانه هةر وةكو خواي طةورة شةرمويةتي:  سوورةتي االنبيا

( ثةيامةة ث رينةكةةيان نةامريَه بةةلَكو     بةالَم بةةمردني ثيَغةمبةةران    
كانيَ  كة خواي طةورة خؤشياني دةويَ ثةيامة ث رينةكةي ثيَغةمبةةران هةلَةدةطردن   خةلَ

و دةيطةيةننةةةوة بةخةةةلَكيه ئةةةوانيب نانايةةاني خةةوايوه كةةة ثيَشةةةوامان  ومةةده د.خ( 
شةرمويةتي:  

                                                                      ...) 
بةلَيَ دةتواة بؤَيَ  مامؤسواي  مةرحوم( مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكةومود ية  لةةو نانةا   
خواييانة بووه كة هةموو ذياني خؤي تةرخان كردبوو بةؤ خزمةةتي ئي ةالمه ض لةة بةواري      

شةةةرعيةكانه ض لةةة بةةواري وتارةكةةاني هةةةيمه ض بةةة دانةةاني كويَةة  و    طوتنةةةوةي وانةةة
ناميؤكةو بة تايبةتي تةش  ة منونةييةكةي تةش  ي رامةانه كةة بةراسةر تةش ة يَكة     
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ناناو شةىَي و ىوتةابي سةودي لةَي وةردةطةرنه خةواي طةةورة بيكاتةة رةشي ةي لةة ىةةبرو           
 ىيامةتدا.

مامؤسةةوايةكي خةةوايي و رريشةةنب و طةةة ي   بةةةلَيَ مامؤسةةواي مةةةرحوم لةطةةةلَ ضةةةند   
خواوي ت ب يان كردةوة كة كاري ئي الميي ثيَوي ر بةة بةواريَكي تةر هةيةةه ئةةوةبوو      
دةسر كرد بةكاري سياسةتي ئي المييه تاكو وةشاتيشي ضةندين ليَثرسراويةتي طرنطي 
يَ طرتؤتةةة ئةسةةوؤي خةةؤي لةةة نةةاو بزووتنةةةوةي ئي ةةالمييداو بةوثةةةري دلَ ةةؤنيي و لةة    

بووردنةوة كارةكاني جيَبةجيَي كرده وة لةثيَناوي ئي ةالم و بزووتنةةوةي ئي ةالمي نرير    
نارةحةتيي و دةربةدةريي و نةداري تووش هاته  بةالَم هةر خؤرِاطر بووه لةو ثياوانة بوو 
كةراسةةويان كردبةةوو لةطةةةلَ خةةواو ثيَغةمبةةةرو موسةةؤَمانانه وة  ثةةةروةردطار وةسةةفيان  

(ه وة هةةروةها مامؤسةواي مةةرحوم لةةو نانةا        دةكات لة سةوورةتي 
( خواثةرسوانة بوو كة خواي طةورة وةسفيان دةكات لة سةوورةتي   

( سالَ موشةرةف بووم  بةناسيم ئةم نانا ثة رينةه بةدريَةذايي ئةةم    15من خؤم ماوةي  
ي سةةرن  و وردبوونةةوةبوونه   ماوةية ضةند سيفاتيَكي نةةطؤري  تيةا بةةدي كةرده كةةجيَ     

لةوانة: نرير بةوةشا بوو بؤ مامؤسوايان و دريسوان و برادةرانيه نرير خةخمؤري بزووتنةةوة  
بووه هةردةم هةولَي دةدا بزووتنةوة لة طةشةدان و ثيَشكةوتندابيَته خاوةن عيزنةتيَكي 

كةاته بؤيةة   دةطمةن بووه ئامادة نةبوو بؤ ضركةية  تةنانول بؤ مةالَ و سةةروةتي دنيةا ب   
بووية جيَطاي دلَخؤشيي و خؤشةوي ر دريست و دوذمن. ديارة مردني لةم نانا خواييي و 
موجاهيدة سةركردةيةه كةليَنيَكي نريري بة جيَ هيَشةت ض لةة نةاو ئةسةويَرةكاني عةيؤ  و      
مةعريفةةةته ض لةةة نةةاو بزووتنةةةوةي ئي ةةالميي. ئوميَةةدةوارم كةةةوا ثيةةاواني دلَ ةةؤنو       

ةكاني ناو بزووتنةوةه وة بةتايبةتي كورِة خؤشةوي وةكانيه تؤنيَ  موجاهيدة سةر بةرن
هةناران سالَو لةطياني ثاكةته ئةةو رريذةي هاتيوةة دونيةاوةه ئةةو       لةو كةليَنة ثرِبكةنةوة.

رريذةي كةةة سةةةشةرت كةةرد بةةؤالي خةةواي طةةةورةو ميهرةبةةانه وة ئةةةو رريذةي كةنينةةدو    
 هيدان و سالَحان.دةبيةوة لةطةلَ ثيَغةمبةران و راسوطؤيان و شة
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  تؤفيق كةريمبيست و نؤيةم: مامؤستا 

 خاوةنى ئيمتيازى طؤظارى خالَ:

ئيَمةةةي تةةانة الو ثةةاش خويَندنةةةوةي نووسةةينةكاني مامؤسةةوا عةبدولعةةةنيز ثةةارةناني     
عةودالَي هةر بابةتيَكي ديكة بوين سةبارةت بة ئي الم بة نماني كوردي بنووسةريَت  كةة   

وةرِاسةر حةشواكانةةوة بةؤ سةةرةتاي هةشةواكان بيَدةنطيةة        نزيكةي ثيَةن  سةالَ لةة نا   
نةدةكرايةوة(ه من لةو يةكةمو كويَبانةي سةةرةتاي   دروست بوو و كويَيب ئي الميي ب و

سالَي هةشواكان بةرضاوم كةوتث نرير بة ثةرريشةوة نيةاد لةة جاريَة  خويَندمةةوة كوةيَيب      
كاكة مةمحود بوو  رةمحةةتي خةواي    خوا لة روانطةي نانيارييةوة( ي مامؤسوا ئةمحةد 

( بووه ئةو كويَبة بؤ ئيَمةي ليَبيَت(ه وا دةناة وةرطيَرِرِاوي  
تانة ثيَطةيشووو كةة مارك ةيةكان بةة طومةان دروسةوكردن ضةوار دةورمانيةان تةةنيبووه         

ةي ال دروسةوكردينه  كويَبيَكي لةو شيَوة خزمةتي نريري كردينث خؤشةوي ةير خاوةنةكة  
من لةويَوة مامؤسوا ئةمحةدم ناسةيه ئةيرت تةا رريذطةار تيَدةثةةرِآ بةرهةةمي ئةةو نيةادي         
دةكةةردو منةةيب بةةة خويَندنةةةوةيانث بةهرةمةنةةدبوون ليَيةةان لةةة ب وبؤضةةووني مامؤسةةوا  

 نزيكرت دةبوومةوة.

ة جطةةة لةةة ناسةةيم لةةة ريَطةةةو خويَندنةةةوةي بةرهةمةةةكانيه لةةة ريَطةيةةةكي ديكةشةةةو    
مامؤسوام ناسي ئةو سةردةمة طرنطي تايبةةت بةة بؤنةة ئايينيةةكان وة  يةادي مةةولودو       
ئي راو ميعرال دةدراه كة مامؤسوا لة بةشي نريرياندا بةشةدار دةبةووث وتةاري طةةرمث ثةرِ      
حةماسةتي دةداه بؤ ئيَمة ئةو وتارانة كة دةضوين بؤ بي ونيان تويَشوويةكي ثرِ طةوهةر 

ي ئي الميماندا دةمانكردنة ونةو هيَزي ريَطا ض بؤ خؤمةان يةان ئةةو    بوونث لة رريذاني كار
الوانةي دةرسث دةوريان المان هةبووه بةتايبةت وتارةكاني مامؤسواي رةمحةةتي نيةادة   
بويَري ضاونةترسيةكيان لة خؤطرتبوو نريريشيان روويان لة تويَذي الوان بووه وتاريَكي كة 

ي  ئوسامة( بوو لة ئؤردوطاي عةنةةؤه كةة ئةوةنةدة    هةرطيز لة ب م ناضيَةةوة لة مزطةوت
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بة غ ةتث بويَرانة ى ةكاني كةرده خةلَكةكةة بةة دأل ترسةان لةةوةي بةع ةيةكان ضةوار        
 دةوري مزطةوت بطرنث مامؤسوا راثيَضي نيندان بكةن.

سالَ هاتث ررييشت جةنابي مامؤسوا صةديق عةبدولعةةنيز بةة راويَةذو ئاطةاداري مامؤسةوا       
"رةمحةتي خواي ليَ بيَت" ريَكخ ةوم  برايةاني موسةؤَمان(ي لةة سةوورِي      مةال عومسان 

موبوون بوذاندنةوةو طيانث ونةيةكي نويَي بةبةردا كرده ئيَمةش كؤمةلَيَ  الوي بةجؤشث 
خةةرريش بةةووينه بةةة ثةرريشةةةوة وة ممةةان دايةةةوةوة بوينةةة ريَبةةواري نةةاو ئةةةو كاروانةةةه  

اي ليَ بيَت" ثةيوةندييةكي تايبةتي لةطةأل دةاانزاني مامؤسوا ئةمحةد "رةمحةتي خو
ئةةةو دوو مامؤسةةوا بةةةريَزةدا هةةةبووه ئةةيرت نريرمةةان لةسةةةر شةةيَوةي ثةيوةندييةكةةة         

بةوو مامؤسةوا صةديق كؤمةةلَيَ  هةةواألث       1984نةدةثرسيه ب مة جاريَ  وادةناة سةالَي  
دةسةةت راسةةثاردةي ثيَةةدام بيطةيةةةة بةةة جةةةنابي مامؤسةةوا ئةمحةةةد كةةة ئةةةو كاتةةة لةةة  

بةع ييةكان خؤي ثةنادابوو رريشوبووة طوندي بةشارةته ئةوة يةكةم بينيم دوو بةدوو 
مةحرةمانةم بوو لةطةأل جةنابيداه ئيرت لة دواي ئةوة بة مومانةةوة ثةيوةنةديث ريَةزم بةؤ     

 مامؤسوا بةردةوام لة نيادبووندا بوو.
بةةرنم تيَةدا بةيمه كةة     من ئةو كاتةو دواييب كة مامؤسوام ناسةي ضةوار تايبةمتةنةديَر    

 تاوةشاتي كرد ليَيان دانةبرِاه بةلَكو طةشةيان دةكرد: 

 ة وتاربيَذيَكي سةركةوتوو. 1
 ة نووسةريَكي بةهرةمةند. 2

 ة شةرعزانيَكي هؤشيار.3
 ة بانطخونايَكي ليَزانث بة حيكمةت.4

 رير دةطمةنن.ئاشكراشة ئةو ثياوانةي ئةم ضوار تايبةمتةندييانةيان ثيَكةوة تيَدا بيَت ن
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طرنطة دلَنيابو لةوةي ئةو كاتث ئيَ واو لة ئايندةشدا كاري ئي الميي ئاتاجي ثياوانيَكة 
ئةو ضوار خةسؤَةتةيان تيَدا بنه تا ببنة سةرىاشؤَةو سةرمةش ي الوانث ريَبواراني كةارواني  

 رابووني ئي الميي.

يَدابايةه دةشيا بة منوونةو وادةناة مامؤسوا ئةطةر تةنها تايبةمتةندييةكي لةم ضوارةي ت
 سةرمةشق ليَي برِوانو نة  هةر ضوار تايبةمتةنديةكة.

لةو طوَل وانة خزمةتةي كةة مامؤسةوا ئةمحةةد ثَيشكةشةي بةةهاري رابةووني ئي ةالميي        
كردووةه من دةمةويَت لة سايةي درةخر نوسةينةكانيدا هةلَويَ ةوة يةة  بكةةم و تةام و      

 خوة ضةشووومة شويَكي بؤ خويَنةر بدركيَن .ضيَذيَ  كة لةبةرهةمي ئةو درة

وة  دةنانو كاتيَ  مامؤسوا نووسيم دةسوثيَكرد ذمارةي نووسةرة ئي ةالمييةكان لةة   
ذمارةي ثة ةي دةسويَ  تيَنةدةثةرِينه ئةوانةش هةريةكةيان بواريَكي تايبةةتي طرنطةي   

ةوتبوونة ثةةالمارداني ديةنه   ثيَدةداه لة كاتيَكدا نةياراني ئي الم لة هةموو بوراةكانةوة ك
بة تايبةت ئةو سةردةمة مارك ةيةكان بةَي شةةرمانة باسةيان لةة نةةبووني خةوا دةكةردو         
ئي الميان بةوة تؤمةتبار دةكرد كة لةطةلَ نان ر سةردةمدا ناطو يَت و مةايف ئةاشرةت   
نادات و سةربةسوييةكان ثَيشةَيل دةكةاته مامؤسةوا ئةمحةةد رةمحةةتي خةواي ليَبَيةته        

بري ئةوةي بة بواري نان ويةكةي خؤيةوة سةرىالَبيَت كة تيايدا كارامةبوو بة ئاسةاني  لة
و بةةيَ خةةؤ هةةيال  كةةردن دةيوةةواني نةةة  كويَبيَةة  ضةةةند كوةةيَيب تيةةا بنووسةةيَته بةةةرِيَزي  
لةبةرهؤشياري و ئاطاداربووني لةة دةروبةةري دةيزانةي كةاتي ض جةؤرة نوسةينيَكةه بؤيةة        

ةوتة بةرطري لة ئي الم و بة درري خ ونةوةي ئةو تؤمةتانةي لةبري مةسةلة شي هيةكان ك
دةدريَنة ثالَ ديم خواه بؤية نووسينةكاني  خوا لة روانطةي نانيارييةوة(  وتةي نانايةان  
و بةةاوةرِ بةةةخوا( ي نووسةةيه ثاشةةان ن ةة ة كوةةيَيب  لةةة ئي ةةالمدا(ي نووسةةي وة        

وا ثةرسةر لةة ئي ةالمدا( هةةموو      سةربةسر لة ئي المدا(  ثةروةردة لة ئي المدا(  خ
ئةم نووسينانةش بة نمانيَكي كوردي رةوان و ش ينه كة خويَنةر ثيَي سةيرة مةاليةةكي  
مزطةوت كة دةطو يَت وشةيةكي كوردي لةة تةمةنيةدا نةخويَنةدبيَت ئةةو نمانةة شة ينة       
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انةي لة كويَ ضيية و لةكويَ شيَري بووة كة بةكاريدةهيَنيَته ئةو هةموو وشةو ناراوة نويَي
هيَنةةاوة؟ ئةةةو برِطةةةو رسةةوانةي ضةةؤن وةهةةا دروسةةت دارِشةةوووة؟ ئةمانةةة بةةؤ سةةةرةتاي 

 هةشواكان بؤ مةالو ئي الميي نرير طرنط بوو.

لة راسويدا بؤ ئةو سةردةمة نووسينةكاني مامؤسوا رضةشكيَن و ثيَشةنط بوون بؤية كةة  
ةيان ليَدةشرريشةةراو الوان بةةة لةضةةاث دةدران لةةة ماوةيةةةكي ثيَوانةةةيي دا بةةة هةةةناران دانةة

ثةرريشةوة لة ئاميَزيان دةطرت و دةيانكردة بةرنامة بؤ ثيَطةياندني ىوتابيةان و ئةوانةةي   
تانة دةهاتنة ناو كاري ئي ةالمييةوةه شةةنلَي ئةةو نووسةينانة بةسةةر هةةموو ريَبةواراني        

 كارواني ئي المي ئةو سةردةمةوة ديارة و نكولَي ليَ ناكريَت.

ي تيَبينييةةة هةريةةة  لةةةم جةةؤرة نانايانةةة كةةة وةشةةات دةكةةةن و دريسةةت و  ئةةةوي جيَطةةة
ىوتابيانيان بةجيَدةهيَؤَن كةليَنيَ  دروست دةبيَت كة ثاش خؤيان بةة ئةسةوةم يةان هةةر     
ثرِنابيَوةوةه جا ئةطةر وابرِوات مةترسييةكي طةورة ضاوةرِواني ئاييندةي كاري ئي الميي 

نانايانة لة ناويانةداه بيَطومةان ئةةو كةمبوونةةوةش      دةبيَته ئةويب كةمبوونةوةي ريَذةي
 كاريطةري نيَطةتيظي لة ضةندين روةوة دةبيَت.

لة رِوويةكةوة نانايان كة رابةرو ضاوسةاغن بةؤ شةارةناكردني كةاديراني كةاري ئي ةالميي       
نةةةمانيان نةةةماني رابةرايةةةتي ث ضةةاوديَريية لةةة نيَةةوان بةةانطخوانو بانطةةةوانداه نةمانةةةت   

وةوة لة الداني بانطخواناني لة رِاسةوةرِيَي شةةريعةته ئةةم مةترسةيية ئةةمرِري بةة       كةمدةبيَ
ئاشكرا لة كؤمةلَيَ  بزووتنةوةو رةوتة ئي المييةكاني ديكة لة رريذئةاوادا دةبينريَةته كةة    
هةرضةندة سةرةتا ئةو بزوتنةوانة لةسةر راسوةريَي ئي المث بؤ خزمةتث جيَبةجيَكردني 

ي بةة تيَثةةرِبووني رريذطةار لةةو راسةوة ريَيةة تةراناون و بةشةيَ  لةة          ئاين دامةنراونه كةضة 
ئاينيان شةرامؤشكردوة هؤي سةرةكيب كةمبوونةوةي شةرعزان ث نانايةاني ئي ةالميبوة   

 لة ناوياندا.

لة روويةكي ديكةشةوة كةمبوونةوةي نانايان لةناو بزووتنةوة ئي المييةكاندا ثرسيار لة 
تريَةةت ئةطةةةر ئةةةوان دةيانةةةويَت شةةةريعةت لةةةناو    سةةةريان دروسةةت دةكةةاته كةةة دةو  
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كؤمةلَطةةةدا ثيةةادة بكةةةنه ئةةةي بؤضةةي رابةةةراني شةةةريعةت لةطةةةلَيان هاوكةةارنو؟ه ئةةةم 
ثرسيارة دةبيَوة ثرسي جةماوةرث طومان و بيَمومانةيي دروست دةكاته ثيَضةوانةكةشةي  

جطةة لةة ثاراسةوم     هةر راسوةه واتة بةووني نانايةان لةةناو بزووتنةةوةي ئي ةالمييةكاندا     
كةةةاري ئي ةةةالميي لةةةة هةةةةر الدانث ترانانيَةةة ه مومانةةةةي جةةةةماوةريب بةةةة بزووتنةةةةوة 

 ئي المييةكان دادةمةنريَنيَت و ىورساييان ثيَدة بةخشيَت.

بةتايبةةةت لةةةم سةةةردةمةدا كةةة هةةةموو حزبةةةكان بةةة ئي ةةالمييث عةتانييةةةوة ئاتةةاجي 
ثاكةةكانيب لةة كؤمةةلَطاي كوردةوارييةدا     كةسايةتي جةةماوةريوه بيَطومةان نانةا ميَةذوو     

خاوةن سةنطث ىورساييةكنه كة طرةويان لةسةر بكريَته ئةو نانايانةة كةة سةةدان سةالَة     
جؤريَ  لة رابةرايةتيان بؤ دروسوبووة تةا ئةةمرِريش رابةراتييةكةةيان لةة دةسةت نةةداوةه       

 هةرضةندة وة  جارانيب نةمابيَوةوة.

( باشرتين بةلَطةة بيَةته   7/3/2010  ةي ثةرلةماني عيَراارةنطبيَت هةلَبذاردني ئةم دوايي
كة مامؤسوايةكي ئاييم با لةناو حزبيَكي عةتانيشدا بوو بيَت و بةو شةيَوةيةش ناسةراو   
نةبوو كةضي نياتر لة سي هةنار كةس دةنطيان بؤ دةداه لة بةرامبةريشدا كةسايةتييةكي 

  دوو هةنار دةنطيَ  نياتري نةدةهيَناه عةتاني خاوةني نياتر لة نيو سةدة خةبات لة ية
ئةةةم منوونةيةةةم وة  دةرخ ةةوم ىورسةةايي مامؤسةةواي ئةةاييم خ ةةوة ثيَشضةةاو لةةة       

كة بزووتنةوة ئي المييةكان كةسايةتي ئةو مامؤسةوا بةريَزانةة    هكؤمةلَطةي كوردةواريدا.
ئةةاييم سةةنطينرتيان دةكةةاته بؤيةة بةةيَ دوودلَةةي دةلَةيَ ه لةدةسوضةةووني هةةر نانايةةةكي     

بةتايبةت لة منوونةي جةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد بزووتنةةوة ئي ةالمييةكان لةة ضةةندين       
الوة ثيَيان نةرةرمةند دةبنه سا مةطةر هةر ثةروةردطار بة لةوتفي خةؤي ئةةو نةرةرانةة     
ىةرةبوو بكاتةوةه من هةموو نرخاندنةكةم لة ئاسر ناوخؤدا باسكرده ئةطةةر لةة ئاسةر    

اني دةرةوةدا باسةيان بكةةين هةةر مةثرسةةه ئةطةةر بَؤةيَ  ئيَمةةي        و تث حزؤث نةتةوةك
ئي الميي تةنها لة ريَطةي نانايانةوة ناسراوين ث بيَ ئةوان طومناوينه واناناة نيادةرِةوي  
كردبيَته كة خؤم بةشيَ  لة و تان طةرِاومث بة خزمةةت بةانطخوانو نانايةاني ئةةو و تانةة      
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نيةةو سةةةدةي رابةةردوو سةةومعةي كةةاري ئي ةةالميي لةةة    طةشةةووومه دةناة بةةة دريَةةذايي  
كوردسةةواندا بةةة سةةومعةو كةسةةايةتي ضةةةند نانايةةةكي ميَةةزةر ثاكةةةوة بةسةةرابووةوةه     

 سامةطةر لةمة بةدوا ئةم هاوسةنطيية بطؤرِيَت.

لة جيَي خؤيداية لةةم بؤنةيةةدا سةَي ثَيشةنيان بكةةم ث وةهةاش دةناة باشةرتين  وةشةا(         
ي مامؤسوا ئةحةمد رةمحةتي خةواي لةيَ بيَةته ضةونكة شةيوةن      دةربرِين دةبن بؤ جةناب

كردنث خةم دةربرِينث ثياهةلَدانه لةوة كةةمرتن كةة لةة شةكؤي جةةنابي مامؤسةوا نيةاد        
 بكةنث سوديَكي ثيَ بطةيةنن:

ة دةسوطرتن بةو ريَبانةوة كة مامؤسواي ئةمحةدي بةو شيَوةية ثيَطةيانةد كةة ريَبةاني    1
ةن رريلَةكانييةوةه ضونكة ئةوي مامؤسواي بة دةوروبةر ناسةاندو  ئي المةه بةتايبةت لةالي

ريَزي بؤ مامؤسوا دروست كرده دينداريث نان وةكةي بةووه بةة دلَنياييةةوة هةةر يةة  لةة       
كةسوكاري دةتوانن بةو دوو ريَطاية ناوي مامؤسةوا نينةدوو رابطةرنه لةة هةةركوآ ئةةوان       

وةه شةيَمح مةاريف نةؤديَ كةا  ئةمحةةدي      هةبوون ناوي مامؤسواش بةريَزةوة ياد دةكريَوةة 
كورِي سةد ئةوةندة ناوداريكرده شةيَمح مةةمحودي حةشيةديب ناوبةانطي كةا  ئةمحةةدي       
شيَخي هيَندةي ديكةو نياد كرده بة م نرير نانةاي ديكةة كةة ناكريَةت ناويةان بنوومسةةوة       

طةةيان  وةجاخ كويَر دةرضةوون لةطةةأل نريري رريلَةةو نةوةكانيانةداه ضةونكة نةةيانوواني جيَ      
بطرنةوة هةر وةجاخ كويَر دةرضوو و طريةان و شةو دادي نةةدان   هةرئةوةنةدةش نةاه      
بةلَكو هةيانة بوون بة لةكة بةسةر باوكيانةوةو وةخوةة بؤَةيَ  ميَةزةري سةثي ئةوانيشةيان      

 ناش ين كردووة  
 ة ثيَشنيان دةكةم نووسينةكاني مامؤسةوا بةةو شةثرنيية نةميَنيَوةةوةه بةةلَكو سةةرجةم      2

بةرهةمةةةكاني كؤبكريَنةةةوة و ليذنةيةةةكي ث ةةثؤرِ طة لَةةةيان بكةةاتث ثةةاش ليَكؤلَينةةةوةو   
ريَكخ ونيان بة ضةند بةرطيَ  ضاث بكريَن و ثيَشكةشي كويَبخانةي كوردي بكريَنه ئةطةر 
بطو يَةةت وادةناة سةةا نة لةةة بةةري ب وكردنةةةوةي طؤظةةاري  مةةةردي رآ( بةةا يةةةكيَ  لةةة 
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ب وبكريَوةةةةوةه تةةةا تامةةةةنرريياني نووسةةةينةكاني مامؤسةةةوا    بةرهةمةةةةكاني مامؤسةةةوا  
 بياخنويَننةوة و سوديان ليَوةربطرن.

ة نرير بةةطو اوي دةناة ضةةند ىوتابييةةكي ىؤنةاغي كؤتةايي بةةكالؤريس و ىوتابيةاني        3
خويَندني با  هانبدريَن بؤ نووسيم ليَكؤلَينةوة يان تةرخانكردني نامةةي خويَندنةكةةيان   

مامؤسةةواو بةرهةمةةةكانيه بةةؤ ئةةةم مةبةسةةوةش لةةة اليةةةن بنةمالَةكةةةي     لةسةةةر ذيةةاني
مامؤسواو دريسةت و ئاشةناكانيةوة ئاسةانكاري بةؤ ئةةو ىوتابيانةة بكرَيةته سةرضةاوةيان         
خبريَوة بةردةست و نانياري ثيَوي ويان ثةَي بةدريَته ئةةو نووسةينة ئةكادايانةة كةة بةة        

جياجياكةان دةكؤلَيَوةةوة و هةلَويَ ةوةيان    نةخشةيةكي نان ر ثيَ بةثيَ لة هةموو بوارة 
لةسةةةر دةكةةات لةةة باريانةةدا دةبيَةةت كةةة هةلَ ةةةنطاندني شاي ةةوة بةةؤ جةةةنابي مامؤسةةواو 
بةرهةمةكاني بكات و مايف شاي وة بةو كةسايةتيية و بةرهةمةكاني بةدات. بةة بؤضةووني    

اطةرتم يةادي   من جيَبةجيَكردني ئةم سيَ ثيَشنيانة باشةرتين وةشةا دةبيَةت بةؤ نينةدوو ر     
مامؤسواي رةمحةتيي و ناساندنيَكي شاي وةشة بؤ نةوةي داهةاتوو تةا لةة كةسةايةتي و     

 نان ت و هيمةتي ئةو مةردي ريَية ئاشنا بنب و ليَي بةهرةمةندبن.

 

 جةعفةر سييهةم: مامؤستا مةال موستةفا محةممةد 

 قوتابيي و لة دؤستة نزيكةكانى:

سةرةتاي ناسين  بةَو ماموَسةواو خوَشةوي ةومان جةةنابي ماموَسةوا مةةال ئةمحةةد كاكةة         
ومود دةطةرِيَوةوة بوَ ساالَني هةشواكان. ب مة جاريَ  لةطةلَ كا  كةمال و كا  كوَسةار  

اهلل ي طولَثي كة كورِاني ماموَسوا مةال سيد ابوبكر رِوَشوو بوَ مزطةوتي ماموَسوا مةال عبد
جةنابي مامؤسوا مةال ئةمحةةد ئيمةام و ثَيشةنويَذي بةووه بينةي  جةةنابي ماموَسةوا مةةال         

 ئةمحةد
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دةرس و وانةي بة ماموَسوا مةال سيد ابوبكر دةطووت.. ب مان نةضيَت جةنابي ماموَسةوا  
ايةكي مةال سيد ابوبكر ضةند سالَيَ  لةوة ثيَب مةالي طونةدي  طولَةث( بةووه وة ماموَسةو    

بةرِيَزو ثاريَزكارو رِوَ  سوو  بوو. جا ئةوكات مةن نوَرتةر بةجةةنابي ماموَسةوا مةةال محةة       
امو ئيمامي كة ثيَب نويَذ و وتارخويَم مزطةوتي ئيمةامي بوخةاري بةوو لةة شاروَضةكةي      
خورمالَ موعجةؤ بووم و نوَريش  خوَش دةوي ته ضونكة ئةوم ناسي بووه وة لةالي ئةو 

  دةكرده دواي ماوةية  ماموَسوا مةال محة امو سةشةري حةةجي كةرده وة   نويَذي هةيني
جةنابي ماموَسوا مةال ئةمحةد لة جيَي ماموَسوا مةال محةة امةو ئيمةام و وتةاري هةةيم      
دةدا تا ماموَسوا لة سةةشةري حةةل طةرِايةةوة. وة هةةروةها لةب مةة جارَية  لةخزمةةتي        

تي دا دانيشةةوبووين هةةةوالَي دةسةةوط كراني جةةةنابي ماموَسةةوا مةةةال سةةيد نةةوري سةةةرطة
ماموَسوا مةال ئةمحةد لةاليةن رِذيَمي بةع ةوة بوَ نويَذخويَناني مزطةةوتي   

(دةطيَرِايةوةو هوَي دةسوط كردني ماموَسواي بوَ ئةوة طةرِاندةوة كة لةة يةةكيَ  لةة    
دا باسي حوك  كردن بةشةريعةتي وتارةكانيدا لة مزطةوتي ماموَسوا مةال عبدالؤة ي طولَثي

ئي المي كردبووه   وة وتبوي دةبيَةت وة  واجبيَكةي شةةرعي دةسةوةالَتدار حةوك  بةة       
ىورئان و شةريعةت بكاته وة بوَ خوَيشي لةم ساالَنةي دوايي تةمةنيةدا بةدريَةذيي باسةي    

انةوةكةيدا ضوَنيةتي دةسوط كردنةكةي ئةو سالَةو ئانادكردني خوَي بوَ كردمه وة لة طيَرِ
هةولَي جةنابي ماموَسوا مةال شيَمح ومدي بةةرن ي بةوَ ئةانادكردني بةبةةرن نرخانةده وة      
دواتةةريب لةةة شاروَضةةكةي سةة وان نيةةاتر ئاشةةنايةتي و ناسةةراوي  لةطةةةلَ ماموَسةةواي       
كوَضكردوو ثةيدا كرده ئةويب بةهوَي وتارة بةثيَزةكانيةوة لةمزطةوتي طةورةي سة وان  

دةداه ثاشان لةوانةو دةرسةكانيشدا بةشداري  دةكردو دةرة ام بووم بة  كة وتاري تيَدا
يةكيَ  لةىوتابييةكاني و ماوةي ضةند ساليَ  لة خزمةتيدا خويَندم و لةنان ةر بةةرِيَزيان   
بةهرةمةند بوومه ماموَسوا يةكيَ  بوو لة ديارترين مةاليان و ناناياني ناوضةكة كة رِيَطةةي  

ان دامه وة لة هةةموو ماموَسةواكاني ديكةةم نيةاتر لةةو سةوودمةند       رِاست و ئي المي نيش
بوومه بةرِادةية  وة  هةر ئةو رِيَنيشاندةرم بووبيَت. ضونكة ئةوكاريطةرييةي ئةو لةسةر 
خةةوَم هةسةةت ثيَةةدةكرد لةةةهيت ماموَسةةوايةكي ديكةمةةدا هةسةةو  ثيَنةةةدةكردو هةسويشةة  
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 لةطةةلَ جةةنابي ماموَسةوادا بةاس دةكةةمه      ثيَنةكردوةه ليَرةدا يةكيَ  لة ب ةوةرييةةكاة 
رِوَذيَةة  بةجيَبةكةةةي هيَةةزي  صةةال  الةةدين( لةخزمةةةتي جةنابيةةدا بةةوَ طونةةدي  دنلَةةي(       
دةرِوَشووه وة لة بانطةكةي نزي  دنلَي يةكيَ  لة ئةش ةراني سةوثاي ثاسةداراني ئيَرانةي    

ثرسةياري لةة ماموَسةوا     طفووطوَيةكي لةطةلَ ماموَسوادا دامةنراندو لة ميانةي طفوطوَكةةدا 
كردو وتي: حاجي ئاغا ضةي لةبةهةشةت خوَشةرتة؟ ديةار بةوو ئةش ةةرةكة مةبةسةويَكي        
هةبوو لة ثرسيارةكةيداه وةضةاوةرِواني ئةةوة بةوو ماموَسةوا لةة وةالَمةكةيةدا بؤََيةت هةيت         
شويَ  لةبةهةشت خوَشرت نيةه بةالَم ماموَسوا وتةي: بينةيم خةواو رِوانةو بةوَ رِوخ ةاري       

 ا لة بةهةشودا خوَشرتة لة بةهةشت.خو

جةنابي ماموَسوا لة رِاسويدا كةسايةتييةكي كةم ويَنة بووه ئةو تةنها كةسةايةتي عيؤمةي   
نةبوو بةلَكو لةطةلَ ئةوةشدا كةسايةتييةكي كوَمةالَيةتي و سياسيب بووه وة ئةو تةواني  

عةيؤ  و دةعةوةو   لة ذيةاني كةورت و تةمةةني ثةِر بةرةكةةتي خوَيةدا مجةع بكةات لةةنيَوان          
جيهادداو ثيَكيانةوة طريَ بةداته ماموَسةوا وة  هةةموو نانايةة  لةةدواي تةحصةؤيكردني       
عيؤ ه دةست دةكات بة بانطةوانو بالَوكردنةوةي ئي الم بةنمان و نوسوه وة كويَبةةكان  
و بةرهةمةكاني و وتارةكاني بةتايبةت وتارةكاني شارريضكةي س واني باشةرتين بةلَطةةن   

ةوةه هةةةروة  هيجةةرةت و جيهةةادو سياسةةةتكردني بةلَطةيةةةكي ديكةةةن لةسةةةر لةسةةةر ئةة
كةسايةتي ئةةو نانةاو بةانطخوانو رِاظيةارو سةةركردةو سياسةةمتةدارة بةرِيَزةيةةه ئةةوةي         
ماموَسوا دةناسيَت ضا  ئةو رِاسوييةي ال رِوونة كةة جةةنابيان لةة حةشواكانةدا دةسةويان      

ردووةه ض بةةة نووسةةو ض بةةة وتةةاره بةةةالَم لةةة    بةبانطةةةوان و بالَوكردنةةةوةي ئي ةةالم كةة  
هةشةةواكاندا وة  يةةةكيَ  لةباشةةرتين و ديةةارترين بةةانطخوانان و وتاربيَةةذان بةدياركةةةوته   
بةنووسو و بةنمان دذ بة رِذيَمي بةع ي عةرةبي ئةوةي لة توانايدابوو و ثيَي كرا دريَغي 

لةةة دذي رِذيَمةةي بةةةعس لةةة   1987نةةةكرده وة هانةةداني خةةةلَ  بةةوَ خوَثيشةةاندان لةسةةالَي  
شاروَضكةي سة واندا لةة هةيت كةسةيَ  شةاراوة نيةةو دوَسةت و دوذمةن شةاهيدي لةسةةر           
خةةةبات  و رِوَلَةةي خةباتكارانةةةي جةةةنابيان دةداه وة منةةيب بةةةش بةةةحالَي خةةوَم رِوَلَةةي   
 جةنابيان لةو اليةنة بةرنو جواميَرانة ئةنرخيَن  و هةلَدةسةنطيَن ه وة هةةروةها ئةةو سةيَ   
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اليةنةي ئاماذةتةان ثيَكةرد بةَي طومةان لةة ذيةاني ماموَسةوادا رِةنطيةان دابةووةوة و هةيت           
كةسةةيَ  ناتوانيَةةت ئينكةةاري ئةةةوةبكاته جةةا مردنةةي جةةةنابيان و لةةة دةسةةوداني نانةةاو     
سةركردةيةكي وة  ماموَسوا لة رِاسويدا بوَشاييةكي طةورةي دروسوكرد لةرِيزي ناناياني 

ورداه بةتايبةتي لة رِيزي سةركردايةتي بزووتنةوةي ئي الميداه ئي الم و سةركردايةتي ك
وة ئةو بوَشايية ئةسوةمة ثرِبي َوةوة بةناناو سةركردةيةكي ديكةي هاويَنةي خةوَي نةةبيَه   
وة بيَطوماة جاريَكي ديكة ماموَسوايةكي ديكة لةشةيَوةي ئةةو لةةناو رِيةزي بزووتنةةوةي      

ثرِبكاتةةوةه واتةة نةة  بةة ئاسةاني ثرِنابيَوةةوة بةةلَكو        ئي الميدا ثةيدا نابيَ ئةوبوَشايية 
لةناو بزووتنةوةدا هةرطيز ثرِنابيَوةوةه ئايا جاريَكي تر جيَطةي ماموَسةوا مةةال عومسةاني    

 ئيمام و ماموَسوا مةال عةلي شيَر ثرِدةبيَوةوة؟
وة بةة   بيَطومان نةخيَر كةواتةة جةنابيشةيان جيَطةةيان لةةناو بزووتنةةوةدا  ثرِنابيَوةةوةه      

ني بةتي كاريطةري جةنابيشانةوة لةسةر رِةوتةي ئي ةالمي جيهةادي كوردسةوان دةلَةيََ       
جةنابي ماموَسوا رِوكن و ثايةيةكي رِةوتي ئي ةالميي جيهةادي كوردسةوان بةوو. وة ئةةو      
كاريطةري و رِوَلَي سةةرةكي ديةارو بةرضةاوي هةةبوو تيَيةداه بةني ةبةتي بةووني نانايةاني         

ووتنةةةوة ئي ةةالمييةكاندا دةلَةةيَ  ئةطةةةر نانايةةاني موسةةؤَمان لةئاسةةر موسةةؤَمان لةةةناو بز
سةركردايةتي و رِابةرايةتيدابن ئةوا بوونيان واجبيَكي شةرعي دةبين ه وةطةةرنا بوونيةان   
تيَياندا وة  ثاشكو َبوون دةبين ه بوَية حةيفة ناناي موسولَمان ثاشكوَبيَ لةناو ثةارتيَكي  

 ي المي بيَت.سياسي دا ئةرضي ثارتةكةش ئ

وة ئةطةر بطو يَت ناناياني موسؤَمان هةيئةتيَكي سةةربةخوَ لةةخوَيان ثيَة  بيَةنن ئةةوة      
نوَر باشرتة لةبوونيان لةناو بزووتنةةوة ئي ةالميةكاندا كةةثيَيان بؤَةيَن طةولَي مةةجؤيس و       

يننه سةروةرو ثيَشةواه بةالَم سةركردايةتي و رِابةرايةتي و سياسةتكردنيان ثيَ رِةوا نةةب 
وةكو ئاميَريَكي دةسر بةكاريان بهيَنن بوَ مةرامي حيزبايةتي و ساسةتي نةا شةةرعيي و   
بيدعي خوَيانه نانايان نوَر لة حيزؤ و ثارتي سياسي طةورةترنه وة دةبيَت خوَشيان لةو 

 ئاسوةدا ببينو.



