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پناو  بات له خه  
وتکی ئازاد و 
 دمۆکرات  و

  خۆ ربه سه

   

 

نگی  جه
نوی 

 نداو،  که
رووخانی 
رژمی 

 ی ئرانئیسالمی
  و،

رلشواویی   سه
ئۆپوزسیۆنی 
  سیاسیی کورد

 !ت  رۆژهه له
ڵ رۆژ،  گه رۆژ له

کانی نێوان  ندييه پێوه
و  ره مريکا و ئێران به ئه

گرژی و ئاڵۆزبوونی زياتر 
ی  کێشه. ڕوات ده
فغانستان، عێراق و  ئه

  ستين، به له لوبنان و فه
کراوی  رنه سه چاره
 و، کۆماری  وه ته  ماونه

ستی  ئيسالميی ئێران ده
ی له  پشێوی و تێکدانی  با

بارودۆخی سياسی و، 
مگيريی ئاسايشی قا ناسه
تانه ئه .  يه دا هه و و
ها، راپۆرتی  روه هه
کانی ئاسايشی  زگه ده
  مريکا و پاکستان، ئاماژه ئه
 هاندانی و  ی پشتگيري به

  ی خشه نه به وخۆ و ناڕاسته

 

 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لیقی دوکتۆر حسنی خه
  

  نده ک به  موویه ڵ به که
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:ز به مال نه وکتۆر جهد  

 زمانی   بهواری خونده
''١٨ل ''           کوردی  
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: سیروان کاوسی   

  له ''مواد مخدر'' مژووی
! جیھان ئران و له  

''٢٤ل ''                          

ر فتوای سه شت ساڵ به بیست و هه - *
دژی ینیی، له تۆ خومه جیھادی ئایه

١٢ل ....... ....ڕ بووی کورد تپهوهتهنه

ڵ گه گوتوبژ له
:شید همال ر  دوکتۆر جه  

  ومان و مژووز
 تی شارستانییه
 ،کوردستان  و

!التی کۆن رۆژهه  
 ''١٤ ل''

Newsletter of  Kurdistan National Congress (KNC) Nr. 42, August - September  2007 

: مامۆستا کامیل ژیر  

ی که ته حکوومه
حموود  شخ مه
١٩٢٤ – ١٩١٩
وت؟ که رنه بۆ سه

''٤ل ''  

 پاکستاندا يی لهڵی ئيسالم نێو رێکخراو و کۆڕوکۆمه ئێران، له
  . ن که ده
ی ماوه التدارانی کۆماری ئيسالميی ئێران، له سه ، ده وه ئاليی ديکه له

کی ی پالنی سازکردنی چه وه  شاردنه بيست ساڵی رابوردودا، به
ستيان ی ده وه ، بۆ ئه ختکردووه کی زۆريان به يه نێڤۆکيی، بووجه

 خۆيان نی پارێزگاريکردن لهڵخا  قه  نه تۆم و، بيکه کی ئه  چه بگات به
ی سێ ساڵی ماوه يان، له که هپاش ئاشکرابوونی پڕۆژ. يان که و رژێمه

تيی بۆ وله ڵی نێوده  ژێر داوای کۆمه بوون بچنه  نه ردوودا ئامادهراب
  ''٢بۆ ل ''                تۆمی و،  ئهکانی نده چاودێريکردنی نێوه
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  ''روتار ی سه ماوه''   
ر و  شه  و ته  گاته  به لک جاریش گه
ی  رامی کۆمه وه،   وه شه ڕه هه

رباری  سه.   وه داته تیی ده وه نوده
ستانی ئران،   ده ش، کاربه مانه ئه

تۆم  کی ئه چه ستیان به هشتا ده
نوبردنی  ی له شه ڕه  هه ، یشتووه گه نه

  .ن که والتی ئیسرائیل ده
 جۆرج –مریکا  رکۆماری ئه سه
ڵ راوژکارانی  گه بلیو بوش له ده

 شکریی سیاسی و له
  ته یشتوونه مریکا، گه ئه
  ،  که وه ڕه و باوه ئه

ی ئران  ی کشه وه هشتنه
ی ئستای، بۆ  م شیوه به
تی  وله رکۆمار و، ده سه

ن  ته مریکا، نه داهاتووی ئه
ر  کارکردی خراپی بۆ سه
  حیزبی کۆماریی له

کانی  بژاردنه هه
  مریکا له رکۆمارتیی ئه سه

بت،  سای داهاتوودا ده
کی  یه شوه کو به هب
ر   سه کاته  کار ده رفره به

تکدانی ستراتیژ و 
الوازبوونی 

مریکا  کانی ئه ندییه وه رژه به
یمانانی  و، هاوپه

،  وه ر ئه به له.  که نوچه له
رکۆمارتیی  پش کۆتاییھاتنی سه

 دژی   له وره ڕکی گه جۆرج بوش، شه
. کات ستپده رژمی ئیران ده

ربازیی،  ی سه وره کانی گه هکاریی ئاماده
ن  الیه  له  وه ند مانگی رابردووه  چه له

ریایی و ئاسمانی  و  کانی زه هیزه
.  ستیپکردوه  ده مریکاوه وینیی ئه زه
گوست  تای مانگی ئه ره سه

م  له. چوو ڕیوه  بهئارامریای   زه  له''گوام''ی   دووڕگه  له وره ، مانۆڕکی گه)الوژ گه(
 پاپۆری ٣٠ڵ  گه نگیی، له ی جه وره ندین پاپۆڕی گه دا، چه ربازییه  سه رییهکا ئاماده

رباز   سه٢٢٠٠٠نگی و  ی جه  فۆکه٢٨٠ریاوانی و،   سوپای زه ت به بچووکتری تایبه
نگیی سای  شقی جه کاتی مه ، له شایانی باسه. شدارییان تدا کرد وان به له و مه

مریکا بۆ بینینی بانگھشت  یمانی ئه وتانی هاوپهکانی سوپای  رمانده رابردوودا، فه
کانی  رمانده ب چاودریکردنی فه م ساڵ، به نگیی ئه شقی جه  مه م کرابوون، به
ها رابرت  روه  دیگ چنی، هه–رکۆمار   جگری سه .چوو ڕوه یمان به وتانی هاوپه

 والتانی  یۆ پارزگاریکردنب  یاندووه، مریکا رایانگه رگریی ئه زیری به  وه-یتس  گه
 . بن  ده نداو ئاماده ی که  نوچه  له م هزانه ، ئه که  نوچه دۆست له
نگیی   پالنی جه ستیان به تیی هه واوه ته  ئران، بهرانیالتدا سه تۆالکان و، ده ئایه

ر ئیران و  مریکا بۆ سه ئه
،  یان کردووه و که رژمه
کانی   قسه ش له مه ئه
ری،  عفه کر جهش رله سه
ی سوپای  ی تازه رمانده فه

  ویت، که که رده پاسداران ده
مین  یه ژده  هه له

ی گشتیی  وه کۆبوونه
کانی سوپای  رمانده فه

ی پکرد  پاسداران ئاماژه
  ، ئمه وڕۆکه ئه'': و، گوتی

. ربازیداین مارۆی سه  گه له
رای  ره دوژمنان، سه

کی  یه ختکردنی بووجه به
ی هز   وه دنهزۆر و کۆکر

کوچۆکی زۆری  وچه
ت  نانه نگیی، ناتوانن ته جه

 ئران  کیش له یه خسه
زانن   ده ن، چۆنکه بکه
کانی سوپای  هزه

گیی  هاوکات، پیالن و ئاژاوه. ن تیی ئاماده واوه ته ، به''سیج به''پاسداران و 
، شۆرشی  دووه جیھان شکان کانی له ی شۆرشه رابوردوودا پشتی زۆربه نوخۆیی له

  ته کان چاویان بیوه  و، بگانه ترسیدایه مه  له نوخۆوه ئیسالمیی ئرانیش له
 .''...نوخۆی وت نگرانیان له کرگیراوان و، الیه به

  ی وامه رده پۆله به و شه  بۆ ئه تیدانه وایه  و ره کردن هری، پاکان عفه ی جه م قسانه ئه
ری  رتاسه ردستان و، سه کو  له وه''   قیه  فه لی رمانی وه فه دینژاد و به حمه ن ئه الیه له

،  وه ی رابردووهنیا س سا ی ته ماوه  له وه هۆیه  و، بهڕێ ته خستوویانهئیران 
 تووشی گرتن و، شزارانی هه  و بهبارانکراون ر و ئازادیخواز گولله هتان تکۆش سه به
  . و، ئازار هاتوون نجه کهش
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ی  وه ره  ده  له تدار، سه الکانی ده مه
 شواندنی بارودۆخی  ئرانیش به

 و،  که ۆی عراق و نوچهنوخ
تیی  کوچۆڵ و یارمه  چهینیخش به

کانی  رکخراوه  دارایی به
  دان، وه ی ئه و  هه ترۆریستیی، له

یمانانی  مریکا و هاوپه تاکو ئه
ربازیی  وڕووی شکستی سه ره به
سیی هرش تر ش مه وه  و، به وه ببنه

ن و،  نو ببه ر ئران له بۆ سه
ستراتیژ  و ئامانجی سیاسییان 

زراندنی   دامه دی، که بھننه
   له یه کی شیعه ئیمپراتۆرییه

  .  که نوچه
مریکا و،  تی ئه م حکوومه به

  ته  گشتیی، هاتوونه دنیای ئازاد به
ی  رچاوه  سه  که وه ڕه و باوه ر ئه سه
ک  یه اوهموو ئاۆزی و ئاژ هه
تی ناڤین و،  ی رۆژهه نوچه له
موو جیھان، کۆماری ئیسالمیی  هه له

رکار  سه  له م رژمه  و، تا ئه ئرانه
 رووی همنی و  که بمنت، نوچه

ر   هه. نابینت وه  خۆیه ئاسایش به
کی  نگییه ندی و هاوده  پوه، بۆیه

مانیا و  مریکا و ئه  نوان ئه زیاتر له
 و، والتانی ئازاد و نسا ره فه

.  داوه ریھه دمۆکراتدا سه
  وامبوونی رژمی ئران له رده به
ر  رامبه ڕۆیی و ملھۆڕیکردنی به ره سه
ندی  و پوه تیی، ئه وه ی نوده کۆمه
،  ش و جیھانییه  هاوبه ویسته و هه

کات،  وتر ده خراتر و چتر و، پته
کی  داهاتوویه ی له که نجامه  ئه که
و،  ازیرب لدانی گورزی سه یکدا بهنز

کانی  نده  قورسی نوهدنیبۆمبابارانکر
وبردنی ن ئابووری و، له  وشکری له
ش و نگریسی کۆماری  ی رهالت سه ده

  ..ری ئران، کۆتایی دت داگیرکه

رقالی سازکردنی   سه ند ساکه ی چه ی عراق، ماوه ونه  به،مریکا تی ئه حکوومه
  ته م حکوومه ئه.  ه ئرانتی داهاتووی تاشینی حکوومه دائۆپۆزسیۆن و،

   زاشا و، ڕه مه ی حه که زاشا و، ژنه ڕه مه ی حه که  کوڕه که له یه ش، پکھاته داتاشراوه
  ک له یه ڵ ژماره گه تیی، له ستانی پشووی رژمی پاشایه ده کان و کاربه راه ژنه
. مریکا و ئۆروپان تووی وتانی ئه دانیش  که سانی تکنۆکراتی کۆن و تازه، که

م ئامانج و   بۆ ئران، به  دمۆکراسی و ئازادییه ت ڕواه ، بهمانه درۆشمی ئه
التی  سه وامیی ده رده کتیی خاکی ئران و، به ستراتیژی سیاسییان، پاراستنی یه

م  ئهکی زۆری بۆ  یه مریکا بووجه تی ئه  حکوومه. التداره سه ی فارسی ده وه ته هن
ندین   چه شی فارسی و  به–مریکا  ڤزیۆنی ئه  و، تله رخانکردووه   ته سته به مه
  رنامه و و رۆژ  به ،  شه)کیھان لندن(ک  ی وه ڤزیۆن و رادیۆ و سایت و رۆژنامه تله

ی موجاهدینی  ، الوازکردنی رکخراوه شایانی باسه.  وه نه که کی ئران بالوده بۆ خه
کی  یه نیو پگه وه و چاودریکردنیان له  و، کۆکردنه مریکاوه ن ئه الیه لی ئران له گه
مریکا و،  ن ئه الیه له'' ترۆریست '' عراق و، نوناسکردنیان به ربازیی له سه

 پاش  ن که ک الواز بکه یه ڕاده ی موجاهدین به یه، رکخراوه وه ، بۆ ئه اوهئۆروپ
م  رده به ر له مپه  کۆسپ و له انت ببتهتو  نهرووخانی کۆماری ئیسالمیی ئیران،

    . ئران  له و رۆژاڤا مریکا  ئهندیی وه رژه ان و، بهستنیشانکراوی تی ده حکوومه
  مۆ که ک ئه نووسسازی وه ستیار و چاره  هه  دۆخکی دا و، له نده م پوه له
  اوه، حیزب و رکخر وه ته تی ناڤین و، کوردستان بووه ڕووی رۆژهه ره به

  بهنوخۆیاندا  له،  وه رسووڕمانه ڕی سه وپه تی کوردستان، به کانی رۆژهه سیاسییه
تیی  سایه ۆری کهتیکردن و، تر  دژایهتی و رقای جنودان و سووکایه ه س رمه گه
ش  مه  ئه ک، که پاڵ یه  نه ده شیاو ده وا و، نه تی ناڕه ک تاوان و تۆمهل کدین و، گه یه

ها  روه ، هه رانی کوردستانیان شاد کردووه  دی دوژمنان و، داگیرکه ی که وه  له جگه
یشتوویی  گه زایی و پنه شاره ری نه ، پشانده وه ره  و دنیای ده الی دۆست و بگانه

تیی  یه رکرده تکاران و، سه یی سیاسه وه ته ندیی نه وه رژه  به یشتن له گه سیاسی و تنه
  .نت هی گه کانی کورد ده حیزبه

دا، پارتی ژیانی  م بارودۆخه  له که پانه ر گۆڕه ی سیاسیی سه چاالکترین رکخراوه
لک  نجامدانی گه رخۆدان و، ئه رای به ره ، و سه ه) پژاک(ئازادیی کوردستان 

مانیش درۆشمی  چی ئه ری ئران، که دژی سوپای داگیرکه  له مانانه ردی قاره به نه
   که وه  له ش جگه وه  ئه ، که رتووهگ ی ئران هه وهچوارچ یان له'' فدرای''

،  و، فیدرای و کۆنفدرای و، ئۆتۆنۆمی یه  و، نازانستانه تانه درۆشمکی نابابه
  دمۆکراسی و  کهی گانه ت و کۆمه و حکوومه  سیاسی ئه می  سیسته تن به تایبه

و  نو ئه  و، له یه ویاندا ههنی ی لهکی دوورودرژ  مژوویه،کسانیی بیری ئازادی و یه
چاوی  پش  دان له سداره  لهواسین و  ههربین و ی که دیکتاتۆری و سه انهوالت
  هت رستیی، بووه زپه گه بارانکردن و، بیری ره رده  به و وه قاندنه ک و، خۆته خه

 نویاندا، هیچکاتک  لهیه ی هه زاران ساله هه  ودان کی سه کولتوور و، مژوویه
  بته ن ده درۆشمی فیدرای تهگرتنی  هه ئیدی ، قامگیرنابت رناگرێ و، سه سه
ریی  کانی بوه  ئامانجه یشتن به  گه لی کورد له ک رابردوو گه وهرزار و،  ی سه وشه
  ''٣١بۆ ل ''                 ، وه کی دیکه الیه ک، له الیه  له مه  ئه..کات ده
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  ی که ته مهحکو
  حموود  شخ مه
١٩٢٤ – ١٩١٩ 
  !وت که رنه بۆ سه

)١(*  
  

 :نووسینی
  مامۆستا کامیل ژیر

م،  که نگی جيهانيی يه دوای جه له

ی  وانه ته و نه خسا بۆ ئه لێکی باش ره هه

تی عوسمانيدا  ستی ئيمپراتۆرييه ژێرده له

تی  وله  رزگاريان ببێ و ده بوون، که

. زرێنن هيی خۆيان دام وه ته خۆی نه ربه سه

و  کێک له ر يه ک هه ی کورديش وه وه ته نه

و  وڵی خۆيدا بۆ ئه ی تر، هه وانه ته نه

نه و هه شيک له ، به سته به مه   و

  .مر بوو حموودی نه کانی شێخ مه شۆرشه

ک کوڕی شێخ  حموود خۆی وه شێخ مه

دی شێخ و  حمه زای کاک ئه عيد و کوڕه سه

ری  ابه ر  کهزای شێخ مارفی نۆدێ کوڕه

وه  و ڕووه بوو و، له'' ی قادری ريقه ته''

بوو، تێكڕا  رزی ئاينييان هه کی به يه پايه

  وه  چاوێکی ڕێزه ڵکی کوردستان به خه

يان  ماڵه و بنه حموود و ئه يری شێخ مه سه

 شێخ  ی که وه  له  جگه مه ئه . کرد ده

وتوو  ڵکه سێکی هه حموود خۆيشی که مه

  ر له هه. انا بووتو کی به سێتييه و که

ک و ئازا بوو،   کوڕێکی زيره وه منداڵێيه

 روخساريدا  تيی له يه رکرده ماکانی سه بنه

  و منداڵێيه ر به هه. کرا ديده به

زياد . تکارێکی رۆژی خۆی بوو سياسه

ميدی عوسمانی  بدولحه  سوڵتان عه مانه له

ی شێخانی  ماڵه  بنه کی زۆری به گرنگييه

  کی ديکه ويش هۆيه  ئه هدا ک سلێمانی ده

م  التی ئه سه ندنی ده سه ره بوو بۆ په

عيدی  هيدکردنی شێخ سه شه،  يه ماڵه بنه

   مووس به د له حمه باوکی و شێخ ئه

ڵی ئيتيحاد و  کۆمه'' و پيالنی  سيسه ده

  ی ديکه نده وه  کورد، ئه ، دژ به''قی توره

دڵ   حموودی له ويستيی شێخ مه خۆشه

  . کورددا زياتر کردروونی وده

وخۆی شێخ  وڵێکی راسته م هه که يه

حموود بۆ دروستکردنی  مه

  وه يه و نامه تێکی کوردی، له حکوومه

 ی ر ويلسن ميسته بۆ  وێ که که رده ده

  کانی ئينگليزی له ی هێزه وره گه

ی  وه رکووک نووسی و تێيدا داوای ئه که

  .تێکی کوردی ومهزراندنی حکو ن بۆ دامه  بڕيار بده لێکرد که

حموود  يان شێخ مه مجاره  ئه ر بۆ ويلسێن که  بوو هه کی ديکه يه وڵ، نامه م هه دووه

سن . ی سلێمانی بوو، ويلسنيش حاکمی گشتيی عێراق بوو)پارێزگار(ريف  سه مته وي

   له١٩١٨/ ١/١١ سلێمانی و رۆژی   ی ناردهر نوئێل ميجهدا  يه م نامه رامی ئه وه له

ويکرده''را رکی سه رده به''کی  يه وه کۆبوونه ن حاکمی  اليه حموود له  شێخ مه  که وه ، نوئێل ب

  . حوکمداری کوردستان  به کراوه) ويلسن ( وه گشتيی عێراقه

 )ی گشتيی داخوازينامه(  ته زبه مه   بوو که وه  ئه وه يه م باره حموود له وڵی شێخ مه م هه سێهه

کوردی (ريف پاشا  شه  وه  پێی  ئه  به ی سلێمانی مۆرکرد، که  نێوچهشايری  دانيشتووان و عه به

 کۆنفرانسی ئاشتی دا بۆ داواکردنی مافی  کان له ری کورده  نوێنه  کرا به،)دانيشتووی پاريس

  .ی کورد وه ته نه

 کێشا بۆ گرتنی حموودخانی دزڵيی مهحموود بۆ   شێخ مه  بوو که يه خشه و نه م ئه چواره

حموود  نجامدا شێخ مه ئه  دا و له٢١/٤/١٩١٩  کان له رکردنی ئينگليزه مانی و دهشاری سلێ

  ڵگيرسا و به ڕی ئينگليز و شێخ هه  شه وه ست و دوای ئه ده واويی گرته ته ی سلێمانی به ئيداره

 برينداربوون و ديلکردنی شێخ  ی به که نجامه  ئه رکرد که  نێوبانگی دهندی بازيان ربه ڕی ده شه

  .ۆتايی هاتک

خۆيی کوردستان بوو،  ربه حموود بۆ سه ری شێخ مه وڵی کاريگه  دوا هه م که پێنجه

ليکی   مه  تێيدا به  دا که٣/١١/١٩٢٢رۆژی  تی کوردستان بوو له زراندنی حکوومه دامه

  .کوردستان ناسرا

دا شێخ  و پێناوه له تێکڕا  ی، که کانی ديکه کی و نهێنييه  الوه وڵ و تێکۆشينه  هه  له  جگه مه ئه

  . بوو وه ندين جار تووشی گرتن و سزادان و حوکمی خنکاندن و دوورخستنه حموود چه مه

  بۆ رزگاری و  وڵيداوه مان زۆر هه حموودی قاره  شێخ مه ن که وه ی ئه ڵگه  به وانه موو ئه هه

بۆ کوردستان ! ؟ شتووهي گه  نه و ئاواته نجامدا به ئه ی بۆ له م ئه خۆيی کوردستان، به ربه سه

کاتێکدا  حموود کۆتاييان پێهێنرا؟ له کانی شێخ مه ته بوو؟ بۆ حوکمداری و حکوومه رزگاری نه
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تانی ديکه که ستی عوسمانی،  ی ژێرده  و

می جيهان، رزگاريان  که نگی يه دوای جه

  ڕ و شۆرێک، يان به بوو بێ هيج شه

شێ  ها ده روه هه! م کی که اليه قه وڵ و ته هه

ش بپرسين بۆچی کوردستانی  وه دا ئه لێره

ر   سه تی موس خرايه  واليه خواروو، واته

 شێخ  کاتێکدا نه بی؟ له ره عێراقی عه

 دانيشتووانی کوردستان  حموود و نه مه

  : ڵگانه م به ، به و کاره بوون به قايل نه
  خاتو کورترودیل له -١
 ٢٩/٥/١٩٢١رواری   به کیدا به یه نامه
   له  که وه مه که  ده وه بیر له(:  ده

