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Newsletter of  Kurdistan National Congress (KNC) Nr. 45,  June - july  2008 

KNCلدوانی 
تیی  یه رکرده سه(

ت باره ، سه)باشوور
ی یاننامه  به به

  ش هاوبه
''٦ ل  ''         

  
  

 ''٣ ل ''         

:شید ره.  جدوکتۆر  
' وه ته نه ' ت به باره سه

 ی ه  ههو، نوناسکردنی
کان  تییه مایه  که
  ! وه ن کورده الیه له

''٧ل ''  

 ندیی زامه ئاگاداری و ره به
 رانی کورد، نونه
غدا،  به رانی کورد له  داگیرکه

پاکتاوکردنی پیالنی 
ی کورد  وه ته نوی نه رله سه

  ! وه ڕژنه داده
یب  ب ته جه ی ره که ردانه پاش سه

زیرانی رژمی  رۆکوه ردۆغان سه ئه
رستی تورکیا بۆ  زپه گه خونژ  و ره

ڵ نووری مالکی  گه راق و، دیداری لهع
ری عراق  زیرانی رژمی داگیرکه رۆکوه سه
ر  سه ردووالیان له ، هه١٠/٧/٢٠٠٨ڕۆژی  له

کانیان  همنی و پاراستنی سنووره
ر گرنگیی  سه ختیان له وتن و، جه رککه

ش  ربازیی هاوبه داڕشتنی پالنکی سه
ی بتوانن پش  وه ، بۆ ئه وه کرده
  ردن و هاتوچۆکردنی رکخراوهک دزه له

  کان بگرن و، ربگرن له ترۆریسته
کانی  ک و چۆڵ و پداویستییه یشتنی چه گه

    . بۆیان دیکه

ی  که وه دوای کۆتایی کۆبوونه دوابه 
رکۆماری  بانی سه الل تاه نوانیان، جه

مریکا،  رۆکی ئه عراق، جۆرج بوش سه
 گول، بدوال رکۆماری ترک عه ها سه روه هه

ت  باره سه ندیی خۆیان زامه شادمانی و ره
  .ربی غدا ده ی به وه نجامی کۆبوونه  ئه به

  
 

١٣  نیو براکوژیی زما ره ، به وه  براکوژی گیانییه له: ز به مال نه دوکتۆر جه-*
١١ل  ....ی دا  که مانه  بنی هه فا له وشیروان مسته نه: ر کامیل ژیر پارزه -*
٤ ل.......... ........ ......PKSK  و KNC شی ی هاوبه یاننامه به -*
خۆی ربه تی سه وه زراندنی ده  داوای دامهی کوردستان،رۆناکبیرانی باکوور -*

٦ ل........ .................................................ن  که کوردستان ده
 ٢٥  ل کوردستان  ی مواد مخدر له  رژمی ئران و، کشه:سیروان کاوسی -*

:یدا مامۆستا شه
ڕبوونی یادی تپه

ر سه نجاساڵ به په
لی یاداشتی گه

  کورد

''١٩ل  ''         

 چاالکڤانانی بواری رۆشنبیری وت به گیرانی رهبا  سهKNCییاندراوهراگه
  ١٠ ل   ..............  وه ری ئرانه ن رژمی داگیرکه الیه ماڤی مرۆڤ، له

''٢بۆ ل ''  
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ی   هنانی وشه  له  ئازادییه  دژ به مهم دوو رژ ستی ئه به  مه ، ئاشکرایه
. تی کوردستانه رانی باکوور و رۆژهه  و تکۆشه رگه ، هزی پشمه''ترۆریست''
ری  ر رووخانی رژمی داگیرکه سه ڕبوونی پنج ساڵ به ، پاش تپه یه م شوه به

دژی  کانی تورکیا و عراقی نوێ، له عس، رژمه ی به شاوه وه عراق و حیزبی هه
  .  وه ونه که واکانی رکده ڕه ی کورد و مافه وه ته نه

موو  کانی پشووی خۆی و هه ی دیداره ونه شیدا، به م دیداره ردۆغان، له یب ئه ته
کانی  رکرده گرتنی سه هندنه تی بزیکردن و، به کانی تورکیا، سیاسه رکرده سه

رمی  ستانی هه ده  کاربه چاوی بهبوو   نه وکرد و، ئاماده باشووری کوردستانی په
رۆژانی  ر له  هه رم، که تی هه تیی حکوومه رۆکایه ل مخابن، سه. وت کوردستان بکه

یشتن  ندیی حیزبی و، گه وه رژه ، به١٩٩١سای   له وه ه'' فن رمی نه هه''زرانی  دامه
ئامانج و ستراتیژی    ئابووری و پاوانخوازییان کردهندیی وه رژه  و به وپایه  پله به

 سای  ی شانزه ماوه ی له باره  له ته رفه ل و ده و هه یانتوانی له سیاسییان، نه
  مانجیندی و ئا وه رژه تی به  خزمه  یانخسته نه ستیان،  ده  تبووهو رابوردوودا که

ربانیلدراو و،  ی قه وه ته نه
   . وه ماورانی کورده

 رژمی  ی که وه پاش ئه
 سای   له ی تورکیار داگیرکه
مریکای  تیی ئه دا، یارمه٢٠٠٣

ددام  کرد بۆ لدانی رژمی سه نه
مریکا  ڵ ئه گه و، نوانی خۆی له

مریکای ناچارکرد  تکدا و، ئه
ی  وه  کورد بکا بۆ ئه روو له

ی کوردستان  رگه هزی پشمه
ڕدا  کانی شه ره  به شک له  به له

. ی بکات هاوکاریی سوپاکه
لی  ترین هه وره  گه وه وه له

کراو  ڕواننه مژووی و چاوه
کانی  رکرده وڕووی سه ره به

ستکی سیاسی و  ن و،  گربه ده ستنه ده ت له رفه  ده ، که وه  باشوور بووه کورد له
  پاش رووخانی رژمی  ن، که مریکا بکه  ئه ن و، داوا له دا مۆر بکه گه شکریی له له

ی  رستانه زپه گه تی ره پی سیاسه ی به و کوردانه  ئهموو ج، هه ستبه عراق، ده
ر زدی خۆیان   سه وه ڕنه رکراون، بگه خاک و زدی خۆیان دهر  سه  بیی، له ره عه

لی کورد،  ی گه وه نجامبدرت، بۆ ئه  کوردستان ئه ریی له رتاسه کی سه و، راپرسییه
  ش کۆتایی به وه ، بهنووسی سیاسیی خۆیبدات ر دیاریکردنی چاره سه بیار له

ویستیی  ، رز و وخۆشه تایه تا هه یان بھنن و، بۆ هه که له ستیی گه ماورانی  و بنده
ل مخابن، . یان بۆ الی خۆیان راکشن که له  و داهاتووی گه کانی ئسته چه وه
ان زار خت، هه وتنکی پشوه نتی و رککه ره کرد، ب هیچ گه یان نه م کاره ن ئه ته نه

   رووخانی رژمی گۆڕ به  له  و، چاالکانه وه ڕه کانی شه ره  به ی کوردیان نارده رۆه

وجا  ئه. شدارییان کرد ددامدا به گۆڕی سه
  ستیانکرد به ، ده  و ببۆنه  بۆنه به

دژی بیری  کرن له نده پرۆپاگه
تی  وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه سه
کردنی  واشه خۆی کورستان و، چه ربه سه
نی  دان زۆڕناژه ی سه  رگه لی کورد به گه

عراقی نوێ،  ''  ، که وه زا و کارامه شاره
رین و خۆش و   به شته هه و به  ئه بته ده

یان  لی کورد ده  گه ،  که رانییه  کامه پ له
عراقی . ''!!بینت  ده ونی پوه  خه ساه

  ، کورد، ئیدی پله موانه نوێ، عراقی هه
ک  و الوه وه  به مه ، له س نییهدوو و 

. ک  یه  پله بته  ده ،  و شیعه بی سوننه ره عه
تی عراقی نویان   بوو حکوومه وه ئه

بی ب ناو  ره ک عه  بۆ کۆمه وه پکھنایه
رست و،  په نیشان و، بابوردوو و، کۆنه

جیل  ک غازی عه رستی وه زپه گه ره
عسی و   به ری کۆنه لیاوه عه
  ر به بیی سه ه د چه حمه رست، ئه زپه هگ ره

ریی  عفه الکانی ئران، برایم جه رژمی مه
  ر به  کورد و سه رست ودژ به په کۆنه

ند ساکه  ئستاش چه. رژمی ئران
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 پی  ی کورد، به کانی دیکه و، داخوازییه) ١٤٠ی  ماده( نووری مالکی  ڕوانن، چاوه
  !ر بکات هس ، چاره''!!!یاسای نوی عراق''

کتی نیشتمانیی کوردستان و، پارتی دمۆکراتی  تیی یه یه رکرده  سه وا دیاره
.  کردووه  نه که ی بارودۆخی نوی ناوچه  کایه  هاتنه ستیان به کوردستان، هشتا هه

