شةطؤلي خؤطيشاوذاوةكان عظراق و كوردسحاويشي ظرجؤجةوة
هبوكبث نتظتل ساهتسيُتكبَي ؽؤسؽظقشاٌ نت ييغش و حىَظ و يتيتٌ و بتحشفٍ و ئؤسدٌ و نىبُبٌ و ئقشاٌ و بتؽي هتسة صؤسي َبومتكت،
ؽتهؤني خؤهيؾبَذاَتكبٌ كىسدعخبٌ و ؽبسةكبَي حشي عقشالي ظشحتوة.ئتيتػ ساعختوخؤ خؤساهغكبَذَقكي ؽؤسؽظقشاَتي بتكؤيتنت دري
متوعبَذَتوةو ئبسةصوي ميُت جيهبَيتكتيبَت بؤ سصظبسبىوَي يتكجبسي.
ئتيت ؽتهؤنقكي جيهبَي ئيُخ تسَبعيىَبنيغخي يت و عتسئتَجبيي كتنتكتبىوٌ و لىل بىوَتوةي لتيشاَت كؤيتآليتحيتكبَتو حتليُتوةي َبكؤكيتكبَي َبو
خىدي كؤيتنظبيت ،كت دةعتآلحي عتسيبيت دةعختوةعخبَت بؤ وةآليذاَتوة بت هقىيغخيتكبَي ميُتكتيبٌ .ؽكغج هقُبَي دةونتحت بؤ دةو كىحكشدٌ و
ختنتحبَذًَبٌ .ظتيبسؤ داَي بُكت حيضبيتكبَي دةعتآلث و بتسدببساَكشدَي نتاليتٌ خؤهيؾبَذةساٌ نت ؽبسي عهقًبَي كت حبئقغخبػ بتسدةوايت بتؽقكي
داَتبىبوي ئتو ؽتهؤنت جيهبَيتي ىبهتىيُتكبَي هىؤنيخبسيبيت.
حتلتكشدٌ و ظىنهتببساَكشدَي خؤهيؾبَذةساٌ نتاليتٌ خىدي دةعتآلحتوةو صيُذاَي كشدَي دةيبٌ نت خؤهيؾبَذةساٌ وةآليي حيشؤسيغخبَتي دةعتآلحت،
هتسوةكى نت ىببشدووؽذا بتهتيبٌ ؽقىة وةآليي خؤهيؾبَذاَتكبَي لىحببيبٌ و ختنكي كؤيتنظبي هيشةيتظشوٌ و هتنتبجت و ...هخذ يبٌ دايتوة.
خؤؽبتخخبَت ىبهتىيُتكبٌ َبومتي َبوةىبعج و خىاسوي عقشالي ظشحتوة ( وةكى ؽبسةكبَي بتغذاد و بتعشةو كىث و واعج ؽبسةكبَي حش) و ئبؽخي
كؤيتآليتحي هتراَذوةو هبيتكبَي دةعتآلحي نتق كشدووةو دةعتآلحذاساَي خغخؤحت ئتوهتىي حشط و دنتىبوكـ و هتنتلبرؿ وة.
ئتو خؤهيؾبَذاَبَت بت هيل ؽقىةيتك هتيىةَذي بت اليتٌ و بتسةكبَي ئؤهؤصيغيؤَتوة َي يت ( وةكى ظؤىبٌ ،ئيغالييتكاٌ و هبوهتيًبَتكبَيبٌ) .ئتواٌ
هتيىويبٌ يتكذةعخٍ نتظتل حكىيتحي هتسفى بؤ عتسكىحكشدَي خؤهيؾبَذةساٌ ،وة خىدي ظؤىبَيؼ َكؤني نتو ساعخيت َبكبث و بتئبؽكشا دةنقٍ كت
ئقًت نتظتل هبساعخُي ئبسايي و ئبعبيؾي حكىيتحي هتسفًذايٍ و نتظتل سيفؤسو و مبكغبصي و بتيبعب بىوَذايٍ و ئتيتػ بت ئتسكي خؤيبَي
دةصاَييٍ.