دا بچم بۆ سلمانی بۆ  فته کۆتایی هه
رکووک  ند رۆژک و دوایی بۆ که چه

. سواری ئۆتۆمۆبیل و به بۆ دوو شه
رگرتندا  نگوه نجامی ده ئه سلمانی له

   که وه تکرده ی ره وه ، ئه)استفتاء(
بی  ره تکی عه وه کمی ده ژیر حه له

رمکی   هه ب به دا ده م کاته دابت، له
رشتیی  رپه ژر سه کوردیی بچووک له

ندووبی سامی دا  سرپرسیی مه
موویان  وخۆ، دانیشتووانی هه راسته

  وێ ببن به ن نایانه کوردن و ده
  .بی ره تکی عه وله  ده شک له به
ریکی  فسه  ئه که  سمیس گۆله -٢

 دانراو بوو بۆ  سیاسیی تازه
 دا بۆ ١٤/٥/١٩٢١  سلمانی، له

:  نووس و ده ندووبی سامی ده مه
ش  وه ستیی ئه رهه کان به کورده''
رت و  شه ت به نانه  ته ن که که ده

ک  ڵ عراقدا یه گه  له وه شروتیشه
  .بگرن
،  وه ولره  هه  لهدمۆنز ئه -٣

ندووبی   بۆ مه٢١/١٠/١٩٢٢رۆژی 
شخ '':  نووس و ده سامی ده

نادات  رگه جارک  ر به حموود هه مه
التدارتیی  سه کی ده یه هیچ شوه به

شی  که ، داراییه وه رکووکه ولر و که  هه کرت له کی زۆریش ده پاپشتییه. عراقی
 .سمی تووتن ڕه  له بریتییه
ستۆی   ئه نه خه حموود ده کانی شخ مه وتنی شۆرشه که رنه ندک ئۆبای سه هه

هز بۆ  کی باش و به یه ڕشتنی بناخه بۆ دا  گوایه حموود خۆی، که شخ مه
ی  که وروپشته  ده ، یان گوایه داوه کی نه که واو و به کی ته الیه قه ی، ته که ته حکوومه

ڵ ئینگلیزدا  گه ت له سیاسه  به یزانیوه حموود نه بوون، یان شخ مه توانا نه پاک و به
 ئینگلیز دوژمنی کورد  کهچن   ده وه ندکیش بۆ ئه هه. رن و دیان راگرت بیگوزه
 ئاواتی   کورد به داوه ینه  رگه وه و هۆیه  و به حموود بووه ، یان دوژمنی شخ مه بووه

 .خۆیی دا ربه رزگاری  وسه خۆی بگات له
  !ویان  ئه  و نه میانه  ئه ی نه که راستییه

رامکی راست، با تۆزک   وه یشتن به ین بۆ گه ی رخۆشکه وه جا بۆ ئه
  ! وه ینه ده کی مژوو هه یه ڕه ند الپه  و چه  بۆ دواوه وه ڕینه بگه
  ریاوانیدا، وتانی رۆژاڤا به سازیی پاپۆڕ و زه یدابوونی پیشه ڵ په گه له

وت  رکه وتیان بۆده ی نه تی، گرنگیی ماده تایبه  به وره ریتانیای گه گشتی و، به
   کهر میراڵ فیشه ئه.  زییهسا و پیشه کی پویست بۆ ئه نییه مه ک سووته وه

وت ناویان  یدای نه  شت و شه  به وه  ه١٨٨٦سای  ریاوانیی له کانی زه دائیره
ریاوانیی  ی گشتیی زه رمانده مدا فه که نگی جیھانیی یه پش جه برد و، له ده
... ریتانیا بوو ریاوانیی به زیری زه  وهرچیش ر چه مستهریتانی بوو،  به
 دا ١٩١٢سای  کیاندا و له یه رچ له ر و خواستی چه ی فیشه که تییه یدایه شه

' 'شاهنشاهی''کی  یه ریتانی و لژنه نی گشتی به نجومه ر ئه سه کاریان کرده
   جیھاندا که کان له وتییه  نه رچاوه سه  له وه یان پکھنا بۆ لکۆینه

رچ،   چه سته به م مه بۆ ئه. ریتانی دابین بکات ریاوانیی به کانی زه پویستییه
  ب ببین به  ده ی درکاند که وه نی گشتیدا ئه نجومه م ئه رده به وتارکیدا، له له

ر  سه ستبگرین به ر چۆنک ب، ده هه وت، یان به نی نه خاوه
کانی  بازاڕه  له ی که وته و نه دا ئه م کاته له. وت نه کانماندا له پویستییه

مریکا  و  کانی ئه کگرتووه  یه وته زۆری له کرا، به ده جیھاندا بازرگانییان پوه
وتی رووسیا و رۆمانیا   وسا نه وه، ئه بووه و بو ده هنرا رده کسیکۆ ده مه
  ریتانی که تی به پی راپۆرتکی حکوومه به. بوون وتۆ نه بادان شتکی ئه وعه
کاتی  کان له مانه  ئه ه ک بووه دا هه یاره  گه وت له ، نه  نووسراوه١٢/٦/١٩٢١  له
زاڕ گاۆن   هه  و، رۆژی ده رگرتووه مدا سوودیان لوه که نگی جیھانیی یه جه
وت  ندک نه وتیشدا هه ی نه  زاخۆ و دووز و قه ها له روه هه.  می داوه رهه به
نوان  کی جیۆلۆجی له ندییه ، پوه م راپۆرته پی ئه ر به هه. هنرا رده ده
  . یه وتی والتی فارسدا هه وک  ونهوتی کورکو نه

   بازرگانییه ه  کۆمه کی زۆر له یه  شدا، ژماره١٩١٤ تا ١٩٠٠کانی  نوان ساه له
لی  وت، گه  سامانی نه یشتن به  پشبکدا بوون بۆ گه  له کان که تییه وه ده

رهنانی  وت و ده رگرتنی ئیمتیازی پشکنینی نه داخوازییان پشکش کرد بۆ وه
ندی و  ریتانی و هۆه رانی به رمانبه  فه  دا گروپک له١٩١٢سای   بوو له وه ئه. وت نه
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مانی پکھاتن بۆ دروستکردنی  ئه
 و  .T.P.Cوتی تورکی  کۆمپانیای نه

رهنانی  ئیمتیازی پشکنین و ده
غدایان  تی موس و به وتی والیه نه
  . رگرت وه

  ودانیکی نھنی له  هه پی وجا به ئه
   له وه  لکۆینه ستکرا به ن، ده نده له

کدانی کۆمپانیای  یه پشنیازک بۆ له
 فارس و کۆمپانیای –وتی ئنگلۆ  نه
نگی  پش جه له. تورکیوتی  نه

ریتانیا  میشدا، به که جیھانیی یه
کانی  شه ی به%٥١  بیاریدا که
 فارس –وتی ئنگلۆ  کۆمپانیای نه

نگ  ی جهگیرسان  هه م به بکت، به
 کۆمپانیای  ما، که  نه و هیوایه ئه
وتی تورکی بتوان کار بکات بۆ  نه
وتی میسیۆپۆتامیا و  رهنانی نه ده
و  نگ، له درژایی سانی جه به

  نده ر چه هه. کرا  کارک نه وه ڕووه
ی  نجامه و ئه  ئه یشتبووه ریتانیا گه به
ر  سه  خوارووی کوردستان له که
  . ستاوه ش وه ی ڕهکی ز ریایه زه

ی  وه ریتانیا ئه تی به حکوومه
یدات  ی ده و گرنگییه  ئه  که وه شارده ده
ر  به تی موس و عراق، له  ویالیه به
ی  که م راستییه ، به وت نییه نه
پناوی  دا له نجام ده موو کارکی ئه هه
ر  سه سگرێ به  ده دا، که وه ئه

پناوی  کوردستان و عراقدا، له
  بۆیه. یاندا که وته رهنانی نه ده
ل زانی   هه می به که نگی جیھانی یه جه

  ، له١٩١٤سای  ی له وه بۆ ئه
رێ و،   هرش به وه خوارووی عراقه

 بگرێ و، سای  سره  به١٩١٥سای  له
وجا هیچ گوی  ئه.  غدا  ش به١٩١٧
  ، واته که پی موتاره  به دا که شنه وه به
 نگ ستانی جه  وهوتنی ڕیککهپی  به
کانی  ب چاالکییه  ده،)س ئاگربه(

ر س رۆژ دوای  هه. نگ رابگیرێ جه
  نگ، هرشی برده ستانی جه وه قه ته

رکووکیشی  ی گرت و خۆی داکوتا و، دوایی که که خته تی موس و پته ر ویالیه سه
  حموود دا، پی خسته ڵ شخ مه گه وتنک له پی رککه وجا به گرت و ئه

  . وه لمانیشهس
  وانه  ئه کات که ستپده تی کوردستان ده  و حکوومه''یمانی سڤر په''ی  مه ، گه وه لره

نیازی کوردستانکی  حموود به شخ مه. بوون  چیتر نه والوه مار به  سکردنی ده له
ستکی  ئینگلیز ده. وتکی زۆر و فراوان نیازی نه دان، ئینگلیز به خۆ و ئاوه ربه سه
ستی   نو ده ی خسته ی دیکه که سته  و، ده وه حمووده ستی شخ مه  نو ده ستهخ
 بوو،  وه دا بوو ئه نه م س الیه  نوان ئه  له ک که جیاوازییه. غداد  به  له وه به ره عه

زانی  یده حموود نه م شخ مه حموود، به نیازی شخ مه ئاگا بوو له ئینگلیز به
تی  س دابوو بۆ ویالیه بیش خۆی مه ره عه. گری ک ده یه ریسه ئینگلیز بۆ چ هه

ی  وه ته حموود و نه ی شخ مه وه ریتانیا بۆ ئه  به وه ر ئه به له.  خروبیر موسی پ له
یمانی   په ی بگات، رۆژک له که سته به  مه  هاسانی به ورووژێ و، به کوردی ل نه

  دا و، به تییان ده ی کوردایه وه زووتنهی ب فره کانی ته یمانه سڤردا، خۆی و هاوپه
  کرد، رۆژکی دیکه ز بۆ مافی کورد، کوردیان س ده رکاغه نی سه ندک به هه
ر نۆئلی دۆستی  رۆژک میجه. کرد  ده نانه و به یان له کشه یمانی لۆزاندا پاشه په له

مدارتیی شخ حمووددا و جاڕی حوک پاڵ شخ مه  حاکمی سیاسی له کرد به کوردی ده
ر  چوو، رۆژکیش میجه هات و ده  ده وره دا و، بۆ کوردستانی گه حموودی پده مه

 راوژکار و حاکمی سیاسیی  کرده حموودی ده سۆنی دوژمنی حوکمی شخ مه
  . خوری  به وه کرده ر نۆئلی پده ی میجه که  و ریسه که نوچه
   شاد بب که وه ی به وه دا بوو، بۆ ئهوام رده وکی به  هه  له والوه بیش، له ره عه
  ڵ له یسه  دا فه١/١٠/١٩٢٣ڕؤژی   له بۆ نموونه. ر عراق  سه تی موس بخرته والیه
  ی کرزن له وه ر به رامبه  دخۆشی خۆی پشاندا، بهلۆرد کرزنکیدا بۆ  یه نامه

تی موس واز  ی والیه له سه دا که مه وه ، له ستھناوه ده وتنی به رکه لۆزاندا سه
شی کرد  وه سوپاسی ئه. )عصبة االمم(کان  وه ته ی نه نی کۆمه نجومه ئهلبھنری بۆ 

شی لکرد  وه لی عراق و تکای ئه  مافی گه رگریکردن له  بۆ به  کرزن ماندوو بووه که
ی گرنگیدانی بت  ، جگه ستاوه ر وه سه لی عراقی له  ژیانی گه ی موس که له سه مه
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 تانجی  نرخ بت له رکی به وهه و، گه
حسنی میش  ر له به! وتنیدا رکه سه

  ککه ریفی مه  شه  به ڵ که یسه باوکی فه
 دا ١٤/٧/١٩١٥رواری   به ناسرابوو، له

، کماهۆنی  سر هنری مهکی بۆ یه نامه
 میسر  ریتانیا له ڕی به  باوه جگه

  وه رجانه و مه ی ئه باره ناردبوو، له
ریتانیای  و و به زیی ئه هو ره  هه که
نگی جیھانیی   بۆ جه نده ر به سه له
:  یدا ده که  نامه م و له که یه
 نو  ره باشووری کوردستان بخه(

بی  ره سنووری وتی عه
ی  یسه لیک فه مه. ) خۆوه ربه سه
 راپۆرتکدا بۆ   جارکی تر لهم که یه

تی  والیه(:  کان ده وه ته ی نه کۆمه
 بۆ  ر وایه ک سه ۆ عراق، وهموس ب

 ئستا خۆشی و  وه ر ئه به له! ش له
ناخۆشیی چوارملیۆن مرۆڤ 

   که،) تاندایه که ستی لیژنه ده له
  یه وه ش ئه یه و لژنه ستی ئه به مه

. ر عراق  سه تی موس بخرته والیه
 یش باری ''سر برسی کۆکس''

ڵ بۆ  یسه لیک فه رنجی مه سه
ریتانی  راتی به عمه تهتی موس زاره وه
لیک ترسی  مه'':  نووس و ده ده
ر   هاندانی هه  که یه ی هه وه ئه
   له تکی کوردیی جیاکراوه وله ده

  بته تی موس، ده  والیه عراق له
کانی تورکیا و  ی کورده وه هۆی ئه

و  ن به ندیی بکه ئران پوه
  بته ش ده مه ئه.  وه ته وله ده
یی  میشه ترسی هه مهترین  وره گه
لیک  ها مه روه هه. ر عراق سه له
 کوردستان  دا که وه ستی له به مه

   له  که یه وه ر عراق، ئه  سه بخرته
 نیاز  ردا که زرنه نی دامه نجومه ئه

  . ''  شیعه  زیاتر بن له سترت، سوننه  ببه وایه
 مافکی   نیوچه ی عراق بهستان ده ر عراق، کاربه  سه تی موسیش خرایه  والیه که

ش سیان  وه ت له نانه بوون بۆ کورد، ته رمییش رازی نه ی هه ئۆتۆنۆمی و ئیداره
بارودۆخکی   له ک سلمانی که ی شارکی وه کانی ئیداره ندییه  پوه  له وه کرده ده

  غداد به تی به حکوومه. ندوبی سامی دابت ڵ مه گه وخۆ له تیدا بوو، راسته تایبه
'' سلمانی ''  ناب و پویسته وه  ئه نووس که ندووبی سامی ده تیی بۆ مه ی تایبه نامه

  ! وه که موو روویه هه ی عراق بت له کانی دیکه ک شاره یش وه
ر  گه بوو بۆ ئینگلیز، ئه ری چی ده ره ئایا زه'' : ش پرسیارک بکرت دا ده لره

   بۆ خۆی؟ واته شی ببردایه که وته و، نه  تی کوردستانی دروست بکردایه وه ده
  ر عراق؟  سه تی موس بخرته ی والیه وه بئه
کورد (یدا  که رتۆکه  په  لهدمۆنز ئه  کرێ که دیده دا به یه و قسه  له م پرسیاره رامی ئه وه

ری ژیان و   شه  ئمه بوو که دا نه وه الی هیچمان گومان له'':   ده)ب ره و تورک و عه
ب   به سره غداد و به  به ی که وه ، دنیاشین له وه ت عراقه  نیسبه ین به که دن دهمر

. تکی شیاوی ل دروستناکرت وله  ده وه ڕووی ئابووری و ستراتیژییه موس،له
  یی و فره وه ته نه ی فره  ئاژاوه ب عراقکی پ له  به زانی که شی ده وه ریتانیا ئه به

و  ش ئه و، ده ر ئه  سه رژته یانپه ڕی خۆیان نه ر شه به  له شهمی  هه ئاینیی، که
  . ''درێ ی بۆ قووت نه یه م نوچه وتی ئه ی نه وره  چه پارووه
  :ند نیشانکی شکاند ی چه وکاره ریتانیا به ش به وانه  له جگه
قایل ب  ره لی عه ژر ئینتیدابی خۆیدا بوو، گه دا له و کاته  له عراق که -: م که یه
ی  وه ماحی ئه  ته جا به. کرد دژی ده  شۆرشیان له میشه  و هه و باره بوون به نه

وتی  هۆی نه ند به مه وه  وتکی ده یانکات به ر عراق و ده  سه خاته کوردستان ده
دا ناکرت،  یه م نوچه ی له وه ب ئنگلیز و مانه ش به وه  و، ئه وه کوردستانه

ی  یسه تی فه مکوت کرد و حکوومه ی پ ده و نوه کی ئه دا و خهغ ستانی به ده کاربه
  .ی خۆی  کۆیله می دروستکرد و، کردیه که یه

کانی  ندییه وه رژه دا بۆ به ر دانیشتووانی کوردستان ملیان نه گه ئه -: م دووه
  دا بهڵ کورد گه  له که ڕه وا شه دا، ئه که وته ی نه ڕگه  کۆسپک له ریتانیا و بوونه به

ندیی  وه رژه نیا به ر ته ، هه جۆرهو   کۆسپکی له چۆنکه. کات تی عراق ده حکوومه
  خاته ندیی عراقیش ده وه رژه کو به ، به وه ترسییه  مه ریتانیا ناخاته به
بی کرد  ره عراقدا عه توانین بین ئینگلیز له ربینکی تر، ده  ده یان به.  وه ترسییه مه
  .وتی کوردستان نی نهوا  پاسه به

. عراقدا رتیی ترساوه له گه ی شیعه وه  بزووتنه  له میشه  ئینگلیز هه-: م سھه
ب و،   زۆر نه ی شیعه وه جا بۆ ئه. ن ب کوردستان، زۆرینه  عراقدا به  له شیعه

ا ڵ ئراند گه  له میشه  ئینگلیز هه ک، که  یه بن به ڵ ئراندا نه گه رۆژان له رۆژک له
بی عراقیش بوو،  ره ی عه ننه ندیی ئینگلیز و سه وه رژه  به  له  واته که.  ناکۆک بووه

   ترسییه و مه  ئه وه  به ، که  زۆربه  ببته ر عراق  وسوننه  سه تی موس بخرته والیه
  .ک  یه نامن عراق و ئران ببن به

  تی موس جۆره کانی والیه ه کورد ترسا که  ده وه  له میشه  تورکیاش هه-: م چواره
کانی  م کورده رده به ک بۆی له یه  کشه  ببته وه ست بھنن و، ئه ده ک به خۆییه ربه سه
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ندوبی   مه وه یه م باره له. باکووردا
   دا به١/١١/١٩٢٣  سامی له
زیری  بۆ وه) ٥٤٣ ( ی ژماره برووسکه
: نووس ریتانیا ده راتی به عمه موسته

توانین   ده  ئمه ینم کهب من وای ده''
ین،  وتووژکی سنوورهاسان بکه

 تورکیا  ن به ر بتوانین به گه ئه
ی  وه هنین له  واز ده ین که بده

  ک له  کورد، وه ین به ئۆتۆنۆمی بده
   و، ئمه ردا دیاریکراوه یمانی سڤه په

تی  موو والیه  هه  که یه وه ئامانجمان ئه
  .''!قر عرا  سه ینه موس بخه
وام داوای  رده تورکیا به -: م پنجه
م  ، به وه کرده تی موسی ده والیه
  ته م والیه  ئه ی که وه به

ر عراق و،   سه خرایه
یمانی دیاریکردنی  په

ڵ تورکیادا  گه سنوور له
ر  رامبه  به–مۆرکرا 

نازوالت  ندک ته هه
بۆ )  وه  خواره هاتنه(

ر  رامبه تورکیا و، به
  ک لهش به به
 کۆمپانیای )کانی شه به(
و  وت، تورکیا له نه

نگ  ی بده داواکارییه
  وکاته تی ئه تایبه به. بوو

تی  هشتا گرنگی والیه
. دابوو موس دیاریی نه

وت  تی نه وسا بابه ئه
. دابووراستییاڵ و  نوان خه له

واو ج پی قایم کرد،   ته ئینگلیز که
  ستیکرد به دا، ده١٩٢٧سای  له
 بوو  وه ئه. کان وته نه ندنی چاه که هه
 دا ١٣/١٠/١٩٢٧یانی رۆژی  به ره به له
رکووک   که گوڕگوڕ له وتی بابه نه
هز   و به وره کی گه یه ی فواره شوه به

  ڕی که رپه تر ده مه) ٤٠(رزایی  به و به
وتی   نه زنترین بیره  مه دا به و رۆژه له

  . رۆژکدا دا له وتی ده نهرمیل  به) ٢٩٠٠٠(گتی ناسرا و 
ی   مایه و، بۆ وتانی دیکه'' ش زی ڕه''گوتری  ی پیده وه بینین، ئه  ده و جۆره به

هۆی  ریی، بوو به وه ی دیلتی و کوره  مایه ش و بوو به  قوڕی ره ، بۆ کورد بوو به خروخۆشییه
ر تورکیا  سه ویان له ن و، ئهک داب  یه ردوو کوردستانی باشوور  وباکوور له  هه ی که وه ئه

ر  سه ی له وتننامانه یمان و رککه و په پ ئه ر عراق، به  سه میان بخرته  و، ئه وه بمنته
ڕی نوان کورد و ئینگلیز و  وامبوونی شه رده  هۆی به بوو به. وتی کوردستان مۆرکران حسبی نه

زار  زاران هه سچوونی گیانی هه ده ی له هۆ بوو به. ب و کورد و فارس ره کورد و تورک و عه
  .مرۆڤ
يمانی خۆيشيدا  نسای هاوپه ره ڵ فه گه ی کردبێ، له وه ڵ کورددا ئه گه ر له بێ هه نه  وهريتانيا به

و  پێی ئه به. نسادا مۆرکرد ره ڵ فه گه کی له يه وتننامه ، کاتێ رێککه  کردووه وه يه و باره شتێکی له
ی له نسا واليه ره ، فه يه وتننامه رێککه جێهێشت بۆ   دا به١٩١٨ی ساڵی   مانگی دوانزه تی موس

 مۆر  که وتننامه  رێککهنسا ره رۆکی فه نسووری سه کليمهی  وه پێش ئه). نين بۆ پێکه(ريتانيا  به
. ''! وتی تێدايه  نه يه م نێوچه رێ، ئه يانده مه'': ڵێ کانی پێيده  راوێژکاره کێک له بکات، يه

  نسووری له کليمه
جا  ''ڵێ، راميدا ده وه
رکاتێ  ، من هه وت چييه نه
چم  وتم پێويست بێ ده نه
  رمانخانه  ده له
م کاتێ   به.''!يکڕم ده