ی  ساتکی دیکه رگه س و مه ره کانی هه  پویسته، بیزانن، هما و نیشانه وه ر ئه به له
یمانکی  زیرانی عراقی نوێ، په رۆکوه ڵ سه گه رژمی تورکیا، له.  یه ڕوه هیی ب وه ته نه

  ، له مایه ته مریکا  به ئه.  شکریی مۆرکرد هاوکاریی ئابووری و دیپلۆماسی و له
کی نزیکدا،  داهاتوویه

ی  یماننامه ڵ عراق په گه له
. کات ستراتیژی مۆر ده

ند سای  ی چه ماوه له
می رابوردوودا، رژ

وی   هه تورکیا، توانی به
دیپلۆماسیی، پشتیوانیی 

مریکا بۆ لدان  تی ئه وه ده
تیکردنی پ ک  و، دژایه

ک و بزاڤی 
ی  رزگاریخوازانه

 باکوور،  مان له که له گه
. بۆالی خۆی رابکشت

مریکا و  ندیی ئه تپوه
ڵ  گه هاوکات، له.  یه رم و دۆستانه  دۆخی جاران و، نوانیان گه وه ته ڕاوه تورکیا، گه

رکوتکردنی بزاڤی  ستی سه به مه شکریی به یمانکی له ری ئرانیش، په رژمی داگیرکه
ک، مۆر  ڵ یه گه شیی له  هاوبه ت و باکووری کوردستان، به رزگاریخوازیی رۆژهه

   . پش ڕۆنه زیانی کورد ده  له وڕۆکه کان، ئه وتی رووداوه  ره وه ر ئه به له.  کردووه

ی  وکی دیکه  ههکان، کگرتووه  یه وه ته ی نه ری کۆمه دیمستۆرا نونههاتنی 
ی  وه سکردنی توانای ئابووریی کورد و، جیاکردنه رته ، بۆ به سیاسی و دیپلۆماسییه

ن   الیه  کوردستان، که کی جیا له یه رم و پارزگه ک هه رکووک، وه که
،  وه ر ئه به له.  ڕوه تگوزایی بچت به و خزمه، کاروباری ئیداری  وه کانییه پکھاته
ری  ماوه ، هانی جه وه  میدیای خۆیانه کتیی، له ستانی پارتی و یه ده ، کاربه پویسته
  ، خۆپشاندانی همنانه ن کی کوردستانیان بده م خه رجه کان و، سه  داباوه نوچه
   لهUNکانی  ان و، نووسینگهیم ی وتانی هاوپه م باوزخانه رده ن بۆ به ربخه

 ب پرسی کورد و ب  ، به وه نه ی وت و، ئاگاداریان بکه وه ره ده نوخۆ و له
ی کورد و  وه ته ن نه  الیه وا له ن، ئه ربکه ر بیارک ده نجامدانی راپرسیی، هه ئه
  . تیی ناب و، رزی لناگرت وایه  ره وه تیی کورده یه رکرده سه

 '' گرتن کوی خۆوه ست به ده''کتی و پارتی، دنیابن، بیری  تیی یه یه رکرده سه

ری  کانی داگیرکه وتنی نوان رژمه ربین بۆ رککه و، خۆپاراستن و، شادمانی ده

نکی درژ و ژیانکی  مه کوردستان، ته

یان  که له ی بۆ خۆیان و گه ئاسووده

  هنی هزه پاش نه.  نابت دواوه به

ی  وه  عراق و، هورکردنه ان لهمیلیشیاک

  ژاوی عراق، که بارودۆخی شه

ی  وه  گانه ی کورد، له رگه پشمه

ستی  ئاسایش و همنی بۆ عراق، ده

  ره وجا سه ، ئه یه بای هه

  ک دامان به ر چه  سه دته

کتی و  ی یه رگه هزی پشمه

  سته موو گربه هه. پارتیی

هنانی ر کان و، ده ئابوورییه

وت و، کانزاکانی  نه

وخۆ  کوردستان، راسته

 ژر چاودری و  وه وته که ده

.  وه کۆنترۆی عراقه

  مه تی نوی عراق، له وه ده

و  موو ئه ، هه دواوه به

 هۆی  بنه  ده ی که پۆژانه

ی  قامگیریی زیاتری چوارچوه سه

التی سیاسی و ئابووری و  سه ده

  هتد، به...شکری و دیپلۆماسی و  له

مریکا و وتانی دۆست و  پشتیوانیی ئه

کات، ئیدی پویستی  جده دراوسی جبه

  وه ر ئه به ، له ماوه  کورد نه به

  ب بیرک له تیی کورد، ده یه رکرده سه

رام بۆ   و، وه وه داهاتووی خۆی بکاته

   بکات، که له  ئاماده و پرسیارانه ئه

  له ن گه یهال  له کی نزیکدا، داهاتوویه

وڕووی  ره  به وه یه که سته  بنده میشه هه
  ! وه کرته ده

  ی که وانه رامی ئه تۆ بی وه! !لۆ گه
، یان که وه ته  و قوربانیدانی نهبات خه
ندیی  وه رژه  و به قوربانیی ئامانج نه که ده

  ؟!ب چی بت خۆیان، ده
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نستادی نیشتمانیی کور شی کۆنگره هاوبهی  یاننامه به  
خۆیی کوردستان ربه  و، پارتی کاری سه  

 
هاونیشتمانانی 

  !هژا
 و  لی کۆیله هگ

  !دخۆراگری کور
 

  ممه ک شه رۆژی یه
، ٢/٦/٢٠٠٨وتی  رکه

ی نوان  وه کۆبوونه
ی نیشتمانیی  کۆنگره

کوردستان و پارتی کاری 
خۆیی کوردستان،  ربه سه
 شاری ئۆسلۆ  له

ختی وتی نۆروژ  پته
ی  ، رزدار کاک شوان شخانی سکرتری گشتی، شاندی کۆنگره''خۆیی کوردستان ربه پارتی کاری سه''شاندی . چوو ڕوه به

ڵ هاوبیر  گه ، له یاندن ی راگه زگه رپرسیاری ده تی و به یه رکرده ندامی سه سیروان کاوسی ئه هاوبیر   نیشتمانیی کوردستانیش له
  . سکاندیناڤیا، پکھاتبوون  له KNCی رکخستنی  ندامی کۆمیته وژ و ئهی نۆر رپرسی کۆمیته رزنجی به شوان به

بات و تکۆشنی  زرانی خه  مژووی دامه ی ئامانج و باره ، لهPKSKتا، رزدار کاک شوان شخانی، سکرتری  ره سه 
خۆی  ربه ی پارتی کاری سهزران  له دامه ش کرد، که ند وکۆسپ و گیروگرۆیانه و که شی به یان دوا و، ئاماژه که پارته

  ها له روه کاک شوان شخانی، هه.  وه ته یان بووه که وڕووی پارته ره  باشووری کورستان به  تاکو ئستا، له وه کوردستانه
 بارودۆخی باشووری کوردستان و عراق و  ت به باره  سه تانه،  و بابه ی زانستانه شوه یاندا، به که ی باسه رکی دیکه وه ته

    .وه یان رۆنکرده که ڕی خۆیان و پارته ، بیروباوه که نوچه
تی و هاوبیرانی  رۆکایه ڕز کاک شوان شخانی، هاوبیر سیروان کاوسی سو و ڕزی سه کانی به واوبوونی وته پاش ته

ر و هاوبیر  ی تکۆشه' 'خۆیی کوردستان ربه پارتی کاری سه''ندامانی  موو ئه ڕز کاک شوان شخانی و هه  به  به ی، کۆنگره
  زران و مژووی دامه له ک   یه وجا، کورته ئه. ربی  ده  یه وه م دانیشتن و کۆبوونه واوی خۆی بۆ ئه یاند و، خۆشحای ته راگه

ی   پشخستنی زانستانه ی نیشتمانیی کوردستانی له ها کارکردی کۆنگره روه ئامانج و ستراتیژ و چاالکیی سیاسی و، هه
  . ڕوو مان، خسته که له ری گه ماوه نو جه یی له وه ته ڕی نه هبیروباو

ت    سیاسه ت به باره ، سه نگی و رکبوونمان رۆک و، هاوده مژمر گفتوگۆ و لدوانی چر و پنوه ده) ٥(ڕبوونی  پاش تپه
  ندیدار به ی پوه کانی دیکه نه یهتی نوخۆیی و، ال کانی سیاسه نگه  و ئاسته رانی کوردستان و، کشه و پیالنگیی داگیرکه

  : وتین  رککه وه ی خواره ندانه م به ر ئه سه ، له مان که وه ته ی نه کشه

موو  ر هه سه  ماندا، له یه وه م کۆبوونه ی نیشتمانیی کوردستان، له خۆیی کوردستان و، کۆنگره ربه  پارتی کاری سه-* 
 ''٥بۆ ل ''   ، کانی ستنیشانکردنی پداویستییه کانی و ده نگه مان و ئاسته که هو ته ی نه  کشه ندیدار به کانی پوه باسه
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  !نگ بووین مان، هاوده که وه ته یی و سیاسیی نه وه ته  نه کانی  ستراتیژ و ئامانجهها چۆنتیی پشخستنی روه هه