 

212 

  ئيمام  ابن ىي  اجلونية( لة وةسفي ناناياندا دةشةرمويَت:
  لااله  ص  ك ن م األرض صس           و للللي  حزبللنب  علللبلك اتللئلا ل

  لللل    أ ت ده  هلل ل ن ر اميه           للأه هللد بلل  ك دت متيلاالهلل ل

  للد ر   أجنللن ه  فيه  بللل ل            لللت ظاص  بأه هلل  ك نللل لااله

  للل   يس للا ل ل  يدعل للحمب           في  حمسن  ب غ ماصي  قل هل  
 

  :عبدالرحمن عبدالرحيمسيي و يةكةم 

 ئةندامى سةركردايةتى كؤمةلَي ئيسالميي:

مامؤسوا نريري مةبةست بوو ئي الم هيَزي  هةبيَه بووني هةبيَه دةنطي هةةبيَه سةاماني   
 : هةبيَه سياسةت و ئابووري هةبيَ

كةةة هةةةموومان دةطةريَينةةةوة بةةةر   ةةة سةرةتاسةةوثاس وسةةوايب بؤئةةةو ثةةةروةردطارةي 
ومةد   ئي ةالم حةةنرةتي   ثيَغةمبةةري  ثةاكي  ه وة درودو سةةالم لةسةةر ناتةي   ديوانةكةي

ةرنو بةةريَز  خواوي ةت وبة   مامؤسةواي  بةةرنو بةةتوانا رِريحةي     د.خ(ه دةثاريَمةوة لةةخواي 
 طةورة بؤ ناناياني مامؤسوامةال ئةمحةدكاكة ومود لةو مةىامانةدابيَت كة خواي جةنابي

رِاسوطؤ بوو بةرامبةةر بةةو    ةئيَمة بزانو ئةوثياو ئةوةندةي ه ثةروةردطاراةئامادة كردوو
 يطوشوةار  طوتةارو  شرريشت رةنةط وسةيما و ميَةزةرو رِيةب و     دابوو ذياني بة تؤي وةعدةي
 نةوره بةاخي   تةرخان كرده دةسا تؤش بيخةرة نةاو ىةسةري   لة بةر تؤ و بؤ تؤي هةمووي

 ناوة ث رينةكانت. بةهةشته لة بةر خاتري

نرير  كؤضةيَكي  بةراسر ببوريَ مامؤسوائةمحةد كاكةومود خوا ليَي جةنابي كؤضي بةلَيَ
نةةدا   ه مةاوةي ةبضةنيَوةو  خةؤي  يبة   داري بةةري نةةدا لة  بةثةلةو نرير طةورة بوو ماوةي

بةرةن  و مةشةوةرةت و هةةولَ و    ةك طةورةي نةدا خةوني ه ماوةيببيمَ خؤي بةرهةمي
راسوطؤ بوو  طةورة بوو ثياويَكي . مامؤسوا عاتيَكيبيَوةدي دةنا ليَي هةلَويَ ت بونيادي
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 كؤمةالَيةةتي  نطو بةوو ثيةاويكي  ثةةروةردة سةة   نيان و بةسود بوو ثيةاويَكي  بيَ ثياويَكي
ناسراو بو وه كاملَ بوبوو  بووه مامؤسوا ئةمحةد مامؤسوايةكي ئي المي وكةسايةتييةكي

ه بةةيم ذيةةاني ه دةورو نةمانةةة هةةةموو رِووةكةةانيعةمةةةلي لةتةجروبةةةو وانةةةو هةةةنطاوي
و  م ثةراطةنةدةيي ئةة  وابةوو دواي  ضاوكراوة بوو بةرامبةر ئةطةرو ثيَب هاتةةكان طومةاني  

 نرير ئامةادة بيَةت بةؤ يةكخ ةونةوةيان ويَةراي      موسؤَمانان هؤيةةكي  نيَومالَي ليَ  جياييةي
ئةمانة مامؤسوا لة هةموو اليةكةوة ريَز ليَط او بووه جا كةسيَ  ئةمةة منوونةةي بيَةت لةة     

ؤن بةؤ  نييةةه ضة   خةالَي  كارةسات نييةة ضةؤن جيَطةاي    دوورةوةه ضؤن وةشاتي مم ديدي
ئةو جؤرة ثياوانةة   جيَطةي مةطةر خوا خؤي رابوون و موسؤَمانان خةشةت نييةه بةراسر

 نةا هلل و نةا  ليةة     كؤضةةكةيدا توانيمةان بؤَةيَو:     ثر بكاتةوة. ئيَمةش تةةنها لةبةرامبةةري  
   (.راجعون

 تةواني  ثةر بةرةكةتيةدا   كةورتي  جةنابي مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود لةةذياني  ة بةلَيَ
ه لةة  ثيَبطةيةةنيَ  بةتةةواوي  خةؤي  ثةيَب ئةمانةة تةواني    بطةيةنيَ خؤي دينةكةي واجباتي

 ئي المه خةؤي  بؤ طةياندني بة ىةرنار دةناني بةرامبةر خواو ثاشان دين و خةلَكداه خؤي
ثةا    ثةا ه نييةةتي   ثةا ه دلَةي   خواه خةلَكي ديم بةرامبةر طةياندني بة بةرثرس دةناني

ئةةو دالَنةة بةوون كةة روويةان لةة        يةكخ وم ثاكةوةه هةموو ئةمانة هؤي خواي لةاليةني
سةامانه   حيزؤه بةةبيَ  جةنابي مامؤسوا دةكرده مامؤسوا بةبيَ بانطةوانة راسوةىينةكةي

 ه هؤشةةيار كردنةةةوةي دابوويةةة بةةةر ضةةاالكي   نرير طةورةشةةي هوةةده كةةاريَكي  … بةةةبيَ
و جؤشةداني ضةو و تويَةذةكان     نويَي نةوةي هةست و ب ي دوو راطرتمموسؤَمانان و نين
رذيَ ه هةرضةندة طةورة بوو بةالَم بةناوبؤش  دةيف و طويَنةدان بة دةنطي بؤ خواثةرسويي

بؤ خوا ئةطةرانةدةوةه هةةموو شةوكرو     و بةندايةتييةكي ئةكرد و هةموو طةورةيي وةسفي
بةسةةرمانةوةن.   بةرامبةةر ئةةو هةةموو ضةاكانةي     ت دةنانةي بؤخوا بة ثيَوي ة  خةباتيَكي

 نيةةاتر و نيةةاتر نزيةة  بوايةتةةةوةه دةضةةووة نةةاو دلَةةي    مامؤسةةوا تةةا لةةة هةةةا و راسةةر  
رذيَمةدا وة    ناوضةكةوة بةتايبةت مامؤسوا ميَزةر ثاكةةكانه كةة بةة رووي    خواثةرسواني

مامؤسةوا ئةمحةةد بةوو     جةةنابي  هةاتم  و سةرةتاي نهيَم ضيا راوةسوابوون. ئةمة هؤي
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موسةؤَمانانه ديةارة    خواناسةانه بؤنةاو دلَةي    بانطةوانه بؤناو ئةمةل و هيةواي  بؤناو كرريكي
جةةنابي و خةلَكةكةة نرير    و خوا كاريطةر بووه هةرلةبةر ئةةوةش بةوو بةةيم    خؤي بةيم

 روست دةكةردوه ثيالنةي  رذيَميب د لةسةر هةواداراني ليَهات كاريطةري كاريطةر بوو تاواي
 دينةة جوانةكةةي   ئةةم ناوضةةية بةطةيانةدني    رذيَة  بةرامبةةر ضةينةكاني    تةشرةىةي تؤوي

 بةةرو بةيَ   دةكةا بةيَ   نةما هةرضي ئي الم ثووضةلَ ئةكردةوةه رذيَ  سةخؤَةت بووه ئارامي
 جةةنابي  دةسةوط كردني  خ وة سةر موسؤَمانان و ثيالني نياتري بايةخة ناضار طوشاري

 تةرو طة ةكانيةداه هةرلةبةرئةةوة بةوو مامؤسةواو مامؤسةوايان و موسةؤَماناني        و ناناياني
رةشةز كةردو رويةان نايةة      ناوضةكة روويان لة كؤضكردن كرد و ئةو رذيَمةةيان بةة عةمةةلي   

تةةردا هةةةموو ثيَكةةةوة توانييةةان   ناوضةةةكاني لةطةةةلَ مامؤسةةوا و برايةةاني غةةةرييب والَتةةي
جيهةاد بةة    بانطةوان و هيجرةت ب  لة راطةيانةدني  ةو ب و كاريان ريَكبخةن و دوايئاراسو
هيجةرةت لةطةةلَ مامؤسةواياندا     دواي رذيَمةدا بكةنةةوةه بةةلَيَ    كةوشري  نولَ  و نريري رووي

هةموو تواناكانيان كردةية ه ية  ئامان ه ية  هَيةزه يةة  ىيةادةه يةة  نةاو يةة  دوذمةن        
 رىةي  و راهيَنةان و دروسةوكردني   سةةرباني  تر كةرانه وة : شيَرطةةي   ريدواتر ضةندين كا
و  ئي ةالمةتي  مةةشرةنةكان بةةئاكارو خزمةةتي    جيهادو ثةةروةردة كردنةي   ث رين و بانطي

و بةى ةة كةردن و.. هوةده هةةموو بوونةة       و طويَرايةةلَي  و سةربانيي ليَ ان و سةركردةيي
ثرلةضةة ه ثرلةة    رووبةروبوونةةوة بةرامبةةر رذيَمةي    ؤناغيئةو كؤض و ى بةردةواميي كاري

 خةةؤي كيميةاييه ثرلةةةتان  وتةةؤث ثرلةسةةام و نريره بونةةة ئةمةةل و هيةةواو دوذمةةن مةةةرطي  
لةسةةر بةوو    نريري مامؤسوائةمحةد لةم كاتانةدا ئةةركي  . جةنابيئةواندا دةبيم لةهيَزي
 كات. ىبولَ ب طةورة ليَي خواي بيم نريري دةوري

موسةةؤَمانانيان ئةةةكرد  تةةر لةمينبةةةرةوة ئاراسةةوةي مامؤسةةواكاني ةةة مامؤسةةواوة  بةةاىي
 لةةب و عةىيةدةي   ه يةان كةةم وكةورِي   ه يةان نةارةوايي  لةبةرئةوة ماوةيان نةئةةدا نةاريَكي  
بةةوة   موسةؤَماناندا هةسةر   بيَطانة لةناو ب و شيكةري  موسؤَمانانداه يان لةدةسويَوةرداني

لةبةرامبةريانةةوة ئةةداو ئةوكاتةة     رِون و رِةوانةي  د بةثةلة راسوكردنةوةو هةلَويَ رئةكر
 و نةةةةتوانيَ ببةةةيمَ و بيؤَةةةيَ نةةةة  ناهةةةةىي ثةةةيَيبَ هةةةةىيَكي بةمانةةةدو نةئةةةةناني خةةةؤي
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 مامؤسةوا لةسةةرئةوة بةوو كةة طةلةكةةي      نريري لةسةةر بةدات. وة هةةوليَ    روونكردنةوةي
 ه وة بةالَو كردنةةوةي  خؤيةةوة بكةات كةة ئي ةالمةو بؤتةة حةةياتي       يبةة دينةكةة   شاناني

 طةورةن لةسةر ئةمة.  شاهيدي نووسينةكاني

تةر ثةيَب حيةزؤ هةةربوونه      لة مامؤسواياني مامؤسوا ئةمحةديب وة  هةنديَ ة جةنابي
 سةر بةرا هةةموو مامؤسةوايان   هةر ناسراو بوونه هةر ئاماذةيان بؤدةكراه بة ريَبةرايةةتي 

نرير نرير  خؤيةةوةه وة كةسةايةتي   كةاري  بزووتنةوة نوو طةةورة بةووه نوو ضةووية ئاسةر    
 مةكوةبةةةكاني بةرثرسةةياريَر بةةوونه جةةةنابي مامؤسةةوا ئةمحةةةديب نريربةةةي  لةةةدةوري

كةاراو خةاوةن ىورسةايي و خةاوةن      بريبووه وة ئةنداميَكي بة سةركةوتوويي بزووتنةوةي
 هةةبيَه بةووني   كوةةبي سياسةيداه نريري مةبةسةت بةوو ئي ةالم هيَةزي      توانا بوو لة نيَو مة

. هةةبيَ  و راطةيانةدني  ه ئةابووريي هةةبيَ  ه سياسةةتي هةةبيَ  ه سامانيهةبيَ ه دةنطيهةبيَ
ئي ةالم و   لةخزمةةتي  مةبةست بوو ئةةو بزووتنةوةيةة هةميشةة دةىةاودةىي كةاري      نريري

بوو تةنانةت ئةوةندة روو جوان و رووطةةش و نةةرم و   ال مةبةست  موسؤَماناندا بيَه نريري
. وة نةكةن لةبووني نيان و بةخزمةت بيَت بةرامبةر بة ضو و تويَذةكان ئةوانيب نكووليَ

لةسةةر ثةةيرةو    ليَبطرن لةبةرئةوةي دةكرد نةتوانن رةخنةي حةني تةنانةت نةيارانيشي
ديةن   يةةكرتو خزمةةتكاري   تةواوكةةري  تيةا بيَةت و هةةمووي    كار بكات و طةورةو بضةووكي 

 بيَت. 
 خةؤي  خةؤيي دروسةت كةرده راسةر     ة من دلَنيةام مامؤسةوا ئةمحةةد لةسةةرةتاوة خةؤي     

 تيَكةةلَ بكةةي   ديكةةي  لةطةلَيدا سةرت ئةةخاته شةر  هيَناية ثيَشةوةه ئةم دينة راسوبة 
ليَداوايةةة نةةة   كةةاري طةةةورةش كةةردو خةةواي ىبةةوولَ ناكةةات. وة مامؤسةةوا كةةاري  لةةيَر

 شاع  دةكةمة جوابي ئةم ثرسيارة:  سةركةوتنه وة ئةم ضةند ديَرةي
 يةكجار سةيرة هةروة  تةرانوو وايةة  

 ئةا ئةةم دنيايةة  هةلَ ةنطاندن لةالي

 دنيا سةيرةو سةير شيَواوة بؤ كيَشان 
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 بؤ ئامسان.  سووكة ئةضيَ ىورس بؤ نةوي

ليَبكةيت بؤ تؤ بذينه بؤ تؤ مبرينه خوايةطيان مبةانبوورةو   لة كؤتاييدا خواية طيان وامان
ه خوايةكيان رةح  بة و خؤشةوي ر برايةتي ليَمان خؤشبةه خواية طيان مبانكة هةويَم

ه ريَز بؤيان بروانوه وة لة كؤض كردووةكامنان خؤش بةي  نيندووةكامنان بكةيته بةضاوي
بةنةييشت لةة   خؤت بةوان بدةيت و ضاوي هةشرخيَريان بكةينه وة بة وة بووانو يادي
خةوا بؤسةةر    باران سالَوو ريَةزي  رهيَؤَةي طةورة و ميهرةبان بةئةندانةي ئيَمة بيَته خواي

 .تؤ دايطريَ مامؤسوا ئةمحةد دا بباريَه لة ىةبرةكةيدا نووري ثاكي طياني

 

 :تةحسين حةمة غةريب امؤستام سيي و دووةم 

 مامؤستاى زانكؤ:

بةوو كةة ئةةو كاتةة مةن لةةىؤناغي سةةرةتاييدا         1983 سةرةتاي ناسين  ب م بيَت سالَي 
بوومه ئةو كاتة لة مزطةوتةكان  هةلَةةةي شةةهيد( مةولودنامةة دةكةراه لةة يةةكيَ  لةةو       
مةولود نامانةدا مامؤسوا وتاريَكي ثيََشكةش كرد كة بة الي منةوة سةير بةوو ضةونكة لةة    

ان لةةو جةؤرة بابةتانةة بةووه     دذي رذيَمي ئةو كاتة بوو. ئيَمةي منةدالَ و طةة يب حةةنم   
ثرسةةيارم كةةرد ئةةةم مامؤسةةواية كيَيةةة و وتيةةان "م. ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحود"ة ئةمةةةي  
بامسكرد لة س وان بووه ئيرت لة هةر شويَنيَكي هةلَةةةدا وتاري بداباية دةضووم و طويَ  

 ليَدةطرت.

ةم نة  ئةةمرِريه  لة راسويدا نووسينةكاني مامؤسوا ئةطةر بة ديدي ئةو كاتة سةيري بك -
دةتواة بؤَيَ  ثرِة لة جورئةته ثرِ لة نانياري و بابةتي نويَ بؤ ئيَمة بةتايبةتي ئةو كاتةي 
كةةة ئيَمةةة هةسةةر ئايينيمةةان هةةةبووه خويَنةةةري ئي ةةالمي تيَةةر دةكةةرد و بةةة تايبةةةتيب  
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بابةتةكاني نةوعي بوونه منوونة بةوون بةة تايبةةتي لةة باسةةكاني ئةاشرةت و ئةانادي لةة         
ي المدا و... و هوده ئةوةي بة الي منةوة سةير بووه ئةوة بوو كة ضةؤن مامؤسةوايةكي   ئ

ئاييم دةيوواني و دةيزاني بة كورديةكي جوان و ثةتي بنووسيَته ئاطةاداريب بةووم كةة    
كويَبةكاني لة اليةن دامودةنطاكاني حكومةتةوة دذايةتي دةكةران و نةياندةهيَشةت ضةاث    

 بكريَن.  

ةركام لةو بابةتانة تؤ ناتوانيت ثيَوةريَكي جيَط يان بؤ دابنيَيته واتةةه  بة بؤضووني ه -
كامة بانطةوانوه هيجرةت و كؤض كامةيةه دةتوانو بؤَيَو دةبيَت بةة شةيَوةيةكي ريَةذةيي    
مامةَلةي لةطةلَدا بكةين.. دواجار ئةوة روطةةي كةسةةكة ديةاري دةكةات كةة ئةةو بابةتةة        

ئةو كةارةي كةة ئة اميةدا لةة هةشةواكاندا دةتةوانو ئةةو        دةبيَت ضؤن بيَت. مامؤسواش 
شايةديةي بؤ بدةين كة ثياويَكي ناسراوو بة جورئةت و بويَر بووه طرنط ئةوةية مامؤسوا 

 ئةوةي كرد كة خؤي باوةرِي ثيَي بوو. 
بة دلَنياييةوة بووني ناناي ئي الميي لة نيَو بزووتنةوة ئي ةالميةكاندا طرنطةةه نابيَةت     -

ان بةة  بضةةيَت كةةة ثرريذةكةةةي مجةةال الةةديم ئةةةشغاني ضةةاككردني دووتويَةةذ بةةوو   ئةةةوةم
 ئةوانيب:

 تويَذي نانايان. -1 

 تويَذي م  و سولَوانةكان. -2 
ئةو باوةري وابوو ئةطةر بيَت و ئةم دوو تويَةذة ضةا  بةنه ئيةدي كؤمةلَطةة ئي ةالميةكان       

كةسةةة طرنطةةة لةةة نيَةةو   ضةةا  دةبةةن. دواجةةار ئيَمةةة دةتةةوانو جيَطةةةي ئةةةم دوو جةةؤرة  
كؤمةلَطةداو ئةو رريلَةي ئةوان دةيبينن لة ريفؤرم و ضاككردني كؤمةلَطةشداه رِةنطةة هةيت   
كةسيَكي ديكة ئةوةي ثيَ نةكريَته ضونكة لةة نةاو خةودي بابةتةكةةدانه بةة دلَنياييةةوة       

وة و ئةةو  بووني نانايانيب بؤَيَو لة نيَو بزووتنةوة ئي الميةكاندا رريلَيَكةي طةةورةي بينية   
 رريلَةش دةبينن. 
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دةتوانو بؤَيَو مامؤسوا مةال ئةمحةةد يةةكيَ  لةة مةةال باشةةكاني كوردسةوان بةووةه         -
لةمةةةرِ تةش ةة يب هةةةولَي خؤيةةداوةو لةةةثاش خةةؤي تةش ةة يَكي نايةةابي نووسةةيووةه     
سةبارةت بة هةولَ و تيَكؤشانيب بة بؤضووني من ئةو هةولَي خؤيداه خةواي طةةورة ليَةي    

 بفةرمويَت.  ىبولَ
ديةارة مردنةةي هةركةسةةيَ  مردنةةي جيهانيَكةةةه جةةا وةرة مردنةةي نانايةةةكي طةةةورة كةةة   -

 لةثاش خؤي بؤشاييةكي طةورة بة جيَ دةهيَؤَيَت.
( سةةيَ تايبةمتةنةةدي هةيةةةو ئةةةو سةةيَ   3ثةةةيام : منةةداالَن و هةةةواداراني دةتةةوانو     -

  تايبةمتةندييةش رِةضاو بكةن و بيانطرنة خؤه ئةوانيب:

 م( بويَري مامؤسوا.
 ؤ( جيدي بووني و بة شويَن نان وةوة بوون. 

 ل(ثةرسوب و خزمةتكردني ئايو. 
ئيدي ئةطةر دةرة امي ئةةو سةةردةمة جيةاوان بةن لةةم سةةردةمة طةرنط ئةوةيةة ئةةو          

 ثياويَ  بوو ئةم سيَ تايبةمتةنديةو سيفةتةي هةبوو. 
 

  :فائيق طولَثيكتؤر دسي و سيَهةم 

 اسةتمةدار:نووسةرو سي

كاتيَ  مندالَ بومه لةبةر ئةوةي ئارةنووي كوردايةتي لة دلَمدا ضةكةرةي كردبووه لة ناو  
كؤرِ و كؤمةلَدا ضا  طويَ  بؤ ئةو ناوانة شل دةكرد كة لة ريَطةي دةمي خةلَكةوة باسةيان  

ناوي ية  لةو كةسةانة مامؤسةوا مةةال     دةكرا لة شؤرشي طةلي كوردا بةشداريان كردووةه
دةمبي ت كة مامؤسوا لةطةلَ ضةندان ناناي ئايم تر لة شؤرشةي ئةيؤولةدا    هةمحةد بووئ

كزبووني تيَكؤشةاني ضةةكداري و سياسةيه     1975ثيَشمةرطة بووة.ثاش كارةساتي سالَي 
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نةةاوي مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةدم دةبي ةةت كةةة لةةة وتارةكةةاني مزطةوتةةدا سةةةرةراي          
لة ورياكردنةوةي خةلَكةدا دةربةارةي    ئي المهثةروةردةكردني خةلَ  بة بنةماكاني ئايم 

باري سياسي و ناساندني رذيَمي بةعس بةخةلَ  دريَغةي نةةدةكرد. لةة رِاثةةريم بةةهاري      
ي شاري هةلَةةةدا كاتيَ  من لة ناوضةي ىةرةداغ ثيَشةمةرطة بةوومه بي ةو     1987سالَي 

ةي شةري ناوخؤيي هيَةزة  كة مامؤسوا رريلَيَكي كاريطةري لةو رِاثةرينةدا هةبووة.لة طةرم
كورديةكاندا لة دواي راثةرينه ئةطةر ضي تا ئةةو كةات ضةاوم بةة رةمحةةتي نةكةةوتبووه       
بة م لة دوورةوة يةكرتمان دةناسيه هيَندة برِوامان بة يةكرت هةةبوو لةة ريَطةةي كةسةي     
سيَهةمةوة كاريَكمان كرد لة شارريضكةي خورمالَ جاريَكي تر شةري براكةوذي  روونةةدات   
و طياني ضةندان رريلَةي طةلي كوردمان لة مةرط ثاراست. بةهؤي راطواسوم طونةدةكاني  
ناوضةي هةورامان و بة هؤي ئةوةوة كة من لةة نانكةؤ بةووم و دواتةر بوومةة ثيَشةمةرطةو       
دواي راثةرينيب جاريَكي تر شةري براكةوذي بةةرريكي طرتينةةوةه دةرشةةمت بةؤ نةةلوا لةة        

لة شاري هةلَةةةي شةهيد ضاوم ثيَكةوته ئةةو   2006سالَي نزيكةوة مامؤسوا ببين ه تا 
كات بؤ ماوةيةةكي كةورت ثيَكةةوة دانيشةوو و دةربةارةي رةوشةي سياسةي بةة كةورتي          
هةنديَ  دواينه رووي خؤش و رووني بؤضون و ىولَي ب كردنةةوةي مامؤسةوا واكاريطةةري    

لةبةةر   هلَ بكردايةة. لة سةرم دانا خؤنطةةم دةخواسةت ضةةندان سةاَل ثةيَب ديةدارم لةطةة       
ئةوةي مامؤسوا ثيَشينةيةكي سياسي هةبوو يةكيَ لة نانا ئايينية ناودارةكةاني باشةوري   
كوردسوان بووه خةةلَكي ناوضةة شةاخاويةكةي هةةورامان بةووه كةة بةةردةوام سةةنطةري         
خؤثاراسوم شؤرش و حزؤ و ريَكخراوة سياسيةكاني باشةوري كوردسةوان بةووةه رريلَةي     

كهيَنان و ثاراسوم بزووتنةوةي  ئي الميدا بنةةرةتي بووهلةة هةولَةدان بةؤ     مامؤسوا لة ثيَ
ئاشر و تةبايي و كؤتاييهيَنان بة شةري ناوخؤه ئةو ثةيوةنديةي كةة لةطةرمةةي شةةري    
ناوخؤدا لة ريَطةي كةسي سيَهةمةوة لة نيَةوان مةن و مامؤسةواي رةمحةتيةدا بةة دةسةت       

سةةةندني شةةةرةكة درووسةةوبووه بةةؤ ئةةةوةي ثيَشةةخةري رةمحةةةتي بةةؤ ريَطةةرتن لةةة ثةرة
شةريَكي تر لة خورمالَ لة نيَوان هيَزةكاني بزووتنةوةي ئي ةالميي و يةةكيَر نيشةوماني    
كوردسواندا روونةداته دةي ةتيَم كة تا ضةند مامؤسواي رةحةمةتي بة تةنط ئاشويي 
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واي ئةوةي ضةند لة د و يةكريزي نيَوان اليةنة سياسيةكاني باشوري كوردسوانةوة بووة.
طرووثيَ  لة بزووتنةوةي ئي الميي جيابوونةوةه مامؤسوا لةطةلَ بزووتنةةوة مايةةوةو لةة    
ناو بزووتنةةوةدا لةة كةسةةياتية نزيكةةكاني ريَبةةري بزووتنةةوةي ئي ةالميي رةمحةةتي         
مامؤسةوا مةةةال عةةلي بةةووه لةةو كاتةةةوة تةةبايي و يةةةكريزي نيَةوان اليةنةةة سياسةةيةكاني      

ة  ضةةةم  بةةة ثراكويةة  لةةةة نيَةةوان اليةنةةة سياسةةيةكاني كوردسةةةوان و       كوردسةةوان و 
بزووتنةوةي ئي الميي كوردسواندا ثيَشكةوت و هيت شةرِو ناكؤكية  لة نيَوان بزووتنةوة 

 و اليةنة سياسيةكاني تردا نةهاتة ئاراوة.

مةةن وة  ثيَشةةرت ئامةةاذةم ثيَةةدا تةةةنها يةةة  جةةار بةةة ديةةداري مامؤسةةوا شةةاد بةةوومه بةةة   
ةيةكي ناراسةةوةوخؤ ئاطةةام لةضةةاالكية سياسةةيي و ئةةاييم و رريشةةنب يةكاني بةةووةه شةةيَو

مرريظيَكي بة تواناو سةركةوتوو بووه وة  كةسايةتيةكي هةلَكةوتووي ناوضةةي هةةورامان   
 شاناني  ثيَوةكردووة و ئيَ وةش  شاناني ثيَوة دةكةم.

هاتةيةةكي كؤمةاليةةتيه بةة    ثيَوانةي ثيَشكةوتن و نيندوويي هةر كؤمةلَطاية  و هةةر ثيَك 
ضةندان شاكوةرةوة طريَدراوةه ية  لةو شاكوةرة هةسةويارانة ئةوةيةة كةة ئةةو كؤمةلَطايةة      
يان ئةو ثيَكهاتةية خةاوةني ضةةندة مرريظةي بةة توانةاو هةلَكةةوتووةه نوو لةة دةسةوداني         
كةساني وة  مامؤسوا كةة بةة توانةاو هةلَكةةوتوو بةوونه ثةيَب ئةةوةي بةرنامةةكاني بةة          
ئة ام بطةيةنيَته بؤشةايي لةةناو كؤمةةلَطاي سياسةيي كوردسةوان و لةة نةاو ثيَكهاتةةي         
ئي ةةالميي سياسةةيي كوردسةةواندا درووسةةودةكاته هيةةوادارم ىوتابيةةةكاني مامؤسةةواو      
ثةيرةوكةراني ريَبانةكةي تيَكؤشان ضرَوثرِ بكةنةوة بؤ ئةوةي ئةةو بؤشةايية ثرِبكةنةةوة    

 واي رةمحةتي درووسوبوو.كة بةكؤضي دوايي ناوةخر مامؤس
لة بةر ئةوةي مامؤسوا خاوةني ثيَشينةيةكي سياسيي و ىولَبونيَكي ئاييم و رريشنب ي  

لةة دواي   لة دامةنراندني بزووتنةوةي ئي ةالميدا رريلَيَكةي كاريطةةري هةةبووه     طشر بووه
ي دامةنراندني بزووتنةوةهلةكاتي تيَكؤشةاندا بةةردةوام ثؤةةي مةكوةةبي سياسةيي و ثؤةة      

با تري حزبي وةرطرتووةه ئةمة نيشاني ئةدات كة بزووتنةوةي ئي الميي كوردسوان بةؤ  
 دامةنراندن و بؤ تيَكؤشان سوودي لة تواناو ئةنموني مامؤسواي رةحةمر وةرطرتووة.
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داوا لة هةةوادارن و ىوتابيةاني مامؤسةواي رةمحةةتي و ئةةو كةةس و اليةنةة سياسةيي و         
كة ئاشر و ثيَكةوة ذيةاني داوكراتيانةةي نيَةوان حزبةة      ئي الميانةي كوردسوان دةكةم

ئاييم و عيؤمانيةكان و ثيَكةةوة هةوَلةدان بةؤ ضارةسةةركردني كَيشةةي طةةلي كةورد لةة         
ضوارضةةيَوةي سياسةةةتيَكي نةتةةةوةيي داوكراتةةداه بكةنةةة بنةةةماي تيَكؤشةةاني سياسةةيي 

 ئايندةيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

222 

 باسي نؤيةم

 مامؤستا نووسراونئةو نوسينانةى لةسةر 

 

 :يةكةم: مامؤستا كريَكار 

بةردي طؤشةي مةرجةعيةتيَكي فيقة و  مامؤستا ئةحمةدي كاكة مةحموود

 فيكر

ي سةووننةت و جةماعةةت بزربةووني مةرجةعييةتةةه     هؤيةكيَ  لة طةورةترين كيَشةي ئةة  
لَاا كابراي سوونم دةنانيَت بؤ دةسونويَذ شكان و طرتنةةوةيه يةان بةؤ مةارةكردن و تةة     

ضةةاكردنةوةي روو لةةة كةةيَ بكةةاته بةةةلَام لةةة ثيَناسةةةي مةةرريظ و طةةةردوون و ذيانةةداه لةةة    
بنةماكاني شيكرو موشرةداتةكاني خيوابي سياسةيي و ديةاريكردني ئامةان  و ريَ و نانةيم     
سنورةكاني ماف و ئةر  و دةسةلَاتي كؤمةلَكارييدا سةري ليَ دةشيَويَته ضونكة ئةمانةة  

ه يان الي مةالي ئةم سةردةمةي كورد نةو.. ئةمانةة الي ئةشةندييةة    الي مةالي كورد نو
سةر رووتةكانن.. ضونكة مةالي كورد لة شةحتول ةرييب يةكةمو كويَيب شةىيَيةتيةةوة تةا   
توحفةي ئيبنو حةجةر وشةيةكي لةسةر سياسةت نةخويَندووةه ثةي بةوة نابات كة ئةم 

ةلَطايةكن كة ئي ةالم ئارِاسةوةي دةكةرده ئةةو     ي ئةو دةخيويَنيَت ياساو ريَ اي كؤمهةشي 
ي بةزاوتن بةووه   هنةمانةي ئي الم نيوةي سةرنةميم بة دةسوةوة بووه ثيَوي ر بة شي 

ي كويَيب كؤني سةردةمي نشيَوي شارسوانيَر ئي ةالم.. لةبةةر ئةةم موشارةىةة     هنة  شي 
عةتانيةةوةو بؤيةان   دذوارةية مةالي كورد دةبيم بيَ باكانة ثؤل ثؤل دةضنة ناو حزبةي  

 دةبنة موخوارة درريننة  

لةةةو بةةةريب ئةشةنديةةةكان دةبينيةةت كةةة لةةة نةمينةةةي شيكةةرو سياسةةةتةوة بةةؤ ئي ةةالم  
لَويَ ويَ  بةوونه نايانةةويَت خةؤ    هةتوونةوةه ضونكة ثيَشرت خاوةن بؤضوون و ثيَناسةو ها
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رريننةةو شةايةتي   بدةنة دةست ئي الم بيانطؤرِيَته دةيانةويَت ئي ةالم بكةنةة موخوةارة د   
مان هةةةلَويَ ةةوة سياسةةيةي ئةةةوان طرتوويانةتةةة بةةةر    هةثةةيَ بةةدةن كةةة ئةةةم ريَبةةانو    

بانطةوانةكةي ثيَغةمبةرانةو بةة شةيَوةيةكي  مةؤديَرن( دةخيةنةةوة بةرضةاوي خةةلَكي..       
 يضي تر نية..هئةمةش لة ضةواشةكردنيَكي سياسيي بةوالوة 
ثاضةيةه ئةم سةةر رِووتةةش ئةوةنةدة لةة      ئةو مةالية ضةند لة شيكرو سياسةتةدا دةسوة

و شةرعدا دةسوةثاضةية.. ئةمةة ئةةو تةنطذةيةة كةة لةة مةةالي كةوردو ئي ةالمياني         هشي 
سياسةةييدا بينيمةةان و دةيبيةةنو.. مةطةةةر ئاحةةاديَكي وةكةةو مامؤسةةوا ئةمحةةةدي كاكةةة   

 مةمحوود.. رةمحةتي خواي ليَ بيَت..

ثؤةة بةة ثؤةةي شةىيَيةةتي بةرِيه لةةو       مامؤسوا ئةمحةدي كاكة مةمحوودي رةمحةتيه  -
سةةةر بةةةة بانطةةةةواني هةوون دةكةةةردةوة سةةةةردةمةي نويَةةةذو رريذووي بةةةؤ خةلَكةكةةةة رِ

ثيَغةمبةران كردبووه كة وةحي خوايي نرير لةوة طةورةترة مةالية  بيكات بة خزمةتكاري 
ي سةر بةرثرسةيَر ئارِاسةوةكردن   هةعةلةمانيةتي حزبيَكي سةرليَشيَواوي كوردي.. بؤيةة  

كؤمةلَطةكةي لة رووي سياسييةوة دةطةرِاندةوة بؤ شةريعةتةكةي خوا نة  بؤ ثارتيي و 
شيكةر بةوو لةةالي..     هونطاوي دةرككردني ئاويَوةبووني شي هةيةكيَويي.. ئةمةش يةكةمو 

ت ئةم ديدو ثيَناسةو ئينويمايةةي ال طةةورةتر دةبةوو.. ئةمةة درينينةةوةي ئةةو       هاتا دةش
 ردي لة حوجرةوة ليَي بزر بووة..ريَيةية كة شةىيَي كو

مامؤسوا ئةمحةدي كاكة مةةمحوودي رةمحةةتيه وةكةو شةرعناسةيَكي ىةالَ و ىةوولَ        -
بةكةي بؤ دروست بوو بووه جورئةتي ئةوةشي بةؤ  هةتواناي تةرجيحي راجويَييةكاني مةن

بي شةةاشيعيب بةةدات كةةة مةرجةعيةةةتي هةةةدروسةةت بةةوو بةةووه شةةةتوا لةسةةةر غةةةيري مةن
يَزتري دايةة مامؤسةوا   همةالي كوردة.. ئةةم دوو خالَةةش كةسةايةتيةكي بةة    شةرعناسيي 

 ئةمحةدي كاكة مةمحوود..

بةةكاني  هةمامؤسوا ئةمحةدي كاكة مةمحوودي رةمحةةتيه لةة اليةكةةوة ريَ ةاي مةن     -
موو ذيانيةداه بةة   هةة ناسيبووه بة ىةناعةتةوة بوو بوو  بةة مةاليةةكي سةوونمه بؤيةة لةة      
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ت كؤؤجيَة  تةوخم   هةي م شؤرِشةي ئيمةام خةوميَم لةة ئيَةران بةة       تايبةت دواي سةركةوت
سنووري شيعةو ئيَرانيزم نةبؤوةه نة لة رووي عةىائيدةوةه نة لةةرووي عيبادةتةةوةه نةة    

و ريَ ا شةرعيةكانةوة.. ئةمةة ئةةو سةنوورة ئاسةنينة      هلةرِووي شةريعةت و ئوسولَي شي
اي مامؤسةوا ئةمحةةد كردبوويانةة    بوو كة مةالي تري كةورد ثةيَب مامؤسةوا ئةمحةةدو دو    

لَويَ ويان لة هةثاوانة ىةرسيل و بةناندبوويان.. ضونكة دةركةوتم خؤيان و سةركةوتم 
بةكةةةيان ثةةَي طةةرنطرت بةةووه ئةطةةةر طومةةاني باشةةيان نرير ثةةَي ببةةةين دةَلةةيَو:         هةمةن

كاكة بةكة كردبوو.. مامؤسوا ئةمحةدي هةبةرذةوةندي خؤيان تيَكةلَ بة سةركةوتم مةن
 مةمحوود وا نةبوو..

مامؤسوا ئةمحةدي كاكة مةمحوودي رةمحةتيه ئةو جورئةتةي لة شةتواداندا بة ثيَي  -
يبووه لة ثيَشةوايةكي هةبةكاني تر هةبةلَطةي شةرعيه يان بة ثيَي ديدو بؤضووني مةن

ي بةرِيَزو خواناسي وةكو مامؤسوا مةال عومساني رابةريشدا نةبوو.. مامؤسوا ئةمحةد ثيَ
بي ئيمام ئةمحةد بيداته كةمكردنةوةي شةئم هةوا نةبوو كة شةتواية  كة بة ثيَي مةن

بي شاشيعي بيَت.. ئةم جورئةتة سةرةتاييةي ئي ويداية  بوو بة شيَمح يوسف هةمةن
تة هاىةرةناويه تا دواتر خؤي لة بزووتنةوةي ئي الميداو بة تايبةتي لة سالَاني دواييدا 

رير ئاسان دةكرا ببيَوة مةرجةعيةتي ئي الميةكانه بة مةالو ئاسر ىةرةناويي و ن
ب مةندي شيكريي و دةركةوتووي سياسييانةوة.. بةلَام سةد حةيف و مةخابن بؤ 

 نةخويَندةواري خؤمان و مةرطي خيَراي ح يَ  بؤ نةكراوةي مامؤسوا..
ناو ةمحةتيه خاوةن ديدي سياسي بووه لة مامؤسوا ئةمحةدي كاكة مةمحوودي رِ -

بزووتنةوةي ئي الميدا بؤضوون و ثيَناسةي نياتر دةخةمؤَا.. مامؤسواي رابةري بؤ ببووة 
ماوةردي خاوةن ئةحكامي سولَواني.. راسوة ئةو لة خزمةت مامؤسواي رابةردا 
ثيَطةيشوبووه بةلَام ثةيوةندي كةسايةتي ئةوو رابةري مةنن وةكو ثةيوةندي ئيمامي 

بييةكي هةموو مةنهةوون.. ميَذوونووسان دةشةرموون: ةىيي و ئيمامي شاشيعي بهبةي
ىيه كة ئيمام هةشاشيعي ىةرناري ئيمام ومدي كورِي ئيدري ي شاشيعية جطة لة بةي

موو دنيا هةبةكةي ئيمامي بة هةومدي كورِي ئيدري ي شاشيعي ىةرناريَره ضونكة مةن
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ة.. مامؤسوا ئةمحةدي نايةوهيَناساندو دةيان بةلَطةي شةرعي بؤشةتواو بؤضوونةكاني 
كاكة مةمحووديب وابووه نرير جار ديدو ثيَناسةيةكي رابةري مةنن خةمؤَاوي الي 
مامؤسوا ئةمحةد بووه بةلَام خرابووة بةردةسر رابةري مةنن.. وةكو كة شةىيَية  
تةخر ي شةرموودةية  بؤ مامؤسواكةي دةكاتةوةه بيَ ئةوةي ئةم مةغروور ببيَته يان 

يَم ئةوةية كة مامؤسوا ئةمحةدي كاكة هويان كةم ببيَوةوة.. ئةمةش نلة مةننيي ئة
مةمحوود بة سةربةرنييةوة ببووة راويَذكاري مامؤسوا مةال عومساني رابةره بةلَام دواي 

 كؤضي دوايي ئةوه بووة راويَذكاريَكي بزووتنةوة..
كةمنه لة ناو ؤي سوننةتدا هئةم جؤرة نانا شةرعناس و ب مةندة سياسيانة لة ناو ئة

ىة كة يةكيَكي وامان ليَ دةركةوته دةوري بطرين و ديدو هةئيَمةي كوردا دةطمةننه بؤية 
بؤضوونةكاني بةرشراوانرت كةين تا دةبيَوة مةدرةسةيةكي ئارِاسوةواني رابووان و 
كؤمةلَكارييةكانيان.. ئةمة بضوو  بوونةوةمان نيةه ئةمة خؤ طةورةكردني راسويةه بةلَام 

ةوة لةبةر سيَبةري ضرِي ديدي شارسوانيَر رريذئاوادا دوورِيَياني ئةم راسويةمان بةداخ
 ثيَ جويَ ناكريَوةوة..