ی  که وته گڕی نه
وی  گوڕگوڕ شه بابه
نسووری  زانينی کليمه نه

،  وه رۆناک کرده
شيمانان شاخيان لێ  په

ژنۆ   ئه کيان به روا و کاڵه
  !شکاند ده

ستی   ده ريتانيا که به
يمانی  نسای هاوپه ره فه

خۆی و کوردی 
   له وه ، ئه وه شانده ڵوه حموودی هه ی شێخ مه که ته ئاشنای بڕی و، شۆرش و حکوومه تازه
.  حموود بووه نسا و کورد و شێخ مه ره ناخيدا دوژمنی فه  ئينگليز له  که بووه  نه وه وه نجامی ئه ئه
نديی  وه رژه ريتانيا بۆ سوود و به به.  بووه بيش نه ره شی عه ی چاوی رهر خاتر به ها له روه هه

تی عێراقيشی  ب و حکوومه ره ڵوێستی عه ريتانيا هه وجا به ئه.  نجامداوه ی ئه و کارانه خۆی ئه
ڵکو الی خراپ  ش بێت، به يی خۆی بێبه وه ته موو مافێکی نه هه  کورد له  که بووه پێ خۆش نه

  .بێ ی نێوخۆی خۆی هه ک ئۆتۆنۆمی و ئيداره  مافێکی وه  جۆرهبووه کورد نه
ڵی تێدا  يسه رنجی فه باری سه دا، که ی سێر برسی کۆکس رامی برووسکه وه ، لهرچل چه

   که يه وه ر عێراق، ئه  سه ی کوردستان بخرێته وه ستی له به ڵ مه يسه  فه  گوايه پێشاندابوو، که
 نيازبوو  دا، که) ر زرێنه دامه(ئسيسی  نی ته نجومه  ئه  زيار بکات له ی سوننه ژماره
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  ی ژماره برووسکه: (ڵێ زرێنرێت، ده دابمه
،  جێيه  تان به٢٠/٩ی رۆژی ٥١٣
ستی   ژێرده خرێته رجێک کورد نه مه به
ر خۆيان پێيان خۆش  گه  ئه وه به ره عه
  .بوو نه

   تا ئێستا ماون له ش که نامانه ڵگه و به ئه
عصبة (کان  وه ته ڵی نه کۆمه کانی فايله
 کوردستانيان   که وه وه ی ئه باره  دا له)االمم

 دا، ١٩٢٥ساڵی  ر عێراق له  سه پێخرايه
 و  کانی کورديان تێدا گيراوه رێزی مافه

ر  سه  لهماندات  کاتێک کۆتايی هێنرا به
ڕۆژی  عێراق و، عێراق له

  ندام له  ئه رگيرا به ، وه٣/١٠/١٩٣٢
  رج دانرا که ڵێ مه  دا، کۆمهعصبة االمم

يی  وه ته تی عێراق رێزی مافی نه وڵه ده
ته کورد بگرێت و، مافی مرۆڤ له دا  م و

سامانی  شی عێراق له چاوبکات و به ره
وتی کوردستان، بۆ کوردستان خۆی  نه
ر کاتێکيش عێراق  هه.  وه رف بکرێته سه
يه رجانه و مه ی ئه وانه پێچه به ،  وه  جوو
ڵی  م کۆمه رده به بێ له رپرسيار ده به
يی  ميشه ی هه کان و دادگه وه ته نه

  .تيدا وڵه نێوده
  دان به نه  رێگه  بينيمان که و جۆره به
خۆيی کوردستان و  ربه سه
ی شێخ  که ته بوونی حکوومه وامنه رده به
  بووه  نه وه وه کی به ندييه حموود، پێوه مه
ڕشتنی حموود بۆ دا  شێخ مه  گوايه که

هێز بۆ  کی باش و به يه بناخه
واو و  کی ته لاليه قه ی ته که ته حکوومه

   که  بووه وه ر ئه به ، يان له داوه ڵکی نه که به
بوون،  توانا نه ی پاک و به که ورپشته ده

ڵ ئينگليزدا  گه  له يزانيوه يان شێخ نه
شێخ . رێنێ و، دڵيان راگرێت بيگوزه

   که کردووه های نه حموود درێخی وه مه
موو  تێک، هه وڵه  هۆی تێکچوونی ده ببێته
ڵ ئينگليزدا  گه تيکيشی له  سياسه جۆره
تی دڵيان  کارهێناوه و، ويستوويه به

نديی  وه رژه پێناوی به راگرێت له
وامبوونی  رده ی و به که وه ته نه

دوای  ش که ی ديکه تانه و حکوومه وروپشتی ئه ده. خۆيی کوردستاندا ربه ی و سه که ته حکوومه
حموود پاکتر  ی شێخ مه که ته وروپشتی حکوومه ده م دروست بوون، له که نگی جيهانيی يه جه
وتووتر و  ڵکه حموود هه  شێخ مه  له تانه و حکوومه کانی ئه رۆکه  سه بوون و هيچ کاميش له نه
ی  وه ته دوژمنی نه نهناخيدا  ک گوتمان، له ئينگليزيش، وه. بوون تواناتر و ديپلۆماسيتر نه به

ب، يان  ره ی عه وه ته  دۆستی نه  و، نه حموود بووه خسی شێخ مه  دوژمنی شه  و، نه کورد بووه
موو دنياش   و هه ڕاوه نديی خۆيدا گه وه رژه شوێن به و به ، ئه تی عێراقيش بووه حکوومه

 رابردوو  رسێک له رديش دهی کو وه ته  نه پێويسته. ڕێن گه نديی خۆياندا ده وه رژه شوێن به به
 برای  س بکاته که ، نه ر بووره ڕێ و، له به نديی خۆيدا بگه وه رژه شوێن به رگرێت و به وه

ڵندات و، خۆی  ڕدا هه تيی گورگ و مه ر برايه سه های ساڵ گۆرانيی به هاوپشتی خۆی و ساڵه
خۆی   دوژمنی خۆی و له تهسيش بکا  که ش، نه و دنيايه ش و ئه که جاڕی گورگه  گاڵته کاته نه

  .ی بۆ بهاوێت ر خاتری خاتران ليسی کوێرانه به بوروژێنێ، يا له

تی  تی و دژایه کو دۆستایه ، به ر نییه تی هه تدا، برایه سیاسه جارێ له
  ، نه ییه میشه تی هه ش، دۆستایه که تییه  دۆستایه وجا نه ، ئه یه هه
  ندن به  پوه وانه ئه.  اییهت تاهه تیی هه ش دژایه که تییه ژایه د
نی  سان و کۆمه نوان که  له که تیی، راستییه برایه.  وه که ندییه وه رژه به
. رب تا سه ب هه ب بب و، ده  ده دا، که وه ته ک نه ک خزان و، یه یه

پناوی  ڕۆژان ئینگلیز له ک بینیمان، رۆژک له ، وه بۆنموونه
حموودی کرد و،  تی کورد و شخ مه هندیی خۆیدا دژای وه رژه به

تی  شدا دۆستایه و پناوه ر له هه. وتکرد ی زه که وته شکرد و نه ی به که وته
تی عراقی کرد و کوردستانی پشکش کردن و  ب و حکوومه ره عه
و  م کاتک ئه به.  وه وتی کوردستانه ر نه سه وان به  پاسه بی کرد به ره عه

وتنی  ڕاند، یان به رپه ی خۆمای کرد و ئینگلیزی ده که وته  نه وانه پاسه
ی  وانه موو ئه رچوو، ئینگلیز و هه ده) حامیھا حرامیھا(ب  ره عه
تی   دژایه وتنه وتی عراقدا، که  کۆمپانیای نه بوو له ندییان هه وه رژه به

ی  ڕی ئران و کوتیان بۆ دروستکرد و ئابؤقه ک شه ی وه عراق و گچه
گرنگ .  وه الی کورددا بایاندایه کیش به یه ر و تا راده  سه وورییان خستهئاب
نیگای  گۆشه رگرت و له  وه م باره  کوردیش سوود له یه وه ئه
  *).٢( کانی ندییه  پوه  بوانته وه کانی خۆیه ندییه وه رژه به

  رچاوه ندک سه  هه ، سوود له هم پرسیار می ئهرا  بۆ وه–*) ١(
تحو و  رجیس فه کانی مامۆستا جه نووسینه:  وانه ، له راوهرگی وه

  ندک له فیق حیلمی و هه کانی خوالخۆشبوو ره یاداشته
  .یتی موس کانی واله نامه گه به

زراندنی  ی دامه فتاساه  بۆ یادی حه م جار، که م وتاره یه  ئه-*) ٢(
 کرابوو و،   ئاماده١٠/١١/١٩٢٢  مر له حموودی نه ی شخ مه که ته حکوومه

دا،  و یاده  کۆڕکی ئه ئواره سلمانی، له ر له ماوه هۆی رۆشنبیری و جه له
 . وه ته  خوندراوه م وتاره ری ئه ن نووسه الیه له
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  نده ک به موویه  به ڵ که   
  لیقی دوکتۆر حسنی خه

   ٩/٩/٢٠٠٧  
بوونی  ژه م زۆر له ودوای زا
نووسی  رچاره سه  کان به دانه ئاخوندخانه

راندا، به  وه ته نه وه کانی ئ ی چوارچ ی  پ
بازوقه و  واره  بيروبۆچوون ور

کهاته ک  ، وه"قێ ت فه وياليه"ی  پ
، تاکه  کاندا باوه کولتوری سامييه له

ت ودانانی  سه ی ده رچاوه سه 
سا، له ويدا،   ئاسمان وزه ياساوڕ

رديش دوای  رهه سه  وله  يه"خودا"
شه يامبه ی پهمان نه وا و پاقژ له  روپ

سه  که  و تاکه رچاوه م سه کان، ئه تاوانه 
وه له.   يه"قێ لی فه وه"  دا  ندييه وپ

ياری خودا، يان وه ی به وه ئه ی ب لی   پ
  وره کا، کافر وگه فتارنه ق ره فه
يارانه وده وله بازه ی ئه ق وب دا،  ور
،  چيان نه رملکه گه ها ئه س وه که ب
رد  رهه سه چی له ئاژاوه"

 وکۆشتنی  يه"ڵ خودا گه رله ڕکه وشه
واگه ها خاوه روه هه!  وايه ره لی  ن ب
بازه ئه انوايه ور و  رئه  سه ی له وه ، ئه  پ
  ردوژمندا، به رانبه به ڕوا، له ده وته ره

 به  ميشه  وخودا هه چۆکدا نايه
ی ده سه  يه به. کا ردوژمندا زا ،  م پ

کی   چه کا که شه ده  گه وبيره  ئه ره به ره به
ر  سه يار، ناتوانن به يار و زۆری نه ته

ی  بروادا زاڵ بن وله  ئاکامی ملمالن
وا سه واندا، خاوه ئه وێ  که رده ن ب

!  ياره تی نه شيمانی خه وملشۆڕی و په
،  نووکه تاهه  هه وه مه رده وسه  له ربۆيه هه
، کان  ئاخونده ی له ی رخنه وه ئه  گرتب

وه يان جيا له سک  ی ته  چوارچ
وان، داوای  مافی مرۆڤی ئه ودژبه

کی ره ، ب س  ماف وای خۆی کردب

کردن، له وه يان وه" ڵ خودا گه ر له ڕکه کافر وشه"سنی  په تاوه ره سه ودوول و  ناوه ک مۆر پ
ی برياری ده ودواتر به  بازه کانی ئه قه پ رۆرکردن وچ نيا به ، ته ور می  ک، وه ه ت

ستا ئاماده  کان، هه  ئاخونده م جۆره به!  وه ته يان داوه که داخوازه وه بوون، له نه تا ئ ی  چوارچ
يارنامه ونه ب سند کراوی  کانی بانگجاڕی مافی مرۆڤی په نده کان و به ييه وه ته  ن

کخراوی نه موکراتيکه نسيپه کان وپره کگرتووه يه وه ته ر ۆ کان ب ناسراوه  د
شه سه ره چا و   خۆيان جيا له ، وه م روانگه له! ن فتاربکه ی ماف و مافخوازی، ره رکردنی ک
ساگه چه ی  رد، به  پی هه تۆ خۆ له ربه کی سه وييه رزه ک سه ، وه له مک و ياساور پ

بازی خۆيان که  سندکراوه په اسايی  وه شيکردنه   کۆ له يان به  به زۆر کانی ر
ه هه کدا، هه ، له ريانگرتووه ميرات وه  به وه زارانسا ست ده گشت بوار وه و   ندييه گرن وپ

ک ده وبنه رئه سه ستان، له رده ست وسه ڵ، بنده گه کانيان له جۆراوجۆره ک وپ   !ن که ما، ر
وه رله   هه ه ک ده دا، با وه ندييه وپ ونه يماننامه ت گشت په و کانيان  ييه وه ته  ن

واژووکرددووه ی ژير نانه دانی ته سيداره گرتن و راونان وله  له ، پ ی ١٨ت ميرمندا سا
زن وبه خنه ره ته گرومافخوازان، خۆيان ناپار يارنامه وهه  به  ئاشکرا گا و  مووب

وکراواه ندييان ناگرن ن وبه که  ده له وييگه ته  نيونه ب چه ک وتم به  وه! ه مکی  ی چه وانه پ
ستی چه رهه  سه سزا ونزا، له ن له  رخايه ئهن و که فتارده وان ره ئه وتی خۆيان  و

داده چيکردن له  وسه مانه ڕای گشت ئه ره سه!  گرن پ يارنامه رپ   ويی له ته لی نيونه گه  ب
اندنی چه ستی ئاماده به مه ڕراگرتنی پياتاندنی يورانيوم به  مه تومی،  کی ئه سازی بۆ ئاف
ترس له به زوکۆڕوکۆمههيچ و راشکاوی وب ک بۆتيرۆريست  وچه ک، پاره ت وه

انی ناوچه وئاژاوه رن و به تی ناوين، ده ی رۆژهه گ ژاندنی باری   شله  له وه کرده ن
يه  به! شدارن دا، به که ئاسايشی ناوچه ست   وهه رچاوگرتنی دۆخی ناوچه به له و به  م پ و

ک له نديخوازی به وه رژه وبه زه ش ،  ودۆخه  پاراستنی ئه تيدان به ڕ يارمه  مه کان له زله
وخۆ و چ له   خۆبايی بووگن و چ له  تدارانی ئيران، له سه ده ت،  وه ره ده ن ی سنووری و
کرد، ده  ئاماژه وبيره مای ئه ربنه سه وتوون وله  خۆ که وه اندنی  ته ستيانداوه مان پ  ئاف

ک، به  خنه رره نگی هه  نيوخۆشدا، ده له. تاوانی جۆراوجۆر ندکردن و  به  وداخواز
داره له زه کانيش، به ی سنووره وه ره ده  وله  وه نه که دان، کپ ده س خۆ   له  سان ديتن به ه

رشبردن بۆسه باييه کان، ده کانيان وه ز و  رانبه به ن، له  خوازن نيشانبده ر دراوس ر ه
ک نييه دا، که م جيهانه لهو"!  نده ک به موويه ڵ به که"واندا، تی ئه سه ده ز  له  س وه

مه رانبه به    !ست دا راوه ر ئ
وچه ته سکرده ده  سنوورييه   تۆپ وکاتيوشابارانی ن شی  مان وبه که کانی باشووری و

ر ده ران، هه سه کوردستانی ژ وه م به تی ئ درێ   گری ده وه خۆ بايی بوونه رۆک وله و ن
کد  به  مه م به و هه وه وه ی باشووره  کچکه و خانووه انی  ئهستی ت ن   به  که يه نديی هه  پ خو

ويرانی ده ه وما تيانی کوردمان له يانسا کهاتووه ڤه وده ی هاوو ری  ها سه تاوانی وه .  ره، پ
شاوه ه زاران بنه دابوونی هه وه الی هه ته ک گه ما رانکراوی  ی جوتياری ک و وباخ وما

، لم کوێرم نابوێرم شه،  کی ديکه يه  وته به. مان که وه ته ستی دوژمنانی نه ه د  به ند جاره چه
لگه رمان  وخه له  وخه يان ئاورباران کردووه ژاره  هه که وخه ی ئه دانی وژينگه  وئاوه ک
يانيان سووتاندووه ری ره وبه ران، به سه ند ده رچه هه!  نجی سا ه تدارانی ئ ت  روا
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ژن ده کخراوی  وه نوورانهم س له:" ب ، ڕ
رش ده مه سه کاته پژاک ه ش  رمان وئ

رشه زانين، له مافی خۆمانی ده به و  وه
نه له زگاريی له م شو خۆمان  دا، پار
م  کيی ئه ره م هۆی سه ين، به بکه
،  وته چه  فتاره ره  و تازه وته ره

شاندان به زپ رشی  گه  ئه ه ری ه
ته کان بۆسه يمانه هاوپه  که  يانه که ر و

سايه  ! وين ک دانانه مل بۆ هيج ياسا ور
، هاوکات   ده وه راستيدا له وله ترس
رشی ئاسمانيی هاوپه گه له کان  يمانه ڵ ه

موايه رئيران که بۆ سه ش مانگی   تاشه  پ
ک نه گه ش ئه ديکه ،  قه ر شت وم

، له مسوگه    له شه م به رناب
رش ، وه ويشه زه  له وه کانيه سنووره  ه

  زۆر يه وه ش ئه گه به. ری  سه نه بکه
شمه ميژه له کانی پژاک،  رگه  پ
 له  شه وبه کانی ئه باکوورييه سنووره له

زه گه کوردستان، له  کانی  ڵ ه
دايه ، له ورژيمه ئه  ئيران تا  و  ملمالن
ستی له  هه م دواييانه ئه ی  شنه وچه و
جگه .  گرتووه نه   رله  هه وه له ب
 گريالکانی پژاکوتووی رابردوودا،  حه

 ،نزيک کرماشان" ر روانسه" له 
رشيان کرده زه سه ه کانی رژيم  ر ه

کوشتن ند که وچه واتا . سيشيان ل
ڵ  گه بوونی پژاک له خه ويه سته ده

زه ،   رژيمهو کانی ئه ره رکوتکه سه ه
،  کان نييه سکرده ده سنووره ر سه نيا له ته
يی  قو ک باسمکرد له وه و

ران   داگيرکه برله کوردستانيشدا، زه
ت وه ده   .شين

ران، دوای  ويسته م هه  ئه ی ئ
ستی له هه ی  ی تورکييه شنه وچه و

ی کوردستان،  وره شی گه ری به داگيرکه
رشی گريالکانی پ،  به  بيانووی ه

ستی  به مه  به  وه نديله قه ک،ک له 
لکراو، نيشانه وه ش ی  رگرتنی مافی پ
ته نگيی ئه اودهه و   به ، يه و دوو و

کدانی ئه بيانووه رشی  رگريکردن له ک بۆ به ، نه ی باشوور و کيانه  بۆ ت  ه
زه چۆنکه. کانيان ربازييه سه ربنکه کانی کورد بۆسه زه به نه وه هه کخراوی   ه کانی ر

ه ک پژاک له ناوبراويش وه ژسا ک زياتريش له  کو گه  و به  م يی باکووری قوو ل
زه گه کوردستاندا، له نيا له  بن و، ته و رووده ره ، به کانی تورکييه ره رکوتکه سه ڵ ه

ژێ، بۆ وه  ده ک تورکييه  وه وه نديله قه  ش ناکه ب ر پۆستاڵ   سه نه رگرتنی ماف، ه
ته کانی ئه شه ره شانده مه ئه.  وو ه ردووک ده هه  که يه وراستييه ری ئه ش پ تی  و
ران  له ورکييهت کدانی  ويش وه ، ئه يه يان هه دا، ئامانجيکی ديکه و تۆپبارانانه وئ ک گوتم، ت

ته ی چاوی داگيرکه ته  بووه  که مانه که دۆخی باشووری و   و راستييه ش ئه مه ئه. ران  چق
وه  به  خا، که رده ده ی ن بازی بيروبۆچوونيان، چاويان به پ  رايی نادا، کوردی رۆکی ر
ران، ئه دانساڵ بنده سه و ک له   سه ويش له ست وما يدا،  که يانجار سووتاوه  ده خاکه ربست

  !مژێ وای ئازادی هه ک هه يه تاڕاده
 پاراستنی  وه  کرده  به کان که يمانه  هاوپه نووکه تا هه ، هه يه وه ير ئه دا سه لێره

  يه وانه  له!نگن ، بێده رشانه سه ه کوردستانيان ل  له شه وبه گشتی وئه ئاسايشی عێراق به
ی  وهێرشه ی بخوازێ، ئه فتاره وره  ئێران، به بێ که وه رئه به يان له که نگييه بێده
کاتی   خۆبپاريزن، که  وه رئه به کانيش، له يمانه پێشی بخا و هاوپه کا، وه روانی ده چاوه

کاتی  تر لهزوو خوازن   و نه هاتووه کانی ئيران نه ملهۆره تداره سه سزادانی ده
دا جێی  ی لێره وه ئه. خوازراوبن ڕێکی نه راندا تووشی شهێڵ ئ گه دياريکراو، له

کتر  ڵ يه گه يی ئێراندا، له کاتی ئاماده مريکا له ئه ر ئێران و گه  ئه  که ويه ، ئه ترسييه مه
ۆی و تی نێوان خ رامۆشکردنی دۆستايه  فه ، ئێران به يه وانه ربن، له تووشی شه

 مريکا و ڵ ئه گه  باشووری کوردستان لهیيماني  هاوپه ی  تۆڵه کانی باشوور، به رکرده سه
گشتی و باشووری کوردستان به  ر کوردستان به سه  ، هێرش بکاته وانی ديکه ئه

ڵيک ووجورجم  هه ربۆيه هه! ينێ  پێ بگهکراوی بوونه ره زيانی قه تی و تايبه 
!  وه وێته که زێنی لێده ، ئاکامی دڵته م فاکتوره رچاوگرتنی ئه به دا، بێ له ندييه وپێوه له
  له  خۆ کانی باکووری کوردستان، پێويسته کوردييه ، هيزه مانه ڕای گشت ئه ره سه
 به  وڵه و هه بارچوونی ئه الی له ربکێشێته ، سه خواسه  خوانه لێک بپارێزن که فتارگه ره

  .باشووری  يشتووه گه ئاکام نه واوی وه ته 
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 ر سه شت ساڵ به بیست وهه
  ،''ینیی تۆ خومه فتوای جیھادی ئایه'' 

  !ڕ بوو ی کورد تپه وه ته دژی نه له
  
ی  ده سانی کۆتایی سه له

 ی زانست،  ده بیست، سه
ی تکنۆلۆژیا و  ده سه
الیت و، دمۆکراسی،  ته سه
ری  ری رژمکی داگیرکه ربه