  وه ، پکه وه وته م رکه له. نیی کوردستانی نیشتما نو کۆنگره ندام له  ئه بته خۆیی کوردستان، ده ربه  پارتی کاری سه-*
  !  وه ینه ی نیشتمانیی کوردستاندا کۆبکه تری کۆنگره ژر چه یی له وه ته نی نه ی زۆرترین هز و الیه وه کۆشین، بۆ ئه تده

  ن و، له باشووری کوردستا ک هز و ئۆپۆزسیۆنی کوردستانیی، له ، وه ی نیشتمانیی کوردستان، پویسته  کۆنگره  -*
  ! ی سیاسیی کوردستاندا بکات  پرۆسه شداریی له تر، به وخۆیانه ی کوردستان، راسته کانی دیکه شه به

نوخۆ و  یی، له وه ته ری کورد و، پشخستنی رۆشنبیریی نه ماوه  پناو هۆشیارکردنی زیاتری جه  له  پویسته-*
  !ی کوردستان تبکۆشین وه ره ده له

ی  وه ته  نه ، که''  بۆ کوردستان رفراندۆم''ی  ی پرۆژه وه ین، بۆ زیندووکردنه وام بکه رده باتی به ی و خه، چاالک  پویسته-*
نووسی  نگ بۆ دیاریکردنی چاره کان و وتانی ئازاد و دمۆکرات، ده کگرتووه  یه وه ته ی نه  چاودریی کۆمه کورد بتوان، به
  !سیاسیی خۆیبدات

بات و چاالکیی خۆی  یاندن و دیپلۆماسیدا، خه  بواری ئابووری و راگه  له ی کوردستان، پویستهی نیشتمانی  کۆنگره-*
  !زیاتر پش بخات

تی ستراتیژ و   خزمه  له ی جیا جیا پکبھنین، که ری و کۆڕ و کۆمه ماوه سندمان کرد، رکخستنی جه ردووال، په  هه-*
  ! ا بتماند که وه ته کجاریی نه ی رزگاریی یه پرۆژه

  !یی کرد نده ی دزوی گه  و دیارده خۆری قاودانی مشه تیکردن و، له ر دژایه سه ختمان له ردووال، جه  هه-*

ین، بۆ  ی و رکخستنمان نزیکتر و چتر بکه ندیی رکخراوه ی وت، پوه وه ره ده نوخۆ و له وتین، له ردوو المان رککه هه
ب   ده چاوکراون، که ی وت ره وه ره رککی شیاو و گونجاو، بۆ نوخۆ و ده ند ئه تا، چهرجی ئس لومه پی هه ش به مه ئه

 .  وه جکردنه  بواری جبه بخرنه

تی و  سایه موو که  هه ین، داوا له که کانی رامیاری و ناڕامیاریی کوردستان ده م پارتی و رکخراوه رجه  سه  داوا له-*
تری  ژر چه ، له وه نه که یان ده که وه ته رفرازیی نه ری و سه وه خته  به  بیر له ین، که که  ده سانه و که موو ئه رۆشنبیران و، هه

  تبکۆشین بۆ  وه ین و، پکه کبخه موو هزوتواناکانمان یه ی هه وه ، بۆ ئه وه ی نیشتمانیی کوردستاندا، کۆببینه کۆنگره
  ! شکراومان کوردستان ابه و خاکی داگیرود ی کۆیله وه ته رزگارکردنی نه

خۆی  ربه تی سه وله زراندنی ده  و، دامهکجاری رزگاریی یهپناوی  ی کورد، له وه ته کگرتووی نه باتی یه وێ خه رکه سه

  !داکوردستان
  
  !خۆیی کوردستان ربه رز و پیرۆزی ئازادی و سه بت، ئای به کاوه رشه هه

  
 خۆیی کوردستان ربه         پارتی کاری سه                ستان   دی نیشتمانیی کور کۆنگره

 
   ی کوردی٢٧٠٨ڕی  مانگی پووشپه

 . ی زاینی٦/٦/٢٠٠٨
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 آامیل ژیر

    لدوانی
 -ى نیشتمانى آوردستان نگرهۆآ

   باشووریت یه هرآرد سه
  شى ى هاوبه یاننامه ر به سه  له

 سكاندیناڤیا ى نیشتمانى آوردستان له نگرهۆ آ
 خۆیى آوردستان ربه رتى آارى سه پا و

 ٦/٦/٢٠٠٨وتی  ڕکه
یتى یه هرآرد سه/ى نیشتمانى آوردستان نگرهۆآ

ى یاننامه  به هی روانی  وه زهچاوى ر باشوور، به
موو  هه و وه ره نى سه ردوو الیه شى هه هاوبه

 .ندو پیرۆز آرد سه آانى په نده به
 ببته   نهوت رکهم  ، داواآارین ئه وه یه م بۆنه به
و پارتى موو ئه یى هه ره  بهکیبات ى خه ردى بناغه به
خۆیى ربه سه ریان به ى باوه سانه آه و تاآهکخراو  رو

کۆشن تده پناویدا  له و یه آوردستان هه
 .ى آوردستانیشدا وه ره  ده ورى آوردستان رتاسه سه له

انم آه له رى گه ماوه  بۆ جه وه ، ئه وه یه م بۆنه به
  آه وه ینه آه هدر  سه ختى له  جه و وه ینه آه هدروون

. هینی) حیزب( پارتى ،ى نیشتمانى آوردستان آۆنگره
ناوی پ آگرتوو له باتى یه  بۆ خه  کهودان كو هه به
م پارتى رجه آانى سه شه  هاوبه  ئامانجهھنانیدی به
رژ ى آوردمان له وه ته آانى نه و تاآهکخراو  رو
 ون و الیه ك له ر یه  هه وییدا نگرهۆ آکیتر هچ
 .زنپار خۆیى خۆیان ئه ربه واوى سه ، ته سانه آه

  
ى آوردمان وه ته آگرتووى نه باتى یه وێ خه رآه سه
خۆى ربه تى سه وه زراندنى ده پناوی رزگارى و دامه له

  !آوردستاندا

 ى نیشتمانى آوردستان نگرهۆآ
 تى باشوور رآردایه سه

7/6/ 2008  
 

   رۆناکبیرانی باکووری  کوردستان
  زراندنی داوای دامه

 ! ن که خۆی کوردستان ده ربه تی سه هو  ده
زا يد ره  سههيد  شهی که زنه  مه ڕينه پاش تێکشکانی راپه له

ييی کالسيکی وه ته ی نه رکرده سه دوا   که،١٩٣٨ ساڵی  له دێرسيم
کی دواييه ک له کانی يه  باکووری کوردستان، رژێمه کورد بوو له

ه ، بهتورکيا ی رستانه زپه گه يی ره ئايدۆلۆژ ويکردن له  پێ
زی و گه  پاکتاوکردنی ره ستياندايه تاتورکی خوێنخۆر، ده ئه

 هێنانی نێوی کورد.نگيی کورد رهه نی ئابووری و فهجێنۆسايدکرد
زمانی تورکی و کولتووری. کرا خه ده رميی قه فه  کوردستان، بهو

ينی ه تانی ده ره ريدا و، ده سه پێندرا به زۆر سه تورک به ر هرب
  .ستکرا ربه ييی لێبه وه ته کی مرۆڤی و سياسی و نه جۆره ئازادييه
ن پارتی کرێکارانی اليه کداريی له ڕی چه ڵگيرسانی شه پاش هه
ری تورکيا دژی سوپای داگيرکه ، له١٩٨٤ساڵی   له وه کوردستانه

ۆش درێژه  تاکو ئه که  تاتيی ستی کوردايه ، هه يه ی هه م
دامان که ی نيشتمانه وره  گه شه و به  لهنوێ رله سهک،  يه راده

نه م له به  ،  وه ته بووژاوه نێو رۆناکبيرانيدا، ی دواييدا، له م سا
 يی  رووی له وه ته ڕی نه ست وبيروباوه ڵ رۆژ، هه گه رۆژ له

  .  ندنه  سه ره ڵچوون و، په هه
 مامۆستايانی  لهڵێک کۆمهڕ،  تای مانگی پووشپه ره سه
 ور نووس و، پارێزه ر و رۆژنامه  و، نووسه  و قوتابخانه تگهزانس

کانی  و، دانيشتووی شاره سه  که٢٢٥يان   ژماره خوێندکار که
تانیباکووری کوردستان و،   ئۆروپان،تورکيا  و و

وکردووه کی هاوبه يه ياندراوه راگه  و، تێيدا داوای وه ته شيان ب
خۆی کوردستانيان ربه تی سه وڵه زراندنی ده خۆيی و دامه ربه سه

 و،لی کورد  گه ها داوا له روه دا، هه که ياندراوه  راگه له.  کردووه
يان  داواکه  پشتگيريی له ن، که که تيی ده وڵه ڵی نێوده کۆڕ وکۆمه

خۆيی ربه  ئازادی  وسه ی کورد، به وه ته ی نه وه ن، بۆ ئه بکه
  . بگات

وکردنه ردوو زمانی کوردی و  هه  به يه دراوهيان م راگه ی ئه وه ب
ی بيری پيرۆزی رزگاری و وه ڵدانه رهه تورکی، مزگێنی سه

