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ی  شهک و ک چه
 کورد
 

''٤ ل  '' 

 م تاتایی سه موعته
بۆ ردانی چین  سه
  داریی لهش به

کۆنفرانسی جیھانیی 
 ئابووریی

  ''١١ ل''

ی مژوویی بۆ کورد  لکی دیکه هه
 رجک مه ، به یه ڕوه به

 قوربانیی  کرته ش نه له م هه  ئه
ی  په وهه  و، هه حیزبحیزبنه

  !ویایه کورسی و پووڵ و پله
تیی نوان رژمی ئیسالمیی  دژایه

ستپکردنی  ، پاش دهئران و، رۆژاوا
  دینژاد توندتر حمه  ئهییرکۆمار سه
  لک له  و گه بووهئاۆزتر  و

 سیاسیی، هاتنی چاودرانی
ی  نیشانه دینژادیان به حمه ئه
 ی رژم بۆ رباز و وه ڕانه گه

رۆکی شۆرشی  کانی سه فکرییه بناخه
ینیی  تۆ خومه  ئایه–ئیسالمیی 

کانی توندی  لدوانه. م ه قه  ته داوه
 دژی ئیسرائیل  و دینژاد له حمه ئه
کانی  نهیاند مریکا و، راگه ئه
 سوپای کانی رمانده یتای فه یتاپه په

   گوایه  رابردوودا کهسانی رژم له
 ''٢  ڕه بۆ الپه''        کانیان بۆ هزه

  ! تی کۆنگرهی سای'' هاککردن '' ت به باره کی کورت سه یه وته
  گوستکی  دا، ده ی گۆڤاری کۆنگره) ٥٣ ( کردنی ژماره کاتی ئاماده مانگی رابردوو له

، مان کرا که ی سایته  ئاراسته هو خۆیی کوردستانه ربه ن دوژمنانی ئازادی و سه الیه له
هۆی  بهش بوو  مه ئه. کرا'' هاک''، پاشان  وه که  نو سایته  نردرایه'' ویرووس''تا  ره سه

کانیان بۆ  ته  بابه ی که رانه روه ر و نیشتمانپه و نووسه ی ئه وتنی بوکردنی نووسراوه دواکه
  . دا ناردبوو ڕی کۆنگره  ماپه ، یان بۆ بوکردن له که گۆڤاره
،  وه نوێ کرایه رله ڕبوونی مانگک سه  دوای تپه ڕی کۆنگره وی هاوبیران ماپه هه به

  ته م و بابه رهه ین، به که مان ده که له رانی گه روه وازان و نیشتمانپه ئازادیخ داوا له
 بۆ  که کۆیه  سه ، که  و، بۆ گۆڤاری کۆنگره ڕی کۆنگره ماپهکانتان بنرن بۆ  پزه به
  !خۆیی کوردستان ربه پدانی بیری پیرۆزی ئازادی و سه ره په

-٢٣ل - ئاریا موکریانی: رگانی وه  

  :ر عفه هرۆز جه به

ک  یه په چه
بۆ 
ر  ممه موعه
 یزاف قه

''٢٤ ل''  
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  ''روتار ی سه ماوه'' 
شقی  یی و مه ئاماده کیی، له ره شی ده هر پارزگاریکردن له

  ی گه ی کۆمه و داخوازییه رامی ئه  وه، نگیدان وامی جه رده به
ن، واز  که ئران ده  داوا له ندین ساله  چه  که یی بووه وه ته نونه
کانی  رمانده فه. تۆم بھنت کی ئه ی سازکردنی چه پۆژه له

ی راکتی  وه تاقیکردنه  زۆرجار باسیان لهسوپای رژم
 و   کردووه ی سیخۆڕیی ک و فۆکه دوورهاوژ و چه

ن  الیه موویان له  هه گوتوویانه
 دروستکراون و،  وه ندازایانی ئرانییه ئه
.  وه ته وتوویی تاقیکراونه رکه سه به
مساڵ  ری ئه مبه تای مانگی نۆڤه ره سه
حموود  رکۆماری ئران مه سه
یاندنی  گهدینژاد و راوژکاری را حمه ئه
ی  خولی تازه له'': یاند رکۆمار رایانگه سه

 1+5ڵ گروپی  گه کاندا له وتووژه 
ی   کشه ت به باره نین سه ئاماده

کو  ن، به بکه تۆمیی ئیران قسه ئه
تیی  رۆکایه  سه ت به باره وێ سه یانه ده

هاوکات،   .''! !وه یان کۆببنه گه جیھان له
ناوی  به) خاتم االنبیا(ی ئاسمانیی رگری ی به ی بنکه رمانده فه
ستی  به مه یاند، به  رایگه وه  تلویزیۆنه لهد میقانی  حمه رتیپ ئه سه
کانی،  یمانه مریکا و هاوپه هرشی ئاسمانیی ئه رگریکردن له به
ری  وروبه ده ربازیی له ی سه وره شقکی گه مه
هر،  وشههان، بو سفه قۆم، ئه،  تاران کان له تۆمییه ئه نده ناوه
 ،)هنرا نوی نه( رۆژاڤای ئران   له نز و شونکی دیکه ته نه
  کارییه م ئاماده ئه: ها گوتی روه میقانی هه. چت ده ڕوه به
وان و،  ی بفۆکه نگی و فۆکه ی جه ر هرشی فۆکه رامبه به له

کرت بۆ پاراستنی  مریکاییدا ده ی ئه' 'کرووز''راکتی 
  .تۆمیی ئران کانی ئه نده ناوه

رموگوڕی  ندیی گه هۆی پوه سانی رابردوودا به ئران له
م دوو  پشتگیریی ئه ڵ رووسیا و چین، پشتی به گه ئابووریی له

م  ستبوو، به مریکادا به کانی ئه ر گوشاره رامبه به  له زلھزه
دان  سه ناردنی  رووسیا له.  رچووه بین کوی سه ئستا ده
ڵ  گه  پشتر له  که وه زبووه  بۆ ئران پاشگه''S 300''راکتی 

ها  روه تی رووس هه وه ده. تبوون ری رککه سه رژمی ئران له
ند قۆناخکدا  چه بوو له  ده ی پشتگوخست که یه تننامه و رککه ئه

ش  سته به م مه ڕ، بۆ ئه گه  بخاتههر  بووشهتۆمیی ندی ئه ناوه

م  به. بوورگرت  وهئران ندین ملیارددۆالری له چه
، نیازی   که  زانیویانه  تازهستانی کۆماری ئیسالمیی ده کاربه

ر   و، رووسیا هه نیا دادۆشینی ئران بووه رووسیا ته
تۆمی  کی ئه نچه  ئرانکی خاوه  یویستووه تاوه، نه ره سه له
ش  مانه له. ستی خۆی دروست بکات ده دراوستی خۆیدا به له

  ی رووسیا بوو، که مدواییه وستی ئه ئران ههتاتر بۆ رژمی 
ێ  له ی پشتیوانیکردنی ئران هنا و، بیاری کۆمه مه گه وازی له

 گوشاری ئابووریی  سندکرد که کانی په کگرتووه یه وه ته نه
نگیی  کیزی وهاوده ش یه مه ر ئران، ئه سه توندتر بخرته

  .ئران دروستکرددژی  یی له وه ته ئاستی نونه وتری له پته
  م راستییه ستانی کۆماری ئیسالمیی ئران، له ده کاربه

پشکنینی  ڕان و  گه ت به باره  رازیبوونیان سه یشتوون که تگه
تۆمیی ئران،  کانی ئه نده ناوه  لهUNی کارناسانی  ستانه ربه سه
ربازییان  تی سیاسی و سه سه  بۆ الوازکردنی ده که تایه ره سه
وڕۆ   تاکو ئه وه ر ئه به ، له که ئاستی نوچه  و لهنوخۆ له

نو وتانی گروپی  تی ناکۆکیی خستنه تکۆشیون سیاسه
 ن ستخه ی پویست دهمان  و زهکات ن، وبکه په،  5+1
 .تۆم کی ئه چه ستیان بگات به ده بتوانن که

مریکا و  وامی میدیاکانی ئه رده کردنی زیاتر و به نده پرۆپاگه
رژمکی  ، به و رژمه دژی ئران و، ناساندنی ئه  لهئۆروپا
 و جیھان، گفتوگۆکردن  که ترسیدار بۆ ئاسایشی نوچه پمه
و  ، ئه وه ره ده رژیم له یاران و ئۆپۆزسیۆنی دژ به ڵ نه گه له

ر  شکرکشیی بۆ سه  رۆژاڤا پش له  که وه هننه  بیرده رۆژانه
. نستان ریخستبووفغا  ئه بان له رژمی عراق و تاله

فغانستان و عراق،  هورکردنی زیاتری بارودۆخی ئه
مریکا و  کانی داهاتوودا، گوشاری زیاتری ئه مانگه له
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رچی پش  گه ئه. بت ده دواوه ر ئران به کانی بۆ سه یمانه هاوپه
نگیی  کوچۆی جه  بکی باش چه رشتک، پویسته روودانی هه

ند ساڵ جارک  رچه  هه ، چۆنکهتنداو بفرۆشر وتانی که به
ر  سه  به''یاس ی هه که پستی گورگی گیسکه''رهاتی  سه ب به ده

  .  وه  دووپاتبکرته که ناوچه وتانی دۆستی رۆژاوا له
وتی  دریی رهوردی چاو  به ستانی ئران که ده کاربه
ی  ونه ن، به که یان ده که ر رژمه ا بۆ سهکانی رۆژاو ته سیاسه

 و،   پشاندانی ماسوولکه  به ستیانکردووه ددام ده می سهرژ
م سوپای  ، بهکانی یمانه مریکا و، هاوپه  ئه  لهکردن شه ڕه هه

نگی و تانک و  ی جه زاران راکت و فۆکه ک ملیۆنی و هه یه
 حسن و ددام فریای سه ند به  چه ی زۆروبۆر خانه تۆپ و جبه

ری   رژمی داگیرکهواننت ش ده رهنده ، ههنوت  کهی که رژیمه
  .  وتان بپارزن فه لهئیسالمیی ئران 

ی موجاهدینی  رکخراوهتیی  تایبه ئۆپۆزسیۆنی ئرانیی، به
، وی جه سعوود ره م و مه تیی مریه رۆکایه سه لی ئران به گه
ان ی که ر رکخراوه ک هه وی بوچانی دیپلۆماسی، نه هه به
   توانیویانهکو ، به وه ره ده نایهشی ئۆروپا ه لیستی ره له

مریکادا  ی ئه مانی ئۆروپا و کۆنگره رله نو په هز له کی به لۆبییه
ک   وهالی والتانی دمۆکراتی جیھانن و،  دروستبکه

. ربکرت سه  حیسابیان له  وج متمانههز رناتیڤکی به لته ئه
بی ندین حیز تیی و، چه نگری رژمی پاشایه زاران الیه هه

رقای   سهمریکان، جی ئه  نیشته ی ئرانیی که دیکه
ستان  ده ڵ کاربه گه ن له وه  و، دیدار و کۆبوونه وه خۆڕیخستنه

 خۆیان بۆ مریکا و، کانی ئۆروپا و ئه و، دیپلۆماته

ی  ڕوانگه له . ن که ده التی سیاسیی ئاماده سه  دهگرتنی وه سته ده به
ک  یه  پکھاته ی ئران پویستهتی داهاتوو ، حکوومه مریکاوه ئه

   رژمی ئیسالمیی، که یاران و ئۆپۆزسیۆنی دژبه نه بت له
ی  رمایه ڕخستنی سه گه داهاتوودا ئاسایشی دخواز بۆ وه له
ندیی  وه رژه تیی به ن و، دژایه وتیاندا دابین بکه کیی له ره ده

  .دا که ناوچه ن له که رۆژاوا نه
ی ناکۆکی و  ووکه نو گژه له وا وی دا ئه م نوه له
ی و  رنامه ژیی حیزبی و پاوانخوازی و، ببه مارگر ده
  خوات، ئۆپۆزسیۆنی کورده رلشواویی سیاسیدا خولده سه

 و،  نایه کتر هه دیتنی یه  چاویان بهتی کوردستان که رۆژهه له
ژر  نین له ی حیزبیی ئاماده ستدانی کورسی و پله ده ترسی له له
مووشیان  رهه هه  و، وه شدا کۆببنه کی هاوبه یه ره تر و به چه

  وه ڕنه ڕوانن دوای رووخانی رژمی ئران، بگه چاوه
ک و گوندک  ڕه یان گه که ریه ی حازر و، هه رسفره سه

ئاشکرا و  ی سیاسیی، به وپایه رگرتنی پله ن و،  بۆ وه داگیربکه
ڵ  گه  دانووستان له هون ن و، بکه ردانی تاران بکه نھنیی سه به
ناوی دمۆکراسی و مافی مرۆڤ،   به ی که و نادمۆکراتانه ئه
  .  ست ده گرنه ی ئیران ده تی تازه التی حکوومه سه ده

،  یه ڕوه ی مژوویی بۆ کورد به لکی دیکه ههکورتی،  به
تی کوردستان،  کانی رۆژهه تیی حیزبه یه رکرده سهرجک  مه به

  و،  وه نه که  نیشتمانی وپارتی دمۆکرات نهکتیی السایی یه
وکورسی و  وپایه ی پله په ووهه سکی و هه  و بیرته حیزبحزبنه
ندی و ئامانجی  وه رژه بهر   سه بهندیی حیزبیی،  وه رژه پووڵ و به

   !پنن سه دا نهی کورد وه ته  نهی مژینه   ولهوا ره 
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  ی آورد شهك و آ چه
  *آامیل ژیر

  
  وه ناوی ئاشكرای خۆیه ك بهس ویست وتاری آه دهم نه
،  وه- ێزی آوردستانی نوڕ ی به ر رۆژنامه سه ماڵ به م به بكه
: درزاحمود ش ی آاك مه آه ، خۆی وتاره یه م رۆژنامه م ئه به
یی  وه ته تی رزگاریخوازی نه ك و سیاسه پارادۆآسی چه(
ی  گه  به ، به وه ر خۆیه سه ماڵ به  به ی آردووه) په ته و ده آه آه هپ
دا - ێآوردستانی نوآانی  ستگهی و هڕ الپه ی له آه ی وتاره وه ئه

ژووری (: تی شدا نوسیویه آه نی وتارهدام و له وه بوآردۆته
ی  شه و به رشتیاری ئه رپه ش سه آه ره سهوو نو ) وه ژینهتو

  آه  رۆژنامهندانی آارمه كیش لهآ ریه ت ههچ پدهو  یه آه رۆژنامه
ر  سه  به  ماه آه ك وتاره یه وانهموو پ هه  به ، بۆیهب

،  آه ر رۆژنامه ك هه رنجی نه  باری سه تهب و ده وه آه رۆژنامه
  تیی نیشتمانیی آوردستانیش آهآ رنجی یه كو باری سه به

 رۆژی ٥٠٤٦  ی ژماره٢٤  هڕ الپه و له یه یه و رۆژنامه نی ئه خاوه
  وه آرده  به)ك.ن.ی(  نده رچه ، هه وه ته  بوآراوه١٣/١٢/٢٠٠٩
  . ك نییه رداری چه ستبه داو ده و وتاره ڵ ئه گه  له انییهڕهاو

ی دادگای  آه یارهب ك به تییه وایه ت رهو ك بیه  وه آه وتاره
 هۆآاری DTPیاسایی تورآیا بدات بۆ داخستنی 

   ئامانجهرخان وی ژ وه  بۆئه وه تهگ  ده آه داخستنه
یی و  وه ته ما نه ڵ بنه گه تی له ، دژایه م پارته آانی ئه سیاسییه
بای  و خۆیشی به یه تی تورآیادا هه آانی حكومه سیاسییه
آداریی آورد  باتی چه  خه وه دوای ئه! تزان  دهPKKسیاسی 

  :دا م رستانه ر له شه و ته ر تانه  به داته ده
میتۆدی  رگرتن له ك وه آه بهآان   داگیرآراوه وه ته نه -١-
ن، ناتوانن  آه  ئاۆزترده آه ی دۆخه وه له آداری، جگه چه
  .ن آانیان بگه ت دیموآراتییه تایبه  به نجامه رئه ده به

  . ته شروعیه آی مه ره آداری بكوژی سه باتی چه خه -٢
ك  چه آانی آوردستان به پارچه هیچ آام له ی آورد له آشه -٣
  .و نابت بووه رنه سه چاره

آداری  تی چه قیه مای ئه ر بنه سه  له آه آه زراندنی په دامه -٤
  . یه وره آی گه یه ه هه
  وه آداری بنت و بته باتی چه خه واوی واز له ته  به آه آه په -٥

  .ناوشار
نگكی   جه وه مبدرته نگ وه جه ر به گه نگك ئه موو جه  هه- ٦-
  .تمدن رهه تر به وره گه

ك سویسرا  كی وهر بۆ وت گه ، ئه ندو ئامۆژگارییانه م په ئه
م بۆ  ت، بهدابآیان ت تیه  راستگۆیه نگه مانووت ره ، ده بووایه

ست  آی آوردستانیان بنده یه ی پارچه و وتانه رآام له هه
ست،  به  مهست یا ب به مه یاندنی زیان، به گه  له ، جگه آردووه

دان  وه سته ده  واتای خۆبه وانه چیتر نین، ئهدۆزی آورد  به
نای  ك په خۆشی چه كدا لههیچ رۆژو بار نن، آورد له یه گه ده
آان  سته رده  سه وه ته كو نه ك، به رچه  به بردۆته نه

ناوی ماف و پ ت لهگر رگری هه آی به  چه ناچاریانكردووه
مترین داوای   آهمی  وه رانه و داگیرآه یدا، ئه وه بوون و مانه

جار ێ ند ، هه وه ته ك داوه ترین چه آوشنده وای آوردتیان به ره
! كیشگژداچوون  هیچ بهب ك و به  هیچ داواآارییهب به

ر تورك و   سه آوتابووه یاننه آان هه  آوردییه میرنشینییه
تی  وه الماری ده  په وه آه چه شتیان به رده آانی زه رزگه فارس، په

هاباد  مه دابوو، آۆماری آوردستان له ییان نهو مه ئه
د  مه آردبوو، قازی محه خودموختاری زیاتری بۆخۆی دیارینه له
زار  شتا هه دو هه رباری شا، سه  ده  چووه وه یامی ئاشتییه په به
كی  ك داماراوبوون، خهآ  چه موو جۆره هه رمیان له كی گه خه
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  وانه ئه. ستبوو به ن دانه ئاسمانیا- مین  ساروخی زه بجه ه هه
  !یشتن؟ ك گهنووس  چ چاره موویان به هه

آانی،  ه سیاسیی ی ئامانجه وه  به په ته نشتكردنی ده رزه سه
تی  ومهوآانی حك یی و سیاسییه وه ته نهما ڵ بنه گه تی له دژایه

و  ر ئه گه ی ئه هئ!   یه ره مه یروسه آی سه یه قسه،  یه تورآیادا هه
كی ر پارت  یان هه په ته آبن، ئیتر بوونی ده ك یه  وه ئامانجانه
عس  می به رده آانی سه  آارتۆنییه ك پارته ؟ یا وه ناب تر زیاده

بای سیاسی  خۆی به  آه نییه وه رئه به  له په ته ت؟ داخستنی دهناب
تی تورك و  سه ی ده ر قسه ش هه وه  ئه  آهزان  ده آه آه په
  په ته  ده  آه یه وه رئه به كو له تی، به هآانی گیراوهآر به
نی  خاوه و بووبوو به وه كۆبووهكی آوردی زۆری لر ماوه جه
   آه یه وه ئه ها بۆ روه وانی، هه  شاره٩٨مان و  رله  آورسی په٢١

ر  سه چوون لهندو  تا چهنم ك نه)ب موخاته(ر  رامبه هیچ به
م پارتی  آه  یه مه كات، ئهتدا ب سه ده) آانی وه ناوآرانه به(

خات،  تی تورك دایده سه ده  آه آیش نییه  چهآوردیی ب
ت  گۆشتی گرتبێآورد تۆز ر به كی سهر پارت شتر ههپ

  . تورآیا دایخستووه
  آراتی نییهدمۆ یشتن به آان، گه  داگیرآراوه وه ته ئامانجی نه

 رزگاریش ، ، ئامانج رزگارییه دا هاتووه سینهوو نو ك له وه
  وه ته ناو نه آراتی له، دمۆب رده به سته خۆیی ده ربه سه به
ر بوونی نابت، یان  آانی آوردستاندا، یان هه سته رده سه
نیا بۆخۆیان   ته آراتییهو دمۆ وا ئه بوو ئه ر بوونیشی هه گه ئه
وان ن ك له یه هیچ هاوآشه. ی تورآیا وه ك ئه ب وه ده

ستدا  ی بنده وه ته  نهیست و رزگاری رده ی سه وه ته آراتی نهدمۆ
آراتی ی دمۆ باره مك و قه  چه  آه نییهدا وه ، گومان له نییه
ی بۆچی   هی ئران و عیراق و سوریا، ئه  له تورآیادا زیاتره له
شی،  آه آردنی زمانه غه ده ی قه ی آورد، تاراده وه وساندنه چه
  وه ر ئه گه ی تر؟ خۆئه ته وه و س ده  له تورآیادا زیاتره له
ی  آه مكی وتاره پی چه به  بت آه آه آانی په آه تای چه خه

رخی  شتاآانی چه  تا هه وه آانه بیسته وا له آوردستانی نوێ، ئه
بوو،  آداری آوردی نه  هیچ پارتكی چه و نه آه آه  په م، نه بیسته

تورآیا ی  آه دمۆآراتییه مترین مافی آورد به ی بۆچی آه ئه
ك ڕوالوازدا جۆر راقی لهع ستا لهبوو؟ ئ رنه به سته ده

ی باشووری آوردستان  نیوه ی بۆچی به ، ئه یه آراتی ههدمۆ

 ١٤٠ی  ماده ت به نانه ر؟ ته سه اآۆآی لهی ن وترێ ناوچه ده
لكی   و گه وه و ناوچانه  به  قوماره یه دهو ما  ئه رازینابن آه

  ته سه ر ده گه  ناآات، مه وه نی خۆیهنیشتما هۆشیار قومار به
ی  هو ماد ی ئه آه راستییه!!  مهی ئ آه قنی و دمۆآراتیخوازه ئه
 یان رۆژك ت،ج ناآر ر جبه  یان هه، دوچله سه
ر  لكدا دوو جۆآه هه ر له رامبه نی به  الیه آرت آه جده جبه

ر  گه سا ئیتر مهو ئه! ربكات  مسۆگه آه ی قوماره وه بن و بردنه
  !خۆمان ستی خۆمان چیمانكرد به ده به: ر بین هه

ك   چه ، راسته ت نییه شروعیه آداری بكوژی مه باتی چه خه
خش  به  ده وره و زیانی گه ی مرۆڤه آی دڕندانه یه دیارده
،  آداری نییه باتی چه نیا بۆ خه  ته وه م ئه تی، به مرۆڤایه به

موو  و هه وه آانیشه ییه وه ته  نه مافه آرت، به وت ده آاتك مافك زه
ك  ی، چه آه نه  بۆ خاوه وه  ناگته و مافه آانی شارستانی ئه رگه
 بیاری دادگاآان . وه یگته پارزێ و ده  ده ییهت وایه و ره ئه

،  و بیارانه ن، دوای ئه تی دابینناآه وایه نیا ره ته  به بۆنموونه
ك  آات، واتا چه جده  جبه و بیارانه لیس ئهآداری پۆ هزی چه