ال تۆ نوی ئایه کوردستان به
  وی له په ینیی، به خومه

رتی کۆنی  یاساوداونه
،  زاران ساله دان و هه سه
ستی  ی بنده وه ته دژی نه له

  . رکرد کورد فتوای جیھادی ده
رکردنی  دوای ده دوابه

ن  الیه فتوای جیھاد له
 ١٣٥٨الوژی سای  ی گه٢٨رۆژی  ، له وه ینییه خومه

ال و   مهزار ان ههد سه ، به)ی زاینی١٩٧٩گوستی  ی ئه١٩(
وی   پهری ماوه  جه کفنپۆش وی حیزبوالیق و فه

  خشانه و، به ی ئیسالمیی، خۆبه گرانه بیری بنچینه
 سوپای ئران بوون و،  ڵ  به  تکه ، وه شته هه کلیلی به

  . و کوردستان شاویان هنا ره به
 میدیای   له یدا که  فتواکه ینیی، له تۆ خومه ئایه
  ب شاری سنه ده'': یاند ، رایگه وه  بالوکرایه وه نهئرا
  ووڕۆژکدا له  شه له''  پاوه''نیو کاتژمر و، شاری  له
کیش سستی  یه رمانده ر فه هه.  وه  شۆرش پاک بکرته دژه
کرێ  دا ده گه ی له وه می بنون، لپرسینه رخه مته و که

  .''!درت و، سزا ده
وکاتی  زیرانی ئه رۆکوه رکۆمار و سه هاوکات، سه

و '' در نی سه نی به سه بولحه ئه''نوی  ئران به
  سته ده تۆ و کاربه ڵ ئایه گه ، له''ندازیار بازرگان هه''
لی  ی موجاهدینی گه ها رکخراوه روه کان، هه وره گه

  ی ئران، پشتگرییان له ئران و، حیزبی تووده
دا،  کی ئرانیان  هینی کرد و هانی خ مه ی خو که رمانه فه

 شۆرش و  نوبردنی دژه وان، بۆ له تی ئه وته تا به
 کوردستان  ، روو له که نوچه پیالنی ئیمپریالیزم له

  .ن بکه
، کۆماری ئیسالمیی ئران، بۆ  و جۆره به
 ئاینی  ی، له رانه جکردنی ئامانجی داگیرکه جبه

وویی وت ک و، دواکه ڕی ئاینیی خه ئیسالم و، بیروباوه
ڕکی  رگرت و، شه کیوه ی ئران که گه نگیی کۆمه رهه فه
پاند و،  ی کورددا سه وه ته ر نه سه وای به  و ناڕه وره گه
ر ئاگری   به  کوردستان درایه وه وینه  ئاسمان و زه له

ی  زاران رۆه هه  و، به ی تانک  و بۆمبای فۆکه گولله
 و  نجه کهر لدان و ش  به وتنه که کورد گیران و،

  .  باران کران کی زۆریش گولله یه ژماره
م، سوپای ئران و سوپای پاسدارانی ئیسالمیی،  به
  ن له ته ر کوردستان، نه یاندا بۆ سه که  هرشه له
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کو  ، به  وه کرایه ووڕۆژکدا کوردستانیان بۆ داگیر نه شه
ی س مانگدا  ماوه له
کگرتوویی  هۆی یه به

 کوردستان کی ی خه بونه
زنی  و، ئاگری دوژمن به

وڕووی  ره ، به رگه پشمه
  وره شکستکی گه

کانی  رمانده ، فه  وه بوونه
ستانی  ده سوپا  وکاربه

  سیاسی رژم له
ینییان  کوردستان، خومه
کانیان  ئاگادار کرد، هزه

دا  رگه ر پشمه رامبه  به له
رگری کردنیان  توانای به

 پش،   بواته و جۆره  به که  و، بارودۆخه نییه
،  وه ترسییه  مه ونه که کانیش ده ی شاره شکرگه له

ک  یه  بۆ ماوه که ڕه ، شه ک بووه یه ر شوه  هه  به پویسته
ناچاری داوای   بوو، خومینیی به وه ئه.  رابگیرت
لی کورد   درۆی بۆ گه یامکی پ له سی کرد و، په ئاگربه

 نیازی رژم  ا بوو کهم ئاشکر به. وه بوکرده
  کانی و، سازکردنی ناکۆکی بوو له ی هزه وه رکخستنه
کانی کوردستاندا و، پاش دوو   سیاسییه نه نو الیه
 پیالنگان و، هرشی  وته  که ره  به ره مانگ به
  . وه ستپکرده ر کوردستان ده ی بۆ سه دووباره

ر  سه شت ساڵ به ڕبوونی بیست و هه پاش تپه
   له   یه  دڕنده م رژمه ش  ونگریسی ئه تی ره سه ده

زار مرۆڤی  یان هه هیدکرانی ده ڕای شه ره کوردستان، سه
 و  نجه رای، گرتن و لدان وشکه ره کورد، سه

مان،  که له رانی گه وامی تکۆشه رده بارانکردنی به گولله
  مان له که له ری گه کانی ئازا و تکۆشه ، رۆه ڕۆکه ئه
ڕ   باوه  رابردوو، به وتر له کی پته یه  وره ت، به ههرۆژ

باتکی  ، خه وه تییه ستی پیرۆزی کوردایه و هه
  ستپکردووه شکۆتر و پشنگدارتریان ده گورموگوڕتر و به

ی  زگه  و داووده کی نزیکدا پگه  داهاتوویه و، له
   له میشه ری ئران بۆ هه نگریسی رژمی داگیرکه

کردنی ئای پیرۆزی   هه دا و، به مادهکوردستان را
خۆی کوردستان  ربه تی سه وله ی ده کوردستان، بناخه

الی تكشکاوی دوژمنانی ئازادی   و، قه ر شووره  سه له

  .زرنن مه خۆیی کوردستان داده ربه و سه

  ت، له  رۆژهه–ی نیشتمانیی کوردستان  کۆنگره
ینیی،  ومهی خ که دناوه ی فتوا به  ساه٢٨یادی 
 و ن کوشت ی کۆتاییھنان به  رگه ن، تاکه یه گه رایده

ن  الیه واریی له  تانکردنی سامانی کورده پشگرتن له
ست  ده  له مانه که ، رزگارکردنی نیشتمانه وه دوژمنانیه
ر  به له.  خۆییه ربه ستھنانی سه ده ران و، به داگیرکه

  رخۆدانک به بات  و به موو خه  هه  پویسته وه ئه
تی  وله زراندنی ده کجاری و، دامه ئامانجی رزگاریی یه

    !خۆی کوردستان بت ربه سه
  

ی  که دناوه سایادی فتوا بهگوست،  ی ئه١٩(با 
 رۆژی    بهین ، بکه)ینیی خونژ تۆ خومه ئایه
خۆیی  ربه  سهیاندنی  راگهکگرتن و، رۆژی یه

  !کوردستان
ری   بۆ رژمی داگیرکهشیی، هزاری و رووڕ رمه شه

  ! کرگیراوانی ئران و، چکاوخۆران و به
  !خۆیی، بژی کوردستان ربه ، بژی سهیبژی ئازادی

  ت  رۆژهه–ی نیشتمانیی کوردستان  کۆنگره
١٤/٨/٢٠٠٧  
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  ڵ گه وتووژ له
  ،شید مال ره  دوکتۆر جه

  تی کۆن  رۆژههزای مژووی   پسپۆڕ و شاره
)٣(  

مۆ چ  ، ئه''کورد''ی   وشه: پ-*
  یه م وشه  کۆندا ئه له!  یه کی هه واتایه

، یان   دانراوه وه ن کورد خۆیه الیه له
 !؟ ریدا باوه سه  به وه ن دراوسکانییه الیه له

کی  ی کورد واتایه مۆ وشه ئه: و
   له که گرووپکی خه.  یه تنیکی هه ئه

پ  به. ژی تیدا ده کی تایبهشون
 زۆرجار  ن، کهی خۆما وته

کورد، '':   وه ینه که ی ده دووباره
تی   رۆژهه  له تنیکییه کی ئه کۆمه
می  رهه ژی، به راست ده نوه
ها سای چیاکانی  زاره ساتی هه کاره

رووی  زاگرۆس و سه
نجامی  واته ئه.  میسۆپۆتامیایه

،  وارییه وتی کورده آانی  ساته آاره
ی   کوردهم ، ئه ک روویداوه رچییه هه

ش  ساتانه و کاره ئه. '' یدابووه ل په
  مه  هه  مژوودا روویانداوه  له که

ین، گرووپکی   ده آاتك که. جۆرن
جا بۆ .  که یه وه ته  نه ، واته تنیکییه ئه

،  یه وه ته م نه ی بوونی ئه وه شیکردنه
کانی  ییه وه ته  نه رجه  مه پویسته

یی و  وه ته ك زمان و نوى نه وه
وه  ینه رتى شیبکه خاك وداب ونه

نی   الیه خ به بت بایه ها ده روه هه
  نی دیکه نترۆپۆلۆژی و زۆرالیه ئه

ش باسکی  مه  ئه بدرت، که

  نترپۆلۆژیا، له تی ئه  بابه .دا پویست ناآات لیان بدوین  ولره دوورودرژه
  مۆ له  ئه ر تورک آه  سه هو ، بینه بۆ ونه. دوت تى ستروآتوری مرۆڤ ده بابه

راستی  ریای سپی نوه کی زه یه  شوه   وه هیژییۆنترۆپۆل ن ئه هیال ژت، له تورکیادا ده
مان تورك  ین هه آه ماشا ده کستان ته چی بۆ کازاخستان  و ئۆزبه  ده ، که یه هه

الم   به یه ییان ههو ته ک نوى نه  یه نده رچه  هه مانه  ئه واته!  یه نگۆلیی هه ی مه شوه
دۆڵ،  نه  ئه ته  هاتوونه ی که و تورکانه  ئه واته. ز  گه ک ره ر یه  سه وه رنه ناگه

ودا  کی ئه ڵ خه گه ر و، له سه ته ان هاتووهیینترۆپۆلۆژ وانی ئه کی زمانه گۆرانکارییه
م  التی ئه آانى رۆژهه نییه رمه دۆل و ئه نه کانى ئه ، یۆنانییه بۆ ونه. بوون تکه
یان  که  و روخساره م شوه  تورک، به ته  بوونه، موسمان ته  بوونه  که رمه هه
 کوردستانیشدا   له یه م دیارده ئه.  وه ته نی ماونه رمه کو یۆنانی و ئه  و، وه گۆڕاوه نه
دا یان آه  خاآه  له الوییه  تكه و جۆره ها سادا ئه زاره  هه  کاتکدا له بینین، له ده

  ده غه  نه موو هاتن له کانی هۆالکۆ، هه نگۆله  مه دا که و کاته ، له بۆ ونه .  روویداوه
ج  التی کوردستان نیشته  رۆژهه  میاندوئاو و بۆکان و له هاباد و له  مه و له

  جا بۆیه.  کورد  بوون به ره  به ره  کورد بوون و به ڵ به بوون، بگومان تکه
ها سالی والتی  زاره ساتی هه می کاره رهه وا کورد به آهتوانن بلین،  ده

ی  کی دیکه کاندا، مانایه  کۆنه رخه  چه م نازنوى کورد، له وارییه ، به کورده
  نوكى تۆپۆنۆمى بووهمات کورداکی مان پدا  ك پشتر ئاماژه روه هه.   بووه هه
ی  وه ته ك نه  نه ارآراوهتۆم) وی وتی کوردا زه ( تنكى آه به واتای ك ئه نه

رخی   چه الم له ، به رگرتووه ی وه وه ته  واتاى نه م نوه مرۆ ئه چی ئه کوردا، آه
 انیشوان ی کورد واتاى  تای ئیسالمیدا، وشه ره  سه ساسانیدا و، پاشان له

 و ر به  یش ههب ره عهى  ك چۆن وشه ر وه  هه، وه سته  ده  دایه  یشى دهر آۆچه
 آانك ابن االثیردا  م بواره له  وبدون  مرۆ پیانده  آه ئه آار هاتووه ه ب یهواتا

 اجمعوا  ان نمرود و اصحابه'' ت   ده،کات تی ئیبراهیم ده زره باسی سووتاندنی حه
 رجل من   بن عمر اشار بتحریقیه  و انصروا الھتکم ،قال عبدالله علی ابراهیم فقال احرقوه
  ی که وه ئه واته .لفرس اعراب قیل نعم االکراد هم اعرابھم اعراب فارس و قیل هل ل

. عرابی والتى فارس  ئه کک بوو له تی ئیبراهیم بسووتنی، یه زره بیاریدا حه
. ''!عرابی فارسن آان ئه  آورده، به''؟ گوتی  یه عراب هه  ئراندا ئه گوتیان بۆ له

ک نوکی   نه نت، یه گه ر ده چهی کورد مانای کۆ ین وشه که ماشا ده دا ته لره
بت،  یدا ده آگرتوو په  ستى گشتیی یه  هه الم پاشان که به. یی بت وه ته تنیکی نه ئه
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یی  وه ته ی آورد فۆرمى نه وشه
لكی  گرت و خه رده خۆی وه

چیاآانى زاگرۆس زاتر پشتگیریی 
ی  وه بزووتنه. ن آه  ده و چمکه له
کی  یه وه تنهکو بزوو تیی وه وایه ته نه

سپاندنى   چه سیاسیی پشتگیری له
و دراوسكانی  ن  له م چمكه ئه

 زمانی  الم له آات، به آورددا ده
  م نازنوه ر ئه رامبه آوردیدا به

آار  به) آورمانج(ى کرمانج  وشه
ی کرمانج، نازنویکی  وشه.  هاتووه

 هشتا  که وشه.  بۆ کورد ییه وه ته نه
موو   و هه ماوه آاردت و  ر به هه

  .  پۆشیوه کوردستانی دانه
  له) کرمانج( مژوودا نازنوى  له
   له  آه دارژراوه'' کوردماد''ى  شوه

  به) ردشر پاپگان آارنامک ئه(
) آورتان مادگان(ى  شوه

   جاریش لهَندى   آه هه تۆمارآراوه
کاندا  می ساسانییه رده سه

 وجا ئه. ''مادگان''گوترا  پیانده
  ک چۆن له روه هه) آوردماج(فۆرمى 

ندێ ناو پتی  مۆدا هه کوردیی ئه
'' تاج''کو  ری، وه سه دته)  ن(
 کورماج  ، جا بۆیه)تانج ( بته ده

م  به.  کورمانج ته دوایی بووه
  ك خۆى ر وه هه'' کورد''ی  وشه
کوردماد .  گۆڕاوه  و، نه وه ته ماوه
 ى کشه  وبرگه آى تکھه یه وشه
  شكه ن به ته ، به''کورد''میان  که یه
ی  وه ته  بۆ ناسینی نه   لكشه و تھه له

  .  کورد
  وڕۆکه زمانی کوردی، ئه:  پ-*

م   زیاتریش به نگه  ملیۆن، ره٤٠ی  نزیکه
م   به کۆنترین نووسراوه. یڤن په  ده زمانه
ی  که مه رده ، سه وه  تا ئستا دۆزرابته زمانه
ها زمانی  روه هه. ی  بۆ که هو ڕته گه ده

  !؟ زکه گه  و ره ماه  چ بنه ر به زۆری سه کوردی، به
 بۆیان   وه  پتربورگه  کاتی خۆی له ستدایه رده به  رووسیم لهیئستا کتبک: و

ادا یفقاس  قه آى ئاران له هی  کسه  زمانى مادى تدایه له  بهینیناردن، تکستک ئا
 یان  و تكسته ودا ئه له. ربایجانی باآوور  والتى  ئازه وته آه  ئیمۆ ده نووسراوه

ڕاستی ئاسیا  تورکی نوه ك  وه.  ند زمانکی دى تۆمارکراوه چه  به و دۆعایه ئه
 آاتى   و له نووسراوه  مادزمانی  ش به مانه  ویۆنان وئارامی، دوای ئهیوفارس

ر تدل   و نووسه رووه ی کرمانجی سه زاراوه  و به وت آوردییه آه رده خوندندا ده
 َرمى شكه رگ آوژ هات ى خاچى ئه هم پاآژ ب مه پاآژ خودێ، پاآژ زه'' :  ده
آار  به'' ت حمه ره''ك  بى وه ره آى عه ه  وشهینینب دا ده  لره. ''  مهَتى همه ره

رخی ئیسالمیی  تای چه ره  سه که مه رده  سه ن که یه گه  ده وه ش ئه مه ، ئه   هاتووه
نترن ۆلن آ ن ده  زۆرى واهه وه داخه  به. ینییهشتى زا ى هه ده  سه  له هی وانه بووه له
تاهیری  می بابه رده سه    هیوه رابتهز دۆی آوردی زمان  نووسنك له پارچه
ى  مه  ئه ارهیآو د م وه نووسراوه ، به) ١١ و ١٠(ی  ده سه  له  واته ، یهدانی مه هه
) ٨(ی  ده سه  له الم وادیاره ، به نترهۆر آیى بابا تاه وه  له ده  دوو سه  بهران ئه

کانی  رخه  چه جا کورد له.   هشتا نوى ماد سنۆنمى نازنوى آورد بووه
ران   نووسهَندى وا الى هه ، ئه  باسکرابت وه سه ن زۆر که الیه ئیسالمیدا له

 باسی   کهسعوودی مه  بۆونه.   ۆمارآراوهاست تڕآى نا هی  شوه  بهی که همژوو
،   ژن بووه زی له تى سلمان حه زره  حه مانی آۆندا آه زه له'':  کا، ده کورد ده

  ، له وه ته ڕاونه  گه  بۆ ئۆروپا ژنی بۆ بنن، که ى ناردووه كهیالئ  مهک کۆمه
،  ۆخۆیان بردووهکانیان ب کان هاتوون، ژنه یتانه  شه م کوردستانه کانی ئه شاخه

 باوآى  واته. ناسرن  کورد ده مرۆ به ، آه ئه ان مندایان بووهیبوون وجا له تکه ئه
آو  ر وه  هه هی م وته  ئه.''ن كهیالئ کانیشیان مه یتانن و، دایکه موو شه آان هه آورده

ند  آاندا چه به ره نووسینی عه  و له   راست نییه  و هیی فسانه رۆآكى ئهی چ ارهید
م  که کان، یه رچاوه پی سه جا به.  ون  آه رچاو ده  به رۆآانهی چ م جۆره جارك ئه

 ین رمه ر وتی کورد و ئه کان بۆ سه  موسمانه به ره  باسی هرشی عه س که که
 یبن ئ. نیوبانگه  به)ابن خورداژبه(   به بدویه بولقاسمی کوڕی عه ئهآردبت، 

آه ) مالک لمه سالک و ئه لمه ئه(نونیشانی  کی خۆیدا، بهستنووس  ده خورداژبه له
باسی والتی کورد و . ی زاینیی٨٤٦  تی، واته ی کۆچی نووسیویه٢٣٢سای 

  ی کۆچی، واته٢٧٨سای  کات، پاشان له  ده کانی دیکه  و نوچه عه رده ڕان و به ئه
کانی   هزهت، عقووبی، ده نوی یه بباسی به رکی عه ی زاینی، نووسه ٨٩١
ی زاینیی، ٦٤٣ سای  ی کۆچی، واته٢٢، سای  وه وارییه وتی کورده ب، له ره عه

وا   آهینن و بلیزان  سوودى ده دا به لره. رمینیا ر ئه ته سه هرشیان بردووه
 مژوودا   لهیانیرم  ئه رمینیا، چونكه گوترا ئه موو کوردستان پیده وکاته هه ئه

م   بستوون دا ئه  له  که وه مانی داریووشه  زه ر له هه.  یی نییه وه ته کی نه یه وشه
، آه کوردستانیشی  ست ده ته آى تۆپۆنۆمى داوه هیا واتاین ى تۆمارکراوه ته نازنوه

شک  آاندا به  ییهونانى و رۆمانی له نووسراوه ن کۆردۆیه وتی  یه، بۆ وه گرته ده
ان نالن ی خۆ  بهۆم آو ئه آان تاوه ییهن رمه  ئهش هیر بۆ رمینیا ، هه  ئه  له بووه
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   و، بههای ن ده کو به )نى رمه ئه(
،  هایستانن  ان دهیش که والته
واتای  رمینیا به ی ئه  وشه وه ر ئه به له
،   و، نوکی جوگرافییه نی نییه رمه ئه
 تنیل داها گه الم نازنوى آورد له به
 یی هو ته آى نه یهالمدا واتایسئ

دا  م بواده  له هی جا بۆ ،بووه هه
 ینیداى زا ٨٩١ ی سا  لهیعقوب هی
 عوسمان  یفه رمانی خه فه به'' :ت ده

  به ره  عهیشكر ففان له کوڕی عه
 ژر  آان له موسولمانه

  مه سله  بن مهیب حبتیی یه دهرآر سه
 نستان و رمه زاى ئه چوون بۆ غه

 آاندا ر روبارى آورده سه به
  . '' وه ڕینه په

رچۆنک بت، پاش  هه
شاری شارستانان ی  وه کردنهتروو

تی  وه ختی ده پته) المدائن(
کان،   موسمانه به ره ، عهساسانی
ی ٦٣٧  ی کۆچی، واته١٦سای 

ی   نوچه زاینیی، روویانکرده
 آوردستان   له)حلوان(ند  وه ئه

میس   ى وچه رووى آردبووه نسقا بوو وه عد کوڕی ئه سهکاتکدا  التدا، له رۆژهه
 ، آوردبوونیشتوانیى دان وا زۆربه ت آه دا ده م بواره  له ل ئیبن حۆقه  و)موصل(

  ب له ره کۆندا عه  له لمن که سه  ده وه ش ئه مه هئ'' .ل اهلھا من االآرادُوان جـ'' 
تدا  هڕ بنه  هوا مووس ل زانن آه آان واده چی ئیمۆ کورده ، که ژیاوه مووس نه
 مووس یی مژووی گه پی به به  و م جۆره بی بووه، جا به ره شارکی عه

الم  لمنت، به سه  ده  ییهم راست ل یش ئه  و، ئیبن حۆقه شارکی کوردییه
ر  سه  ان گرتهستی وجا  ده اندا ئهی آه  هرشه وام بوون له رده آان به به ره عه

  کانی ئیمۆکه برا  و شونهزرا و داسن باعه وا در ه بانۆ هو  رگه مهکانی  نوچه
 فی عھد '': ت  ده ساته م کاره ی ئه باره  لهپیرابن اال.  ژین  لیان دهآان هی ''ئزدی''

 بطریرك خالت   قالیقال ثم سار فنزل میرباال فاتاه عثمان بن عفان احتل حبیب بن مسلمه
  .'' من المال  البطریرك ما علیه  و حمل الیه  علیه  فاجزاه بکتاب من عیاض بن غنم بامانه