لةم كاتةدا كة ئةم بابةتة دةنووس  لةسةر شةرعناسي سياسي مةنني كورد مامؤسوا 
ئةمحةدي كاكة مةمحووده لة نامخدا ساتةكاني ديدارياة ديَوةوة بةرضاوه لةطةلَ 

يجرةته خؤم بة ىةرناري هيبةتي باسة عةىائيديةكاني تةكف و داراإلسالم و دانيشوم تا
ورِيَيةتيةكة خواي مةنن ليَي دةثرسيَوةوةه بؤية لة هاورِيَيةتييةي دةناةه ئةوةش هائةو 

لَويَ ر رةسةني وةشاداري  ثيَشكةش بة شةرعناس و هةناخي دلَي ثرِ سويَمةوة 
ةدي كاكة مةمحوودي رةمحةتي دةكةمةوةو ب مةندي سياسي كورد مامؤسوا ئةمح

ضةثكيَ  طولَي وةشاي موسولَمانانة ثيَشكةش بة خانةوادةي مامؤسواي بةرِيَز 
وب ةكاني.. خواي مةنن يارو هادةكةمةوةه لة براو خيَزانيه لة كورِو كضةكانيه لة خزمة 

 ياوةريان بيَت..
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 :ثرؤفيسؤري ياريدةدةر د.صباح بةرزنجي دووةم: 

 كؤضي دوايي مامؤستاي زانا و نووسةري داناى كورد وةطةرِيلة سالَ 

 )ئةحمةد كاكة مةحموود( دا،

 ثةيظيَك بؤ قةدردانى لة مةالى كورد.

نريرجار لة الثةرِةى رريذنامةو طؤظارةكانداه كة باسي ناناي ئاييم دةكريَةته بةةنمانيَ  و    
اكوةةةرة طرنطةةةى نةةاو بةةة دةربرِينيَكةةى دوور لةةة راسةةويي و دادطةةةري طونارشةةت لةةةم كار 

كؤمةلَطاى م ةولَمان دةكرَيةت و تةنانةةت لةةناو حيزبةة ئي ةالمييةكاندا وةكةو ثيَوي ةت         
ىةةةدرو حورمةةةتى ليَناط يَةةته وة  بؤَيَيةةت ىةةةدر نةةةطرتن لةةة  مامؤسةةوا( بووبيَوةةة خةةالَى  
هاوبةشي ناو  سياسي و سياساوييةكان(ه غاشو لةوةى نانةاى ئةاييم  راسةوةىينة( وة     

لة م اسي شةرهةنطيي و ئةدةبيماندا نةىشةي بةسةوووةه هةميشةة سةردةسةوةى      ئةوةى
كةساني ذيرو ناناو ئةدي  و نووسةرو هةلَكةوتوو بووةه بةشةيَ  لةةم بةآ ميهريةي و كةةم      
لوتفييةةةى خةةةلَكى  رريشةةنب ( وابةسةةوةية بةةة  كةموةرخةةةمي( و  سةةةنطةر ضةةؤلَكردني(  

لةةة كايةةة شةرهةةةنطيي و سياسةةيي و     مامؤسةةوايان خؤيةةان وه خةةؤ دوورخ ةةونةوةيان    
رِوناكب ييةةةكانه كةةة ديةةارة  شةةةىي نةمةةان( و  ثيالنةةي( دةسةةة تدارانيب كاريطةةةريي   
نريريان لةسةر ئةم ويَناكردنة سةلبيية هةبووةه ئةم نووسينة ثيَشكةشةة بةة هةةموو ئةةو     

وانيَةت ض  كةسانةى تا ئيَ واش نانانن  مةال(ى كورد كىَ بووةو كييَيةو مةالى  تةواو( دةت
رريلَيَكى هةبيَت لة بنياتنانى كؤمةأل و خزمةت بة طةل و بةرطريي لة بوون و شةوناسه بةة   
تايبةتى بؤ ئةو  كؤلكة خويَندةوار( و  شةريكة رريشنب انة(ي بيَباكانة بة تةوسةوة ثالرو 
بةرد دةطرنة ناناي ئاييم و بةوشةى  مةال(  ه كةة ديةارة لةضةةمكة بنةرةتييةكةيةةوة     

نراوةو وةسفي دةكةنه بآئاطا لةوةى مةاليةتى لةكاتى خؤيدا ثؤةيةةكى نان ةويى و   طؤرِيَ
مةعريفي بةرن بووةو تةحةدداى هةموو رريشنب اني سةرساحةى كوردسوان دةكةةم هةةر   
هةةةموويان بةةةة ئةنةةدانةى  مةةةةالى طةةةورة(ى بيةةةارةو  حةةاجي مامؤسةةةوا(ى نؤدشةةةةو     
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( و  مةال عةبدولَ ى بيَوووشةي( و  مةةوالنا    ئيبنوئادةمي بالَةكي( و  مةال طضكةى هةوليَر
 خاليد( باري مةعريفي نان ويي و ئةدةبييان ثيَبيَت.

ئيرت باباسي  مةالى طةورةى كؤية( هةر نةكةينه كةة لةسةةردةمى خؤيةداه ريفؤرخمةوانه     
 شاع ه شةيؤةسووفه موتةكةلؤي ه نمانةوان و ثيَشةواى ميؤؤيي طةلةكةى بووة.

ةس ئاطاى لة كاريطةريي وشةو نمان نةبووةه  مةالى كورد( خاوةنى لةسةردةميَكدا كة ك
 ديوان( و  دةوات( و  ىةلَةم( بووةو  رِشوةى مرواري( و  شةرهةنطي خاأل( و  ئةمحةدى( 

 و  دوورِشوة(ى نووسيوة.

 سةييد ئةمحةد شائيز( لةة ئةسةوةمبووأل ئةنةدامى ئة وومةةنى بةا ى مةةعاريف بةووةو        
 يادطار بؤ بةجيَهيَشوووين. (ي بةشاكارى  كنز الؤ ن

 مةةةال خةةدري نةةالي( لةةة مةككةةة بووةتةةة  مةةةرجيعي( نمانةةةوانى و سةةةش ي  عولةةةماى   
 كوردسوان بووة لةناو ناناياني  حةرةمةين( دا.

 مةةةال مةةةمحوودي حةةةمزاوي( مةةوشر شةةام بةةووةو  تةش ةة ي بةةآ نوىوةةةى لةةة ىورئةةان  
ئيَجطار سةرسورِهيَنةرةه لة رووى ئةدةبيي و كردووةه لة دووبةرطى طةورةداه كة كاريَكى 

 ع شانييةوة.

شةانانيية ئةةةدةبي و كةلووورييةةكانى ئيَمةةة لةسةةةرةتاى  خؤناسةو(ي كةةوردو  دةشوةةةر    
نووسو(ةةوةه نريرينةى نريري لةحوجرةكانى كوردسواندا بةرهةمهاتووةه لةو حوجرانةةدا  

بياتدا لة  مةكوةبؤييةكان( ثرِترو هةركةسيَ  كةميَكيشي خويَندبآه دوايي لة نمان و ئةدة
ناناتربووةه بةلَطةش  بؤ ى ةكاة ئةوةيةه هةموو ثيَشةواكانى ئةدةبيات و شةيعري نةويَى   
كةةورديه ثةةةروةردةى بةردةسةةر نانايةةاني حةةوجرةو شةةةىآ هةةةذارو النةةةوانةكانى نةةاو    

نيَةوةره  مزطةوتةكاني كوردسوان بوونه  عةبدولَ  بةطى طةؤرانه شايةةا بيَكةةسه ىةانيعه     
ث ةميَةةرده هةةةرديه شةةيَمح نةةووري شةةيَمح سةةالَ ( و دةيةةان و سةةةدانى تةةر لةةة نووسةةةرانى 
هةرضوار ثارضةى كوردسوانه ئةطةر الثةرِةكانى ذيانيان هةلَدةينةوةه دةبيةنو سةةرةتا   
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بةكةةةلووورو شةرهةةةنط و ئةةةدةبياتي حوجرةكةةان نمانيةةان ثةةذاوةه هةةةذاري موكريةةانيي و 
ئةدةبة بةرنو نمانة ثاراوةيان لة كويَةوة هيَنةاو؟ كةآ شيَةري كةردن؟      هيَمنى هاورِيَيه ئةو 

نةبيحى و ىزلَجى و موشويزادة كآ شيَري شةرهةنط نووسو و مةولةويناسيي و ثيَكةةنيم  
طةداى كردن؟ ئةم ى انة تةنها مشويَكن لة خةرواري ئةو رريلَة بنةرِةتى و دامةنريَنةةرةى  

دووةه ئةةو نانايانةةى بةة تةةوانوو و تةسةاموحيَكى      ناناياني مزطةوت بةطةىل كورديةان كةر  
نريرةوةه هةم ثةيامداري ئي ةالمةتي و هةةم مةشةخةلَداري نان ةت و روونةاكب ي و هةةم       
عةلةمداري شؤرِش و بةةرخؤدان بةوونه هةةر بؤيةة كةمكردنةةوة لةةنرخ و بايةةخيانه لةة         

ري ميَةذووى  راسويدا بةةماناي سةرِينةوةى شوناسةي راسةوةىينةى طةةىل كةوردة لةة تؤمةا        
 طةالنى رريذهة تدا.

لةم رِوانطةوة ثيَوي وة برِوانينة ميذووى رابوونى ئي المي كوردسةوانه كةة بةةبآ ثةيَت و     
ثةنا دريَذةى كاروانى سثي و سةوني نانا طةةورةكانى ثيَشةوومانة لةة هةرسةيَ رةهةنةدي      

ثيَطةةةى  ئاينةةداريي و سياسةةةت و كةةةلووورداه رابةةوونى ئي ةةالميي دووبةةارة طيَرِانةةةوةى  
ناناياني ئاينييةه بؤ كاريطةربوون لةسةر ئاكارو ئاييم خةةلَ ه لةسةةر سياسةةتى و ت و    

 لةسةر رةوتى هؤشياري و رووناكب يي نةوةى نوآ.

لة بنةرِةتدا ئةم بزاظة بؤ ئةوة دروسوبوو كة ئةم طةلة لة هةةموو رِوويةكةةوة سةةربةخؤ    
رريين بةؤ شوةواى دةرةوةى كوردسةوان و    بيَته لة تيَطةيشوم ضةةمكةكانى ئي ةالمداه نةة   

خؤمان موشويي و حةةكيمي حةالَي خؤمةان و بةاري دينةداري خؤمةان بةوه لةة سياسةةتدا          
سةربةخؤو خةاوةنى ئة ادةو ئيةدارةى خؤمةالَي بةوه لةة كةةلووورو ئةدةبيشةدا خةودانى          
ئةةةدةؤ و شةرهةةةنطي رةسةةةن و سةةةربةخؤبوه ضةةاوليَطةرو السةةاكةرةوةى تةةووتي ئاسةةا 

 نةبو.
ئةطةر سياسييةكانه ئةديبةكانه ديندارةكانه بة باشي سووديان لةم رابوونة وةرطرتبةاه  
دةسوباريان طرتباو ريَزيان لة مةالى راسوةىينةى كورد وةكو ثيَوي ت طرتباه بة دلَنيايي 
كارمان هةنووكة لةة هةةموو رِوويةكةةوة باشةرت دةبةووه ئةةو دةسةوةبةندي و ريزبةندييةة         
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نامؤيةةةة ثيَشةةةنةدةهات و ئةةةةو هةةةةموو ثيَشةةةهاتة ناهةةةةموارة   سياسةةةيية دةسةةةوكردو 
 نةطو اوةش رووى نةدةدا.

مةةن نةةالَيَ  هةةةموو  مةةةالياني كوردسةةوان( بةةة ثيَةةي مةةةرل و مواصةةةشاتي نانةةا ثيَشةةينة    
طةورةكاننه بة م خؤ هةرهةموويان ئةو وي ت و متووحةيان هةية ريَبواريَكى ئةو رِيَطايةة  

ةوانوو و تةساموحيان هةية كة لةو كةسانةى ناناترو دانةاترن  بن و نريربةشيان ئةوةندة ت
 شيَري ئيويكي خويَندنةوةو نووسو و تويَذينةوة بن.

لة سالَيادي كؤضي دوايي ناناي ئاييم و نووسةةري خامةة رِةنطةيم رابةووني ئي ةالميي      
  مامؤسوا ئةمحةدي كاكة مةمحوود( دا دةمةويَت جةخت لةسةر ئةو راسويية بكةمةةوةه 
كة ئةم ثياوة منوونةيةكى بةرجةسوةى ناناي سةردةميانةى بةة هةلَويَ ةت و بةويَر بةووه     
ئيمويدادى ناناياني ثيَشو و سةردةسوةى نانا طة ةكانى هاوتةمةني بةووه لةة دووبةارة    
طةرِانةوة بؤ تةدوين و تويَذينةوةو خزمةت بةنمان و شةرهةنطه تةش  ي راماني نووسيه 

نةةةةهاتوو بةةةة ثةيوةسةةةوبوونى ثةةةةيامي ئي ةةةالمةتي و ئينويمةةةاى   وة  برِوايةةةةكى لةبن
نةتةوايةتىه لةم تةش  ةدا تيَكؤشةاوة بة و بةرِوا ئاينييةةكان بةةلؤجيكي سةةردةميانةو       
نمانيَكي كوردي ثاراو دابرِيَذيَته بةحوكمي ئةوةش لة ىؤناغي كامؤَبوونى تةمةةنى هةزري   

ى ئةةةةنمووني سياسةةةيي و خؤيةةةدا ئةةةةم بةرهةمةةةةى نووسةةةيوةه هةسةةةودةكةين ثوخوةةةة
 كؤمة يةتى و تةنانةت كةسايةتى شةخ ي خؤيي تيَدا تؤمار كردووة.

ئةوةى كة طرنطة لةم وتارةدا ئاماذةى بؤ بكةمه ئةوةيةة كةة ئةةم نانةا ئاينييةة لةة كةوآ        
خويَنةةديي و ضةةي خويَنةةد؟ لةةةكام نانكةةؤ شيَةةري ئةةةو نمانةةة بةةوو؟ لةةةض كانطايةكةةةوة ئةةةم 

ى نانكؤكامنةةان بةةةو هةةةموو ثةةالن و بةرنامةةةو مامؤسةةواو    بةهرةيةةةى تةىييةةةوة؟ بؤضةة 
ئيمكاناتةوةه بةو هةموو ئيدديعاو شةل ةةشة ليَدانةةوةه لةة بةشةةكانى نمةان و ئةةدةؤ و       
شةل ةشةو شي هو ياسةاو مَيةذوودا تةنانةةت لةة ىؤناغةةكانى ماسةوةرو دكوؤراشةدا نةاتوانن         

و سةنطة سياسي و كةسةايةتيية  نووسةرو ناناي وةها بةو بارة نان ويى و مةعريفييةو بة
 دامةنراوةوة ثةروةردة ناكةن؟
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من نالَيَ : مامؤسةوا ئةمحةةد رةخنةةى ليَناط َيةت و هةيت كةةم و كورتييةة  لةة سة ةى          
ذيانيدا يان لة هةلَويَ ت و كارةكانيدا نةبووةه ضونكة هةركةسةيَ  بطريةت هةنةديَ  خةالَى     

كاتيَة  ئةةم  مةةال( حةوجرة ديةدةو ئيمةامي       الوانه لة تؤماري ذيانيدا دةدرينيوةوةه بةة م  
مزطةوتة بةراورد دةكةم بةة رريشةنب ان و دةرضةووانى دةرةوةى مزطةةوت و هةةموو ئةةو       
كةسانةى لةىةبي طةةورةو برِوانامةةى طةةورةيان هةيةةه هةسةودةكةم مامؤسةوا ئةمحةةد        

 شويَكى ترة   ئةم لة كوآ و ئةوان لة كوآ؟
وشارةىةو جياوانييةدا دةرِريمه دةبين  دةطةريَوةوة بةؤ  كاتيَ  بة دواى رانو سةبةبي ئةم م

 دووسةبةبي سةرةكي:

يةكةم: ئةو كاريطةرييةى مةدرةسةى ىورئان و ثةيامي ئايينثةروةرانةى ئي المه لةسةةر  
ثيَكهاتةى كةسايةتى مرريظة هةيةتىه بةةجؤريَكي وا كةة ماهييةةتى ئةةو سةاغ دةكاتةةوةو       

 مرريظيَكى نةوعيي ليَدروسودةكات.
وةم: بةهيَزيي ئةو مةنهةجة ثةروةردةييةةى كةة لةة حوجرةكةانى كوردسةوان ثةةيرِةو       دو

كراوةه كة خويَندكار بؤ خؤي بة دواى مامؤسةواو مودةرري ةدا دةطةةرِاو بةةوردي كويَبةة      
مةنهةجييةكانى دةخويَندو هةولَيدةدا لةة هةةموو رشةوة نينةدووةكانى نمةان و ئةةدةؤ و       

تةشةريع و ميَةذووى ئي ةالمي و ئينشةاو موراسةةالته      مةنويق و كةةالم و اصةول و شي هةو    
 شارةنا و بةهرةمةندبيَت.

بة رةضاوكردنى ئةةو راسةوييانةى سةةرةوة ثيَوي ةوة نةةوةى نةويَي كوردسةوانه ويَنةاي         
راسوةىينةى مةالى كورد لة منوونةى نيندووى كةسانى وة  مامؤسوا ئةمحةدةوة بكةنه 

 نةوة. بؤ ئةوةى هةلَة كوشندةكان دووبارة نةكة

مةالى كورد هةرضي بيَته دةتوانيَت مةرجيعي ئةايينيي و شي هيةي و ئةةخالىي طةلةكةةى     
بيَته مةرجيعيَكى باشرت لةو موشويية عةرةؤ و موشةكك ة داغنةديدانةى بةبآ ئاطةاداري  
لة واىيعي كوردسوان شوواى ئامادةمان بؤ دةنيَرن و هةموو م اسيي و عيؤميةي و ئةاييم   

 سرِنةوةو مايف ثيَشةوايةتى بة ناناياني خؤمان نادةن. و شي هيمان دة
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لة هةمانكاتدا مةالى كورد بؤ نووسةران و ئةديباني كوردسةوان رِيَنمايةةكى باشةرتن لةةو     
خؤرهة تناس و بةناو موشةكك انةى لةسةر خوانى شةيؤةسووشاني خؤرئاواى كةضةديدةى  

رابةةردووى خؤمةةان لةةةم اتي  بةةةدوور لةةة مةعريفةةةى ىورئةةانيه دةيانةةةويَت لةةة هةةةموو    
 شةرهةنطيمان بيَطانةو ياخي ببو.

باسياسييةكانيب بة ئي الميي و نائي الميشةوةه جاريَكى تر بطةرِيَينةوة بؤ بايةخةدان   
بة عةىو و ذيريي و نان ةوةكانى نةاو حوجرةكةانى كوردسةوانه طرةنوييةان دةدةمةَي كةة        

كةويَت و ب يةان بكةويَوةةوة بةة تةةنها     بةهرةى نريريان لة خزمةت ناناياني ئاييم دةسةوب 
دانيشنت لة طةأل مةاليةكى خواناس و ناناي كورد بؤيان لةة سةةد كؤرسةي و تةانى ديكةة      

 بةسوودترو بة ئة امرتة 
 

  مامؤستاى ياريدةدةر لة زانكؤي سليَمانى: -سيَيةم: ماجيد خةليل فةتاح 

 ئةحمةد كاكة مةحموود، طةليَ لة ثيَش ئةوانةوة..!

 ةنطى نيثؤتيزم، كاريَزمايى، جيهانبينى سياسيىفةره

 لة ئةزموونى ذيانى مامؤستادا

"ناناكان كاتيَ  دةبنة ميهرو بةرةكةةت بةؤ هؤنةكةةيانه بةتايبةةتى     : ئينب خةلدون دةلَىَ
ئةوكاتانةى كة شرياى سياسةتث جيهادو شةرهةنطث ئةخالىى كؤمةلَطاكةةيان دةكةةون"ه   

كة مةمحود لة وانةكانى سياسةت لةة ئي ةالمدا ثةاكرتين    مةطةر ئةمحةد كامنيب دةلَيَ : 
سياسةتى شيَر نةةكردين؟ه ئةةو سياسةةتةى مامؤسةواه كةةى بةرامةةى نةنعةة جن ةيىث         
ماديةةةكانى ماوت ةةى تؤنةةغث ضةةةثة دةمارط ةكةةانى ليةةنوث مارك ةةى تيَكةةةلَبوو؟ه ئةةةو   

ماكياظيؤؤى  سياسةتةى مامؤسوا شيَرى دةكردينه كةى وةحشةتناكيىث بةربةريةتى ب ى
تيَكةلَبوو؟ه ئةو سياسةتةى مامؤسةوا شَيةرى دةكةردينه كةةى نةرِةيةة  كاريطةةرى دنيةا        
ئاذةلَدريسويةكةى سةاتع احلصةرىث ئةشؤةةىى ناسةى بةوو؟ه ئةةو سياسةةتةى ئةةو شَيةرى          
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دةكةةردينه ئةةةخالا بةةووه ئةةةخالىيَكى نينةةدوثه مامؤسةةوا لةةة وانةةةكانى سةربةسةةويى لةةة  
و ئةو طة انة بةوو كةة ناسةيؤناليزميان بةشاشةيزم دةبينةىه      ئي المدا شرياد رةسى هةمو

شرياد رِةسى ئةو طة انة بووه كة ناسةيؤناليزميان بةةىؤناغيَكى سةةرمايةدارى دةبينةىه     
ئةوانى تيَطةيانده نةتةوايةتى بةشيَكة لةدينه بةشيَ  نيةة لةة كوشةتث بةرِى ئةةوانى تةره       

ةتى نةة لةةب ى ه ريهيوؤدايةة نةة سةةدامه      بةشيَ  نية لة  ىرِكردنى شاثؤيت ئاساه نةتةواي
لة هيوؤةرداية نة لةالى ترومانث ضةرضةله نةتةوايةةتى نةة لةة تيؤرةكةانى       نةتةوايةتى نة

شيخوةداية نة لة خويَنرِشونى يةع وبيةكانه ىةةد لةوانةةوة شيَةر نةابوه ئةةو لةةديَرةكانى       
 ايةتى نةبىَ. نوسينيدا نةتةوايةتى كردة بةشيَ  لة دينه دينيَ  برواى بةضين

ابوونة لة دةسوى تةري ةتث شيَخة ثياوانيَكى نويَخوانى وة  مامؤسوا نةبواية كةى ئةم رِ
بؤيةةة  دةكةةرده هةةةر  نورانيةكانةةةوة بةةةم جةةؤرة تةحةةةداى ئيبداعةةة باوةكةةانى دنيايةةان   

خةوا   بةؤ لةة   وة نيندوويةتى رابةوون نيندويةتى رابوون لةنيةتى ثاكى سةركردةكانى بووه 
ه ضونكة بةردةوام رريلَى سياسيىث سةربانى سةةركردة لةةبزاشى   بووةردارانى سولَحانى س

رنطارخيوانى طةالندا نةخشى يةكةمى ديوةه ئةم نةخشة لة بزاشى رنطةارخيوانى جيهةانى   
سيَداث لةبزاشى سةربةخؤبوونى نةتةوةكاندا نرير بةروونى دةردةكةويَته ئةوانةى بوونةتة 

ى سياسةيى نةتةةوةكانكردووةه لةضةيندا ماوت ةى     سيمبوىل رنطارىه كاريةان لةسةةر بة    
تونغه لةهينددا مةهامتا غاندىث جةواهر الل نةةهرريه لةة ئةةشري اى باشةوردا كاسةرتريه لةة       
ظيَونامدا هؤشى منة ث لةخةباتى رنطارخيوانى  طةالنى ئةمريكاى التةوث كوبةادا  جيظةارا    

نه ئةةوان سةةردارانى رريذانةى    مايةى شانانينه ئةوان ريَبانى ئاييندةو خواسوى ميؤؤةتبوو
خةباتث هاوتا ذيانى هةذارانيان بوونه ئةى لةكوردسواندا كيَن ئةوانةى دةبنةة سةيمبولَه   
تايبةمتةنديةةةكانى ئةةةو رابةرانةةة لةةةكام سةةةردارى كورديةةدا نينةةدوونه ئةةةوة مةةاشى هةةةر   

اه دةبيَةت  سةرداريَكةو لةداهاتوودا بؤياندةطةريَوةوةه ثياوانى ئةم ئي المة لة كوردسةواند 
رريذانيَ  وةكو رةمةزو سةيمبوَل ياديةان بكةينةةوةه ئةطةرضةى بةةبيَنانيىث لةةذيَر سةايةى         
دةسةالَتى مةغرورى كورديدا سةرياننايةوةه ئةطةرضةى رةنة ث خةةباتيانه تةؤنى ريَطةاى      
جيهةةادو حةمماسةةى وتارةكانيةةان ئيَ ةةواشث ئةوسةةاش ىيةةادةى بةةةعسث بةع ةةيةكانى   
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ت رريذيَ  تةش  و شةرهةةنطث ئةةدةبياتى بةةجيَماوى مامؤسةوا     تؤىاندبووه بةالَم هةردةبيَ
مةةةةالعومسانث ئةمحةةةةد كاكةةةة مةةةةمحوده دةسةةةةالَت بةةةةئاطابهيَنيَتث بؤَيَةةةت ئيَةةةوة     
سةةةروةريةكانى ئيَمةةةنث مانايةةةكمان بةةىَ بةةوونى ئيَةةوة نيةةةه دةبيَةةت دةسةةةالَتى كةةوردى 

نيَكى شك ةت رووبةةروومان   تيَبطاته هةركات دذايةتى ئةم رةمزانة كرابيَةته ئةيرت ئةةنمو   
وتةى موسا عةنوةر يةكيَ  لةةطرنطرتين هؤكارةكةانى    بووةتةوةه لةباكورى كوردسواندا بة

سياسةةيةكانى كةةورد لةسةةاالَنى شةسةةتث حةةةشواكانى توركيةةادا نةةةبوونى  شك ةةوى ثارتةةة
سةركردةيةكى سياسى بةتوانا بةووه ضةونكة كوردةكةان دذايةةتى رةمزةكةانى خؤيانيةان       

ةتا بةكوذرانى دكوؤر سةعيدث دكوؤر شوانى رابةريان ئيرت بزووتنةوةى كةورد  دةكرده ئةو
هةتيو كةوته  لةكوردسوانى رريذهةالَتيب هةرطيز سةةركردةيةكى سياسةى كاريَزمةاه كةة     
تةةةعب  لةةة ثةيوةنديةةة ئةةايينىث كؤمةالَيةتيةةةكانى خةةةلَكى كةةورد بكةةات نةةةبووةه ئةةةوان 

تى كةوردانى رريذهةالَتةدا باسةيان لةماوضةيةتى     لةبةهيَزترين ثةيوةنةدى سةوننة مةنهةبيةة   
خؤجةو سوالوث ثارتى كؤمؤني وى بولغاريا دةكةرده ئةمةةش هؤكةارى شك ةوى      ئةنوةر

كوردانبوو لةوىَه لةبةر ئةوة ئةنموونى سياسى باشورى  كوردسةوانيب ئيَ ةوا طرشوةارى    
راسوةىينة كةاري  سيمبولَث رةمزيَكة كة تةعب  لة ئ ادةى بكاته لةناو كورداندا رةمزى 

  :لةسةر ناكرىَه ئةوةتا طؤران دةلَىَ

 لةناو ىةومى بةسيواه ىةدرى سةنعةتكار  
 وةكو عةك ى ىةمةر واية لةناو حةونيَكى ليخندا 

لةةةم ليََكؤلَينةوةيةةةدا خويَندنةةةوة بةةؤ سةةىَ لةةة تايبةمتةنديةةةكانى سةةةرداريَكى رةسةةةنث  
يَكةةى ديةةارى رابةةوونى ئي ةةالميى رونةةاكب ى كةةورد دةكةةةينه كةةة بةهؤيةةةوة وةكةةو رةمز 

 ةنطيَنو. ئةنموونى ذيانى هةلَدةس
 

 



 

234 

 دذايةتى شةرهةنطى نيثؤتيزم /تايبةمتةندى يةكةم

 :لة سياسةتيى ئةمحةد كاكة مةمحود دا 
ئةمحةد كاكة مةمحود لة هةوراماندا لة دايكبووه ئةو لةئاواييةةكى بةشةةوكةتث رابةردوو    

طؤيزث رووس شكيَندا ضاوى بةدنيا هةةلَهيَناه ثةيوةنديةة   بةرنى هةورامانث لة ياالَنثيَى ئين
خزمايةةةتىث  كؤمةالَيةتيةةةكانى ئةةةوىَ كاريطةةةربوون بةةةكؤوورى ئي ةةالميىث ئةةةدةبياتث  
ئةةةخالىى خةةةلَكيب درَيةةذكراوةى ئي ةةالمةتى تةري ةةةتث شةةيَخةكان بةةووه هةربؤيةةة        

ةئاواييةةةكانى لةةةدةرةوةى كاريطةةةرى بةع ةةدا رايةلَةةةكانى يةةةكرت ناسةةوث تةةةعاروف ل   
هةوراماندا نرير ثيَداطرى لةسةردةكراه ئةوانة مةنهةبو دين بةثاكى طريَى دابوونه هةربؤية 
وةكيةكى سيمايةكى ديارى ئةوىَ بووه ب ى كؤمةالَيةةتى ئةةوىَ كةارى بةة مةشهومةةكانى      
ضةةينايةتى نةةةدةكرده هةةةموو هةوراميةةة  بةضةةاوى وة  خؤيةةةوة دةيروانيةةة كةةورديَكى    

دةوروبةرىه رةوشةكة هةربةو جؤرةبوو تا سياسةتى بةعس تةداخوىل كةرده   ئاواييةكانى
هةربؤية ئيرت رةنطث بؤى ضينايةتى هةورامانيشى طرتةوةه ئيرت ضةمكةكانى دةرةبةةطث  
رةعيةته شيَمحث دةرويَبه هيَواش هيَواش ئؤتؤكراتيةتى ئةم سةردةمةيان سةثانده ئيرت 

 كردهبةكؤوورى بةع ةوة جياوانييةكان طةشةيان

ئةم نةنمةة لةةكؤتايى حةةشواكانث سةةرةتاى هةشةواكانةوة  لةةداي  بةووه لةةو دةمةةدا           
تةواوى ئاواييةكانى هةورامان لةة ئؤردوطةا نريرةمؤيَكةانى نةمةةىيىث خورمةالَث سة وانث       
شانةدةريدا خرِكرانةوةه  ليَرةدا سياسةتى بةعس تةنها دروسوكردنى هيَؤَيَكؤى سةةربانى  

نى ىيةمث بةها كوردانةكانيب بووه ئةيرت لةة ئؤردوطاكانةدا كةار لةسةةر      نةبووه بةلَكو نةما
بةدرةوشوىث  شةةرة طةةرِة ث جةةنطى خيََؤةةكان دةكةراه لةةو رةوشةةدا ئةمحةةد كاكةة          
مةمحود بوو بة شرياد رةسه ئةةو بوويةة ميمبةةرى شةةرةفث ئةةخالاه مامؤسةوا بوويةة        

موو جوانيةةكانى كةوردةوارى   هؤشدارى بةهاكانث كةلَضةةرةكانه ئةةو وة ث طةة يَ  هةة    
بةنمانيَكى سةردةميانةث ثاراو بةشةرو دادةرِشةوةوةه مامؤسةوا تةةنها طةة يَ  بةوو كةة       
رةنطريَذى سةنوورةكانى شةةرعى  لةةئؤردوطاكانى ئامةا ى بةع ةدا  تةؤخكردةوةه ئةةو        
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طة انة دةدواه طة انة سةردةمةكةى دةدىه مامؤسوا ذاكثريظيَر بةوو دذى لوي ةةكانى   
سه مامؤسةةوا مةةاراى شؤرشةةيَكى ثةةاريس ئاسةةا بةةوو بةةؤ تيَكنةضةةوونى شةرهةةةنطى     بةةةع

نةتةوةكةىه وتارةكانى ئةو وةكو بالَوكراوةكانى مارا هاوريَى طةلةكةى بوونه ئةو شةةرِة  
طةرة ث جةنطى كؤالَنةو كؤالَنث دنيىث تةاالَنىث ذيةانى ئاذةلَئاسةاى سياسةةتى بةع ةيى      

بةووه كاتيَة  ضةووة سةةنطةرى ميمبةةرةوة  ئةؤدووى        ثروكانده ئةو تايبةمتةنةدى لةةوةدا  
خيانةت ئؤردوطاكانى تةنى بووه  تايبةمتةندى ئةو لةضاو ئيمامةكانى تردا ئةوة بوو طةن  
بووه طة انةش دةثةرذاية سةر سةردةمةكةىه بةاالَى ريَة ث دةنطةى بةشةةوكةتث بةةرن      

دةكرده بةئاسةانى نةةيارةكانى   بووه رِيشى ثرِث رِووى تةرِوو نورانى بووه بةئاسانى  كارى 
دةبةنانده تايبةمتةندى ئةو لةوةدا بووه برواى بةة موجامةلةةو ئةشةعارى بةاوى سةةردةم      
نةبووه سةردةمى ئةو سةردةمى ريشةوةو عةمالةةتث جاشةايةتى بةووه لةةو سةةردةمةدا       
خزخمزميَنةو  نيثؤتيزمه واسيوةو واسيوةكارىث عةشرةتضيةتىه بةياسا ثشط ى دةكةراه  

ؤنيَ  شةوجيَكى هةبووه ئةمحةد كاكة دةنطيَ  بوو دذى ئةو دنيةا تاريكةةه دادطةةرى    هةره
كؤمةالَيةتى ث عةدالةتى نيَوخةلَكى يةكةجمار لة ئةمحةةد كاكةة مةةمحودةوة بي ةومانه     
لةنوسراوةكانى ئةودا باسى سةربةسوىث عةدالةتث ضةمكة بةةكوردى كراوةكةانى شةةرو     

ةكانى س وانث خورمالَث هةلَةةةوةه الوان لةة ئؤردوطةا   لةداي  دةبوونه الوان لة مزطةوت
ئاوارةكانى دةسوى رذيَمةةوةه الوان لةة شةاخث سةةنطةرةكانى شيداكاريةداه داهيَنانةةكانى       
مامؤسواث نمانة ش ينةكةى سةورترى دةكةردن لةة بةةرخؤدانه ىوتاخبانةكةةى مامؤسةوا       

وة  ثيَياندةطةةةينه ناراوة ضةةةمكانيَكى تيةةا راظةةة دةكةةراه ئيَمةةة ئيَ ةةوا لةةة نانكؤكانةةة      
كوردييةكانى مامؤسواه ثاراوبوون بةجوانى كوردةواريىث شةرعى رةسةةنه ئةةو ناراوانةة    
ئَي واش بؤ نمةانى نوسةو نةويَنه هةربؤيةة مامؤسةوا كةاتيَكيب لةهةريَمةكةيةدا بةوو بةة          

نى سةرداريَكى ضاالكى ئةم رابوونةه ريَبانةكةى خؤى ون نةكرده دةمانضةكةى بةر ثشوويَ
مامؤسواه جيهادى لةالى طة ان شة يندةكرده ريَبةانى وة  يةة  تةماشةاكردنى خةةلَ ه      
ريَبانى دذايةتى نيثؤتيزمث خزخمزميَنةه ريَبانى نةخويَندنةوةى عةشرةتث رةنطث هؤنوه 
هةموو ئةوانة ريَبانى ئةو بونه هةربؤية تةةنها طؤةةيى بةىَ سةةوادةكان لةمامؤسةوا ئةةوة       
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ةكانى تر خزمةكانى خؤى لة ثيَشةوة نةبوونه كةوة  رابةرةكانى تر بووه  كة وة  رابةر
تةنها طرنطى بة كةسةكانى خؤى نةدةداه ئةوكاتانةى بزووتنةوة لة لوتكةةى هيَةزدا بةووه    
بارةطاى هيَزى هةورامانى نةبردة ئاواييةكةةى خةؤىه بةةلَكو هَيةزى كةةركو  لةةوَى بةووه        

ين رِيَطةاى بانرطةانى بةوو لةةو دةمةةداه مامؤسةوا       لةكاتيَكدا ئةو ثيَطةيةةى يةاالَنثىَ باشةرت   
بةئاسةةانى دةيوةةوانى ريَطايةةةكى مةةادى بةةةنرخ بةدةسةةوبهيَنيَتث بةةةو ضةةةكةش بووانيَةةت   
دةسوةو باننةيةكى شرة لةدةورى خةؤى كؤبكاتةةوةه بةةالَم ئةةو ئيمويةانة دنياييانةة نرير       

دن بةةو مةشهومانةة   لةالى ئةو ثياوة بىَ نرخ بوونه هةربؤيةة عةشرةتضةيةتىث ح ةابنةكر   
ديارترين تااةمتةندى ئةو ثياوة بوونه لةبةر ئةةوة مامؤسةوا يةةكيَ  بةوو لةةو سةةردارة       

 كةم ويَنانةى بة نةدارى ذياو بةنةداريب ذيانى بردة سةر.
 

 :جيهانبينى سياسيى مامؤسوا /تايبةمتةندى دووةم
بةوو دةوروبةرةكةةى    تايبةمتةندى كاركردنى مامؤسوا لة ئةنمونيَكدا بووه كةة يةكةةجمار  

شيكاريَكى سياسيى بؤ كارةكانى بةعسث دي ةثؤتيزمى ئةةو هيَةزة ببي ةنته شةيكاريَكى      
سياسيى لةميمبةرةوةه ئةمةةش شةيَوانيَكى تةانة بةوث لةة رووبةرووبونةةوةو ئةةدةبياتى        
بةرةنطاريةةداه ضةةونكة شةةيكارى مةةةالكان نمةةانيَكى ىةدايانةةةى كالسةةيكى بةةووه راسةةوة   

ن دابووية دةوروبةريانه بةالَم ئةو طوتارةى مامؤسوا لةميمبةرو كةؤرو  ئةوانيب هؤشياريا
كؤبونةوةكانةةدا دةيةةوته نمةةانيَكى سياسةةييانةى سةةةردةميانة بةةووه نمةةانث وشةةةكانى     
مامؤسوا ريَ  لة نوسينى نيَو كويَبى ئيَ وا دةضنه كةة نيةاد لةبي ةت سةالَة بةسةةر ئةةو       

طةويَطره هةربؤيةة جةةماوةريَكى نريرى     رةوشةدا دةرواته ئةو سةيحريَكى سةةيرى دةدايةة   
هةبووه ىوتابيةكانى مامؤسوا نرير بوونه نريربون ئةوانةى شةارو ديَهاتةةكانيان دةبةرى تةا     
طويَبي وى نمانى حةكيمى مامؤسوابنه تةرةشدارانى ئةو بةة تامةنرريييةةوة رويانةدةكردة    

ؤسةةةوا مزطةوتةةةةكانث ئةويَيانكردبوويةةةة مةيةةةدانى هؤشةةةيارىه بةشةةةيَوةيةكى تةةةر مام   
سةرهةلَدانيَكى لةنيَو مالَةكانةوة درووسةوكردبووه كةة دةكريَةت بةسةةرهةلَدانى ميمبةةرو      
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وتار ناويبةرينه هةروة  ضؤن لة ئةنموونى دراوسيَكامناندا نةجةف بووبويةة سةرضةاوةى   
ئيؤهامى خومةينىث تةواوى وتارةكانى لةويَوة ئاراسوةى دنياى ئيَرانث ئةسفةهانث تاران 

جةةؤرةش هةلَةةةةةث هةةةورامان مةرجةةةعى شؤرشةةى مةةةالكانث خيوةةابى     دةكةةرده بةةةو  
سياسيانةى ئةوان بوو دذى دي ثؤتيزمى بةعسه مامؤسوا لةو ثيَنةاوةدا هيجرةتةى كةرده    

 ئيرت دةسثيَكى خةباتى ثيَشمةرطايةتى بةعةمةىل دةسوى ثيَكرد. 

بةةوو لةةة يةةةكيَكى تةةر لةةة تايبةمتةنديةةةكانى بةة ى سياسةةى مامؤسةةواه كةةةلَ  وةرطةةرتن    
بنةماكانى ئي الم بؤ رووبةرووبونةوةى ب ى الئي ث كؤمةؤنيزمه بةتايبةةتى لةهةشةواكانا    
ئةةةم دوو بةة ة ئةةةىؤَى الوانةةى كورديةةان خ ةةوبووية نيَةةوان دوو بةةةرد ئاشةةةوةه هةربؤيةةة  
نوسةةراوة ئةةةكاداىث سةةةردةميةكانى مامؤسةةوا تةحةةةدداى هةةةموو ئةةةو نووسةةراوة بةةىَ  

نةيارانيشى ئةوانةى بةويذدانةوة برياريان دةدا ئةم ئةنموونةةى  ناوةرريكانةى دةكرده كة 
مامؤسوا بةرن رادةطرنه ئةو لة نوسينى كويَبةى سياسةةت لةة ئي ةالمدا بةةجوانى رايةلَ ةة       
سةردةميةكانى سياسةتكردنى ثيشةانداوةث هةةموو ريَضةكة هةلَةةكانى دةرةوةى ريَبةانى      

 ئي الميى رونكرريدونةتةوة. 
 