ی وره  گه ره شی هه  به ، له خۆيی کوردستانه ربه سه
  . مان که نيشتمانه

  له ين، که که  ده زانهێڕ موو به  هه ستخۆشی و پيرۆزبايی  له ده
کانی  بێچووهکمی حوژێر تورکيا و باکووری کوردستان، له

ێژی گ ته ی کورد، دلێری و بوێريی خۆيان وره هتاتورک خوێن
خۆيی کوردستان، به ربه وازی خۆيان بۆ سه ، بانگه  پێشاندا و
  !ياند رانی گه يان و، داگيرکه که وه ته نه ئاگاداريی 
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شید،  مال ره دوکتۆر جه
 و،  ه ربرد  ژیان و سه ت به باره سه

بارودۆخی دون و، ئستای 
 رکووک که

  
)٥( 

  م ئاماژه کار هنراون، به  به  قورئاندا زۆر وشه له
   له م وشانه  ئه  که نووسراوه  و، نه کراوه نهی  که رچاوه سه به

، بۆ  '' ت شیره عه''، یان '' بیله قه''ی  ک وشه  هاتوون، وه وه چییه
بی  ره  و عه یه'' سامی''کی زۆر کۆنی  یه وشه'' ت شیره عه''،  ونه
و  ئه'' ت شیره عه''.  رگیراوه کان وه ه کۆن  سامییه  زمانه  و، له نییه

مۆ  ئه. ن که نو خۆیاندا زاوزێ ده نیا له  ته  که یه که  خه گروپه
کار  به'' وبوون تکه''مانای  به'' العشرة''ی  بیدا، وشه ره  عه له
ندی دایک بوو،  بوو، خوداوه ندک هه ، خوداوه مه ر ئه به له. دێ
گوت   سووریادا پیانده ، له''عیشتار''گوت   عراقدا پیانده له
  ندیی به ت، پوه شیره ی عه  وشه وه ر ئه به له. ''روود عشته''

  بوو له  هه  که یه'' سکسی '' ندییه  پوه و جۆره ئه.  یه  هه وه دایکه
و   بۆچوونی ئاینیی ئه ک، به  خه ندامانی گروپک له نوان ئه

'' ندی دایک خوداوه''ییکردنی  پیرۆزبا بوو به ، ده مه رده سه
  م که به.  بوو و مانایه  کۆندا به ت له شیره جا عه. نجامبدرێ ئه

ژیانی  ب له یدا ده  په وێ و، پرنسیپی تازه که ڵ پشده کۆمه
کی نوێ  ی نامن و، مانایه مک و مانایه و چه میزاددا، ئه ئاده
ک  یه وه ته و نهن  گروپک له  به''ت شیره عه''گرت و،  رده وه

م  کات دنن، به  به یه م وشه کان ئه کورده. '' وه درته لکده
. '' تیره''و '' هۆز''ک  ، وه یه ی خۆی هه کورد، خۆی، وشه

ک  کۆمه. ''ت شیره عه''ی   وشه  له ، فراوانتره'' قبیله''ی  وشه
ی  رچاوه ن، سه ب ده ره عه. ک یه''  قبیله '' بنه  ده وه شایر پکه عه
بطن  ( کات، واته ستپده  ده وه ه) بطون ( یان له که وه ته نه

ندیی ئابووری  پی پوه ڵ به ر چۆنک ب، کۆمه هه).... العشیرة
کانی  ندییه وتنی ژیانی ئابووریی، جۆری پوه و پشکه

ندیی   پوه واته. ن گۆڕێ و سنووری بۆ داده تی ده یه کۆمه
زار ساڵ   س هه-کانی کۆنی دوو  رخه تیی چه یه کۆمه
ب و،  یداده تی ماد په وه  ده  که  نییه وه کو ئه ر، وه وبه مه له
تی ئیسالمیی  وه ب، یان ده یداده وتی ساسانی په وه ده
  وتی مژوودا، گۆڕانکاریی دته ره  و، له ر جاره هه. ب یداده په
جۆرک،  سیحیی به شتیی جۆرک، مه رده ، زه و ئاینانه ئه. ر سه

تیی  یه ندیی کۆمه رج بۆ پوه  مه مانه ئه. ئیسالم جۆرک

کانی   نووسینه ی پش زاین، له٢ی  زاره هه له:  بۆ ونه. نن ده دا
 باسی   تابلۆکانیاندا که ، له)یالن له(رکووک و نووزی  که

ن،  که هتد ده...  و  سه ره شکردنی وه  و، دابه سه ره ژنھنان و وه
می خۆیدا  رده ڵ قانوونی سه گه  له بینین که ۆر شت دهز

  یره سه.  بووه نه) ق ته ( وه ، جیابوونه بۆ ونه. وێ که رکده
ک ژن   کورکووک یه ی دووی پش زاین، له زاره  هه ، له یه مه ئه

 ئیسالم دادێ،   که٧ی  ده  سه چی له که. ک دوو ژن ، نه هنراوه
ک ژن  بستاندا کۆمه ره  عه ، پیاو له وه  پاش ئه ده  سه٢١  واته

ک ئاینک،  ، وه یدا بووه کاتک ئیسالم په. یفرۆش دن و ده
یدا  ی خۆیدا په ه و کۆمه ی بیر و کولتووری ئه چوارچوه له

 و،   داناوه ندییه و پوه  و، ئیسالم خۆی سنووری بۆ ئه بووه
ڵ   گه ی له دی بکهراور ر به گه جا ئه.  چوار ژن تی به کردوویه

   پش که وه رخ له ک چه  بیست و یه رکووکدا، که ی که وه ئه
!  دوو ژن بھنت یتوانیوه  ساڵ،  پیاوک نه٢١٠٠  کاته ده
ک پیاو و  دا، ژن وه سه ره شکردنی میرات و وه  دابه ها له روه هه

 ئیسالمدا، ژن  م له به.  کسان بووه نی مافی یه کوڕ، خاوه
  . ت مافی پیاوی دراوهی  نیوه

  که. م که راوردی ده کو مژوونووسک، به دا، من وه لره
زار ساڵ،  پش چوار  دا، پش چوار هه  وتی ئمه وابوو، له

تیی زۆر  یه د ساڵ، قانونکی کۆمه شسه زار و شه هه
  .         بووه  هه وتووانه پشکه
.  وه ته  نه ت به باره مان سه که ر باسه  سه وه وجا با بینه  ئه

ندیی ئابووری و  وتنی پوه می پشکه رهه  به وه ته نه
ک  ر کۆمه گه ، ئه وه ته  نه کک نابته  خه واته.  تییه یه کۆمه
 کوردستاندا،   له کانی ئمه  سیاسییه وه بداخه ه. بت رجی نه مه
. زانن ده''  وه ته نه ''  تورکمان به ن، که که  ده وره کی گه یه ه هه
تا  ڵ تورکماندا ژیاوم، هه گه ز له ئه. شعب ترکمانین  ده
  وتووه ک تورکمان بۆ خۆی نه  بووم و پیر بووم، یه وره گه
   که چۆنکه.  تورکمانین ئمه.  ر گوتوویانه هه. ''شعب ترکمانی''

وجا کورد مافی  ئه! تی  هی خۆیه که وییه  زه ، واته''شعب''گوتت 
  م، چۆنکه که  و، داوای ده  کوردستانه مه  ب، ئه  که  نییهی وه ئه

  )کانمان سیاسییه(مانه  ئه. ''شعب'': یت و ده تۆ خۆت به
 خزانیک  ، به کی بابلییه یه کلدان، وشه. ن که  ده وره کی گه یه ه هه

کانیان   خزانه ، به گوتراوه'' سر بۆختولنه'' خزانی  ، به گوتراوه
،  کی ئرانییه یه ، وشه  که  ه''کلدان''ی  وجا وشه ئه. ''کلد''گوت  ده
  ، واته یش نوی گوندک بووه'' کلد''ی  وشه. ''کوردان''ک  وه
،   نییه وه ته ئاشوور، نه!  باشه. ژیان  ده و گونده ، له و خزانه ئه
 نوی  ک نییه یه وه ته ، نه نده ، ئاشوور خوداوه نییه'' شعب''

،   کانی پاشایانی ئاشوور بخونه موو نووسینه هه. ئاشوور بت
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و ن، ئه  کۆیه ی له سیحییانه و مه ئه''
موو ن، هه قوه  شه ی له سیحییانه مه

وت و سوکه رت و هه کوردن، داونه
نیا موو شتکیان کوردییه و، ته هه

 م هاتوون به به.  یان جیاوازه که ئاینه
ناوی جموجوکی سیاسیی، به

ڵ و ، شتکی تکه  وه سیحتییه مه
  نویان ناوه، یان دروستکردووه پکه

-  س ناوی جیاواز ، به'' وه ته نه''
.''ئاسووری''و '' کلدانی''و '' یئاشوور''
 '' ! مژوودا شتی وانییه له

کات؟ باسی  لی ئاشووریی ده ککیاندا باسی گه  یه  له بزانه
ر خاتری  به ، له نووسیویانه. کات ندی خۆیده خوداوه
ندی خۆم، چووم وتی فالنوفیسارم داگیرکرد و،  خوداوه