 ژر  م جار له آه هی ریثابن االى   پى وته آان به لمانهر موسو گه   ئه
ى  وچهالمارى ن  پهتاب ر آورى خه عومهرمانى   فه غنم بهن یاچ یع تیی یه هرآرد سه
 ، آه ئیمۆ  وه گرته  دهیش مات کورداکی  هی وچهم ن وا ئه  ئه،ان دابت رهیز جه

  رۆژئاوا  له)بۆتان ( جزیرهها  روه  ههرکانی  و سه  و عاموودهۆیشلم قاآانى شاره
 ی کوردستانو باآوور

م  به.  گرت  خۆى ده له
 هرش بۆ  ت به باره سه
ابن زوور  ر شاره سه
وا  ت آه  دهاالثير
ى  زره ر آورى عه عومه
 بۆ نررا وآاتك سىی قه
 ن، هبك یریتوانى داگ نه
ى آورى  تبه عه
و ''  بۆ ناردانید رقه فه

قیل ان عمر بن الخطاب  
 بن فرقد علی  استعمل عتبه

قصد الموصل و فتحھا سنة 
 اهل  عشرین فاتاه فقاتله

نینوی فاخذ حصنھا وهو 
 اهل الحصن الغربی وهو الموصل علی الجزیة ثم فتح  الشرقى عنوة و عبر دجلة فصالحه

  واته(.  ''...تون و داسن و جمیع معاقل االکراد و جمیع اعمال الموصلالمرج و باعذرا و حب
 ،ی موسل داگیرکات وه دی نارد بۆ ئه رقه ی کوڕی فه تاب عتبه عمری کوڕی خه

ڵ شورای  گه  و له وه هیڕی  په  روباری دیجله تی بگرت و توانی شورای رۆژهه
موو  رگرتن و دوای هه ر باج وه سه وت له  رککه وه گرته  موسل ئه رۆژئاوادا که

  ).کانی گرت یهی کورد موو ناوچه رج و باعدرا و حبتون و داسن هه ی مه ناوچه
مکاریی   سته ر به رامبه یدا به که رتۆکه می په رگی سیه  به ها له روه هه
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  به ره تدارانی عه سه ده
 زۆر ابن االثيرکان،  موسمانه

  هب نت و هی گه مان پدهیاریزان
آانى  دا تكسته ستى نازانن لرهیپو

 زۆر یاریش بۆ زان، وه نه بكه دووباره
  ت به باره  سه، یه الهه تکستمان له

  ر به رامبه آانى آورد به نگه جه
مووشی   هه آان که به ره  عه الهیآۆلۆن

 ینتوان  ده م جۆره به.  هی موسمانانه
چهی ه روا به وا کورد هه  آه ینبل  
خرهاتنى   بهڵ د پر به  و ته بووه نه
  ن آردبت و بهیاب ره عه
  آى زۆر کورد وازی له  ییهت حمه زه

  ته  و، بووه ئاینی خۆی هناوه
  رچۆنک بت، بجگه هه. موسمان

 و ابن االثیربالژرى و   له
ری  ، زۆر نووسهسعوودی مه

 باسی  یه موسمانان هه
وتی کوردانیان کردووه،  سوکه هه
 ٩٠٢   له  ، کهی ابن االزرق وانه هل

 ٩٤٢   له  ابو دلف که،و  مردووه
 ٩٧٧   ابن حوقل آه له،و  مردووه
 ٨٩٧وی  مه ، یاقووتی حه مردووه
ه و، ی ابن مسكوها هرو  هه مردووه

تا   و ههخری ئیدریسی و ئیسته
     .... وایی د

شانى یستن  ده ى گرنگه وه دا ئه لره
وا ابن مسكوه  ، که یه وه  ئهین بكه

کو  کات، وه آاتك باسی کورد ده
  کات، ده ان دهیک باس یه وه ته نه
لی  لی تورک، گه لی رووسی،  گه گه
کو   وه واته. لی کورد ب و گه ره عه
خۆ نوی کورد  ربه لکی سه گه
 زانستى مژوو زۆر   له مه ئه. بات ده

رخى ئسالمدا  تاى چه ره  سه هژ له نآا تیی آورده وایه ته رجی نه  مه ، که گرنگه
  كردن آهپمان  ی ئاماژه رچاوانه  و سه نامه گه م به جا به.   بووه وجودى هه

ندیی کورد  زانین، پوه  نووسراون، ده وه کان خۆیانه  موسمانه به ره ن عه الیه له
وی و  مه رخی ئه  چه تای داهاتنی ئیسالم و له ره سه ر له وه هه به ره  عه ڕاستیدا به له
 و  سته رده کی سه ندییه ك پوه  وه،زرابوو ك دامه هی هخر چ بنا  سه بباسی دا له عه

  کان توانییان به تاب دا، کورده ری کوڕی خه می عومه رده سه تا له وه ئه.   سته ژرده
ها  روه هه. ن ربکه  دهی مات آوردا آ و ره یمه سه  کان له به ره شۆرشک عه

  کان به ره نگاری داگیرکه ره نیشتن، به زوور داده  شاره  له  یش کهکان ییه گه
ژیاندا ما،  تا له ری هه شعه ئه.  وه بوونهری  شعه بوومووسای ئه ئهتى  هیرۆآا سه
کانی بروژ و  نوچه لهکان بوو  ی شۆرشی کورده وه ریکی کوژاندنه ر خه هه
بوو  لی کوڕی ئه کاتی عه له. ! ؟ .....رووى سه رۆژاواو و  ونه آه  ده الشگان، که به

کان  به ره  دژی عه ، شۆرشکیان لههواز ئه نزیک خرتکانی  تالیب دا، کورده
. کان کوژرا ستی موسمانه ده  بهرامھورموز  یان له که رۆکه رپا کرد و، سه به

 وی ی ئۆمه لیفه ن خه الیه ، له)ی ز٦٨٥(ی کۆچی ٦٦کاتکیش موختار، سای 
کاندا  ڵ کورده گه ند، تامردنی، له وه ی ئه رپرسی نوچه  به بوو به) لیک بدولمه عه(
کان  ، کورده)ی ز٨٠٨(ی کۆچی ٩٠سای  له. نگ و لکدان بوو ریکی جه ر خه هه
یان  و نوچه ، ئه)شیراز(ستانی فارس ن   ئران پیده  ئیمۆ له ی که یه و نوچه له
جاج  حهنوبردنی کوردکی زۆر،  الم پاش له کرد، بهب رزگار ره ستی عه ده له

ی کۆچی ١٢٩سای   و، له یه و نوچه  ئه ستی درژ کرده ، دهیوسف الثقفی کوڕی
 شۆرشیان   کهکان، خواریجهیمانی   هاوپه  ناچاری بوونه کان به ، کورده)ی ز٧٤٦(

ت  تایبه یشدا، بهباس رخی عه هچ  له.  رپاکرد بهوی  می ئۆمه روانی دووه مه  دژ به
  میشه درژایی ژیانیان هه بهم،  سه ئموون  وموعته مهمی زاینیدا،  ی نۆیه ده سه له
.  بووزوور کانی شاره دژی کورده ڕ و لکدان بوون له رقای شه ر سه هه
ی ئازاد ) مووس(ی میس  ، نوچهس رگه هه جافر کوڕی فهتیی کاتک  تایبه به

،  وه یه م باره له. بووبوو ج نه تیی تدا نیشته واوه ته ب به ره  هشتا عه کردبوو، که
فی هذه ": ت   ده)الکامل فی تاریخ(نوی  ی خۆیدا به که رتۆکه  په  لهابن االثیر

   ز عصی باعمال الموصل انسان من مقدمی االکراد اسمه جعفر بن فھرجس و تبعه٨٣٩السنة 
 بن السید بن انس  الفساد فاستعمل المعتصم عبداللهخلق کثیر من االکراد و غیرهم ممن یرید 

کاروباری شاری موسل ) ی ز٨٣٩(دا  م ساه له (.''.... بقتال جعفر االذی علی الموصل وامره
کوردکی ، )جعفر بن فھرجس ( ناوی  کانی کورد بوو، به رۆکه  سه  له سك که  که سپردرا به
سی  نه یدی کوڕی ئه عبدولالی کوڕی سه) م سه موعته( م به. وتن  گرت و، دوای کهیانزۆر پشت

  ... . ر و کوردان عفه ڕی جه ستنیشان کرد بۆ لدان و شه زری ده ئه
  

''تی ماویه''



  ٤٢        ژماره                                                                                    کۆنگره 
 

 18

  !کی پویست یه وته   
)         ٢(  

  !ڕز ی به وه ره خونه
ت   سه ی کورد له وره نێو زانايانی گه رخ و، له مێژووی هاوچه له

  ره کی هه يه  و پێگه  جێگهز، به مال نه مامۆستا جها، ساڵی رابوردوود
 ری داڕێژه تی و،  مۆستای کوردايه و، به ما يه رز و دياری هه به

 رفرازی و رزگاريی کورد  سهی بيری پيرۆزی زانستانه
مال  مامۆستا جه. ژمێردرێت ده
رتۆکی  ان پهي ده ز، به به نه

 هزری رامياری و مێژوويی و
ی  کانی ديکه بواره يی و هو ته نه

  ، به تيی يه زانستی و کۆمه
،   و زانستانه تانه ی بابه شێوه
ی  رتۆکخانه  په  ش بهپێشکێ

کی  يه نجينه  و، گه کوردی کردووه
ی  ره نرخی بۆ به پێز و به به
کانی داهاتوو  چه وڕۆ و وه ئه
ی  ڕيگه  له .جێهێشتووه به
يان و  ده ، به وه کانييه مه رهه به
وی رێبازی  ان قوتابی و پێرهت سه

تيی  پيرۆزی کوردايه
نجا ساڵ   په کانی مامۆستا، پتر له رتۆکه  په شێک له به.  يشتوون پێگه
 ،وکاتی کوردستان وتوويی ئه هۆی دواکه  به ر چاپکراون، که وبه مه له
بوونی   نه،نی و مه ی چاپه رسته ياندن و که رووی راگه له

کان  مه رهه  کوردستان و عێراق، به  لهوتوو کی پێشکه يه چاپخانه
ر  ش، نووسه وه له  جگه. واون  الواز و ناته وه کنيکی چاپه ڕووی ته له
بوو  کانی، ده مه رهه ياندنی به چاپگه دا، تاکاتی به مه رده و سه له
ڕ بکات، تا بتوانێت،  جۆر تێپه  و کۆسپی جۆر به لێک کێشه گه

ی  وه ره ستی خوێنه  ده نێته يه کی بگهمێ رهه  به م له کی که يه ژماره
  .کورد
  واری به خوێنده'' نێوی ز، به  نهی مامۆستا مانه رهه م به ک له يه

  ر به رامبه ی کوردی، به٢٥٦٩ ساڵی  ، که يه'' زمانی کوردی
وکراوهی زاينی ١٩٥٧ م  ز له به  نهمال دوکتۆر جه . وه ته ب

پێشی  وه  له  ده نيو سه  زياتر لهشنبيری کورديیيدا، ئاستی رۆ رتۆکه په
نرخی بۆ پێشخستنی  لێک پێشنيازی به ها گه روه ڕوو، هه ته خستووه

وار و  رنجی خوێنده ر سه  به ته بواری رۆشنبيريی کوردی خستووه
نجا   په ڕبوونی پتر له  پاش تێپه دا، که مه رده و سه رۆناکبيری کورد له
ش  وڕۆکه ، ئه موکورتييانه هو ک شێکی زۆر له ، به ساڵ، جێی داخه

 ساڵ دوای رزگاربوونی ١٥ت،  نانه ته. چوون نێو نه ر ماون و، له هه
  التی خۆيی له سه مان و، بوونی ده که شێکی خاکی نيشتمانه به

ندێکی سياسی و ئابووری و  باشووری کوردستان، هێشتا هيج نێوه
ی  روانگه  به ه ک مان نييه رده روه شکری و داد و ياسادانان و، په له

هێشتا .  داڕێژرابێتن وه يهي وه ته دستانی و، ستراتيژێکی نهکور
وتی  ، بيری چه ڕی الوازيدايه وپه يی له وه ته ڕی نه بيروباوه
رستی و، ئێرانچێتی و عێراقچێتی و ترکچێتی و  حيزبپه

.  پانی سياسيی کوردستاندا کێشاوه ر گۆڕه سه سوورياچێتيی، باڵی به
   به تی کورديی، جێی خۆيداوه وڵه خۆيی و ده هرب بيری سه

  . رێتيی گه سته و ده سته نديی ئابووری و، ده وه رژه رستی و، به په پاره
ی  موکورتييانه  و کهم کۆسپ ئه
تاخوازی ر سه  بهان باڵي وڕۆکه ئه

   له، پتر کوردستاندا کێشاوه
 و  وره رکێکی گه رابوردوو، ئه

 ،يی وه ته مێژوويی و نه
رانی  وه ر وڕووی نيشتمانپه ره به

مان  که له ی گه هراستين
موو  هه  به پێويسته.  وه ته کردووه

شێوازێک تێبکۆشن بۆ 
خۆيی و،  ربه پێدانی بيری سه ره په

ی چين و  وه هۆشيارکردنه
پێناو   له.کانی کوردستان توێژه
  رکه م ئه جێکردنی ئه جێبه

رتۆک و  يان په ده بووردوودا، بهند ساڵی را ی چه ماوه  له، ييه وه ته نه
  وه ردستانهی نيشتمانيی کو ن کۆنگره اليه  له ياندراوه راگه گۆڤار  و
وکراوه کانی   نووسراوه رتۆکێک له ند په کردنی چه  ئاماده و، وه ته ب
.  بوون ييه وه ته  نه  رۆشنبيرييه و چاالکييه ريزی ئه ز، له به مامۆستا نه

  وکانی مامۆستا، چاپ  کۆنه رتۆکه  و په ناميلکهداهاتووشدا، کۆی  له
وده  بات  و يان ساڵ خه  پاش ده ی که و هيوايه به.  وه کرێنه ب

ر   سه ويته ی کورد، بکه وه ته باتی نه ژمار، خه قوربانيدانی بێئه
تی  وله زراندنی ده کجاری و، دامه  رزگاريی يه ی که راستينهشاڕێی 

  . هخۆی کوردستان ربه سه

 می دووهشی  ی به وه رنجتان بۆ خوندنه سه
شایانی . کشم  راده''زمانی کوردی واری به خونده''

  ندک له  ههی وه  و، نووسینه وه  داڕشتنه، باسه
مۆ  نووسینی ئهپی شوازی   به،کان وشه

   ! وه ته نووسراونه

  :خوازم رزیتان ئاواته ربه سه
سیروان کاوسی
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  م که شی یه به
  

ی زمانی کوردی وه بوونه ونههۆی ب  
دوین   ده ند و کۆسپانه و که دا له شه م به تا و له ره سه
وتنی زمانی  ی پشکه وه رڕی بوبوونه  سه ته  خراونه که

  له و حه مان ئاشکراکرد ئه مانه ی ئه وه پاش ئه. کوردی
  .رچاو  به ینه خه چارکردنیشیان ده

   :کانکردنی زمانی کوردی ره ربه به-١
با و  ی هزی کاره ته سه مدا، له ی بیسته ته سه له
وداندا بۆ رزگاری و  ی هه ته سه  له(*)تۆمدا  ئه

  الن، تازه  گهیتی یشتن و برایه کگه یه تی و له دۆستایه
ی کورد ناورێ زمانی  وه ته ندێ شوندا نه  هه له

  و شونانه  له چۆنکه. کار بھن بۆ خوندن خۆی به
وتۆ  تاوانکی ئه. م ه  قه درته تاوان ده ی بهت کوردایه

ی  ڕاستی کۆمه به.  متر نییه  خنکاندن که  سزای له که
قی  ب تک تک ئاره کان ده گرتووه)  نه(ک   یه وه ته نه
ی  وه ته ئاستی نه یی بژن له رم و شووره شه

ن ۆپناوی ئازادی و چ موو له کات هه... کورددا
ق  چی زه بن، که ش ده ش شه ری شه م سه ده کیا به یه
زمانی  سته ملیۆن کوردی به) ٧ ( وه رچاویانه به ق به زه

  موو جۆره هه نھا له ر ته ک هه  ترکیادا نه بتاوان له
کو  س، به شکراون و به تی ببه قکی مرۆڤایه هه

زمانی  ب ناورن به  نه وه دزییه ش به ئسته
سمی ترکی  ڕه  به نکهچۆ! ن توگۆ بکهفدایکوباوکیان گ

بیانووی   ئرانیشدا به له. ن شاخاوییان پده
  درنه  فارس ده ک له یه  تیره  کورد به  که وه وه ئه
کوردی ل  ، خوندن و نووسینیان به!)ئاوا(م  ه قه
س کتب، یان  ر که  کردوون و، هه خه ده قه

ک پیاوی   وه وه کی کوردی لبگیرێ، ئیتر ئه یه نامه
ب  کوشتب، یان مای میری تان کردب، ده

س  ند ساک بۆخۆی بزێ و که زینداندا تا چه له
واری   عراقدا خونده نھا له ته.  وه پرسته لی نه

مدا  نگ و که  سنوورکی زۆر ته زمانی کوردی له به
واوی  ته ش به وه چی هشتا ئه ، که ی دراوه ماوه
  . بینراوه کی لنه  که وه کانه ن کورده الیه له

ڵ زمانی  گه  له ی که خته  سه ییهکان ره ربه م به ئه
ی کورد  وه ته  نه یه وه نھا بۆ ئه کرێ، ته کوردی ده
  له و حه تا ئه. مان  دنیای نه  و ببرته وه بتونرته

  ره ی کوردستان بۆ داگیرکه ختی رازاوه ته
و خت ب و، بترس  کان ته بئابووه ره وه جانه
ی دی خۆیان  وانه م ئه به.  وه نه رز پای لبده له
 و  یایان خاوه  خه ، دنیابن که  خۆشکردووه مه به

رابوردووی .   نییه وه النه ر مژووی گه سه فیان به
کی رووی  یه وه ته  هیچ نه خا که رده الن بۆمان ده گه
  و وه ته تونراوه دی نه نابه ملی و به زۆره وی به زه
ودراب بۆ  تا هه کو هه ، به براوه نو نه له
  وه وه ی ئه وانه پچه هشتنی، به نوبردن و نه له

تی زیاتر  وایه ته ستی نه ری و هه روه گیانی نیشتمانپه
م  به.  وه ته رز بووه ی به  و، بسه ندووه ی سه کپه

  کانیه ره ربه م به  ئه ین که  واتبگه مه دیسان ناب له
  که ، به داوه مان نه که زمانه هیچ زیانکی له

 هۆی  ته کی زۆر بووه یه  تا راده وه وه ی ئه وانه هپچ به
و دوو  ی داخستنی ئه بۆنه وی به مبره دواخستنی و که

تی تدا   کوتای کوردایه  که(*)  وه یه وره  گه بازاڕه
  ی له و چاپکراوه  ئه وه ر ئه به له.  وه بته بوده

،  وه بته  عراقیشدا بوده ر له چ، هه رده عراقدا ده
 کوردستانی  ی نادرێ له وه ی بالوبوونه  ماوه چۆنکه

  .ک گوتمان ئران و ترکیادا وه
ی کورد و ژیانی  کورتی باری سیاسی ئسته به
 هۆی  ته ند رژمکی جیاوازدا بووه ری چه ژر سبه له
تی  شنیکی تایبه هچ ر شونکدا به  هه ی له وه ئه
ل شونا زۆر  گه دا بکرێ و، له گه وتی له سوکه هه
ی بکرێ،  که توندی قوچۆی خۆی و زمانه به

وی و ترساندن  مبره  هۆی که بته ش ده وه  ئه جادیاره
  .ی که زمانه واری به ی خونده وه بوکردنه له

 یی جیاوازی مه ه نگوچه  ته–ب 
  -: کان شوه

ر  هه خت دوور له کی نه یه  شوهند بوونی چه
ڕی   له وره  کۆسپکی گه بته زمانکدا ده

.  و زمانه واریدا به ی خونده وه بوبوونه
: یه یی هه ی بنچینه واریدا چوار شوه کورده له
کرمانجیش ". زازایی" "لوڕی" "کرمانجی" "گۆرانی"
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کرمانجی باکوور و کرمانجی خواروو :  شنه دووچه
.(*)  
کدی  ڵ یه گه ش جیاوازییان له م شوانه ئه
ت  حمه زه ندێ جار دوو کورد زۆر به ، هه جۆرکه به
ی  و چاپکراوانه  ئه وه ر ئه به ن، له گه کتر تده یه له
کانی  نوچه چ، له رده کی کوردستاندا ده یه نوچه له

نجامدا   ئه بینرت و، له کی لده م که دا زۆر که دیکه
. زمانی کوردی زۆر باوی ناب بهواری  خونده

چن،  رده عراق ده ی له رتۆکانه و په  ئه بۆنموونه
رناگرن و،  کی لیوه ستی سوریا که کانی بنده کورده

ستی  چن کوردی بنده رده وێ ده ی له رتۆکانه و په ئه
ی جیاواز  دوو شوه  به ن، چۆنکه عراق باش تیناگه

ی  مه ه نگوچه  پویسته ته مه بۆ ئه. نووسرین ده
رچاومان و   به ینه کان بخه جیاوازی شوه

م  به.  وه  بۆ بدۆزینهرکی سه چاره  وه ته ڕه بنه له
  ؟  چییه م شوانه جارێ با بزانین هۆی بوونی ئه

موو زمانکدا شتکی  هه  له  ک یه ند شوه بوونی چه
م   به م شوانه  ئهیرچی جیاوازی گه ، ئه ئاساییه
م  ، به یه دا هه ی ئمه که  زمانه  له ب که  نه جۆره
ند  هچنجامی   ئه  له  جیاوازانه م شوه ب بزانین ئه ده

  : م هۆیانه  له(*)ب،  یداده  په وه که هۆیه
ی وتک  وه ک ئه  وه–باری سیاسی : م که یه
شکراب و،  تکدا دابه وه ند ده نو چه له

  .دا باب انهش و به نوان ئه هاتوچووکردن له
ک بوونی   وه–ستی جوگرافی  رهه به: م دووه

شتی پان و    وده وره خت و رووباری گه چیای سه
 دانیشتووانی  بوون له  ری تکه فراوانی چۆڵ که

  . بگرێ و والته ئه
ر  ی هه وه ک ئه  وه٠تی  یه ژیانی کۆمه: م سیه

خۆی  ه ل لکی دیکه  گه ڵ به  تکه له و گه شک له به
  .بووبوتووتر  پشکه

ک  ن وه  هه ندێ هۆی دیکه  هه،ش مانه  له بجگه
 و چۆنتیی پکھاتنی  و والته وای ئه ئاووهه