  آانیش آه و مافخوراوه  داگیرآراو وه ته پارزێ، نه تی ده وایه ره
ی آورد،  وه ته ك نه بن، وه آان نائومدده  شارستانییه موو رگه هه له
آانیان، واتا   بۆ دابینكردنی مافه وه منته ك ده نیا چه وسا ته ئه
ب، ئا  ت ده شروعیه ری مه آداری پارزه باتی چه نیا خه وسا ته ئه
آداری  باتی چه  خه ی آوردستانی نوێ آه سینهوو نو  ئه وه لره
  بته وانابین، ده مان ره آه ملكراوه و سته  داگیرآراو وه ته نه به

  آه آه زراندنی په  دامه وه نیگایه م گۆشه ر له دیسان هه!! گوماآردن
یی و  وه ته آی نه آداری، پویستییه تی چه قیه ئهمای  ر بنه سه له
  . نگاوكی دروستبووه هه
ك  چه آی آوردستاندا به یه هیچ پارچه  له ی آورد آه شهآ
آداری  باتی چه تی خه وایه هڕی نا ، هۆآه بووه رنه سه چاره
آی آورد هاوسان و   چه  آه بووه وه ی ئه كو هۆآه ، به بووه نه

رانی آوردستان،  آی داگیرآه ر چه رامبه به  بووه هاوتا نه
و  ی ئه)فھومی موخالیف مه ( وانه چهیشتنی پ گهها ت روه هه
ك   چهب آانی آورد به شه آ ت آهن یه  ناگه وه  ئه یه قسه
آدا   چهباتی ب ی خه موو سانه و هه ی له بوون، ئه رده سه چاره

باتی   خهوجا ئهبوون؟  رنه سه آانی آورد چاره شهبۆچی آ
آانی  شهموو آ ۆ ههم رچی تا ئه گه آداری آورد، ئه چه
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شتن ه و نه وه تواندنه م آوردی له ، به آردووه رنه سه چاره
  وه ر بزووتنه گه ئه،  یاندووه  سوودیشی گهل ، گه رزگارآردووه

رگ و  ، به بوونایه تی آوردستان نه آانی رۆژهه آداره چه
خ آانی ش شهرآرا، شۆ ده غه ده انیش قهو زمانی آوردی له

یانی  ، به بوونایه  نهێل و نوویلو شی ئهررزان و شۆ حمود به مه
موو  هه به(عس و  ی به آه زاتیه ی ئازارو حوآمه یازده
ستای ی ئ آه واره ین و قهف می نهر و هه ) وه آانییه وشه خه
  وه بینران، بزووتنه ده ویش نه خه می آوردستان بهر هه
كارانی ی پارتی آر آه آداره چه

   به وه آوردستان، گیانی آرده
ری آوردی باآوورداو  به
  یاند آه وروپای گه تی ئهآ یه له
آی تریش  یه وه ته تورآیادا نه له
ت و خور و مافی ده یه هه
و  یه وه ته و نه ویش مافی ئه ئه

رج بۆ   مه مافی مرۆڤی آرد به
تی آ یه رگرتنی تورآیا له وه
آان و  وروپاداو دوایی ئوزاه ئه
آانی ناچارآرد دان  ردۆگانه ئه
 ن،بوونی آورددا بن به
  وه ر بزووتنه گه گشتیش ئه به
،  بوونایه آانی آورد نه آداره چه

ك ناوی  ناوی آورد وه
نیا  ر ته گه آان مه دییه آه ئه
  ! ژوودا ببینرایهآانی م هڕ الپه له

  ته ووهوت آهوی  ر گۆی زه سه  مرۆڤ له وه و رۆژه استیدا، لهڕ له
ر  رامبه ، چ به تبووه سه زو دهك ئامرازی ه رچه ، ههرپ سه

 سیش نازان آدیش، آه ر یه مبهار آان، چ به ندهڕ د گیانداره
گای  ه مریكا آه  ئه ۆ آهم ، ئهب دا چی ده ی ئاینده گبه هه له

آان چاویان شین و قژیان  همریكایی  ئه نییه وه رئه به ، له دنیایه
  وه ته ، نه یه آیان هه رترین چه  آاریگه یه وه رئه به كو له ، به رده زه
تی  یه سته دهر سه ر به ستا هه تائ آانی آورد، بۆیه سته رده سه

م  ، ئا له رتره هی آورد آاریگه آانیان له آه  چه نكهۆ، چ وه ته ماونه
سین وندین نو چه ، له م وتاره  ئهری سهو نو  آه یه وه نیگایه گۆشه

  می آردووهر تی هه آكردنی حكومه چهدا داوای خۆپ و بۆنه
ر  گه  ئه م داخوازییه شقدا، ئه مهآگرتووی پ آی یه سوپایه له
 ملیار  آی ده یه ستا دوای میزانیه، ئبووب توانادا نه شتر لهپ

و  ریهووس رآام له آانی هه شانی میزانییه شان له دۆالری آه
و بینین  ، خه وه له ، جگهب ی تیاده وه دات، ئه ن و لوبنان ده رده ئه
بای  دان به یان گۆرانی هه،  مریكاوه آانی ئه نه  به به
 زێوافوقدا، نامانپار یمانی و ته ستوورو هاوپه آراتی و دهمۆد
  ! آات ده كدا هه چ آات ی نازانین له لووله رده و گه له

ی  سینهوو نو ه ئیپ به
 واز  آه آه په( ێآوردستانی نو

)  شار وه ته و بنك ب چه له
؟  آام شاره ست له به مه

رویج؟  و نه آانی سوید شاره
آانی تورآیا؟  یا شاره

قۆآانی  ر چهوانتر، بۆ ژ ره
  !ساب قه

آانی  شهراستیدا آ له
آانی  موو پارچه هه آورد له

،  یه شهك آ آوردستاندا، یه
ی رزگاری  شهش آوی ئه
تی،   آۆیالیهستی و ردهژ له
  كی آوردییهن الیهر رآی هه ئه

  نه شتگیری الیههاوآاریی و پ
بكات،  آانی تر آوردییه

نیا  آردنیان، یا تهو س وه ك سارآردنه نی، نهنھ ئاشكرا یا به به
ری رووسی  فسه ئهرگرن،  ر وه یرآه ستی سهو هه

P.Awandanowآت  لهآانی ن هڕ بـی شه وان تورآیاو
وان ی نڕ شه له: ( مدا ده یه ی نۆزده ده سه ران و روسیا لهئ
تا ! ماشاچیبوون آانی دی ته آی آورددا، تیره یه ر تیره و هه مهئ

  وه آرده ده  نه وه وانیش، هیچ بیریان له ر ئه  سه یشته گه  ده نۆره
رقی  جار لهند تا هه هه!  بچن وه زآانیانه گه هڕهانای هاو به
،  ده ستا دوای دوو سه ئ.!)دا شیان ده مهتی ئ آدی یارمه یه
ر خۆیان  ك هه ی، نه آه نه  و الیهێی آوردستانی نو آه ره سهونو
ش  وه ی ئه خنه كو ره ، به وه هاناچوونه به گرن له دوورده به

آانی  موو پارچه هه آانی آورد له راستیدا آشه له
ی رزگاری  ویش آشه ، ئه یه ك آشه آوردستاندا، یه

  نكی آوردییه ر الیه رآی هه تی، ئه ستی و آۆیالیه ژرده له
آانی تر بكات،   آوردییه نه هاوآاریی و پشتگیری الیه

ن، یا و سآردنیا وه ك سارآردنه نھنی، نه ئاشكرا یا به به
   .رگرن ر وه یرآه وستی سه نیا هه ته
آتبـی   لهP.Awandanowری رووسی  فسه ئه
ی  ده سه و ئران و روسیا لها آانی نوان تورآی ڕه شه

آی  یه ر تیره و هه ڕی نوان ئمه شه له: ( مدا ده یه نۆزده
  یشته گه  ده تا نۆره! ماشاچیبوون آانی دی ته آورددا، تیره

هانای   به وه آرده ده  نه وه وانیش، هیچ بیریان له ر ئه سه
آدی  رقی یه ندجار له تا هه هه!  بچن وه زآانیانه گه هاوڕه
  .!)دا شیان ده تی ئمه یارمه
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  رتۆک رانانی په
، ''ئران تدارتیی ئاینیی له سه ی دهمژوو''رتۆکی  په
 2010 ردانی ووسینی سیروان کاوسی مانگی جۆزهن له
ش  دا مژووی شه رتۆکه م په له. چاپدرا وتی نۆروژ له له
تی و  تایبه ی رابردووی ئران و کوردستان به ده سه

زاشا  ڕه مه گشتیی تاڕووخانی رژمی حه  به که ناوچه
یان  ده کردنیدا پشتی به  ئاماده ه و، ل وه ته جکراوه

  . ستووه تی و رۆژاڤایی به ی رۆژهه رچاوه سه
،  وه  بخوننه رتۆکه م په ی خوازیارن ئه ڕزانه و به ئه
ندیی   پوه وه ی خواره سه دره یل ئه  و ئمه م ژماره توانن به ده

  : بگرن
0047 – 93839953 
post@kncsite.com 

ڵ  گه  له  هاوسۆزه گرن آه آراتی دهمۆدی  گه پارتی آۆمه له
پارادوآسی  ش به م هاوسۆزییه ئه! كارانی آوردستانرپارتی آ

ت  ك و سیاسه  چه كدا آهآات آات له ژمارده ت ئه ك و سیاسه چه
  .ك ك دژییه آن نه ری یه واوآه ته

موو  هه: (  ده  آه دایهآی ت یه فه لسه  چ فه یه و قسه ئه
تر  وره كی گهنگ  جه وه تهمبدر نگ وه  جه ر به گه ك ئهنگ جه
! ؟ وه تهچی بدر نگ به می جه  وهب  ئاخۆ ده).؟نتمد رهه به

   آه رووی عیسانییهی  آه آراوه  ئاراسته پازله نگ شه خۆجه
 ئاو  وه آات و به والشی بۆ ئاماده وت، ئه مالی آه ئهر ر به گه ئه
آی  ر چه رامبه  به شاهۆ نییه ك شینه ، مرۆڤیش وهێئاگردا بكر به

مریكاو   ئه ر بایدا، راستهژ ۆی بكات بهراوچی ملی خ
  نگانه و جه آانی ئه تییهر  نه نجامه رئه ستا دهآانی تر تائ نه الیه
می  ر وه گه ی ئه م ئه ، به نجامیانداوه  ئه  آه وه دروونه ده
ر ژ ستاش له، تائ وه ته دایه نگ نه جه مانیان به نگی ئه جه

نگی عیراق و  ر جه گه ناند؟ ئه یانده تیدا نهپۆستای ناز
 ری دی دووباره مبه تهپی س ندین یازده ، چه آردایه فغانیان نه ئه
  ؟ وه بوونه ده نه 

 دا -ی آوردستانی نوێ و وتاره ی له وازه موو بانگه و هه ئه
پای  ك بن، له رداری چه سبه آانی آورد ده ی باه وه  بۆئه هاتووه

وری   ده وجۆره ك به ر چه گه هئ! آات؟  دهتی آ چی و خزمه
نج سای ی پ ماوه غداد بۆچی له ی به آه ته ی حكومه ، ئه ماوه نه

آی   ملیارو نیو دۆالر چهمریكا بایی س ئه ر له رابردوودا هه
دام  سه؟  یوهندی آ ر بایی چهول ی بۆ هه  بۆخۆی؟ ئه یوهآ

 ب ده(:   دهدا)خندق واحد ڕم خندقان(وتاری   لهنحس
ویی و  عنه باری مه  له باری ماددی و نه  له ین آورد نه آاركی وابكه

عیراق  ب له ی نه وه تی ئه سه رۆژدا ده پاشه  له ئستاو نه  له نه
تی  وه نی ده  خاوه تهب  و نهب  واتا رزگاری نه.)! وه جیابته
 ێی آوردستانی نو آه دام و وتاره ی سه آه ئایا وتارهخۆی، 

رترین و دروستترین  و آاریگه  ئه یه مه كن؟ ئهئامانج ناپك  یه
 ژووری ی که هبات ی خه سته ره وازو آهقنیترین ش و ئه

رمان دا ف آه آۆتایی وتاره  له ێ، کهی آوردستانی نو وه ژینهتو
ك داماین   داوای چه و وتاره ری ئه ر نووسه گه آات؟ ئاخۆ ئه ده
  ؟!ب  چی ده ره نكه می ئه ش بكات، وه ره نكه ئه له

   چییه م رۆژانه ی ئه یره  سه سینهووازی نومش ، ئه وانه له جگه
ی بیانی  و زاراوه ندین وشه ی چه وه باو به  بهب  ده ریكه  خه آه

پارادوآس، (: ك ن وه آه سینی آوردی دهونو ڵ به كهنامۆ ت
م اآارهاتوون؟ من ن دا به و وتاره  له  آه)دیسكورس، میتۆد
و   وشه ویستی بهپ   آه نده مه وه  ده نده وه زمانی آوردی ئه

ت بۆچی ب آوردی هه  به ك آهم شت ت، بهب ی بیانی نه زاراوه
س  ڕه  وهی آوردی پ وه ره نه و خوێنا بۆ بیانی ببر په
 یا ، دوو یا س یه  وشهو س ك له ریه هه ر به رامبه به؟ ێبكر

  :ك  وه یه وانمان هه سان و رهی آوردی ئا چوار وشه
    وتار، وانهDiscourseدیسكورس 
  ك، ناآۆك گونجاو، دژیه  نهParadoxپارادوآس 

  سا، ر گهواز، ر، ش رنامه  بهMethodمیتۆد 
و  آه ریه ست، هه به و مه گهی جپ  بهێتوانر  ده آه
  وازهم ش رانی ئه ، نازانم نوسهھنرێآارب كدا بهنشو له
ئینگلیزیدا   له ن آه  وا خۆیان پیشانبدهێو هیان ده
آوردیدا  راستی له ر به ؟ یا هه یه كی بایان ههست ده
  ؟ ستیان آورته ده

  
  باشووری آوردستان ی نیشتمانی له رۆآی آۆنگره سه*

jeerkamiL@yahoo.com  
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  خۆشی نه خۆپاراستن له

 !روونی و ژیری  ده

  یدا هد ش ممه مامۆستا محه: نووسینی
ر  هه نی جیھاندا پتر له نو کۆمه کان له شییه روونله کان و ده روونییه ده خۆشییه نه
ین، پشبینی  کان بکه پزیشکییه یری ئاماره ر سه گه ئه.  وه ته  بوبوونه کی دیکه خۆشییه نه
  کانی که خۆشییه نه  له لک زیاتره کان گه روونییه ده خۆشییه ی نه  رژه ین که که ده وه ئه
ندێ  هه له. ڵ پی شون و کۆمه گۆڕدرێ به ش ده یه م رژه ئه.  ه% ٢٠ی  ی نزیکه ڕژه به

ندکی  هه  و، له دا زۆره ندێ کۆمه و ههن ، له مه دا که ندکی دیکه هه ه ل شوندا زۆره
  . متره دا که دیکه

کان و،  روونییه هد خۆشییه ، نه وه وارییه ی کورده گه ڵ کۆمه گه ندیی له پوه له
  و بارودۆخه  بۆ ئه وه ڕته گه ش ده مه ، ئه   زیاتره یه م رژه کان زۆر له شییه روونله ده

تی و  یه تیی بارودۆخی ئابووری و کۆمه تایبه ، به ژی و ژیاوه  تیدا ده ی که مواره ناهه
 .رامیاریی
تیی  حه قی و ناره له  قهمی رده سه برێ به م ناوده که یه م و بیست و ی بیسته ده سه

و  رۆکی ئه نوه  له باته می خرایی و خه رده مه، سه رده م سه  ئه مشک، چۆنکه
ی  نده وه ی دواییدا ئه ده م دوو سه له.  کنۆلۆژیدایه زانست و ته  له ی که وتنه پشکه

دان   سهی که نجامه  ئه ی زانیاری و زانستی که وه دۆزینه  به خیانداوه تان بایه وه ده
ی کیمیایی و   و ماده کوژ و کوشنده کی کۆمه ک چه  وه ی نویه وه داهنان و دۆزینه

مرۆڤ و  مووی دژ به  هه  که ی بۆشایی ئاسمان  و زۆر شتی دیکه وه دۆزینه
ی  وتنه و پشکه یشتن ئه روونی مرۆڤگه ده  له وه میزادن، توژینه تی و ئاده مرۆڤایه

.  وه ته وتوویی ماوه دواکه روونی مرۆڤ به ده یشتن له ، واتا تگه بینیوه  نه وه خۆیه به
  ، که وه یه م باره  له وکی زۆریانداوه کان، هه روونناسه کان و ده  زاناپزیشکه نده رچه هه

ی  وه هۆی ئه ته  بووه ش مه ئه
کی فراوان دروستبکات  بۆشاییه

مادی و وتنی  نوان پشکه له
  .تیدا یه کۆمه
قی و  له ککی زۆر تووشی قه خه
 و  رئشه رسووڕمان و سه سه

  یانتوانیوه  نه هیستریابوون، چۆنکه
و  ڵ ئه گه خۆیان بگونجنن له

ها  روه هه. دا  خراییه  مادییه وتنه پشکه
کانیان،   ئامانجه نه  بگه یانتوانیوه نه
   له لک شوه  گه مه ر ئه به له
کان و  وشتییه ره شۆکییه په
 نو له قی روونی و عه ده خۆشییه هن

.  وتووه رکه نی جیھاندا ده کۆمه
ک، دادوبداد و  خه کی زۆر له یه ژماره

شۆکیی  ست په ده  به هاواریانه
خۆشی  ی نه شوه ئایا له.  وه روونییه ده
  قی که روونیدا بت، یان عه ده

رکردنه  سه چاره پویستی به
ی الدانی  وهش ، یان له  خۆشخانه نه له

ک تاوان و راهاتن  تیی وه یه کۆمه
الدانی توخمی  و  وه ر خواردنه سه له
کارهنانی   به و و ناوزه) سکسی(

هرۆین و ک  ی سکردن وه ماده
  .هتد..... و   شیشه تلیاک و حه

تی و،  تایبه مۆ به کوردستانی ئه له
م  گشتیی، ئه ت به وتانی خۆرهه له

 و  قی دیاره زه  به یه دیارده
،  مه ریشی که سه  و چاره وه ته بوبووه
،  وه ر تۆزک وردبینه گه ئه .  یان نییه

  وت که که رده وردی بۆمان ده به
کان و  تییه یه کۆمه  کان، کشه هۆکاره

  مانه ئه. کانن کان و رامیارییه ئابوورییه
ئاشکرا  کوردستاندا به مووی له هه
ژاری و  هه. ون که رچاوده به

 زۆر  ته تیی روویکردووه رامه بده
کاندا،  شار و شارۆچکه  له ماه بنه

هۆی بارودۆخی  بوون به ئاواره
 تاکو  وه رامیاری و ئابووریی وته
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هنن و  رده  ده  و قوتابخانه  خوندنگه کانیان له زۆرخزان منداه.  وامه رده مۆ به ئه
م  رکه روونیی هاتوون، په خۆشی ده  تووشی نه هو مندان  زۆر له.ن که کاریان پده

زانن و،  مده که  خۆیان به روونی بوون، چۆنکه یانگرێ و تووشی گی ده ده) صرع(
  . زانن هیچ نرخکیان نییه واده

کان  روونییه ده خۆشییه نه سای رابردوودا زیاتر له) ٥٠ ( النی جیھان له  گه
مه خۆپاراستن  ر ئه به له. ی بیست ده تای سه ره سه ک له یشتوون وه گه
 و  وه لکۆینه   له نرخی داگیرکردووه ی به وره کی گه کان بۆشاییه روونییه ده خۆشییه نه له

پالنی پاراستنی  کان و، له روونییه ده  پزیشکییه وه توژینه
روونی و ژیریی،  ندروستی و ده ی ته ڕاستی کشه  به.ندروستیدا ته

 بارودۆخکی باش و   پویسته مه ر ئه به ، له کی گشتییه یه کشه
ربکرێ،  ڵ مسۆگه کی باش و ژیانکی باش بۆ کۆمه ندروستییه ته
ریک   خه وه کانییه خۆشییه ی نه کشه ڵ به ی کۆمه وه  له  باشتره مه ئه

  .بت
 تبینی و  نگاوانه م هه  ئه  پویسته وه یه م روانگه له
  :ین چاوبکه ره

  :کارکردن -١
خۆشیی  نه رزبگرین له په وت خۆمان دووره ربمانه گه ئه
  وه، کارکه ین به ریک بکه  خۆمان خه روونی و ژیریی، پویسته ده
خش،  به مرۆڤ ده کارکردن رزونرخک به. ر جۆرک بت هه
نگنراب و،  سه  هه وه ه ن کۆمه الیه  له وکاره رجک ئه مه به
قی و  له  هۆی قه بته  دهڕاستی بکاری به. سندکرابت په

ک  سند وه وا و ناپه کرداری ناڕه ی زۆر و رووکردنه وه بیرکردنه
  .ڕاستی و راستیی سروشتی دزی و درۆزنی و الدان له

  :زوو جکردنی ئاره جبه -٢
ک  کانیان، وه زووه جکردنی ئاره جبه بن به ختیار و دخۆش ده س دشاد و به زۆرکه
کان، گوبازی،   رابردووه مه رده ی سه ی کۆن، پوولی پۆسته ی پاره وه کۆکردنه

کشی و  خت، ونه  و دارودره  باخچه خدان به ڵ، بایه  و ئاژه خوکردنی بانده به
لک شتی نوێ   گه وه زووانه م ئاره جکردنی ئه هۆی جبه هتد، به... رتاشی و  یکه په
 مرۆڤ  وه زووانه م ئاره هۆی ئه  به وه کی تره یهال ک، له الیه  له مه ئه.  وه  کایه هنرته ده

  .کان روونی و ژیرییه  ده خۆشییه نه ک له گه بت له یی ده رز و بوه په دووره

  :ڵ ژیانی نوکۆمه -٣
ی  وه وتنه  دوورکه مه ر ئه به ، له تییه یه کی کۆمه ی سروشتی، ئاژه شوه مرۆڤ به

ی  وه  و لکۆینه وه کا و تووشی بیرکردنه نیایده  ته ست به ڵ، مرۆڤ هه نوکۆمه له
   به وه ه نوکۆمه  له ، چۆنکه وه ڵ جیابته کۆمه واتا مرۆڤ ناتوان له. بت زۆرده

روونی و  خۆشیی ده یک نه گه پارزرت له کاندا، مرۆڤ ده چاالکییه شداریکردن له به
ی کھۆلی زۆر و قومارکردن و دزی  وه هخواردن  له وه وته که ها دوورده روه هه. ژیریی

  .کان ره سکه کارهنانی ماده ڕفرۆشتن و به و درۆزنی و شه

  :یشتن خۆگه  له-٤

  سک که موو که ر هه سه  له پویسته
  تی چییه خۆی بگات و بزان حاه له
پی  وه و، به که یه موو روو و باره هه له
موو  ستی هه رهه توان به  ده وه ئه

وکی سروشتی، یان روودا
یی و  شه ه  هه چۆنکه. کتوپبکات

ر  تکی رووخنه چوون حاه هه

مرۆڤ . کات مرۆڤدا دروستده له
بت  هه باشی وستکی  هه پویسته

سانی دی،  وستی که ر هه رامبه به
 واتا  .ناخۆشیدا خۆشی و له له

کی  روونیی پویستییه کۆنتۆی ده
کی  و کۆمهنا  له ، چۆنکه مۆیه ئه
  .ژین وتووداده شۆکاو و دواکه په

 پویست ناکات مرۆڤ  پموایه
رمنی   شه رم بکات، چۆنکه شه
دات و  ست ده ده کانی ژیان له له هه