 گرتن،  دیل شم ل به نده وه کم لکوشتن و، ئه  خه نده وه ئه
م  وه  ئه  ئاشوورییه ی خۆم که وه ته ر خاتری نه به ئدی نا، له

ی ئاشووریم بۆ  وه ته  ئیمۆ، کورد بۆ نه ی باشه ئه.  کردووه
کی  یه وه ته یان نه! کات؟ دروستده

   کاتکدا له له! کات؟ تورکمانم بۆ دروستده
  . بوون و، نیشن  نه وه ته  نه وه ته ڕه بنه

  !کمان چین؟ی تور ئه: پ
کی  وییه  زه ن، له'' قوم''تورکمان : و

کو  ر وه هه.  ژین کوردستانیدا ده
  بۆ ونه. ژین  تورکمانستاندا ده لهکورد 

   له'' ئیشغابه''کوردی دانیشتووی 
کانی بوجنورد  تورکمانستان، یان کورده

 خوراسان و،  له.... و شروان و هیتد 
ئاسیادا راستی   نوه ی له و کوردانه ئه
،   کوردستانه ت نان ئره ژین، قه ده
،  تی ناڤیندایه  رۆژهه ن کورستان له ده

. ژین  تورکمانستان ده  کوردین له ئمه
 کورکووک واب، ب  ب له تورکمان ده

. ژیم  کوردستان ده م له من تورکمانم، به
 میش کا، هه م حیزبی بۆ دروستده  خۆی، هه که م کورده به

جا .  یه وه زانینه  نه ش بگومان له مه ئه. نت ی لده وه ته نوی نه
کارهنانی  ب زۆر چاک ئاگاداری به  بۆ کورد، ده یه مه تکام ئه
،   ''ل گه''، '' وه ته نه''ی  کو وشه تدا، وه  بن له دنیای سیاسه وشه

  ، له یه کی دیکه یه ر وشه ، نازانم هه ''شعب''، ''امت''
،  یه مه یر ئه وجا سه ئه. کاری بنت ی تبگات، جا به که ۆکهر نوه

تدا،  ڕه  بنه خۆی له!! ر  سه ته کلدان و ئاشوور و سریانی هاتووه
: ت خۆی ده ، به که  بگری، یان ئاشوورییه که کلدانییه

''سۆرای'' نا ،''خۆی ده  خۆی به  که  باشه''کلدای  
''یده ، ئه''سۆرایی  تۆ بۆ پ''ی ئاشوور،  وشه. ''!ئاشووری؟

نگی جیھانیی   پاش جه یدای کرد، که یان ئاسوور، ئینگلیز په
چی  که. ''سیرنس'': پیانیگوت.  وه که  نوچه م هاته که یه
نووسرا،  ده'' س '' تیی خۆماندا، به نووسینی رۆژهه له
  له.  هنا کارده  یان به''سریان''ی   خۆشیان وشه،''ئاسوور''

 ئیمۆ   که یدا بووه په) سووریا(ی سریان، سووریان  وشه
کی کوردستان نین،  تدا خه ڕه بنه ون، له کی ئه خه.  تکه وه ده
ب  ره عه.  یه وه خۆیانه ش به که کی سووریان، ناوه کو خه به

، )بالد مسیحیین(گوتن  ، یان پیده''بالد نبت''گوت  پیده
 ئیسالم  که. سیحی بوون مووی مه ههپش ئیسالمدا  سووریا له
   بوو به– ئیسالم   سووریا، بوو به ک له سیحییه ر مه هات، هه

. شق ماون الی دیمه له.  سیحیشیان تدا ماوه م مه به. ب ره عه
   یه'' معلوله'' گوندی  له) ئارامی(ی سریانی  هجه کۆنترین له

یان   قسه یه وهو زارا  گشتی به سووریا به. شق نزیکی دیمه له
چی  که.   ئارامییه کرد که ده
  مانه ی کورد، به وه ر ئه به له
 وابوو  ، که ده'' شعب''

م  له.  یه وییان هه مافی زه
کان داوای  سیحییه  مه وه پنته

  ن له که خاکک ده
ری مووس و  وروبه ده

  باشووری کوردستان، که
یان '' ئۆتۆنۆمی''حوکمکی 

یرتر،  هش س وه له. ب هه
  ڵ به ییان تکه وه ته ستی نه هه
ست و سۆزی ئاینیی  هه

ی  وه ر ئه به له.  کردووه
سیحین،  موویان مه هه
ک گروپیان  موویان  یه هه

ک  ش وه مه ئه.  دروستکردووه
  مه  کورد، ئه موو موسمان بکات به ، بی کورد، هه  وایه وه ئه

  !ب؟ چۆن واده
ژین،  رکووک ده  که  له ی که نهنییا رمه و ئه ی ئه ئه: پ
  ! چین؟ وانه ئه

، خاکی خۆی  یه وه ته نی نه رمه ئه! نی جیان رمه ئه: و
من  نی زۆر که رمه ئه.   کویه  له نستان دیاره رمه ، ئه یه هه
سیحین،  مه. بن  ماڵ نه  ده یه وانه رکووک، له  که له
  ه ل  و، جیاوازه یه  خۆیان هه ت به ی تایبه نیسه که
   له ی سریانیش، کلدی جیایه نیسه که. ی سریانی نیسه که
کانی  ستووره  ده وی له ستووریی، په نه. ''ستووری نه''
 رایکرد  م ی پنجه ده  سه  له ن، که که  ده''ستووریۆس نه''
.  وه ودا بیری خۆی بوکرده  و، لهئورفا  نای برده په

،  تی عیسا خودا نییه زره حه وا   بوو، که مه شی ئه که بیره
ش شۆرشک  مه ئه.  دایکبووه  مرۆڤ له  و، له کو مرۆڤه به

وجا  ئه. ستتووریۆس کردی  نه م که ی پنجه ده سه بوو له
  یه رۆکیان هه سه. ستوورین وانی نه  په کان له ئاسوورییه

، ''معوون ماری شه'': گوت پیانده کاتی خۆی  ، که'' تریاخه په''
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ی  نیسه کانی که''  کلده''ڵ   گه  له یه کیان هه جیاوازییه  مانه ئه
یان،  که م ئاینه ت کوردن، به تا سه  سه کان له کلده. بابلی

و  ئه.  وه ته  بۆیان ماوه وه ی بابلییه نیسه  که  و،  له ئاینکی بابلییه
ن،  قوه  شه ی له سیحییانه و مه ن، ئه  کۆیه ی له سیحییانه مه
موو شتکیان  وت و هه سوکه رت و هه ردن، داونهموو کو هه

  م هاتوون به به.  یان جیاوازه که نیا ئاینه کوردییه و، ته
ڵ  ، شتکی تکه  وه سیحتییه ناوی مه جموجوکی سیاسیی، به

 س ناوی  ، به'' وه ته نه ''  نویان ناوه یان دروستکردووه و پکه
 مژوودا  له. '' ئاسووری''و، '' کلدانی''و '' ئاشووری''جیاواز 

ها  زاره ساتی هه می کاره رهه ل، به ک گوتم، گه وه.  شتی وانییه
ب خاکت  ده. ب تدا دروست ده رجکی تایبه لومه  هه ، له ساه
 دوو  ی ده. ی خت بکه پناو پاراستنیدا گیانت به ب و، له هه
  سیحی له مه!! ن؟ که تمان لده وله  و داوای ده کردووه یان نه قه ته

  سیحی ده بووڵ ناکرێ، ئاینی مه ڕ قه ، شه  ده وه یه که ئاینه
دای، ب جارکی تر  قکیان تھه ر شه گه ئه. ی ڕ بکه ناب شه

، چۆن  و دۆخه  رازیت به تۆ که.  ده م تھه قکی دیکه  شه ره وه
اییت ب، دار ب هزت هه ده. ی ت دروستبکه وه توانی ده ده
  . ب موو شتکت هه ب، هه هه

کی بۆ  یه ب کۆنگره  پش، ده ته  هنراوه  که م دۆخه جا بۆ ئه
ڵ  گه  له ندیی خۆمان  کوردستاندا و، پوه بگیرت له
ک  م نه ، به وه ینه کان دروستبکه سیحییه کان و مه تورکمانه

ب  ده و،  یه ت شتکی دیکه  دیانه ، چۆنکه وه ی ئاینه ڕگه به
ک  ڵ تورکمانک وه  گه من له. ت  سیاسه ی له دووری بخه

دا  گه ی له ک تورکمانک قسه م، وه  ناکه موسمانک قسه
  ک قسه کو سریانییه ک، وه ڵ سریانییه گه ها له روه هه. م که ده
 خۆیان،  مووی سریانن، چۆنکه  هه مانه ، ئه وه الی منه م، به که ده
. ''!ئاشووری''هیچی نا . ''سۆرای''ن ل زمانی خۆیان ده به

گینا پشتر  ، ئه٩١، دوای سای  یدا بووه  په ئاشووری تازه
  . بوو نه

 گرنگیی مژوو   به زانم، ئاماژه پویستیده  کۆتاییدا، به له
  :ر بکرێ سه ی له وه  لکۆینه یه مژوودا زۆرشت هه له. م بکه