م  ، به له و گه ئه) تکوین النفسی (یروونی ده
ی پشوو  وانه ر زمان له  بۆ سه مانه کارکردی ئه

 ، وه ختک هوردببینه ر نه گه  ئه ئسته.  متره که
،   کورد روویانداوه موو له  هه م هۆیانه ینین ئهب ده

شکردنی  تکردنی کوردستان و، دابه تله  له بۆنموونه
  تدا کارکی وایکردووه وه ر چوار پنج ده سه به

چ ب بۆ رژمی  ی کورد ملکه وه ته ر شونکدا نه هه له
  و،ژیی ریدا ده سای سبه  له ی که ته وله و ده ئه
  تانه وه م ده ی ئه وه ر ئه به  و، له وه کهر موو سه هه له
پن  زۆر بسه وێ زمانی خۆی به یه یان ده که ریه هه
جۆرک  ستیدا و، به کانی ژرده ر کورده سه به

  کی خۆی تداب، دیاره  که ربار که بیانھنیته سه
 ژر رکفی زمانی  ویته که دا کورد ده یه م ماوه له
   ترکیادا که ، له بۆنموونه.  وه ته وه و ده سمی ئه ره

ت ناورن بین کوردین و، ناویان  نانه کان ته کورده
زووی زمانی  یان ته که زمانه، )ترکی شاخاوی(ناون 

ئراندا زمانی  ها له روه هه.  یشتووه ترکی پگه
 عراق و  ری و، له  سه ته فارسی کاریکردووه

ک ورۆژمی  هی ندازه بی تا هه ره سوورییاشدا زمانی عه
ر وتک  هه  زمانی کوردی له وه ر ئه به له.  بۆهناوه

، دیسان  تی گرتووه کی تایبه یه دا شوه م وتانه له
 کوردستاندا  ی له نهیا جوگرافیا سته رهه و به ئه
موو  ک چیا و رووبار و دۆڵ و شیو هه ن، وه هه

بوونی   تکه دان به نه  هۆی ماوه ته بوونه
یداکردنی  نجامدا په  ئه انی کوردستان و، لهدانیشتوو

ش ژیانی  مانه  له بجگه.  کی جیاواز یه ند شیوه چه
وتووتردا  خۆی پشکه لکی له ند گه ل چه گه کورد له

ر  هه  له ب و ترک و فارس وایکردووه ره ک عه وه
و  بیاتی ئه ده زووی زمان و ئه ی ته که شونکدا زمانه

ژیانی : کورتی  به، واته که. ات پبگی ی دیکه له گه
ند رژمکی جیاوازدا و،  ری چه سای سبه کورد له

بوون   تکه دانی به نه  و ماوه وه دوورخستنه
خوندن و  شکردنی له نوخۆیدا و ببه له

تیی  وایه ته ی زمان و سامانی نه وه زیندووکردنه
کی  یه ند شوه یداکردنی چه  هۆی په ته خۆی، بووه

م   ئه ،وه  بمنته م باره تا به ز و، ههجیاوا
کان دوورتر  بی و، شوه ش پترده جیاوازییه

  . کدی یه  له وه نه که ده
م  یدابوونی ئه یشتین هۆی په  تگه  که ئسته
ب بزانین   ده ، دیاره ماندا چییه که  زمانه  له شوانه

کگرتووی رکوپکی  کی یه یه زگه دهو بوونی داو که
م  کخستنی ئه  و یه وه  هۆی نزیکبوونه بته خۆیی ده
،   نییه یه زگه و داوده  ئه م ئیمۆ که ، به شوانه
ی  ڕگه  له له و حه تا ئه رمان هه سه  له پویسته

تی و  کتی و گیانی برایه ستی یه هزکردنی هه به
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ی  وه  خوندنه ک به می خه  ده وه نووسییه هاوچاره
کدی  یه کان به هلی شوه ن و ئهی  بکه کوردی چشکه

ی  وه  بوکردنه ش به وه بگۆمان ئه. بناسنین
موو  هه ب به  ده وه رتۆکه  و گۆڤار و په رۆژنامه
دا  لره. ی سلمانی شوه نھا به ک ته کان، نه شوه
لفوبی التینی  ویکردنی ئه  په ب بزانین که ده
نگاوکی   هه  به وه ی کورده وه ته موو نه ن هه الیه له
   ئسته چۆنکه. دا یدانه م مه ژمردرێ له  ده وره گه

  له:  یه ش جۆر نووسیینی جیاواز هه پنج شه
نووس   دهرسیی فا تی شکسته  خه ئیراندا کورد به

سکاریکراو و،  بی ده ره تیپی عه  عراقدا به  له،و
تیپی رووسی  ریڤان به  ئه  له، التینی و سووریا به له
  وه ر ئه به له.  ر نییه  ترکیا نووسینی هه  له،و

ی بیری کوردی وتکی   زاده کوردی وتک خر له
نگی  رهه  فه که.... چین با دوور نه.  نابین دیکه

ند  ، چه وه  عراقه ئران چاپکرا و هاته له) ردۆخ مه(
 ئاشنای زمانی فارسی بوون،  ب که م نه سکی که که
نجامدا  ئه دی و، له کی لنه  که سی دیکه که

تی  خه  به ، چۆنکه وه می لبوبووه کی زۆرکه یه ژماره
کانی  ها کورده روه هه. ی فارسی نووسرابوو شکسته

،  وه کانی عراق بخوننه سووریا ناتوانن چاپکراوه
هاتوون بۆ کوردی  بی رانه ره تیپی عه هب  چۆنکه

  تبهک کوردی عراق و ئرانیش.  وه خوندنه
 تیپی   چۆنکه،ستنادا بۆیان کانی سووریا ده کوردییه

  ک له کانی ترکیا که کورده. التینی نازانن
 تیپی  رناگرن، چۆنکه کانی عراق وه چاپکراوه

کانی   کورده وه منته ده.  ندکراوه وێ ربه بی له ره عه
یان  که  تیپی رووسی کوردییه  به ریڤان که ئه
نووسینی  ک له وان که ئه نهنووسن، بگومان  ده

  گرن و، نه رده یان وه کانی دیکه براکورده
وان  کانی ئه  نووسینه ک له کانیان که براکورده

کتری  زای تیپی یه  هیچیان شاره گرن، چۆنکه رده وه
  .نین

موو کوردک بتوان نووسینی  ی هه وه جا بۆ ئه
  سته هاسانی، پوی  به وه  بخونته کانی دیکه کورده
ش  مه بۆ ئه. ین  نووسین بکه کجۆره وی یه موو په هه
 کانی ک کورده  وه ،وه کایه ب تیپی التینی بھنرته ده

 التینی  ی که وه له  بجگه ،  سووریا، چۆنکهستی بنده
 بۆ نووسینی  یه باشترین و راستترین رگه

ککی زۆرتر   که وه شه رکی که سه مان، له که زمانه
  شن له  ببه کانی ترکیا که  براکورده نی به هی گه ده

هۆی   به– زمانی خۆیان  خوندن و نووسین به
  جادیاره.  التینی ترکی  له وه نزیکی التینی کوردییه

کانی   بنووسرێ کورده م تیپانه  به ی که و چاپکراوه ئه
دیسان . ن که رده ری لده  هاسانی سه ترکیاش زۆر به

 باشووری  پی التینی لهی تی وه بوکردنه
ر  گه ت ب، ئه حمه ب شتکی زه نه  وه،کوردستاندا

  چۆنکه. ی گه  لهوڵ بدرێ  هه بتو دسۆژانه
ک  یه  عراقدا تا راده زمانی کوردی له واری به خونده
  کانی ئران، الم وایه ر کورده  سه وه منته ده.  ئازاده

کی زوو  هیزوو یان بدرێ به م ماوه وانیش که ئه
ی  وه ت به باره سه. بن  ده م نووسینه ئاشنای ئه
   له وانتر و خۆشتره لک سووکتر و ره التینی گه

م  نجامدا ئه ئه له. یان ی فارسی ئسته تی شکسته خه
کانمان زۆر  ی شوه وه ، نزیک خستنه  پیرۆزه کاره

  . کات بۆ هاسان ده
 زمانی کوردی واری به ی خونده وه جا بۆئه

ین بۆ  وبده  هه وه، پویسته بوببته
ویکردنی تیپی   په کان به ی شوه وه نزیکخستنه
  .کان بۆنووسین موو شوه کارهنانی هه التینی و به

 -:  وه بوونی هۆی چاپکردن و بوکردنه  نه–ج 
کی رکوپک بۆ چاپکردن و  یه سگه بوونی ده نه

  یه وره کی گه کۆسپ وه الی منه ، به وه بالوکردنه
واری  ندنی خونده سه ره وتن  وپه ڕی پشکه له
ی کورد  وه ته ب نه نه  وه زمانی کوردی، چۆنکه به

توان   نه ب که یشتووی وای نه گه وار و تنه خونده
   ریزی زمانه ی خۆی بکا و، بیباته که تی زمانه خزمه

ی  وانه پچه کو به ، به وه کانی جیھانه زیندووه
وتووی وای  که دیبی هه لک زانا و ئه  گه، وه وه هئ
  ته نرخیان بۆ هناوه رز و به  یادگاری زۆر به یه هه
 کوردستاندا  ی له وه ت به باره م سه به. م رهه به

رکی   ئه ی وانییه وه کی بوکردنه یه زگه داوده
   بخاته راوانهسو نوو ی ئه وه چاپدان و بوکردنه له
بن  کانیان ناچارده نه  خاوه ۆی، دیارهستۆی خ ئه
ر  ن و، هه چاپی بده رکی خۆیان له ر ئه سه له

و  جا ئه. ی وه ر ببن بۆ بوکردنه به سته خۆشیان ده
ر  وا هه ستکورت بوو،ئه ژار و ده ر هه گه  ئه، سه که

ختک  ر هاتوو نه گه خۆ ئه. بۆی چاپ ناکرێ
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رگ و  جه کوردکی بهم  به، وستۆیشتوو بو ده
  بوونی چاپخانه تاو نه وا له بوو، ئه لبوردوو نه

ر  هه. ب وازی لیبن ی خۆی، ناچار ده که وته له
ی سامانی  وره شکی گه  به  که ش بووه م جۆره به
   که ڕاستی جی داخه به.  نو چووه تیمان له وایه ته نه
موو کوردستانی  هه دا له مه رخی بیسته م چه له

ب بۆ   ئاماده،ب ک نه یه  چاپخانه  تاقه(*) عراقدا
  بینی له ده. زمانی کوردی نی به مه چاپکردنی چاپه

ی کوردستان   قیبله  به ک سلمانی دا که شارکی وه
ی ) ژین(کی  یه تا ئوارێ چاپخانه ژمردرێ، هه ده

 ناتوان  والوه  به که  رۆژنامه ویش له  ئه  که تدایه
ر بچووکی  به له. چاپبدات له  هیچ شتکی دیکه

ر پیاو زۆر  گه کانی، ئه  و سووانی تیپه که کینه مه
.  وه شی بۆ ناخوندرته که کات رۆژنامه خۆی نه له

نی  خاوه  له کی برایانه زانم تکایه پویستیده دا به لره
ست   شوکر ده تی که تایبه م، به  بکه)ژین(ی  چاپخانه

   کۆنه و تیپه له) ژین(ی واران  خونده–ن  دار و بووه
   که(*) سلمانی بوو  مه ئه. ن  رزگار بکه داخوراوانه

یدانی   مه ن له که  زۆری بۆ دهحسبی ،لکی خه
ر  سه   وه ینهجا با ب. تیدا کوردایه

نھا   ته ک  که نه،ولر شاری هه
س،   و به کۆنترین شاری کوردستانه

کانی   کۆنه ره  هه  شاره کو له به
تا  چی هه که. ژمردرێ ن دهجیھا
ی  که  کۆنه  چاپخانه  له ئسته

) حوزنی موکریانی(شبوو ۆخوالخ
دا مامۆستا  م دوواییه  له ، که والوه به

ی  چاپخانه(گیوی برای ناوی نا 
ی  ی دیکه چاپخانه )کوردستان

م   ئه. دیوه  نه وه خۆیه به
ی   نزیکه نده رچه ش هه یه چاپخانه

دا  یه م ماوه  و، له دایهکار  له  ساه٤٥
دا بووب درخی   وزه چی له

ک  یه ندازه  ئه  به (*). کردووه نه
وێ  کان له  کوردییه کی زۆری چاپکراوهش به
م  ی که که نه ی خاوه وه ر ئه به م له چاپدراون، به له
 و، هاوکات، خۆی  کرکار و  ست  وب پشتیوانه ده

ی  ته و خزمه  ئه اره، دی ره کهوور و هاتوچ تیپیزکه
 بگومان . بیکا یتوانیوه کرا، نه ڕوانده  لی چاوه که

ترین شاری باشووری  وره  گه یش که" رکووک که"
.  ولر و سلمانی باشتر نییه  هه ، له کوردستانه

ک  یه ند چاپخانه رچی چه گه  ئه،رکووک  که  له چۆنکه
 پی  که مین عصری ی ئه که چاپخانه  م له ، به یه هه
  وانی دیکه  بترازێ، ئه–قی  ره ی ته ن چاپخانه ده

 بۆ  واویان نییه  تاقمی رکوپک و ته تا ئسته
ش " قی ره ی ته چاپخانه"نی  خاوه. چاپکردنی کوردی

) شای ماران(و ) نان و ماست(تا  ب چاونی ب، هه
ل ) چل تووتی(و ) ف نجه ئیزرائیل و زه(و 
ی   بین ئۆخه چاپ نادات که  شتک له،ستاب وه

  خۆ له. ی بادینان ر نوچه وه سه منته  ده(*).
 کوردی، چ  کا کتب بب به  خوا نه،بادینانیش

   (*).  کی چاپخانه جایه
ری  ی چاپ و چاپگه  کوردستاندا ماوه  له  واته که
  زمان که سه  کوردکی به یه وه ر ئه به له.  نییه
ونخوونی  ری و ترس و شه هو زاران کوره هه به

  ب رووبکاته م، ده رهه  به هنته ک ده یه نامیلکه
عارف  ی مه  چاپخانه وش ناچاربب له  له،غدا و به
  ،م رۆژانی دوواییه تا ئه  هه چۆنکه . چاپی بدات له

ی  چاپخانه". وت که ستده دهوێ  رله تیپی کوردی هه
  ،وه ههۆی کارزۆری و بباکیی  به، یش"عارف مه
، یان  وه هته غدا ده  به  له سه و که ند مانگک ئه چه
  که کا، نووسراوه غدای پده ی بهوو هاتوچ نده وه ئه
  له و حه ئه. وێ که ری ده سه  قات له١٥ قات و  ١٠
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ن  ر داده سه چ نرخکی وازۆری له چاری نامن ده
نی بۆ کا بین کتبه دا ده وه له. کات  زیانی تدا نه که

.  وه رزه  ژرباری قه وته که نافرۆشرێ و ده
ر زۆر  گه دێ ئه ته گبه و نه ر ئه سه  کارک به،کورتی به
  ب، ناتوان جارکی دیکه زات و چاوقایم نه به
  وشه رهم  ر ئه هه . وه چاپبداته ک له یه ڕه الپه

ڵ  گه  له س کردقسه ندێ که هه  وای لهوو بش ناخۆشه
  نه ن و، بیانخه غدایی بکه کی به چییه هند چاپخان چه
ڕاستیی  به. ی هنانی تیپی کوردی ه که ر که سه
ی  کانکردنی چاپخانه ره ربه ندکیان بۆ به هه
ک  خۆیان و، یه وتنه ستوبرد که عارف، ده مه
  وه ر ئه به له. یداکرد ک تاقمی کوردییان په دواییه له

جوم و تمدن و د و ن هعس ی ئه  چاپخانه  له ئسته
  .ون که ستده  ده م تیپانه نجاح و نوور، ئه

مجا با  ئه. زمی چاپکردن بوو  به تا ئره  هه مه ئه
  ی که و چاپکراوه ی ئه وه زمی بوکردنه ر به  سه بینه
  سه و که بینی ئه ده.   پکھاتووه رییه ردیسه م ده وا به
، رچوو ژر چاپ ده ی له که  کتبه نده وه رئه هه
  ی دته وه ی بوکردنه مه ه نگوچه ج ته ستبه ده
  ی چاپکراو له وه ڕاستی بوکردنه به. م رده به

ب هاسانتر   چاپکردن گرانتر نه  له،کوردستاندا
ی  جارێ کتبخانه ر به ندێ ج هه  هه چۆنکه.  نییه

ر  سه کان به رتۆکه  زۆر جار په وه ر ئه به له.  تدا نییه
ندێ   و، هه وه منته  ده وه یانه که نه ورگی خاوه

وتۆ  سانی ئه ست که  ده ب بیداته جاریش ناچار ده
ی   مایه ن به ی بکه  بخۆن و، مایه بۆی که  پاره که

ر زۆر  ر نووسه گه  ئه له و حه جا ئه. پیوازفرۆش
وقی  تیی زه واوه ته ب، به  و لبوردو نهژدسۆ
ک  یه باتی تۆبه ر لهدا و ئیت رده  به شک و، وره ده
  . وه کاته رتۆک چاپ نه  په  تا ماوه کا که  ده هبد تۆ سه

 تاقمی   ش پویستمان به مه بۆ چارکردنی ئه
الدا و  ن به بات بکه  چاکی خه  که ره نجی ئیشکه گه

. نیی کوردی مه ن بۆ چاپه کی زۆر بکه یه نده پرۆپاگه
کدا  الیهموو  هه ستی خۆیان به ده  به تاوه ره سه له

ن بۆ کین و  ک هانبده هخ و،  وه نه بویبکه
 وایان ل دێ  که که خه تا راسته ی، هه وه نه خونده

  بجگه. بی  ده ی کوردی چشکه  خوندندوه میان به ده
ک بۆ ) مرکز(ند  ند نوه  بوونی چه،ش مه له
 شتکی زۆر پویست ،شکردنی چاپکراوی کوردی دابه
الوژ و  چک و گهۆکۆگای سرک  وه،  که که و به

  ی پشتیوان له  سلمانی و کتبخانه ر له زیوه
  (*).قین  خانه
ی  زگه بوونی داووده  نه،وێ که رده دا بۆمان ده مه به

  ته  کوردستاندا، بووه  له وه چاپکردن و بوکردنه
وتنی  ڕی پشکه  له وره ستکی گه رهه به

مین  که  یه ،وه ر ئه به له. زمانی کوردی واری به خونده
 بۆ  که یه زراندنی بنکه ب بینین، دامه  ده نگاو که هه

 (*).ی کوردی  ی نووسراوه وه چاپکردن و بوکردنه
کاری  نجکی به ند گه تا چه ت هه ش پکنایه مه ئه

ک پک  یه رمایه کا و، سه یه ن به که ست نه دسۆز ده
س کتبی  ر که هه  له و حه ی ئه وه بۆ ئه. هنن نه

وان  چاپی بدا، ئه ه و، ناتوان ل یه کوردی هه
جارێ  ن، یان به ون و بۆی چاپ بکه ی رکبکه گه له

ن بۆ  خت بکه ی به که لی بکن و قازانجه
ی شایانی  هو ئه. یان که ستکردنی پرۆژه بنبه

مو  هه ب له  ده مانه ، ئه یه وه دا ئه  لره باسکردنه
  کان و چ له  شاره ردستاندا، چ لهکانی کو نوچه
 بۆ ب ههکراویان پڕ کی  باوه کان، خه گونده

 و، ناو بو ناو  و چاپکراوانه ی ئه وه بوکردنه
تا قازانج و زیانی  ن، هه دا بکه گه  لهسبیانح

   له که ندی بنکه ر نوه گه  ئه پشموایه. ن خۆیان تبگه
رکووک   که نکهچۆ.  رکووک دابنرێ باشتره هشاری ک

باشووری ندی   و، نوه ترین شاری کورده وره گه
  تاوه ره سه  له مانه ر ئه گه یناکا ئه هیچ قه.   کوردستانه

چاپ  غدادا له کی به یه  چاپخانه کانیان له کتبه
. زرنن مه ک داده یه تا بۆخۆیان چاپخانه ن، هه بده

   که، کوردستاندا ش له زراندنی چاپخانه بۆ دامه
ی  وه و بوکردنه ره  به  و گرنگه وره نگاوکی زۆر گه هه

 کوردک   من نام تاقه،مان که زمانه واری به خونده
ر  ک بکێ، هه یه رێ چاپخانه ستبه ست و ده هه
م  به.  گران ب نده وه ب ئه نه  وه  چاپخانه نده چه

ند  چه)  تکی مساهمه شرکه(ک  ر وه گه ب ئه چی ده
  رکووکدا که ک که کی وه جیه  و، له وه سک کۆببنه که

ندی  کی مام ناوه یه ، چاپخانه رگی کوردستانه نو جه
رتۆکی کوردی  رچی په  هه له و حه زرننن، ئه دابمه
 و   پاره نده وه چاپ بدرێ و، ئه وێ له  له یه هه
  مه بگومان ئه. والدا مال و به ڕوا به فیۆ نه رکان به ئه

م   ئه م زووانه  به  هیوام وایه، و  زۆر هاسانهشتکی
  .دی مان بھنرته ئاواته

  
تی ماویه''
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  ''مواد مخدر'' مژووی
  !جیھان           و         ئران   له
      )٢( 
  سیروان کاوسی: نووسینی

 

 یان ''موادمخدر''
ندین  کان، چه ره سکه ماده

والتانی ئاسیا،  له.  یه جۆری هه
تی   رۆژهه تیی له ایبهت به

ناڤین، تلیاک زۆرترین هۆگری 
یان  ده  سادا به  و، له یه هه
ئاشکرا، یان  زار کیلۆی به هه
  ی قاچاخ به ڕیگه به

 و،  که والتانی نوچه
 ئۆروپا و   به ووه له
مریکادا  ئه

 .   وه کرته بالوده
 و، چۆن  تلیاک چییه

  !م؟ رهه  به دته
 نگی تلیاک ره

شی ئاماڵ  ره(یی  هقاو
   له و یه ی هه) سۆر
نوی  ک به گیایه

'' شخاش خه''
  م گیایه ئه. گیرت ده

 یک نری لقکی وه
کش و،   ده رواس چووزه

ک تۆپ   وه که ری نرییه سه
 ریزک  وه رییه سه ب و به خده

کات . کا رده گوی ورد ده
رتۆپی   سهکانی ورده ه گو

  ، بهبن  سیس ده که نرییه
 رتۆپی  سهوری گوزان چوارده

. بن م ده  ئاسته  به که نرییه
کی  یه  کاتژمر، شیله٢٤پاش 

یی و  نگی قاوه ره ست به خه

ش  نگی ره ره ندک جار به هه
ر پستی  سه  و، به وه ره  ده دته
  وه که رتۆپی نرییه سه