حبواَببسكشدَي خؤهيؾبَذةساَيؼ بت ظقشة ؽقىفٍ و دةعخي دةسةكي و بتكشفظيشاوي بيبَي بتيج و ببنؤسةي دةعتآلحت كت هتييؾت دةيهقختوة نت
هتيىو جقظبيتكذا.

بؤ ىووبةىووبوووةوةي ئةم بارودؤخة طظويسحة:

 -1خؤمان رطكخةيه و جواواكاومان كؤبكةيه ةوةو خؤطيشاوذاوةكاومان ظشحي بكةيىةوة لةهةموو واوضةكاوذا و طةيوةسث بيه لةظةل
واوضةكاوي جري عظراقذا لة ىظظاي دروسحكردوي " دةسحةكاوي ىاطةىيىة"وة لة زؤربةي شةقام و كؤآلوةكاوذا.
 -2ضةكذاركردوي بسووجىةوةكةمان بؤ وةآلمذاوةوة بة جيرؤري دةولةت
 -3دةسث بظيرطث بةسةر بىكةو بارةظا حيسبيةكاوذا و بسووجظىرطه
 -4داوا لة هةراران و وةداراوي واو حيسبةكان ئةكةيه  -كة لة واضاريذا بوون بة ضةكذار _ بة خؤيان و ضةكةكاوياوةوة طةيوةسث
به بة خؤطيشاوذةراوةوة
 -5ماوظرجىي ظشحي رابظةيةورص و كرطكاران وةضىة سةر ئيش و كار لة دام و دةزظاكاوي دةولةجذا
 -6دةزظاكاوي ميذيا ريسوا بكرطه و كامظرةكاويان بشكظىرطه
 -7كؤبوووةوةو خؤطيشاوذاوةكان لةيةك جظظاي دياريكراودا طةوظ وةخواجةوة ضوووكة جظكشكاوذوي ئاسان ئةبظث
 -8وا بؤ ظؤىيىي دةم و ضاوةكان و بةلض بؤ رووخاوي دةسةآلت و دةولةت
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باوظةوازطك بؤ خؤطيشاوذةران لة شاري سلظيماوي و شارةكاوي جري كوردسحان و عظراق بة ظشحي
خؤهيؾبَذاَتكبَي ؽبسي عهقيًبَي و ؽبسو ؽبسؤمكتكبَي حش نت كىسدعخبٌ ساعختو خؤ دةسبىي ىك و كيُتي هتَظخىاسدووي هىؤنيخبسيبيت در بت
صونى و عختيي دةعتآلث بتظؾخي و بتسئتَجبيي ئتو لتيشاَت كؤيتآليتحيتيت نت َقىاٌ كبس و عتسيبيتدا .ئتو خؤهيؾبَذاٌ و َبسةصايتحيت بتؽقكي
داٌ ةبىبوة نتو صَجيشة ىبهتسيٍ و خؤهيؾبَذاَبَتي كت نت يؤَبٌ و فتسةَغبو دواحش حىَظ و ييغشو نيبيب و يتيتٌ و بتحشةيٍ و ببلي ؽىفُتكبَي حشي
ئتو دَيبيت دةعخي هقكشدووة .عتسةحبي عتسهتنذاَي ؽؤسؽقكي كؤيتآليتحي ئيُختسَبيغيىَبنيغخي و هشيؾكتكتؽي ظتؽخؤحت كىسدعخبٌ و
عقشاق.و ؽتهؤنقكي جيهبَي ؽؤسؽي هشؤنيخبسيبيت .ئب بتو ؽقىةيتو نت سفظبي خؤهيؾبَذاٌ و َبىتصايتحيتكبَتوة متوعبوةكبَي ئقشةػ
خؤؽحبني و عؤصي هؾخظيشي و هبو ميُبيتحي خؤيبٌ بؤ ساهتسيُتكبَي ظؾج اليتك ىبدةظتيتٍَ،بؤ حتواكشدَي ئتو كبسة ؽؤىؾظقىيتي كت