ها  روه هه. نت یه گه مرۆڤ ده زیان به
موو   مرۆڤ نرخ بۆ هه پویسته

ر  ک دابن، به یه وست و بۆنه هه
. گلن ب یه و کشه ی خۆی له وه له
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خۆتدا   به ه، دانبگر وه کاته مده نرخ و رزی مرۆڤ که کدا، له کاری خه قورتاندن له خۆهه
  . وه ره باشی بیربکه  و به ربگره وستی راست وه  و هه و کۆنتۆی خۆت بکه

 !ی مادا ژینگه ندروستیی منداڵ له چاودریی ته -٥
وه  ئاستی رۆشنبیریی دایک و باوکه ندیی به ندروستی منداڵ، پوه چاودریکردنی ته

ی  وه  مندایان و ئامۆژگاریکردنیان به  تبکۆشن بۆ رۆشنبیرکردنی  که  یه هه
ها باری توخمی  روه هه. بن ونه کدا و توندڕه ڵ خه گه وتکردن له سوکه هه ندبن له مامناوه
کانیان  بنونن و، کچه  کانیان کرداری ژنانه هن  کوڕه ڕنن و نه په کانیان رانه منداله

دا  وره ڵ گه گه رپاک و خاونی و، له سه ها راهنانیان له روه  بنونن، هه کرداری کوڕانه
  .ن ی دواندنیان فربکه شوه

منداڵ  خدان به بایه -٦ 
ی مندان و   و باخچه نگه دایه له

 !کاندا خوندنگه
کانی  کان و خونچه گۆشه جگه

کانی  ژیان، ژنان و پیاوه
ک چاو  وهب  ده. واڕۆژند

م ژن و  بکرن، تا ئه گۆشه
شساخ و  ی دواڕۆژ، له پیاوانه

  رچن و سوود به ژیر و زانا ده
نن و،  یه یان بگه که گه کۆمه
ن  تی خاکی نیشتمان بکه خزمه

کانمان  رگۆشه جگه. و بیپارزن
تای  ره سه ر له  هه پویسته
کی  یه رده روه ، په وه ژیانه

 بکرن،  انستانهزانیاری و ز
موو  هه ک له له یه شوه به

  کانی خوندندا قۆناخه
کرداری  خۆدووربگرن له
ڕولدان  توندوتیژی و شه

وا و سووک و  ی ناڕه وقسه
ی بۆ ئامانجکی دیاریکراو  وه رچاو، بۆ ئه به بت دواڕۆژی بخرته ها ده روه هه. سند ناپه
وان   ئه ، چۆنکه  پویستی پیانه نده ۆژدا چهدواڕ ی له که گه وبدا و، بزان کۆمه هه
 .ی دواڕۆژن وره گه

 !کان ره سکه لکۆل و ماده ی ئه وه لک یاسا و سنوور بۆ فرۆشتنی خواردنه  دانانی گه-٧
،  و مادانه  و سنووردانان بۆ فرۆشتنی ئه خه ده قه ت به باره ندک یاسا سه دانانی هه

،  ساله) ١٨(خوار  نیان له مه  ته نجان که گه  به و مادانه نی ئهکرد خه ده تیی یاسای قه تایبه به
 فیلمی  ی که مایانه و سینه  ئه  ساڵ، بۆ چوونه١٨کانی ژر  کردنی الوه خه ده ها قه روه هه

.  وانه کانی شه کان و یانه باڕه کردنیان له خه ده ها قه روه هنن، هه کارده سکسی به
ن و،   دیاریبکه و مادانه کان، زیانی ئه یاندنه زیۆن و رادیۆ و راگهف له  ته ها پویسته روه هه

  ن که کان بکه ئامۆژگاریی الوه
و   و له و مادانه  له وه نه دووربکه
م  ر بۆ ئه هه.  سندانه ناپه شونه

 و  لک یانه  گه ش، پویسته سته به مه
ک  بکرن، وه ند بۆ الوان ئاماده به مه
 .هتد...  و  تبخانهرزشی و ک ی وه یانه

 و  خۆشخانه ی نه وه کردنه -٨
  !ت بیمارستانی تایبه

ی  خۆشخانه لک نه  گه پویسته
ت دروستبکرن بۆ  تایبه
ی  سانه و که رکردنی ئه سه چاره

کان  ره سکه کارهنانی ماده تووشی به
لک  ی گه وه ها کردنه روه بوون، هه

رکردنی  سه  بۆ چاره خۆشخانه نه
کان،  کان و ژیرییه روونییه ده خۆشییه نه

،  خۆشانه م نه رامۆشکردنی ئه  فه چۆنکه
  وره  هۆی کۆسپکی گه بته ده
ڵ  گه دا و، له نوخزان و کۆمه له

  خۆشییه و نه پشتگوخستنیان، ئه
خۆشیی  گۆڕدرن بۆ نه  ده روونییانه ده
ندروستییان  روونی و، باری ته شده له
وکات   ئهچ و، و خراپی ده ره به

رکردنیان زۆر گران و  سه چاره
 .بت دژوارده

ژنانی سکپ و  خدان به  بایه-٩
 !درییان چاوه

 ژنانی  خ بدرت به  بایه پویسته
یان بۆ  خواردنی رۆژانه. سکپ

و  تیی ئه تایبه دیاریبکرت، به
  دات به ده شه  گه ی که خواردنانه

ئاگادارکردنی . ی نوسکی دایک کۆرپه
،  یی مندابوون زۆر پویسته رگه شته نه

دایکبوونی منداڵ   جۆری له چۆنکه
سووکی،  دایک بت، یان به قورسی له به

کی  یه وه رچدانه  و په وره کارکی گه
ندروستی  رباری ته بت بۆ سه زۆریده
 و  ساوایه و منداه روونیی ئه و ده
 .   دایکی
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ناس و م تاتایی، ئابووری سه ڕز دوکتۆر موعته به
ن، مانگی رابردوو  نده ی له زانستگه مامۆستای ئابووری له

ی   کۆنگره شداریی له  وتی چین، بۆبه ردانک چووه سه به
و  ی هژا بۆ ئامانج رنجی ئوه سه. جیھانیی ئابووریی

  ، هی م کۆنگره مژووی ئه
 !کشم  راده وه م تاتاییه سه زمانی رزدار موعته له

 وتی چین و  ، چوونهمانگی رابردووم تاتایی،  سه کتۆر موعتهڕز کاک دو به :پ
سازیی  ی پیشه وره وت وتی گه ن حه الیه له کۆنفرانسی ئابووریی کرد که شداریتان له به

گرتنی  ست له  به هموتی چین گیرا و،   بۆچی له که کۆنفرانسه. سترابوو  به وه جیھانییه
  !م کۆنفرانسه چی بوو؟ ئه

   که،''Econometir Society''ناوی   به یه اوک ههرکخر :و
 کی زۆر یه ه  و، کۆمه ی ئابووریناسانی دنیایه وهاترین رکخر وره گه
  .ن یه م رکخراوه ر به  سهئابووریناسانی وتانی جیھان له

  : وه ستۆی خۆیه  ئه ته کیی گرتووه ره ، چوار ئامانجی سه یه م رکخراوه ئه
  .''Econometrica''ناوی  ژورناکی ئابووری بهی  وه بوکردنه -١
  . بریتانیا له مبریج ی آه ل زانستگه گه له A Monograf Seriesی  وه بوکردنه -٢
رشتیکردن و  رپه جۆری دنیا و، سه رمی جۆربه ش هه شه بردنی زانیاریی ئابووریی له ڕیوه به -٣
 .ونکی دنیاش ر پنج ساک له ی ئابووریی، هه بردنی کۆنگره وهڕ به

 . که رتیی رکخراوه به وهڕ  بهدنیبژار هه -٤
م   ئه ی که نهم کۆنگرا کک بوو له  پنج رۆژی خایاند، یه ی چین که  کۆنگره
  م جاره ی ئه ، بیاریدا کۆنگره که تیی رکخراوه رۆکایه سه. بات ی ده وهڕ  به یه رکخراوه

 ئیدی ناب   چۆنکهسترا؟ وتی چین به  له یه م کۆنگره بۆچی ئه. سترت وتی چین ببه له
.  وه وتنه  قۆناخی پشکه  پی نابته وتوو دابنرت، که ریزی وتانی پاشکه وتی چین له
  دوای وته وێ و، له مان و ژاپۆن بکه ی دواییدا توانی پش ئه م سانه وتی چین له

م  ئه. ری دنیا مھنه رهه ی به وره وتی گهمین   دووه مریکا، ببت به کانی ئه کگرتووه یه
شانگھای ی  هاوکاری زانستگه  به  که وه هۆی ئه  بوو به  ئابوورییه وره  گه راستییه

)Shanghai(،تی چین به  له یه م کۆنگره  ئهوه وو، شاره ڕ م شاره داری ئه بچ  
 . دا گا که چوونی کۆنگره ڕوه به ی له وره رۆکی گه

ند جار   و، تاکو ئستا چه وه ڕته که ی ده  بۆکه  ئابوورییه شه  هاوبه م کۆنگره ژووی ئهم :پ
  ؟ نجامداوه ی ئه وه کۆبوونه
تاکو ئستا . گیرت ر پنج ساڵ جارک ده ک باسمکرد هه ، وه یه م کۆنگره ئه :و
ی  کۆنگره .  ئۆروپا گیراوه جی له، پن یه شت کۆنگره م هه له.   گیراوه شت کۆنگره هه
سای  ی دوو له کۆنگره. چوو ڕوه  به ئیتالیاوتی شاری رۆم له  له١٩٦٥سای  م له که یه

ی  کۆنگره.  کانادا گیرا  له١٩٧٥ سای ،ی س کۆنگره.  چوو ڕوه بریتانیا به  له  له١٩٧٠
  له ١٩٨٥سای  ی پنج له کۆنگره. چوو ڕوه سپانیا به بارسلۆنا له  له١٩٨٠چوار سای 

   له م کۆنگرانه دواتر ئه. مریکا ئه
ر  هه له.  ژاپۆن گیران مریکا و له ئه
کی  یه دا ژماره م کۆنگرانه کک له یه

ئابووریناسانی دنیا  زۆر له
ی  کۆنگره  له بۆنموونه. ن که شداریده به

 گیرا، ١٩٩٥سای   له  کهبارسلۆنادا
ناس ی ئابوور١٤٠٠  زیاتر له

  .شدارییانکرد به

  یه  رکخراوهم  ئهئامانجیایا  ئ:پ
یاندنی   گه گرانهکۆن  م جۆره ستنی ئه به له

 وتانی   به هزانیاری و بۆچوونی خۆیان
ن  الیه وخۆ له سازیی، یان راسته ی پیشه وره گه

م   ئهوه سازییه ی پیشه وره والتانی گه
نگاندنی  سه  بۆ هه زراوه  دامه یه رکخراوه

ڕووی  انی و خستنهبارودۆخی ئابووریی جیھ
یرانی ئابووریی  دانی قه رهه کانی سه هۆکاره
  !رکردنی سه و چاره
هیچ  ربه ، سه یه م رکخراوه ئه :و

کی جیھانیی  یه ت و رکخراوه حکوومه
 و،  خۆیه ربه  سه یه م رکخراوه ئه.  نییه
زانستی ئابووریی   به ره دات په وده هه

  دیاره. کی گشتی یه شوه بدات به
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کانی  وته ستکه  ده وردی له  و به وه نزیکه سازیی دنیا له ی پیشه وره وتانی گه
تکی گونجاوی  ی بتوانن سیاسه وه ، بۆ ئه وه کۆنه  ده یه م رکخراوه کانی ئه کۆنگره

ی  وڕوون، بیناسن و، رچاره ره ی به گه ی له و گیروگرۆیانه  و، ئه وه ئابووریی بدۆزنه
مساڵ،  ی ئه کانی کۆنگره گرنگه باسه کک له یه. ن نیشان بکهست ده شیاوی بۆ
توانم بیم زۆر  ده.  وه ته  دنیای گرتووه  که بوو  ئابوورییه یرانه م قه ی ئه وه شیکردنه

 وتان  ک لهرتوانت بۆ زۆ  ده کرا که ته م بابه ر ئه سه ی گرنگ له وه  وشیکردنهباس
  .خش بت سوودبه

ی  وره یرانی ئابووریی، وتانی گه ، قه ی س ساکه ن ئاگادارن، ماوهڕزتا ک به وه :پ
م  ی چاکسازیی ئابووریی، به کارهنانی هندک پۆژه ڕای به ره سه.  وه ته سازیی دنیای گرتووه پیشه

زایان و کارناسانی سیاسی و ئابووریی،  شاره هندک له.  کراوه بنه  بنه یرانه م قه هشتا ئه
تی  رۆژهه  له  جیھان، بۆونه  له ی تازه وره نگکی گه سازکردنی جه ، به یرانه م قه  ئه ڕیانوایه باوه

ند  سازکردنی چه تی زۆر و به شیمه ن حه ڕووخانی هندک رژمی دیکتاتۆری خاوه ناڤین به
  !  چییه وه یه م باره  له بۆچوونی ئوه. کرت ده ر سه  چاره تکی تازه وه ده

ی  وره یرانی گه ا، چوارجار تووشی قهوودرددسای راب دووسه مریکا، له تی ئهو :و
یرانی  قهم  دووه.  روویدا١٨٧٣سای  یرانی دارایی له مین قه که یه.  مای و دارایی بووه

 روویدا، ١٩٤١ تاکو ١٩٣٠کانی  ساه م له یرانی سیه قه.  روویدا١٩٠٧سای   له وره گه
  وره یرانی مالی گه اتک قهرک هه.  روویدا٢٠٠٩ بۆ ٢٠٠٧ی یران سا دوایین قه

ند   چه  پویسته ئمه.  وه ته وڕووی دنیاش بووه ره  به که یرانه مریکادا روویدابت، قه ئه له
یرانی  قه  له رترکه یرانی مای زۆر زۆر ورانکه م، قه که یه: رچاوبگرین به شتک له
یرانی مالی، یان ئابووریی،  قه مریکا به شبوونی ئهڵ توو گه م، له دووه. ئابووریی

دا  وه ره سه  له دا بخشنن که وتانه و رکه ر چاوک به گه ئه.  وه گرته  دنیاش ده که یرانه قه
 سایان ٣٠نیا  بوو، ته م، زۆریان نوان نه م و دووه که یرانی مای یه م پکردن، قه ئاماژه

. یان کشا  ساڵ درژه٧٠ی  مدا ماوه م و چواره یرانی سیه نوان قه م له نوان بوو، به
  وره بواری ئابووریی گه مۆ زانست له  ئه  که یه وه ی ئه بگومان هۆکه

)Macroeconomics(،که  گهک زۆرترۆکه  ئه وره ئابووریی گه. رابردوو  له لم  

ت  کی تایبه یه ک وانه کاندا وه زانستگه له
کانی  اتکدا پش ساهک له. خوندرت ده

  .بوو  وانه١٩٣٠
 و  ، وانه١٩٣٠کانی  یرانی ساه قه
کجار زۆری تدابوو،  زموونکی یه ئه
وی  مریکا و بریتانیا هه  وتانی ئه که

 و  و وانه  بتوانن له زۆریاندا که
کاتک . ربگرن کوه  که زموونانه ئه
 ٢٠٠٧سای   له م دواییه یرانی ئه قه

رنجی  وردی سه روویدا، به
یرانی  دانی قه رهه کانی سه هۆکاره
ش  وه وه و، ئه  یاندایه١٩٣٠کانی  ساله
انن  چلۆن بتو تیکردن که یارمه
 ر سه چاره ی پ که  ئابوورییه یرانه قه
کانی  زموونه کارهنانی ئه به. ن بکه

 مانگ، ١٨ڕبوونی  پشوو، دوای تپه
ن  وتانی خاوه لک له تیی گه یارمه
که یرانه قه  خۆیان له ، کهیکرد که هشک  

  . وه ره ده بھننه
ی  مریکا و وتانی دیکه ئستا ئه

یران  قه  له، وره سازیی گه ن پشه خاوه
م هشتا  ، به وه ره ده ته هاتوونه

  ونه  بکه یانتوانیوه تیی نه واوه ته به
هشتا . ی ئابووریی شه رهی گه سه
% ١٠  ی بکاری له رژه

ک  هشتا خه.  وه خواره ته هاتووه هن
   که ڕه و باوه ر ئه  سه ته هاتوونه نه
ن و،  رج بکه کانیان خه بترس پووه به

هۆی . بت ترسی دواڕۆژیان نه
یرانی ئابووریی   قه یه وه ش ئه مه ئه

ک  یه زووالناچ و، تاکو ماوه
تکی  نیا سیاسه ته.  وه منته ده

ی  توانت ماوهب   که ئابووریی دروسته
ر  گه ئه.  وه  کورت بکاته که یرانه قه
مریکا  تی ئابووریی ئه ماشای سیاسه ته

ین،   بکه یرانلدراوی دیکه و وتانی قه
  ی که  ئابوورییه ته و سیاسه بینین ئه ده

یانبژارد، زۆر راست   هه٢٠٠٩سای 
ت  وه  ده ویاندا که هه. و دروستبوو
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کاندا  گشتییه  و شونه  و جاده  و رگه  و قوتابخانه خۆشخانه بواری سازکردنی نه له
.  راگیرا که یرانه ندنی قه سه ره وتی په  مانگ ره١٨ بوو دوای  وه ئه. ڕ گه  بخاته رمایه سه
ر  گه  ئه  هات که وه جیھانییه ی JWF ن الیه  له ی که و ئامۆژگارییانه م دوای ئه به
ی تووشی   باشه ته و سیاسه بن، ئه رشکست ده وا وه  ئهبن، کاندا نه رزه بیری قه له
   باشه ته و سیاسه  واز له تانه وه و ده  ئه  که وه هۆی ئه  بوو بهترسی کرد و، مه

ئاکامدا  له. ستنیشانیانکردبوو  ده که یرانه رکردنی قه سه  بۆ چاره  که بھنن ئابوورییه
،  یه هه  وه ترسی ئه ی رۆی و، ئست مهو کز ره مریکا به  ئابووریی ئه جارکی دیکه

 .  وه داته رهه یرانکی نوی ئابووریی سه نوێ قه رله سه
کان  ته  حکوومه ت، پویسته ی خۆی گۆڕی و ده که  بۆچوونهJWFدا  م رۆژانه له

. ن ی خۆیان بکه که ی ئابووریی وته شه گه کانیان، چاو له رزه قه  له وه بری بیرکردنه له
وتان  تی ئابووریی به  سیاسه ه هه  بهJWF   که م جار نییه که  یه مه ، ئه انی باسهشای

  .کات پشنیاز ده
گرن،  وتی ئابووری هه تی چه سیاسه تان واز له وه ر ده گه دام، ئه ڕه و باوه من له

ن،  کهج ب  جبه که یرانه ی جیھانیی سازبکرت، قه نگکی دیکه ی جه وه بئه توانن به ده
  .ی جیھانیی نگکی دیکه  جه وانه ین، له موو شتک بکه ڕوانی هه ب چاوه رنا ده گه ئه

دژی ئران  گوشاری ئابووریی له ت به باره یی سه وه ته ی نونه مساڵ، بیارکی تازه  هاوینی ئه:پ
م هیچ  ، به رچووه دژی ئران ده  له م جۆره ندین بیاری له زانین پشتر چه ک ده وه. رچوو ده

 باسی  وه گاته وکات و ئستاش به رژمی ئران، ئه.  بووه ر رژمی ئران نه کیان بۆسه رییه کاریگه
  !؟  چییه وه یه م باره  له بۆچوونی ئوه.   کردووه م بیارانه موو ئه هه له

  ویانداوه یان هه ین، زۆربه کانی پشوو بکه تییه وه  نوده ماشای بیاره ر ته گه ئه :و
کی   چه ندیی به توانت پوه  ده ئابووریی ئران، که  له شه وبه ر ئه سه نه  بخه که خنه ره
ی پشوو، زیاتر گوشاری سیاسی بوون و،  و بیارانه ، ئه ربۆیه هه.  بت وه تۆمییه ئه

  ی قورستربوو له که باری سیاسییه
  ئران وتکه. ی که  ئابوورییه نه الیه

.  وه وته  نه  به ستراوه ی به که ییهئابوور
ر  سه ر گوشاری ئابووریی بخرته گه ئه
  رگه وا ئران ناتوان به ، ئه شه م به ئه

ر  گه  ئه وه وانه پچه به. بگرت
ر  مارۆدان، یان گوشار بۆ سه گه

وا  ، ئه وه گرته وت نه رتی نه ئران، که
  رجۆره ر هه رامبه به توان له ئران ده

. کیدا خۆی رابگرت ره شارکی دهگو
ر  ورکی کاریگه  ده،وی سامانی ژرزه

ش  مه گت، ئه ئابووری ئراندا ده له
ی  سته ی داروده وه  بۆ ئه که هۆیه
رتیی ئران تاکو ئستا  به ڕوه به

کان ب  تییه وه نوده بیاره یان به گاته
م  به. گرن رنه هند وه کان به و، بیاره

مریکا  ی ئه م جاره چ بیاری ئه هود
رتی  ر که کانی بۆ سه یمانه و هاوپه

 راست بت،  مه ر ئه گه ئه.  وتی ئرانه نه
ریی  دا کاریگه درژماوه وا له ئه
ر ئابووریی ئران  ی بۆ سه وره گه
  . بت ده
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 و ری وه و بیرهی ژیان  ورتهک

رین و، ی د رگه  پشمهی روانگه

  تکاری کورد سیاسه

  ریی، ردار پشده رزدار سه

  !یلوولدا می شۆرشی ئه رده سه له
ین   که  دهبوونتان ردار، سوپاسی ئاماده ڕز کاک سه به

 ین که داواتان لده. ڕزتان ڵ به گه  له ژهوتوونجامدانی  بۆئه

  .ن  باسبکه ی کۆنگره روه ه  بۆ خونهان ژیانی خۆت ک له یه کورته

 کوستانی کلی  له ١٩٤٨ هاوینی سای   له:و
 ر ن پشده نوا کاته  ده ری نوان عراق و ئران کهوسنو

ی ردوو دیو  هه  لهمو ناو  مدایک بوو شت له رده و سه
س و وو نفو و کۆلکه  نوسراوهت باشوور و رۆژهه

 . یه  ههمردوو الش پاساپۆرتی هه

  ١٩٦٣ سایدا ١٥   و له١٩٥٣ سالیدا ٥  ردار له سه
گرت و   ههمک  چهمشونی باوک  سایدا له١٥ی ن مه ه ت له