وجا  ئه. نووست ده
قۆی   چه ی به که وانه باخه
  وه کاته  کۆده که هت، شیل تایبه
م  به. کات  قاپکی ده و، له
رتۆپی  ی سه  شیله یه شوه
کان  شخاشه  خه موو گوه هه

کی  یه ڵ به و، تکه وه نه که کۆده
ن و، پاش  که ده

  ..یفرۆشن کردنی ده ئاماده
  شخاش له گیای خه
 :گوترت ده ئینگلیزی پی

papaver 
Somniferom .له  

زمانی فارسی کۆندا 
فیون ئه''گوت  یاندهپ'' ،

. ''تریاک''ن  ئستا پیده
ی   وشه ی تریاک له وشه

 Theriacaææ'' یۆنانی 
ها  روه ، هه رگیراوه  وه وه

یش، '' فیۆن ئه''ی  وشه
 Opionی یۆنانی  وشه له

زمانی  له.  رگیراوه  وه وه ه
  .''تلیاک''ین  کوردیدا پیده

 فیونکشان فیون و ئه بارودۆخی ئه
  !وی دا هله  پهیمی رژم رده سه هل

تی قاجار و  پاش رووخانی حکوومه
تی  وله زراندنی ده زاشا و، دامه یشتنی ره تگه سه ده به

ک خۆی ما و،   وه فیون ی ئه  دیاردهناسیۆنای فارس،
ی  زۆربه تی قاجار، له می حکوومه رده ی سه ونه به

ای س .چندرا شخاش ده کانی ئران گیای خه ستانه
 انردانی ئرانی  سهتان وله دهی    شاندکی کۆمه١٣٠٥
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 ئران  کارهنانی تلیاک له  به ت به باره کرد و، سه
پاشان راپۆرتکیان . نجامدا یان ئه وه لکۆینه
کی ئران  ی خه%٥٠کرد و، تیدا نووسییان  ئاماده

کانیش کشان   ی گونده زۆربه کشن و، له تلیاک ده
رکردنی  سه رمان بۆ چاره ک ده اک، وهوخواردنی تلی

کان و،   جۆتکاره شک له به. کاری دنن  بهیخۆشی نه
روبووی کشت و  ی داهات و، به  زۆرینه کان که فیۆداله

شخاش و فرۆشتنی  ی کشتی خه ڕگه کاییان به
 کی  زانی به یده ت نه کرا، حکوومه  دابینده وه تلیاکه

کاتی  له.  نده ان چهشی فرۆشن و، داهاتی سانه ده
ت بۆ  ر و ژاندارمی حکوومه رمانبه ردانی فه سه

  رتیل که  دانی به  و چاودریکردنیان، به وه لپرسینه
 ئاست   پووڵ و تلیاک پیان، خۆیان له بریتی بوو له

 و،  ی داهاتی سانه ئاشکراکردنی چاندن و رژه
وخۆ  هش راست وه  ئه ، که دا ت الده  حکوومه باجدان به
بۆ . یاند گه ت ده ی حکوومه  داهات و بووجه زیانی به

) ١٩٢٥(تاوی  ی هه١٣٠٤، سای  یه م دیارده پشگرتن له
مانی  رله ن په الیه  له٢٧٥  مجار قانوونی ژماره که بۆ یه
   که وه  بریتیبوو له که قانوونه. سندکرا  په وه ئرانه

ی  وه کردنهم و بالو رهه ب چاودریی به ت، ده وه ده
،  یه ت مافی هه ن حکوومه تلیاک و تووتن بکات و، ته

. نجام بدات ی وت ئه وه ره ی تلیاک بۆ ده نارده هه
ی  وه ی خواره م دوو ماده ، ئه)٢٧٥  قانوونی ژماره(
  :خۆ گرتبوو له
  کشت، پویسته سک تلیاک ده ر که هه -١

  .ت  حکوومه ی بدات به که  تلیاکه*)١(ی ''سوخته''
  ڕان له ر و گه رفه نیازی سه سک به ر که هه -٢

مسقاک تلیاک  له ،  وه و ره  ده سنووری والت بچته
ی  که کرێ و، تلیاکه  قاچاخ حسب ده پتری پبت، به

  .کرت وت ده ل زه
بوو بۆ  نگاوک نه ن هه ته ، نه٢٧٥  قانوونی ژماره

کو  ی تلیاککشان، به نوبردنی تلیاک و، دیارده له
شخاش  کی دا تا خه وخۆ هانی خه ت ناڕاسته حکوومه

. ن تی لبده رجک باجی حکوومه مه م بھنن، به رهه به
کی  یه رنامه ت، به ی حکوومه م بیاره ها ئه روه هه

ر   سه  بوو تا گوشار بخاته  نه وه کرده گونجاو و به
  ی تلیاک، که وره کان و، فرۆشیارانی گه بازرگانه
ی تلیاکیان پاوان کردبوو،  نارده  داهات و، ههی زۆرینه

 فرۆش  ن و، واز له ت بده وه  ده ناچاریان بکات باج به

  وه ر ئه به له. ودای نایاسایی تلیاک بھنن و ساتوسه
 ١٣٠٧الوژی  ی گه١٦وتی  رکه  دیسان لهت حکوومه

میش   ئه رکرد که  دهیکی نو یاسایه) ١٩٢٨(تاوی  هه
 : بوو  ماده٢شوو، ک یاسای پ وه
  چته کانی وت ده  سنووره سک له ر که هه -١
ی )  خته (  مسقاڵ سوخته)١٦(توانت تا  ، ده وه ره ده

و  لهسک ویستی  ر که گه ئهڵ خۆی ببات،  گه تلیاک له
  . یه  باج هه  دانی ، پویستی به وه ره  ده پتر بباته  یه رژه
ڵ  بۆ  مسقا)١٦(  نرخی باجی دیاریکراو له -٢

 بۆ . ی تلیاک هران بۆ خت  قه)١(   له ، بریتییه وه ره سه 
  . یه باجی هه)  دینار٥٠٠/٢(ران و نیو  قه) ٢(تلیاکیش 

 ک  سوودی زیاتر بوو بۆ خه ش زیانی له م یاسایه ئه
ی  پیتاندنی خته  ک روویانکرده  خه دواوه  به وه لهو، 

 تلیاک  اک، لهی تلی  باجی خته چۆنکه. )  لهشی(تلیاک 
ش و مشکی   بۆ له'' لهشی'' کارکردی  .متر بوو خۆی که
   به ئراندا  له و،  تلیاک پتره یان جار له ده مرۆڤ به

  ش هسانی تووشبووی شیر که  و، به) شیره(ن   ده شیله
 هۆی  رکردنی یاسای نوێ، بوو به ده.  )یی شیره( ن ده
زرن و،  والت دابمه له کشخانه شیرهان ت سه  به  که وه ئه

 داهات و بژویی ژیانیان  یدا بن که کک په  خه ه کۆمه
 . دابین بکرت وه کشخانه بردنی شیره ڕوه ی به ڕگه به

 نوان سانی زاشا، له می دیکتاتۆریی ره رده سه له
ندین  چه ،١٩٣٤ڕی  مانگی پووشپه تا  هه ١٩٢٩

  ت به باره ان، سهزیرانی ئر ی وه سته ی ده بیارنامه
 وت و مھنانی تلیاک له رهه ی به چاودریکردنی راده

ی والت،  وه ره ن بۆ ده فیو ی ئه نارده  ههکۆنتۆکردنی
ز  ر کاغه سه ر له کان هه بیارنامهم  ، به وه بالوکرانه

،  وه جکردنه  بواری جبه وتنه که  و، هیچکات نه وه مانه
ستانی  ده ، کاربه بوو وه  ئهشی که هکیی ره هۆکاری سه

 سوود و داهاتی زۆر و  ت بۆخۆشیان له حکوومه
ها  روه هه. بوو ستی بایان هه نفیوندا ده ندی ئه وه زه
،  وستان ده زیران و کاربه  وه شکی زۆر له به
زاشا و،  ت ره نانه  و، تهت کانی حکوومه هر رمانبه فه
یاک بوون و ی تل ، گیرۆده)لملووک تاج ئه(ی  که ژنه
ری  لملووک هاوسه رییرکانی تاج ئه وه  بیره ش له مه ئه
و  ئهیتای  یتاپه رکردنی په ده .  ی پکراوه زاشادا ئاماژه ره

کۆنتۆکردنی نیازی  ن به ش ته هیاسا و، بیارنام
 و،  وه ره  بۆ ده،ی بوو نارده وت و، هه رکه ده داهات و
بوو  یدا نه رنامه به ک له یه هیچ شوه  بهزاشا رژمی ره

  .نوی ببات  بنب بکات و، له یه ده و دیاره ئه
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ی مژوویی   پشینه  له جگه،  شایانی باسکردنه
ی  ژماره  له  که،ی ئران گه  نو کۆمه فیۆن له ئه

می  ها سیسته روه مان کردپی، هه پشوودا ئاماژه
 یمک سیسته، دا و کاته  ئران لهتیی یه سیاسی و کۆمه

  بژویی پتر له.  فیۆدالی بووواو  کۆلۆنی و، ته نیوه
ی  ت و، مووچه ی حکوومه ک و، بووجه ی خه%٩٠

روبوو و داهاتی  ی به رگه ری والت به رمانبه سوپا و فه
  شه یاک و تووتن بهل ت  کهکرا،  دابینده وه کانه گونده
  سازیی وت بریتیبوو له پیشه. ی پکدنا که کییه ره سه
ری و  ک مسگه  وه- مانۆفاکتۆرستی و،  ی ده یشهپ

و  ی له ی دیکه ری و پیشه مافوورچنین و، ئاسنگه
ت  کیی حکوومه ره ی سه بووجه  وه ر ئه به له.  تانه بابه
  وه  و داهاتی تلیاکه نارده ی هه ڕگه ک گوترا، به وه

   له)ترۆڵ په(وت  نهدا،  مه رده و سه  له  دیاره.کرا دابینده
ی   و، له وه ران دۆزرابووهئن  الیه  له١٩٠٨ – ١٩٠٧ سا

وتی  مزگهشاری   له وه ریتانییه به )دارسی(کۆمپانیای 
 و،  وتووه که  باشووری رۆژاڤای ئران هه  له  کهسلمان
 و، دواتر   وه وت دۆزرایه  کوردی لۆڕن، نه که نوچه

ن  خوارووی لۆڕستا ش له وتی دیکه  نه ندین چاه چه به
ی  وه م دۆزینه ، به وه  دۆزرانه ی خۆزستان و، پارزگه

ت بۆ  نانه کی ئران و، ته وت، هیچ سوودکی بۆ خه نه
 پی  بوو، چۆنکه به تی ئرانیش نه حکوومه
نوان  ی زاینیی، له١٩٣٣سای  ک له یه وتننامه رککه
ردووال  ریتانیادا مۆرکرا، هه تی به زاشا و حکوومه ره

ریتانیا  ساڵ، به) ٦٠(ی   بۆ ماوه ن کهوت رککه
وتی ئران  نجان و فرۆشی نه رپرسیاری داهات و هه به
نگی دنیاگری  ردوو جه نجامی هه ئه دواتریش له. بت
  تیی به وتی ئران زۆرترین یارمه مدا، نه م و، دووه که یه
یمانان  ی هاوپه ره ریتانیا و به وتنی سوپای به رکه سه
ریتانیا  ی نوان رژمی ئران و به وتننامه کهرک. یاند گه

دق  دوکتۆر موسهو کات  ی کشا، تا ئه درژه
ی زاینیی، ١٩٥٣سای   لهزیرانی ئران رۆکوه سه
ریی،  ماوه ی جه وره ڕخستنی بزاڤکی گه به

ستان و  ده  و، کاربه وه شانده وه ی هه که وتننامه رککه
  .  وه ره  ده ئران کرده لهریتانیاشی  کانی به ره رمانبه فه

  رکردنی له الت و ده سه رده  سه زاشا له پاش البردنی ره
ن  الیه نگی جیھانیی له م جه ی دووه رمه  گه ئران، له

ی  که ستنیشانکردنی کوڕه  و، پاشان ده ریتانیاوه به
ی ١٩٤٧سای  له وجا  ئه باوکی،ی جگه له) زا  ره مه حه(

رکرد  رمانکی ده زاشا فه ڕه مه تی حه زاینیی، حکوومه
تی  وله دهوخۆی   چاودریکردنی راسته ت به باره سه

کانی  ن جۆتکاره الیه شخاش له ر چاندنی خه سه  بهئران

ر  سه  به  سانهی باجی وه ستی بینه به وه، بۆ مه وته
 ،داکانی زاینی  سته تای شه ره سه له. کاندا جۆتکاره

 نونووسکردنی  ت به باره کرا سهر ده  ی دیکهرمانک فه
 و دیاریکردنی کان ره  سکه ی تووشبووانی ماده ژماره
 پتر  م بیاره ئه.  بۆیان ی تلیاکی رۆژانه جیره

  .  وه کانی گرته وره گه تووشبووانی شاره
ی بیست، هاوکات بوو  ده فتاکانی سه تای حه ره سه
 جیھان  وت له ی کتوپی نرخی نه وه رزبوونه ڵ به گه له

کی  یه  داهات و بووجه وه هۆیه تی ئران به وله و، ده
ستانی رژمی هاندا  ده ش کاربه وه وت، ئه ستکه زۆری ده

  وه نه م بکه  ئران که مھنانی تلیاک له رهه ی به رژه له
م  بۆ ئه. ستن وت ببه  داهاتی نه و، زیاتر پشت به

  دواوه  به وه له پالنکیان داڕشت و، بیاریاندا  سته به مه
 چاندنی  کانی ئران پش له ی ستانه  زۆربه له
  ن که ک دیاریبکه یه ند نوچه شخاش بگیرێ و، چه خه
ندروستی  تی ته زاره وخۆی وه ژر چاودریی راسته له

کار  رمان به ن بۆ سازکردنی ده ویش ته  ئه دابت،که
درا فیون بیار  تووشبووانی ئه ت به باره سه. بھنرت

 یشندک ند نوه یان و، چه وه  بۆ چاککردنهتبدرو هه
 کانی کارهم جۆت زران،به وتدا دامه  له سته به م مه بۆ ئه

تلیاک  مھنانی رهه به  سانکی دوورودرژ، ئران که
ی کیی داهات و بژویی ژیانیان ره ی سه رچاوه سه

ن  الیه  له و بیاره رکردنی ئه ، پاش دههنا پکده
شخاش و،   چاندنی خه  روویانکرده، وه ته وه ده
  و،ی نھنی شوه مھنانی تلیاک به رهه به
ستی کیار و   ده یانده گه  ده وه دزییه به شیان که مه رهه به

ی  و تلیاکه شک له بهها  روه هه.  کانی تلیاک قاچاخچییه
،  وه کانییه ره رمانبه ی فه ڕگه ندروتیش به تی ته زاره وه
  ت وله ی ده و بیاره  ئه وه ر ئه به له. ک  خه فرۆشرا به ده
  . ج بکرت یتوانی جبه  نه وه  کرده به

جکردنی  جبه تیش له ستانی حکوومه ده کاربه
 زۆری  وه ر ئه به  له.بوون دا شلگیر ومکوڕ نه که بیاره

  شیش و سوخته  و حه  فرۆشتنی تلیاک و شیره ناخایاند
نو  ک له  ئازادی و ب هیچ گیروگرۆیه د، بههت... و 

کانی ژنانی  که ڕه کان و، گه ی شاره مان و چایخانه
.  وه کرانه کانی ئراندا بوده شاره خۆفرۆش، له

رۆژ  و و کان شه  شاره  له کشخانه تان شیره سه به
ی  سته ر نگاری و که''  کانیان به نه کرد و، خاوه کاریان ده

پشوازییان له موان و ''  وه کشانه یرهش ت به تایبه
 . کرد ری ده مشته
سای  ، له  وه ندروستیی رژمه تی ته زاره ن وه الیه له
رژمری تووشبووانی  ، سه)١٩٧٤(تاوی  ی هه١٣٥٣
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) ٥٠٠(نیو ملیۆن   یان به کان کرا و، ژماره ره سکه ماده
و م نی  ئه ، شایانی گوتنه.  راورد کرا س به زار که هه

  کشی شاره ن تلیاکخۆر و شیره ، ته سه ملیۆن که
  ی که زار جۆتکاره یان هه و ده  و، ئه وه گرته کانی ده ره گه
چاند و، تلیاکیان  شخاشیان ده کاندا خه  گونده له
ی  رگرتنی جیره  وه هنا، پویستیان به م ده رهه به

ی  ه ژمار وه ر ئه به بوو، له ت نه ی تلیاکی حکوومه رۆژانه
ت   حکوومه  پتر بوو که وه یان زۆر له راستینه

  .   یاندبوو رایگه
بوون،   تلیاک هه  دوو جۆرهکاندا ی شارهنو بازاڕ له

ک  ت وه وه  ده بوو که'' تلیاکی کۆپنی''جۆرکیان نوی 
ر  م هه  تووشبووانی تلیاک، به یدا به  ده ی رۆژانه جیره
 زۆری شکی به،  وه ته وه کانی ده ره رمانبه ن فه یهال له
 نوی ش ی دیکه که جۆره.  وه  بازاڕه هاته فرۆشرا و، ده ده
نی ی چ ت بوو به  تایبه   بوو، که،''ناتۆری تلیاکی سه''
 و  گزاده  به شک له  بهو ستان ده ند و کاربه مه وله ده
 و خوانی مواندارتییان  سفره ،واری و ی کوردهگ به ره ده

ا ی که نوه ک له ناتۆری، وه تلیاکی سه.  وه رازانده پده
  .  ، نرخی گرانتر بوو دیاره
ف  شره ک ئه ی شا، وه ماه ندامانی بنه ئه دوو له 
برای ) زا شاپوور غومه(و، ) خوشکی شا(وی  هله په

'' مواد مخدر''رۆکباندی  کی و سه ره شا، کارگی سه
)  دووانه لفه(شا زا ڕه مه ف و حه شره  ئه. ئران بوون له

  ند کاتژمرک زووتر له  چه ف به شره بوون و، ئه
ش  یه م وته ئه.   دنیاوه زای برای هاتبووه ڕه مه حه

   که رگیراوه  وه وه لملووکه تاج ئه  زمانی دایکیان، واته له
: ش  و، ده  کردووه کانیدا باسی لوه رییه وه  بیره له
ش و  ڕووی له لهزا  ڕه مه هۆی الوازبوونی حه''

ند کاتژمر   چه ف به شره  ئه  بوو که وه ، ئه وه سته جه
   له ف، جگه شره  ئه .''دایکبوو زا له ڕه مه پش حه

 بۆ  وه  ئرانه رشتیکردنی قاچاخی تلیاک له رپه سه
  وه شه و رگه  له  و، بۆ وتانی ئۆروپا، که وه ره ده

ڕووی  وو، له ناب وه کی زۆری پکه سامان و داراییه
. وشت بوو  ژنکی  ملھۆڕ و نرباز و به وه ستیشه که
ندک جار  هه. بوو ی نه وشتیدا ونه ی و به نده  گه له

  مریکاوه شپستی له ئه  و، داکوتراوی ره ته پیاوی که
ش و  یدا، له که نو کۆشکه  تاران، تا له برده ده

کاتی  بوو، له کانی بشلن، جاری وا هه ماسوولکه
رکی  فسه ر ئه کاندا، هه رمییه  بۆنه فه شداریکردنی له به

کرد و،  ده ک و دووی لنه ، یه جوان و قۆزی بدیبایه
ف  شره ی ئه که برا بچکۆله.   وه یه که  کۆشکه یبرده ده
زار کامیۆن و ترلی  زا س هه شاپوور غومهنوی  به
 دراوسی ی ئران و وتانی چوارقوڕنه  به بوو که هه

کرد و،  وتانی ئۆروپادا هاتوچۆیان ده ئران و، به
  . وه گواسته دهمۆرفینیان تلیاک  و 

ی مافیای  ی بازنه وه ره  ده دا و، له و  چاخ و رۆژانه له
بوو  ربو هه خۆ و به ربه کی سه ی شا، مافیایه ماه بنه
خاۆ (دایی قاسم، ی نوی  که رۆکه  سه  ئران که له

. دان بوو مه کی شاری هه دایی قاسم،خه  .بوو )قاسم
 بارکی   کهکانی  هاژۆری ئۆتۆمۆبیله ک له ر یه هه 

ی سفر  ، ئۆتۆمۆبیلکی تازه وه گواسته تلیاکیان بۆ ده
دایی قاسم، . نکرد مانی پشکشده کیلۆمتری بنزی ئه

س  تان که سه  نابوو، به وه سامان و داهاتکی زۆری پکه
 کانی  پگهی رمانده فه یان ده به. بۆی کرد کاریان ده

 رتیل پووڵ و به بهکانی  ر جاده  سهیپۆلیس و ژاندارم
ی  که نوبردنی خۆی و بانده رژم بیاری له. کیبوو

و گرتیان  ری و  سه هرش کرایه بوو  وه ئه، دا
تیی  واوه ته  به که پانه ش گۆڕه وه یان دا، به سداره له
  .ف ساف کرا شره ی ئهم باند رده به له

می رژمی  رده سه  لهتی کوردستان رۆژهه
وامی  رده ی به وه  ژر تواندنه وتبووه زاشادا، که ڕه مه حه
کانی  شه به.  وه ییه وه ته نگی و ئابووری و نه رهه فه
،  ک ستانی ورم و، سنه رووی کوردستان وه سه
ری  هنگیی بو رهه یی و فه وه ته موو مافکی نه هه له

  ئیالم وکو  وهشکانی خواروو  ستانه له کرابوون،
  ختیاریی، هانی جۆتیاران درا تا له لۆڕستان و به

و  رکردنی ئه دوای ده به. شخاش بچنن کانیاندا خه کگه
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شت و چگنی و  کانی کوهده نوچه ، لهرژمی  بیاره
 چاندنی هتد،..  وفۆڵ   دزه گاته ر تا ده پ دوخته
 . ستیپکرا  دهوه کانه ن جۆتکاره الیه شخاش له هگیای خ

 فری کانیان ه خۆیان و منداکان  جۆتکارهره  به ره به
ند   چهڕبوونی  تپه پاش له و، بوون کشانتلیاک

ی تلیاک و   هۆگر و گیرۆده س بوونه زاران که ساک هه
  ماه زاران بنه دان و هه ی سه  چوارچوهوتی خۆیدا ڕه له
، ندراش وه ک هه ر یه به کان له ر و گونده شا له
کان زانییان  ی جۆتکاره وه ، پاش ئه وه کی دیکه الیه له
ی قاچاخ و نایاسایی داهاتی زیاتریان  ڕگه به
  ڵ به  قاچاخچی، یان تکه وێ، بوونه که رده به