رت،  وی داوونه، مژو وه ته مژووی زمان، مژووی نه
کک  ریه هه. هتد....رگ و  مژووی مۆسیقا، مژووی جلوبه

  مانه نوێ ئه ر له سه ب   و، ده یه کی هه  مژوویه مانه له
ستی رۆحیی خۆمان   توانیمان هه  ئمه وجا که ئه.  وه بنووسینه
رخی  م چه ڵ ئه گه ندی و داخوازیی ماددی خۆمان له و پوه
''  رزگاربووین ئمه'': توانین بین  ده وکاته  ئهین، دا رکخه تازه

مکی  ب و، سیسته تی خۆمان هه وله  ده یه مان هه وه و، مافی ئه
مکی دمۆکراتی  ، سیسته م دنیایه ین له  قبووبکه تازه
بیرورای  رز له.  مک چاکتره موو سیسته هه  له زرنین که دابمه

  گرێ، واته رده رکرد وهس جۆر  کا مرۆڤ به. کدی بگرین یه
س جۆر  توانم به ڕزتان گوێ لبوو، ده به کم له یه ر قسه گه ئه
  :  وه مه رامت بده وه

ر وابین  گه م ئه ، به ، وایه ت راسته که قسه'': بم -١
 قبووی  یه وانه م زیز نابی و له که رامه وه دا تۆ له لره'' ! باشتره

، ''!ی که خر درۆ ده نه'': ر بم گه م جار ئه  دووهه-٢. ی بکه
  یه کورد هه. جون م، به  سیه-٣. ی  تۆ قبووی ناکه مه ئه
ی  ب و، وشه  ده کیان تووڕه ن، یه که  ده  قسه نوخۆیاندا که له

ب ئمه  دا، ده م س جۆره نو ئه وجا له ئه. کاردن خراپ به
م پارتی و  به. بژرین میان هه که  جۆری یه کردندا قسه له

  که. کوژن کتری ده کاردنن، یه ک به ی کوردیی، چه رکخراوه
ی  که ماشاده ، ته ڕه و شه ر هۆکاری ئه  سه وه ڕیته گه ده
  که ڕه شه ر بکرت و، کۆتایی به سه  چاره دوو وشه توانرێ به ده

کتری  کتیی و پارتی یه  یه زانی که مده من نه  واته. بھنرت
  ر باشه هه. ن که ردووکیان داوای ئۆتۆنۆمی ده هه هکوژن، ب ده

ر  سه کاندا، له ه) ٩٠ ( ر له گه  ئه چۆنکه!! ن ت ناکه وله داوای ده
ند  ت چه وله ر ده سه ب له کوژرا، ده) ٣٠٠٠(حوکمی زاتی 

 !!!. بکوژرێ

. ب زانا بت ڕاستی، مرۆڤی سیاسیی ده جا به
سووف  یله ب فه مرۆڤی سیاسی ده'':  فالتوون ده ئه

کان  ری کشه سه توان چاره سووف ده یله دا فه لره. ''بت
 بۆ  ی منه  دوا وته مه ئه. کدار ک چه بکات، نه

مۆ، توندوتیژی  چی ئه کانم، بۆ الوان و بۆ وه وه ته هاونه
ڵ  گه ت له تایبه ، به همنی باشتره. هنن کارنه ک به و چه

و   دوژمنیش، کاتک ئهر رامبه به. هاونیشتمانی خۆت
بگری و،  ک هه گرێ، تۆش ناچاری چه ده ک هه چه
ی خۆت  وه ته ڵ هاونه گه م له ی، به خۆت بکه رگریی له به

  .  پویست ناکا و تاوانه
  ڵ ئوه گه  له م و خۆشحام که که زۆر سوپاستان ده

   ... یه ندیم هه پوه
  واو ته              

  :تبینیی
  بۆ رادیۆ رۆژاڤای کوردستان ئاماده ٢٠٠٧ سای  بژهم گوتو  ئه
، هاوبیر شیالن کوردستانی  که رنامه ر و پشکشکاری به وژه. کرا
ر کاست بۆ رادیۆ،  سه نگ و مۆنتاژ  وتۆمارکردنی له کاری ده. بوو
، ٢٠٠٨سای .  نجامدراوه  ئه وه رزنجییه ن هاوبیر شوان به الیه له

 وتاری  ک زنجیره  و، وه ، تایپی کردووههاوبیر سیروان کاوسی
 ! وه ته دا بویکردووه  گۆڤاری کۆنگره مژوویی، له
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ری   داگیرکهی رژمی  هرشی دڕندانه ت به باره ی نیشتمانیی کوردستان، سه ی کۆنگره یاندراوه راگه

  !تی کوردستان  رۆژهه  لهمان که له کانی گه ر رۆه ئران بۆ سه
  
  !نی هژانیشتماناوها
  !ری کوردستان رتاسه  سه  و خۆڕاگری کورد له لی کۆیله گه

، ١٩٧٩سای   له وه زرانییه تای دامه ره  سه ر له ، هه  و سداره نجه زانی و ترۆر و  شکه ری ئران، رژمی نه رژمی داگیرکه
زار ژن و پیاو و منداڵ  یان هه ده ی رابووردوودا، بهی سی سا ماوه  و، له پاندووه ی کورددا سه وه ته ر نه سه وای به نگکی ناڕه جه

ت  روه سه ،  قه به سی سای ره.   وه  نگریسه م رژمه ی ئه رانه که  و، داگیر ڕخوازانه تی شه  قوربانیی سیاسه ته و الوی کورد، بوونه
ک و  رفی کینی چه  سه کرته ، دهمان که برێ و، پووڵ و داهاتی نیشتمانه  تان ده و سامان و کانزاکانی کوردستان به

  مان له که له ری گه ماوه رکوتی جه  و، سه نجه لی مۆدنی شکه لوپه  و، کینی که وره  و زیندانی گه شکرگه سازکردنی له
  . ری کوردستان رتاسه سه

یان  که ر رژمه ترسیی بۆ سه  مه ست به تیدا، هه وله ر گوشاری نوده رامبه به رکات، له ستانی رژمی ئران، هه ده  کاربه
دان و،  نجه ی گرتن و شکه پۆلکی تازه ، شه وه بنه ریی ده ماوه وڕووی بزاڤی جه ره تدا به نوخۆی رۆژهه ن، یان له که ده

  وردستاندا بهر ک سه نگ و تۆقاندن به زه وه تی ترس و شه ، سیاسه  که سته به و مه ، به وه نه خه  کوردستان رده بارانکردن له گولله
دان رۆناکبیر و مامۆستا و چاالکڤانی بواری ماڤی مرۆڤ و  سه کانی رابوردوودا، به مانگه ک له روه هه. وامیی رابگرن رده به
رزاد  ریفی، فه مال شه بدی، که ن، هانا عه بوودوه د سدیق که مه کاک محه رزدار.  کانی کوردستاندا گرتووه شاره نگییان له رهه فه
دنان  لی حسننژاد، هیوا بووتیمار، عه ن، عه رده روین ئه ، په فارزاده ناهی، رۆناک سه ر حوسنپه نوه ر، ئه نگهما که
کانی رژمی  ن مرۆڤخۆره الیه ، له یه  هه وه ری ئه گه  و، ئه نووسیان نادیاره  چاره دان که و گیراوانه ریزی ئه نپوور، له سه حه

  .هید بکرن ، شه وه  ری ئیرانه داگیرکه

  !ی کورد مدیده هاونیشتمانانی سته
یشتن  تیمان،  گه وایه ته چۆ و ماورانی و، تانکردنی سامانی نه  قه ستی و کۆتاییھنان به  بنده ی رزگاربوون له  رگه تاکه

ین  که مان ده که له ری گه ماوه کای جه ت ، داوا له وه ر ئه به له. خۆی کوردستانه ربه تی سه وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه  سه به
، ''رزگاریی بۆ کوردستان''،''ستیی نا بۆ بنده'' درۆشمی  ی وت، به وه ره  ده نوخۆ و له نجامدانی خۆپشاندان له  ئه به
  .  وه ینه ری کوردستان بده کانی داگیرکه ی رژمه تی دڕندانه رامی سیاسه  وه،''خۆیی بۆ کوردستان ربه سه''

مان  که له ری گه روه موو مرۆڤکی نیشتمانپه  و پارتی رامیاری و ناڕمیاریی کورد و کوردستانی و، هه موو رکخراوه  هه وا لهدا
  . جیھان یی له وه ته کانی مرۆڤی و نونه ی واژۆ، پشتگیریی خۆیان بۆ گیراوانی کورد، بنرن بۆ ئۆرگانه وه  کۆکرنه ین، به که ده

 !خۆیی کوردستان ربه رز و پیرۆزی رزگاری و سه ای بهبت ئ کاوه ر شه هه

 !خۆی کوردستان ربه تی سه وه زراندنی ده ران و، دامه و راماینی داگیرکه ره ، به وه بۆ پشه

                                                            