ی  ناوچه ساڵ لهی دوو ل، ماوهویلو  شۆڕشی ئه  لهمبووشدار به

ر  سه نگه رووی سه هیدانی سه ی دۆی شه رو بنکه پشده

 نوان یکی ره ، دوای دروستبوونی دووبهم بوو رگه پشمه

 ی وه انهر  و گهفای بارزانی ال مسته دو مه حمه ی برایم ئه سته ده

   لهمست  ده١٩٦٥سای  ر له ی پشده ت بۆ ناوچه وه ده

بۆ    قوتابخانه وه همگرت و رۆیشت تی هه رگایه پشمه

  .م که پدانی خوندنه درژه

و دوای  خوندن   بهمدا ی دووساڵ درژه ماوه

تی عراقی  وه د بۆ پاڵ ده حمه ی برایم ئه سته ی ده وه رۆیشتنه

ر،  ی پشده رپرسی قوتابیانی ناوچه  به  بهم،  بوو١٩٦٦  له

  ، هاتنه)اللی جه(گوتن   پیانده د که حمه ی برایم ئه سته کاتک ده

 متاو کردو  ناچار بوو نگه  تهمنیان،  دزه رو قه ی پشده ناوچه

   به وه مهشاخ و بب  وه ۆمه و برمبھج  به قوتابخانه

ی و هز ن  له رگه مهوارترین پش خوندهک   وه،و رگه پشمه

ند مانگک شۆڕش  ، دوای چهرامک ماشا ده ردا ته ی پشده کاوه

 هاوکاری   به وه نی کرده مه قه و ته کادیمیای تۆپخانه ئه

و   بۆ ئهم نردرا،شی ئرانی رته ل و ئهرانی ئیسرائی فسه ئه

، مرچوو م ده که یه  بهو دوای چوار مانگ خوندن،  کادیمیایه ئه

   .بوو دا گفتووگۆ هه مه رده و سه ی له وه  ئهر به له

 )١٩٦٧(  

ی  رده روه دیمیای په که ، ئه کادمیایه و ئه  لهونمرچو دوای ده

و  کرد لهمشداری ، به  ئاراوه  هاته مامۆستای قوتابخانه

ستھناو  ده  بهمم که ی یه ش پله ش و لره یمیایهکاد ئه

ش  ی شه ، ماوهپمپاردسیان  ی بتواته  قوتابخانهتی همامۆستای

ی  وه گیرسانه  تاکو هه وه  گوتهرسم دا ده و قوتابخانه مانگ  له

 تیی ه مامۆستای  لهمست  ده هو ، لره١٩٦٨هاری سای   به ڕ له شه

  کداری له و ریزی هزی چه ن  وه چوومهگرت و   هه قوتابخانه

 سی ٣٠ی  ک یه زه فره ی مه رمانده  فه  بهم، بوو هزی بتواته و

  یه و ناوچه  لهمناودار رچاو و ڕکی به ند شه یی، چه رگه پشمه

 مپچکی ئار شۆڕشدا چه  له  کهمس بوو م که که کردو یه

  وه همدواییدا رۆیشت شکری عراقی و له کارهنا دژی له به
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کانی   تۆپه کک له رپرسی یه  به  بهمر و بوو ی پشده ناوچه

  . ''هزی کاوه''

ند تۆپبارانکی   چه  له کردوهمشداری ش به  کاوه هزی له

ڕی دۆی   شه تی له تایبه ڕکدا، به ند شه شکری عراقی و چه له

 کۆتایی   لهو  ڕ ی شه ره بهرپرسی   به  بهم بوو هیدان که شه

   به شاند که شکری عراقی وه  له  لهمانستکی باش دا ده١٩٦٩

یلول   شۆڕشی ئهکانی وره  گه ڕه  چوار شه کک له یه

شکری عراقی   لووتی له وه شکرییه رووی له کراو له دیاریده

تی عراقی شۆڕ کردو گفتوگۆی  وه  ده ری به شکاندو سه

  .  ئاراوه ی هنایه١٩٧٠

 ی ئازاری ١١انی ی تی عراق به وه  ده ی که وه دوای ئه

وانی سنوور  وجی پاسه ه ف١٢و  وه کردهی بو١٩٧٠سای 

وانی   ی پاسه١٢وجی   فه ر له فسه  ئه  بهم بووا،دروستکر

شدا ژیانی  دهن روبه و سه ر له رو هه ی پشده هناوچ سنوور له

  . پکھنامری ههاوس

ی  ی ناوچه رمانده سۆمیرخانی فه و حهمن تکچوونی نوان 

دا  ١٩٧٤ سای   و له م هو هن دوورخستهۆی بوو بهر،  پشده

م  که ڕدا  یه ی شه وه گیرسانه هه ک و له  هزی باه  چوومه

لی  لی عه گه''ر چیای  سه  کرد لهمشکری عراقی تۆپبارانی له

م  که  یهمان توانی وگ تی سلمان به هاوکاری عیزه ، به''گ به

 ،ین کهداگیر ب'' بخاڵ''ری سه راق لهشکری ع ی له بنکه

 موو، ب ور رژم  سه  تۆپباران و هرشکردنه  لهموام بوو رده به

ی  رمه  گه ڕه و شه ی شۆڕش له  چاوساغی تکای تۆپخانه به

  وام له رده به ی وه تی، دوای ئه کایه واندزو باه ی ره ناوچه

، ''ندرن هه''کانی بناری   ربازییه  سه ر بنکه  بۆ سهومهرشدابو

،  وه لغامه ئه) مین( ناو بستانی  هموت  که١٩٧٤ ی ١١ مانگی  له

او  شکمستک و قاچک ، دهمبریندار بوو   پارچه٣٥  به

  ته ش بووه وه و ئه وتووه   کهمی پشت  ببهر کیش به یه پارچه

مۆ   و تاکو ئهمش پی له  الی چه ئازارکی زۆر لههۆی 

و ئش و  ی ئه هو مکردنه  بۆ که وتوه که ستنه رمانک ده ده

  . مه ی هه ئازاره

   دا  له١٩٧٥ ی ٣گی  مان یلولدا له سی شۆڕشی ئه ره  هه له

وستی شای ئران  ، ههمشت بوو رده ی سه خۆشخانه نه

  وه هڕم هبگ  وه تاه ی به ستوپی شکاو و باخه  ده  بهمکردوایل

  .ر ی پشده ناوچه

ری  سه ریکی چاره وام خه رده رو عراق به ی پشده  ناوچه له

نی باری دروستکردکارو  بهمکردست  دهم بووم،کانی خۆ برینه

 زۆر مستھناو باری ئابووری ده  بهموتن رکه ، سه ونداو پردو به

کانی  ره نگه ر هاوسه سه  بهم که شکی داهاته  گۆڕا، به باشی به

  م کردهشکیش شکردو به دا دابه که ژارانی ناوچه پشوو و هه

  .تی ی کوردایه ستمایه ده

شکی  نی بهسی رژمی شای ئران و ئازادکرا ره دوای هه

کشانی   هه کرد له نهش  ببهمتی کوردستان، خۆ رۆژهه

  یانده گهمکات و ساتی خۆیدا خۆ ئازادی و لهسی  فه نه

 حیزبی دمۆکراتی یتی کوردستان و هاوکاری رۆژهه

 دروستکردنی   لهمشدار بوو  کرد، بهمکوردستانی ئران

می ندا  ئه  بهم بوو و و حیزبه شکری ئه ی نیزامی و له کۆمیته

شت،  رده ی سه  نیزامی ناوچهرپرسی ی نیزامی و به کۆمیته

ناوی تیماری  دا، به و حیزبه و ئهن  له وه  مانه مانگ٩دوای 

 متی کوردستان  و رۆژهه دمۆکرات کانی حیزبی ئازاره

  .ن نده  بۆ لهمجھشت و رۆیشت به

   له وه  کاتهو ر له و، هه یی راسته وه ته ک کۆردکی نه  وهمن

  ڵ وته گه ی دیپلۆماسی لهیند وه پ  به مکردووهست ن ده نده له

و پشنیاری گۆڕانکاری جوغرافیایی و  کان، پۆژه رۆژئاواییه

ن، سووریا، کانی عراق، ئرا ره داگیرکه شکردنی وته دابه

ی  خشه م و نه رده  به ته  خستوونهمتورکیا و ئازرباینجان

  وه رزه شیکردون، به و پشکه  کشاوهم وره کوردستانی گه

  . کراوهمکان  پرۆژه پشوازی له

می  رده سه خۆیی، له ربه ی سه وپشبردنی پۆژه ره بۆ به

ردستان و وتی کو ی نه  پۆژه١٩٩١ سای  دا له که وه کۆڕه

 یانر پشوازی ماوه ، جه ئاراوه  هنایهمتی موس ی ویالیه پۆژه

وی دزینی  گرتوو ههمان لی کان رگه م حیزبه د بهلکر

 خونی کورد   به که ۆژهویست پم  نهمنیان دا،  که پۆژه

   ساه٢٠ی  ن و ماوه نده  له وه همرا گه  وه ر ئه به له، م وربکهسو

ندین کتبی  دا چه یه و ماوه  کوردستان، له وه ته همراو گه نه

ش کتبی ل   شه   نووسیوه، کهممژووی و ئابوری و سیاسی

  . چاپکراوه
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شوازی .  بوون رگه یلوولدا پشمه  شۆرشی ئه ڕزتان له  به:پ

 و  وره  هیچ ده  چۆن بوو، ئایه دا مه رده و سه رگه له رگرتنی پشمه وه

  وه کی خۆیه  چه  و به سه ر که ئارادا بوو، یان هه ک له یه رده وه ره په

  . بت رگه  هزی پشمه ڵ به یتوانی تکه ده

بوو تا  تادا شۆرش، شۆرش نه ره  سه راستیدا له  له :و

  رنامه  به  به رگه و پشمه ی جۆراوجۆر دابژی رنامه به

 بۆ ینی مه قه ک و ته ی بکات یان چه رده روه ربگیرێ و په وه

  .دابین بکات

) کان گ و شخه ئاغاو به(کان  شایره تادا عه ره  سه له

پشتیوانی  کانیان به یهوی شکرانی زه ترسی جوتیاران و دابه له

ای ف المسته ڕین و مه تی عراق راپه وه  ده ساواکی ئران له

و قبویان  ک پشه خۆیان و وهو ن زۆر راکشایه بارزانیان به

  ندی به ک حیزب پوه ش مانگک پارتیش وه کرد، دوای شه

 کرد،  وه کانه رۆک خله  سه ندک له فای بارزانی و هه المسته مه

 ناو   کوردکان و پۆلیس هاتنه ربازه رو سه فسه  ئه وه ی ئهدوا

وی  و رره ره  به ڕینه و راپه  ئه  ورده و ورده که ڕینه ریزی راپه

  .شۆرش رۆیشت

ک و  کان چه گ و شخه نھا ئاغاو به تادا ته ره سه له

ری  ی نۆکه  شوه کانیان له کداره بوو، چه کداری خۆیان هه چه

تی و  ک بۆ کوردایه  نه،گرتبوو  ههانکی بۆ ئاغاکانیان چه

  .شۆڕشگری

بوو، دوای  کداریان نه ک و چه کان چه حیزبییه

کی   چه رباز و پۆلیس به رو سه فسه ی ئه وه ره ده هاتنه

ر  ، هه وه  ناو رکخراوی پارتییه ندکیان رۆیشنه  هه وه خۆیانه

دا  هک ناو شۆرشه  له و خزمخزمنه  بابانه رتاوه سه له

  دروستبوو،

  :بینرا دا ده که ناو شۆرشه کی له ره چوار بای سه

  ).گ و شخ ئاغاو به(کان  شایره  بای عه- ١

  .فای بارزانی المسته  بای مه-  ٢

  .کان  بای پارتی و حیزبییه-  ٣

  .کان رباز و پۆلیسه رو سه فسه  بای ئه-  ٤

 بوو و کدارکی زۆر باشیان هه کان چه شایره بای عه

 ئرانیش  کیان له شکیان چه و تروپبوون، به کۆکوپۆشته 

  .  وه هووشیان بۆ باب چانهوگرتبوو و مور وه

رگ و  و جلوبه  م بوو و بپاره کیان که فا، چه مستهال بای مه

کردو  خو ده کان به شایره  عه جاڵ بوون، خۆیان به رهرووتو

  .وت که ستده وان ده ر له نیشیان هه مه قه ک و ته چه

 خراپی ژیانیان  ا زۆر بهتاد ره سه کان، له حیزبییه

  ی کاتیان له و داهات، زۆرینه ک، بپاره برد، بچه دهر سه به

رجکیان  موو خه بردو هه ر ده سه کاندا به شایره خانی عه دیوه

  .وان بوو ر ئه سه له

تادا وزعیان  ره سه کان، له هربازو پۆلیس رو سه فسه ئه

شی ژیانی خۆیان پبوو،  و به  پۆشتهۆکوباشبوو، ک

یان  ڵ خۆیان هنابوو، ده گه کی خۆشیان له شیان چه زوربه

قید کافی،  قراوی، عه زیز عه م عه ده مقهک  رزی وه به ری پایه فسه ئه

  و به الل قید نافیز جه گید، عه قید عه شر، عه ه قید نوری که عه

  .  رزی تر به ری پایه فسه یان ئه ده

 ،ک خۆی رکخستبوو یه شوه ی به که ر یه  هه و چوارباه ئه

رگی خۆمایی کوردییان  مووی جلوبه ر هه تادا هه ره  سه له

س  م که ژار بوو، که  ههک دا خه مه رده و سه ر بوو، له به له

بیرم  کراب، دته نه دڕاب یان پینه ی نه که رگه  جلوبه بوو که هه

ر  ی پشده فا هات بۆ ناوچه مستهال  مه١٩٦٣ سای   له که

ژار  ڵ مام هه گه ڵ بوو، له گه  بارزانی و بادینی له٥٠٠ی  نزیکه

ال  رگی مه نھا جلوبه  ته سه  که٥٠٠م  رۆیشتین بۆ دیتنی، له

  .کرابوو  نه درابوو پینه فا نه مسته

  ،وره کراغای گه خانی بابه دیوه  له١٩٦١ سای  خۆم له

سی  کهک و یه  وه رگی دراوه بهجلو  به وهبانیم دی الل تاه جه

کراغا  کانی بابه ویش تاپکی پبوو، کوڕه ڵ بوو ئه گه له

ڵ نارد  گه کداریان له ندێ چه خشی و هه یاکیان پبه رانکوچۆغه

  .بۆ گوندی هرۆ

   که١٩٦٣ رۆیشت تاکو سای  یه م شوه  به که بارودۆخه

ردوک بای  کان هه فا و پارتی و حیزبییه المسته بای مه

کرد و بۆخۆیان ربازو پۆلیسیان الواز رو سه فسه شایرو ئه عه
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شی   به وه ست، لره ده یان گرته که تی شۆرشه سه ده

  ندێ له و رکخستن رۆیشت، هه ره  به  ورده  ورده رگه پشمه

کرد،  یانده رگه راتی هزی پشمه به ڕوه کان به کورده ره فسه ئه

کانیش  سهربازو پۆلی سه

،  وه رگه ریزی پشمه نو رۆیشتنه

رگی خاکییش   به  ورده ورده

سکیش  ر که یدا بوو، هه په

رگی   به بایه توانای کینی هه

ش مانگ  شه کی، به خاکیی ده

تی  ندێ یارمه جارک هه

ویش   ئه دا که یان ده رگه پشمه

پوکی الستیک، شی  ر به هه

ڕوتوتن و سیگاری  یان په

  .کرد ده

   وه١٩٦٣  له

   ئاراوه،  هاتهیفرۆشی رگه پشمه

شکی زۆری  کی دروستبوو، به ره بهجۆرێ، دوو ی به که یهر هه

،  وه  کرده وه تی عراقه وه ده ندییان به کان پوه شایره عه

ت،  وه  نوده وه ڕانه کان گه رو پۆلیسه فسه شکی زۆری ئه به

ن و ڵ بارزانی لکترازا گه تی پارتی دمۆکرات له رکردایه سه

ی ''ساواک''کرد،  تری تاوانبار دهوی جۆرک ئه ی به که ریه هه

ک   وه رگه کرد، هزی پشمه ردوو الیانده  هه ئران یاریی به

کان بوو،  ره ریکی پاراستنی به هزکی شۆرشگیر خه

  یان به رگه کانیش، پشمه فرۆشه  رگه خۆر و پشمه دزوموفته

تی،  رگایه  بۆ پشمه  بھاتبایه سک که که. هات ده هیادا ن خه

  بایه کی پنه ر چه گه ، ئه ڵ خۆی بھنابایه گه کی له بوو چه ده

تی  بوو خزمه و ده وه مایه کی ده ب چه کی زۆر به یه ماوه

  . کانی بکردبایه کداره چه

  وه به رگه وریزی پشمه ن دا رۆیشتمه مه رده و سه لهز  ئه

هیدانی   دۆی شه مان له که ، بنکه  وه رگی خۆمه بهجلوک و  چه

ک  یه رگه  پشمه٣٠٠ی  ر بوو، نزیکه سه نگه ی سه ناوچه

. ردابوو به رگی خاکیی له  به رگه نھا پنج پشمه بووین، ته ده

مالزم (ناوی  رکی کورد بوو به فسه مان ئه که ی هزه رمانده فه

  ره فسه  ئه ک بوو لهک رکوک و یه کی که  خه که) تاریق

رو ئازاو  روه کی زۆر کوردپهکانی کورد، پیاو لھاتووه

  ڕی به ی مالزم تاریق باوه وه ر ئه به شیرین بوو، لهخون

ک لی  موو الیه هه بوو، به شایری نه می عه تی و سیسته حیزبایه

یان پیالنی جۆراوجۆریان بۆ داڕشت تاکو   خۆو ده وتنه که

  . ت وه  بۆ نوده وه یهنا پایان پوه

م  دا، به کانی ده تی حیزبییه ئاشکرا یارمه ساواکی ئران به

  رگه دا، هزی پشمه فاشی ده المسته تی مه دا یارمه رده ژر په له

رپارزیی  نگه تی و سه ر، کوردایه روه ک هزی کوردپه وه

تی،  رکردایه  فرتوفی سه ر بوو له به کرد، بخه خۆیده

خشی و  به تی گیانی خۆی ده  بۆ کوردو کوردایه رگه مهپش

ت و کورسی و  سه تی بۆ ده رکردایه زانی سه یده نه

  .ن ده  کوشت ده  به رگه پکرن پشمه باخه

ی   کایه کان و هاتنه شکانی حیزبییهکدوای ت

،  دواوه  به١٩٦٤سای  فای بارزانی له المسته تدارتیی مه سه ده

رۆژ  تی بۆ بارزانی زیادکردو رۆژ به ن یارمهساواکی ئرا

رگی خاکیی  رۆیشت، به  ده وه و بووژانه ره  به رگه هزی پشمه

توانم  کرا، ده شده دا دابه رگه ر پشمه سه هات و به  ده وه  ئرانه له

رگی خاکیی   به رگه موو هزی پشمه  هه دواوه  به١٩٦٥  بم له

کان و  ر بنکه سه ک به هشایریی  عه ک شوه پۆشی و وه

  .شکرابوون کاندا دابه ره به
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   ئیسرائیل له فای بارزانی له المسته ی مه وه دوای نزیکبوونه

کان پشنیازی رکخستنی هزی   ئیسرائیلییه،١٩٦٦

ال   مه نیان به مه قه ک و ته ی چه وره ی ده وه و کردنه رگه پشمه

ی ئران و  خانهی   ناوچه  له١٩٦٧ سای  فا کرد، له مسته

رانی ئیسرائیلی  فسه  هاوکاری ئه سرێ به ران و قه حاجی هۆمه

و  و منیش له وه نی کرایه مه قه کی تۆپ ته یه وره ند ده چه

  . شداریمکرد دا به ورانه ده

م  و رکخستن رۆیشت به ره  زیاتر به رگه  پشمه وه لره

  نۆک بۆ زان و دزو ترسه رپرسی زۆر خراپ و نه به

 نان و دۆ و  رگه نران، پشمه  داده رگه تی پشمه رایه به روه به

نی نداما و ئه رگه رپرسی پشمه وت، به که ده نهست پیوازیشی ده

  .س بووبوون ره خواردن وه برنج گۆشت تیش له رکردایه سه

 و سوپای  رگه ڕوشۆری نوان پشمه  شه ت به باره سه: پ
موو  هه  له رگه ڕی پشمه  شه ئایه. ری عراق بۆمان بدون داگیرکه

  وه تیی گشتییه یه رمانده ندکی فه ن ناوه الیه کان له رمه هه
ر  ڕژرا، یان هه ی بۆ داده خشه کرا و، پالن و نه رشتیده رپه سه
پی بۆچوون و  رت و ئامیرهزک به  و ئامرکه رمانده فه

  ! ؟ وه بووه وو دهوڕ ره کانی دوژمن به ڵ هزه گه ی خۆی له وه لکدانه

  ڵ رژمی عراقیدا به گه یلول له کانی شۆرشی ئه ڕو شۆره شه :و
   :ڕی په ند قۆناغکدا تده چه
  .شایر تدارتیی عه سه  قۆناغی ده– ١
  .کان ره فسه تدارتیی ئه سه  قۆناغی ده– ٢
  .کان تدارتیی حیزبییه سه  قۆناغی ده– ٣
  .کانی فاو کوڕه المسته مهتدارتیی  سه  قۆناغی ده– ٤
رۆک  شایردا، سه تدارتیی عه سه  قۆناغی ده له

کانیان  ڕه شایری شه ی عه شوه کان بۆخۆیان به شایره عه

کرد،  یان ده که ڕه دی شه نابه ندکیان به  کرد، هه ده

کرد،  یان ده که ڕه  شه وه تییه دکی کوردایه به ندکیشیان پ هه

ندی بازیان کوخا سمایلی  ربه  ده  روویدا له ڕ که م شه که یه

ی  که ڕه تی شه دکی کوردایه کرد و پ به رشتیده رپه الن سه ته

هید بوو، ئاغاکانی  دا شه ڕه و شه ی برای له مه حه و کاکه کرد

ڕکی   شه١٩٦٢   له یداوای نزیک رانیه  سه رو بیتونیش له پشده

شکرکی  ش له وه  له جگهت کرد، ب وه ڵ ده گه رمیان له گه

گ و  ن به سه ری حه فا بۆ سه المسته  هاواری مه زۆریان نارده

رۆک   سه ندک له ڕ، هه  بۆ شه وه وێ مانه ند مانگک له چه

گاو حوسین و  رمه ک حاجی برایمی چه کانی وه شایره عه

ت  وه  ده کانی کوردستانیان به ره ر سورچیش شاخ و به عومه

  .فرۆشت

کان  ره فسه کاندا، ئه ره فسه تدارتیی ئه سه ناغی ده قۆ له

رشت و  کان داده ڕو پکدادانه رکوپکی پالنیان بۆ شه زۆر به

 ١٩٦٢ سای   له نهوشکاند، بۆنمو شکری عراقیان ده تی لهولو

فین  قراوی ئامیر هزی چیای سه زیز عه م عه ده  مقه١٩٦٣بۆ 

ڕدا بوو تاکو توانی  شه لهش مانگ  تی عراقی شه وه بوو، ده

هۆی  ش به وه ندرن داگیر بکات، ئه می چیای هه شکی که به

شکری   له رگه، ک و خۆراک و ئاو بۆ پشمه می فیشه که

زیز  م عه ده ستھنا، مقه ده وتنی به رکه تی عراقی سه وه ده

ناو ریزی  رکی ئازا له نگاوه رو جه روه ک کوردپه قراوی وه عه

 نانی وشکی  رگه ک پشمه کردو وه ڕی ده دا شه هرگ پشمه

  .خوارد ده

و  کاندا، خزمخزمنه  تدارتیی حیزبییه سه  قۆناغی ده له

زان  نۆک و نه ، پیاوی ترسه  ئاراوه ری هاته گه سته وده سته ده

ش  وانه ی هز، ئه رمانده  فه کرده ندامی حیزبیان ده رداو ئه شه له

ند   چه کانیان له بھه ڕ و، جه  نزیک شه رۆیشتنه ده بۆخۆیان نه

زیز  م عه ده  دوای الدانی مقه نهوگیرا، بۆ نمو رۆژکدا ده

   کرایه بابه رده فین، عومه یی هزی سه رمانده ه ف قراوی له عه

ڕ، چیای  رگری و شه  بهب ویش به و ئه هزئامیر

تی  وه شکری ده ھشت بۆ لهج ی به تسوتانی کۆیه یبه هه

ی هزی  رمانده بانی فه الل تاه  جه وه کی تره الیه راقی، لهع

 ب  ی که یدا بکه سک په م ناتوانی که شارباژر بوو، به

دا رک نگه نو سه ڕک، یان له شه ه یان ل ، ره  به بانیم له الل تاه جه

  . دیوه

فای بارزانی و  المسته تدارتیی مه سه  قۆناغی ده له

   له وه واندا مابوونه ڵ ئه گه  له ی که رگانه و پشمه ا، ئهکانید کوڕه

،  وه تی و بارزانیدا مابوونه و کوردایه  کوردیویستی خۆشه

کانی  فای بارزانی و کوڕه ال مسته ک مه یه هیچ شوه م به به

تی عراقی  وه ڵ ده گه  له کردووه ڕکیان نه  هیچ شهیشداری به

ی   یشدا، دوو بازنه١٩٦٦دوای سای  دا، لهیلول  شۆڕشی ئه له
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بارزانی و بادینیان دروستکردبوو بۆ پاراستنی خۆیان، 