 :ثيَب ئةوانكةوتن لة ئةنموونى مامؤسوادا /ةمتايبةمتةندى سيَه
هةموو بةرهةمةكانى مامؤسوا نوسينى سةردةميَكنه كةتةواوى نوسينة كورديةكانى ئةو  

كةةات بهيَةةنو ىؤناغيَةة  بةةةجيَي هيَشةةووونه نمةةانى نوسةةينى مامؤسةةوا تايبةمتةندييةةة       
ةالَم لةةة رةوانبيَذيةكةةةى لةةة نوسةةينى شةيؤةسةةوشى كةةورد مةسةةعود موحةمةةةد دةكةةاته بةة 

تيَطةيشنت ث نةرميدا نرير ئةوى بةجيَهيَشوووةه دارشونى مامؤسواث وشةكاريةكانى ئةو لة 
نمانى ناوضةيةكى دياريكراوى نةدةكرده بةلَكو طشةوط بووه تةةعب ى لةةنمانى نوسةينى     
كوردى دةكرده لة نرير ثةرةطراشدا دارشونى ئةو لة ئينشا ئةدةبيةةكانى هةةذارو هيَمنيةان    

الَم وةكو ئةوان دوور لةواىيعث تةسؤيمى ئةدةؤث خةيالَ نةبوو بوونه ليَرةشدا دةكرده بة
ئةوانى بةجيَهيَشوبووه هةربؤية نوسينةكانى مامؤسواو رامانى تةش  ةكةى واىيعى بةووه  
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هةروةكو ذيانى خؤىه مامؤسوا ئاكارو وتارى يةكبوونةه ئةو سةركرةيةكى مةيدانى بةووه   
ردةوام لةة نيَوخةلَكةدا بةووه ئةةو هةةموو نوسةوث تةش ة و        ذيانيَكى سادةى هةةبووه بةة  

موتاالَيةةةى لةخةةةلَكى دورنةخ ةةوبوويةوةه لةبؤنةكانةةداه لةثرسةةةو جةذنةكانةةداه لةةةكؤرو  
سيمينارو سةنطةرداه ئةو لةوىَ بووه لةثيَشةوة بةوو دةمانةدىه لةمةيدانةةكانى ئاشةويىث     

هيَزةكةانى بزووتنةةوة بةووه     جةنطى سةثيَنراودا هةةبووه مامؤسةوا خؤشةوي ةوى هةةموو    
هةةةورامانث طةةةرميانه هةةةوليَرو سةةؤيَمانىه هةةةرطيز جيةةاوانى نةةةدةكرده مامؤسةةوا لةةة      
راطةياندنى بزووتنةوةدا بناغةدانةر بووه بزووتنةوة هةر ئةوى هةبووه ئةويب  راطةياندنى 
بزووتنةةةةوةى كةةةردة ثيَشةةةةنطه مةةةام جةةةةالل دةيةةةوت" هيَنةةةدة ثؤسةةةوةرو نوسةةةراوى  

مان لةدةرةوة دةدىه خةباتى سى سالَى ئيَمةة هيَنةدةى  سةالَيَكى بزووتنةةوة     بزووتنةوة
نةناسراوةه ئةمةش ئاكامى دلَ ؤنى مامؤسوا بووه هةربؤية مةرطى مامؤسوا لةدةسودانى 
ثَيشةنطيَكى ضاال  بةووه  ثَيشةةنطيَ  خةةمى رابةوونى ئي ةالميى لةثَيشةةوةى هةموانةدا        

هةموو ئةو دنيا وي ويةى ضنطى لةة رابةوون طة     سةرو ريشى سثى كرده مامؤسوا خةمى 
كردبوو  بيَزارى كرد لة ذيانه تةا ئةةوان دلَ ةؤنانة هاتنةة كاروانةكةيةةوة ثيَشةةنطيانبووه       

 كاتيَكيب ئةوان باوةشيان بةدنيادا كرده مامؤسوا بةروو سورييةوة دنياى بةجيَهيَشت.
 ةك ى ىةمةر واية لةةناو حةونيَكى ليخنداوةكو ع   لةةةناو ىةومى بةسةةةةيواه ىةةدرى سةةنعةتكار

 

 كاميل مةحموود نوسةرو روناكبير:ضوارةم: م. 

 مامؤستا مةال ئةحمةد.. زاناو رِوناكبييرو خوانا .. شايةتييةك بؤ ميَذوو

 خوا ناسو( دةربرِينيَكةة سةوو  و ئاسةان و بةَي طةرَي لةسةةر نمةانه بةةلَام سةةخت و           
خواناسو سةدان و هةةناران كؤسةث و هيَمةاو     انداه رِيَطايدذوارو ثرِ لةئةسرينة لة طؤرِةث

 ئي ت ( لة بةردةميدا دانراوةو بة تةنها خواناسةان دةتةوانن تيَيةان ثةةرِيَنن و      ئاماذةي
ئةةو   خؤيةان بيَباكانةة هةةنطاو بنةيَنه رِيَبةواراني      مةةعبودي  رِةنامةنةدي  بةرةو هةوارطةةي 



 
 

239 

 ميَةةذوو دةطةةؤرِن و نريرجةةار ثيَضةةةوانةي انةةة رِةوتةةيرِيَطايةةة باكةةةميب بةةنه بةةةلَام كاريطةر
 نريرينة ئاييندة بنيات دةنيَن. خواست و ئارةنووي

تووانيةان   مامؤسوا مةال ئةمحةد كاكة مةمحووديب يةةكيَ  بةوو لةةو خواناسةة كةمانةةي     
ميَذوو بةو ئارِاسوةيةدا بةرن خؤيان دةيانوي ت و وةرضةرخانيَ  لة كوردسةواندا دروسةت   

ليَ كرا. ئةةم   طونارشر ئي المي ليَ كةوتةوة كة بةرِابووني كة دواتر ئةو حالَةتةيبكةن 
 بوو. ئاييم واتا ناناي ناو ئةو رِابوونة بة تةواوي مامؤسوا كارايةي

ئةةم جوطراشيةا بةرينةةدا     ئي ةالمدا نريرن و لةة هةةر ناوضةةيةكي     ديارة نانا لة ناو دنيةاي 
 داوةه بةةلَام بةدريَةذايي   بةخؤي ئاييم ناناي ةر هةيةو سيفةتيميَزةر بةس سةدان ثياوي

ئةم ئوممةتة ئي الميية ئةو نانايانة دابةش بوون بةسةر دوو بةرةدا: دةسوةية   ميَذووي
 ( ناوبراونه دةسوةكةيئي الميدا بة   كاركردةن و لةئةدةبياتي لةوانة ناناي

ةوانةوة كاركردةنه بةلَام بؤ دةسةلَات و سولَوانةكانه كة ئةوانيب ئ تريب بة ثيَضةوانةي
 ( ناسراون.بة  

  درواي بؤ بةرن كردنةوةي يةكةم كةمينةيةو هةولَ و تيَكؤشان و كاري دةسوةي
 نيئي ةالمةو لةةم ثيَنةاوةدا بةرذةوةندييةة تايبةتييةةكا      و ثايةةداريي  ( و سةروةري

حةا دةطةيةةنيَت و لةة    ئي الم و موسؤَمانانه ثةيامي بةرذةوةندي دةكاتة ىورباني خؤي
دةسةةةلَاتة سةةةركوتكةرةكانيب   لؤمةكةةةران ناترسةةيَت و كوشةةنت و تؤىانةةدني    لؤمةةةي

دووةميب نريرينةيةةو هةميشةة بةةو نانةا ئايينيانةة دةوترَيةت كةة         نايرتسيَنيَت. دةسوةي
ناحةةا بؤيةان و    دةسةةلَاتدارةكاندان و بوونةتةة شةةتوادةري    اريلةبةر دةرطةاو لةة دةربة   

 ثيَ دةكةن. سؤَمانة خواناسةكانينانا سةررِاسوةكان و مو ئةوانيب دذايةتي

 نانا مامؤسوا مةال ئةمحةدي
دة سةةالَ لةةةناو  كةةةماوةي رِةمحةةةتي نزيةة  لةةة مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةدي وة  كةسةيَكي 
ئةو دة سالَة لةيةة  ئؤرطانةدا    تةواوي ة خزمةتيدا بووم و نيوةيئي الميدا ل بزووتنةوةي

ئةوةش ضوار سالَ نياترة دراوسةيَ و   كة رِاطةياندنة كارم لةطةلَدا كردووةه هةروةها دواي
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 مةحةكةةة بةةؤ برِيةةاردان لةسةةةر ئاكةةارو رِةشوةةاري مةةالَ لةيةةةكو و دراوسةةيَيةتيب سةةةنطي
 ئةةةوة بةةؤ ميَةةذووه هةةةروةها لةبةةةردةم خةةواي يكةسةةيَ ه بؤيةةة بةةةم دوو سةةيفةتة شةةايةت

لةة خةواترس بةووه     ناهيةدي  عابيدي خؤادا دةدةمه كة مامؤسوا مةال ئةمحةد نانايةكي
لةو بارودريخانةةدا بةووة    بؤ ئي الم و موسؤَمانان و هةموو خؤشييةكيشي هةموو خةميَكي

 . لةةكاري ان دةبةيم دةبي ةت ية   موسةؤَماناني  و خؤشةييةكي  كة سةركةوتن و سةروةري
. لةة ب مةة   لةيَ دةبةاري   بؤ ئي ةالمي  و دلَ ؤني ئاييم و سياسيدا ثابةنديي رِيَكخراوةيي
 نويَةذةكاني  كة لةة رِاطةيانةدن بةةرثرس و ئةةم مان بةوو هةميشةة ضةاوديَري        ئةوكاتانةي

شةرموو  بانطيليَ دووثات دةكردينةوة كة هةر كاتيَ   دةكردو طشت كاتيَ  ئةوةي ئيَمةي
و دةست لة هةموو كارَية  هةةلَبطرن و وةرن بةا نوَيةذةكامنان بةة جةماعةةت بكةةينه نرير        

ئةوانةوة بووه هةميشة دةسةت بةة    دلَي نيَوان كارمةندةكان و رِانيكردني بةتةنط برايةتي
 دةخويَندةوةه يان شويَكي خؤيدا هةميشة يان كويَيب دةست نويَذةوة بوو. لة ذوورةكةي

 .دةنووسي

ئةو مامؤسوايةم لةوةدا بؤ دةركةوتبوو كةة نرير دلَطةران و خةةمبار دةبةوو بةؤ       خةخمؤري
ئةم جيهانةدا بيَةته ئيَمةة ضةةند     موسولَمانان لة هةر كويَيةكي كيَشةو طرشت و نةهامةتي

ه ناو رِاطةياندن بووين كة بابةمتان بؤ ئيَزطةو تةلةشزيؤن و رِريذنامة دةنووسي نووسةريَكي
ماوةية  مامؤسوا مةال ئةمحةد  هةموو سةر لةبةيانيية  كة دةهاتو بؤ رِاطةياندنه دواي

بؤ دةنووسةو كةة برايةان هةوالَةةكان      بضوكي يةكيَكمانداه يان نامةيةكي دةينارد بة دواي
ثؤليَة  موسةؤَمان دةكةةن لةةشؤَان      شؤَان نانا يان كوشنت و شةةهيد كردنةي   باس لةوةشاتي

دةكةرد شةويَ     تةلةةشزيؤنه يةان داواي   ا وتاريَة  ئامةادة بيَةت بةؤ ئةةم ئيَوارةيةةي      ولَات ب
شؤيةثو يةان كشةم  يةان شةلةسةوو يةان هةةر         موسةؤَماناني  كيَشةةي  بنووسو دةربارةي

لة ئيَزطةيةكةوة بةر طويَ بكةوتايةةه   ئةواني مةتييةكانيئةو ئيَوارةية نةها تر كة ولَاتيَكي
هةةةر موسةةؤَمانيَ   امؤسةةواطيان ناكريَةةت تةةؤ هةةةر شةةةرِو هةرايةةة  و مةينةةةتيرريِذيَةة  ومت م

بؤ ئيَزطةو تةلةشزيؤن لةسةر بنووسةوه ئةةم هةةموو     داوا لة ئيَمة بكةيت شويَكي ببي ر
ئةةو   لةةكاتي  خؤي هةميشةيي وتارة ماندوومان دةكاته مامؤسوا ئةمحةد وة  سروشر
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دةكردو ثاشان دةيفةةرموو: باشةة توخةوا ئةةو      ةنةيةكيئيَمةدا نةردةخ جؤرة رِةخنانةي
لةسةر نةنووسو خؤ  موسؤَمانان لةم دنيا بةرينةدا ئةطةر دوو وشةشي هةموو ميحنةتةي
 لة داخدا دةتةىو.

بزووتنةوةدا بوون و  لةطةلَ ئةو كةنالَانةدا دةكرد كة لةبةردةسر بةرثرسيارانة مامةلَةي
ثةةيَ  ئةةةم ئي ةةالمةي ينرير ثةةيَ داويةةن خزمةةةتيَكي رانةةةيدةيةةوت حةيفةةة خةةوا ئةةةم هؤكا

نةاو ئيَزطةةو تةلةشزيؤنةةكامنان و     تري نةكةينه بيَزار دةبوو لة تةرشيهات و هةنديَ بابةتي
سةوود و   تةر نةكةةوين و ئةةوةي    نةاو كةنالَةةكاني   بةاوي  شةر  دةيفةرموو براكاة بةا دواي 

نةكةينةةوة يةان هةيت نةةبيَت كةةم       ادا نييةة بؤَةاوي  تية  ئي الم و موسؤَماناني بةرذةوةندي
لةسةةرةو   داويةن ليَثرسةينةوةي   كةة خةوا ثيَةي    بكريَوةوةه ضونكة ئةم كات و دةرشةتةةي 

 ىيامةت سةخوة.

خؤم بةوو لةطةةلَ ئةةو نانةاو سةةركردة خواناسةةدا        كار كردني باس كرا ئةنمووني ئةمةي
بةؤ ئي ةالم و    و خةةخمؤري  دلَ ةؤني  وو كارةكانيبزووتنةوةداه كة هةم لةناو رِاطةياندني

مامؤسةوا مةةال    دراوسيَيةتي  بةة تةةواوي   ضوار سالَةي . ئةنموونيليَ دةباري رِابوونةكةي
 ثيَناساندمه  ئةمحةدي

حيزبايةةةتي  لةطةةةلَ ئةةةو ثيةةاوة بةةةرِيَزةدا   كةةاري سةةالَي (10  ئةةةتواة بؤَةةيَ  لةةة تةةةواوي 
هاوسةيَيةتيدا ئةةو نانةا خواناسةةم      لةة ضةوار سةالَي    ه ئةوةنةدةي يئةوم نةناس حةىي ةتي

ئةةم سةةردةمة حةىي ةتةةكانت     ناسيه ضونكة بةداخةوة نرير جار سياسةت و حيزبايةتي
ليَ ئاوةذوو دةكاتةوةو دلَةكان لةيةكرت بةد طومان دةكاته هةرضةندة بؤ خؤم هةةرطيز و  

 ئةمحةد كاكة مةمحوود نةبووة.مامؤسوا  لةهيت كاتيَكدا طوماة لة دلَ ؤني

ه رِةمحةةتيمان بةيم   تةر لةة مامؤسةواي    بةندةو هةموو دراوسيَكاني لةم ماوةيةدا ئةوةي
 بوو لةطةلَ دةرو دراوسيَداه سةرداني ئي المي خاوةن رِةوشوطةلي موسؤَمانيَكي منوونةي

هةةر   بةؤ مةالَي   و ناخؤشةيةكامنانةوة دةهةاته هةاتم    دةكرد و بةدةم خؤشي هةمووماني
 خةؤي  بووه كةة ثةيَب ضةةند دةىي ةيةة  منةدالَيَكي      ئي المي يةكةاان بة شيَوة ئادابي
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خةةواوة  بةةة نةةاوي دةنةةارد كةةة ئةطةةةر دةكريَةةت سةةةردانوان دةكةةةينه مةجؤي ةكةشةةي   
 دةرِاناندةوة. سوننةتي بة سؤَاواتيَكي دةكردةوةو كؤتاييةكةشي

هةةر لةة نيةاد بوونةدا      كرد خةمةةكاني  رِريذانةش كة وةشاتيمامؤسوا مةال ئةمحةد تا ئةم 
 بزووتنةةوةي  ئةم بارودريخةي موسؤَمانان و ثاشان خةمي نا هةمواري دريني بوونه خةمي
 هاتبووية سةر. ئي الميشي

بةة هاودةميَة  بكردايةة بةؤ ى ةةو بةة        هةبوايةةو حةةني   نةويَي  ئةطةر كاريَ  يان خةميَكي
تؤ بكةم يةان   دةشةرمووم: كا  كاميل من سةردانيَكي ه لة مزطةوت ثيَيخةمةكاني باداني

هةية  ليَ بدةم و كاريَكي حةن دةكات سةري من دةكةيته منيب دةمزاني تؤ سةردانيَكي
جةةنابت مامؤسةوا    ه خيَرا دةموت من ديَمة خزمةةتي بة تةوانعةوة دةردةبرِى و ى ةكةي

 َيشةوانيية طةرمةةكاني  لةة يةاد ناضةيَت كةلةة ميوانةةكاني       طيان. هةموو كةاتيَكيب رِيَةزو ث  
دةهيَنةةةا. لةهةةةةر    ئي ةةةالمي ثيَغةمبةةةةري دةكةةةرد و لةوةشةةةدا هةةةةموو سةةةوننةتيَكي  

ئي ةالممان دةخ ةوة    ئوممةةتي  موسةؤَمانان و مةينةتييةةكاني   سةردانيَكيشدا بةارودريخي 
بةؤ هةةر ميحنةةتيَ      يطةةرم  بةرباس و مامؤسوا مةةال ئةمحةةد لةة هةناويةةوة هةناسةةي     

بةؤ   موسؤَمان بةوو بيَةت لةهةةر جيَطايةة ه خةةم و حةسرةتيشةي       هةلَدةكيَشا كة دوضاري
 هةموو خةمةكانةوة بوو. ئي الميب لةسةرووي نالةباري دريني

 لَمان:وموس ناناو رِوناكب ي
تةةةنها وةهةةا نةةةبوو كةةة  ئةةاييم و نانايةةةكي تةىؤيةةدي مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد مةاليةةةكي

 بة  كردنةةوةي   و شةيَواني  تواناي تايبةتي خويَندبيَت و خاوةني ئاييم كؤمةلَيَ  نان ر
سةردةميب  طشر و رريشنب ي مةعريفي شراواني ئاسؤيةكي نةبوو بيَته ئةو داراي خؤي

طةةوانو  بان لةطةلَ شةيَواني  دةناو هاوضةرخانة مامةلَةي بووه لةطةلَ رِريذطاريشدا هةنطاوي
ئي الم  كارو بانطةواني بؤ ئةداي هؤكارةكانيدا دةكرده لة هةر ىؤناغيَكدا ئةو شاكوةرانةي

 كةةارو بانطةةةواني دةهيَنةةاو دةخي ةةوة خزمةةةتي دةرِةخ ةةاه بةةة ضةةاكرتين شةةيَوة بةةةكاري
 لةة دوانطةكانةةوة دةسةر    ناو مزطةوتةكاني و وتاري مةاليةتي يةوة. سةرةتاي ئي المي
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 بةةة وتةةارو مينبةةةرو ميحةةراؤ دابةةووه ناوةرِاسةةر  كةةرده ئةةةو بةهةةةموو واتايةةة  مةةايف ثةةيَ
هةةموو خةاوةن ثةةيام و     لةة ىةورِطي   بةةعس دةسةر   هةشواكان و لةو كاتةدا كةة رِذيَمةي  

 طةةةورةي مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد لةمزطةةةوتي   بانطةةةوانيَ  تونةةد كردبةةووه وتارةكةةاني  
ئةم دةظةةرةدا   لة ناو موسؤَماناني شراوان و طةورةي ةكيس وان دةنطدانةوةي كؤمةلَطةي

 و دلَ ؤني ناوضةكة رِوويان دةكردة س وان و حةىبيَذي هةبووه لةهةموو اليةكةوة الواني
 ثيَ دةبةخشو. هةست ثيَ كراوي مامؤسوا مةال ئةمحةد جؤش و خرريشيَكي

تريشةةوة   و دةيوي ةت لةة كةةنالَي   نةةدةهيَنا  ناومينبةرو مزطةوت واني مامؤسوا بةوتاري
 داية ىةلَةمةكةي ئي الم تيَبطةيةنيَته ئةوة بوو دةسر كوردسوان لة حةىي ةتي خةلَكي

و  بةهيَزي كرده ئةوةي كوردي ثيَشكةش بة كويَبخانةي بة ثيَزو طرنطي و كؤمةلَيَ  كويَيب
ا ناسةةة نيةةاتر دةسةةةتيَنيَت ئةةةم نانةةا خةةو و مةعريفييةكةةةي ئاسةةوة رِريشةةنب ي شراوانةةي

 رِريذو وةلَامدةرةوةي كة دةردةضوو بابةتي بووه هةر كويَبيَكي نووسينةكاني بابةتيبووني
ئي الم لةسةةر ئةةم ئايينةة دروسةويان      ثرسيارو طومانةكان بوون كةلةو كاتةدا ناحةناني

بانطةةوانيان بةؤ   كوردسةوان   دةكرد. بؤ منوونة لة بارودريخيَكدا كة ضةث و مارك ةيةكاني 
خةةوا دةكةةرده مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد  بةةووني ئةةايو و رِةتكردنةةةوةي ئيؤحةةادو دذايةةةتي

وةرطيَةرِا بةؤ    نانايةان و بةاوةرِ بةةخوا(ي    نانيارييةوة(و  وتةي  خوا لةروانطةي كويَبةكاني
 ة ثووضةي جيهانيةةوة ماية   بةةناو بةانطي   كؤمةةلَيَ نانةاي   وتةةي  و لة رِيَطةاي  كوردي نماني

كوردسةوان   عةتانييةة تونةدرِةوةكاني   ئةةوةي  رِاطةيانةده ثاشةان دواي   ئيؤحادو بيَباوةرِي
ئي ةالم بكةةنه ئةةم نانةا      طةةل و سةربةسةويةوة دذايةةتي    ئةانادي  هةولَيان دةدا بة ناوي

ين بؤَاوكردةوة كة بة طرنطرتين و كاريطةةرتر  لة ئي المدا(ي  سةربةسر رِوناكب ة كويَيب
 و الوانةي  ئي ةالميي  مامؤسوا مةال ئةمحةد دادةنريَةت لةة خزمةةتكردن بةةرِابووني     كويَيب

بة شيَوةية  بيَزار كرد كة سةدان نوسخة لةو كويَبة لة  ئي الميشي موسؤَمان و ناحةناني
 حةالَي  بكةرِن و دواتةر بيان ةووتيَننه بةةلَام نمةاني      و دةوروبةةري  سؤيَماني كويَبخانةكاني
 (.دةوتن   مامؤسوا ثيَي
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شةراوانرت بةووه هةةروةها الوان بةة      ئي المي رِابووني ئةوةش باننة جةماوةرييةكةي دواي
خةواو رِوويةان دةكةردة مزطةوتةةكان مامؤسةوا مةةال        ئةاييم  كؤمةلَ دةطةرِانةةوة بةؤ الي  

كةةردن بةةؤ  لةةة ئي ةةالمدا( رِيَنمةةووني  خةةوا ثةرسةةر رِونةةاكب  بةةةكويَيب نانةةاي يئةمحةةةد
و درواةةة  خواثةرسةةر طةرِانةوةكةةةيان لةةة بةةةجيَهيَناني   ثراكويةةزة بةةووني  ىؤنةةاغي

 ئةو خواثةرسويانة. و ئاما ي ئي الميةكاندا و تيَطةيشنت لة ضةم  و ضؤنيةتي

 بزاظةي  طةيشوووةتة ئاسةر  ئي المي رِابووني كة ىؤناغي ئةمحةد كاتيَ  ناني مامؤسواي
رِاطةيةةةنرا و ثرسةةيار لةسةةةر   ئي ةةالمي رِيَكخةةراوه لةةةو سةةةروبةندةدا كةةة بزووتنةةةوةي  

لة ئي المدا دروست بووه لةو ىؤناغةشدا مامؤسوا  و سياسي حيزبايةتي كاري شةرعيةتي
 .نووسي  سياسةت لة ئي المدا(ي كويَيب
 ه دواينووسةي   جيهةاد لةة ئي ةالمدا(ي    بزووتنةوةشدا كويَيب شاخي جيهادي رمةيلةطة

 ئةم نانا رِوناكب ة هةةر وةلَامةدةرةوةي   بؤَاوكراوةي رِاثةرِينيب هةموو كويَ  و بابةتيَكي
هةلَبةذاردن و   رِريذو كيَشةة هةنووكةييةةكان بةووه بةؤ منوونةة لةسةةروبةندي       ثرسيارةكاني
بةشةداريكردن لةة    حةوك  و مةرجةةكاني   دةربارةي ثةرلةماندا ناميؤكةيةكي دروسوكردني

مةسةةةةلة  هاوضةةةةرخ و وةلَةةةامي هةلَبةةةذاردن و ثةرلةمانةةةدا دةركةةةرد. ضةةةةندين شةةةةتواي
جةةماوةردا بؤَةاو كردووةتةةوةه     بزووتنةةوةو طؤظةاري   لة رِريذنامةةي  رِريذيشي شي هييةكاني

ئةةو   ئةانادو جةريئانةةي   م نانا هةلَكةوتووة ب كردنةةوةي ئة يةكيَ  لة تايبةمتةندييةكاني
بة ورِاو   دةىة ث رينةكانداه كة مامؤسوا خةاوةني  بوو لة مةسةلة شي هييةكان و لة ئاسر

 بوو. خؤي و هاوضةرخي عيؤمي ئيجويهادي
و بة دةنا رِريذطاردا هةنطاوي ثيَشوكةوتووي مامؤسوا مةال ئةمحةد هةميشة لةطةلَ رِةوتي

 دةكةرده لةةم سةةردةمة نويَيةةو دواي     خةؤي  كارو بانطةواني هاوضةرخانة ئةداي شيَوةي
رِاطةيانةدن و بانطةةوانه    تري  ئينوةرنيَت(يب هاتة ثالَ هؤكارةكاني جيهاني تؤرِي ئةوةي

 ئيَنوةرنيَوةةدا كؤمةةةلَيَ بابةةةتي  ىؤسةةوةوةو لةةة سةةايوةكاني  مامؤسةةوا ئةةةو بارودريخةشةةي 
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لة ئي المدا و لة  بؤَاوكردةوة كة دواترينيان بابةتيَ  بوو لةسةر ئانادي بة ثيَزي يئي الم
 لةسةر كرا. نريريشي  كوردسوان نيَت(دا مشوومرِيَكي ساير

 بزووتنةوة: سياسةمتةدارو خةمي مامؤسواي

 مامؤسةةةوا ئةةةةو درينة هةنووكةييةةةةي يةةةةكيَ  لةةةة سةةةةرةكيرتين خةمةةةة بةةةةئانارةكاني 
كة ئةو بزووتنةوةيةة يةةكيَ  لةسةةرةكيرتين هيَةزة      ةيئةو ئي المييةه دواي نةوةيبزووت

 بزووتنةوةي بووه بةلَام كة ئيَ واي ئي المي رِابووني كوردسوان و ضةتري سياسييةكاني
بكةين ئةم بزووتنةوةية نينةدوو   هةلَدةكيَشاو دةيفةرموو ضي بةردةوام هةناسةي دةبيم

رِريذيَة    ثةيَ دةداه دةيفةةرموو بؤَةيَ ي    نيةاتري  ر ئةةو دةركةةش بةوو خةةمي    ببيَوةوةه هةة 
تر بؤ موسةؤَمانان هةلَدريَوةةوةو هةةموومان لةسةيَبيةريدا بةعيزةتةةوة       بيَوةوةو ضةتريَكي

 بذين. 

بزووتنةوةيةةة كةةة  ئةةةم ىؤناغةةةي ئيَ ةةواي و بابةتييةةة نةرورةتةةي ئةةةو دةركةةة سياسةةي
بزووتنةةةوة وة  مامؤسةةوا مةةةال  و جةماوةرييةكةةةي ة ىيةةاديثيَوي ةةوة هةةةموو كاراكوةةةر

 بةةاري ئيَ ةةواي ثةةيَ بكةةةن. مامؤسةةوا ئةةةو دةر  و نانينةةة مةيدانييةةةي ئةمحةةةد دةركةةي
ئةم بزاظة ئي الميية دادةنةاو بيَواىةةت بةوو     رِيفؤرم و ذيانةوةي بةسةرةتاي بزووتنةوةي
و دةركةةة  ئةمحةةد لةطةةةلَ واىيعبةيم   ئةةو دةركةةة سياسةييةه مامؤسةةوا مةةال    بةنةةبووني 

ضارةسةةةره بةةؤ ئةةةم    سياسةةييةكةيدا بةةةردةوام لةب كردنةةةوةدا بةةوو بةةؤ درينينةةةوةي    
نةاو بزووتنةةوةو دةرةوةش دةكةردو لةةم      بةهةموو كاديرو دلَ ؤناني مةبةسوةش رِاويَذي

سةت كةردو   درو بؤ خؤي دلَ ؤنانةشي تةمةنيشيدا طةلَي مجوجولَي كؤتايي ضةند مانطةي
لةطةلَةدا دةكةردنه    هةموو ئةوانةش كة ى ةو طفووطؤي دةكردة خةمي خؤي ئةم خةمةي

 و ليَ ِانيَكةي  و نيةةتثاكي  ئي المدا هةموو خةةخمؤري  ئةم نانا دلَ ؤنةي لة ى ةو بزاوتي
 . دلَ ؤنان... دةكرد. بةلَام ئةش وس بؤ مةرطي خواوي وانةم بةديي
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 .عةبدولَال مةال ئةحمةدثيَنجةم: م: 

 بيرمةندو سياسةتمةدار لة هزري النظام السياسي.. رِامياريي سيستمي

 مامؤستا ئةحمةد كاكة مةحمود( دا.)

سياسةةةمتةدارو نانةةا  مامؤسةةوا ئةمحةدكاكةةة مةةةمحوده يةكيَكةةة لةب مةنةةدو شةةةرعزان و
 بنةةماو ثرِةن ةيثةكاني   لةة ناسةيم   نيتةمةة  نريري كةورده ئةةو بةشةيَكي    بةرجةسوةكاني

تةةةرخان كةةردووةه لةةة تيَطةيشةةنت    لةةيَ نريريشةةي شةةةريعةتدا بردريتةةة سةةةروه بةشةةيَكي  
ئةم  ذياني طةورة بةشيَكي ئةوةش كةخواي سةرةرِاي لة ئي المداو سياسيي لةسي ومي

   لةةة نيزامةةيبةشةةيَ ثيةةادةبوون و ثرِاكويةةزة كرانةةي كةةردة هاوضةةةرخي كةلَةةة ثياوةيشةةي
لةة   لة ئي المداه ئةم هزرظانة ثايةبةرنة نريريَة  لةة بة ة بةةهيَزو بةة ثيَزةكةةي       سياسيي
ئةةم   كةةب ي  ئةةوةي  مةودودييةةوة وةرطرتةوةو سةةرةرِاي    ئةةعالي  ثيَشةوا ئةبو شيكري

 عةةنام و  ىوتة  و شةيَمح عةبةدولَالَ    ثيَشةةوايان سةةييد   سياسةمتةدارة نرير نزيكة لة بة ي 
كردةيةي ثيَشةةوا    تةروه دواجةار دةكريَةت بؤَةيَو كاريطةةري      مةندة نةبر بةدةسوةكانيب 

 تةواني  هئةو ثيَشةواية لةسةر بووةوه بة ثرِاكويكيب دواي عةبدولعةنيزي كورِي عومساني
 دةرة امةكةةةي ثةةرِ بكاتةةةوةه كةةة مةكانةتةةة رِوحييةكةةةي و رِةسةةةنانة جيَطةةا نان ةةر

 كةوتةوة. ليَ ئةو ثيَشةوايةي وة  تةش  ةكةي نةيناوا تةش  يَكي

شيكةةر شراوانةةةه دةكريَةةت   ئي ةةالميي مامؤسةةوا ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحوده ب مةنةةديَكي   
ئةم كةلَةة ثيةاوة بكريَةته هةةر لةة       لةسةرجةم اليةنةكانةوةه خويَندنةوة بؤ ب ورِاو هزري

 تةري  طرنطةي  ضةندةها بةواري  و...تا بةيعةته  و سةربةسر تا و ئاشر سياسةتةوةه تا
 ليَةرةدا لةسةةر اليةةني    بةندة بةكورتي ه كة لة نوسينةكانيدا رِةنطيان داوةتةوةوشةرعي
 ةدويَ :دمامؤسوادا  لة ب ي سياسي نيزامي

مامؤسةوا   ثةةروةردطار الي  خةواي  حةوكمي  ثيةادةكردني  و ئي ةالميي  سياسةي  سي ومي
 ئةةعالي  ةه كةة ثيَشةةوا ئةةبو   وطرتةو  سةؤنطةيةوة سةرضةاوةي   ئةمحةدكاكة مةمحود لةو
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 البردنةةي رِيشةكيَشةةكردن و لةةةرِووي ..ةشةةةرمويَت:دثيَةةداوةه كةةة   ئامةةاذةي مةةةودودي
تر دةخريَته كة  طةورة  اتنكر االك ( ثيَب ئةواني  منكر(يةكانةوةه ناشةرعي ناشةرعي

ثةروةرطار ناردويةتية خواره  احلك   ة خوايئةوة ك كردن بة غةيري بريويية لةحوكمرِاني
ئةةو   ثةؤث و نادةو بةرهةةمي   تر طشويان لق و بغ  ما منزل الؤة(ه ضونكة ناشةرعييةكاني

خةةةوا نالَ بةةةووه سةةةةرجةم   غةةةةيري ن  ضةةةونكة كاتيَةةة  حةةةوكمي طةةةةورةناشةةةةرعيية 
 لة ذيَر بةعةمةلي و بةثيَضةوانةوةو رِريتو و رِوكةشيي شر ةب ةثةرسوشةكاني تر ئةبنةو

سةةةرجةم  رِاسةةوةىينةي ئي ةةالميدا ئةةةوجار بةةرةو بةةة ثيةةادةكردني    سي ةةومي كردنةةي
  ةدريَته ليَرةشةةوة مامؤسةوا تةنانةةت بةؤ نويَةذ كةردنيب      دشةريعةت  بوارةكاني

 تةاكي  و ثةيَب دةسةويية  ديَنيَوةة ئةةذمار بةؤ ثةةرةوةردةكردني       ( وة  ثيَشةةكي 
 سي ةوميَكي  خةواو ثيةادة كردنةي    حةوكمي  انةوةيبؤ ئاما ة طةورةكة كةطيَرِ سولَمانوم

موشةةكك  بةدةين ئةةم     مامؤسةواي  نوسةينةكاني  سةةر ي  ئي المية كة ئةطةةر بةةوردي  
 ب مةنةد  ئي بةالَي   ليَرةدا ئةو طوتةيةي .ةبيَوةوة.دبؤ رِوون  تيَطةيشونةمان بة تةواوةتي

ةكةات كةة   دنيشةومان   ديةن و  وةه كةة بةاس لةة ثيَكةةوة طريَةداني     ب دةكةويَوة الهوري(م 
ةلَيَةةت: دةبيَةةت وة  تيَكؤشةةان بةةؤ ئةةايوه تيَكؤشةةان بةةؤ نيشةةومانيب بكريَةةته ضةةونكة  د

ئيَجطةار   طوتةيةةكي  كراو ناكريَته كة بةراسةر  دياري خاكيَكي نيشومان و بة بيَ دينداري
نةضةةيَت كةةة ئةةةم طوتةيةةة لةةة اليةةةن نرير لةةة   جوانةةة بةةةالَم دةبيَةةت ليَةةرةدا ئةةةوةمان بةة  

تةر ليَة     بةرذةوةند خةوانةوة ئةىؤنريَوةةوةو بةة جةؤريَكي     مامؤسوايان و هةنديَ  خةلَكي
دةبيَت كةة   نيشومان ىةدري و يي(ه ضونكة كاتيَ  نةوةدريَوةوةه  د

ة سةةرجةم عيبادةتةةكان ثيةادة    لةويَشةةو  بكريَةت و  تيايدا جيَبةجيَ ئي الميي سي ومي
 ةبيَته ئةو جيَطايةة نيشةوماني  دتيادا  خوايي كة حوكمرِاني دواجار ئةو نةوييةي بكريَن و
بةةؤ هةةةر  سةةيَكؤالر سي ةةو  ضةةي  ئي ةةالم و بةةيَ سةةولَمانيَكة ضةةونكة نيشةةوماني وهةةةر م

 ؟م ولَمانيَ  ديَنيَوة دي

رِاسةوةىينة تةةنها    : حةوكمرِاني وسيويةتيه نئي الميي سياسي بؤية سةبارةت بة نيزامي
طةةورة لةةم    خةواي  شةةرماني  ةسةنت بةة ثيةادةكردني   دكةة هةةلَ    خوايةه كةواتة ئةوانةةي 
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حةاك  بيَةته ديةارة     كةسةيَ  وةكيؤةي   :واتةة  وان..  حاك ( يةداه وة  جيَنشو سةرنةوي
 كةردووة و  ديةاري  ؤيبة  كيَشةاوةو  ئةو نةخشةةية ةولَيَوةةوة كةة ئةةو بةؤي      بة ثيَي ئةبيَ

 دادةنريَته خواي ةبةن بةرِيَوةه هةر ئةو هةلَويَ وةيان بؤد ئي الميي ئةوانةيب دةولَةتي
ةشةرمويَت:  دطةورة ليَرةوةية 

( 55(. النةور  
وة كةردةوة ضةاكةكانيان كةردووةه     هو كةسانةتان كةباوةرِيان هيَناوةداوة بة خوا بةلَيَم

كةةردة  ثةةيَب ئةةةماني نشةةو لةةة نةويةةداه هةةةروة  ئةةةواني كةةة بيَطومةةان دةيانكاتةةة جةةيَ
بةووة بؤيةانه وة    رِاني نة كةخوا ثيَييه ئةو ئاينةكةيان بؤ دةضةسثيَمَيجيَنشوه وة ئاي

 مةن دةثةرسةنت و   كاتةدا ئيرت هةر ه لةوئاراميي ايب وبة ئاس بيميان بؤ دةطؤرِيَ ترس و
هةةر ئةوانةةن    ه ئةةوة بةرِاسةر  برِوابيَ هةركةس بيَ نادةنه وة هيت هاوبةشيةك  بؤ برِيار

 سي ةومي  دةولَةةت و  نةخشةي خوا. ئةم ئايةتة ث رينة نرير بةرِووني دةرضوون لة رِيَطاي
 شةةةرمووة لةةة طةةةورةي ةردطار دوو شةةرثةةةرو ةكةةاته ضةةونكة خةةوايد ديةةاري اسةةيييس

 ئايةتةكةدا:

ةبةةاته ضةةونكة مةةرريظ د الشةةةت نةةاويخ يةكةةةم: ئةوةيةةة كةةة ئي ةةالم هةةةموو كةةات وشةةةي
ئي المةو حاكميةةتيب تةةنها    خواية لةسةر نةويدا كة بةرنامةو سي ومي كاري جيَبةجيَ

 ات لةةو سي ةو  و  نييةة نيةادو كةورت بكة     بكةات و بةؤي   بؤ ئةةوةو مةرريظ دةبيَةت ثيةادةي    
 كيَشاوة. باالَ بؤي نةخشةية كة حاكمي

سولَمانان كة بيانكات بة جيَنشةوه  وداوة بة م تةواوي دووةم: خوا بةلَيَم
و  نةوي لةسةةر  خةوا  بةرنامةةي  ببنة جيَبةجيَكاري سةرجةم مرريظايةتي تا 

ليَةرةدا مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة      هذيانيان. بكةنة بةرنامةو سي ومي ئي الميي سي ومي
 داوكراتيةتةةة ثوضةةةلَةيئةةةو   نةةة  ئةمةيةةة داةةوكراتيي ةشةةةرمويَت: ئةةادمةةةمحوود 
 الشةةة( طشةةويية بكةةةينه كةةةيئةةةم  خ سةةةيريَكي ةوردةو ئةطةةةر بةةة ضةةاويَكي ئةةةوروثا..
دةسةةالَت و   يةشةوة سةبارةت بة سي ةومي هةر لةم رِوانطة هث رين هيَناويةتي ئي الميي
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 وشةةةةي ةشةةةةرمويَت: ئةطةةةةر مةبةسةةةت لةةةةدةهيَنيَوةةةةوةو دمنونةةةة  داوكراتيةةةةت بةةةة
داوكراتيةةةت ئةةةوة بيَةةته كةةة ثرِريطراميَةة  دةسةةت نيشةةان بكريَةةت بةةؤ دةولَةةةت لةاليةةةن  