  ی نیشتمانیی کوردستان کۆنگره                                                         

                                                      ٢٠٠٨/٧/١٦  
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 :کامیل ژیر
 

 فا وشیروان  مسته نه

 یدا آه مانه  بنی هه له
نگاوی  هه.  ی زمانه آه یه.  یه ی رسته ، بنچینه وشه

دا،  وشه راستگۆیی له. دا آه زاران میله بینی هه  له مه آه یه
م  ش ئه ئه.  واتاآاندا  له ی راستگۆییه ردی بناغه به

   ناب آه فاوه وشیروان مسته  آاك نه  پایان به راستیانه
وتیش  رکه.  ی خۆی ناوبن کۆمپانیای وشه آۆمپانیاآه

 ناوی بازرگانی  ته ی آردووه) وشه+ آۆمپانیا  (  آه نییه
آانی یۆنان و  سووفه یله  فه ؟ آام له ی وانییه ئه. ی که پرۆژه
آان،  ره یامبه هپ و راست و پ ت و رۆژاڤا چه رۆژهه
کانیان   و پۆژه ی کۆمپانیایان بۆ بیرۆکه زاراوه

 .؟!  آارهناوه به
آانی رۆژی  وه  روونكردنه رنجکی خرا له سه
 - ی رۆژنامه  ی رۆژنامه)٢٢٥ ( ی ژماره٢١/٥/٢٠٠٨
چۆڕێ،  هار، راستگۆییان لده وری به ك هه ، وه٣  ڕه الپه

موو  هه ریكم له هش: ( یه م رسته وری ئه  هه واه گه
ویش هی   ئه آه) آتیدا ت و سامان و دارایی یه روه سه
بارانی راستگۆیی  سته شه  )ت آۆڵ خۆی میلله ( ته میلله
 و آۆمیدیای فآان  مه بارێ و ئاشكراآردنی گه لده

ست  ده ی به رآوته  هه ، آه له فکانی ماڵ و سامانی گه
.  یه وه ران و فایلدارانه آانی تکۆشه ئاوساوه  هه آک له یه
 و  ختیارانه  و به  و بایزانه سونه  و ره الالنه  جه ی آه ده
! ب؟  بۆ نه وشیروانانه ی نه  ئهب، آانیتر هه موو ئانه هه

 ملیون دۆالری هین  جا ده!! وا  و دووهه خۆ بانک نییه
و  آه  ڤده دی حه چاو سه  له یه  پاره وه ی ئه  آه؟ چیه

 و  سمانه  و ره بایانه  و آاره  و ئاوانه  و باجانه گومرگانه
؟ !دا یكه ندین ئانه  و چه  و پووشانه انهِر  و مه وتانه نه

آان ناتوانن  رمانگه ر فه گه ؟ مه ت بینای بۆ چییه حكومه
 آۆمپانیاآانی نۆکان و  ن؟ آه ده وارک هه آی ده یه

ی  ن، ئهرینب ویی پان و به نی زه نیسكان و ماشان، خاوه
آی  یه پۆه نی ته ب خاوه  بۆچی ده آۆمپانیای وشه

ن،  رنجبده  سه ئوه! ب؟ دۆنمی نه) ١٢٢(ی  بچكۆالنه
+ گردک + ملیون  ده:  وشیروانانه ر پشكی نه گه ئه

   و جۆره  به مب آه  آه نده وه آی پنج نھۆم، ئه بینایه
  م به ئه  یدی آه وانه ب پشكی ئه زایی ل بچۆڕێ، ده ناڕه

 ؟!ند ب شاگردیش رایانناگرێ، چه
 ملیۆنان   به یه ی وامان هه وره ناو شاعیری گه  به ، ئمه
آدا   ژریه آات و دوایی له ڵ ده دا تکه آه نو تووره  له وشه

ری بۆشی  آات و ماستاوچییان سه ریزیان ده
ی  ری شیعری تازه شنن بۆ هونه وه رسامیان راده سه
ی  ڕه ر الپه گه ن، ئه بكهِر باوه!   رلشواوه  سه هم رده م سه ئه

و  ر ئه سه له, ن  رابخه  شاعیرانه م جۆره آانی ئه دیوانه
 چۆن   یه پۆکه و ته ی ئیتر ئه ، ئه وه  جیان نابته  یه پۆکه ته

ر  گه ؟ یا ئه!  وه بته کی تیا ده آانی آۆمپانیایه ی وشه جگه
آی خۆی   و بینایه آه ر یه هآان ه  حكوومییه رمانگه فه
ی آوێ ِآان، قور زله  زله پارتمانته ن ئه ی خاوه ب، ئه هه
زگای  ده  له ؟ خۆ کۆمپانیای وشه!ری خۆیاندا سه ن به بكه
   آه متر نییه ندی آوردۆلۆجی آه به م و مه رده سه

  آرێ و له رج ده م زیاتریان بۆ خه یانجار له ده
تی  زاره ك وه وه! ن  چیتر ناآه هوالو چاپكردنی کتبیش به

و  ی ئه رمایه ی سه ر ده سه ك له یه توان به رۆشنبیریی نه
 !. آتب چاپكات نده وه  چوار ئه زگایه دوو ده

  و له و نووسینه له. یدا آه مانه بنی هه وشیروان له آاك نه
 لدوان   له  آه ی درآاندووه وه یدا، ئه آانی آه نووسینه

 و مزرانه  کی هزرانه انیدا، هیچ ناآۆکییهب خۆی و تاه
  تانه و بابه ریان له ش سه و دوانه ر ئه خۆ هه ده.  نییه 

موو   هه واته آه. ن وه تانه و بابه نگ ئه ته چ، یا به رده ده
کانیان  پۆڕه راو شین و شه آتی و هه آانی ناو یه توله آه ته

ی  آه هیات  حه ریسه كو بۆ هه ، به ین نییه بۆ حسه
ویش هی  ئه آه )  کتییه ت و سامان و دارایی یه روه سه(
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ل جار فا گه وشیروان مسته نه''
ر سه  له ، آه وتۆ دواوه کی ئه یه راستگۆیانه
  ئمه(آاتی خۆی وتی .  وتووه خۆیشی آه
 وه جووت سۆه آی به ڕین یه دوای راپه

 جووت آشه ی به وانه ئستا ئه)!.  وه هاتینه
آی جووت پوی ، یه وه ته  هاتوونه وه یشهِشر

 و ژر پیاندایه  نھۆمی له پازده- مۆدرنی ده
آی یه بابا چی له ، آه وه ته ور بوونه نزیكی هه

 ''.... یانه په برسیش زیاتر هه

ریفۆرم (آان   زاراوه بۆیه!  ی خۆمانه آه له سه  تروته له گه
  . و هیچیتر نیا بۆ دیكۆره ته) وئۆپۆزسیۆن

وتۆ  کی ئه یه ل جار راستگۆیانه فا گه وشیروان مسته نه
ر خۆیشی  سه  له ، آه دواوه
ی وتی آاتی خۆ.  وتووه آه
آی  ڕین یه  دوای راپه  ئمه(
  وه جووت سۆه به

ی  وانه ئستا ئه)!.  وه هاتینه
  وه یشهِ شر جووت آشه به

آی جووت  ، یه وه ته هاتوونه
  پازده- پوی مۆدرنی ده

 و   ژر پیاندایه نھۆمی له
،  وه ته ور بوونه نزیكی هه

آی برسیش   بابایه چی له آه
م  له.  انهی په زیاتر هه

و   ئه ینه گه  ده وه هاوآشه
با و   هۆی زۆربوونی ئاو و آاره یه مه ئه: ی نجامه ئه

آانی   بازرگانییه ی پرۆژه وه نی بۆ ئه مه سووته
 !. وه نه دانكه ئاوساوان ئاوه هه

و   شه ی باوو باپیرانی ئمه ؟ ئه ژار چیه ؟ جا هه!ژار  هه
  رآانه ئاوی مه و رۆژ بهراند  گوزه یانئه ر چرا نه به له
 ؟!ر سه برده یانئه نه

ل  وشیروان، گه ی آاك نه کانی دیکه راستگۆییه
 :ورووژنن پرسیار ده

   ملیون دۆالر بداته آوبوو ده الل له مام جه-
  وه جووت سۆه ر به ویش هه ی ئه ؟ ئه! آۆمپانیای وشه

 ؟! وه هاته نه
رب، چۆن  سه وزی له ی سه  همای ناوچه گردک آه-

 !کرێ ر ده سه خشینی له آین و فرۆشتن و به
  خشرێ به به آی حكوومی چۆن ده یه رمانگه بینای فه-
؟ !پی آام یاسا تک و به سه چ ده ؟ به!هلی آی ئه یه زگه ده
! ، دیوانی چاودریی داراییب یه رمانگه و فه رج ئه مه به
 !!وانیتر ر ئه سه ش به ی هه ئه

کی نۆک،  یه  آگه مبیستووه  ئستا نهمن تا-
ك  وه آات، آه ند و خوارده مه وه  ده نده وه ك ئه آۆمپانیایه

ب من  یا ده! خش؟ خشیب، گردک ببه گیسكکی به
  ، له م آۆمپانیایه آانی ئه نه بم و خاوه ه هه

 !.شبن آانی زی ره)نۆ(نی  ، خاوه وه یانه وره گه باپیره

رخۆشی  وشیروان، به آانی آاك نه یهپرژی راستگۆی
 -: ئایا آات آه ش دروستده و پرسیاره وت و ئه که ده