نۆک و  هزان و ترس  نهیسکی بارزانی ند که م چه که ی یه بازنه

 هیچ یشداری  هیچ کامکیان به ز که ئامیره دزیان دانابوو به

وانیش  و ئه وتنه که ده کان نزیک نه ره به کردبوو، له ڕکی نه شه

رپرسیاری   به کرده کانی خۆیان ده گرو خزمه هه سینه مه

ڕ و  شه ک به یه رگه  پشمه ر بیانزانیبایه گه خۆیان خوارتر، ئه له

و ئامیر  برد، ناوی ئه نویانده کات له رده تی ناو ده ئازایه

مین  ال ئه عبان و مه لی شه سۆ میرخان، عه حه(ش  و بازنه ی ئه هزانه

  ).بووبارزانی 

هز، ر ئامی کانیان کردبوو به  بادینیهمیش، ی دووهه بازنه

 بارزانی و  هزهریمتر گوی بۆ ئام  که رگه ی پشمههز

ی  وه ههۆی ئ  بوو به و ناکۆکییه گرت، ئه کان راده بادینیه

ندێ   هه.شکری عراقی ست له ده وته ی چیاکان بکه زوربه

گویان ڕدا  سانی شهگیر کاتی هه بوو له ش هه رگه پشمه

رگرییان  هک شۆرشگرک ب و وه  هزانهو ئامیر  ئه دایه ده نه

ککی  ش یه وانه ی ئه ونهوکرد، نم دهخاک نیشتمانی خۆیان له

سۆ میرخانی  ڵ حه گه  نوانم زۆر خراپ بوو له  که ک منه وه

ک شۆرشگکی   وه، دا١٩٦٩  و له '' هزی کاوه''ی  رمانده فه

رگری و  هۆی به یدان دا بهه ڕی دۆی شه شه هدسۆزیش ل

ستم  ده وته  که که ره رپرسیارتیی به  به  وه که ره هشتنی به نهج به

فای بارزانی  المسته م پاراست، تاکو مه که بھه و جه

شکری عراقیمان  هاوارم و له کانی خۆی نارده  وانه پاسه

  .تکشکاند

ی که  وه  هۆی ئه ، بوو به وه ره ی سه و هۆکارهانه ئه

و پالنکی داڕژراو دابنن   پۆژه توانن کان نه ی هزه رمانده فه

  .شکری عراقی بۆ تکشکاندنی له

.   بووه رگه  پشمه١٥٠٠٠٠نی  یلوول خاوه گوترێ، شۆرشی ئه  ده:پ
 و،  وره کداری واگه  هزکی چه زن، که چۆن بوو شۆرشکی وا مه

پشتبوو،  دین ملیۆنیی کوردی لهن ریی چه ماوه پشتیوانیی جه
سھنانی شۆرش بۆ بارزانی  ره ههسووچی .  وه ووڕۆژکدا توایه شه له
  مریکا و شای ئران؟ ، یان بۆ ئه وه ڕته گه تیی کورد ده یه رکرده  سهو

کی  یه وه گیرسانه ههدا،  ١٩٧٤  ر له ی شه وه گیرسانه هه :و

ای په رنامه بهبکر  به یلوول له  ئه شیرپرسانی شۆر بوو، ت

  الر ئاگایان له تهکردنی کۆشکودزی و رابواردن و دروست

ی  ماوه له. مابوو ڕ نه ی شه وه گیرسانه دانان بۆ هه پۆژه

 پردی باش   که وه کرده ده  نه وه سادا بیریان لهچوار

رووی  سه بوو له کان، پردک هه وه ر ره سه ن له دروستبکه

ی وی خوارو وی نیوه  ره  که وه انههید ی دۆی شه بنکه

 ئاو بردی و  که م پرده دا بوو به و پرده ر ئه سه کوردستان به

  . ردا راهرابوو سه دارکی به

  ی له گر، نوقه هه سینه خۆرو مه هزی دزو موفته

هات  رچی ده ر بیبوو، هه روه ی ئازاو کوردپه رگه پشمه

  و به درایه ی دهککی باش رپرسک بوو چه خزمی به

  رگه زرنرا، پشمه مه کی باش داده یه چانهومو

  بوو و بهیان پ که کۆنه که ر چه کانیش هه کۆنه شۆرشگره

  ش کارکی وایکرد که وه کران، ئه دهماشا چاوکی بچووک ته

  ن، له که ڕ نه بشک و شهکان دیان ره ڕکه  ئازاو شه رگه پشمه

واوی خوارووی کوردستانی  عراقی تهشکری  دا له فته ک حه یه

  . وه داگیر کرده

  فته  دوو حه ، که  دشکاوانه رگه و پشمه کک بووم له ز یه ئه

ی هزی  رمانده میرخانی فهسۆ  حه،ڕ ی شه وه گیرسانه پش هه

ندکراوی منی نارد بۆ   به ستگیرکردو به ، منی ده کاوه

فای  مستهال  تی شۆرش، کاک ئیدریسی مه رکردایه سه

زمانکی لووس منی  ناسی، به  منی ده وه  نزیکه  له بارزانیش که

  رشته رگه سه ک، پشمه ی باه ره واندزو به ڕکرد بۆ ره به

ریک بوون،   خه وه ڕ کردنه شه ک من، به کانی وه ره روه کوردپه

ی   ناوچه  له  وه ره به دوای   خۆریش له  موفتهزار دزو یان هه ده

  . وه ڕانهوسو ران و دیوی ئران ده مهحاجی هۆ

 بۆ  وه رته گه یلول ده سی شۆڕشی ئه ره  هۆکاری هه وه الی منه به
     :ک ند هۆیه چه

ی  رگه  پشمه١٥٠  ٠٠٠شکریی، راسته   هۆکاری له– ١

ر  ڕکه ی شه رگه ی پشمه م ژماره بوو، به ناونووس هه

دان و حیساب  گونهر  به س، له زار که  دوو هه یشته گه ده نه

زار  و دوو هه کان، ئه ره ڕکه  شه رگه کردنی پشمه بۆنه

ش  وه کرد، ئه می ده  که  رۆژ رووی له ش رۆژ به رگه پشمه

  .کاندا ڕه  شه شکری عراقی له وتنی له رکه  هۆی سه بوو به
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  ڕدا، رۆژک پش برینداربوونم، به کانی شه دوارۆژه له

بات، هزی  ک، هزی خه هزی باه ( رگه چوار هزی پشمه

  ٢٠ ٠٠٠  ر لهیان زیات که ریه  هه که) گورد رزگاری، هزی هه

 ١٠٠توانی  هیاند ال ناونووس کرابوو، نه یان له رگه پشمه

م بن بۆ هرشک  گه  له  که وه نه بکه بۆ من کۆ رگه پشمه

کانی  ره ، چۆلکردنی به''ندرن هه'' بناری  ک له یه گرتنی مۆگهبۆ

فاو شای ئرانی  ال مسته ، مه وه رگه ن هزی پشمه الیه ڕ له شه

و حاجی  ره شکری عراقی به ویی له  پشه ترساند له

ند گوردانک   شای ئران چه ش وایکرد که وه ران، ئه هۆمه

واندزو هاوکاری  وری ره  ده  ئرانی بنرتهی تۆپخانه

شکری عراقی،   بکات بۆ پشپگرتنی له رگه پشمه

سی  ره  تاکو هه وه واندز مانه ی ره  ناوچه کانی ئران له تۆپخانه

  .ستیپکرد شۆڕش ده

ی  رنامه وکی ب به یی، کۆڕه رنامه  هۆکاری ب به- ٢

تی عراقی  وه دهک،  ک خه ملون و نیو  زیاتر له ر که ماوه جه

مووی  ش هه که و خه ، ئه وه زی شۆڕشهی ر جھشت و هاتنه به

ربازی  ندو سه یان کارمه بوون، زوربه ر نه ڕکه شه

تی  رکردایه ر سه سه  بارکی قورس به تووبوون، بوون به هه

فایان  المسته ستی مه وانیش ده ر ئه و هه  وه یلووله شۆرشی ئه

  ر که  هه نکهۆ، چ وه ری شای ئرانه  ژرسه تهزۆری خس به

ر وو سنو هویان رو سا زوربه ی عراقی هه یاره م رۆژ ته که یه

، ئرانیش ئوردوگای  وه ئرانهخاکی و ن نهورۆیشتن و چو

  . ست فای پبه ال مسته ستی مه و ده  وه کرنهبۆ

و ی  که خۆشییه فاو نه المسته نی مه مه وتنی ته رکه  سه– ٣

ک   وه فا گرت که ال مسته  مه ی له ، رگه موو ئاوارانه و هه ئه

چیاکانی  رببیت و به  شای ئران ده تی له  بمنه١٩٤٦سای 

ک  ترسا وه کی تریش ده الیه ، له وه  بمنته وه کوردستانه

،  وه نا مایه  کورد بپشت و په رسیم که می شۆرشی ده رده سه

فا   مستهال  مه رن، که نوبه زار کورد له ها هه ده ران سه داگیرکه

ما  کانی کورد پیاوکی تدا نه رکرده سه م، له ڕ ناکه گوتی شه

شمه.  ''!م یکه ڕ ناکات من ده فا شه ال مسته مه'': بزۆر بوو  رگه پ 

  .بوو  رو شوانی نه م ربه به

موومان  هه. فای بارزانی المسته  مه ریکا بهم  بباوڕیی ئه– ٤

کی زۆر   نزیکییه وه مه که نگی جیھانی یه دوای جه زانین له ده

  وه ش ئه وه ، ئه بووهدا دروستیاریتانو ب مریکا نوان ئه له

 ١٩٢٠ سانی  ، له ردووالیه  دوژمنی هه- دوژمن  ن که یه گه ده

فا دوژمنکی  ال مسته م، مه نگی جیھانی دووه تا جه

وی  کی پته ندییه  پوه وه الشهو ، له ختی ئینگلیز بووه رسه سه

ڕی سارد  گیرسانی شه دوای هه.  بووه کاندا هه ڵ رووسه گه له

ت  ری سۆڤیه نگه  سه هت و رۆژئاوادا، بارزانی ل  نوان سۆڤیه له

و کانای   رییه نده سکه ڕی ئه گیرسانی شه هه دابوو، له

بدوالناسر  مال عه سوسیش، بارزانی پشتگیری خۆی بۆ جه

شی بۆ  وه رانه دوای گه.  دا١٩٥٣  کان له ربی دژی ئنگلیزه ده

 مابوو،  وه کانه  رووسه ندیی به ر پوه  دا هه١٩٥٨  عراق له

ست   ده ان فریودا کهی دا بارزانی١٩٧٠سای  کانیش له رووسه

ڵ عراق  گه بگرت و له کان هه ڵ ئیسرائیلییه گه ندیی له پوه له

رکردنی  وتی عراق و ده دنی نهوێ بۆ خۆمایکر رکبکه

س   س به  وایانکرد که نهو هۆکارا کان، ئه کۆمپانیا رۆژئاواییه

ند پیالنک دابژن بۆ تکدانی  چه) و ئیسرائیل و شا ریکا م ئه(

ی خۆیان  دواییشدا تۆه  له،تی عراق و بارزانی و وه نوان ده

دا،  ١٩٧٤  یشت له گه وه ی به که نجامه ئه.  وه نه که بارزانی ب له

ی  و بیاره ی به وه فا دا بۆ ئه المسته  مه یمانکی زۆریان به په

  ، که وه سنتهبگیر ڕ هه ب و شه تی عراق رازی نه وه ده

  ستیان له هناو ده نهج کانیان به یمانه  په ،کایه ڕیش هاته شه

  .گرت فا هه ال مسته  مهیپشتیوانی

ندیی توندتۆی  هۆی پوه یلوولدا، به ی ئهمی شۆرش رده سه له: پ

تیی شۆرش و رژمی شای ئران، پۆل پۆل  یه رکرده نوان سه

ندامانی حیزبی دمۆکراتی  تی و کادر و ئه یه رکرده ندامانی سه ئه

التدارانی شۆرشی  سه ن ئامرهز و ده الیه کوردستانی ئران، له

یان   و، زۆربه وه زاشا کرانه ڕه مه  رژمی حه سلیم به  ته وه یلووله ئه

ش  هندکی دیکه. بارانکران  گولله وه ی ئرانه'' ساواک''ن  الیه له

  وه یه م باره ر له گه ئه. روشونکران کانی شۆرشدا بسه ناوچه له

  ن  بکه  باسی لوه ، تکایه یه ههکتان  رییه وه رنج و بیره سه
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 ساواکی ئران  ی که وه  له  بجگه وه داخه  به،ب بین ده :و

ئیدریس و (ی  که ردووک کوڕه فای بارزانی و هه مستهال مه

ڵ  گه ندیی له  ها پوه روه گرتبوو، ههش خۆی باوه ی له) دوسعو مه

زو ی ه رمانده بی سیاسی و فه کته مهندامانی  کی ئه یه کبه یه

ی ساواک بۆ ینشۆتکوو ستبوو، هه  به وه کانه رلقه هس

ت بوو،  کانی رۆژهه هشتنی هزی کورده  نهالوازکردن و

بوو  یان هه راستی هزکی جوان و کۆک و پۆشته  به چۆنکه

  .یلوولدا ناو شۆرشی ئه له

  شک له  دا به١٩٦٨تای سای  ره سه  بیرم کاتک له دته

یمانی  تی سوله رکردایه ژر سه ت له شۆڕشگرانی رۆژهه

تی کوردستان و   رۆژهه هو دا رۆیشتنه) ق فایه(موعینی 

ی هزی  رمانده سۆمیرخانی فه گیرساند، حه ڕینیان هه راپه

ک  یه زه فره  چووم، داوایلکردم مه دوایدا ناردم، که  به کاوه

م،  ت بکه ڕیوانی رۆژهه ڕی راپه رم و بۆم شه ڵ خۆم به گه له

ی  که که  چه وه ییه  تووڕه ویش به کردو ئه م نه قسه منیش به

ی  قسه بوو به کی تر هه  خه وه داخه ب بم به ده. لستاندم

،  و شۆڕشگرانه ککردنی ئه کان بۆ چه  کوستانه کردو رۆیشتنه

ترس بوو بۆ باشوری  ق شۆرشگرکی زۆر ئازاو نه کاک فایه

موو تای و   هه شداری له  ساڵ به٦ی  کوردستان، ماوه

ستان و کانی خوارووی کورد کی کورده سورییه

ویست   پاوکی ئازاو خۆشه نده وه شۆرشگراندا کردبوو، ئه

کانی  ک کۆڕه فای بارزانی وه ال مسته  مه بوو که

  .ویست خۆشیده

فای  ال مسته مه+ عینی  یمانی مه سوله+ سعود بارزانی  مه
  ١٩٦٢سابیر بارزانی + ئیدریس بارزانی + بارزانی 

  وته  که،فا المسته مهی ئیدریسی ی پشتیوان ساواکی ئران به

پیالنکی  ر سنوور به  سه و له و شۆڕشگرانه چۆکردنی ئه قه

  وه هیرانی گه ن قادر ته  الیه ق له پارتی و ساواک کاک فایه

 ی ٤رپرسی لقی  ندی به فه ست سدیقه  ده ستگیر کراو دایانه ده

لیل  دا خه  ڕگه ندی له فه دیق ئه سه. یمانی  سله پارتی له

ی بارزانی  گه یمان بۆ باره کات و سوله هید ده وباش شه شه

  کاته  ده  که١٩٦٨ – ٥ – ١٥ ممه ڕۆژی چوارشه، گوزت ڕاده

،  ئیدریس بارزانیمری  ئه به  تاوی،  ی هه١٩٤٧ – ٢ – ٢٥

  ی به که رمه ش ته و ڕۆژه ر ئه هه ،کرت هیدده یمان شه سوله

 پادگانی   سنوور و لهو دیوی  ئه وه گوازرته ر ده هلیکۆپته
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ی هزی نیزامیی  وه رزکردنه به ندرت و بۆ وره پرانشار داده

درت و دوای  کان ده رباز و ژاندارمه نشاهی، نیشانی سه شاهه

  . وه کرته هاباد ده ی شاری مه وانه کشانک ره ونه

 تاکو  وه یلوله شی ئهۆرتای ش ره سه ر له  هه وه داخه زۆر به

رمانی ساواک و ئیتالعاتی  فه ت به کانی رۆژهه دهمۆ، کور ئه

ی  چن و ژماره ودهن کانی خواروو له ستی کورده ده هئرانی ب

  . ڕیوه س تپه زار که  هه انیش لهوچوون له

ندامی  ی ئه سانه و که لک له سھنانی شۆرش، گه ره پاش هه: پ
   بوون لهالتدار سه یلوول بوون و، ده تیی شۆرشی ئه یه رکرده سه

مانی شۆرش و کۆچیدوایی بارزانیی، تاوانی  دا، پاش نه که شۆرشه
 و،  وه فا بارزانییه ال مسته ستۆی مه  ئه یان خسته که سه ره هه
 و، خۆی  کردووه س نه فا حیسابی بۆکه المسته یانگۆت مه ده

  وه م باره  له ئوه.  ستان ڕوه  شه ڕکردن و، له شه ربووه له بیارده
  ؟ ونتان چییهبۆچو
موو   کاک ئیدریس هه  وه١٩٦٧  ی من ئاگاداربم له وه ئه :و

رهنابوو،  فا ده المسته ست مه ده کانی له  نوخۆییه ته سه ده

کان و  یهی وه ته  نونه ندییه   بیاری پوهنیا فا ته مستهال مه

فای  مستهال  مه  مابوو، راسته وه سته ده کی به وازی خه دنه

ی  رپرسیارانه و به م ئه به ،کیی بوو ره سهری   بیاردهییبارزان

گرو دزو  هه سینه موویان مه ر هه فاش هه مستهال وری مه ده

شگرو رون، پیاوکی ئازاو شۆخۆری بارزانی بو موچه

تیی بای  یه رکرده بوو، سه ریان تدانه روه کوردپه

پرسیارن، ر تیی پارتی به یه رکرده ک سه کانیش وه اللییه جه

تی  تایبه فا بوون، به مستهال الی مه دا له و کاته وانیش له چۆنکه ئه

  به ئران و  فا رۆیشته مستهال ڵ مه گه  له د که حمه رایم ئهب

لی  ستوپه فا ده مستهال خۆ مه  ن، نده  له یانده گهو خۆی ی ئه پاره

شگکی ر شۆیانومو  هه وانه ر ئه گه ستبوو، ئه به سی نه که

 فا مستهال  مه کی دوور له  چیایه ۆیشتنهر ن، ده ئازاو لھاتووبایه

ین،  که ڕ ده  شه ڕ ناکات ئمه فا شه مستهال یانگوت مه و ده

  بوو که شگر ههرو شۆ رگه زار پشمه یانھه  ده به  وکاته ئه

و  رک ئهشگرک شۆ  وه وه الی منه ، به وه تهریان کۆببو ده له

فا  المسته  مه یلوول، له شی ئهر شۆیتی یه هرکرد ی سه ندامانه  ئه

شکی  ولدا، بهیلو سپھنانی شۆرشی ئه ره  هه تاوانبارترن له

شی   باوه وه رانه  گه که سی شۆرشه ره دوای ههر  هه ،وانه زۆر له

  و بوونه  رزیان درایه ی به زیفه تی عراق و وه وه ده

شگرانیش رو شۆ هرگ تی عراقی، پشمه وه هخۆری د چهومو

دوای کرکاریدا،  ڕان به گه یانناند یان ده کاندا ده  نوزیندانه له

  .بۆ بژوی ماڵ و مندایان

 وڕۆ،  تاکو ئه  هۆی چییه وه ڕزتانه ی به روانگه له: پ
ی  ره قه ی کورد، خۆی له وه ره ر و لکۆه  نووسهتکار و سیاسه

ر و  وه ی ته وه و، شیکردنهیلوول  ستپکردنی شۆرشی ئه چۆنتیی ده
  ؟ داوه  نه وه یلووله شۆرشی ئهسھنانی  ره هه  ت به  تایبهکانی هۆکاره
 قوڕ  تۆز له'' :  ده  که یه ک هه یه  قسهیواری  کورده له :و

ی  رپرسیارانه و به ئه :رووتر باسمکرد سه ک له  وه.''ناست هه

دزو گرو  هه سینه موویان مه ر هه فا هه مستهال وری مه ده

ک  کان بۆ خه  راستییه نین که و پیاوه خۆر بوون، ئه مووچه

و  و مووچه زیفه دوای وه ئستاش به. ن ئاشکرا بکه

د عوسمان، دوای وحمو ن، دکتۆر مه وه هیگری هه سینه مه

  ی که  دانراوه و پاره فا له همستال  مای مه  چۆنکه که، سه ره هه

 و خۆ  وه خاونکردنهدا و، بۆ خۆ نهشیان  به،الیان مابوو له 

ند  ی چه کی بچکۆله یه کان، نامیلکه اللییه بای جه  له وه نزیککردنه

دواییدا  ک نووسی و له الیه هشتوی مور نو ده قه ی به ڕه الپه

  وه ته بینین ئستا چووه ک ده ، وه وه کردهشی کۆ وه  ئه له په به

م بۆ  یلوول، ده شۆرشی ئهمی  رده ک سه  وه و باره ر ئه ژر هه

ر  سه ک کورد هیچی به و وه وه کاته مای بارزانی پان ده

ک خۆیان فر  رانی کوردیشیان وه  نووسه وانه هاتب، ئه نه

و  ی ئه وه نووسن، نووسینه ب داهات نه ک به یه  وشه  که کردوه

   له س بجگه  که  بۆیه نییه، ش هیچ داهاتکی پوه داستانانه

کان   ئاشکراکردنی راستییه ک من خۆی له سانکی وه  کهند چه

  .نادات

  بینن؟ ی کورد چۆن ده بارودۆخی ئستاکه: پ

   وه١٩٩١سای   له وایه دوارۆژی کوردو پم شبینم به  گه من :و

و  م کورد بۆخۆی نازان ئه  به  کراوه، گوک بۆ کورد ئاماده پکه چه

   کوردییانه و حیزبه  راستی ب تاکو ئهی وه ربگرێ، ئه  وه  گوه پکه چه

ری کورد بن، کورد هیچی  که  بت و قسه وه سته ده تیان به سه ده

ی سیاسی  بازنه ک خۆیان له یه شوه ی به که ریه  هه وانه وت، ئه ستناکه ده

باسکردنی عراقچتی و ئرانچتی و  ، به ر ناوه ده یی به وه ته نونه

  وه نه یخه و ده  وه نه که ک دهوی کورد بچو چتی، کشهسوریاچتی و تورکیا

  . وه رانی کوردستانه می داگیرکه دهناو
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   یه داهاتوو هی ئمه
  ی ر بۆ برازاکه مانگه رزاد که هید فه ی شه دوایین نامه

  !ی ڕبین، گیانی مامه
  گۆرانیت کوت، مۆ که ئه
  : وه م خونده یه سته و ره کانتدا ئه چاوه له
  ...) یه  هی ئمهوتوداها                                       
  ، که بیر مه م له به

س  ر ده سه وینی له ئه خاکک که
  کا، پده
  ی ویندارانه ی ئه مانه زاران  سیاچه هه
  . شار داوه دی خۆیدا حه له
  ، گوی رازاوه سته زاران ده هه
می هیچ  رچه په ی به وه ب ئه به