هبوميُتكبًَبٌ نت ؽىفُتكبَي حش هقي هتنغبوٌ و هقي هتنئتعٍ .هتس هتيىوي ،بتبـ هيل دوودنيتك ،حتواكتسي هتيبٌ ببسي ؽؤىؾظقىي
ئىيتييتكت دةعتآلحذاساَي نتهتيىو ؽىفُقك خغخؤحت ئتو هتىي ؽطشصةيي و ؽهتراٌ و حشعقكي صؤسةوة .ئتواٌ هتيىو هتونقكيبٌ بؤ ئتوةيت
كت خؤهيؾبَذاَتكبٌ بتالىقذاببتٌ و هتسمي بؤيبٌ بكش ؿ ئتو َبىتصايتحيبَت ؽبسة ظتوسةكبَي هتونقش و دهؤك و كتسكىك و هخذ َتظشفختوة .بؤ
ئتو يتبتعختػ متَذيٍ ىقظبيبٌ ظشحؤحت بتس بؤ بتسظشي داَبٌ نتبتس دةييب ،وةكى كشدَي يتيذاَي ئبصادي بت يتيذاَي نقذاَي عشودي َيؾخًبَي و
داواكبسي ئبؽخي و مبكغبصي و بت يتدةَي كشدَي كؤيتنع ا وة هقُبَي هقض نت دةسةوةي عهقًبَي و دسؤو دةنتعتي حبآلَكشدَي ببصاىى دواحش
حتلبَذَتوةي بؤيبي غبصي و دسوعخكشدَي عيُبسيىي هبحُي متكذاساَي حيشؤسيغج و صيُذو كشدَتوةي لتواَي ىضظبسكشدَي كتسكىك و دواحش
داَيؾخُتكبَي ظؤىبٌ و يتكقخي و اليتَتكبَي حش.

بؤيت هتس نقشةوة بؤيبٌ ىىوٌ ئتبقختوة كت ئتو دسؤو دةنتعبَتي دةعتآلحذاساٌ نقشةو نت هتيىو جي هبٌ هتيبٌ بتيج و ببنؤسةي كؤَتو ئتو لتواَت
عىاوةيت كت نت هتيىو كبحقكذا دووببسةي ئتكتَت .هتيىو اليتكًبٌ ئبظبداسيٍ كت نتو ووآلحبَتي كت َبويبٌ هقُبٌ نت عتسةحبدا خؤهيؾبَذاَتكبٌ نت
َبومتيت كي بنىوك و ريبسةيتكي كتو دةعخي هقكشد ،بتآلو دواحش ىقىتوةكتي ظؤىبو صؤس بت هقض بىو وة حىاَبيتكي ببؽي دايت متوعبوةكبٌ حب
ظتيؾخت ؽكبَذَي ديىاسي حشط و بت هتصاساٌ نت ختببحكبساٌ و حقكؤؽتسة هىؤنيخبسيتكبٌ هبحت عتس جبدةو حتخج و حبساجي دةونتحيبٌ نتسصاَذ.
دةعتآلحذاساٌ ي ئقشةػ ئتو ساعخيت صؤس ببػ دةصاٍَ كت ئتو ببسودؤخت صةَظي نتَبو مىوَيبَت ،بؤيت بت هتيىو ىقظبيتك هتول ئتدةٌ كت حبك و
هتسث هتسث و هتسػ و بآلويبٌ بكتَتوةو خؤهيؾبَذاَتكبًَبٌ بتسفشاواٌ َتبقج  .نتو هتونتؽيبَذا هتيىو اليتَتكبَي دةعتآلث ،هبسحتكبَي
ئؤهؤصيغيىٌ و هبوه ةيًبَتكبَيبٌ ،بتيبسيتحي دةصظبكبَي ىبظتيبَذٌ و هتيىو يؾت خؤساٌ و هتيىو ئتواَتي بتسرةوةَذيبٌ نتظتل دةعتآلحذايت،
َىوعتساٌ و يبيؤعخبيبَي صاَكؤو وة هتيىو ئتواَتي بتَبوي ختنكتوة لغت ئتكتٌ و نترفشةوةػ داَيؾخٍ و ظفخىو ظؤ نتظتل دةعتآلث دةكتٌ ،بؤ