  وه وه  بوون و له و مۆرفین قاچاخی تلیاکمافیاکانی
رگرت و   وهریان  رووخنهکولتوورکی نوی

 ڵ و، تگوزاری کۆمه  خزمهی چینکی چوارچوه له
 بازرگانانی  ڵ به  تکه و، وه ره  ده ر چوونه مھنه رهه به
ی  ڕگه  داهات  وبژوییان به رگ بوون، که فیون و مه ئه

  یاندن به فیون و، زیانگه  ئه ک به تووشکردنی خه
  . کرا  دابینده وه گه کۆمه
وسان و،  ی تاقه یرانگه اشان، سهکرم شاری  له

کانی چوارڕیانی جوانشر و ئۆجاق و  چایخانه
ندی  هتد، نوه...  و تاوا وه  و ده یله و ته ره ده

مافیای مواد . ی هرۆین و تلیاک بوون وه بوکردنه
 و،  وه  بازرگانه  تورکیا، له– شاڕی ئران  مخدر، به

  یانده گه  مخدریان ده، مواد  لۆری و ئۆتۆمۆبیلی دیکه به
. کرا ڕده  بۆ وتانی ئۆروپا به ووه  له تورکیا و،
 )سلۆپی (''ڕ وه گه''  یشته گه  ده  ورم وه ، له هکی دیکه

ک کوردی  یه  ژماره  باکووری کوردستان و، له
شاری  له. بوو دا هه م بازرگانییه ستیان له ش ده که نوچه
ختی  ۆخان و پته ی مژوویی هه قه  ، له سنه

نی و  رده ی ئه زاراوه  به– ن رده حوکمدارتیی ئه
   له کان، ، کاتک قاجاره) بان قه ( کی شاری سنه خه

تی کوردی  ست و، حکوومه  ده التیان گرته سه ئران ده
ی  ندیان رووخاند، کوردستانیشیان داگیرکرد و قه زه

ڕ و  ڕ مه ی مهرد رچی به خاپوور کرد و، ههیان  سنه
خداری تدا بوو، دزرا و   و بایهن گمه دهستکردی  کاری ده

 یان پ ساز کۆشکی گوستان ، تاران تانکرا و، له
 ، پشتیوانیی ئینگلیز زاخان به  ره پاشان که. کرد

تی  وله کانی رووخاند و، ده تی قاجاره حکوومه
  ی کرد به ی سنه زراند، قه ناسیۆنای فارسی دامه

می  نگی دووه وجا پاش کۆتایی جه ئه. ربازیی ی سه گهپ

ر  سه زاشایان له ڕه مه کان حه  ئینگلیزه جیھانیی، که
ی باوکی  ونه بهمیش  ئهتیی دانا،  ختی پاشایه ته

   کورد درژه  بهر رامبه ی به رستانه زپه گه تی ره سیاسه
ک   وه الی سنه قهی  وه ڵ هشتنه گه هاوکات لهپدا و، 

 بۆ ونکردنی رۆژانی مژوویی و ،ربازیی ی سه گهپ
واری  ر ئاسه سه نو دی کوردان، له له  کهال شکۆی قه به

  ک له ککی ل سازکرد و، کۆمه ڕه ، گه ی قهرووخاو
تا   ههی وه بۆ ئه ، وه ژنانی خۆفرۆشی تدا کۆکرده

ۆخان الی کوردان ببت  الی هه  نو و شونی قه تایه هه
  دنو و، کورد خۆیشی به شونکی دزیو و به  به

  وه شه م شونه ر له هه.  نوی ببات وه بزییه
ستی رژم خۆشی تدا  ده کانی تلیاک و هیرۆین که بانده

کانی شاری  قام و کۆنه نو شه بوو، مواد مخدریان به
  . وه کرده دا بوده سنه
دا، زاشا ڕه مه می رژمی حه رده سه کورتی، له به

کان  ره سکه ی ماده کانی دیکه ی تلکیاک و، جۆره دیارده
کدا زیاتر  نو خه کو له کران، به ن بنبنه ته نه
شدا رژم توانی چاودریی  وه ڵ ئه گه له. ند یان سه ره په

ی پویستی  وت و راده رکه هوردی چاندن و داهات و ده
ی  ها ژماره روه ندروستی و، هه تی ته زاره وه
  .ستنیشان بکات ووشبووانی والت دهت

  بته ی ده که  کوردییه  به ، ) ی تلیاک هسوخت( –*) ١ (
تیان بۆ کشانی  کی تایبه یه منه کان، ده  تلیاککشه.) خته(

. )وافوور(ن   پیده ، که  سازکردووه وه کۆنه تلیاک له
ی  وجا شیله ئه.  یه  ههک تپۆی  وهرکی خی  سهوافوور
کی کورت، وشک  یه  پاش ماوه که نو وافووره یتلیاک
.  وه نه که یکنن و، کۆی ده قۆ ده  چه  به ، که وه بته ده

  هننه ی ل ده ، یان شیله  و، شیرهنکۆنی پاشان ده
ر   تلیاک بۆ سه  کارکردی له ندین پله  چه  به م، که رهه به
  تلیاکیی  شیرهش ئامرهو  ئه.  شی مرۆڤ زیاترکه له

  ). نگاری (ین پیدهکشن،  پده
  : رچاوه سه

الوژی   مانگی گه٢١ ، ژماره گۆڤاری کۆنگره - ١
    . ی زاینیی٢٠٠١

       .تاوی ی هه٤/٦/٨٥سکای نیوز  - ٢

''تی ماویه''
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  ''مامۆستا همن''  

 ر دێ هار هه به          
  ر کورد و کوردستان گوڕنم بژی هه گیاندانا ده له
  ستان  راوه ل دیشم بته ی گهی دژمنان  گولله به

   م خاکه خونم بۆ گوڵ و گوزاری ئه پشووی دواییم ده
  ستان زار ده  هه  بوومه یه م گوڵ و گوزاره ی ئه سایه له
  !  ئازاره ند به  ئش و چه ند به زانن زامی دیلی چه ده
  ستان ربه  ریزی سه ینه گه ش ده تا ئمه ب رابین هه ده
   و دیلین ر وا کۆیله  هه تا ئستا که  تای خۆمانه خه
  ستان و هه  خه م زووتر له ی شاد و ئازادن که وانه ئه
  شن قه ردی ده ڕن بهو ڕووباری خ  که تاندیوه نه
  ستان سووتن گێ هه ر زۆرداری ده هاش هه وه
  مدا ڕنی بیسته باتی قه ڕانخوی خه یدانی شه  مه له
  ستان سواری کوردی بۆ وه کهسپی سوو  ئه رم سووڕما که سه
  : ی جھاندیده  پیرکی ئازاده وه می دامه وه
  ستان کانمان قورس و ناوه بوو پش سواره تای سواران نه خه

   پش بات بگرن بۆنه ی خه ن رگه ده رمه هومدی به
  ستان  دیکتاتۆری چۆن وه ر به کی تکۆشه ماشای خه ته
  منی زامسامی دژ نگ سیاچای به تا که هه

  ستان؟ س به  ده ی ب وا له ل جمه ی گه  ڕۆه پاوپ ب له
   کوردی برا کوژراو شکی خونینی کچه نگ ئه تا که هه
  ستان س مه  ده زمی دژمنان بدرته  به  و له جی باده له
   گیانبازی ل له مانی گه کانی قاره ترسن ڕۆه مه
  ستان ک که  یه  تاقه  ب وچانه باته م خه  کۆڕی ئه له
   رچی تووش و دژواره گه ندانی بدادی ئه هۆبه سه
  دووی زستان ر دێ له هار هه ک ڕۆژێ به  وه م لم سووره به
   تاریخی ئازادی لماندووه می سه کی عاله خه به
  ستان  ده وه رداته ران به ر تکۆشه به ب زام له ده

  کرۆ پاشه                                      
                             ٩/١١/١٩٧٧
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 ی نیشتمانیی کوردستان کانی کۆنگره بیروبوا و پرنسیپه له
زاران  کی کۆنی هه ت و مێژوويه نی شارستانييه  و خاوه تی ناڤينه دێرينی رۆژهه ره کانی هه وه ته  نه ک له ی کورد يه وه ته نه

ڵدانی  رهه ڵ سه گه له. ژی ری ده سه  و له ی کوردستان، ژياوه که ر خاکه سه ێژووی لهدرێژايی م ی کورد به وه ته نه.   يه ساله

کانی  ته نێوان حکوومه ی کوردستان، له که م، کورد و نيشتمانه که ڕی دنياگری يه کانی شه کۆلۆنياليزمی جيهانی و، کۆتايی و ئاکامه

ی کورد  وه ته باتی نه خه. شکرا کێتيی سۆڤێتی پێشوو دابه  و يه  و سوورييه شۆڤێنيست و ديکتاتۆری ئێران و عێراق و ترکييه

ستی رزگارکردنی  به مه کی به دواييه ک له ڕينی يه يان راپه  ده  و، به وه ره رامبه  دۆخێکی دژوار و نابه  پێی نايه مالوه  به وساته له

ش،  تێکی هاوبه پێی سياسه  داگيرکردنی خاکی کوردستان، به رانی کوردستان، جيا له داگيرکه.  رپا کردووه ی به که خاک و نيشتمانه

نوبڕۆی سه ته ستيانداوه ده کانی کوردستان و  ت و سامان و کانزاکانی و، سووتاندن و چۆڵکردنی نێوچه روه  ژێنۆسايد و تا

  .ر نيشتمانی باوباپيرانی سه رکردنی له سامانی و، ده شکردنی کورد له بێبه

ستی   به مه رۆکی خۆيدا، به  نێوه  ئێستا، له  کۆن و چ له ی کورد، چ له وه ته موو رابوون و بزاڤێکی نه  ههری مۆ و بزوێنه دينه

روخسار و   له  مێژووييه و راستييه  و ناتوانێ، ئه يتوانيوه  نه  و ئايدۆلۆژی ديکه  و، هێنانی بيرۆکه ستيی بووه ربه رزگاری و سه

  .  وه بشواتهکانی کورد  وه رۆکی بزووتنه نێوه

گۆڕينی  ش به و ناکۆکييه  و، ئه ی کورددايه وه ته ران و، نه نێوان داگيرکه  کوردستان، له تيی له ڕه کی و بنه ره ناکۆکيی سه

ته وه  بزووتنه شداريکردن له  به کان، يان به رژێمه ،  يه م بناخه ر ئه سه له. ر ناکرێت سه کاندا چاره ره  داگيرکه ی دێمۆکراتيکی و

ی سنووری   چوارچێوه ی کورد به وه ته ی نه ی بزاڤی رزگاريخوازانه وه ستنه و به ی نيشتمانيی کوردستان، گرێدان کۆنگره

زانێ  پرنسيپی کوردستانيی ده الدانێکی ئاشکرا له ، به وه کانی کوردستانه  سياسييه ن پارتی و حيزبه اليه  له ران، جوگرافيايی داگيرکه

، پچڕانی   رێگه تاکه.  و نايبێت ی تێدا نييه که ی کورد و کێشه وه ته  چ قازانجێکی بۆ نه باته  خه  شێوه وه  ئه  که وه کاته و، ئاگاداريان ده

  خۆی کوردييه ربه تێکی سه وڵه زراندنی ده وتوويی و، دامه واری پاشکه ی ئاسه وه  کوردستان و، سڕينه  له رانه تی داگيرکه سه ده

  .ی خاکی کوردستانر رتاسه سه له

  !کۆش دا تده م ئامانجانه پناو ئه ی نیشتمانیی کوردستان له ، کۆنگره وه یه م روانگه له
ی  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 ۆ ئهیی الی مرۆڤی کورد، ب وه ته تیی نه سایه که
ی  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- •

ریی  رتاسه کی سه ی راپرسییه وینه ی دیپلۆماسی و، سازکردنی زه رگه  کوردستان به ران له رکردنی داگیرکه ده. کورد
  !خۆی کوردستان ربه تی سه وه زراندنی ده  کوردستان و، دامه له) رفراندۆم(

پی   به ی که ندانه به  و مه و نوچه موو ئه ی هه وه کات بۆ ستاندنه بات ده ی نیشتمانیی کوردستان خه  کۆنگره- •
وتکراون   زه وه رانه ن داگیرکه الیه  ترککردنی کوردستان، له ارسکردن و، به ف بکردن و به ره عه ی به تی شۆڤنیستانه سیاسه
  ! خاکی نیشتمان داباون و، له

  ی بوابوون به ر بناخه سه کسانیی له کات بۆ دابینکردنی دمۆکراسی و یه بات ده ی نیشتمانیی کوردستان خه  کۆنگره- •
 شیاوی  وتۆ، که ی ئه رزانه ربه  و سه رانه وه خته رانکی به  و گوزه ازادانه و ئ جکردنی ژیانکی مرۆڤانه پلۆرالیزم و، جبه

 ! و خۆڕاگری کوردبت مدیده مرۆڤی سته
نت   داده وانه ته  نه مینه و که کی کورد، بۆ ئه ک هاووتییه کسان وه ی نیشتمانیی کوردستان رز و مافی یه  کۆنگره- •

 ! زانن  کوردستانیی ده  و، خۆیان به یه  کوردستاندا هه یان له  هزاران سا کی کۆنی هه یه  پشینه که
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  ''٣  ڕه ی الپه ماوه''
 رانی، ڵ داگيرکه گه تيی کورد، له ڕه کی و، بنه ره ی سه کێشه
،  ر و، داگيرکراوه ی نێوان داگيرکه ، کێشه هی خاک کێشه
 و،  ييه وه ته ی نه ت و کيان و، ناسنامه وله بوونی ده  نه ی کێشه

ی  چوارچێوه تيی، له وايه ته بوونی نه ی کورد و، هه ناسنامه
تانی داگيرکه   . ر ناکرێت به سته دا دهر و

ی کوردستان،  کانی ديکه و، رێکخراوه) پژاک(،  پێوسيته
 و،  وه نه يان بکه که وه ته ی نه تيی له کێشه ڕه بيرێکی بنه

تی   خزمه وخۆ له  راسته  پێش که درۆشم و، رێبازێک بگرنه
رفرازی و رزگاريی  ی کورد و، سه وه ته کانی نه داخوازييه

  .کوردستاندا بێت کجاريی کورد و يه
   له بايی و هاوکاريکردنه، کگرتن و، ته ، رۆژی يه وڕۆکه ئه
  له. خۆيی کوردستان ربه ی سه رنامه وری درۆشم و به ده

ر رژێمی   سه کرێته کی نێزيکدا، هێرش ده داهاتوويه
ی  وێنه ش و دۆخێکی سياسيی به ری ئێران و، که يرکهداگ

تی  هه  رۆژ له  ئێران و، باشووری کوردستان و عێراق، له
ين و،  ده فيڕۆ نه بێ کات به ده.   ئاراوه کوردستانيش دێته

ن و  و اليه موو ئه هه يی، له وه ته ی نه کی راستينه يه ره به
خۆيی و،  ربه  سه يان بهی بڕوا رانه روه  نيشتمانپهتی و سايه که

، پێک  يه خۆی کوردستان هه ربه تی سه وله زراندنی ده دامه
باتی دابڕێژن و،   و، پالتفۆرمێکی هاوکاری و هاوخه بهێنرێت

 بۆ باتی خه  ،  وه ره ده نێوخۆی والت و، له  له،وه کرده به
  لی کورد له نووسی گه بێ هۆشيار بين، چاره ده. بکرێت
و  قوربانيی ئامانج  کرێته ی باشوور نه  وێنه ت، به رۆژهه

   پێويسته و،  وه هکان حيزبهتيی  يه رکرده سهنديی  وه رژه به
 درۆشمی   ببێت به،''رفراندۆم بۆ کوردستان''درۆشمی 

واريی  رزمانی ژن و پياو و، الو و منداڵی کورده سه
  !ری کوردستان رتاسه سه له

زراندنی  جاری و، دامهک و رزگاریی یه ره  به وه بۆ پشه
  !خۆی کوردستان ربه تی سه وله ده

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ر، مبه ی سپته١١  
!ڕ بوو یلوول دا تپه ر شۆرشی ئه سه  ساڵ به٤٦   

 باشووری کوردستان مر له تيی بارزانيی نه يه رکرده  سه يلوول به ۆرشی ئه ش،١٩٦١وولی يل ی ئه١١رۆژی 
ی وره کانی گه ڕينه  راپه کێک له ی کورددا، به يه باتی رزگاريخوازانه مێژووی خه يلوول له شۆرشی ئه .ستێپێکرد ده
  . دا گێڕاکانی کوردستان شه موو به  هه تيی له ستی کوردايه ی هه وه بووژاندنه ی  له وره  و، رۆڵی گهژمێردرێ ريی ده ماوه جه

 ئاستێکی رمی و، له ی فه شێوه عس، مۆرکرا و، به ڵ رژێمی به گه  لهی ئۆتۆنۆمی وتننامه رێککه ١٩٧٠ساڵی 
ری نهو و، هی کوردی چاند و رۆشنبيري،ستيپێکرا کان ده و زانستگه   قوتابخانه ربالوتردا، خوێندن و، نووسين له به

  .ند ی زياتری سه ره مان په که ی نيشتمانه شه و به  لهکورديی
شداريی ی شۆرش و، به ی شۆرش و، مليۆنان دينار بووجه رگه زار پێشمه د هه  سه رای بوونی پتر له ره سه
تيی شۆرش يه رکرده م ئاستی هۆشياری سياسی و، ديلۆماسيی سه به،  که  شۆرشه لکی کورد له رموگوڕی خه گه
ند ساڵێکدا ی چه ماوه  توانيبووی له وه، که زاشای ئێران لێکبداته ڕه مه ی حه خشه  بتوانێ ئامانج و نه بوو که ک نه هي ڕاده به
تی و، يه رکرده ی سه وانه  و، حه خۆشخانه رمان و نه کی لۆجستيکی و دارايی و، دابينکردنی ده موو پێداويستييه هه

وتنێکی نجامی رێککه  ئه ، له١٩٧٥ ئاکامدا ساڵی   و، له  وه ستۆی خۆيه  ئه ی شۆرش بگرێته رگه نيی پێشمه مه خوارده
تی جه له  ، کهزاشا  ڕه مه ددام حسێن و، حه نێوان سه نهێنيی له ستانی وه داوای سميی ڕه  بهنجامدرا، شای ئێران زاير ئه  و

رمانی بارزانی ر فه سه له. يی کورد پێشنياز کردت يه رکرده  سه رجێکی به ند مه هچی نێوان کورد و، عێراقی کرد و، ڕ شه
ردوواليان وتنی نێوان شا و رژێمی عێراق، هه پاش رێککه. ی شۆرش درا وه شاندنه ڵوه ڕ و هه بڕياری راگرتنی شه

.راگرت کوردی باشوور  کی له تييه  يارمه ر جۆره شای ئێران هه. يان که وتننامه کانی رآکه نده جێکردنی به  جێبه وتنه که
زار  چوارهه  کورد و، پتر له زيی له گه  پاکتاوی ره ستيکرد به ند ساڵێکدا، ده ی چه  ماوه  لهيش عێراقری  داگيرکهرژێمی

–ستکردی نێوان عێراق  سنووری ده تر پشتوێنی ئاسايشی له  کيلۆمه٣٠درێژايی  گوندی کوردستانی وێرانکرد و،  به
زۆر.  وه ردوو ديوی ئێران و عێراق بوونه  هه وڕووی کوردی باشوور له ره زێن به دڵتهساتی  لێک کاره ئێران دانا و، گه
ری سياسی و مێژوونووسی کورد، وه ر و لێکۆڵه يلوولدا، نووسه  ئهۆرشیشر  سه  ساڵ به٤٦ڕبوونی  مخابن، پاش تێپه

، و، داهاتووچی ئێستا لی کورد و، وه  گه ن تا ادهنيلوول   شۆرشی ئهی نستانه و، زا تانه نگاندنێکی بابه ڵسه ی هه ره قه خۆ له
    . ئاگاداربێت که رێتيی شۆرشه رێتی و، نه کانی ئه نه موو اليه هه له
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Bi wê adres pêwendi 
legel serokayetîya 
kongrey Nîstmanîya 
Kurdistan bogre! 

P. B. 607, London 
N W 8 O D T, U. K. 

Tel; 0044 – 208 748 78 74 
Fax; 0044 – 208 741 64 36 

  به ندیی وه، پ سه دره  ئهم به
ی  تیی کۆنگره رۆکایه سه

بگرن وه  کوردستانه نیشتمانیی    
نی نیشتمانیی کوردستا ی کۆنگره هو ره کانی ده ندییه ی پوه زگه ده رپرسیاری  بهڵ گه لهندی گرتن  سی پوه دره ئه  

Tele; 0049 – 82 33 80 61 
Fax; 0049 – 82 33 61 21 

E-post; KNC@ribrahim.de 
 

 و وتار و پشنیازی خۆتان  نامه
ی  زگه  بۆ ده سه دره م ئه به
! بنرن یاندنی کۆنگره راگه  

KNC 
P. B. 205 Holmlia 

1204 Oslo, Norway. 
Fax; 0047 – 22 75 30 95  

Bi wê adres name û 
gotar û pêsnyaza xwe 
bo kongre bisîne 

ی بیری ئازادی و دمۆکراسی و  وه ره وکه ب" کۆنگره"
ی بیری  وه ره بوکه!  ی کورده وه ته رفرازیی نه سه

تی  وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه رزگاری و سه
  ! 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 کانی کۆنگره سی سایته دره ئه
: ئینگلیزی کۆنگره

):کوردی ( ۆنگرهک
  : رۆژاڤارادیۆ

:تی رۆژاڤای کوردستان حکوومه
:ال واد مه سایتی دوکتۆر جه

 )ئینگیلزی(تی رۆژاڤا  سایتی حکوومه
 

 ز به مال نه سایتی مامۆستا جه
 ال واد مه  دوکتۆر جهسایتی

uk.org.knc.www 
com.kncscandinavia.www 

uk.org.rojavatv.www 
com.kurdistan-western.www 
net.jawadmella.www  

com.kurdistan-western.www 

uk.org.westernkurdistan.www   

com.jemalnebez.www 

com.jawadmella.www  

  
زراندنی   کوردستان و، دامه  له رانه رکردنی داگیرکه ی رزگاربوونی کورد، ده  رگه  تاقه 

  لی کورد، یی گه وه هت کانی سیاسی و نه مافه.  خۆی کوردستانه ربه تی سه وله ده
  !ر ناکرت به سته ردا، ده ی وتانی داگیرکه  چوارچوه  له