  واسرن، هه وه زولفکه
  .دا نژراوون م خاکه ناو ئه له
  ، که بیر مه له
  زارا ن ئاوات هه
  وین ز و ئه حه

  رامی خۆش بۆن و به
  ری و هیوا وه بیره
  دی خۆیدا  پشکوتوی له گوی نه زاران خونچه و هه بزه

  . گرتووه بۆ داهاتو هه
  :ربین

  ، خۆڕازییه له و خاکه ئه
  ، خۆ باییه له و وته ئه
  ، قه دڵ ره و دایکه ئه

  کانی، جوانترین رۆه
  کانی، گوه سته ترین ده رازاوه

  کانی یران و هۆره سۆزترین حه به
  وێ و  نیا بۆخۆی ده ته
  . وه یشارته دی خۆیدا ده له

  .و نایانپارزێ ک ئه س وه زان که چون ده
  ی تۆش گیانی مامه

   ویندارانه ئه
  سگ نا مه و ئه وره ک کوڕکی به وه

    به وینه موو جوانی و ئه و هه ری ئه پارزه

  ئاریا موکریانی: رگ وه
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 زافی ر قه ممه ك بۆ موعه یه په چه
 ر عفه هرۆز جه به         

  ،آه وه نه آه  ده وه ر ئه سه خت له بی و ئیسالمیی جه ره مو وتانی عه ر آاتك زیاتر، ئه هه له
ی بۆ  وه ڕ آاندیدآردنه مه  مالیكیش له مدواییه ، به یه هز هه ی به دهرآر سه آانیان پویستی به وته
 كی ترو “بدولناسر عه”آان داوای  ، میسرییه وه ی باسكرده مه زیرانی عراق ئه آوه ره سه
ن،  آه  ده”فواد رآابی”ك  نجكی تری وه  و گه”ق فله میشیل عه”آانیش خوازیاری  عسییه به
آتیی   یه  باس له میشه  هه یه وه یان ئه آه ست و دوو بایش بن، خۆشییهر بی گه مووشیان ئه هه

   لهبی ره ی عه جامیعهرۆآی  بوونی سه  ئاماده دووسای ڕابردوو به. ن آه ب ده ره خاآی عه
ی  رۆك نقه م سه ب، به ره موو عه  هه  گیرایه وه ن ئیسرایله الیه  له وره ردكی گه دانشتنكدا به

وساوئستا بۆ مندانی موسمانی   ئه ردۆغانیش آه وقیفی نواند، ئه ردۆغان مه هات و ئه نه لوه
هید   شه وه هۆی تۆپبارانه ودا مندانی آورد به  شیرینی خه چی خۆی له گری، آه ستین ده له فه

ر  گه نی ئه  واته مه  حه آاآه،  والتریشه منوع و ئه چی بۆ آورد مه نیشت، آه ڵ ئیسرائیل داده گه  لهك حوسنی موباره  آات، ڕۆژ تا ئواره ده
 ). ینیان خۆشه به!! ( بت وه به ره ی برایانی عه ڕگه مان له آه عاروفه  ته ین باشتروایه  بكه وه  ئیسرائیله ك به ندییه پوه
لی  رچی دوه گه آات، ئه ب ده ره تبونی عه  ب غیره ن باس له زۆر جارا ، آه یه“ زافی ر قه مه عه مه”نابی  ر باس و خوان جه  به  دته وه ی لره وه ئه
م   ئه وه گرنه ، ده) یانبووه هه( ن آه ش بكه موو شتكی هاوبه هه رگریی له  به ، آه  ئیمزا آردووه وه کیان پكه یه وتننامه رککه) ١٩٥٠(بی سای  ره عه

  آان و له گرنگه  بۆنه  له م زۆر جاره ، ئه ماوه ب پیاوی تداانه ره ی عه وه ت له الله تن، ده فرهی ئا آه ره وروبه و ده ی حیمایه  زۆربه )زافی قه(پیاوه 
ند  رحوآم و چه  سه ته  چۆن هاتووه  نییه وه قمان به  حه ئمه. ت آانی ده قه ق و ڕه  حه بات و قسه آانیشدا، آاتكی زۆر ده آگرتووه یه وه ته نه

ركی   ڕبه آاتك آه. آانی خۆمان مژینه  له رآرده  سه  له بووه متر نه آورد هیچی آه ت به باره  سه یه رآرده و سه وستی ئه هه.  وه منته و ده وه ته ماوه
   آاتی خۆی له نگهگر م وته  ئه پرسی ئۆج ئاالن آه ت به باره آیدا سه یه وته آرت، له ستگیر ده  ده نه ند الیه پیالنی چه  به)بدو ئۆج ئاالن عه(آورد 
و   ئه  پش چاو، چۆنكه ینه خه ی ده آه قه مو ده ی بۆ ئه آه ر گرنگییه به ، له وه ته دا بو آراوهی گۆڤاری نوبون ) ١٩٩٩ی ئاداری ١٤( ژماره
 :ت ، ده گۆڕه آورد نه ت به باره وستی سه هه

ر  سه آات به نی ده مه  سووته نده وه  خونتان بژت، ئه نده خۆن، دوژمنتان چه  نهم دا غه م ساته م و له آه برایانی آورد ده م له ڕووی قسه” 
دات،  خۆییخوازی آوردستان گده ربه ی شۆرشی سه ، آووره  ڕژاندنی خونی ئوه وام بت له رده  به نده رچه ئاگری شۆڕشی آوردستاندا، هه

  نده چه. مژوو  له یشتنه گه شی و تنه ی ڕووآه ش نیشانه مه گرت، ئه  ده رچاوه  سه وه تاریكییهزانی و  نه الن له خۆیی گه ربه مافی سه نكۆیكردن له
ڕووخن،  ی مژوو ده وانه ك ئه ش وه  دڕندانه م ئیمپراتۆرییه بت،ئه  ده ربۆ ئوه وتن هه رآه  زیادبكات، سه ر ئوه سه آان له گوشاری ئیمپراتۆره

وان  دان، ئستا مژوو به م ده ه قه جوداخوازی له آرد و به تك ده بی ئه ره  شۆرشگرانی عه  ئیمپراتۆریی عوسمانی آه وه مووشیانه روو هه سه له
 .“ریی مسۆگه خۆیی دت به ربه وام بن تا سه رده ی برایانی آورد به ش ئه ئوه. نت آه پده
مۆ  ش ئه مه ئه! شداربوون، بویژدان و ترسنۆآن دا به“ ئۆج ئاالن”آی  آۆمه له  گهگرتن و پیالن و  له ی آه تانه وه و ده  ئه زافی الشی وایه قه
آانیان درزی  ندییه مۆ تورآیاو ئیسرائیل پوه تا ئه وه ئه. آات رده رده  سه وه ندیخوازییه وه رژه  به  بویژدانی له وتن، چۆنكه رآه تاآانی ده ره سه
آانی  آه دوای یه آله یه وسته كو بۆ هه ، به  دژی ئیسرائیله ین آه زافی ل ناده  بۆ قه په  چه ئمه.  وه بنه  ده وانه آان پچه القه ، ده وتووه تكه
رد ی آو له سه ر مه سه  له ریك بووه  خه  آه وه گته ی عراق بۆمان ده وه ره زیری ده ی وه وه  له  جگه مه ئهواآانی،  ڕه دۆزی آورد و مافه ت به باره سه
  .زافی ر قه مه ك بۆ موعه یه په  چه واته تدارانی سوریادا، آه سه ڵ ده گه ن له آتری بده الماری یه  په مدواییه به
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ک جنۆسایدی  یه ده سه

 وام و، رده به

ی  وه نووسی بزووتنه چاره
  باکووری کوردستان

ریی پارتی  سایی ربه  له
               !کرکارانی کوردستاندا

  سیروان کاوسی                                                              
  ) :*1(زیری دادی تورک گ وه دبه سعه حموود ئه مه

ت با  نانه با دۆست و دوژمن، ته'':  یه مه بوا و تیۆری من ئه
  ی له وه  و، ئه یه م وته رداری ئه  تورک سه چیاکانیش بزانن که

،  مافک زیاتر هیچی تری نییه ب، له  تورک نهزدا گه خون و ره
  ئمه. ی تورک بت ر و کۆیله ب نۆکه ، ده یه وه ویش ئه ئه
  ، ئره موو دنیا زیاتر ئازادیی تدایه هه وتکداین، له له

تر بۆ ناتورک  وره  زیاتر و گه مه تک له رفه هیچ ده!  تورکیایه
، با  وه س ناشارمه که ۆم لهستی خ بینن من سۆز و هه ده. روونادات
  .''!ریببن  بن ده یه کیان هه ر بیروڕایه کانتان هه ره نونه

و، 1923سای   له''یمانی لۆزان په''پاش کۆتاییھاتنی 
زراوی تورکیا  دامه ستانی رژمی تازه ده دنیابوونی کاربه

ت  باره  سه،)تاتورک ئه(مال  فا که مستهتیی  رۆکایه سه به
کانی  ن زلھزه الیه خۆیی کوردستان له ربه خستنی سهپشتگو  به
نوان پنج  یان له که ی کورد و نیشتمانه وه ته  نه ، که وه مه رده سه

مال و  فا که شکرد، مسته ئازادیدا دابه رژمی دیکتاتۆر و دژ به
التی  سه قامگیرکردنی ده ستی سه به مه ی به که سته داروده

ی  وره شکی گه  به کانی تورکیا که ر سنووره سه سیاسییان به
مکی سیاسیی  ی سیسته خاکی کوردستانی پبابوو، بناخه

 داڕشت،  وه ئیدۆلۆژیی تورکچتییه یان به رستانه زپه گه ره
  کانی ناتورکی دیکه وه ته ی کورد و نه وه ته ، نه وه پی ئه به که

نوی   که وه دا بتونه  نویه و جوگرافیا سیاسییه نو ئه بوو له ده
  . تورکیای لنرابوو

کی تورکیا،  دواییه ک له کانی یه ته  حکوومه وه وساته له
مال،  فا که ی مسته رستانه زپه گه ڕی ره ویکردنی بیروباوه په به

.  بردووه ڕوه زیی کوردیان به گه تی پاکتاوکردنی ره سیاسه
کانی شخ  شۆرشهرکوتکردنی  کانی پاش سه قوچۆسامناکه

رسیم  زا ده یدڕه عیدی پیران و ئحساننووری پاشا و سه سه
 پتر  وه هۆیانه  به  که1938بۆ  1925کانی   ساه له
ش  زاری دیکه دانھه ملیۆنونیوك آورد تداچوون و، سه له
کارهنانی  ، پاشان به وه زدونیشتمانی خۆیان دوورخرانه له

ژووی و شانۆسایدی کولتووری و ئابووری و موی ج
  مۆ که  و ترۆر و تۆقاندن، تاکو ئه نجه گرتن و شکه

ی  وه ته ر نه رامبه ژین، به ی زایندا ده ی سیه زاره تای هه ره سه له
  .کرن وکراون و ده ی، په که کورد و نیشتمانه

  موو شوازکی نامرۆڤانه کارهنانی هه ڕای به ره  ل، سه
زی  گه ره نو ی کورد له وه هت ر نه ک هه ، نه ن تورکیاوه الیه له

زن و   و مه رفره  بزاڤکی به وڕۆکه کو ئه ، به وه توایه تورکدا نه
ریی باکووری کوردستان  رتاسه سه ریی له ماوه ی جه بونه
کانی کوردستان،  گونده   و شار و شارۆچکه.  داوه ریھه سه
ری هۆکا  به ی تورکیا که ندانه به و شار و مه ها ئه روه هه

جیاجیاکاندا کوردیان ل  مه رده سه  له وه تییه یه سیاسی و کۆمه
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پانی بزاڤ و   گۆڕه ته تکا بوونه ، به جکراوه نیشته
ی  زگه دژی رژم و سوپا و داوده ریی له ماوه خۆپشاندانی جه

کتی و  کبوون و یه ست و بیری یه هه. ری تورکیا رکوتکه سه
ی  شه م به یی، له وه ته ی نهڕ نووسی و بیروباوه هاوچاره
ڵ  گه  و، رۆژ له وامدایه رده ندنی به سه ره په ماندا له که نیشتمانه

رۆک و  ری کورد، زیاتر نوه ماوه کانی جه رۆژ داخوازییه
  . گرت رده یی وه وه ته مکی نه چه

  م هۆشیارییه ندنی ئه سه ره ، چاوکانیی په ئاشکرایه
وامی  رده بات و چاالکیی به  بۆ خه وه ڕته گه ، ده ییه وه ته نه

ڕی  گیرسانی شه هه  به  کهپارتی کرکارانی کوردستان،
دا، ١٩٨٤سای  ری تورک له دژی رژمی داگیرکه کداریی له چه
کوژی و  شه نگ و ره زه وه وی ترس و شه  جه ره  به ره به

یان  ی ده که  رژمی تورک و سوپادڕنده تۆقاندنی شکاند، که
. پاندبوویان ر باکووری کوردستاندا سه سه و بهساڵ بو

ی  ه  و کۆڕوکۆمه زراندنی بنکه ش، دامه مه شانی ئه شانبه
نوخۆی   و له وه ره ده نگی و مرۆڤی و رۆشنبیریی له رهه فه

نو چین و  وت و سازکردنی رکخستنی حیزبی له
ی نای ئاسمان ی که وه ها کردنه روه ر، هه ماوه کانی جه توژه

''Med Tv''کی فه  کهنگی و رۆشنبیریی کوردیی  رهه  شۆرش
ی خۆشکرد که  وینه ری کوردستان پکھنا، زه رتاسه سه له

 رۆشنبیران و  چینی تکنۆکرات و خوندکار و
کانی باکووری  شاره گشتی، له رانی کورد به روه نیشتمانپه

خۆ و رخۆیان و، راسته به نه تورکیا، زات بده لهکوردستان و 
باتی حیزبی و مرۆڤی و رۆشنبیریی  چاالکی و خه  شداری له به

هۆی خولقاندنی  وتی خۆیدا بوو به ڕه ش له مه ئه. ن کوردیدا بکه
دێ،  شار و له ک له نی خه  کۆمه مۆ که ی ئه م بارودۆخه ئه
بترس و سکردن، داوای مافی سیاسی و  ئاشکرا و به به
م   شانازیی پکھنانی ئه وه ر ئه به ه ل.ن که یی خۆیان ده وه ته نه

پارتی کرکارانی کوردستان و ، بۆ   سیاسییه  شه  گه دۆخه
ک   و، وه وه ڕته گه  ده)الن  ئۆجه بدۆلال رزدار عه(ی  که رۆکه سه
باتی پارتی کرکارانی  مژووی خه ش له کی گه یه ڕه الپه

 باکووردا  مان له که له کوردستان و، بزاڤی رزگاریخوازیی گه
  . کرت تۆمارده
باتی نوی رزگاریخوازیی  ، خه)ی زاینی2010(مساڵ  ئه
  وه مزینییه یدۆ شه ی شخ عوبه که شۆرشه  به لی کورد که گه
درژایی   به.ڕکرد دوبیست و پنج سای تپه ستپکرا، سه ده
 و  وره ڕینی گه یان راپه ی کورد، ده ساته  پکاره م مژووه ئه

ندین جاریش کورد  چه. رپاکراون  کوردستان به  لهبچووک
کی  یه شوه ربازیی به وتنی سیاسی و سه رکه تی سه توانیویه

 و  دوبیستوپنج ساه م سه درژایی ئه م به ستخات، به کاتی ده
لی کورد، هیچکاتک  کانکردنی گه ره ربه ش، به وه پش ئه
رکی خونژی  یرکهدژی داگ  له یتوانیوه ساڵ نه26 ی  بۆماوه
لی کورد  مکیشدا گه رده هیچ کات و سه له.  بکشت درژه

مۆ  ی ئه ونه کانیدا، به ئامانجه یشتن به پناو گه  له یتوانیوه نه

 جی  مه  ئه کگرتوویی خۆی بپارزت، که کیزی و یه یه
تیی باکووری  رۆکایه  سه ، هاوکات  رزییه ربه دخۆشی و سه

رکات  هه کات، له رشتیده رپه ی سه که له باتی گه  خه هکوردستان ک
ترسیی زیاتر بکا و،  مه ست به  هه  پویسته مکی دیکه رده و سه

یمان و  ری تورک و هاوپه  رژمی داگیرکه هۆشیاربت که
ی پیالنگیی  ڕگه توانن له ، نه که نوچه کانی له نده وه رژه هاوبه

ی کورد تووشی   مژووییه وه ووتنهم بز ، ئه وه وامیانه رده به
تی  هن کورد کۆتوزنجیری کۆیله ن و، نه شکست بکه
ستوپی  مل وده مۆ له  تاکو ئه وه یمانی لۆزانه په  له بپسنت، که

  .  ئاالوه
  وره تی گه  خزمه ت به باره  سه وه ره ی سه ند ده م چه پاش نووسینی ئه

ستی  ی هه وه زیندووکردنه ان لهو مژوویی پارتی کرکارانی کوردست
   که وره کی گه سییه مایه باکووری کوردستان، ل که تی له کوردایه

نی   خاوه م پارته ، ئه یه وه کرت ئه دیده رامیاریی پ ک ک دا به له
باتی  له!  یی و کوردستانیی، نییه وه ته کی رۆنی نه یه رنامه ستراتیژ و به

ک  لی کورد وه نووس بۆ گه یاریکردنی چارهرزکردنی درۆشمی مافی د به
ی سازکردنی فدراسیۆنی   پۆژه وا و یاسایی، رۆژک باس له کی ره داوایه
رۆژک باسی دمۆکراتی . کا تی ناڤینی ئازاد و دمۆکرات ده رۆژهه
یمانی  کانی په نده ی به وه گۆڕێ و، داوای زیندووکردنه هنته تورکیا ده له
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باشووری کوردستان  تی کوردی له سازبوونی حکوومهکا و،  لۆزان ده
با،   ناوده که ناوچه کتیی خاکی تورکیا و پشوی له ر یه ترسی بۆسه مه به

پی  چه''ڵ  گه  له کا، که ی دمۆکراتی ده گه  پارتی کۆمه رۆژکیش داوا له
کی  یه زراندنی کۆنگره دامه ش باس له وڕۆکه ؟ ئه!کبگرت دا یه'' تورک
ناوی  و، به'' پژاک''زمانی  هاوکات له. کات یی کوردستانیی ده وه هت نه
، داوای ئاگرب و  وه ه) پارتی ژیانی ئازادی کوردستان('' پژاک''

 -م  رده وتووترین رژمی سه ترین وپاشکه ڵ دڕنده گه ی گوتوبژ له وه کردنه
  .کات کوردی ئیسالمیی ئران ده کۆماری مرۆڤخۆر و دوژمن به

 پ تیی رۆکایه ی سه چووانه کنه یه  له وست و روانگه هم ه ئه
   یان باشترهالن، بدۆ ئۆجه رزدار عهزمانی   له ک ک، که

زایانی سیاسی  وه، الی شاره کرنه  بوده وه وه نوی ئه بین به
ی  م پرسیاره ، ئه وه ره رانی کورد و دنیای ده روه و نیشتمانپه

 و  کام روانگه ڕاستی پ ک ک له  به  که دروستکردووه
ڕی  پناو چ ئامانجکی سیاسیدا شه ئیدۆلۆژی سیاسی وله

وکوێ  ره  به یه وه م بزووتنه کا و، ئاکامی ئه رژمی تورکیا ده
    بات؟ ده

رزدار تیی  رۆکایه سه  بهی دمۆکراتی گه پارتی کۆمه
 میر  بایدهیالزانا و ئۆسمان  ئایدال و له د تورک و ئامینه حمه ئه

ریی  ماوه تیی بزاڤی جه رۆکایه  سه ی که سانه و که گشتی ئه و به
ن، تاکو ئستا بۆ  که نوخۆی باکووری کوردستان ده کورد له

م  یان پشتگیریی ئه که له کانی گه کتیی ریزه راگرتنی یه
، زۆر  وه دنیاییه م به به.  یان کردووه چووانه کنه یه  له وسته هه

گۆڕی  بوونی ستراتیژ و پالتفۆرمکی نه نت، نه ناخایه
روی درۆشم و  ده لی کورد له نی گه  کۆمه یی که وه ته نه

ل و  ، گه وه کی رۆشن و دیاریکراودا کۆبکاته یه رنامه به
کا و،  رلشواویی سیاسیی ده ی تووشی سه که تییه رۆکایه سه
ری  یرکهبین، رژمی داگ دا سوودی لده ونوه ی له وه ئه

زن و  مه باته م خه ڕێ ئه گه لک ده هه  له  سانکه ، که تورکیایه
  .رت نوبه ی باکووری کوردستان له وتووه که  تاکھه کیزییه یه

نوان   و دیداری نھنیی له وه ، کۆبوونه کی نادیاره یه ماوه
.  ستیپکردووه رانی پ ک ک دا ده رژمی تورک و نونه

کان  وه رۆکی کۆبوونه ردووال و ناوه کانی هه ره  نونهتی سه ده
پ ک ک و ! س نایزانت  جارێ که وه چ ئاستکدان؟ ئه له
 و  وته رچی له گه ی باکوور، ئه وه تیی بزووتنه رۆکایه سه

کاری سیاسی و دیپلۆماسیدا   له ن که ده نووسیندا وای پشانده
 و ئستای کوردستان کانی پشوو موو پارتی و رکخراوه هه له

ک  دا هیچ جیاوازییه وه کرده  له زاترکن، ل ئمه  و  شاره کارامه
زنی  زموونی تاڵ و دته یان ئه  ده ی کورد وه ته نه. نابینین

ران و  ی نوان داگیرکه''مفاوضات''و '' مذاکرات''ریی  شانۆگه له
تووشی موویاندا کورد  هه  له ، که یه کانی کوردیدا هه نه الیه

کانی نوان کورد   وتووژه بۆنموونه.  سات بووه شکان و کاره
تای دروستبوونی تورکیای تازه و، دوای  ره سه و تورک له

ی  یان جاره کانی ده ، وتووژه رووخانی ئیمپراتۆریی عوسمانی
کانی  تیی باشووری کوردستان و رژمه رۆکایه نوان سه

زاشا و کۆماری  ڕه مه کانی نوان رژمی حه عراق، وتووژه
کوردستان و، دواتر کۆماری ئیسالمیی ئران و کوردی 

ڵ حیزبی دمۆکراتی کوردستانی  گه تیی له تایبه ت، به رۆژهه
ر  گه ر ئه تانی داگیرکه وه موویاندا ده رهه هه ئران، له

ی کورد دامرکنن،  وه  بزووتنه وه ڕه ی شه ڕگه یانتوانیب له نه
ڵ کورد و  گه ریی وتووژ له ر شانۆگه  به ته دووهنایان بر په

  یان خۆشکردووه وینه نی درۆ، زه وبه دانی واده ک به یه بۆماوه
 و، جارکی دی  که وه ی بزووتنه بۆ تکدانی چوارچوه

لی کورددا  ر گه سه نگ ودیکتاتۆرییان به زه وه شه
  . وه ته پاندووه سه

تیی  رۆکایه ب سه ی ده ، تاکه وه کهکی دی الیه ک، له الیه  له مه ئه
بات و قوربانی   یان ساڵ خه توانت پاش ده کورد نه

کی  یه کشه ی بکات به که وه ته ی نه وماورانیی، کشه
ران  ڵ داگیرکه گه ی نھنیی له وه باتی کۆبوونه له. یی وه ته نونه
 ی ه ، کۆمه وه یگنه  ده وه شانازیشه  به وه داخه  به که
ک چاودر و  کان و وتانی دمۆکرات وه کگرتووه یه وه ته نه

وام  رده می گفتوگۆکان و، به نی سیه الیه ن به نوبژیوان بکه
و  رۆکی ئه نجامی وتووژ و، ناوه چۆنتیی ئه ی کورد له وه ته نه