بت الىقذا بشدٌ و بآلوة هقكشدَي ؽؤىؾظقشاٌ و داواي ئبؽخي و دةعج نت يالَقًبٌ نـ دةكتَتوة نت ىقظبي هتسنتيبَتوة .نت اليتكي حشةوة
هتيىو جؤسة حشط و حؤلبَذٌ و ظشحٍ و كىؽخٍ و صيُذاَي كشدٌ بتكبس دةهقٍُ ،ئتظتس ئتيتؽيبٌ بؤ َتمىوة عتس دفٍ نت ىقظتي هيبو مبكبٌ
و عتساَي ئبيُي و حشعي نتدةعج داَي ئتصيىوَتكت و هخذةوة دةيبَتوؿ كؤحبيي بتو ببسة بهقٍُ.ئتيت ك ئتصيىوَقكت كت دةعتآلحي
عتسيبيتداسي هتيىو ريبَي نـ عتَذوويٍ كت مي ئقًت دةَع َتكتيٍ و ىبَتبييٍ.ئقًتػ هقيبٌ ئتنقيٍ َتك ئتصيىوَي حكىيتحي هتسفى
بتنكى ئتو ببسة ؽؤىؾظقشةييتي ظؾج َبومتكتي ظشحؤحتوة ،وة هتَظبو بت هتَظبو عتسكتوحٍ بتدةعج بهقُـ و دنُيب بٍ هتيىو ئتصيىوَي
عتسيبيتداسي جيهبَي حقك ئتؽكقُقج.
دةعتآلث دةيتوؿ خؤهيؾبَذاَتكبٌ هقًُبَت و يتدةَيبَت و بت ئبظبداسي هؤنيظ0بتىقىة بنقج و خؤهيؾبَذةسةكبٌ نت بتسدةيي كبيقشاكبَذا
بىةعخٍ و لغتيبٌ بؤ بكتيٍ و دنُيبيبٌ كتيُتوة كت حتَهب و حتَهب مبكغبصي و ظؤىبَي دةيىومبوةكبًَبٌ ئتوؿ و بتط .بؤيت هتسمي نتدةعخيبٌ
بقج ئتيكتٌ و َب هقهٍ ئتو خؤهيؾبَذاَبَت بتس فشاواٌ بقج و هتيىو ؽبسةكبٌ و ظؾج اليتك َتظشفختوة و ىىوةو ىىوخبَي حتخج و حبساجيبٌ
ؽؤسػ دصة َتكبث .بؤيت دووببسة ىبيذةظتيتَي ٌ كت خؤعبصداٌ و خؤىقكخغخٍ و كؤبىوَتوةيبٌ نت دةوسي يتكخشي و عتسحبعتسي كشدَتوةي
خؤهيؾبَذاَتكبٌ صايُي عتسكتوحٍ و بتهقضكشدَي حىاَبكبًَبَت بتسةو جتَظي كؤحبيي و كؤحبيي هقُبٌ بتو كؤيتنظب َب يشؤثبيتحي يت .هتيىو
هقض و اليتَتكبٌ بت خىدي ئؤهؤصيغيؤٌ و هبوهتيًبَتكبَيبٌ ةوة ،ئيغالييتكبٌ و عتساَي ظؤىبَيؼ ئتو ىبعخيت ببػ دةصاٍَ،بؤيت ئتوةي دةعتآلث بت
ظىنهتو فشث و فقم بؤي َتمىوة عتس  ،ئؤهؤصيغيىٌ بت ئبؽخي و هقكتوة ريبٌ و بت يتدةَي كشدَي كؤيتنظب بتعتسيبَيذا بغتهقُقج .هتيىو
درايتحيتكي ئؤهؤصيغيؤٌ بؤ دةعتآلٌ ؽتىي بتؽكشدَي داهبث و ةةسكتوحُي هؾكي صيبحشةو هيني حش.

بتسةو يتكظشحٍ بؤ بتسدةوايي داٌ بتخؤهيؾبَذاٌ و ىبهتىيُي عتسحبعتسي نت هتيىو جقظبيتك
بزي ىبهتىيُي هىؤنيخبسيب نت هتيىو ووآلحتكبَذا
بشوخـ عيغختيي كبسو دةونتث
بتسةو ؽؤىؾي كؤيؤَيضو
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