 تيةةتي طةلةوةو دةسةالَت  سولَوة(يب هةر بؤ طةل بيَته ئةوا بةم ماناية ئي ةالم داوكرا 
 طرريهةي  طةةل( بةؤ   طةةورة  نةة  هةي    خةواي  تيادا نييةه ضونكة ئي الم بريويية لة برِياري

 خةواي  نةخشةةكةي  بةةثيَي  هةيبةات بةةرِيَوة  دموسةولَمان   ئينجا جيَنشةينةكةي  ئادةمييه
طةورةه بةالَم جوانرتين وشةة كةةرِةوا بَيةت و بةةكار بهيَنرَيةت بةؤ ئي ةالم لةةم بارةيةةوة          

(ه ئي ةالميي  (ه وة  سةيؤىراتيةتي : خةوايي   حكومةةتي : بؤَيَيت ثيَيئةوةية 
 ئةوروثا  نرير نرير جياوان ترة لة داوكراتيةتي ئي الميي كةوابوو داوكراتيةتي

دا  هزرظةةان ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحود    ليَةةرةدا بةة ة رِةسةةةنة ئي ةةالميةكة لةةة بةة ي     
دةبةيَ     و دةسةالَتيَ  لة ئي المدا رِةت دةكريَوةةوةو دةردةكةويَته ضونكة هةموو سي و

ثةروةردطار بيَت و هةموو بةرنامةية  هةر جؤريَة  بيَةت ئةطةةر     حاكميةت تةنها بؤ خواي
بنيةات نةةنرابيَت ئةةوا بةرثةةرض دةدريَوةةوةه هةرضةةندة لةةم         خةوايي  لةسةر شةرمايشر

ثةلَة خبةنة بةرضاوه  بيَ بةرنامةيةكي رِيَطايةوة نريراليةن هةولَ دةدةن داوكراتيةت وة 
دةكاتةةوةه ضةونكة    ئي ةالمةوة رِةتةي   بةالَم ب يار ئةمحةد كاكة مةمحوود لةة رِوانطةةي  

 هةةولَي  نةةكراوةو ئةةوةي   تيةادا ديةاري   خةواو شةةرمان بةؤ خةواي     برِيار بةؤ  ضيَوةي ضوار
ضةاوةدا   ت و ئي الم لةسةرةكوتيَدسارد  ةداته ئاسمدداوكراتيةت ليَرةدا  طو اندني

 كردريتةوة  رِةتي

 نةبةر  هيَزيَكةي  بةةوة دةبيَةت كةة    تريشةوةه بيَطومان هةر سي وميَ  ثيَوي ةر  لةاليةكي
هةةبيَته تةا بووانَيةت ثياوانةة ئةةو بةرنامةةو سي ةومة         ةلة ثشةوةو  ضةكداري بةدةست و

دواجةارو ناضةارييةه ئةةم     وايةة كةة ضةة  هةةولَي     جيَبةجيَبكاته هةرضةندة مامؤسوا ثيَي
 جيهةادو  ثرِ لة خةةبات و  داوةتةوةو ذياني لة ئي المدا( رِةنطي  ئاشر لةكويَيب رِايةيشي

و  ه كةة تةا ناضةار نةةكرابيَت نةةخؤيي     ئةم شةيَخة موجاهيةدة سةةتاندويةتي    موىاوةمةتي
 ةشةرمويَت:دثةنايان نةبردريتة بةرضة ..لةم سؤنطةيةوة  نةبزوتنةوة دةست نةمامةكةي
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لة جةنط و  ةثاريَزيَد سةرةكييةه وة ئي الم هةموو كات خؤي لة ئي المدا خالَي ئاشر
سةوةم وناثاكييةةوةه بةةرثا     بةةهؤي  ناضةارييةه وة  هةراه كةواتة جةةنط  حةرؤ( شةويَكي   

 ناثةةاكرتين سةةوةم هةةاوةلَ برِياردانةةة بةةؤ خةةواه وة خةةراثرتين شةسةةاد ذيَةةر     ةدةبيَةةته كةة 
 لةو سوةمة دةست تا ةكريَدلةطةلَ  خواه ئينجا جةنطي غةيري بؤ ةبةندةي دةسوةكردني
 ةطريَوة بةرد ضاكةو رِنطاريي و رِوو دةكاتة رِيَطاي هةلَ دةطريَ

بةاوةرِداران جةةنط    : با
ميَنيَت و ئةايو و  ةنة  و بةت ثةرسةر   ييبةاوةرِ  باوةرِاندا هةتا ئاذاوةو بةيَ  بكةن لةطةلَ بيَ

خةوا بةهةةر    ةبيَته جةا ئةطةةر كؤتاييةان هيَنةاه ئةةوة بةرِاسةر      دخودا  تةنها بؤ مؤكةضي
ةداته تاحوك  دجةنط  برِياري ئي الم بة ناضاري كةواتة هكردةوةية  كة دةيكةن بيناية

ةكةنه ثيَشيَل د خوايةتي داواي خوا لة سةر نةويدا جيَط  ببيَته وة تائةوانةي برِياري و
بة  هاتووةه تابيبَ نةوي ئي الم بؤ هةموو طؤي ه.سولَوان و دةسةالَتيان نةميَمَ بكريَن و
 بنه بؤية ئةطةر كةسيَ ه هيَزيَ ه بةرهةلَ ر رِنطار ليَالَيي و ييتاريك بؤيان و لة رِريشنايي

 درِكاويشةي  و سةري ةبيَت دةمكوت بكريَده ئةوة ئةو نورة بكوذيَنيَوةوة وةسواو وي ر
خوا بدرةوشيَوةوةه وة حاكميةت هةر بؤخوا بيَةته كةواتةة    ثان بكريَوةوةه تا  كةليمة(ي

رِاست ئةو  ئةطةر كةسيَ  اليداه لة رِيَطاي يَته بؤ ئةوةيدواجار ئي الم ضة  بةكار دةهيَن
ناثاكةةان و  دةسةةر بكاتةةةوةو بيهيَنيَوةةةوة سةةةر شةةارِيَطةه وة بؤئةةةوةي  هيَةةزة رِاسةةويي
ثيَةداوة:    ه وة  ثةةروةردطار ئامةاذةي  دةست دريَذي لةسوةم و مؤهورِان ببةسرَ

بةرِواداران   هاني ثيَغةمبةر ئةي 
خةؤرِاطر   ه بي ت كةسةي لَ دوذمنانداه ئةطةر لة ئيَوةدا بيبَبدةه لةسةر جةنط كردن لةطة

ه نالَ ئيَةوة هةةبيَ   كةةس لةة   وة ئةطةر سةد هباوةرِدا بيَ نالَ دةبن بةسةر دووسةد كةسي
ئةوانةة   بةرِاسةر  ئةةوةي  بةاوةرِنه بةةهؤي   بةيَ  دةبن بةسةر هةةنار كةسةداه لةة ئةوانةةي    

 كؤمةلَيَكن ناشامن.
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 كةة  ئةةوةي  ه لةبةةر شةرِيان لةطةلَدا دةكريَ دراه بةو موسولَمانانةي جيهاد رِيَطة جةنط و
كةة   خ ةونيان بةتوانايةةه ئةوانةةي    بؤسةربيَطومان خواه  سوةميان ليَكراوةه وة بةرِاسر

ووت: طدةيةةان دةركةةرانه لةةةمالَ و والَتيةةان بةناهةةةاه تةةةنها طوناهيةةان ئةةةوة بةةووه كةةة    
نةبردايةه هةنديَكيان بةة هةنةديَكيانه    لةناو ثةروةردطارمان خوايةه وة ئةطةر خوا خةلَكي

خةةةوا لةةةةو  يةةةادي كؤَيَ ةةاو كةني ةةةةو مزطةوتةةةةكانه كةةة   بيَطومةةان دةرِوخيَنةةةراه ديَةةةرو 
 ديةم  ةخةاته كةة يارمةةتي   دثةرسوطايانةدا نرير دةكراه وة بيَطومان خوا كةسانيَ  سةةر  

 خوا بةهيَزو باالَدةست و بةتواناية. بةرِاسر هةدةند خوا

. جةةنط  
 دانةانيَن ئةةوةي   و بةحةةراميي  دوايي برِواناهيَنن بةخواو بةرِريذي كة بكةن لةطةلَ ئةوانةي

 رِاسته  لةوانةي حةراميان كردووةه وة مل كةض ناكةن بؤ ئاييم ةكةيكةخواو ثيَغةمبةر
 ه لةة بةمل كةضي خؤيان و سةرانة دةدةنه بةدةسر بةخشراوةه هةتا بال و كويَبيان ثيَ

 كاتيَكدا ئةوان سةرشؤرِو رِي وان.
 مامؤسوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود سةةبارةت بةة حاكميةةت و سي ةومي        ليَرةوة شيكري

دةخات كة دةبيَةت تةةنها حاكميةةت     دةري ئةوةي ةبيَوةوةه سةرةرِايدرِوون   المييئي
شةةريعةت هةةر لةة     رجةم ب مةندة بة هيَزةكانيدا سةثةروةردطار بيَته ليَرةش بؤ خواي
شةةهيدو شةيَمح عةةننام وكةا       عةبدوس ةالمةوةه تا ئيمام بةنناو سةةييدي  كورِي عيزني

عةبدولعةنيزو مامؤسوا ئةمحةد كاكةة مةةمحوود    كورِي و عومسانينادة موشر ئةمحةدي
مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة     نزيكيةة  لةة نيَةوان شيكةري     كؤكنه بةالَم دةكريَت ليَرةدا نيةاتر 

 شيَمح عةبدولَالَعةنام دا بفامريَوةوةه ضونكة ئةم دووب مةنةدة خةاوةن طوشوةارو    مةمحودو
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ضةةكداريدا نةزيكن و    جيهةادو رِوبةرِوبونةةوةي   دانيبانطةةوانو دواتةر طريَة    كردارة لة خالَي
 .ئةم رِاسويةن هةردوكيان شاهيَدي كاروانة بانطةوان كارو جيهادييةكةي

ئةةةم ب مةنةةدو   شيكةةري كوردسةةوان لةةة سةةايةي  ئي ةةالميي بؤَةةيَو: رِابةةووني ةماوةتةةةو
سةةةنانةتر بةةة رِيَبةةانة رِة تةةةوذميَكي نانايةةةوةه تةةواني سياسةةةمتةدارو شةةةرعزان و كةلَةةة

نيةان مةنةدة    ئي ةالميي  ئةم ثياوةش رِابةووني  بدات و بيَطومانيشة بة غيابي ث رينةكةي
نةدةدا نةؤذةن   يماونةتةوةو دةكريَةت لةة ئاي   طةورةكةيةه بةالَم خؤشبةخوانة نوسينةكاني

 تايبةةتي  بةة  ئي الميي و بزوتنةوةي كوردسوان بة طشويي ئي الميي رِابووني كردنةوةي
 لةسةر بنيات بنريَت.

كةورت   تةمةةنيَكي  بةسةر بردنةي  باسة: مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحود لة دواي شايةني
-25 مةبدةئةكةيدا لةة رِريذي  لة ثيَناوي جيهادو ناسؤريي بةالَم ثرِ لة هةلَويَ ت و هةولَ و

 ثيَشةوا عومسةاني  طؤرِي طوالَن(و لة تةنيشت  كردو لة طؤرِسواني دوايي كؤضي 1-2007
بةرشراواندا بةخاكمان سثارد.  جةماوةري عةبدولعةنيزةوة لة حشوديَكي كورِي

  .نوسةرو روناكبير: ماكوان كةريمشةشةم: م 

 !مامؤستا ئةحمةدي كاكة مةحموود وةك نمونة..

ئيَ ةوا كاريطةةرييان نةةماوة لةسةةر      امؤسةوايانى و منريرجار دةثرس  لة خؤم؟ بةؤ مةةال   
يان" سانبداية لة ئيَ واداه بةةلَام  هاالوةكان لة كاتيَكدا دةبوو ئةوان شؤرشيَكي "ساتاط 

ر مةاليةةو  هةة ر مةاليةةو ثاشةكؤي ثارةيةةو    هةة ر مةاليةو ثاشةكؤي حيزبةةو   هةبةداخةوة 
رو نانةةاو ضةةاونةترس و خةةوا نةخويَنةةدةوارةه لةطةةةلَ رِيَةةزي نريرم بةةؤ مامؤسةةواو مةةةال بةةويَ 

موو مةاليانةدا منونةي نانايي طةةورةيان تيَةدا   هةوي وةكان كة سوثاس بؤ خوا لةناو ئةم 
 لَكةوتووةه بةلَام ضونكة خراثةكةيان نريرة ضاكةكةشي شاردريتةوة.. هة
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 وة  عةرةؤ دةلَيَت: ليس ببعيد.. منونةي م. ئةمحةدي كاكة مةمحووده ديَنمةوة..

نكة بؤ ئةم ئي المة دةذيةا لةة تةمةةني مندالَيةةوة و ثاشةان لةسةةردةمي       ئةم ثياوة ضو
دةسةلَاتي شيوعيةكان لة كوردسوانداو تةنانةت ثارتيشدا واتا ثيَب شؤرشةي ئةةيؤوليب   

بووه تةنانةةت لةسةةر   هةة ئةم ثياوة لةناوضةكاني ثيَنجويَن و شارةنوردا كاريطةري خةؤي  
 ر بةوة كردبوو كة ئي الم هةسرتيبه ضونكة طؤرِيم رِيَضكةي كاديراني شيوعيي و ثا

 موو سات و خولة  و كاتذيَرو رريذو مانط طؤرِانكاري بكات.. هةدةتوانيَت 
روا تةماشا بكةن و ضاو لةم نانا هةي كارةكةي كردبوو.. ير بة طةورةيهةسئةم ناناية.. 

 بةريَزة بكةن خواي طةورة دةرجةي عالي بكات..

بايةوةي ئيَرانداو بناوةسوتةي ئةم ديودا لةو سةردةمةدا كة  يةكةم كاري: لة ناوضةي -
سةيد عةلي ئةسغةري كوردسواني خاوةني ضاخيانة بوو لةو ناوضةيةداو حةسةن نيرةكي 

بوو تةنانةةت  هةة يَنابوو بؤ طؤرِاني وتن.. ئةم ناناية لةو ناوضةةيةدا كاريطةةري ئةوةنةدة    ه
ن لةسةةةر ثيَغةمبةةةري خةةوا دةسةةر  شةةةواني ئةةةو ضةةاخيانةية بةةة موناجةةات و سةةؤَاوتدا  

ونةةرو كةاري   هثيَدةكرد.. مةبةسوةكة ئةوةية دةبيَت مامؤسوايان كاريطةريشيان لةسةةر  
كالميب نةةماوة  ييت كاريطةرييان لةسةر رهبيَت.. كة بةداخةوة هةونةري طةلةكةشيان ه

 مامؤسوايان.. .

يت هة بة  سةردةمةشموحليدةكانى ئةو دووةم كاري: تةنانةت كاديرةكاني شيوعيي و  -
شةةيَوةية  كةةة ئةةةو لةةة ناوضةةةكةدا بةةوو نةيانةةدةتواني خةةةلَكي خؤشةةيان نةضةةنة نةةاو       

ةبوو.. تةنانةت جاريَكيان ثةارتي وي ةر لةة رِيَطةاي     همزطةوتةكةوةه ئةوةندة كاريطةري 
ئةو كةسةي كة نةاوي وةسةوا سةاب  بةوو لةة شةانؤطةري النةوانانةدا يةان نةاوي عةباسةي           

يَشةت خةةلَكي   هخةدا كاديريَكي ثيَشكةتووي ثارتي بوو نةيدةاضةمخ ضايضي بوو لة خولة
باراوايةةة(ه مامؤسةةوا ئةمحةةةدي كاكةةة ومةةود  تاهةةابضةةيَوة مزطةوتةكةةةي.. نةةاوي خةةؤي  

يَرشي كردة سةريي و ثارتيةكانيب كؤبوونةوة بؤ ئةوةي لة هئةويب لة وتاري جومعةدا 
ي بناوةسةوتة ئةوةنةدةيان خةؤش    مامؤسوا ئةمحةدي كاكة ومود بدةن.  بةةلَام خةةلَك  
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يت ئاناريَكي ثيَبطةيةةنيَت.. مةبةسةوةكة ليَةرةدا ئةوةيةةه     هيَشت ثارتي ه دةوي ت نةيان
 انة .سئاوا خةلَكي بؤيان دةبنة ىةلَغان و حة -ئةطةر مامؤسوايان بضنة ناو خةلَكي

ئينجا سيَيةم كاري: رريذيَ  لة رريذان سةري بؤ موضة نةوي نةكردو خؤي كاري دةكردو  -
ةموو دةضةون لةةو شرريشةطاية شةويان     هبوو لةناوضةكةداه هةئةو دةمة شرريشطاي شؤرش 

دةكريه ثةارتي خةاوةني بةووه بةةلَام مامؤسةوا ئةمحةةدي كاكةة مةةمحود سةةري نةةوي           
نةكردو ذياو بة سةربةرنيب مرده مةبةسةوةكة ئةوةيةة مةةالو مامؤسةوايان ثيَوي ةوة نرير      

يم نابيم يبؤ موضة بيَت.. بةداخةوة مامؤسوايةكي ئا هانايان تةنهالةوة ىورسرت بن كة 
 ا. هةروةهلَكةويَت.. وة هةشةى  بيَت يان جؤةكاني درِاوبيَت مةطةر نرير بة دةطةمةن 

ةميشةةة خةةةريكي راسةةوكردنةوةي ضةةةمكي ئي ةةالمي بةةوو لةسةةةر   هضةةوارةم كةةاري:  -
رِووداو سياسةةتةكاني   ان و بةة ئاطةابووني بةوو لةة    هاتةكاني جيهبوارةكاني ئي الم و ثيَش

 .. وا دةنانن كةباؤ بة دة شؤ ة.. بةداخةوة. هةنديَكيان ان.. مةالو ناناياني ئيَ واهجي
ثيَنجةم كةاري: موشةسة و موشةةكك  بةوو.. خةاوةني تةش ة ي رامةان و كويَبةةكاني          -

 ي و دةيان كويَيب ترةه كة بةداخةةوة بةة دةطمةةن   يئاشر لة ئي المدا و ئاشرةت و ئاناد
 دةبيم مامؤسواياني ئاييم خاوةني كويَ  و نوسو بن.. 

يدو مونةنيرو كاري ثيَطةياندن بوو بؤ ئي الم.. ئةم مةال بةريَزة هشةشةم كاري: موجا -
ه بةةلَكو ئاراسةوةي خةةلَكي دةكةردو     هاواعيزانة ى ةي نةةدةكرد بةة تةةن    هدرواي نةبوو

نه ئيَ ةةةواش نةةةةوةكاني  اني دةدان كةةةة خةةةاوةني ىةنيةيةةةةكي شةةةةرةشمةندانة بةةة  هةةة
 بةنوسينةكاني ئاراسوةي كؤمةلَطاكةمان دةكةن..  

حةوتةم كاري: كورد ثةروةر بوو و نيشويماني خؤشةوي ةت و سةةتاندي كةة ثيةاوي      -
ئةو مةجالةيةه ضةندة دةست بة دةسونويَذ بووه ئةوةندةش دةست بة ضةة  و ضةةبؤكي   

انادي بكةةاته نرير بةةة دةطمةةةن انةةدةري خةةةلَكيب بةةوو بةةؤ نيشةةويمانةكةي كةةة ئةة هبةةووه 
 دةبينيت مامؤسواو ناناياني ئاييم ئيَ وا لةو بوارةدا كار بكات و شةرم نةكات. 
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ؤكةاري  هةشوةم كاري: رىي لة دووبةةرةكي و خةةت خةةتيَن بةوو.. بؤيةة بةداخةةوة       ه -
اتم ئةةمريكاو  هة مردنةكةشي بةة بؤضةوني مةن دةطةريَوةةوة بةؤ ئةةو ثارضةة ثارضةةييةو         

اوريَكاني و ثاشانيب نةليؤي موسؤَماناني بة ضةاوي خةؤي   همةلَيَ  لة خةلَكي و ط اني كؤ
بيم و كاريطةري نريري دروسوكرد لةسةريه مةبةسةوةكة ئةوةيةة دةلَةيَ  نانايةان و مةةال      

 ئي الم مبرن و بذين.بؤ بةريَزةكان دةبيَ 

 ن...دووبارةو هةناربارة ريَزى نريرم بؤ مةالو عةمامة سةربةرنةكانى كوردسوا

  

 .نوسةرو روناكبير: ناسيح مةجيدحةوتةم: م 

 هزرىلة  طيانى ثةروةردة كردن و بانطةوازى ثةروةردةيى

 مامؤستا ئةحمةد كاكة مةحموود دا

ثةروةردة بة ىؤناغيَكى طرنط دادةنريَت لةة ذيةانى مرريظةداه ضةونكة بةيَ ثةةروةردةكردن       
ئةمةش بووة كة ثيَغةمبةةرى   ةبةركاملَ بوونث ثيَطةيشنت هيت مانايةكيان بؤ نييةه هةر ل

  :ةشةةرمويَت دبةرنو بةرِيَزمان ومدى كةورِى عةبةدولَ   درودى خةواى لةسةةر بيَةت(      
ئةركة طةورانةى كةة   ( من بؤ مامؤسوايى كردن رِةوانة كراومه خؤ دياريشة ئةو

ردنه ئي ةةالم هةميشةةة داكةةؤكى لةةيَ كةةردووة بريوةةى بةةووة لةةة بانطةةةوانو ثةةةروةردةك      
رت رِةشةباو طيَذةلَوكةكان كارى لةيَ نةكةةنث دارى بةةردارى ثةةروةردة     يبةشيَوةية  كةض

 "بةةر رِةمحةةتى خةواى طةةورة بكةةويَ     "كراو لة لةنطى بثاريَزنه مامؤسةواى كؤضةكردوو   
باش لة ثيشةةى ثيَغةمبةةران  عؤيةة ال ةالم(ث ثةةروةردةكاران طةيشةوبووه بؤيةة ئةطةةر         

كانى ذيانى ئةم ىارةمانةى مةيدانى ثةروةردةو بانطةوان بكةةين  سةيريَكى ىؤناغة جياجيا
ئةةةوا داةةةنيَكى ثةةرِ سةةةيرو سةةةمةرةت بةرضةةاو دةكةةةويَتث طةةةورةيى ئةةةو ثيةةاوةت بةةؤ  
دةردةكةةةويَت كةةة ضةةؤن توانيويةةةتى ض لةةة رِوانطةةةى نوسةةينةكانىث ض لةةة رِوانطةةةى         

ئةةو كؤمةلَطايةةى كةة تيَيةدا     وتارةكانىث ض لة بوارى هةلَ انث دانيشنت لةطةأل ئةندامانى 
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ذياوة مامةلَةي كردووةه مامؤسوا ئةمحةد بةرِةمحةت بيَت هةميشة ىةلَةميَكى بة برِشةت  
بووة لةم بةوارةداه بةا سةةرةتا بةة ثَيةى ئةةوةى ثيَمةان طةيشةوووة ىؤنةاغ بةندييةة  لةة            

دةمى نوسينةكانيدا بكةين تا بزانو ضؤن توانيويةتى لةطةأل ىؤناغث شوة باوةكةانى سةةر  
 ذيانيدا لةم مةيدانةداه ئةسثى خؤى تاو بدات.

ىؤنةةةاغى يةكةةةةم: كاتيَةةة  بةةةاو بةةةاوى دةسةةةة تى رِةشةةةى بةع ةةةييةتةو درواةةةةكانى 
سؤشيالي وى لة برةودانث ثيَب ئةم ىؤناغةش هةرضى ميَش ث ب ى الوانة هةةمووى بةة   

نه ئةةوةى  ماددةى بيَ هؤشكةرى كؤمؤني ويىث ب ى سؤشياليزمىث ثرريليوارى ثرِ كةراو 
ئةةةم هةسةةتث نةسةةوةى ال نةةةبووبيَث بةةة بةة ى سؤشةةياليزمى بةة ى نةكردايةتةةةوةه بةةة   
كةسيَكى نارِريشن و ب وب  تاري  تةماشا دةكةراوه دةخرايةة خانةةى دةرةبةةطث دوذمةن      
بةطةل. ويَردى سةر نمانث بن نمان بريوى بوو لةة سؤشةياليزمى نان ةوىث ب كردنةةوةى     

ل ةشةى نان ويىث طةليَ  شر ترو. دةركةوتنى دةيان ب و نان وىث خؤبةسونةوة بة شة
بةةاوةرِى الرو خةةوار كةةة هةةةموويان دذايةةةتى كردنةةةث بةةة دوذمةةن سةةةيركردنى ئي ةةالميان  
كردووةتة ثيشةى خؤيان. ئةا لةةم كةاتث سةاتة ناوةخوةةو ئةا لةةو كاتةة نرير حةسةاسث          

يىث بة  رِوونةا  مةؤمى    نالةبارةدا مامؤسواى تيَكؤشةرو دلَ ؤن بة نيشويمانث نةتةوةكةة 
نان ةةوىث ىؤنةةاغ بةنةةدى ثةةةروةردةيى خةةؤى دةكاتةةة مةشةةخة ن بةةؤ رِريشةةن كردنةةةوةى  
ب وهؤشى الوانث دةرخ ونى رِيَطا رِاسوةكةى ئي الم و بةؤ بةريَخ ةوم كةارواني الوانةي     
م ولَمان ديَوة مةيدانث كؤمةلَيَ  ناميؤكةو كويَبى جةؤراو جةؤر وة  وةرطيَةرِانث نووسةو     

كةش بة كويبخانةى كوردى دةكةاتث مةؤمى ررِيشةنب ى خةؤى لةةو شةةوة نةنطةةدا        ثيَش
دادةط سيَمَث ررِيحةى ثةروانةة ئاسةاى دةيةانث سةةدان الوى كوردنمةان بةؤ دةورى ئةةو         
رِووناكية كةمةندكيَب دةكات. مامؤسوا ئةمحةد بةرِةمحةت بيَته ديَةت ووتةةى نانايةانث    

دواتةر ناميؤكةةى خةوا لةة رِوانطةةى نان ةويةوة       باوةر بةخوا ثيَشكةش بة الوان دةكةاته  
ئارِاسوة دةكاته كة بةم شيَوةية بة الوانث رِريشنب انى كورد دةطةيةةنيَته ئةةو ئايينةةي     
ئةوان كة وا خةريكةة ثشةوى لةَي هةلَدةكةةنه يةة  ثارضةة بريويةة لةة نان ةتث نانيةارىه           

ة ى ة دةكةنث دةيانةةويَت وا  ئةوانةى كة ئةمرِري بةناوى كؤمةلَيَ  ناناو داناو شةيؤةسوشةو
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ثيشانى خةلَكى بدةن كة نان تث ئايو دوو شوى تةرينبث ىةد بة يةكرت ناطةةنه يةان بةة    
واتايةكىرت نان ت لة دريلَيَكدايةو ئايو لة دريلَيَكى تةر. بةة م مامؤسةواى رِةمحةةتى ئةةم      
 دوو ضةةةمكة لةةة يةةة  ضةةةمكدا كةةؤ دةكاتةةةوةو وة  مامؤسةةوايةكى ئةةارامث بةةة وي ةةار      
دةي ةتيَمَ كة ئايوث نان ت دوو شنت ىةد لة يةكرت جيا نةابنث كةسةيب ناتوانيَةت لةة     

 يةكرتيان جيا بكاتةوة. 

ىؤناغى دووةم: مامؤسوا ئةمحةد بة رِةمحةت بيَت ثةاش ئةةوةى كؤيؤةى ميَشةكى الوانث     
ررِيشنب ان دةكاتةوةه ئينجةا ديَوةة سةةر ناسةاندنى ضةةمكة ئي ةالميةكانث كويَبةى خةوا         

رسوى لة ئي المداو سةربةسوى لة ئي المداو ثةروةردة لة ئي المدا لةة ضةاث دةداته   ثة
تاوةكو رِيَطاى ئي الميانةى كة ماوةيةكى دوورو دريَذة لة ب و هزرى الواندا نةةماون يةان   

لةطةةأل ناسةينى ضةةمكةكانى خواثةرسةويداه      هكةم بؤتةوةه جاريَكى تر ئاشةنا بكاتةةوة.  
م ئايينة ئاينى سةربةسوييةو ياساو رِيَ اكانى نابنة بةار بةسةةر   ئةوةش شارةنا بن كة ئة

ثشوى كؤمةلَطةوة بةلَكو هةلَ و وى كؤمةلَث كؤمةلَطةنه لةطةأل سروشوى مرريظةدا ثرِاوثةرِ   
طو اونث لةة دوا بةشةى ئةةم ىؤناغةةدا مامؤسةواى رِةمحةةتى مةنهةةجيَكى نان ةوى بةؤ          

ثةروةردةييةةةكانى ثيَشةةكةش دةكةةات لةةة   ثيَطةيانةةدنث تيَطةيانةةدنى كؤمةلَطةةةو ىؤناغةةة 
 ضوارضيَوةى ثةروةردة لة ئي المدا. 

ىؤنةةاغى سةةيَيةم: لةةة دواى ئةةةوةى بةةةردى ررِيشةةنب يىث دواتةةريب بةةةردى بناغةةةى         
ديَةةت رِيَضةةكةو رِيَبةةانة سةرليَشةةيَويَنةرةكان ثيَناسةةة  هكؤمةلَطايةةةكى ئي ةةالمى دادةنيَةةت.

ئي ةالمدا(و دواتةريب    ا رريذي سوةمكاران لةة دةكاتث كويَبى ضارةنووسى سوةمكاران  دو
كورتة باسيَ  بؤ ناسينى شيوعيةت ثَيشكةش دةكةات كةة بةة داخةةوة لةة كةاتث سةاتى        
خؤيانداه لةبةر ئالَؤنى بارى ناوضةكةو هةنطاوةكانى رِوبةرِوبوونةةوةى جةةنابى مامؤسةوا    

  لةةو كويَبانةة كةة    لةطةأل سوةمكارانى سةردةمدا بوارى لة ضاثدانيان نابيَته بةلَكو يةكيَ
بةرهةمى شةوخنونى ضةندين شةوانى مامؤسوا بةووة لةة ضةاثخانة مةؤرى ىةدةغةةكردنى      

  .ثيَدا دةنريَتث هةولَى دةسوط كردنى خؤشى دةدريَت
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ىؤناغى ضوارةم: لةم ىؤناغةدا لة دواى ئةوةى مامؤسوا رِيَطاو رِيَبانةكان نيشان دةداتث 
شان دةداته ثاشان مامؤسوا ئةمحةةدى رِةمحةةتى   ىؤناغةكانى ثةروةردةيى ئي المى ني

ديَوة سةر ىؤناغيَكى تر لة ىؤناغةكانى ثةروةردةو كويَبى جيهةاد لةة ئي ةالمدا دةنوسةيَ     
ئةمةش بؤ ئةوة بووة بة الوان ب ةتيَمَ كة ئةم دينةى ئيَمة دينيَ  نية ثشت لةة طةةلث   

ردنةةة لةةة كةرامةةةتث خةةا ث نيشةةويمان بكةةات بةةةلَكو بةةة ثيَضةةةوانةوة دينةةى ثاريَزطةةارى ك
نيشويمانه رِيَبانيَكى نويَ نيشانى الوانث رِريشةنب ان دةدات كةة ئةةو رِيَبةانة ئي ةالميية      
بكةنةةة مةشةةخةلَى رِيَيةةان بةةؤ دةربةةانكردنى ميؤؤةتةكةةةمانث نيشةةويمانةكةمان لةةة ضةةنطث 

يَةت  سوةمى سوةمكارانث دواتريب بةرِيَزى لة دواى رِريشنكردنةوةو ضاندنى ب ى جيهاد د
 شيَوانو رِيَطاكانى سياسةتى ئي الميى نيشان دةدات بة نوسينى رِامياريى لة ئي المدا. 

ىؤناغى ثيَنجةم: ئةم ىؤناغة نياتر كاتيَ  دةسةت ثةَي دةكةات كةة جةةنابى مامؤسةوا بةة        
( سةالَ بةوو بةة كةردار     5رِةمحةت بيَ ئةوةى ثيَشرت ئاماذةى ثيَ دابوو ماوةى نيةاتر لةة    

دو ضةةكى جيهةادو تيَكؤشةانى لةة شةان كردبةووه لةة دواى رِاثةةرينث لةة          جيَبةجيَى دةكر
طؤرِنانى ديكواتؤريةت لة كوردسةوانداه هةةنطاوةكاني نزية  بوونةةوة بةؤ دروسةت كردنةى        
ىؤنةةاغى بةةة دةولَةةةتى بةةوونى كةةورده جةةةنابى مامؤسةةوا درواةةى دةبيَةةت كةةورديب وة  

يَةته بةةم شةيَوةية ىؤناغةةكانى     طةالنى دونيا خاوةنى كيةانث ىةةوارةو دةولَةةتى خةؤى ب    
دةسةةوى ثةةيَ كةةردو سةةةرِةراى ئةةةم ىؤناغةةة ثةةرِ لةةة  1992بانطةشةةةى هةلَبةةذاردنى سةةالَى 

هةسويارةش جةنابى مامؤسوا وة  خةخمؤريَ  بؤ موسولَمانان تةاوةكو نيةاتر ثةةروةردة    
وةربطرنث بةرضاويان رِريشن بكاتةوةو هات شةتواى نويَى بؤ دةركةردنه تةاوةكو بةة ثيَةى     
ثرةن يثة ئي الميةكان بةشدارى هةلَبذاردن بكةنث دةنطةكانى خؤيانث مومانةى خؤيةان  

 .بدةن بة وانةى كة ئامادة نو خيانةت لة ئايوث نيشويمانى كورد بكةن
ىؤناغى شةشةم: كاتيَ  لة اليةن عةتانيةتى كورديةوة كؤمةلَيَ  ناراوةو كيَشةة هيَنرانةة   

ورة ثؤةةى بةةرن بكةات وة  ث ةثؤرِيَكى ثةةروةردةيى      ئاراوةه جةنابى مامؤسوا خواى طة
جةةاريَكى تةةر مةيةةدانى مؤمالنيَةةى نيَةةوان ئي ةةالمث عةتانيةةةت ضةةؤلَ ناكةةات بةةةلَكو بةةة      
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ثيَضةةةوانةوة سةةةنطةريَكى طةةةورةو مةحكةةةم دروسةةت دةكةةاتث بةةة طةةذ دوذمنةةانى ديةةنث  
ة  شةةتواى   رِةوشوى طةلةكةماندا دةضيَوةوةو كؤمةةلَيَ  شةةتواى هاوضةةرخ دةردةكةات و    

ئي المث ثةرلةمانث هةلَبذاردنث رِيَزى بةيعةت لة ئي ةالمداو ديةارى كردنةى ضارةنووسةى     
ئةو ذنانةى كة ماوةى ضةندين سةاَلة ثياوةكانيةان بةَي سةروشةويَن كةراونث دواتةر مةاشى        
ئاشرةتانث ئةو بابةتانةةى كةة ثةيوةسةنت بةة بةارو طةونةرانى ذنانةةوة لةةناو كؤمةلَطةةى          

   .كوردسوانيدا
مةاوةي كةة    ىؤناغي حةوتةةم: وةخيوةاموو اتي ةكى مامؤسةواي رِةمحةةتي دَيةت و ئةةو       

رِريذةوة تةرخان دةكات بؤ نوسينةوةي تةش  ي ىورئاني ث ونه  لةذياني ماوةه بةشةوو
ئي ةالمدا داكؤكيةان لةسةةر     تاوةكو بةتةواوي ئةو ىؤناغة ثةروةردةييانةي كةهةةن و لةة  

طؤةيي بؤ كةس بةجيَ نةةهيَؤَيَ تةا لةىيامةتةدا ثيَةي بؤَةيَن       كراوة جيَبةجيَ بكات و جيَطاي
ئيَوة خاوةن نان ت و نانيةاري بةوون بةؤ وة  ثيَوي ةت بنةةماكاني ئي ةالموان بةة ئيَمةة         

 ؟بؤضي ئيَمةتان وة  ئةوةي ئي الم داواي كةردووة ثةةروةردة نةةكردووة.     رِانةطةياند.
ةوة ديَوةة طةؤو دةشةةرمويَ ئةةوة     ئةوةتا مامؤسوا بةسةةري بةةرنةوةو بةرِوويةةكي سةور    

بةةالَم ئةةوي هةميشةة الي ئيَمةة      هتواكاةه ئةوة نوسو و كويَبةةكاة. ةئةوة ش وتارةكاةه
جيَطاي نيطةرانيمانة ئةوةيةة كةة جةةنابي مامؤسةوا خةواي طةةورة باشةرت دةنانةي مةردن          

ةدا بطيَةرِيَ.  مولَةتي نةداية تةنها بؤ جاريَكيب ضاويَ  بة الثةرةكاني ئةو تةش  ة ثة رين 
بةوون لةة طةشةويَكى خَيةرا بةةناو الثةةرِة ثةِر لةة         يئةمانةى كةة بامسةان كةردن تةةنها بريو    

داه رِةمحةةةتى خةةواى طةةةورةى لةةيَ بيَةةته    سةةةروةريةكانى جةةةنابى مامؤسةةوا ئةمحةةةد 
نةةكانى لةيَ ىةةبوولَ    وداواكارين لةة خةواى طةةورة هةةولَث شةةوخنونىث جيهةادو ماندووبو      

 رينى ثرِ بيَت لة نورى خوايىث بة بةهةشوى بةرين شاد بوو بيَت..ث طؤرِى ث  كردبيَ
 .اهلل شاْ  ن  
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 :هةشتةم: ئةحمةد رِةنجيار نوسةرو تويَذةر 

 بةنديي مامؤستا مةال ئةحمةد كاكة مةحموود لة كارى بانطخوازيداقؤناغ 

دين ئيَمةى كوردى موسؤَمان شانانى بةوةوة دةكةين كة ئي الم كيانيَكى بؤ دروسةت كةر  
كةلة هةموو بوارةكةانى  ميؤؤةةت(بوونى طرتةةوةه واتةة ئيَمةة لةةثيَب ئي ةالمدا بةة ثَيةى          

( سةةالَ دةبةةوو كةةة وة  ميؤؤةةةت و نةتةةةوة كيةةانيَكى سةةةربةخؤ كةةة ثيَةةي   1000ميَةةذوو  
بناسريَوةوة نةمان مابووه بة م كة ئي الم هات و ثرشنطى خؤى لةة رِيَطةةى شووحاتةةوة    

وةى  ئيَمة( سةر لة نويَ شةرةشى بوون مةانى بةؤ طةرِاندينةةوةه    طةياندة مةمؤةكةتى سرِا
لة دواى ئةوةش خةلَكانى ئيَمة وة  ئةمة  ناس بووينة شويَن كةوتةو سةربانو داعيةى و  

 جةنطاوةريى و لةتةواوى كايةكانى ذياندا بة با ى خؤمامناندا برِى..

طةةى نان ةوخوانى بةوو... طةةورة     يةكيَ  لةو رِيَطايانةى كة كورد مونةوةر بوو ليَيةةوة رِيَ 
ب يارى كورد مامؤسوا مةسعود ومدى جةىل نادة دةلَيَ:  بةر لةوةى كة لة مؤسكؤ يان 
لة لةندةن دكوؤرا بدريَت بة كورديَكى  سؤيَمانى يان ماردين يان موكريانى( ئي الم ثةيَب  

 ( سالَ لة دوورترين كويَرة "ديَ" عيؤمى داوة بة كورد(1400 
وى دوورو نزيكةدا لةةم رِووةوة كةة بامسةان ليَكةرد رِةورِةوةى نان ةت و نانيةارى        لة ميَذو

ضةةةندةها ىؤنةةاغى برِيةةوةو ضةةةندين نانةةاو بةةانطخوانى نان ةةت و ئةةايو خةةوانى تَيةةدا        
هةلَكةةةوتووةو هةشةةيان بةةووة ضةةةندين منوونةةةى مةدرةسةةةى نان ةةوخوانى و شيَركةةارى   

رهةمى نووسو لةو بةوارة كردووةتةةوةه   ئاوةدان كردووةتةوةه هةشيان بووة ضةندين بة
هةشيان بووة وة  موجوةهيد لة بوارةكانى شي هى ذياندا بؤ سةردةمى خؤى ئيوجويهةادو  

 رِوونكردنةوةو رِيَنومايى هةبووة بؤ طةل و نةتةوةكةى.

يةكيَ  لةو نانا ب مةندو خاوةن خويَندنةوةى خودى خؤى لة شي هى ذياندا كةة ئيجويهةاد   
دروسةةت بةةؤ كيَشةةة هةنووكةييةةةكانى دةدا مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد كاكةةة  كةةارو شةةةتواى 
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ومودة "رِةمحةتى خواى ليَبيَت". هةر بؤية ليَرةدا حةنمان كرد تيشكيَ  خبةينة سةةر  
 ىؤناغة طرنطةكانى ذيانى ئةو ناتة موبارةكةوة.