کرن ئاگادار بکرن،  ر ده سه ی باسیان له  و خانه ماده
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کان و،  وه رۆکی کۆبوونه ناوه ش له وه ره ه دنیای د وه یه وڕیگه له
ش  وه ن، به ردووال تبگه هه) حسن نیت(نیازپاکیی 
  . ن یی بۆ کورد دروستبکه وه ته کی نونه پشتیوانییه
  ته م بابه رانی کوردستان زۆر باش له  داگیرکه ئاشکرایه

ڵ  گه کانیان له  وتووژه  ویستوویانه میشه یشتوون و، هه تگه
ی نیازناپاکی و  وه یی بت، بۆ ئه شاراوه نھنی و، به بهکورد 

م  نی سیه ن الیه ده کرێ، هاوکات رنه فرتوفیان ئاشکرانه
کاندا  وه کۆبوونه ی نوانیان له رکردنی کشه سه نیازی چاره به
  یاندووه مان گه که کشه ی به وره ش زیانی گه مه ئه. شداربت به

و  ی نوخۆیی ئه  کشه ک ورد وهی ک مۆ، کشه و تاکو ئه
  .   شکراوه ریاندا دابه سه  کوردستان به  که  چاولکراوه  وتانه

می  زراندنی سیسته ، بیری دامه وه ئالیی دیکه له
سوسیالیزمی مۆدن و پکھنانی کۆنفدرالی دمۆکرات 

ن  الیه  له ند ساکه ی چه ماوه تی ناڤین که رۆژهه له
ڵ  گه کرت، له وازی بۆ ده ، بانگه ی پ ک ک وهتی رۆکایه سه

ڵ  گه رستیی تورکیدا، چۆن له زپه گه ئیدۆلۆژی و کولتووری ره
کی  ی جوگرافیایه چوارچوه  بتوانن له گونجن، که کدیی ده یه

می سیاسی و   بژین و سیسته وه شدا پکه سیاسیی هاوبه
 و زۆر پرسیاری  انهم ئه! ؟ ڕوه ن به ک ببه کیه تیی وه یه کۆمه
یی و،  وه ته بوونی ئامانج و ستراتیژی نه ، بگومان بۆ نه دیکه
موو  هه  له  که وه ڕته گه  ده  سیاسییه رلشواوییه و سه بۆ ئه

ی رزگاریخوازی کوردی  وه رتاخواری بزووتنه کاندا سه شه به
  . داگیرکردووه

س ''نوان  هتیی باکووری کوردستان، ل رۆکایه پ ک ک و سه 
ڕی  بیروباوه دان به ڵ تورک و، درژه گه ژیان له وه تی پکه سیاسه'' ریانی
زراندنی  تیکردنی دنیای ئیمپریالیستی و، بیری دامه پ و دژایه چه
کی زۆر  یه بۆ ماوه .بژرت کیان هه ب یه تی کوردیی، ده وه ده

 م س پی بارودۆخی کات ورۆژ جگۆڕک به ناتوانرێ به
رموگوڕی  پشتیوانیی گه.  بکرت که یه  جیاواز له وسته هه
تیی ئیدۆلۆژی و  وایه هۆی ره  پ ک ک به ی کورد له وه ته نه

کو ئامانج و داخوازیی  ، به  نییه وه جیھانبینینی سیاسییه
دوای   به  سانکی زۆره  که سته  و بنده کی کۆیله یه وه ته نه

رۆککی  ر سه هه ی به  و، متمانه  وهئازادی و رزگاریی خۆیدا
گویدا  ی ئازادی و رزگاربوونی به  وشه  که کورد کردووه

  .  داوه
 و  وته مان پشتر و ئستاش له یه ه  هه م روانینه  ئه ئمه
کانی  شه ی به تیی حیزب و رکخراوه رۆکایه ی سه روانگه
 بوون ندام و ئه  بوون به  که ی کوردستاندا بینیوه، دیکه
ی  کانی کۆمه جیاوازه موو پکھاته ی هه رگه پشمه به

مۆسمان و کۆمۆنیست و جۆتکار و مامۆستا  واری به کورده
...  و  کانی دیکه و دمۆکرات و ئاینهند  مه وه وار و ده و خونده
ی  نیشانه ی دخوازی خۆیاندا، به حیزب و رکخراوه هتد، له
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م،  ه قه ته کانیان داوه بهتی حیز وابوونی سیاسه راستوڕه
ی  گه کانی کۆمه وتوژهموو چین   شداربوونی هه کاتکدا به له

  یه م راستینه باتی سیاسی  وحیزبیدا، ئه خه واریی له کورده
ر  هه ر به ی کورد سه وه ته  تکای نه کات که قی ئاشکراده زه به

اری ستی ناکا و، خوازی  ژرده ز به چین و توژک بت، حه
ی  م بارودۆخه  له له م گه  ئه ش مانای وایه مه ئه.  ئازادییه

   که یه یی هه وه ته کی گشتی و نه  سازییه ئستادا پویستی به
ش، هزوتوانای تکای   هاوبهکی یه ره ک به بتوانت وه

.  وه ی رزگاریی نیشتمانییه تی پۆژه  خزمه ی بخاته که له گه
تی  اکووری کوردستان، رۆژههریی ب ماوه ڕینی جه راپه

ند ساک   چه ها رۆژاڤای کوردستان که روه کوردستان و، هه
خۆیی  ربه ی سه هیدی رگه هۆی ترۆری شه ر به وبه مه له

ی  زگه دژی داوده ویی له زنه عشووق غه کوردستان دوکتۆر مه
ی  ری سووریا رابوون، نموونه رکوتی رژمی داگیرکه سه
  .  م راستییه نی ئههزن بۆ زانی به

  تیی، درژایی مژووی مرۆڤایه ی که به وانه ته و نه موو ئه هه
  وه مه رده کی و زۆردارانی سه ره ن هزی ده الیه یان له که خاکه

ر  ستی داگیرکه ده یان له که ، تکۆشیون و نیشتمانه داگیرکراوه
پاش تیی  تایبه الن به باتی رزگاریخوازیی گه خه.  رزگارکردووه

ی رابردوودا،  ده دووسه دانی کۆلۆنیالیزمی جیھانیی له رهه سه
 و،   لووتکه یشته کانی جیھان گه ره موو کیشوه پانتایی هه به
رکردنی  ری جیھان، دوای ده رتاسه سه  له وه ته یان نه ده

،  یه م دیارده ئه. یشتن خۆیی گه ربه سه ر، به کانی داگیرکه هزه
ی کوردیش  وه ته ک نه ستی وه کی بنده یه وه ته بگومان نه

م،  که نگی دنیاگری یه پاش کۆتایی جه  له  که وه گرته ده

نوان پنج رژمی  ملی و بپرسوڕاکردن پی، له زۆره به
کی  یه خشه پی نه شکرا و، به ئازادیدا دابه دیکتاتۆر و دژ به

ڕووی  لی کورد له  جنۆسایدکردنی گه وتنه  که رستانه زپه گه ره
زی و ئابووری و زمان و کولتووری و کانزا و سامانی  گه ره

ش  مه ئه.  وه واری مژوویی کوردستانه واری و ئاسه کورده
ڕنکی  موو بزاڤ و راپه مۆی هه ون و دینه هه  مانای وایه

ستی رزگاربوون  به کۆن و ئستادا بۆ مه ی کورد له وه ته نه
 . پندراوه ریدا سه سه  به ک که تییه ستی وکۆیله بنده  له بووه

ی کورد و  وه ته نوان نه کوردستان، له کیی له ره ناکۆکیی سه
داتاشینی ئیدۆلۆژی و  ش به م ناکۆکییه  و، ئه رانیدایه داگیرکه
م   و ناتوانت ئه یتوانیوه ، نه ییانه وه ته وت و نانه ی چه بیرۆکه
کانی کورد  وه بزووتنهرۆکی   ناوه  له وایه  و ره مژوویی راستینه
  .  وه بشواته

بات  قۆناخی ئستای خه
 کوردستان، قۆناخی  له
  باتی رزگاریی نیشتمانییه خه

ڕۆژی  ش له م قۆناخه و، ئه
  وه شکردنی کوردستانه دابه
 و،  ستیپکردووه ده
  ران له رکردنی داگیرکه ده به

زراندنی  کوردستان و دامه
خۆی  ربه تی سه وه ده

   بوانینه وه وپرنسیپه م روانگه ر له گه ئه. ن کۆتایی دتکوردستا
کانی  ی پارتی و حیزب و رکخراوه باتی زۆرینه وپۆگرام و خه په

بات و  ر خه ک هه نه'':  بین وه ڕاشکاوییه توانین به کوردستان، ده
یی کورددا  وه ته ندی و ستراتیژی نه وه رژه تی به خزمه ئامانجیان له

یی و بیری رزگاری  وه ته کتیی نه  یه شیان له وره کو زیانی گه ، بهبووه نه
   . '' خۆی کوردستان داوه ربه تی سه وله زراندنی ده و دامه
رانی  ستکردی داگیرکه سمی ناساندنی سنووری ده ڕه به

لی کورد  ی داخوازیی گه وه خواره کوردستان، هنانه
تی  سه و هندک ده بۆ مافی کولتووری  وه خۆییه ربه سه له
ی کورد  وه ته باتی نه ی خه وه ستنه سکی نوخۆیی، به رته به
وه و، کردنی  ره ی سنووری وتانی داگیرکه چوارچوه به

،  ر ی نوخۆیی وتانی داگیرکه کشه ی کورد به کشه
کی کوردستان  ری الیه داگیرکه ستن به ریکردن و پشتبه سواکه
شکی  ری به هزی داگیرکه کردن له قه  تهڕ و گیرسانی شه و هه

. کداریی ب هیچ پالن و ستراتیژی سیاسی و چه دی به
  رگه ندام وپشمه رستی و پاوانخوازی و هاندانی ئه حیزبپه

کوشتدانی  ڕی نوخۆیی و به کدی، سازکردنی شه دژی یه له
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کتری راونان  ک و، یه ستی یه ده ی کورد به زاران رۆله هه
ڕی  شه''ناوی  کانی کوردستان به  وچیاوگوندهشت ده له

ری  نگه دژی هاوڕێ و هاوسه ، پیالنگیی له''!!تیی چینایه
رتیی و  گه سته وده سته ر سازکردنی ده  به نابردنه حیزبی و، په

گرتنی  وه سته ده ک بۆ به دژی یه هراوی له ی ژه نده پرۆپاگه
رباری  سه.  امهو رده وڕۆ به  تاکو ئه تی حیزبی که سه ده
تی کوردی  وه زراندنی ده تیکردنی بیری دامه ش دژایه مانه ئه
باتی  تکا خه ، به جوه بیانووی داتاشراو و ناقۆ و نابه به
هی  ی کوردیان له وه ته نه

یشتن   گه ی خۆی که راستینه
خۆیی  ربه  ئازادی و سه به

لک  ش گه وه ئه.  ، الداوه بووه
تی و  هامه ماورانی و نه

نجامی  قوربانیدانی بئه
 و، پاش  وه ته وتووه لکه
توسی ساک  ڕبوونی سه تپه
بات و قوربانیدانی  خه
هاتوو، هشتا  نه ژماره له
 .  کی روونمان ل دیارنییه  ئاسۆیه وه که هیچ الیه له

ی  وه  له کانی کوردستان جگه حیزب و پارتی و رکخراوه
پاش کۆماری کوردستان  له(  ساکهستوپنج  ی شه  ماوه که
،  یی الیانداوه وه ته ربازی نه  له،)واقازی تیی پشه رۆکایه سه به
 و  تانه کی بابه یه ر بناخه سه  هیچیان له تاوه ره سه ر له کو هه به

بارودۆخی  نگاندنی دروست له سه پی هه زانستی و، به
ڕاستیدا  ون و، لهزرا مه تیی کوردستان دانه یه سیاسی  وکۆمه

م دوو  ر بۆ ئه کان هه یرانی نوخۆیی حیزبه ی قه رچاوه سه
  . وه ڕته گه  ده یه دیارده

بوونی وتکی   سازکردن، پویستی به حیزب و رکخراوه
  یه شکی  ئازادی سیاسی و دمۆکراسی هه که ئازاد و به
ایدا، یاس  له  که یه وتکی ئازاد و دمۆکرات هه ،پویستی به

ر به  ندیکای سه  و سه ه مافی دروستکردنی حیزب و کۆمه
ش مانای  مه ئه. ی جیاواز، پارزراوب  چین و روانگه ز و گه ره
 :کیی پویستن ره رجی سه دروستکردنی حیزبدا دوو مه  له وایه
تی و سیاسی و  یه  کۆمه و حیزب و رکخراوه موو ئه میان، هه که یه

شکی ئازاد و   که  پویستیان به وتکدا پکدن،  له هی ک ناڕامیارییانه
پی یاسا ئازادی سیاسی وچاالکییان   به  که یه دمۆکرات هه

ت ومیدیای  حکوومه ر به ی میدیای سه رگه رکراب و، بتوانن له به سته ده
گرن،  ریده  وه وه ته  حکوومه  له ی که  و مووچه وبووجه ، له وه ئازادی دیکه

ست و  ربه ن و، هیچ به کانی خۆیان بکه  و ئامانجه  بۆ روانگه نده اگهپرۆپ

کردن بۆ  نده رری چاالکی سیاسی و پرۆپاگه سه نگک له ئاسته
  .بت یان نه که حیزبه
ڵ و  کانی تاک و کۆمه موو ئازادییه یاسادا هه  له م، پویسته دووه

نی سیاسییدا بیاردا واو له ستیی ته ربه بین و سه ئازادی راده
،  ی میدیاوه ڕگه مای خۆی له سک له رکه ی هه وه چاوکرابت، بۆ ئه ره

ی سیاسی وحیزبیدا، حیزب  مینار و کۆڕوکۆمه سه شداریکردنی له به یان به
ڕکی   باوه گاته بژرت و ده ندیکای دخوازی خۆی هه   وسه و رکخراوه

  ندیکاوه  سه  حیزب و فیساره  فنهی ڕیگه ندیی ئابووریی له وه رژه  به وا که
ی  ڕگه وجا له ئه. کرت رده به سته ده
داری و  بژاردن و رفراندۆمی شاره هه
ر حیزب و  ، هه وه مانه رله په

 و  باره  و قه ک رژه یه رکخراوه
و  نیا له یی و بچووکی خۆی ته وره گه

. وێ رکه دا بۆ ده تییه تایبه خوله
دراو تاخولی داهاتوو بژر تی هه وه ده

ت  سه  ده ی یاسا دیاریکردووه که که ماوه
واوبوونی  پاش ته. ست ده بگرته
  که کی وته  خه نوێ رله ی سه که ماوه

کانی دخوازی خۆیان  ، حیزب یان حیزبه وه نگدانه ی ده ڕگه دیسان له
تی  وله ی ده وجا پکھاته ئه.  وه رزته تی نوێ دامه وه  و،ده وه بژرنه هه

نگدانی  ی ده ڕگه  له وه ئه! ب، یان نا ی خولی پشوو ده وانه پچه نوێ به
  !کرت  دیاریده وه که خه

   تییانه ڕه  زانستی و بنه  رجه م مه چوونی ئه نه ڕوه هۆی به به
  چۆنتیی سازکردنی حیزب و رکخراوه ت به باره سه
ک رژمی  ستی کۆمه دهی کورد بن وه ته  نه کوردستاندا که له

، بۆچوونکی ناڕاست  ئازادییه نادمۆکرات و دیکتاتۆر و دژ به
ی،  که رۆکی حیزبک، خۆی و حیزبه ر سه گه  ئه یه و نازانستانه

رۆکی چین و  سه ی، یان به که وه ته وی نه رۆک وپشه سه به
ی، خۆ  بدات به ومافه ی بزانت و، ئه که وه ته تی نه توژکی تایبه

  .ی دیاری بکات که وه ته نووسی سیاسیی نه چاره
ستی  ی کورد بنده وه ته ی نه و ڕۆژه بگومان، تاکو ئه

  و ئازادییه  ئه  که وه ینه  بکه وه تی، ناتوانین بیر له رانییه داگیرکه
م کردپی،   ئاماژه وه ره سه  له ی که تییانه یه سیاسی و کۆمه

 و سازکردنی پارت   حیزبحیزبنه .ین کوردستاندا دابینیان بکه له
. کا  ئاۆزتر ده  پرسی کورد ی دیکه  هنده و حیزبی تازه

یی و  وه ته ی زانستی و نه ڕوانگه  بتوانت له ک که یه ڕیگه تاکه
ی  مژینه ی له رکردنی کشه سه تی چاره خزمه   وه مژووییه

وردستانیی ندکی ک  ناوه ب  ده یه وه ی کوردبکات، ئه وه ته نه
  و پارت و رکخراوه موو ئه زرندرێ و، هه هز دابمه به
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ر و،  روه تیی نیشتمانپه سایه رامیاری و ناڕامیاری و که
ڕیان   باوه کانی کوردستان که جیاوازه موو پکھاته ری هه نونه
خۆی  ربه تی سه وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه سه به

شکری  رشتیی له رپه سه. ربنشدا ، تیدا به یه کوردستان هه
یاندن و رکخستنی  رزگاریخوازی کوردستان و راگه

ستۆی و،  ئه بگرته... باتی دیپلۆماسی و  ری و خه ماوه جه
 و  وه ره ده تیکردنی پرسی کورد له رۆکایه تبکۆشت، بۆ سه

  .نوخۆی وت  له
 دا 1985سای  ، له  مژووییه رکه م ئه جکردنی ئه بۆ جبه

ککم   منیش یه  که–زرا  ی نیشتمانیی کوردستان دامه ۆنگرهک
یی  هو ته ی نه  کۆنگره1995سای  دواتر له. کانی ندامه  ئه له

،  ییه وه ته نه م دوو سازییه ئه .زراندن دامه کوردستان هاته
 پشووتر  ک که ووچاالکی و دسۆزییه موو هه ڕای هه ره سه

ک  ینونن، ل پتر وه  و ده یانهداهاتوودا نواندوو وئستا و له
 و  ه هۆی هه یان به که ریه  و، هه حیزب کاریان کردووه

یانتوانی و  ، نه   وه خۆیانه ت به موکورتیی جیاوازی تایبه که
 لیان  دابن که یه وره  گه تییه رپرسیاره و به ئاست ئه ناتوانن له

ت  باره  سهتی گونجاودا، رفه ده مام له ته به( کرا ڕوانده چاوه
  یه م دوو کۆنگره کانی ئه وتنی ئامانج و پۆژه که رنه کانی سه هۆکاره به

ندکی  زراندنی ناوه ر بیاری دامه گه ئه  بۆیه .  )بنووسم
کانی  موکورتی و هۆکاره وکه ه  هه ب له درت، ده یی ده وه ته نه
ی   و، بناخه وه  بکۆدرته نده م دوو ناوه وتنی ئه که رنه سه
نوخۆی   له دابژرێ که هز ندکی کوردستانیی به ناوه

ییشدا  وه ته ئاستی نونه سترێ و، له کوردستان پشتی پببه

  . ر بکرت سه ماستی پرسی کورد حیسابی له ک ده وه
ی کوردستان  وه ره ده نوخۆ و له ی که له و حیزب وپارت و رکخراونه ئه
،  گرتووه خۆیی کوردستانیان هه ربه  سهزراون و، پۆگرامی ئازادی و دامه
دا  ییه وه ته  نه زگه م ده پکھنانی ئه رچاو وگرنگ له توانن رۆی به ده

ندام و  ی ئه یاندن و ژماره بگن و، توانای مادی و راگه
م  ی ئه ردی بناخه وکردنی به ن بۆ پته ک بکه یه ڵ به تییان تکه یه رکرده سه

ی ناوناوبانگ و  ر گیرۆده مانیش هه ر ئه گه م ئه به.  ییه وه ته  نه سازییه
ک   کۆمه بن به داهاتوودا ده وا له تخوازیی بن، ئه سه رستی و ده حیزبپه
ڵ  گه  جیاوازییان له ک، که یه با و دژبه تکاری ناکۆک و ناته سیاسه
ن خۆیی کوردستا ربه  سه  باس له ب که داده وه نیا له کانی دی، ته حیزبه

وکورسیی  رجک پله مه ، به خۆیی کوردستانیان پخۆشه ربه ن و، سه که ده
ی   کشه تک به ش بگومان هیچ خزمه وه  ئه تییان بپارزری، که رۆکایه سه

  .نت یه کورد ناگه
   حیزبه کالسیک و ی نوخۆیی که ر زۆر هۆ وکشه به له
،  یه تی بایان ههس خولقاندنیدا ده کانی کوردستان له تداره سه ده
یی  وه ته کگرتووی نه کی یه یه زگه  ده مه سته بارودۆخی ئستادا دژوار و ئه له

توانرت   ده وه ر ئه به له. زرت کانی کوردستان دابمه شه موو به بۆ هه
درۆشم و ئامانج و  کانی کوردستان به شه به ک له ر یه هه پشدا له له

  شه به یی له وه ته ندی نه ، یان ناوه گره کۆن وه ییه وه ته پرۆگرامی نه
وتن  وبدرێ بۆ رککه هاوکات هه. جیاجیاکانی کوردستان سازبکرت

موو  کانی هه نوان حیزب و پارته ش له ر پالتفۆرمیکی هاوبه سه له
کدیی  راندا یه ر پیالنی داگیرکه رامبه به   له کانی کوردستان که شه به

و  وڕووی ئه ره  به وه نووسییه ون  وهاوچارهکبو بیری یه بپارزن و، به
کانی کوردستان  شه به کک له ر یه وڕووی هه ره  به  که وه  ببنه کشانه
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باتی تکای  کخستنی خه ستراتیژ و ئامانجی دواڕۆژیش، یه.  وه بته ده
ری کوردستان و  رتاسه ی کورد بۆ رزگارکردنی خاکی سه وه ته نه
  .رای کوردستان بت کگرتووی فده  یهتی زراندنی حکوومه دامه

ڕ و کولتووری  هۆی بیروباوه کورت وکرمانجیی، به
ستی  کانی بانده وه ته زنخوازیی نه ستی مه رستی و هه زپه گه ره

مانکی زۆری  ، زه یه ی هه دان ساه کی سه  مژوویه کورد که
ردا  سه  گۆڕنی به یه رستانه زپه گه  ره و کولتووره وت که ئه ده

کسانی و، کولتووری رزگرتن  ب و، بیری ئازادیخوازیی و یه
م  ئه.  وه زی جیاواز جی بگرته گه  و ره وه ته نه له

  ستی کورد که کانی بانده وه ته بیرومشکی نه ش له گۆڕانکارییه
رکی  دات، ئه ک رووده یه ده مان و سه  چ ساڵ و زه دیارنییه

رکی رۆشنبیران و  کو ئه ، به هستی کورد نیی ی بنده وه ته نه
لی  تیکردنی گه باتی دژایه  له  که یه النه و گه واری ئه چینی خونده

لی کورد،  چۆکردنی گه کورد و، خۆشکردنی ئاگری قه
کانی دیکتاتۆر و  مه ن بۆ گۆڕینی سیسته بیاربده
  وه لی کورد به وکاتیش ناب گه رچی ئه گه ئه. یان نامرۆڤانه
تکی دمۆکراتی  سایی حکوومه  له ت کهدخۆشبکر
   ئمه چۆنکه. کرت ردا، مافی کورد دابینده داگیرکه
کانی دمۆکراتی ئیسرائیل و ئینگلیز و سپانیا  ته حکوومه

ند و باسک،  ستین و ئیرله له ر داخوازیی فه رامبه  به بینین که ده
ن  الیه ی عراقی نوێ له وه دروستکردنه!  وستیان چۆنه هه
 بۆ  یه  باشترین نموونه وه تیی باشووری کوردستانه رۆکایه سه