ى ئةوانةةةى كةةة بةرِاسةةوى م اتطةةرى ثيَغةمبةةةرى خةةودان لةةة ذيانيانةةدا نانيويانةةة ئةةةرك    
سةرشانيان "وة  ئةوةى كة سوننةتى ثيَغةمبةرى خودايةو ناتى موبارةكيشةى ثيَةرِةوى   

 كردووة" ئةمانيب ثيايدا برِوَن.

مامؤسوا مةال ئةمحةد كاتى تةمةنى الويَوى لة حةوجرةوة ريَكةدةخات و لةة سةردةسةوى     
انى نريريَةة  لةةةنانايان و بؤيمةمتةةةدارانى ئةةةو سةةةردةمة بةتايبةةةت مامؤسةةوا مةةةال عومسةة  

رِةمحةةةتى شةةيَخى دةعةةوةو موجاهيةةدين ثةةةروةردة دةبيَةةت و ثيَةةدةطات و ديَوةةة نةةاو      
هةةةنطاو  طؤرِةثةةانى كؤمةةةلَطاوةو برِيةةاردةدات بةةة ثيَةةى سةةوننةتى ثيَغةمبةةةرى خةةوا    

هةلَبمَه هةر بؤية كة دةبينيَت بةةهؤى ئةةو بة ة سةيكؤالرةوة كةة هيَنراوةتةة نةاوةوةو        
و لةة رِيَطةا الدراوونه لةة رِيَطةةى مينبةةرى ثيَغةمبةةرى        طة ان و الوامنةان سةةر طةةردان   

خواوةو لةو مزطةوتانةى كة بةرِيَزى تياياندا وتار خويَن بوونه دةست دةكات بة هؤشةيار  
كردنةوةى الوان و بانط كردنةوةيان بؤ خواناسو و ئايو ناسيى و ثاشان لةوةش نيةاتر  

 م اتطرانى ثيَغةمبةةةرى خةةوا  كةةاتيَ بارودريخةكةةةى كوردسةةوان ئةةةوة دةخةةوانىَ لةةة   
لةبةرامبةةةر ئةةةو تةوذمةةة بةةيَ باوةرِييةةة بووةسةةنت و لةبةرامبةةةردا رِابةةوونيَكى ئي ةةالميى  
دروست بكةنن بةرِيَزيان يةكيَ  دةبيَت لةو سةربانة خؤ نةوي وانةى كة ليَ ِاوانة بةانووى  

دةسةت و ىؤنةاغ بةة    ليَ هةلَدةكات و جطة لة رِيَطةى وتارةكانييةةوة ىةلَةةميب دةطريَوةة    
( 25ىؤناغ لةطةلَ خواسوى بارو دريخةكة دةست دةكات بةة نووسةو و ئيَ ةوا نيةاتر لةة       

دةسونووسةةي كويَةة  و بةرهةةةمى ئامةةادةى بالَوبوونةوةيةةةه سةةةرةتا لةسةةةر بةةوونى خةةوا 
ناميؤةكةيةكى بة ناوى  خوا لة رِوانطةى نانيارى يةوة( لة عةرةبييةةوة كةردة كةورديى و    

(دا بةة ضةاثى طةيانةده كةة تيايةدا سةةتاندنى بةوونى خةوا لةة رِوانطةةى           1979لة سةالَى   
نانياريى و ب درينو داهيَنراوةكانى بوارى نان وييةوة كة ئةو دةم بيَ باوةرِان دةميان لةة  
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كوتانى نةبوونى خوا دةداو ثاساوى ى ةشيان بة دنياى نان ويى و ثيَشكةوتنى ماديةةت  
 خواست.و ثشت كردنة دونياى غةيبيات دة

ثةةاش ئةةةوةش طولَبةةذيَريَكى  وتةةةى ناناكةةان و بةةاوةرِ بةةةخوا(ى كةةؤكردةوة و لةسةةالَى     
(دا بةةة شةةيَوةى ناميؤكةيةةةكى خنجيالنةةة خ ةةوة بةةانارِةوة كةةة تيايةةدا رِاسةةوى بةةيَ  1982 

بةةاوةرِانى بةةةوة خةةاوكردةوة كةةة لةسةةةر نمةةانى طةةةورة ناناكةةانى ررِيذئةةاوا بةةة وتةةة           
خودايةةان دةكةةرد كةةة لةةة ئةةة امى تاىيكردنةةةوة لةةة   كاريطةةةرةكانيان بةةاس لةةة بةةوونى  

بوارةكانى خؤياندا كة كاريان لةسةر كردووة طةيشوبوونة ئة امى رِاسوى بوونى وجودى 
خوداه كاتيَ ئةو مؤمالنيَية لة نيَوان هةلَطرانى بيَ باوةرِيى و يةاخى بةوون سةةرة اميَكى    

ةبوونى خوداو كردطاريَكيةان ثةيَ   ليَ كةوتةوةو شيرتةتى خةلَكى دةرون ثاكى كوردسوان ن
ىةبولَ نةدةكراو بةوةش سةركةوتنى يةكةم ىؤنةاغ بةة سةةربانانى رِابةوون كةةوته ثةاش       
ئةوة ناووناتؤرةى تر لةاليةن بةرامبةرةوة بةرن كرايةةوة وة :  ئةايو كؤنةة ثةرسةوييةو     

وه ديةن  كؤت كردنة دةست و ثيَى مرريظةو ضةوسانةوةية لةبةردةم ئاغاوات و سوةمكاراندا
ئاشرةت كوَيؤة دةكات و لةة ماشةة مرريييةةكان بةَي بةشةى دةكةات( هةةر بؤيةة مامؤسةواى          

(دا كويَبةةى نةةاوانةى  سةربةسةةوى لةةة ئي ةةالم(دا نووسةةيى و 1983رِةمحةةةتى لةةة سةةالَى  
تةةةواوى ئةةةو بؤضةةوونة ضةةةوتانةى بةةةر ثةةةرض دايةةةوةو مةةاف و سةربةسةةويى و ذيةةانى     

 المة خ وة رِووه خؤشبةخوانةش هةر لةو سالَةدا بةؤ  ئاسودةيى لة رِيَطاى دينةوة كة ئي
جارى دووةم ضاث كرايةوة. ثاشةان ىؤنةاغى سةيَيةم لةةكارو بانطةةوان هاتةة كايةةوة كةة         

( كويَبةى  1985-1984بريوى بوو لة ضؤنيةتى ثةةروةردةكردنى نةةوةكامنان و لةة سةالَى      
 الميى بؤ ثةةروةردةكردنى   ثةروةردة لة ئي المدا(ى ضاثكرده كة تيايدا رِيَبانةكانى ئي

رِريلَةكانى تيادا خ وبووة رِووه بةشيَوةيةكى ناوانةى ئاسان كة بريوةى بةوو لةة وتوويَةذى     
شانؤييانة لة نيَوان مامؤسواو باو  و كورِيَة ه كةة بةرِاسةوى بةووة كةتةةلؤكيَ  بةدةسةت       

 شيَرخوانان و رِريلَةكانى رِابوونةكةوة بؤ ثيَطةياندنيان.
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ؤناغةش كة بةرِاسوى طةيشونى رِابوونةكةبوو بة ىؤناغى سةركةوتن لةة  ثاش برينى ئةو ى
دواى سةتيَنراندنى بوونى خواو رِاسويى و دروسوى ئي الم و ضؤنيةتى ثةةروةردةكردنى  
الوان لةسةر ئي المه ثاشان ىؤناغى ضؤنيةتى بةجيَهيَنانى ثةرسوب هاتة كايةةوةه هةةر   

( كويَبةى  خةوا ثةرسةوى لةة ئي ةالمدا( ى      1986-1985بؤية جةنابى مامؤسوا لة سةالَى   
خ وة بةر دةست الوانةوةو تيايدا طرنطةى ثةرسوشةى خةواى بةديهيَنةةرو ضةؤنيةتى ئةةو       
ثةرسوشةشى خ وبووة رِووه كة ئةميب وة  كويَبةكانى ترى بوو بة سةومبوىل دةسةوى   

 الوانى رِابوون.

ذيَة  طةيشةوة ترريثكةةه لةة     كاتيَ ىؤناغ طةيشوة كؤتايى و بارتةىاى ئةةوةش درِةنةدةيى رِ  
( مةشةةخةلَدارانى رِابةةوون بةةة ثيَوي ةةويان نانةةى دوا  1987(سةةالَى  5ناوةرِاسةةوى مةةانطى  

شؤناغى جيهادو بةرطرى لة ميؤؤةتى خؤيان رِابطةيةنن ئةوة بوو لة كؤضيَكى ثرِ لة شكؤدا 
بةةة سةةةركردايةتى كردنةةى جةةةنابى مامؤسةةوا مةةةال عومسةةان عبةةدالعزيز موشةسةة و ثةة ى 

ةعوةو جيهاد لة كوردسوان بةرةو كؤمارى ئي المى ئيَران رِريشةنت كةة بةةرِيَز مامؤسةوا     د
مةال ئةمحةديب يةكيَ  بوو لةو شؤرِة سوارانةه سةةرة ام لةة دواى ضةةند رِريذيَة  ثةاش      
ئةوة  بزووتنةوةى ئي الميى لةكوردسوان(يان رِاطةيانةدو بةرِيَزيشةى بةوو بةة يةةكيَ  لةة       

ارتة ئي المييةو بوويةة ئةنةدامى مةكوةةبى سياسةيى و ئةيرت لةةويَوة       دامةنريَنةرانى ئةو ث
هةتا كؤضى دوايى بةوةرطرتنى ضةند ثؤسوى جياوان وة  ئةندامى مةكوةةبى سياسةيى و   
بةرثرسى مةكوةبى شةتواه ئةندامى مةكوةبى سياسيي و بةرثرسةى مةكوةةبى رِاطةيانةدنه    

شةةةرعىه ئةنةةدامى مةكوةةةبى   ئةنةةدامى مةكوةةةبي سياسةةيي و بةرثرسةةي دادطةةاى بةةاالَى  
سياسيى و ئةندامى دةسوةى كارطيَرِى مةكوةبى سياسةيى و خةؤش بةخوانةةش جةةنابى     
مامؤسوا لةسةر داواى بةرِيَز رِابةرى طشويى مامؤسةوا مةةال عؤةى عبةدالعزيزو رِاسةثاردةى      
مةكوةةةبى سياسةةيى سةرثةرشةةوى ثةةرِريذةى يةةةكبوونى ئي ةةالمييان بةةة ئةةةو سةةثاردو       

ثرريذةيةةة لةسةةةر دةسةةوى بةةةرِيَزيان لةطةةةلَ بزووتنةةةوةى رِاثةةةرِين هاتةةة سةةةرة ام ئةةةو 
ئاراوةه وة ثاش ليَكرتانانيب بةرِيَزى نرير بة ثةرريشى يةةكبوون و يةةكرِيزى موسةولَمانان    

 بووه هةولَى نريريشى بؤداه بة م ئةش وس بؤ نةشس و هةواو ئارةنووى مرريظةكان .
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ا مةةةال ئةمحةةةد جطةةة لةةة سةةةرطةرمى بةةةكارى بطةرِيَينةةةوة بةةؤ ثيَشةةرت جةةةنابى مامؤسةةو
بزووتنةوةو خةبات و شاخه ن  ةى رِيَنومايى بؤ موجاهيدان دةنوسةيَ و لةة ضةاثخانةى    
شةهيدانى مةكوةبى رِاطةياندنى بزووتنةوةى ئي الميى ضةاث و ب دةكريَوةةوةه هةةروةها    

وةو هةميشةة لةة   لة طؤظارى "النف "و"جةماوةر" دا بابةتةة بةة ثيَزةكةانى بة و دةكةردة     
بوارة طرنط و جيَى دةمة ىالَةكاندا رِاثرسى  بةجةنابى مامؤسوا مةال عومسان عبةدالعزيز  
دةكردو بةرِيَزيشى لة دواى ديراسة كردنى بابةتةكةى ثةسةند نامةى بةؤ دةنوسةيه وة    
لة ناميؤكةى  طؤرانى و مؤسي ا( لة بةر رِريشنايى شةةرمودةداه  حةوكمى ضةوونة نةاو ثةةر      

و وةنارةته حوكمى شةرو لة بارةى ئاشرةتانى ميَرد ون بوو و بةيَ سةةرو شةويَن(     لةمان
 و...هود.

هةةةروةها لةسةةةرو بةنةةدى دروسةةوبوونى ثةرلةةةمان و هةلَبةةذاردنى ئةنةةدامانى ثةرلةةةمان   
لةاليةن جةماوةرةوة بؤ نةكةوتنة هةلَةى هاو تيان لة رِوى شةرعييةوة ناميؤكةى  رِيَزى 

ا( ى نوسةةيى و ضةةاث كةةراه كةتيايةةدا ضةةونيةتى تةشةةريع و حةةوكمى بةيعةةةت لةةة ئي ةةالمد
تةشةةريع و هةلَبةةذاردن و كةةيَ دةبيَةةت هةلَبةةذيَردريَت و ض دةسةةووريَ  هةلَبةةذيَردريَت بةةؤ      
بةرِيَوةبردنى دةولَةته روونكردبوويةوةه بةو جؤرة مامؤسوا مةال ئةمحةد جطة لةوةى لة 

وردو و تةكةيدا بةووه بةة نوسينةكانيشةى    رِيزةكانى بزووتنةوةدا لةخزمةتى جةماوةرى ك
 لة بةرذةوةنديى و ئاسودةيى ميؤؤةتةكةيدا بوو.

دوا ىؤناغى ذيانى كة ثيايدا تيَثةةرِى نوسةينى تةش ة ى ىورئةانى ثة رين بةوو بةة نمةانى         
(دا دةسوى بة نوسينى كةردو  1992ش ينى كوردى بة كورتيى و بة ثوخوى كة لة سالَى  

ايى ثةةيَ هيَنةةاوه بةةة م  ئةش ةةوف مامؤسةةوا بةةة ضةةاوى خةةؤى    (دا كؤتةة2005لةةة سةةالَى  
 بةضاثكراوى نةيبينىه بةة م ئةةوة بةؤ ررِيَلةةو نةةوةى ميؤؤةتةكةةى نوسةيى و        

 دةبيَوة سومبوىل دةسوى الوانى ميؤؤةتةكةى بؤ رِيَطةى بةخوةوةرى.

لةةدواى   ( منةدالَى 9* مامؤسوا مةال ئةمحةدى رةمحةةتى خةاوةنى يةة  خيَةزان بةووةو       
خؤي بةجيَهيَالَوة بةناوةكانى:  شاروا و ع شان و صهي  و ومةدو سةومةيةو نوسةةيبةو    
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هةةوداو كؤضةةةرو هةديةةة( كةةة سةةوثاس بؤخةةوا جيَدةسةةويان ديةةارة بةتايبةةةت لةةة بةةوارى   
 خزمةتكردنى ثرريذةكانى مامؤسوادا..

نادةين .  رِريحت هةميشة شادو ئاسوودةبيَت و بة يارمةتى خوا هةميشة رِيَطاكةت بةر

 

 :نؤيةم: م. صالح الدين بابةكر ئةندامى )م. (ى يةكطرتوو 

 مامؤستا مةال ئةحمةد كةسايةتيةكى ديارو كاريطةرى

 ناو رابوونى ئيسالميي كوردستان بووة

ود يةةةكيَ  بةةوو لةةة نانةةاو نوسةةةرة بةةة   جةةةنابى مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمح   
ناوبانطةكانى كوردسوانه مةرحوم هةر لة هةشواكانى سةدةى رِابردووةوة بة ىةلَةمةة بةة   
برِشةةت و كوردييةةة ثاراوةكةيةةةوة خةةؤى لةسةةةر طؤرِةثةةانى كةةارى ئي ةةالمى كوردسةةواندا 

و الوانةى   سةتاندووةه نووسو و كويَبةكانى بوونة سةرضاوةيةكى باوةر ثيَكراو بؤ طةةن  
ئةو كاتى بيَدارى ئي الميىه بةتايبةتى ئةطةر ئةوة لةثيَب ضاو بطرين كةة ئةوانةةى لةةو    
كاتةدا بة نمانى كوردى دةربارةى ئي الميان دةنووسى كةم بوونه هةر لةبةر ئةوة رريلَى 
نوسو و كويَبةكانى مةرحومى مامؤسوا رِريلَيَكى بةرضةاوو كاريطةةريان هةةبوو. لةاليةةكى     

مةةةرحومى مامؤسةةوا بةيةةةكيَ  لةةة سةةةركردة دامةنريَنةةةرةكانى بزوتنةةةوةى       ديكةةةوة
ئي الميى لة كوردسواندا دادةنريَت و لةو ثيَناوةدا هيجرةت و جيهةادى لةة ثيَنةاو خةواى     
طةةةورةدا كةةردووةو تةةا دوا سةةاتى ذيةةانى لةةةو رِيَطةيةةةدا بةةةردةوام بةةووةو كةةؤلَى نةةةداوة. 

سةةايةتيةكى ديةةارو كاريطةةةرى نةةاو رابةةوونى  مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحود كة 
ئي الميى بووة لة كوردسوانداو لة هةمانكاتدا نانايةكى روونةاكب و موشةسة و موجاهيةد    
بةةووةه خةةةخمؤريَكى دلَ ةةؤنى ميؤؤةتةكةشةةى بةةووةو هةةةموو ذيانيشةةى بةةؤ خزمةةةتكردنى 

دانةى  ثةيامى ئي الم و خةةلَكى كوردسةوان تةةرخان كردبةوو.ه بيَطومةان بةة لةة دةسةت         
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ئاوةها كةسايةتية  بؤشايى دروست دةبيَته ئوميَد دةكةين خواى طةةورة ئةةم بؤشةايية    
بة مامؤسواو مةالى ناناو تيَكؤشةر ثرِ بكاتةوةو ثايةةو ثؤةةى مةةرحوميب لةة بةهةشةودا      

 بةرنتر بكات.

 

 : دةيةم: مامؤستا مةال حةسةن شةميَراني 

 ذيانى سةرلة تيشكيَك لة روانطةى سىَ ئايةتى قورئانةوة

 ةحموودجةنابى مامؤستا ئةحمةد كاكة م

يةكةم: خواى طةورة شةرمويةةتى:   
ة ث رينة داوا دةكةات و ئيمانةداران   (. ئةم ئايةت

هةلَئةنىَ كة هةر كؤمةلَطاية  ضةن كةسىَ دةرضةن لةة مةالَى خؤيةان و دوور كةونةةوة بةة       
نيةةانى وةرطرتنةةى نان ةةوى شةةةرعيى و تيَطةيشةةنت لةةة ئةةايينى ثةة رينى ئي ةةالم و دواتةةر  

ةيان بةؤ  بطةريَنةوة ناو خزمان و ميؤؤةتى خؤيان و ئامؤذطاريةان بكةةن بةةهيواى طةرِانةةو    
الى ثةروةردطاريان. جا بةراسوى مامؤسوا مةال ئةمحةد من لة كؤتايى شةسوةكانةوة لةة  
نزيكةوة ئاشنايي  ثةيةدا كةرد لةطةلَيةداه هةةردووكمان لةة مةعهةةدى ئي ةالمى هةَلةةةة         
ئةمان خويَندو ئةو سىَ سالَ لةثيَب منةوة مةعهةدى تةواو كردو بيني ه هةر ثيَب هاتنى 

ذيانى  شةىيةتى(دا نان وة شةرعيةكانى تةواو كةردووةو نيرةكيةةكى باشةى    بؤ مةعهةد لة
ثيَوة دياربووه لةناو ىوتابيةكانى مةعهةدا لة ريزى ثيَشةوة بووه بة تايبةت نرير نزي  بوو 
لة جةنابى مامؤسوا مةال عومسان  بةرةمحةت بىَ و دةرةجةى عاىل بيَةت( و نرير خؤشةى   

يانى ترى ثىَ دةدا لةبةر نيرةكةى و رِةوشةوى جةوانى و    دةوي ت و  هومامى نياد لة ىوتاب
ئايينةةدةى رِوونةةى كةةة عةةادةتى جةةةنابى مامؤسةةوا مةةةال عومسةةان بةةوو ىوتابيةةة نيةةرة  و 
باشةكانى خؤش ئةوي ةت و طرنطةى نيةاترى ثةَى دةدان. جةا هةةر لةوكاتةةوة ديةار بةوو          
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ةرطرتنةةى مامؤسةوا مةال ئةمحةةةد بةاش دةسةوى دابةةووة ئةةو "مهنةة" ثةة رينة ميهنةةى و       
نان وى شةرعى و باش ئةو ئايةتة ث رينةى بةسةرا تةتبيق دةبيَت و خةؤيى و بةاوكيى و   
 ئةوانةى ثالَنةرى بوون بؤ ئةو كارة ث رينة تووشى خيَرى طةورةو عاىيبةت خيَر بوون. 

( واتة: لة ناو دووةم: خواى طةورة ئةشةرمون  
نداراندا موجاهيدان و هةلَكةوتوانىَ هةية نياتر لة ئيماندارانى تر رِاسوى و دلَ ؤنيان ئيما

منيب دةلَيَ : نريريَ  لة ىوتابيامنان هةر لة  تيايةو عةهدو ثةاانةكانيان دةبةنة سةر..
ديَرين نةمانةوة لةناو كؤمةلَطا موسؤَمانةكانا رِوويان كردووةتة ذيانى  شةىيَيةتى(و 

رعيةكانيان خويَندووة و بةرطى مةاليةتيان كراوةتة بةرو ضونةتة ناو كارى نان وة شة
بةالَم كةميان توانيويانة ماشى ئةو  جبةو ميَزةرة(ية بدةن و ئةو م اتة  ه مةاليةتى(

ث رينة هةلَطرن و لة رِيَطةى ثيَغةمبةرةوة هةنطاو بنيَن و باش طةيشونب لة شةرعى خواو 
دابيَت ئايينةكة بطةيةنىَ و دلَةكان  تزكية( بكةن و ئةندامى  دواتر بة حيكمةت هةولَيان

دلَثا  و دةست ثا  و داويَن ثا  ثيَشكةشى كؤمةلَطا بكةنه لةبةر ئةوة ئةو حالَةتةش 
لةناو نانايانا هةلَكةوتوان و  (..باشرت بةسةر نانايانا تةتبيق دةبيَت كة  

ى ئةو ميهنة ث رينةيان داو ئةو ئةركة ىورس و موجاهيدانىَ بوون كة نرير باش ماش
( بةالَم بةدريَذايى ميَذوو ئةو هةلَكةوتوانة طرانةيان بةجىَ هيَنا  

كةمبوونه جا وا ئةناة جةنابى مامؤسوا مةال ئةمحةد يةكىَ بوو لةو مامؤسوا كةم و 
باشى بينى لةو مزطةوتانةى كة  بةريَزانةى بة ئةركى مةاليةتى خؤى هةسواو دةورى

ثيَب نويَذو وتارى تيا ئةخويَندةوة بةتايبةت لة مزطةوتى طةورةى س وان كة خةلَكيَكى 
نرير لة وتارةكانى سووديان وةرئةطرت و لة دوورةوة خةلَكى بة تايبةت ىوتابيان و الوان 

يانى ترى ئةضوون ئامادةى وتارةكانى هةينى ئةبوون. وة مامؤسوا نياد لة مامؤسوا
مزطةوتةكان و جطة لة وتارو ئامؤذطاريةكانى مزطةوتى  نوسةر(يب بوو كةخاوةنى 

( 1982ىةلَةميَكى ثاراوو بة برِشت بووه لةسالَةكانى هةشواداو بة تايبةت دواى سالَى  
ية  هيَرشى شيكرى مارك يى و بىَ دينى روِوى كردة ناوضةكة بةتايبةت  احتادى 

ةتيَكى نهليَزى جيهانى بوو و لةثشوى ئةوهيَرشة بىَ دينييةوة سوظيةتى( ئةوكاتة دةولَ
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بووه هةندىَ لة رريشنب ان و ىوتابيان و الوانى ناوضةى خؤمانى طرتةوةو لةبةرامبةردا 
ضةند مامؤسوا و بانطخوانيَكى كةم ضوونة مةيدان و بة نمانى ىةلَةم و نوسو وةالَميان 

ةرى ئةو ب و بؤضوونانةه جةنابى مامؤسوا مةال دانةوةو خةلَكيان ئاطاداركردةوة لة خةت
ئةمحةد يةكىَ بوو لة مامؤسوا كةمانةى كة ضووة ئةو مةيدانةو ثةرِاوى  خوا لة رِوانطةى 
نانيارييةوة( و  خواثةرسوى لة ئي المدا( و  ئاشوى لة ئي المدا( و  سةربةسوى لة 

انان نرير سووديان ىلَ بينى و ئي المدا( ضةند ثةرِاوى ترى بة سوود كة لةوكاتةدا بانطخو
وةالَمى باش و بةهيَزى تيابوو بؤ ئةوانةى لةو كاتةدا هةولَياندا رِريلَةى طةلةكةمان سةر ىلَ 
بشيَويَنن. جا لةو ضةند سالَةدا جةنابى مامؤسوا مةال ئةمحةدو ضةند مامؤسواى ترى 

ةدى وة :  مامؤسوا شيَمح عزيز دةرةجةى عاىل بىَ( و  مامؤسوا مةال موحةم
شارةنوورى(بة رةمحةت بىَ( و باىى بانطخوانانى ترى ئةو سةردةمة كة بة ثة ةى 
دةست ئةذميَررانه  بيَداريةكى( باشيان دروسوكردو خةلَكانيَكى باش ئاطاداركرانةوة لة 
نولَمى بةعس و لة خةتةرى بىَ دينى و وةنعيَكى ديندارى لة ناوضةى هةلَةةةو س وان 

ووه ئةطةر لة بار نةبراية ئاييندةيةكى باشرتى ئةبووه جا جةنابى و دةوروبةرى دروست ب
مامؤسوا لة بارةى لة بار بردنى ئةو وةنعةوة لة ثةرِاوى  لة هةناوى ئيخوانةوة بؤ 

( دةشةرموىَ:  ئةشوواة بؤَيَ  خةلَكيَكى ناحةن بة ئي الم 188ضةمخاخةى ضة ( الثةرة  
بار بضيَت ضونكة مبايةتةوة بةرِاسوى  دروسوى كرده بؤ ئةوةى ئةو بانطةوانة لة

خزمةتيَكى نرير طةورةى ترى دةكرده لةبةر ئةوة بة ب و بؤضوونى من لة بار بردن بوو(.. 
بؤية ئةتواة بؤَيَ  مامؤسوا لة بوارى ئةو نوسينة ثرِ ماناو وةالَم طؤيانةى طومانةكانى ئةو 

يَزو بويَرةكانى نانايةكى كةم ويَنة سةردةمة بةرامبةر بة ئايينى خواو وتارة ثرِ ماناو بةه
 بووه دةورى ئيجابى باشى بينى و تا ئيَ واش نوسينةكانى جيَطاى سوودى هةمو اليةكة.

ةشةرموىَ:  دسىَ يةم: خواى طةورة 
تى ذيانى ميؤؤةتان و ( لة روانطةى ئةم ئايةتة ث رينةوة دةردةكةوىَ كة لةخةبا

شؤرشةكانياندا دوو ىؤناغ بةدى دةكريَته ىؤناغى سةخت و ثرِ ترس و سامنا  كة 
ىؤناغى ثيَب سةركةوتنةه وة ىؤناغى دواى سةركةوتن كة ئةو سةخويى و ترس و 
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دةكاتة دوو  نارةحةتييانةى ناميَنىَه بؤية ىورئانى ث رين هاوريَكانى ثيَغةمبةر 
ب رنطاركردنى مةككة بةطيان و مالَ و سامانيان خةباتيان كردووةه دةسوة: ئةوانةى ثيَ

وة ئةو دةسوةيةى دواى رنطارى مةككة هاتنة ريزوةوةو موسؤَمان بوونه خواى طةورة 
دةشةرموىَ: هةرطيز ئةو دوو دةسوةية لة ثؤةوثايةو ثاداشودا وة  ية  نوه ئةوانةى 

 يةكةم ثؤةو ثاداشويان طةورةترة.. 
 : ئةم وةنعةى ئيَ وا درووست بووة لةم ئاناديى و حكوومةتى خؤمالَى و ةلَيَدمنيب 

نةمانى رذيَمى ثيَشوو دةسوكةوتةكانى تر لة بةرووبوومى خةباتى ضةند سالَةى 
خةباتطيَرانى ئةم ميؤؤةتةية بة ئي الميي و نيشومانييةكانةوةه بةالَم لةب مان نةضيَت 

خةباتى ئيَ وا ئاسان بووةه ئةطةر مبانةوىَ: لة  ئيَ وا جادة شراوان بووةو ترس نةماوةو
سةنطينى خةباتى ثيَشووان تيَبطةين دةبيَت خةيالَمان ببةينةوة بؤ سالَةكانى حةشواكان 
و هةشواكان كة رذيَمى ديكواتؤرى بةعس بةشيَوةى هيَزو نةبرو تؤىاندنى بةكار دةهيَناه 

ئةو رذيَمة بكاتةوةه جا ليَرةدا ثيَ   كةم كةس دةيووانى لةذيَر ليَفةشةوة ب  لة دذايةتى
باشة خةبات و جيهادو ضاالكى مامؤسوا مةال ئةمحةد لةو روانطةوة هةلَ ةنطيَنو كة 
لةوثةرِى دةسةالَتى بةع دا ئةو وتارى بةهيَزو بويَرانةى دةداو خةلَكى هؤشيار 

 ةتى دةكردةوة لة حةىي ةتى ئايينةكةيان و ئاشكراشة هةركةسيب بة باشى لة حةىي
ئايو تيَبطات هةرطيز سةر بؤ نالَ  شؤر ناكات و نابيَوة هاوكارى و خيانةت لة ميؤؤةتى 

خؤى ناكات و دذى داط كةر ئةبيَته ضونكة ئايةتى ىورئانة:  
 .) 

رذيَمة  جا جةنابى مامؤسوا ئالةو كاتة ناس  و ثر ترس و حةساسةداو لةكاتى بوونى ئةو
تؤىيَنةرةدا نةضووة ريزى ئةو مةاليانةى كة دنيايان شرريشت بة ىيامةت و راسويى و 
نةخيويَند بةباالَى نالَماندا لةبةر ترس و دوو شؤ ى دنيايى و شةتواى ناهةىى نةداه بةلَكو 
ئانايانةو ديندارانة دينى خواى دةطةياندو راسوييةكانى روون دةكردةوة بؤ جةماوةره 

 رة ليَى ىبولَ كردبيَت و عاىيبةت خيَر بووبيَت.خواى طةو
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لةكؤتاييدا دةلَيَ :  
). 

 

 :يازدةهةم: مامؤستا مةال عبدالدائم هةورامانى 

 ثيَشةواكانىهةلَةى رِابوونى ئيسالميى بةرامبةر بة زاناو 
 

رِةمحةتى خوا لةة ئةينب و لعةسةاك  بَيةت كةة دةشةةرمويَت: طؤشةوى نانايةان ذاراوييةةو           
 دةسوورى خواش لة ئابرِوبردنى تانةدارانيان ئاشكراو رِوونة.

هَلل   )بة ثيَى دةسووورى خواى طةورة نانايان رِيَزدارترن بة عيؤمةةكانيان لةة خةةلَكى تةر     
ه ثيَوي ةةوة تةةةواوى موسةةولَمانان 9الزمةةر:  (انَ  َاِلللَ ينَ ل لل  يَي   م للانَيَس للوَا ا اِلللَ ينَ يَي   م لل

حورمةتى نانايان بطرن و ئةمة بةشيَكة لةبنةماى ئيعوي ادى ئةهؤى سوننةت و جةماعةت 
 يدينان اهلل بل حاا  الي مل ء اهللداة( ال لا      وة  شيَمح عبد الرمحن سةعدى دةشةرموىَ  

 .1/13السديد م ص  صد الواحيد 
ئةهؤى سوننةت و جةماعةت نزي  دةبنةةوة لةةخودا بةةهؤى رَِيةز طةرتن لةة ناناكانيةان و         

 بةطةورة نانينى حورمةتيان. 

بة هةرحالَ ليَرة نامةوىَ نة باسى طةورةيى نانايان بكةةين و نةة بنةةما عةىيدةييةةكانى      
رةيةةى  ئةهؤى سةوننةت.. ئةةوةى طرنطةة الى مةن وةسةوانة بةرامبةةر بةة ئةةو هةَلةة طةو         

رِابوونى ئي المى تيَيكةوتووة سةبارةت بة ناناكانىه بةتايبةت ئةةحزاؤ    وةىلَ توخةوا   
براياة لة رِابوونى ئي المى نولَم  ىلَ مةكةن و دلَنيابن دلَيَكى ثرِ لةخؤشةوي وى و ئةةوين  
بؤ رِابوونى ئي الميى دةنووسىَ و ناصحة نة  ناىده هةةموو خةةونى رِيَكبةوونى رِابوونةةو     

 تةواوى ئاهى بؤ هؤشيارية لةبةردةم هةلَةكان و هةولَة بؤ ضارةسةرى...
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ئيَمةى مامؤسوايانى ئايينى بيَنانترين كةمايةتو لةةنيَو رِابةوونى ئي ةالمييه كةاتىَ ئةةو       
مامؤسوا ئايينيةى لةطةَل ئةةحزاؤ نةةبَى بةة تيَنةطةيشةووو لةة ديةن حي ةاؤ دةكرَيةت و         

لَمان تانةدار دةكرىَه ئةوةش لةطةلَ ئةةحزاؤ بيَةت بةة    بةطويَنةدةر بةكارى خةلَكى موسو
 ئيب نان و ريَكخةرى كارةكان ئةذمار دةكرىَ...  

نرير مامؤسواو ناناى ثايةبةرنى ئةم والَتة لة رِابةرايةتى ئةحزابدا بوون و هةنه وةىلَ هةتا 
نالَيَ  و كؤض نةكةن ئيَمة ىةدريان ناطرين و باسيان ليَوة ناكةينه ديارة ئةمةش بة طشوى 

دةناة ليَةةرةو لةةةوىَ خةةةلَكانيَكى دينةةدار مةةاشى ئةةةو نانايانةةة دةنانةةن و دةيثةةاريَزن.. نرير  
مامؤسواش هةةن رِابةوون لةة دواى مةردن شةرامؤشةى كةردن و لةة ب يةدا سةرِينيةوة وة           

 بةرن ى و... بدال طيفعمامؤسوا سيد    الدينى هةلَةةةو شيَمح 

و هةاوارو نركةيةةكى دَلة  بةؤ ئةمةة دةردةبةرِم خةؤم بةة         كاتىَ من ئةم رِةخنةة دةنووسة    
شةرمةنار دةناة و خؤنطةمة كة ناناكانى ئيَمةش وة  سةعودية حورمةةتيان ىلَ بط ايةةو    
وتةو وتاريَكيان نةبواية نةكريَوة كويَة  و طة ةة بةةرِيَزةكانى ئيَمةةش لةةبرى تانةةدان و       

 ئاسا بة دةوريانةوة بووناية. نةغةيبةتكردنى ناناكانىه خزمةتى بكردنايةو ثةروا

مامؤسوا مةةال عومسةانى رِابةةر و نانةاى هةلَكةوتةةى نةمةةنى خةؤى لةةب  ناضةَى كةاتَى           
 هةلَةةةى بة دلَشكاوى بة جيَهيَشت و لة غةريبيدا كؤضى كرد 

مامؤسةةوا ئةمحةةةد كاكةةة مةةةمحود كةةة بةةة ئةةاهو نزولةةةى تةشرةىةةةى صةةةحوةو غةةةمى   
 يدا وة  سجنية  سةرى نايةوة شك ويةوة لة كنجورِى مالَةكة

كة تا ئيَ وة من ناناة بةلَطةى بىَ رِيَزى طة ى رِابوون بةرامبةر بةةم ثة ة ثياوانةة ضةى     
بوو   تؤ بؤَيَى دلَى ثرِ خؤشةوي وى ئةمانة بةؤ طةةن  طةةردمنان لةةو هةةمووة غةيبةتةة       

 ئاناد بكةن   

سياسةةتى ثةرِ درري و نولَمةى    ى دوور لةة  يمن خؤم وة  مامؤسوايةكى ئايينى بة  ئي ةالم  
ئةمرِريه نرير كات بةخؤم دةلَيَ  كىَ لة مامؤسوا عومسانى رِةمحةتى ناناتر و  لة مامؤسةوا  
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نةةكريَن و بةة    ئةمحةد وتار نانرتة؟ تؤ بؤَيَى مامؤسوايانى هاوةلَ  لة ئةحزابدا رِريذيَة  دةر 
ونى ئي ةةالميةوة ئةةاهو نزولةةةى دلَةةى ثةةرِ غةةةميان لةةة غةريبيةةداو بةةة دةسةةت نولَمةةى رِابةةو 

 سةرنةنيَنةوة...

ثيَ  وابىَ كاتى ئةوة هاتووة بةخؤماندا بضةينةوةو طريانيَة  لةبةةردةم هةلَةةى را بةردوودا      
بكةينةةة ديةةارى رِريحةةة نينةةدوو و ناناكةةانى رِابةةوونه وةطةةةرنا مامؤسةةوايانى ئةةايينى بةةة ض  

 رِوويةكةوة لةطةلَ رِابوونى ئي المى بذين و مبرن...  
 

  :مامؤستا جةمال حبيب اللة )) بَيدار ((دوازدةهةم 

 نووسةرو روناكبيرو دؤستى ديَرينى مامؤستا

بةناوى خواى بةخشندة وميهرةبان وتا  و تةنياه بةديهيَنةةرى ئامسةان و دنيةاه سةةالت     
وسةالمى هةميشةيى بؤسةةرطيانى ثةاكى ثيَغةمبةةر و كةسةانى خانةةوادةيى و يةارانيى و       

 شويَنكةوتووانى.
( ناينيةةى هةةةموو سةةالَيَ ه لةةة ب ةوةريةةى منةةداه رريذيَكةةى بوومةلةةةرناويى /25/1رريذى   -

سامناكى خةم ئةنطيزةه رريذيَكة تيايا وا هةست دةكةم كة ثارضةية  لة لةش ه بطةرة لةة   
هةناوم ليَ  جيا ئةبيَوةةوةه ئةيرت ئةيَب وئةانار و ناسةؤر ئةارام  ىَل هةَلةدةطرنههيت شةويَ          

و ئاسايي  بكاتةوة. ئةاخر مةن ناهةةى  نييةة و دلَوةةنطي  بةة       ناتوانيَت دلَ  ئاسوودة بكات 
هةوانوة نييةةهمن برادةرَية  يةان دريسةويَكى ديَرينةى ئةانيزم لةةم ررِيذةدا لةة دةسةودا كةة           

 جةنابى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوودى رةمحةتيية.

سةرةتاى يةكرتناسينى من و مامؤسوا دةطةرِيَوةوة بؤ سةرةتاى جةنطى هةشةت سةالَةى   
يَوان عيَراا وئيَرانه واتة سةرةتاى سالَةكانى هةشواكانى سةدةى بي وةم. ئةو كاتة من ن

مامؤسوا بووم لة موجةممةعى س وانه مامؤسوا ئةمحةدكاكة مةمحووديبه تؤث بارانى 
ئيَران ناضارى كردبوو خورمالَ بة جىَ بهيَؤَىَ و بة مالَةوة بيَت بؤ موجةممةةعى سة وان و   
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وة. هةر لةو كاتةدا ئيَمةة ضةةند كةسةانيَ  بةووين لةة مزطةةوتى    صةال         تيايا بط سيَوة
الدين (( سةرطةرمى خويَندنى ىورئان بووين بة  جتويد (ةوةه مامؤسوا ئةمحةديب خؤى 
كرد بة هةَل ةى ىورئان خويَندنةكةةداو دةسةوى كةرد بةة خويَنةدنى ىورئةان لةة طةلَمانةدا.         

دةنطيشةى لةة ىورئةان خويَندنةدا نرير خةؤش و       داان تةجويةديَكى نرير جةوان دةنانيَةت و   
سانطارةه لة هةمانكاتدا طةىلَ نيشانةى نيرةكيى و وريايى و بة ئاطاييمةان ىلَ بةةدى كةرده    
دواجار داوامان ليَكرد كة دةرسيَكى تةش  ى ىورئامنان ثىَ بؤَىَ و دةرسةكةش لة   شةى  

دةسوى ثيَكةردو ضةةند سةالَيَ     ال ران ( دا خبويَنوه ئةويب بةمة ىايل بووه دةرس  
دريَذةى كَيشا. جار لةة دواى جةار خؤشةوي ةوى مامؤسةوا لةة دَلةى منةدا نيةاترو ثوةةوتر          
دةبووه ئةويب بؤ من هةمان هةسوى هةبووه خؤشةوي ويى و ريَز لة نيَوامنانةدا طةيشةوة   

ةناسةى رِادةية  كة خيَزانةكامنانه منالَةكامنان و كةس وكاريشمانى طرتةوةه وة تا دواه
مامؤسواى كؤضكردوو ئةو ريَزو خؤشةوي ويى و مومانةبوونة بة يةكرت هةميشة بةردةوام 

 بوو.

نيادةرِةويى نيية ئةطةر بؤَيَ  دةيان وسةدان ب ةوةريى وهاوشيكريى و هاوخةةميى ىةوولَ   
ض خةةؤش و شةة ينه ض تةةالَ وتةةرش كةةة لةةة نيَوامنانةةدا هةةةبووةه تةةا دوا رريذى ذيةةاة هةةةر  

كةانى دَل و ضةاَل و ضةؤَلةكانى مَيشةك  دةدةن و نةاهيَؤَن مامؤسةوا لةة سةةر         خوووكةى ذيَ
 شاشةى شيكرو خةيالَ و بينايي  دوور بكةويَوةوة.

هةر بؤ منوونةه لة ناوةراسةوى هةشةواكاندا حكوومةةتى عَيةراا مامؤسةوا ئةمحةةدى تةَي        
نةارِةوايى ئيَةران    ثيَضا كة ئةبىَ شوانيَ  بؤَيَت مةدحى عيَةراا و رِةوايةى جةةنطى عيَةراا و    

بؤَيَته بؤ ئةمةش حكوومةت لة مزطةوتى طةورةى موجةممةعى سة واندا ضةةندان مةةالى    
بةةانط كةةردو كةةؤرِيَكى بةةؤ بةسةةنته ئةةةم كةةارةش هةةةر نرير بةسةةةر دةروونةةى مامؤسةةوا      
ئةمحةدةوة ىورس بووه ضونكة ئةو جةنطةى بةة ناهةةا و نةارِةوا دةنانيةى و دةشةيزانى      

كوومةةةتى عيَراىةةة نةةة  ئيَةةران. شةةةويَكيان دواى نويَةةذى عيشةةا لةةة هةلَط سةةيَنةرةكةى ح
مزطةوتى   صال   الدين ( لةطةلَ من و مامؤسوا حبية  ومةد سةعيد دا دانيشةت و ثيَةى      
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طوتوه    برايان  وة  دةنانن دةولَةت دةيةوىَ شوواى ناهةى  ثيَبةداته منةيب هةةرطيز    
كى نرير ىورس و ثرِ لة مةترسيى يةه بة رِاى نامةوىَ ئةو كارة بكةمه دةى ئةمة هةلَويَ ويَ

 ئيَوة دةبىَ من ضى بكةم؟((

ئيَمةش هةندىَ دلَخؤشييمان دايةوةو نةمان دةنانى ضى ثيَ بؤَةيَو وض ضارةسةةريَكى بةؤ    
ديارى بكةين   بة هةر حالَه حكوومةت كؤرِةكةى رِيَ  خ ته مامؤسوا برِيةارى دا هةيت   

تنى كؤرِةكةدا تيَنةثةرِى و هيَشةوا سةةرةى مامؤسةوا    نةلَيَته هةر ية  سةعات بةسةر طر
ئةمحةةةد نةةةهاتبووه ئيَةةران موجةممةةةعى سةة وانى دايةةة بةةةر تةةؤث و كؤرِةكةةة تيَكضةةووه  
بةمةش خواى طةورة مامؤسواى ىوتار كةردو لةةو تةنطذةيةة رِنطةارى كةرد. تيَكةةالَويى و       

ووه ضةونكة هةاو وةالَتةىه    دريسوايةتى من و مامؤسوا ئةمحةد ئيَجطار ىوولَ و بةرشراوان بة 
هاو نمانه هاو دين و مةنهةؤه هاوب  و هاوخةباته هاوكارو تةواوكةرى يةكرت بووينه بةة  
تايبةتى تر لة بوارى نووسينداه هةرضيمان دةنووسى نيشانى يةةكرتمان دةداو لةة دنيةاى    
وا رةخنةو رةخنةسانييدا بؤ يةكرت هاوكار بةووين و بةة طةويَى يةةكرتمان دةكةرد. مامؤسة      

ئةمحةد لةو كاتةوة كة ناسي ه تىَ طةيشو  كة كةسيَكى طيان شؤرِشاويى يةةو سةةراثاى   
طيان و بوونى لة شؤرِشدا شةثؤل دةداته كة دةلَيَ  شؤرشه مةبةست لةو شؤرشةية كةة  
بة رِووى كوشرو ناهةىيدا دةتةىيَوةوةه. شؤرش لةة دذى سةوةمكاران و مؤهورِان..شةؤرش    

ادثةةروةريى و يةك ةانيى و بةة هانةا هةاتنى لَي ةةوماوان و مةاف        لةثيَناوى جيَط كردنى د
خوراواندا. بؤ طةيشنت بةو ئوميَدو ئاواتة بةرنانةةه مامؤسةوا هةةموو ريَطةاو وةسةيؤةيةكى      
رِةواو طو اوى دةطرتة بةره ئةوة بوو كة ووتارخويَنى مزطةوت بووهخوتبةكانى ئاطريةان  

ووه لة بةةر ئةةوة لةشةارى هةلَةةةةوةه لةة      دةكردةوةه خةلَ  هةسوى بةو دياردةية كردب
طةىلَ ناوضةى شارةنوورةوة رِوويان دةكةردة مزطةةوتى طةةورةى موجةممةةعى سة وانه      
هةتا لة ووتارةكانى بةهرةمةند بنب. هةموو جاريَكيب بةة منةى دةطةوت:    حةةن ئةكةةم      

يةت ((.هةةموو   وتارةكاة هةلَب ةنطيَنى و هةر تيَبينى يةكيشت هةية لة سةةريان ثةيَ  بؤَيَ  
جاريَ  داوام ىلَ دةكرد كة كةميَ  هيَمن بيَت لة وتارةكانيدا و ئةوةنةدة بةة نةىةى هيَةرش     

و دةيطوته كاتيَ  كة دةضمة سةةر  نةكاتة سةر دةسوةالَتى بةغدا نةوة  بيطرنه بةالَم ئة
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ةى ثيَى (ةكةه دةسوةالَمت بة سةرخؤما ناميَنىَ و بة  ال رادى ( شوانيَ  دةلَيَ  و ئةو مين 
 بؤَيَى ترس بة ب ما نايةت.

لة ثاَل خةباتى وتارداه مامؤسةوا خةةباتى بةة ضةةكى ثيَنةووس دةكةرد. ئةةوة بةوو بةة            
لةة   –كة نادةى ب ى خؤى بةوون   –ثيَنووسة بة برِشويةكةى كؤمةلَيَ  كويَبى بة كةلَكى 

كؤَثةى دةهاته ضاث دان وخ ونية بانارةوةو لة دووتويَكةياندا شؤرشيَ  دذ بة سوةمكار 
خويَنةران نرير بةتاسةوة ثيَشوانييان ىلَ كردنه هةر كة ئةياندى دانةرةكةيان    ئةمحةةد  
كاكةةة مةةةمحوود ((ةه يةك ةةةر دةيةةان ىؤسةةونةوة. مامؤسةةوا هةةةر بةمةةة نةوةسةةوايةوةه 
بةشيَ  لةكات و تةمةنى خؤى تةرخان كردبوو بؤ وانة وتنةوةه ئةم ئةركةيشى ثرِ بوو لة 

ثةروةردةى شؤرشطيَرِانة دذ بةكوشرو سوةمكارو داط كةران. لة طةرمةةى ئةةم    طيان و لة
جيهادو خةباتةداهمامؤسوا مةواليدى سةربانيى دةرضووه ئةويب شةيَرانة ئةةو شةرمانةةى    
داية دواوةو دةسوى لةة مووضةةو هةةموو بةرذةوةندييةة  هةةلَطرت و بةسةةرى بةةرنةوة        

(دا كةةة رِاثةرينةكةةةى هةلَةةةةةو   1987   ئيدامةةةى بةةة جيهةةادى خةةؤى دةدا. لةةة سةةالَى  
دةوروبةةةرى رِوويةةداه مامؤسةةوا ئةمحةةةد لةةة طةةةلَ ذمارةيةةة  لةةة مامؤسةةوايانى نةةاودارى    
ناوضةةةكةو جةةةماوةريَكى نريردا رِوويةةانكردة ئيَةةران و ثةةاش ماوةيةةة     بزووتنةةةوةى       

نارد كة بض   ئي الميى كوردسوان ((يان دامةنرانده مامؤسوا ضةند نامةو هةوالَيَكى بؤ من
بةةؤ ئيَةةران و دةيطةةوت كةةة   بةرثرسةةييةتى راطةيانةةدن((ى بزووتنةوةكةةةمان ضةةاوةريَى     

 تؤيةهبةالَم من نةضووم و ئةم نةضوونةش نةبووة هؤى ليَكرت تؤران و جيابوونةوةمان.

مامؤسةةوا ئةمحةةةد لةةة بةةوارى ضةكداريشةةدا وة  سةةةركردةيةكى مةيةةدانى ه توانةةاو         
خؤى بؤ ئي الم سةتاند ه ئةوةبوو لةةثالَ ضةةكى نمةان و ضةةكى     ليَهاتوويى و دلَ ؤنيى 

ثيَنووسةةدا ضةةةكى بةرةنطاريشةةى كةةردة شةةان ه لةةة مزطةةةوتانى هةنةةدىَ جيَطةةاى ئيَرانةةدا   
تةوعيةى موسؤَمانانى ئةكرد ه بةرامبةر رذيَمى سوةمكارى بةعس شيَرانة دةجةةنطا هةةتا   

 هيَشت .ئةوكاتةى كة سوثاى بةعس كوردسوانى بةناضارى بةجيَ
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مامؤسةةوا خيَروبيَةةرى هيجةةرةت و بانطةةةوان و جيهةةادى جؤراوجةةؤرى بةةؤ خةةؤى ثضةةرِاند ه  
دةتواة شايةتى بؤ بدةم كة لة هةمووياندا مةبةسوى بةدةسةوهيَنانى رةنامةنةديى خةواى    
طةورة بوو ه لة هةمووشياندا نييةتى ثا  و دلَ ؤنيى و ليَ ِانى تةواوى بةكارهيَنا ه نةابىَ  

امؤش بكةين كة مامؤسوا ئةمحةديب ئين ان بوو نة  شريشوة ه ئين ةانيب  ئةوةش شةر
لة هةلَةو كةمووكورتى هةرطيز بيَبةش نةبووة و نابيَت ه سيفةتى  كمةال( يةب تةةنها بةؤ     
خواى طةورةيةة .مامؤسةوا ئةمحةةد لةة سةةردةميَكا سةةركردايةتى دةكةرده كةة ئةةكرَى          

و مؤمالنةىَ و دوور لةة ئاشةوى و تةةبايى      بطوتريَت سةردةمى شةرِو ئةاذاوةو دووبةةرةكيى  
بووه ئةو لةطةلَ ئةوةدا كة خؤى لةو شت و دياردة نةرةر بةخشةانة دةثاراسةته كةضةى    
هةر ناضاريان كردو تيَوةيان طالند. لةطةلَ ئةوةشدا ئةو لةخيَرو بيَرى ثيَكةوة ذيةان و لةة   

دو هيةةواى طةةةل و سةةوودى ئاشةةوى و تةةةبايى و برايةةةتيى و يةةةكرت خويَندنةةةوةه لةةة ئوميَةة
وةتةنةكةةةى نائوميَةةد نةةةبووه ئامةةادة بةةوو هةميشةةة دةسةةوى  ئاشةةوى و برايةةةتيى بةةؤ      
بةرامبةرةكةى دريَذ بكات و ناكؤكيى و دووبةةرةكيى لةة بة ى خةؤى بباتةةوةه كةَى بَيةت        
بووانىَ رريلَ و هةولَ و تيَكؤشانى مامؤسوا شةرامؤش بكات لةة رريذة سةةخوةكانى جةةنطى    

دا كة ئةو بة مةبةسوى كؤتايى هيَنةان بةةو بارودريخةة دةيةدا؟ هؤيةةكانى      براكوذيى ناوخؤ
راطةيانةةدنى ئةةةو سةةةردةمة نرير بةةة نةىةةى شةةاهيدى دةورى دلَ ةةؤنانةى ئةةةو رريذطةةارةى  

 مامؤسوا ئةمحةدن.
بةةلَكو بةة طةةواهيى واىيعةى سةةردةمى       –نة  بة طةواهيى من  –مامؤسوا مةال ئةمحةد 

اندنى هةةروة  مةةالو داعةى يةةه هةةر بةةو جةؤرةش        خؤى و بةة طةةواهيى ميَةذووه سةةت    
نووسةرو موشةسة ةه لةةوةش طةرنطرته شؤرِشةطيَرو سياسةةمتةدارةه ميَذوويةةكى ديةارو        
نانراوى بؤ خؤى تؤماركرده تا ئةو كات و ساتةى كة دلَى لة ليَدان كةوت بة سةرى بةةرنو  

ذيةةاه طةةويَى بةةة  ميَةةزةرى سةةثيى و دلَةةى نينةةدوو و شيكةةرى طةةةش و عةناةةةتى شةةاهانةوة
هةرِةشةو ئي ويفزانو ضاو بز كردنةوةى كةس نةدةدا. لةثالَ ئةو سيفةتة بةرنانةداه مةن  
وة  برادةريَكى نزي  ليَوةىه كؤمةلَىَ سيفةت و خدةو خووى ترم ىلَ بةدى دةكةردهوة :  
   دةست كراوةيةى و بةخشةندةيى ه ميةوان ثةةنيريى ه رِووخؤشةيى ه نةةشس بةةرنيى ه        
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ردان لةخزمان و ناسراوانى ه وةشاداريى ه ب شراوانى ه باوةرِبوون بة طةؤرِان  ئامؤش و سة
و ثيَشةةكةوتن ه نيرةكيةةى وب تيةةذيى ه ىةةةبوولَ كةةردن و وةرطرتنةةى رةخنةةة تةنانةةةت لةةة 

 خودى خؤى با رةخنةكة تالَ و ترشيب ببواية ((.

كاكة مةةمحوودو  كاتى ئةوةم هاتووة كة رِوو بكةمة طيانى نةمرى مامؤسوا مةال ئةمحةد 
وة  رريذانى سةردةمى ذيانى دنياى بيدويَن  و ثيَى بؤَةيَ : مامؤسةوا طيةان  ئةةى رةشي ةة      
ديَرينةكةم  تؤ ثَيةرَى بةوو بةةلَيَنت دا بةةمن كةة ئةةو كويَبةةى لةيَ  داواكرديةته لةة طةةَل            
كويَبةكةى خؤم بهيَنيوةوة.. ئاخر مةن و تةؤ ضةاوةرِوانى دةرضةوونى تةش ة ةكةى تةؤ و       

ةنطى من بووين..دةى خؤ نةخشةى نويَى داهاتوومةان دادةريَذا..هةةى بةىَ بةةالَبى      شةره
كةى باسى كةؤض و سةةشةرو ش اىمةان كةرد..؟ ئةاخر كةةى وةخةت و وادةى لَية  بةرِان و          
دووركةوتنةةةوة بةةوو؟ دةى خةةؤ خواحاشيزييمةةان لةةيَكرت نةةةكرد؟ هيَشةةوا نريربةةةى ئوميَةةدو 

ةكرابوونةوة.. ضؤن وا بة ثةلة ضةوويت و بةة جيَةت    ئاواتةكان طؤثكةو ثا ذةرةذ بوون و ن
 هيَشوو؟ ئاخر طيانةكةم كةى كاتى سةشةر بوو.. كةى ..

 تو لواى منت ئاسوا ثةى خةما             ضند خةمى وةروو هيشواى هةر كةما   
 ضيَب جة طرةواى ذيرم كةرريوة؟             ضيَب هةن بواوري تؤم وير بةرريوة؟ 

ل ةةؤنةكةى رابةةوونى ئي ةةالميى  خؤنطةةة مةةن و كةسةةان و خزمةةان و  ئةةةى مامؤسةةوا د  
دريسةةةوان و شةةةويَنكةوتووةكانت دةمةةةانووانى بةةةة رِيَةةة  و ثيَكيى..ئانايانةةةةو دوور لةةةة    
ترس..مةردانةو ذيرانةةو وةشادارانةة.. بةةو جةؤرةى كةة خةواو ثيَغةمبةةر   د.خ ( ثيَيةان         

اسة بةرمان نةداية. تؤ ضوويت و خؤشةه ريَطة ثاكة ضاكةكةى تؤمان بطرتايةو تا دوا هةن
بة جوانيى جيَطاى خؤتت كردةوة.. دة  جيَطات شردةوسى بةرين بيَةت.. خةواى طةةورة    

 ئَيمةش بىَ بةش نةكات.                                            
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 ر حةمة سةليم ، نوسةرو روناكبير:: م.وةرزيَسيازدةهةم 

 .!مردنى زانايةك مردنى جيهانة

كَى هةية دةر  بةو كةليَنة طةورةية نةكات كةة ثةاش مردنةى نانايةة  شةويَنى خةؤى لةة        
 ذياندا ديارى دةكات؟

ة مةةمحود كةة   هةناران رِةمحةت لة طيانة ثاكةكةى جةنابى مامؤسوا مةةال ئةمحةةد كاكة   
بةريَزيشيان يةكيَكة لةو كةلَة ناناو رِريشنب انةى ثاش مةرطى خؤيان كةليَنيَكى طةورةيان 
جىَ هيَشت و مةطةر سةبووريى و دلَخؤشيمان تةنها بةو جيَ دةسةت و ئاكةارة جوانانةةى    
بيَت كةثاش خؤى  بؤ هةموو موسؤَمانانى كوردسوانى جيَهيَشت و هةةتا مةردن لةة بريوةى     

ة هةموو جومطةكانى ذياندا لة طةلَماندا دةذين و بةؤ كةسةى عاىةلَ و هؤاةنةد تةا      خؤى ل
 ئةبةد دةبنة ثيَشةنط و رِىَ رِريشنكةرةوةى  ذيانيان.

لةةة رِاسويشةةدا مردنةةى كةسةةانيَ  هةيةةة ذيةةان دروسةةت دةكةةاته جةةةنابى مامؤسةةوا مةةةال   
رانى ريَبانةكةةى  ئةمحةديب يةكيَكةة لةةو ناتانةةى بةة مردنةى خؤيةان ذيانيةان بةؤ رِيَبةوا         

خولَ اندووة و ضرايةكى ثرشنطدارى لةسةر ريَطةى كاروانة ث رينةكةى ئي الم بؤ بة جةىَ  
 هيَشوووين.

مةةن جةةةنابى مامؤسةةوام سةةةرةتا لةةة ريَطةةةى ئةةةو كويَةة  و ناميؤكانةيةةةوة ناسةةى كةةة لةةة 
ةوةيان دا بالَو بوونةوةو بةضاث  طةيةنرانه كة بةرِاسوى خويَندن 1982و  1981سالَةكانى 

طورِو تينيَكى نياترى بةخويَنةران بةطشوى و ئةو كةسانةش بةة تايبةةتى دةبةخشةى كةة     
لةنيَو رِابوونى ئي المى ئةوكاتةدا كاريان دةكرده ثاشان ناني  ئةو كةلَةة نووسةةرةى كةة    
ئةو وتة جوانانةى نووسيوة وتارخويَن و ثيَشنويَذى مزطةوتيَكةة لةة كؤمةلَطةةى سة وانه     

ئةوة هةتاوةكو بوارم هةبووبيَت هةةموو رِريذانيَكةى هةةينى لةة هةلَةةةةوة       هةربؤية ثاش
دةضوومة س وان و لةخزمةت ئةودا نويَذى هةيني  دةكرده ئةو كةسةى لةو كاتةدا طةويَى  
لةةة وتةةارو ئامؤذطاريةةةكانى  ئةةةو بوايةةةه دةيزانةةى ئةةةم مامؤسةةواية ضةةةند بةةويَرو ئانايةةةو  
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و ئةوثةرِى هيَةزو دةسةةالَتى بةع ةدا بةطةذ ثةيالن و      ضاونةترسانة لةو نةمةنى جةبةروت 
كارة نةطري ةكانى رِذادا دةضوويةوةو موسؤَمانانى لة نولَة  و سةوةمى بةةعس و سةةدام     
ئاطادار دةكردةوةو هؤشيارى دةكردنةوة. ئةوة سةرةتاى ناسةينى مةن بةوو بةة جةةنابى      

وبةرِوو ليَى نزي  ببمةوة تا مامؤسوا هةرضةند لةو كاتةدا بوارى ئةوةم بؤ نةرِةخ ا كة رِو
لة هةلَةةةى تةانة بةخزمةةتى طةيشةو  و ليَةى نزية        1992 – 1991ئةو كاتةى لة سالَى 

كةومتةةةوةو ئيةةدى لةةةو رِريذةوة مةةن بوومةةة ىوتةةابيى و ئةةةويب مامؤسةةوامه ئاشةةنايةتى و 
دريسةةوايةتيمان ثةةاش ئةةةوةش نيةةاتر بةةوو كةةة لةةة سةةؤيَمانيةوة هامتةةةوة هةلَةةةةةو وة   

امى مةكوةبى رِاطةياندن و بةرِيوةبةرى تةلةةشزيؤنى بزووتنةةوةى ئي ةالميى دةسةت     ئةند
 بةكار بووم.

بةةةريَزيان لةةةو ماوةيةةةى كاركردمنةةدا لةةة رِاطةياندنةةداو بةةة تايبةةةتيب لةةة بةةةريَوةبردنى     
تةلةشزيؤنةكةدا وتةيةكى ئارِاسوة كردم كة هةةتا مةردن لةة ناك ةمةدا دةميَنيَوةةوةو لةةو       

دةى تر طورِوتينى نياترى ثيَبةخشي  لة كارى رِاطةياندندا كة شةرمووى:  لةو كاتةشدا هيَن
رِريذةوة تؤ بوويوةتة بةرِيَوةبةرى ئةةم تةلةشزيؤنةةه ئينجةا هةسةو  كةردووة بزووتنةةوةى       

 ئي الميى رِاطةياندنى هةية..(.

ئةةةم ووتةيةةة مةطةةةر تةةةنها لةةة كةسةةيَكى ثةةاكى وة  جةةةنابى مامؤسةةوا مةةةال ئةمحةةةد    
وةوةه ئاخر ئةو خؤى يةكةم كةس بوو كارى رِاطةياندنى بزوتنةوةى ئي الميى لةة  بوةشيَ

 ئةسوؤ طرتبوو.

هةميشةش شانانى بةوةوة دةكةم كةة مامؤسةوا منةى وة  يةةكيَ  لةة كورِةكةانى خةؤى        
سةةةير دةكةةردو هيَنةةدة مومانةةةى ثةةيَ  بةةوو لةطةشةةت و سةةةردانة خيَزانيةةةكانى خؤيةةدا      

ةوةندةى لةو كاتانةدا ئةطةر ضةاومان بةة يةة  بكةوتايةةو     هاوسةشةرو هاوشانى دةبووم ئ
سةشةرى بكرداية داواى ليَدةكردم بةشدارى سةشةرةكةى بكةمه كة ئةمةش بؤ من شةخرو 

 شانانيةكى طةورةيةو هةرطيز لة ب م ناضيَوةوة.
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جةنابى مامؤسوا لةو كةسانة بوو كة وتةو كردةوةكةانى وة  يةة  بةوون و ئةةو كةسةيَ       
ها ى ةةة بكةةات و كةةارى لةةة طةلَةةدا نةةةكاته هةةةر بؤيةةة ثةةاش هةسةةت كةةردن بةةة نةةةبوو تةةةن

نةرورةتةتى كةاريَكى رِيَكخراوةيةى ضةةكدارى ئي ةالمى لةةو كاتةةدا دذ بةةرِذيَمى بةةعس         
هيجرةتى كردو لةطةلَ كةلَة نانايانى وة  جةنابى مامؤسوا مةال عومسان و مامؤسوا مةةال  

بوو لةوانةى  بووة بةردى بناغةى تةالرى باالَ بةةرنى  عةىل و كؤمةلَىَ ناناى ديكةدا يةكيَ  
بزووتنةوةى ئي الميى و لةو رِريذة بةة دواوة ضةةكى جيهةادى دذ بةةرِذيَمى بةةعس كةردة       
شان و وتة جوانةةكانى نةاو مزطةةوت و كويَبةةكانى بةة كةردةوة سةةتاند تةا ئةةو رريذةى          

مةةةنى ثةة رينى خةةؤى بةةةرةو بارةطةةاى ثةةةروةردطار طةرِايةةةوة ثشةةووى نةةةداو هةةةموو تة 
بةخشية ئي الم و بانطةوانى ئي المى.  كةواتة مامؤسوا جطة لةوةى نانايةكى ئةايينى و  
كةسةةايةتيةكى رِريشةةنب و نووسةةةرو موشةسةة بووه موهةةاج و موجاهيةةدو بةةانطخوانيَكى   
بؤيمةت و هةلَكةوتووى بزاشى ئي الميى كوردسوان بوو. جةنابى مامؤسةوا مةةال ئةمحةةد    

نةثضرِاوى ن  ةى ئةو هةموو نانا بؤيمةت و هةلَكةوتوانةى ئي ةالم بةوو كةة    ئةلَ ةيةكى 
هةميشة ثيَشةنطى خةبات و رِةمزى شؤرِش و شؤرِشةطيَرِى ضةاونةترس بةوون و خةةباتى     
ئايينى و نةتةوةييان ثيَكةوة طرىَ داوةو ماندوو نةناسانةو ضاو نةترسةانة لةةو مةيدانةةدا    

 دووة.كاريان كردووةو تيَكؤشانيان كر

جةنابى مامؤسواى رِةمحةتى جطة لةوةى جةىَ دةسةوى بةهةةموو جومطةةكانى رِابةوونى      
ئي ةةةالمى كوردسةةةوان و ذيةةةانى تاكةةةةكانى ئةةةةم كؤمةلَطةيةةةةوة بةةةة طشةةةوى هةةةةبووةه  
كةسايةتيةكى طرنط و ديةارى نةاو بزوتنةةوةى ئي ةالميب بةووةو يةةكيَ  بةووة لةثايةةو         

وة  ضؤن مةاوةى ذيةانى ونةو تينيَكةى بةةهيَزى     كؤلَةكة طرنطةكانى ئةو بزوتنةوةيةه هةر
بةخشية ئةو بزوتنةوةية مردنيشى كؤست و كةليَنيَكى طةورة بوو لة جةسوةى ئةو بزاظة 

 رِةسةنةدا بةجيَما.

مايةةةى خؤشحاليشةةة كةةة جةةةنابى مامؤسةةوا لةةة نةةاو بنةمالَةكةةةى خؤشةةيدا نةوةيةةةكى     
دووةو ئوميَةدى ئةةوةيان ليَةدةكريَت    خزمةتطونارو دلَ ؤن بة ئي الم و كوردايةتى ثيَطةيان
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بةشيَ  لةو بؤشايية ثرِ بكةنةوة كة جةنابى مامؤسوا بة مةرطى خةؤى جيَةى هيَشةوووة و    
لةخواى طةورةش داواكارم ئةو بةرِيَزانة هةميشةو بةردةوام لةسةر رِيَبانةكةى مامؤسواى 

بةةكاروكردةوة  رِةمحةتى بةردةوام بةن و ئةةو نةةوة سةالَحةبن كةة هةةتا لةة ذيانةدا هةةن          
جوانةكانيان تاى تةرانووى ضاكةكانى جةنابى مامؤسوا ىورسرتو دةرةجةى بةرنتر بكةن 
و خواى طةورةش مامؤسوا مةال ئةمحةد بة ش دةوسى ئةعال شاد بكات و بةةو ئوميَةدةى   

                                 هةمووان لة بةهةشوة بةرينةكةى خواى طةورةدا بة ديدارى يةكرتى شادو بةخوةوةر بو.             
 

 جةعفةر سةرطةتى: مظهردةهةم: شيَخ ضوار 

 شايةتيدان لةسةر كةسايةتى زاناو داناى كوردستان

 مامؤستا ئةحمةد كاكة مةحموود

دواى وةشاتى ناناو داناى ئةةم كوردسةوانة جةةنابي مامؤسةوا ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود         
ى شويَ  يان تيشكيَ  خبةمة سةر ئةةو اليةنانةةى   بة ثيَوي و  نانرةمحةتى خواى ليَيبَ.. 

كة كةمرت يان بة بؤضوونى من حةىى تةواويان نةدراوةه وة  شايةت حالَيَ  بة ثيَةى ئةةو   
ماوة دوورو دريَذةى كة هامراو هاوسةشةرو هاوب و هاوسةنطةرى ئةو كةسةايةتية ثة رينة   

و عيبةادةت و تويَشةووةى   بووم كة ئةوةش شانانيية بؤ منه وة بة بةشيَكى طةةورةى ئةة  
 دةناة كة لة ىيامةتدا ثيَى سوود مةند دةمب.

بةلَيَ بةندة: سةرةتاى ناسين  دةطةرِيَوةوة بؤ سالَة كؤتاكةانى حةةشواكان كةة لةة سةالَى      
كاندا نةةاو و ناوبةةانطى ثشةةووةكؤتةةايى دانيشةةطادا بةةوو لةةة موصةةل كةةاتيَ دةهامتةةةوة لةةة  

ةدا كةة طونةدةكان   ناسةك  حةا بيَذةكانى لةوكاتةة  مامؤسوا تانة لة دةركةوتنا بووه وتارة
بة نرير هيَنرابوون بؤ ئؤردوطا نريرة مؤيَكانه هةيت كةةس و ناتيَة  نةةى دةويَةرا بضةوكرتين       
شت بة حزبى بةةعس و تةنانةةت بةَي سةةَلةوات و دريعةاى خةةير نةاوى سةةركردةيةكيب         

ةهيَنةان وة هةةتا   ببات  من لةو كاتةدا كؤمةلَة وشةيةك  دةبي ت كة مامؤسوا بةكارى د
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اغوته مؤةةهورانه تةةكؤتةةايى ذيةةانى وةكةةو ئةةةو داى هيَنةةابن هةةةر دةى وتنةةةوة وةكةةو:     
دنياخؤران.... هود( ئةوةش جورئةت و ئانايةتى دةوي ت ضونكة ثيَب ئةو نةةدةوترانه  
من لةوكاتةوة بوم بة طويَ طرى مامؤسواو اليةنطريى بيَ ئةوةى بي ناسة ه لةة سةةرةتاى    

لة خورمالَ و س وان دامةنرام وردة وردة مامؤسوام ناسةيى و دةضةوومة   هةشواكاندا كة 
خزمةةةتىه ئةمةةةش نةةامؤ بةةووه مةةن وةكةةو مامؤسةةواو مةةوديريَكى ىوتاخبانةةةى دةولَةةةت    
تيَكةالَويةكى دريسوانة لةطةلَ نةوي ويَكى دةولَةت دروست بكةةمه تةاواى ليَهةات دةبوايةة     

س وانه لةو كاتةوة مامؤسوا منى بة دريست و رِريذانة سةرم ليَ بداية كة ش اريب بوو لة 
خزم و هاورِيَ ىبولَ كردو لة نريربةى موناسةبةكان دةى نارد بة دوامداه بةة تايبةةت دواى   

بؤ ئيَران نياتر تيَكةلَي  لةطةلَ مامؤسوا ثةيدا كةردو هةميشةة    1987هجرةت لة سالَةكانى 
ى كةارو ضةاالكيى و هةنةدىَ    منى لة كةسة نزيكةكانى ح اؤ دةكةرده تةنانةةت لةة نريربةة    

شةخصيةكانيدا ثةرس و رِاى ثةيَ دةكةردم وة ى ةشةى لةيَ وةردةطةرمت         جاريب لة شوة
 ئةمةش شانانى بوو بؤمن.  

يادطةارى تةالَ و    ةئةو ماوة دوورو دريَذةى كة كارى بزووتنةوةمان ثيَكةةوة بةووه دةرياية   
نووسةينةوةى ذيةان و   ش ينى حزبى و شةخصيمان هةيةه ئةوانة هةموو هةلَ دةطرم بةؤ  

 ب ةوةرى خؤم ئةطةر خواى طةورة مةوداى دام.

ئةو بابةت و اليةنانةى كة من دةمةويَ هةنديَ تيشكى خبةمة سةر بة كورتى كةة نةاتواة   
حةىى خؤيشى بدةم تةنها حةن دةكةم بةشداريَ  بكةةم لةة نووسةينى بةشةيَ  لةة ذيةانى       

 ث رينى مامؤسوادا...  
 (  وةشاداريى/1 

لة سيفةتة طةورةكانى مامؤسوا كةة مةن ثَيةى سةرسةام بةووم ثةيَب ئةةويب ئةةو          يةكيَ 
سيفةتةم بةو شيَوةية نةبيم بوو لةالى خةلَكانى تره هةرضةند مةن بةةش بةةحالَى خةؤم     
تةمةنيَك  تيَ ثةرِاندوةو كةسايةتى و خةلَكيَكى جيا جيام بينيوة تا رِادةيةكيب تيَبينةى  

كةردووةه بةةالَم ئةةم سةيفةتة نرير لةة مامؤسةوادا رِةنطةى        ليَكضوون و جياواني  هةسةت ثيَ 
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دابوةوة تةنانةت بو بو بة بةشيَ  لة مامؤسةواه بةرامبةةر بةة خةزم و دريسةت و هةاورِيَ و       
هاوسةنطةرةكانىه هةميشة بةشيَ  لة كاتة نيَرِينةكانى بؤ ئةو مةبةسوة تةرخان دةكةرده  

كى دةكرد بة تيَكةرِا ئةاورِى بةة ثيَةى     بةلَيَ هيت كةسى نةدةثةرِاندو سةردانى طةورةو بضو
توانا ليَ دةدانةوةه تةنانةت سةرى لة هاورِيَ كةؤن و خزمةى جيةاوان لةةو دةداه جةارى وا      
هةبوو سةردانى خةةلَكيَكمان دةكةرد دةى شةةرموو لةة كةاتى شةىيَيةتيةدا خزمةةتى مةن و         

ىَ مامؤسةوا ئةةو   شةىيَيانى كردووةه وة يان كاتيَ  مةةالى شةالَن ديَ يةان شةار بةوومه بةةلَ      
سيفةتة واى لَي كردبةوو خةلَكةة جياوانةكةانيب خؤشةيان بوَيةت طةويَى لةَي بطةرنه هةةر          
شرسةتيَكى بواية بة منى دةشةرموو شالَنة كةةس رةئيةت ضةية سةةردانى شالَنةة خةزم يةان        

 ليَثرسراو يان دريست يان نةخؤش يان تةعزية بكةين.
منةةةوةه ضةةونكة بةةة كةةردةوة ئةمةةةى  بةةةلَيَ مامؤسةةوا ىوتاخبانةيةةةكى وةشةةا بةةوو بةةةالى

 ضةسثاندبوو بة ثيَى ئةو ماوةيةى كة لة طةلَيدا ذيام وة شايةمت لة سةر ئةو حالَة.
( اليةنى دووةم كة ثيَ  خؤشة اليةكى لةيَ بكةمةةوةه كةسةايةتيى و عيةزةت و طةةردن      2 

 بةرنى مامؤسوا بوو بةرامبةر بة ناحةا وة بة ثيَضةوانةشةوة بةرامبةر بة حةا.
ى   مامؤسوا خاوةنى عزةتيَكى بةرن بوو بةرِاسوى ئايةةتى: 

جيَ بةجيَ كردبووه ئةوةش وةكو خؤى دةى شةرموو ئامادةم لة بةر خاترى ئي ةالم تيةا   
بض  بةالَم كةسايةتى و عيزةمت لة كةدار نةبيَته ثيَى خةؤش بةوو لةة برسةا وةشةات بكةات       

كى عيةزةت تةنانةةت بةؤ نزية  تةرين كةسةيب نةةكاته بؤيةة نريرجةار ئةةم           بةالَم تةنانوليَ
وتةيةةةى ثيَشةةةوا شةةاشيعى دةهيَنايةةةوة  ئةطةةةر بةةزاة ئةةاو خةةواردن لةةة شةخصةةيةمت       
دادةبةنيَمَ ئاو ناخؤمةوة تا دةمرم( بةلَيَ ئةويب بةو جؤرة بوو هةر ئةوةش بوو هةنديَ 

ليَكدانةةةوةيان كةةةم و تةسةة  بةةوو  كةةةس لةوانةةة كةةة ئاسةةوى رِريشةةنب ى و ب كردنةةةوة و
مامؤسوايان بة خؤ بةنل نان و  موك ( دةنانىه مامؤسواش هةسةوى ثةيَ كردبةووه بؤيةة     
جاريَ  بة منى دةوت ئةمانة سةيرن  من دوو ئةمحةدم يةةكيَكيان وةكةو خةؤم نرير الوانم    

كةةدار    طويَب نادةم هةرضي  ثيَ بؤَيَن( ئةوى تر ئةمحةدى ئي الم بةة خةوا ئةمةةيان لةة    
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ناكةم ئةطةر مةاَل و منالَيشة  لةةو ثيَنةاوةدا تيةا بضةيَت( لةبةةر ئةةوة ئةوانةةى وا دةَلةيَن           
حةوالَة بة خوابنه بةلَيَ بةرِاسوى مامؤسوا سةربةرن بةووه طةةردن بةةرن بةووه وةكةو ضةيا       
بةةةرنةكانى كوردسةةوانه تةنانةةةت خةشةةةتى نريرى دةخةةوارد ئةطةةةر سةةوكايةتى و كةةةم    

اورِيَ و هاوسةةةنطةريَ  يةةان ناسةةراويَكيةوة بديايةةةه هةميشةةة دذى عيزةتةةى بةةة خةةزم و هةة
هةنديَ كاربوو كة يةكيَ بيكرداية و كةسايةتى ثيَ بهاتايةتة خوارةوةه نريرجار ئامؤذطارى 
ئةوةى دةكردينه با كارةكة حةالَلَيب بواية دةى شةرموو ئيَمةة لةسةةر ئي ةالم حي ةاؤ     

صيةتةه نريرجار ثيَشةمةرطةى بزووتنةةوةى   كراوينه دةى ئي الم هةمووى عيزةت و شةخ
بانط دةكردو رِيَنويَنى دةكرده ئةطةر كارةكةى بةة دلَ نةبوايةة دةى وت بزوتنةوةكةةمان    

 لة كةدار مةكةه تانة تؤ خؤت نيت تؤ بزووتنةوةيت.
ثةاكيى و  ى مةةردي ريَ داه  ( بوارى سيَيةم: نرير بةكةمى ئاماذةى ثيَ دراوة لةة طؤظةار  3 

 .مامؤسوايةشس ثاكى دةست ثاكى و نة
مامؤسوا لة ئةوةلَى ذيانييةوة تا وةشاتى ئةوةى كة من بزاة خاوةن سةرمايةو دارايةكى 
ئةو تؤ نةبوو كة بةشى ذيانيَكى مام ناوةنديشى بكاته وة هةميشة بة ثيَى ئةو مةوىيفةة  
ى توندو تؤالَنةى لة هةموو كاتةكاندا بة شةى ى ذياوةه "ثشت طويَ خةراوة" وة خةميشة  

بؤ نةخواردوةه كاتيَكيب كة ليَثرسراوى دارايى بزووتنةةوةش بةوو وةكةو شةايةت حالَيَة       
ثيَى خؤش نةبوو نة دارايى لة ال بيَه تةنانةت دةسويشى ليَ بداته تا ئةو كاتةى كة مةن  
لة طةلَيدا بوومه وة بضوكرتين كاريَ  يان تيَبينيةك  لة مامؤسوا نةةبووة لةةو رِووةوةه وة   

ةسةةت ثةةاريَزى و حةةةنةرى دةكةةرد لةةة سةشةرةكانيشةةمانا نريرجةةار ئةةةو      ئةوةنةةدةش د
ثيَشمةرطانةى لة طةلَمان بووة طؤةيى و طانندةيان ليَ دةكردين كة خةواردنى ضةاكيان بةؤ    
نةةاكرِين يةةان برسةةيان دةبةةيَ وة ئةمةةةش نرير رِاسةةت بةةوو بةةؤ منوونةةة لةةة سةةةشةريَكماندا   

واردنيَكى باشيان بؤ بكةرِينه مامؤسةواش   ثيَشمةرطةكان داديان بؤ من هيَنا با ئةجمارة خ
ثيَكةنى و رِانى بوو لةة نةاو رِيَطةةى ئةةو دوو شةارة يةة  خواردةمةةنى خانةة هةةبوو كةة           
طةيشوو درةنط بوو كابراى ضيَشت خانة وتى مامؤسوا بةداخةوة تةنها هيَؤكةةو رِريمنةان   
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ن داتةيَ ئيَمةة ضةي    ماوة: بؤية مامؤسوا ثيَكةنينيَكى جوانى كرد و وتى خواى طةورة ناتةا 
 بكةين وةرن با بيخؤين.