  وه م رۆژه که یه ر له  هه ، که م راستییه دنیابوونی ئه
ر  لیاوه جیل عه  غازی عه ی عراق له التدارانی تازه سه ده
ری و مالکی، دسۆزیی  عفه تاکو جه!!) ی پارتیمان زاواکه کۆنه(
ی کوردیان   و ناسیاسییانه نازانستانهندیی  ر و پوه به راده له
ی  تی تازه سه ی ده ی چوارچوه وه وکردنه کارهنا بۆ پته به

سمی بناسن  ڕه  به و مافانه کک له وی یه بی، بئه ره عراقی عه
تکا و  تیی کورد به رۆکایه  تاکو ئست سه وه  ه2003  له که

  !کات جبوونیان ده  داوای جبه   رجاوه
رقاکردنی کورد  باتی سه  و، له''!س ب به'' بائیتر  وه ر ئه به له
تیی کورد بۆ  رۆکایه ، با سه وه وته ال و چه ریی البه سه چاره به
ی کورد  وه ته نه کانی رابردوو، داوا له ه ی هه وه بووکردنه ره قه

خۆیی بۆ  ربه بکات درۆشمی رفراندۆم بۆ کوردستان و، سه
کان  کگرتووه یه وه ته ی نه ه  کۆمه  داوا لهبگرێ و، کوردستان هه

 کوردستان و،  و، وتانی دمۆکرات بکرت با بنه
کوردستان، بۆ  ن له کی گشتیی بکه رشتیی راپرسییه رپه سه
سات و  مژووی پکاره وی کورد بتوان، له ته ی نه وه ئه

نگ  واودا ده ئازادیی ته ب ترس، له خوناویی خۆیدا، جارک به

، بیری  دواوه به مه با له. نووسی خۆیبدات بۆ دیاریکردنی چاره
بیروڕا و داخوازیی  ئازادیخوازی و دمۆکراسی و رزگرتن له

. وبکرت  په وه کانییه ن حیزبه الیه لی کورد، له ی گه راستینه
 و حیزبی  رۆکی تاقانه رستی و سه می حیزبپه رده سه

کولتووری سیاسیی  ت بوون به  تایبه وا که رمانه وی فه پشه
  م کولتووره  و، ئه رچووه سه پی کالسیکی ستالینیزم، به چه

باتی  رپانی خه ی سیاسی و گۆڕه وژه ب له  ده نادمۆکراتییه
. کش بکرت کانیدا ریشه شه موو به هه ی کورد له وه ته نه
کانی  جیاوازه موو پکھاته وخۆی هه شداریکردنی راسته به

یدۆلۆژی و چین و موو ئاین و ئاینزا و ئ هه  بهتانکوردس
  شی کوردستانیدا که ترکی هاوبه ژر چه  له کان جیاوازه توژه
  ی که وه  له ، جگه وه نگی خۆیانی تدا ببیننه نگ و ره ده

خشت،  به ی کورد ده وه ته باتی نه  خه زن به هزوتوانای مه
  و پکھاتانه  ئهموو باتیکردنی هه هاوکات هاوکاری و هاوخه

ژیانی  وه ، تکای دانیشتوانی کوردستان فری پکه وه پکه
وتی خۆیدا  ڕه کا و، له بیروڕای جیاواز ده   و رزلنان له همنانه

کولتووری سیاسی و دمۆکراسی و بیری ئازادیخوازی و 
نو مشکی تاک تاکی دانیشتوانی کوردستان  کسانیی له یه
و  چن و، ئه  ده وه و  بیروڕای جیاوازهئاین  وئیدۆلۆژی  به

 کوردستان   دواڕۆژ له ی که  کوردستانییه ته حکوومه
ی  ر بناخه سه  له بت که تک ده زرێ، حکوومه مه داده
کانی  مافه ری و ئازادی و دمۆکراسی و رزگرتن له روه دادپه

  .نرت مرۆڤ داده

کک  ی یهکان وته  له ی دووکۆپله وه نووسینه دا به لره
ناوی  ی رزگاریخوازی جوو به وه کانی بزووتنه رکرده سه له
ناخیم  مه. م دنم که نووسینه  کۆتایی به*)2(ناخیم بگن  مه

کان  باتی جووه ر خه سه کی وردی له یه وه بگن، پداچوونه
کانی  به ره دژی سوپای ئینگلیز و عه ستین، له له ویی فه رزه سه له

ی 1948 بۆ 1942سانی نوان  ، له نده به و مه جی ئه نیشته
ی  م قسانه ی ئه وه جکردنه.  ی رابردوودا نووسیوه ده سه
مانای پشتیوانیکردن و  دا، به م وتاره ناخیم بگن له مه

  ، چۆنکه ستین و ئیسرائیل نییه له ی نوان فه کشه تیکردن  دژایه
 داهاتوودا هیچ  له ئیستا و، نه رابردوو و، نه له  نه یه و کشه ئه

 و،   نییه وه وای کورده ی ره کورد و کشه کی به ندییه پوه
ی  رکرده  که سه یه و راستییه نیا بۆ زانینی ئه کو ته نایبت، به

 بیریان  یه وشوه  به ساڵ پش ئستا70 ساڵ بۆ 65لک  گه
ت بۆ  وه یان و، سازکردنی ده که له کتیی گه یه له
یان  که یه وڕۆ وته  و، ئه وه ته یان کردووه که وهرشوب په له گه
  ته یاندووه  گه وه ربازییه سازی و سه ڕووی ئابووری و پیشه له
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 په ستیی
  س شیرکۆ بکه

  شتیی بن کون ت بوو  کهکو وه
  م ماشای ئه ته
  م که م ئه ده
   و  ناووه چته ر ئاو ئه هه

  م ده ر ئه ئاو ده
  هنجنم ڵ ئه می کۆن هه خه ا جام لهت هه

  تی  جیه  له مکی تازه جامکی تر خه
   یه  شپرزه شتییه م که ئا ئه
  تا نوقم بب وه  ئه نه
  دا وگاره رداوی شه م گه تایش له وه  ئه نه
  !ر بگرێ نگه  رۆخکدا له له

راوردیان  بهبا وجا  وتووترین وتانی جیھان، ئه ریزی پشکه
ویان بۆ  موو هه  هه کانی کورد که رکرده ڵ سه گه ین له بکه
ر بپارزن و،  ی داگیرکهکتیی سنووری وتان  یه یه وه ئه
می  ی سه زاره تای هه ره سه  له مۆ که ک ئه ڕۆژکی وه له

 ! ین که  دهڕی نوخۆیی ترسیی روودانی شه زاینداین، هشتا مه

ناخیم بگن  کانی مه ی وته وه رنجتان بۆ خوندنه سه
  : کشم راده

.. .کات تی ده کۆیله ت له فره وێ، نه ی ئازادیی ده وه ئه... ''
ی  وه ئه. تی یه که له دوژمنی گه وت، رقی له ی خۆشده که له ی گه وه ئه

ککی نو  موو زروزۆه هه ، رقی له ره روه نیشتمانپه
ستانی ئینگلیز  ده کانی کاربه ر پیالنه رامبه به له. تی یه که نیشتمانه

ک  ند هۆیه رمان، چه کانی بۆ سه ڕه وگوشاری سوپای ئینگلیز و سیخو
نوماندا  ڕی نوخۆیی له  شه ست که ربه  به بوونه ون دهبو هه

  :ن ده روونه
گۆن  ره ئه(ماندا، حیزبی  که حیزبه  هیچکاتک له  ئمه–م  که یه

  کرد که  گۆش نه وه نگرانمان به ندامان و الیه ، ئه)زفای لیۆمی
  و بۆچوونه  ئه چۆنکه. ن ی جوو بکه کانی دیکه تی حیزبه دژایه
  . ڕی براکوژیی ی شه که ه ر که  سه تھاوژته  ده  که یه ه هه

، ''ڕی براکوژیی شه''گیرسانی  ی هه کی دیکه  هۆیه–م  دووه
  وه  هیچکاتک بۆ ئه ئمه.  الته سه ختی ده ر ته سه نیازی چوونه

نیا بۆ   ته ئمه. ست ده الت بگرینه سه  دواڕۆژ ده نگاین که جه نه
 شۆرشمان کرد  ئمه. نگاین جه ئیسرائیل دهتی  وه زراندنی ده دامه

رمان  هانده!! ک بۆ حوکمکردنیان مان، نه که وه ته بۆ رزگارکردنی نه
ر  گه ت ئه نانه ته. مان بوو که ڕه بات بیروباوه بۆ خه
، درخیمان  خونی خۆشمان بوایه شمان پویستی به که ڕه بیروباوه

م  نجماندا بکوژرین، بهپناو ئاما بووین له کرد و، ئاماده ده نه
 و،  نجمان بۆداوه  ره  ئمه کات که ده ته وه و ده دواڕۆژ ک حوکمی ئه
  کیی ئمه ره ستی سه به مه.  ، گرنگ نییه قوربانیمان بۆ داوه

تی بۆ  کانییه رگه ی ده وه  و، کردنه یه ته وه و ده زراندنی ئه دامه
  پاش سانکی دوورودرژیی  وه زاران جوو، بۆ ئه ی هه وه ڕانه گه
ر  گه ئه. ن ئازادیی بده ک به یه ناسه تیی، هه ینه شمه ستی و به بنده

وا  ین، ئه رگرتندا شۆرش بکه التوه سه پناوی ده  له بمانویستایه
ڕمان  بات و شه ک و، خه یه ی جیاوازی دژ به سته  دوو ده بووینه ده

ی بۆ  وه ئه. بوو ب و ئینگلیز تووشی شکست ده دژی عاره
دا هاوکاریی  وپناوه  له یه کات، ئاماده رگرتن شۆرش ده التوه سه ده

 کاری وامان ل  م ئمه به! شی بکات که وه ته دوژمنی نه
ڕی  ڕی ئینگلیز و شه ست، شه نو ده ست له ده...  وه شایه وه نه
موومان رزگارکردنی   ئامانجی هه بانیشمانکرد، چۆنکه ره عه
کدی  یه کین و ناتوانین رقمان له  یه خر ئمه نه. ان بووم که له گه
  .''. .... وه بته

ی ) زیری داد وه(گ  دبه سعه حموود ئه کانی مه   قسه–*) 1(
ردانی  ی جۆزه19ی تورکی، رۆژی '' ملیت''ی  رۆژنامه تورکیا له

 و  ی مژینه کشه''رتۆکی   په له.  وه ته  بوبووه1930سای 
یی و  وه ته ی نه رکرده سه'': نووسینی  له رگیراوه ، وه''ئستای کورد

د  ممه ڕز محه به.  ڕاڵ ئحساننووری پاشا مانی کورد، ژنه قاره
  .  کوردی تی به  کردوویه وه بییه ره عه باقی له مه حه

، )The Revolt('' ڕین راپه''رتۆکی    په–*) 2(
تی   کردوویهمین ردار سدیق ئه ناخیم بگن، سه نووسینی مه له
 .  سود چاپکراوه  له1996سای . کوردی به
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ران زهلبژاردنى پار هه  

!تى رگى پارتایه نگى مه م زه آه یه  
آامیل ژیر: ر زهپار     

.  هیتی نی دیلیكى  پارتایهۆ م رهۆموو ج  هه ستم له به مه
، الت ى روژهه وه ئه.  آى دروسته هی ى روژئاوا دیارده وه ئه
  هیتی مافیایه.  آانه  ستالینیه ى پارتییه وه ژبوونهررى، دۆز به
نانى ڤایروسى ھ  ههۆ ب كهلكاو زه .تیدا رگى پارتایه  به له
 .شیاو سى نه  آه  به نى شیاوهوى شو پرآردنه. لى نده گه
و  پاچه سته  دهۆ ب آه یه خانه مه ته.  وایه ندبوونى ناره مه وله ده
، ۆنخ هدن و  دا آارناآهناوی  له آان آه هره ببه

رناگرن،  ندوه ن و په آه هد ه خنكینن، هه هدو بیر  وه نه بیرناآه
 با  وه هیآراتیمۆد  بهۆخ.  هییان نی وه پرسینهن و ل به هد
مروڤ فی ما باس له.  هی نی وه هیری سه یان بهن و ف ده هد
ن ،  ده هدآوشت  آوژن و مروڤ به هدن و مروڤ  آه هد

ن و  آه هدتاوان . ن آه هد پشلن و یاسا ن هدیاسا دا
   . . . واوآه وانیتریان ته  ئهۆئیتر ت.  . وه ریق نابنه  و تهدرێ ده روویان ال  له رده په. ن آه دهرآراوان  سه  تاوانله تیش به سووآایه

ك   نه وه ربازییه ى ریكخراوى سه  خانه چنه ر ده زیات وانه ئه{ ل هد بیشكچىئیسماعیل .  خهۆو د رنین له ده آانیش به هی آوردی هیپارتی
 جوناسان راندل .}آاندا، بستراتیجن م توانا تازه رده به آانیان ریگرن له وه  تاآره رآرده آانن، سه آییه  خه ندییه رى پوه ده سیاسى، دریژه

،  وه وته زار آوژراوى لكه  هه٤آانى ناوخۆیان  ره شه! ر آورسى سه  له نهریا  هشتا شه١٩٧٥آیدا، دواى نسكوى  ره دووبه  له آه یه وه ته آورد نه{  هد
ى  وانه ته و نه ئه( : هد   لمانى تریتشكه  ئهندى بیرمه. }تى آوردیان الوازآرد وله ى ده تییان خراپكرد، بیروآه ى آوردایه وه ناوبانگى بزووتنه

كیان لكان  خه و پارتیانه آانى ئه تییه آایهۆر كى زور سهن، سا وانه  له گه ج).ن سناده پارتى ده  قوناغى رزگاریدان بۆ فره له
ستا وا ئ ئه! خون هدوان  ستا پارووى ئهچى ئ آه... آرا ۆپیتاآیان ب. درالۆ یان ب پله ، چهو جوۆزیان بۆس. تان له خه هه
ن  یكه  مه وهئ. ... وه شایه ران وه زه پار  له  تییهو شرهستى و پ شدهو پ ئه. وت رآه ده}  تى درۆ آورته په{ى  رمووده تاى فه ره سه
، ۆنبیرچ هه. بوو هد ی هنجام  ئهو ئهر ش هه آانیكه نهشو ، له بوایه ردان نه وهر آلكت گه ئه نیا،  ته انى بهمرانى سل زه هى پار به
 ۆخ ربه رى سه ماوه ى جه ئه.  ك بارانه یه تره ك قه یه هه تاى ره ره سه.  یهیت  پارتایه وازهو ش  ئهبۆ  رگه نگى مه ، زه نجامه م ئه ئه

  و آوانوه ن ئه یه مه.  یه وره ى گه الم واتاآه  به،  بچووآه آه رووداوه. ر ماوه شیاریی جهۆروژى ه ین به  بكه٣٠/٩با .  رابن
  ،وه  برده آه التداره سه  ده زهنگى دوو زلھ  ده٢٣٤  یان له آه وه  گرهۆخ ربه نگى سه  ده٣١٢مسالدا  ى ئه ژهۆو ر له . وه ساردبیته

 زور زیاتر  آه ژه، ر شدارییان بكردایه ش به هوبو شدارنه  به نگه  ده٢٨٢و  ر ئه گه ئه! ست آردنى دهم و پ ورآردنى ده  چهب به
مانى  رله ندیكاو په كخراو و سهم ر رجه ن و سهزگاآابژاردنى پار  هه  لهب  شكا، نوخشه آه لیسمه  تهۆنبیرچ هه. بوو هد

  .داهاتوو
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  انی نیشتمانیی کوردست کانی کۆنگره بیروبوا و پرنسیپه له

کی کۆنی  ت و مژوویه نی شارستانییه  و خاوه تی ناڤینه درینی رۆژهه ره کانی هه وه ته  نه ک له ی کورد یه وه ته نه
ڵ  گه له. ژی ری ده سه  و له ی کوردستان، ژیاوه که ر خاکه سه درژایی مژووی له د بهی کور وه ته نه.   یه زاران ساله هه
ی  که م، کورد و نیشتمانه که ڕی دنیاگری یه کانی شه دانی کۆلۆنیالیزمی جیھانی و، کۆتایی و ئاکامه رهه سه

کتیی   و یه  و سوورییه ییهکانی شۆڤنیست و دیکتاتۆری ئران و عراق و ترک ته نوان حکوومه کوردستان، له
   و، به وه ره رامبه  دۆخکی دژوار و نابه نایه پی مالوه  به وساته ی کورد له وه ته باتی نه خه. شکرا سۆڤتی پشوو دابه

رانی  داگیرکه.  رپا کردووه ی به که ستی رزگارکردنی خاک و نیشتمانه به مه کی به دواییه ک له ڕینی یه یان راپه ده
 ژنۆساید و  ته ستیانداوه ش، ده تکی هاوبه پی سیاسه  داگیرکردنی خاکی کوردستان، به ستان، جیا لهکورد

شکردنی کورد  کانی کوردستان و ببه ت و سامان و کانزاکانی و، سووتاندن و چۆکردنی نوچه روه تانوبۆی سه
  .ر نیشتمانی باوباپیرانی سه رکردنی له سامانی و، ده له

رۆکی خۆیدا،   نوه  ئستا، له  کۆن و چ له ی کورد، چ له وه ته موو رابوون و بزاڤکی نه ری هه ۆ و بزونهم دینه
  و راستییه  و ناتوان، ئه یتوانیوه  نه  و ئایدۆلۆژی دیکه  و، هنانی بیرۆکه ستیی بووه ربه ستی  رزگاری و سه به مه به

  .  وه کانی کورد بشواته وه رۆکی بزووتنه روخسار و نوه  له مژووییه
ش  و ناکۆکییه  و، ئه ی کورددایه وه ته ران و، نه نوان داگیرکه  کوردستان، له تیی له ڕه کی و بنه ره ناکۆکیی سه

. ر ناکرت سه کاندا چاره ره  داگیرکه ی دمۆکراتیکی وته وه  بزووتنه شداریکردن له  به کان، یان به گۆڕینی رژمه به
ی کورد  وه ته ی نه ی بزاڤی رزگاریخوازانه وه ستنه و به ی نیشتمانیی کوردستان، گردان ، کۆنگره یه م بناخه هر ئ سه له
الدانکی  ، به وه کانی کوردستانه  سیاسییه ن پارتی و حیزبه الیه  له ران، ی سنووری جوگرافیایی داگیرکه  چوارچوه به

ی  وه ته  چ قازانجکی بۆ نه باته  خه  شوه وه  ئه  که وه کاته ئاگاداریان دهزان و،  پرنسیپی کوردستانیی ده ئاشکرا له
ی  وه  کوردستان و، سینه  له رانه تی داگیرکه سه ، پچانی ده  رگه تاکه.  و نایبت ی تدا نییه که کورد و کشه

  .ری خاکی کوردستان رتاسه سه  له ه و دمۆکراتخۆ ربه تکی سه وه  دهزراندنی وتوویی و، دامه واری پاشکه ئاسه

  !کۆش دا تده م ئامانجانه پناو ئه ی نیشتمانیی کوردستان له ، کۆنگره وه یه م روانگه له
تیی  سایه ی که وه یی و، زیندووکردنه وه ته ڕی نه ست و بیروباوه پدانی هه ره کات بۆ په بات ده ی نیشتمانیی کوردستان خه کۆنگره - •

  ! موک و خاکی خۆی بزانت کورد بزان و، کوردستان به ی خۆی به وه ی مرۆڤی کورد، بۆ ئهیی ال وه ته نه

رکردنی  ده. ی کورد وه ته ی نه وه کگرتنه یی و، یه وه ته کتیی نه پناو پکھنانی یه کات له بات ده ی نیشتمانیی کوردستان خه  کۆنگره- •
 کوردستان و،  له) رفراندۆم(ریی  رتاسه کی سه ی راپرسییه وینه ی و، سازکردنی زهی دیپلۆماس رگه  کوردستان به ران له داگیرکه
  !خۆی کوردستان ربه تی سه وه زراندنی ده دامه

ی  تی شۆڤنیستانه پی سیاسه  به ی که ندانه به  و مه و نوچه موو ئه ی هه وه کات بۆ ستاندنه بات ده ی نیشتمانیی کوردستان خه  کۆنگره- •
 ! خاکی نیشتمان داباون وتکراون و، له  زه وه رانه ن داگیرکه الیه  ترککردنی کوردستان، له  فارسکردن و، به بکردن و به ره عه به

 پلۆرالیزم و،  ی بوابوون به ر بناخه سه کسانیی له کات بۆ دابینکردنی دمۆکراسی و یه بات ده ی نیشتمانیی کوردستان خه  کۆنگره- •
 و  مدیده  شیاوی مرۆڤی سته وتۆ، که ی ئه رزانه ربه  و سه رانه وه خته رانکی به  و گوزه  و ئازادانه کی مرۆڤانهجکردنی ژیان جبه

 !خۆڕاگری کوردبت

کی  یه  پشینه نت که  داده وانه ته  نه مینه و که کی کورد، بۆ ئه ک هاووتییه کسان وه ی نیشتمانیی کوردستان رز و مافی یه  کۆنگره- •
 !زانن  ده کوردستانی  و، خۆیان به یه  کوردستاندا هه یان له  زاران ساه ۆنی ههک
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Bi wê adres 
pêwendî legel 
serokayetîya 
kongrey 
NîŞtmanîya 
Kurdistan bigre! 

Wka palingswich House 
241 King Street 

London W  6 9 L  P  UK. 
uk,org.knc@wka 

0044 – 208 748 78 74 
0044 - 07768266005 

  

واد  جه ندیی به ، پوه سه دره  ئهم به
ی نیشتمانیی    کۆنگرهرۆکی  سه ال مه

 بگرن وه  کوردستانه 

   ئیبراهیم ه برووسکڵ گه لهندی گرتن  سی پوه دره ئه

  نی نیشتمانیی کوردستا ی کۆنگره هو ره کانی ده ندییه ی پوه زگه ده رپرسیاری  به
 21 61 33 82 – 0049; Fax, 61 80 33 82 – 0049; Tele  de.ribrahim@KNC  

  

 و وتار و پشنیازی  نامه
 بۆ  سه دره م ئه خۆتان به

  یاندنی کۆنگره ی راگه زگه ده
  !بنرن
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P. B. 205 Holmlia 

1204 Oslo, Norway. 
com.kncsite@post  
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Bi wê adres name û 
gotar û pêşnyaza xwe 
bo kongre bişîne!  

ی بیری ئازادی و دمۆکراسی و  وه ره  بوکه" کۆنگره"
ی بیری  وه ره بوکه!  ی کورده وه ته رفرازیی نه سه

تی  وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه  و سهرزگاری
  ! خۆی کوردستانه ربه سه

  :یاندن ی راگه زگه رپرسیاری ده ر و به رنووسه سه
  ''سیروان کاوسی''

Kongre, Blawkera bîra Rizgarî  û 

Azadî Netewey Kurde! 

Kongre, Blawkera bîrwbawerî 

kurdayetyî û Damezrandina Dewletî 

Serbexoy Kurdistane! 

Serniwîskar û berprsyarî Dezgy 
Rageyandin; Sîrwan Kawsî  

  !رنت ر هی ئینته سه ی نیشتمانیی کوردستان له  کۆنگرهکانی ڕه ماپه
  

 : ئینگلیزی کۆنگره
 : فارسیبی، ره عه ،)Latin( کوردی:  کۆنگره

   : رۆژاڤارادیۆ
  :رنت ر هی ئینته سه رادیۆ رۆژاڤای کوردستان له

  :ز به مال نه سایتی دوکتۆر جه
 :ال واد مه سایتی دوکتۆر جه
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