منوونةيكى تر: لة شارةكانى ئيَران بووين وةكو عادةتى خؤى سةردانى كويَبخانةيةةكمان  
كرد لة  ئةشنةوية( مامؤسوا حةبةسا لة بةردةم رِةشةيةةكى كويَبةدا و بةانطى كةردم وتةى      

طةةرِيَ  و لةة هةةموو شةويَ      شالَنةكةس واهلل شةىيَ بووم تا ئيَ وة بة دواى ئةو كويَبةةدا دة 
نياتر حةنم ليَ كردووة ئةوةتا بؤ يةكةم جار ليَرة دةيبين ه منيب ومت نريرباشة دةيكرِين 
بةالَم مامؤسوا شةرمووى  بةضى؟( من ومت لةويَ ثارةكةم بؤ رِةت كةرةوةه ثةيَ كةةنيى و   

ةكةة بةووين   وتى ئةى لةويَ ضؤنت بدةمةوة وانى لةيَ بيَنةةه ئةةو ماوةيةة كةة لةة كويَبخان      
دوسيَ جار رِريشوةوة بؤالى رِةشةكة و كويَبى لةيَ دةردةهيَنةا كةة ضةةند جمةلةةديَ  بةووه       
بةلَيَ لةوكاتةدا ب م كردةوة و خةشةتى نريرم خوارد كة خواية طيان مامؤسوايةكى وا بةو 
حةنة شةرعيةوة بؤ كويَبيَكى شةرعى تؤ بة دلَشكاويةوة نةتوانىَ بيكةرِيَه بةةلَيَ هةسةو     

كرد مامؤسوا نرير خةم بؤ كويَبةكةة دةخةواته بؤيةة مامؤسةوام رِانيكةرد كةة كويَبةكةة        دة
( هةةنار تومةةن بةووه بةةلَكو ىةةرنمان كةرد       19بيَمَ بةالَم بة ثةارةى بزووتنةةوة نةا كةة      

بةناوى مامؤسواوةه ئيرت ئاطام لة دانةوةى ئةو ىةرنة نيةه بةةس دةمزانةى لةة دةشوةةرة     
 رابوو... دواى ماوةيةكى نرير ىةرنةكةى بؤ درابوةوة...بضوكةكةى ط شانيدا نووس

( سيفةتيَكى طةورةى ترى ئةو بةرِيَزة رِاست طؤيى و سةراحةت وتن و دوركةوتنةوة 4 
هةميشة ثيَى خؤش بوو سةراحةت و رِاست طؤيى  هلة درريو شروشيَلَ و طو اندنى نارِةوا

نا دةيطةيانده بة ىةد توانيم خؤى لة ى ةكانيدا بيَت هةرشويَكى هةبواية بيَ ثيَت و ثة
وةعدى دةداه لة هةر بواريَكدا كةسى بة وةعدو بةلَيَنى بيَ جيَ دةست خةرِري نةدةكرده 
هةر بةلَيَنيَكى بداية بة هةموو توانايةوة هةولَى جيَ بة جيَ كردنى دةدا: ئةو وتةيةى 

درري ناكةم ئةطةر حةنرةتى عومةرى كورِى خةتابى جيَ بة جيَ دةكرد كة دةى شةرموو:  
بزاة درري بةرنرم دةكاتةوة كة نامكاتةوةه هةر دةم رِاسوى دةلَيَ  ئةطةر بزاة رِاسوى 
كةم  دةكاتةوة كة نامكاتةوة( مامؤسوا نريرجار طؤةيى و دةردة دلَ و خةشةتى دةخوارد 
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 بؤ هةنديَ لة هاورِيزةكانى ئةطةر بةلَيَنيَكى بيَ جيَ و وةعديَ  كة هيواى جيَ بةجيَ
بوونى كةم بيَت يان ناه بة خةلَكان يان ثيَشمةرطةكانه نريرجار دةى شةرموو نرير رِى  لة 
بابزاة و درري و وةعدى درري و ثيَت ثةنايى ى ةى ليَثرسراوانة. بةلَيَ مامؤسوا هةر لةبةر 
ئةو سةراحةت و حةا بيَذى و طويَ نةطرتن بؤ وةعدو ى ةى درري واى ليَ كردبو هةنديَ  

 تر ليَكيان دةدايةوة و دةيان خويَندةوة.بة جؤريَكى 
 لة كؤتاييدا:

اغوتانه مؤهورانه دنيا خؤرانه تدةلَيَ  لة ميَذووى تانةى كوردسواندا كؤمةلَة وشةية :   
مان( دةتواة بؤَيَ  مامؤسوا جورئةتى دةكرد لة بةهيَزترين كاتةكانى رِذيَمى بةع دا الَن

ات و شةرهةنطى خؤيدا جوالَندنىه هةردةم بةكارى تؤنى لةسةر البردن و لة وتار و ئةدةبي
دةهيَنان كة نرير بةكةمى لةمالو لةوال يةكيَكى تر دةى توانى ناويان بيَمَه بؤية من بةش 
بةحالَى خؤم ئةو بة سةبةبى نيندو كردنةوةى ئةو وشانةو طةرِاندنةوةيان بؤ شةرهةنطى 

بة نيندويى لة مامؤسواى تانة دةناةه ضونكة بة كردةوة و طوشوار يةكةم جار 
بةرِةمحةتي  بي نت... ثيَيان ئاشنا بوومه لة نوسينةكاندا بةرضاوم كةوتبوون بةالَم لة 

 وتارةكاندا الى مامؤسوا ناسيمن.
بةلَيَ مامؤسواى بةرِيَز هةنار رِةمحةت لة طؤرِته بة مةردى ذيايته بة مةرديب  

يب دوذمنانى دينةكةت لة طةلَ ئةو طةرِايوةوة بؤالى خؤشةوي وانته بؤ تةنها ساتيَك
هةموو ششارو دةربةدةرييةو نارِةحةتكردنى دةروونى و جةسوةيى و برسى كردنته بةالَم 
شوكر بؤخوا نةيان توانى مؤى بةرن و طةردنى بةرنت بة ىةت تؤس الَيَ نةوى بكةنه وة 

رايوةوةه ضؤكت ثيَ دابدةن وة بة روسوريى و طةردن بةرنيوةوة بؤالى ثةروةردطارت طة
وة ئينشا اهلل هيت طومانيَك  نية لة دةرةجةى شةهادةتت بة ثيَى ئةم شةرمودانة: 

( بويته وة هةروةها تؤ تا دوا هةناسةت    
دةشةرمويَ: 
ئةى ئةطةر ئةو مردنةى جةنابت لة رِيَى خوا نةبوبيَ كامة مردن لة رِيَى  

 .؟ .خواية
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كةواتة مامؤسواى بةرِيَز بة ئاسودةيى و دلَنياييةوة بؤ خؤت ئيرت ئي راحةت بكةو 
حبةسيَرةوةه ضونكة لة دنيادا حةسانةوة و ئاسودةييت لة ثيَناوى ئاينةكةى خوادا 

و بة هةلَكةوتيب توشى نةبويته وة ئيَمة و دريسوانت لة ب بيَ وة  ضؤن لة نةبينى 
دنيادا لة ب ت بوون بؤ تةنها ساتيَكيب شةرامؤشت نةكردين.  
). 

 

 طهران -لية اإللهيات د. أحمد نعمتي االستاذ بكدةهةم: ثاز 

الشيخ أحمد كاكه محمود من أقوى الشخصيات اإلسالمية التي نبغت في 
 كردستان

 

إن األخ األمو ذ أمحد ك كو حمملاد كل ن صلن دعل ة اإلملا  اني ي ليا م هلَا اليةلر          
ن يلدح  حجلا األللداء    الَين يفهمان ر ح اإلملا  الةل د    بهلَا الفهل  مت لن صلن أ      

 مبنطق صي صر.
عرفو رجا أثر م اجليل اإلماصي اجلديد ف ري   عم يل    هلا صلن أقلاا الاتةلي ت      أ 

اإلماصية اليت نبغت م كردمو ن  أكثره  نفاذا م ع ا  الاب ب ا ث ف  ك ن ذا تلأث   
 يب األدبية  ال و بية  اخلط بية.ب لغ م االجت ه ت  األم ل

ال  ل  إللي صرح لة اليملل اني ي لي حلا       جت  ز األمو ذ ا فسر صرح ة الدعاة ب ل س ن   
ش رك انيركة اإلماصية لو لا  بوطبيلق صل  دعل  إليلو صلن آراء ن ريلة م شل   الوالريع          

أعرفو صوأثرا بأف  ر اإلصل   البنل   ا لاد دا  السليد       اإلماصي ح م   قي دة  صي صات
كمل  كل ن     ا قطب  غ ه   كم  ناح و م ص واب تو ا مو زة  خ صة م تفس ه اليمل 

صوأثرا ب لغ الوأث  م ر ح اجله د  اني مة صن األمو ذ ا لا عثمل ن عبلداليزيز  األملو ذ     
 د به ء الدين م ا نط ة  غ ه .ا ا حمم
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  نا هد األخ اجمل هد  كث ا ي لا   البلد صلن  جلاد   علة صل دقة م دعاتهل  إللي اهلل        
توحملل السلجن  الويلَيب  ت فيلق       علة    اهلل ى  عة ت طلع صل وه  ب لل شليء ملا     

  عة ت اا ع ي اجلاع  اليطش  انيرص ن    ت لد  كلل صل  مت لك قرب نل  م        االته ص ت
 مبيل إق صة شومع اإلما   ن  صو.  

لألمللو ذ أمحللد م كللل ب للد يللدين ب إلمللا   حااريللان  أنةلل ر يي فللان ع للي ص لف تللو 
ألن ص لف تلو  اجهلت بريلق      ي الةحيحب عوب ره  أغين زاد صي صر جتمع الوف   اإلماص

 انيض رة الغربية صن ن حية   شتص أد اء الي مل اإلماصي صن ن حية ث نية.
ل د ليب أخان  اجمل هد نداء ربو راضي  صرضلي  بيلد جهل د ظل فر ملي ان  ملي وو إللي        
 اني اة برضاان اهلل  صع أمافو صن كب ر الدع ة الَين جي اا اإلملا  شلغ ه  الال غل م   

رة يلا  ي لا  النل ر للرب     انيي ة ف عوز ا بو  اعوّز به   مي ان صاضلع صب هل ته  الفل خ   
 الي  ا.

 

 زدةهةم: تةحسين عةلى عةبدولعةزيزشا 

 ."رِةحمةتى خوايان ليَ بيَ"زاواى مامؤستا ئةحمةد كاكة مةحموود 
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ي   مل ء   اْل ى َب  ُ ن مَبَة  أ ن ةَح  شَب بَ ُكر د م و نَ ب إ م و د راك  األ ص ر   َإم و ة اح  اخل ط أ   َذل ك  ب  ْلإْقب    عَ  
إ ب  ل ء  عَمَل م م ه    بَي ضل َء َن  ي،لَة  غ ي لر  ص َو  ا نَلَة ب لأ ْلاان  اْلُ ْفلر   َالض،لا              ىاأل ج ّ  ء  اّلَ ينَ حَرَص اْا عَ  

َ  ص لن ه     صَل           عَ اْلح لر ِ  عَ  لي    َاإل م و ف دَة  الو ص،لة  ص لن ه     َاْلم سل رَعَة  إ ل لي اْلم ث لا   بَلي َن أ ي لد يه     َاأل خ ل
 اآلخَر    َالتَ تَا ق   ه     َإ ج ال ه    َإ ن  تَ  ب،س اْا ب بَي    "اْلب دَع "  َاْلم ن   رات   ق ب لَ أ ن  نَْف  دَه     َاح دًا ت ْ اَ

 ح اَ صَن دٍَ .!     

أ هَ   ص مَي زات و  رَح مَو  اهلُل  أ ن،و  ك نَ  أ ر ج ع  إ لي حَديثي عَن  الا،ي خ  اْلم ج ه د  أ محدَ  َأ قا    ك نَ ص ن 
 ه دًا م ي  ص ن  ب جَم يع  ال  و ب   ل هَا تَج د ه  ط اا َ حَي ت و  داع يً  إل ي اهلل  ب ي ْ م و   ص ه ج رًا إ ل ي و  ب يَمَ  و   َص ج

  ف رَة   َأ ْفراخ ه   ص نَ اْل  وَبَة  اُ وَغَر بَة  ب     م و  اْلبَد يع  مَب ي  و  ب   س ن و   َم ن ن و .. ق ر عً  ر ؤ رَ اليَْ م ن ي اَ اْل
 جل ه د   اْلمَ  ا   اْلم  َي،د  ب  ْلحَق ..  َصَا ت و  الن،د ا  اْليََ ب  الّن ط ق  ب و .. ي   ص ن  ب  لد،ع اَة  ك م  ي   ص ن  ب 

مَة  صَعَ اُ   ص ن اَ ك م  ب  لا دَة  صَعَ اْل  ف ر ينَ  ب ضَر ب  الر ق ب   َاْلاَالء   َب  ْلحَر ب  ك م  ب  لس،ا     َب  لر،ح 
ن وَس بي نَ ا ل ي  َاْلبَراء   َاْلح ْ    ب م  أ ن زَ َ اهلُل ك م  ب  لة،اة   َالة،ا     َالز،ك ة   َهَُ  ، جَّرًا..  َل    يَُ ن  ص نَ اُ 

ب ه و نً   اُ وَيَي ااَ عَ  ي اإلم ا    ص م،ن  يَي ب د  نَ اهلل  عَ  ي حَر َف  آصَناْا ب بَي ٍ   َك ف ر ْا اْلي ْ    ز  رًا  َ
 ب بَي ٍ ..!  َص  أ ْكثَرَه   م ُكر د م و ن..!

 ص ن  عن د  رَب ن   بَي يدًا عَن   َص ن  دَيدَن و  ك َل ك   رَدُّ اْلم وَا ب و  ا ل ي اْلم ح       َاإل مي ن  ب ه    جَم ييً   كلٌّ  
صََاه ب  أ ه ل  الز،ي غ   َنَزَغ ت ه    َأ ه ل  الض،ا    َشَْ اَ  ت ه      َاْل  ا    َمَْفسَط ت ه      َاأل ه ااء  

  َط ْ ط   ت ه   ..! ف   نَ بَي يدًا ُكل، اْلب ي د  عَن  الاُّب ه ت   َالا،هَاات .. 
 و و  ص ن و  رَح مَو  اهلُل تَي لي ص ن  خ ا   تَج ر بَيت صَيَو   ص ح ك تي ب و .. ل َل ك  أ ُقا    هَا ص  ل مَس 



 
 

291 

ك نَ ص نَ الّرام ت اَ..  َص  أ ق ِ ه   م هَا الز،ص ن .! ه  َا نَح سَب و   َال ن زَكِّيو  عَ  ي اهلل ..  َه اَ حَس يب و  
 م ب ح نَو  جَل، م ع اه.

َ،ِكر  إ ِل  ُأ ُلا اْلأ ْلبَ ب  َالر،  ام ت انَ ف ي اْلي ْ    يَُ اُلانَ آ صَن،  ب و  ُكلٌّ ص ن  ع ن د  رَب نَ   َصَ  يَ
َ  ص ن  ق ا ل و   َي رَدُّ إ اّل اُ ة ط ف ي صَ  اات  رَب ي  َمَاص و  عَ  ي و .. ه اَ ا  و ب اع  م ُكل   أ ص ٍر  هَا   َُكلٌّ ي   خَ

 ا  ي ة ا   ص ن  ُكل  شٍَر .. 
 إ ن، اْلحَد يثَ عَن  ف   يد ن  يَُطا     َال يَسَع  صَ  ص ي ل أ ْكثَرَ ص ن  هَا.. هَي،أ  اهلُل ل نَ  م ب ح نَو   َتَي لي م

و،ْفة يل  عَن  صَا م ت ن  ف ي ال  ب ل  ص نَ األ ّي    اْلُفر صَة  اُ ن م بَة   َاْلاَْقتَ الّاز  َ  ل نَْ و بَ ب اَيَء ص نَ ال
ح ر ص اْا  الر،ع يل  األ  ،    أ ع ا   الد،ع اة   َاْلج ه د  م ُكر د م و نَ اْلحَب ي بَة  ك ي  يَن ز ُلاا ن ز ل ه    اّليت ل ط ل م 

 ص ن ه   ب ف ي ل  غ ب ٍي أ    مَي ي  شَ  ٍي.!
 حَم،َد  َعَ  ي آل و   َصَح ب و   َمَِ  َ َصَِ ي اهلُل عَ  ي مَي د ن   َنَب ي ن  ص 

 

 ئيمام جومعةى ثاوة -دةهةم: ماموستا مةال قادر قادري حةظ 

 من و ماموستا مال أحمد ايالن ثى
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 ةمباسي دة 
 

 وازييةكانى مامؤستا دواى وةفاتىةثرؤذة بانط
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لةة سةالَى    رةمحةتى خواى ليَبيَةت(  لة دواى وةشاتى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةمحوود   
نايينىه كةوتينة كؤكردنةوةو ريَكخ ونةوةى سةةرجةم بةرهةمةةكانى مامؤسةواو    ى 2007

فيَكى بةرضةاو لةة نووسةو و ويَنةةو     يلة ماوةي يةك الَدا سوثاس بةؤ خةودا تةوانرا ئةرشة    
رريذنامةو سايت و ئةرشيفي دريسةواندا كةؤ   دةيان و سةدان نووسراوى مامؤسوا لة طؤظارو 

ى ئامؤنامةان  (مةةمحوود  كا  ريان مؤسواش لةاليةن بكةينةوةو سةر لةنويَ كويَبةكانى ما
 كرانةوة..ادةى ضاثتايث كرايةوةو هةموو ئام

لةةة بةةةروارى وةشاتى مامؤسةةوا سةةالَ  لةةة يةةة وة  يةكةةةم هةةةنطاو لةةة دواى  ثاشةةان  -
مالَثةرِيَك بةة نةاوى  درووستكردن و دانانىدةسومان كرد بةة  نايينى  25/1/2008

ةرهةم و تيَكؤشانى مامؤسوا لةو مالَثةةرةدا كؤكرايةةوةو   سةرجةم ذيان و بو  مامؤستاوة
 بة هةردوو نمانى كورديي و عةرةبي بالَوكرايةوةه دةتواة بؤَيَ  لةو سالَةدا بةوونى مالَثةةر  

وة تةا   2008بةالَم سوثاس بؤخودا لة سةالَى  بؤ ناناى ئايينى دةطمةن بووه  لة ئينوةرنيَت
ئةمحةةد خةاوةنى مالَثةةرى تايبةتييةةو     ة مامؤسةوا  ري و كاتى نووسينى ئةم ذياننامةيئةمرِ

 سةةةرجةم ذيةةان و بةرهةةةم و هةةزرو شةةةتواو تيَكؤشةةانى لةةةو مالَثةةةرةدا كؤكراوةتةةةوة.     
(www.ahmadkaka.org). 

 

ضةةاثكردن و ثياضةةوونةوةو ليَكؤلَينةةةوةى دانةةانى مالَثةةةره  هةةةنطاوى دواى  - 

هةلَةضةنيي و وردبينةى و    ر( جةا 5كةة تةا ئيَ ةوا نيةاتر لةة        هةامةان بةووتةفسيرى رِ
وة لة ضاثي ( دانة ضاث و بالَو كراوةتةوةه 16000وة بة ت اذي  ى بؤ كراوةه وةخويَندنة

دةرهيَنانيةةان بةةؤ كةةراوةو   ثيَنجةمةةدا سةةةرجةم شةةةرموودةكانى نةةاو رِامةةان ليَكؤلَينةةةوةو 
انايةان  طرنط كراوة كة تا ئةندانةية  جيَطةى مشت و مرِي نب بؤضةندين شويَنى وردبيني
انكاري نويَ و تانةطةرى بةخؤوة بينيوةه سةوثاس  وة دةتواة بؤَيَ  هةرجارةو طؤرِبووةه 

ةنامةنةدي  بؤ خودا لة هةموو كوردسواندا دةنط و سةداى تايبةتى خؤي هةيةو جيَطةاى رِ 
وة نةوةيةكى لةسةر ثةروةردة بووةو دةبيَه ئةةوةش  نانايان و رريشنب ان و ب مةندانةه 
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تاىانةيةةةةو نرير منةتبةةةةرى خةةةواى تاىانةةةةين.. وة بةردةواميشةةةو لةةةة   شةةةةنلَي خةةةواى
ةمةنانةةدا ضةةاثي نةةويَ  خويَندنةةةوةو تانةطةةةرى لةةة تةش ةة ةكةداو سةةاالَنة لةةة مةةانطى رِ  

  .دةكريَوةوة

 

مالَثةةةرِي دةنطةةى ئي ةةالم يةكةةةمو و  كردنةةةوةى مالَثةةةرِي دةنطةةى ئيسةةالم: -
بابةت و شةتواى لة خؤ  5000و نياتر لة  ورديةين مالَثةرِي بانطةوانى ئي الميي كطةورةتر

ى نايينى لة والَتى بةةريوانيا دامةةنراوةو ئيَ ةوا سةةر بةة ثةرِريذة       2002طرتووة. لة سالَى 
 www.dangiislam.orgبانطةوانييةكانى شيَمح ئةمحةد كاكة مةمحوودة. 

 

شةيَخ دانانى ثةيجيَك بوو بة ناوى ثةيجي هةنطاوى دواى درووسوكردنى مالَثةر  -

ةشةدا بةةهامان شةيَوةى    ى نايينةىه لةةو ثة    2009لة سالَى  ئةحمةد كاكة مةحموود
طرنطيمان دةدا بة بةرهةم و شةتواو هزرى مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحوود و   مالَثةرةكة

سوثاس بؤ خودا دةورو كاريطةرى خؤي هةبووه بةو شةيَوة بةةردةوام بةووين تةا كؤتةايي      
بووكةوة بة شةرمى ثة ةكةى مامؤسوا لةاليةن ئيدارةى شةي ينىه دواتر ناي 2011سالَى 

ان ناسةاندو  اودارو ناسةراو ثة ةكةةي  ئةمحةد كاكة مةمحوود ناسيَنراو بة كةسايةتيةكى ن
اليكةى ثة ةكةةمان بةرنبوويةةوة تةا     سوثاس بؤ خودا لة ماوةيةكى نرير كةم و بةرضاودا 

يرت لةو بةروارة بةدواوة ثةة ى شةيَمح   ( الي  ه ئ000ه550ه2 دوو مؤيؤن طةيشوة نياتر لة 
ئةمحةدو ناوى شيَمح ئةمحةد لة هةموو دونيادا بالَوبوويةوةو بةتايبةت لة كوردسوانه وة 

ووى بةرنبوونةةةوةى اليكةةةوة لةةة عيَراىةةدا بةةة ثؤةةةى سةةيَيةم نةةاونةد كةةراو لةةة رِ ووى لةةة رِ
وة احلمةدهلل ئيَ ةوا   يةةوةه  اوى بالَوكراكاريطةريشةوة لةسةر كؤمةلَطا بة ثؤةى حةوتةةم نة  

ثة ى شيَمح ئةمحةد كاكة مةمحوود بةيةكيَ  لة ثرريذة نينةدووةكانى مامؤسةوا ئةمحةةد    
نان ةويي و وةالَمةى   بة سةدان و هةةناران ثؤسةوى    امانه وةدادةنريَ لة دواى تةش  ى رِ

دةيةان و سةةدان   طومانى ناحةناني ئي الم لةة ثةة ى شةيَمح ئةمحةةد بةالَو كراوةتةةوةو       
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يَطةةارى نةةوورى ئي ةةالم و بةةة ياسةةا   رِاونةتةةةوة سةةةر  يَي ئةةةم ثة ةةةوة طةرِ كةةةس لةةةر 
ثةة ى ئي ةالميي    بة يةكةةمو و طةةورةترين   شئيَ وانورانيةكانى ىورئان ئاشنا بوونه 

ه ليَرةوة دةسوى ماندوونةناسانةى ئةدمينة بةريَزةكان دةطوشة  و ريَةزو   يَكوردي دادةنر
 كاة لة ثة ى شيَمح ئةمحةد.خوشكة دلَ ؤنةحورمةتى تايبةتيش  بؤ 

 www.facebook.com/ahmadkakmahmood 
 

ييةةةكانى مامؤسةةوا ئةمحةةةد كاكةةة  انوةيةةةكيَكى تةةرة لةةة ثةةرريذة بانط  :ئينسةةتاطرام -
الثةةرةى تايبةةتى    ن( دامةنراوةه 2015ى سالَي  6لة مانطى   ةمحةت بيَتهمةمحوود بةرِ

شؤلةؤو  هةةنار   (196000  وادا نياتر لة شيَمح ئةمحةد كاكة مةمحوود لة ئين واطرام لة ئيَ
ي كؤمةالَيةةتى  هةيةةو يةكيَكةة لةة الثةةرة نينةدوو ضةاالكةكانى سةةر تةؤِر         شويَنكةوتووى

ثةةرةى شةيَمح   ه نرير نرير سوثاسي برايةان و ئةةدمينانى دلَ ةؤنم دةكةةم لةة ال     ئين واطرام
  ئةمحةد لة ئين واطرام.

www.instagram.com/ahmad_kak_mahmood 
 

كةةنالَى شةةرمى شةيَمح ئةمحةةد لةة      : لَى تايبةتى شيَخ ئةحمةد لة يوتيةوبكةنا -
 بةشةداربوومان ئةنةدام و  ( 500ه9  نيةاتر لةة  ى نايينى دامةةنراوةو  2012يوتيوؤ لة سالَي 

سوثاس بؤ خودا خةاوةن بةرهةةم و بالَوكةراوةى تايبةةتى خؤمةانوه وة نيةاتر لةة        هةيةو 
( 178ه620ه1نيةةاتر لةةة  بةةالَو كراوةتةةةوةو لةةة كةةةنالَي شةةيَمح ئةمحةةةد   ( ظيةةديؤ500ه4 

مةةةةى طومانةةةةةكان و ن ةةةة ة بةةةةة دةيةةةةان ن ةةةة ةى وةالَبينةريشةةةةي هةةةةةبووةه وة 
ئةمحةد  هةروةها وتارةكانى شيَمحئةمحةد ديدات و راوةكانى دكوؤر ناك  ناي  و دوةرطيَرِ

مةد  و اوريَو مامؤسةوا هة  ومد وؤر عبدالواحدومد بةرن ي و دك كاكة مةمحوودو شيَمح
  بالَوكراوةى تر لةو كةنالَةدا بالَو كراوةتةوة.و دةيان ئةمو 

www.youtube.com/user/ahmadkakae 
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بانطةةوانى ئي ةالميي    مان شيَوة دةعوةو: بة هةري شيَخ ئةحمةدةتالثةرِةى توي -
رميي شةيمَح ئةمحةةد كاكةة مةةمحوود بةردةوامةةو يةةكيَكى تةرة لةة         ري شةة ةولة ريَي توي

نيةاد لةة   ه لةة ئيَ ةوادا   رةوة ي كؤمةالَيةتى تويرى كارى ئي الميي لةسةر تؤرِثرريذةكانى ت
و كةةنالَي  بوكى شيَمح ئةمحةدشؤلؤي هةيةو هةرضي لة ثة ي شةي شويَنكةوتوو ( 1925 

سوثاس بؤ خةودا  ري شيَمح ئةمحةدو ةوتوي بالَو دةبيَوةوة راسوةوخؤ دةضيَوة ناو يوتيوؤ
        ي كارايةةةةةةةةةةة.  لةةةةةةةةةةةويَب دةنةةةةةةةةةةط و رةنطةةةةةةةةةةى كةةةةةةةةةةارى ئي ةةةةةةةةةةالمي    

twitter.com/ahmadkakmahmood 

 

شيَمح ئةمحةد لةة  وانييةكانى ةيةكيَكى تر لة ثرريذة بانط :طرامى شيَخ ئةحمةديليَت -
دواى وةشاتى دانانى تؤطرامة بؤ ئةوانةى كة لة والَتى ئيَران دةذين و ناتوانن سةوود مةنةد   

 12لةة   يةتى شةيس بو  ه ئةم كةنالَةش بنب بة بابةت و بالَوكراوةكامنان لة تؤري كؤمةالَ
ئةنةداممان هةيةةو    800سوثاس بؤ خودا ئةكويظةةو نيةاتر لةة    دامةنراوةو  (وة2016/  7 /

 ahmadkakmahmood@ رريذانةش لة نيادكردن و طةورة بوونداية..

 

: وة  بةشةكانى تره بةهةمان شيَوة مامؤسوا ئةمحةد الثةرةى مامؤستا لة طؤطلَ - 
د  بةرِةمحةت بيَت( لة طؤطؤَيب الثةرةى تايبةةتى خةؤي هةيةةو سةةرجةم     كاكة مةمحوو

ئةو ظيديؤيانةةى كةة لةة كةةنالَي مامؤسةوا لةة يوتيةوؤ بةالَو دةكريَوةةوةه راسةوةوخؤ لةة            
طؤطؤَيب بالَو دةكريَنةوةو سةوثاس بةؤ خةودا رريذانةة ئةنةدامانى ئةةم الثةةرةش لةة نيةاد          

 plus.google.com/101503700454043002503 بوونداية.

 

مامؤسةتا  راوىبةرهةم و نووسة ينلة دواى وةفاتى مامؤستاش توانراوة ضةند -
 بة ضاث بطةيةنين لةوانة:ئامادةو 

دةنريَ لة بوارى بةطرنطرتين كويَ  دا /ئيسالمداذنان و كاروبارى ذنان لة  ثةرتوكي: *
ثةةةرى كاروبةةارى ذنانةةةوةو نريربةةةى ئةةةم كويَبةةة بةشةةيَوةي بةةةش بةةةش لةةة مالَ   ذنةةان و 
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مامؤسوادا بالَوكراوةتةوةو ئةكويظ ترين بةشي مالَثةةرى مامؤسةواية لةبةةر طرنطةى ئةةم      
( دانةة لةة لوبنةان    5000وة بةةت اذي    ةداهةو وردةكارى مامؤسوا ئةمحةد لةةو بةوار  كويَب

 ضاث كراو لةاليةن مةكوةبةى رريشنب ةوة لة سؤيَمانى ضاث و بالَوكرايةوة.
اتىه لةة داوى وةشة   مامؤسةوا  كانىمةة كيَكى تةر لةة بةرهة  يةة  /لة ئيسالمدا سياسةت* 

ه ئةةم ثةرتوكةةش يةكيَكةة لةة ثةرتوكةة طرنطةةكانى       يةثةرتوكي سياسةةت لةة ئي ةالمدا   
بةالَم لةبةر طرنطى بابةتةكة لة سالَى ( نووسراوةو 1986مامؤسوا ئةمحةدو لة سالَةكانى  

خةوا ثاداشةوى    وكرايةةوة. (ى نايينى لةاليةن دةنطاى ثرريذةى تيشكةوة ضاث و بال2008َ 
ى نايينى خويَندنةوةو ليَكؤلَينةوةى بؤ كرايةةوةو  2018ثاشان لة سالَى  خيَريان بداتةوة.

 بة هةمان شيَوة ضاث كرايةوة.
نريربةى  كؤكردنةوةى ه* يةكيَكى تر لة بةرهةمة بالَوكراوةكانى مامؤسوا لة دواى وةشاتى

و ثاشةان   ن( 2005ى نايينى تا 1980ةكانى  ناميؤكةو دةسونووسة كورتةكانى بوو لة سالَ
(ه ئةم كويَبةةش  وانينة ئيسالمييةكانرِضاثكردنيان بوو لة دوو تويَي كويَبيَكدا بةناوى  

 .و خوا ثاداشويان بداتةةوة (وةوة لة هةوليَر ضاث و بالَوكرايةوة2 ووى لةاليةن مةكوةبة
وةو ليكؤلَينةةةوةيان بةةؤ دواتةةر بةةؤ جةةارى دووةم ئةةةم نووسةةراوانةى مامؤسةةوا خويَندنةةة   

لة ذيَر ناوى  وةالَمةى طومةان و ضةواشةةكارى ناحةةنانى ئي ةالم( ضةاث و بةالَو        كرايةوةو 
 كرايةوة.

* يةكيَكى تر لةبةرهةمة بالَوكراوةكان لة دواى وةشةاتى مامؤسةوا دةركردنةى دوو ذمةارة     
ةدا بةة  ( ذمةارةى لةيَ ضةاث كةراو طرنطةى د     2ه ئةةم طؤظةارة    ( بوويَطؤظارى مةردي رِ 

سةرجةم بوارةكانى ذيةانى رريشةنب ى و كؤمةالَيةةتى و هةزرو شكةري مامؤسةوا ئةمحةةدو        
( كةسةةةايةتى نةةةاوةوةو دةرةوةى كوردسةةةوان ضةةةاوثيَكةوتنيان لةطةلَةةةدا 70نيةةةاتر لةةةة  

 ساندراوةو بةدةيان بابةت لةسةر مامؤسوا نووسراوو بالَو كراوةتةوة.
امؤسوا كة لة ئيَ وادا سةةرىالَى ريَكخ ةنت و   * يةكيَكى تر لة طرنطرتين بةرهةمى دواى م

كةة لةة اليةةن     امانة بؤسةر زمةانى فارسةيوةرطيَرانى تةفسيري رِئامةادةكردنو  
.ه ئةةةم مامؤسةةوايةكى بةةةتواناى شةةارى "سةةنة"ى كوردسةةوانى ئيَرانةةةوة ئةةة ام دةدريَ

ثرريذةيةةةش بةةة طةةرنطرتين ثةةرريذةى دواى وةشةةاتى مامؤسةةوا دادةنةةريَ و لةبةةةر طرنطةةى    
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دواى ه ريكيي و بابةتةة عةىيةدةيي و شي هيةي و نانيارييةة طشةوييةكانى     تةش  ةكةو ناوةرِ
ابوونى ئي ةالميي  او وردكردنةوةى ئةم ثرريذةية لةطةلَ دلَ ؤنان و خةخمؤرانى رِثرس و رِ

امةان بةؤ سةةر نمةانى     هةسواين بة ثةرريذةى وةرطيَرانةى تةش ة ى رِ   لة كوردسوانى ئيَران 
يَري ئةو مامؤسوا بةةريَزة بداتةةوةو لةة دلَ ةؤنيي و خةةخمؤريي      شارسيه خوا ثاداشوى خ

 مامؤسوايان و دلَ ؤنامنان طةليَ  مةمنونو.
ةمحةةتى خةواى ليَبيَةت" ئامةادةى ضةاث      * ئةو بةرهةمانةى دواى وةشاتى مامؤسةوا "رِ  

كةةراون وة  لةةة باسةةي بةرهةةةم و نووسةةراوةكانيدا هيَمايةةان ثيَكةةراوةه ئةةةم ذياننامةةةى     
نةو ثاشان كؤكردنةوةو ئامادةكردنى سةرجةم شةةتواو بؤضةوونةكانى مامؤسةوا    بةردةسوا

بؤضوون و فةتواكانى مامؤستا ئةحمةةد كاكةة ناوى  ةبة  ئةمحةد كاكة مةةمحوودة 
وة ئامادةكردنى كويَبيَكةى تةرى مامؤسةواية     شةتوا دةبيَته 800كة نياتر لة  (مةحموود
 200( كةة نيةاتر لةة    لة ئيسةالمداكيَشة كؤمةالَيةتيةكان و ضارةسةريان بةناوى  

وة هةةةروةها ئامةةادةكردنى دةسونووسةةيَكى ديكةةةى  الثةةةرة دةبةةيَ و ئامةةادةى ضةةاثة.  
( و ئامادةى تايبةت بة ئافرةتان شةرعى ثرسيارو وةالَمى 700مامؤسواية بةناوى  

ضاثةه ثاشان لة ئامادةكردن و خويَندنةوةو ليَكؤلَينةوةى ضةندين دةسونووسةي ديكةةى   
ئيسالم و   (وةالَمى طومان و ضةواشةكارى ناحةزانى ئيسالمواداين وة :  مامؤس

ئاشتى لةة  ( و يان سؤشياليزم لة ضارةسةركردنى كيَشة هةنووكةييةكانداية
ينةوةييان سةرجةم ئةم بةرهةمانة خويَندنةوةو ليَكؤلَ(. جوولةكة بناسة ( و ئيسالمدا

تةا كؤتةايي بةرهةةم و     وي ةوى خةودا  بةة   بيَةت بةة ضةاث دةطةةن.    بؤ كراوةتةوةو خةوا يار 
 نووسراوةكانى مامؤسوا مةال ئةمحةد بةردةوام دةبو.

 وانيانةةى ئةوةيةة كةة ئةةم ثةرريذة بانطة      ماوةسةوة لَيةرةدا باسةي لَيةوة بكةةيد    ئةوة   
لةة طةرنطرتين و بةرضةاوترين خةالَى سةةركةوتنى دواى      مامؤسوا ئةمحةد كاكة مةةمحوود  

ئي ةالمييةو مةالَ و    طشةويي  ئةةم ثرريذانةة ثرريذةيةةكى   : ان ئةوةيةة شةنلَى خةواى ميهرةبة  
 دا بةالَو وانيانةة ةنطةى لةةم ثةرريذة بانطة   ويَ دةنط و رِة كة بيةبؤَنطؤي هةموو موسولَمانيَك

ه بةبيَ جياوانى ةوشوى بةرنى ئةم طةلة موسولَمانة بكاتخزمةتيَ  بة ئايو و رِ ببيَوةوةو
ئةةةم بةثيَضةةةوانةوة  نيَةةوان موسةةولَمانانه كةةردن لةةة نيَةةوان كؤمةةةلَ و تةةاى  و ب جيةةاوانى
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بووةتةة كؤكةةرةوةى سةةرجةم مةالَ     بةتايبةةت ثة ةكةةى   ثرريذانةى مامؤسةوا ئةمحةةد   
كةة تةا كؤتةايي    ياربيَةت   خةوا و بةلَيَنمان داوة  ةنطة دوور كةوتووةكانجيايي و دةنط و رِ

وا جةةنابي مامؤسة  ةوة بةرريين و ئةاواتى طةةورةى موسةولَمانان و     ةوو ثةةيرِ يَرِلةسةر ئةو رِ
 دي.ئةمحةد كاكة مةمحوود بهيَنينة 

  قل اعم اا فس ى اهلل عم     رمالو  ا  صنان.

 
وايييةكانى مامؤستا دوا  وة اسى، بروانة ثاشكؤي ةبؤ بينينى وَينة  ثرؤذة بانت *

 (12)ذمارة 
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 بةشى سيَيةم
 

 
  ستاۆمام كانىەنێو و نتێمۆكۆد

 دەحمەئ
 
 
 
 
 

 
 كةم: دةستنووسةكانى مامؤستاية
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 دووةم: ويَنةكانى مامؤستا
ويَنةكانى ئةم بةشة بة شَيوةي ثاشكؤ بؤ ئةم ذياننامةية دانراوةو هةر بةشيَك ويَنةى 

 خؤي بؤ دياري كراوةو بةثيَي ذمارة هيَماى بؤ كراوة. 

 ( : ويَنةكانى باسي يةكةم1ثاشكؤي ذمارة )
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 (:2كؤي ذمارة )ثاش

 ضونة حوجرةو  برينى قؤناغةكانى مةاليةتى 
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 (:3ثاشكؤي ذمارة )

 هاوسةرطيريي و ثيَكةوةنانى خيَزان 
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 (: ويَنةى مالَ و مندالَى مامؤستا4ثاشكؤي ذمارة )
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 (: سةرةتاى ذيانى سياسي مامؤستاو راطةياندنى بزووتنةوة5ثاشكؤي ذمارة )
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 (: سةردان و كؤبوونةوة لةطةلَ اليةنة سياسييةكان6ثاشكؤي ذمارة )
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 (: بةشداريكردنى لة كؤنطرةو كؤنفرانسة نيَودةولَةتيةكان7ثاشكؤي ذمارة )
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 (: مةراسيمى وةفات و ثرسةى مامؤستا8ثاشكؤي ذمارة )
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 (: ويَنةى مامؤستاكانى9ثاشكؤي ذمارة )
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 (: ويَنةى كتيَب و نووسينةكانى10ثاشكؤي ذمارة )
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 (: ويَنةى سةردةمى بانطةوازو دةعوةو ئيرشاد11ثاشكؤي ذمارة )
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مةحموود )رحمة  ضةند ويَنةيةكى جوان و دةطمةنى مامؤستا ئةحمةد كاكة

 ( 2007بؤ    1950)  اهلل(
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 ( ويَنةى ثرؤذة بانطةوازييةكانى مامؤستا دواى وةفاتى12ثاشكؤي ذمارة )
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