ر  به ، له و گرده ؟ تۆ بی ئه  گردی بۆچییه آۆمپانیای وشه
ی  ، وشه وزه ی سه ی ناوچه وه ئه

د  ك و سه تدا بونرێ و یه
، پ  ر چنگ وشه ێ و ههِبیبر
 .ن؟رب به یتر وه ك وشه یه به گه

ی  و رۆشنبیرانه ب ئه ده
ن، چ  آه  ده وه  وشه شانازی به

آیان ال دروستبب،  شبینییه ره
وایی  کات ببینن، بۆ دنه

  ، گورزکی وا له آۆمپانیای وشه
آی حكوومی و  یه رمانگه فه

تر  مه) ٣٠٥٠٠٠(وزی  گردکی سه
 دگیرترین  شاندراب له دووجا وه

ب  ده؟ یا !ندی شاردا شونی ناوه
ی ز و   وشه  به م آۆمپانیایه بم و ئه ه دیسان من هه

 و بۆڕی  یرانگه  خۆشترین سه  بكات به و گرده زیو ئه
ی  جاآه!. ق و پارآی ئازادی بدات ق چه رچنار و چه سه
 ؟! یه  آاری کۆمپانیای وشه وه ئه

  دا ده یه وه و روونكردنه ر له یدا هه آیكه  راستگۆییه له
  ت و له ی حكوومه پاره آان به یاندنی حیزبه ی راگه زگه ده(

ش  ئه) ژین ت ده ی میلله ر بودجه سه دارایی گشتی و له
م  ی ئه  تاآه-:ب وه دا ئه م راستییه  ئاستی ئه پرسیار له

ت  بابین میلله. ؟! ته نگی میلله م ب ده ربوون و ئه خونبه
ریی دارایی و ی چاود زگه ی خۆ ده ، ئه سراوه ستی به ده
رزنی و ئاسایشیش لی  له آانیش ده ته زاره ی وه قه
ی  و گورزه ر به رامبه ، به ئیتر جی خۆی نییه! ترس ده

تای ل بكات و  ی، ئاشبه آه  بینا نازداره ونرایه سره
 و گورزی  م گورزه  ئه نده رچه ؟ هه!ی داخات آه دوآانه
ر ئاوی  سه  به تییه نیا، پیاوه نیا و ته ش، ته آه گرده
آی یاسایی و  مایه  هیچ بنه چۆنكه!  وه رماوه گه
مک  ه  قه  نووآه لکدا به ر هه هه و له تییانییه وایه ره
ری قازانج  سه) آری هاوتا(وسا   و ئه وه شنرته وه ده هه

  !. وه سته ده خوات و سفر هیچ به ش ده و مایه
  !ی دا که انهم  بني هه فا له  مسته وشيروان  نه
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   براکوژیی له''

 وه  گیانی یه
  و  ره به 

  ''براکوژیی زمانی
  

  ئاگر بکات،   یاری به  وی ناشییانه ئه       
 سووت  ده که ئاگره  گی ر خۆی به هه      

   به ، چۆنکه وه يدانه م مه  ئه دا بێمه م کاته کرد له ده زمنه حه
؟ کورد  م چارچييه ، به يراوهستمگ  ده وه تێکی ديکه ند بابه چه

يت،  يکه ر نه گه گرێ، ئه ت ده خه  و يه ڕه شه''  گوتوويانه
،  گرتووه ی منی نه خه ر يه ش، هه ڕه م شه ئه. ''تگرێ خواده
نی ساڵ خه که ڵکو  وانيی کوردی بووم، به ريکی زمانه  سا
 م ی ئه وه ک ئه ش، وه مه ، ئه کی گرتووه يه وه ته ی نه خه يه

 بێکاريدا بێزار  واوبێ و، له موو شتێکی ته هه ، له کورده
  وه مه تاڵی پێ باشتر بێ و، له  به ڕی له بووبێ و، شه

. ''سۆرانی و بادينانی''زاری  قۆچی شێوه ڕه  شه وتبێته که
   که  ڵگيرسێندراوه وه هه سه  که٥٣ڕێی  ش له که ڕه شه

خواستی  ، به)سمی ره(يدابوونی زمانێکی ديوانی   په پێيانوايه
ند حيزبێکی باشوور  ی چه رکرده زۆری دارێی سه وان و،به

کانی،  نگره  اليه که'' کگرتووی ئيسالميی يه''نێوياندا  و، له
تی زمانی کوردی   خزمه هيچ رۆژێک بيريان له

   له که'' الم سه''بێژن  باتی رۆژباش ده  و، له وه ته کردووه نه
و ، نه اتووه ه وه ی عيبرييه'' شالۆم'' کی  يه ڤ که وشه/ک س
 Salute ی التينی و Salutareڵ  گه  له  و، نی کوردييه سه ره

 کن، گی يه نسی هاوڕه ڕه  ی فهSalutی ئينگليزی و 
) ٥٣(و  نێو ئه  له بينين  که ده ته فه ڕاستی جێی داخ و خه به

کان،  تی حيزبه سه ر ده  به نا بردنه  په   به دا، که ره واژۆلێده
ی  وه ته ر نه سه پێنن به وێ زمانێکی نووسين بسه يانه ده

سانێکی  زمانێکی ستاندارد، که  به بووه  هێشتا نه کورددا، که
ش وای  ڵوێسته م هه ئه.  روون پاکيشيان تێدايه دڵسۆژ و دڵوده

 باکووری  ر به ی سه ڵه ک حيزب و کۆمه  هێنده له
و ئينستيتۆی کورد  KNK  که نه ک که کوردستانيش کرد، وه

ڕاندن و  رپه  سنگ ده ونه وانيش بکه  ئه رلين، که  به له
ش ئاگری ناکۆکيی  مه رخستن و، به کانی و خۆده ره ربه به

ش  ی کوردی پێ گه وه ته ن و، چاوی دوژمنانی نه خۆشتربکه
ر بۆ  ن، هه ش بکه شوڕووتی کوردی پێ ره ن و، دڵی ره بکه
'' دووستاندارديی زمانی کوردی''پ و زوڕنای  ی، ته وه ئه
  .ڕ  گه وێته بکه

  وره کی گه ترسييه  مه ست به ی خۆم هه وه ر ئه به جا له
،  وه لێک هاوبير و دۆست و ناسياويشه  گه م و، له که ده

م، وا   ده وه يه م باره  بيروڕای خۆم له روونرالێم که ربب
  .نگ  ده ناچارم بێمه

ه م چه  ئه  بێژم کهوێ مه موو شتێک ده  هه ر له به ی  ند دێ
ڵکو  وڕۆم نين، به ی ئه ر قسه ، هه دا جێيانگرتووه م گوتاره له

واری  خوێنده''ی   ناميلکه  و، له رمه وبه مه  ساڵ له٥٢ی  قسه
رکووک   که  دا له١٩٥٦ ساڵی   له که'' زمانی کوردی به

. ، لێيدواوم غدا چاپکراوه  به دا له١٩٥٧   و، له نووسيومه
م  رده  به  دێنه دا که ڵستانه رهه و به پاڵ ئه وێدا و، له له

بوونی زمانێکی  زمانی کوردی، گيروگرۆی نه واری به خوێنده
زراندنی  رچاو و، پێشنيازی دامه  به ته کگرتووم خستووه يه

م ) وانی کادێميای زمانه ئه(وانی   زمانه–کۆڕێکی زانياريی 
  .  يه م کێشه  ئهری سه ريکردنی چاره  بۆ رێبه کردووه

:ز به مال نهجه  
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   دا له١٩٨٧ساڵی   له ، پاش سی ساڵ، واته يه و ناميلکه ئه
ميش،   و بۆ جاری سێيه وه ته کی دی چاپکراوه سوێد، جاره
رويج   نه  دا، له٢٠٠٧   له نجا ساڵ، واته پاش په
ی نيشتمانيی  کۆنگره''کانی  ڕه  ماڵپه  و له وه ته کراوه ئاماده

  و''ميديا''ی  نامه فته  هه و''نکوردبوو ''و'' کوردستان
و  توانێ له وێ، ده سێک بيه ر که  و، هه يه  دا هه''رتۆک په''

  .کی بۆخۆی لێ چاپ بکات يه  رايبکێشێ و وێنه وه ڕانه ماڵپه
ژێر نێوی   دا و، له١٩٧٤ساڵی  ش، له مه  له بێجگه

  وانيم له دا، باسێکی زمانه'' کگرتووی کوردی زمانی يه''
وکراوه ا، لهڵماني ئه کێتيی  يه(''  نوکسه''کانی  ريزی ب
ياند،  چاپ گه به'' وروپا  ئه ييی خوێندکارانی کورد له وه ته نه
رکردنی  سه  بۆ چاره رانه ستپێشکه شداريکردنێکی ده ک به وه
  ی که وروپاييانه و ئه ی ئه وانه  پێچه  و، به م گيروگرۆيه ئه
، زمانی  وه زانينه نه  ريکی زمانی کوردی بوون و، له خه

زاری کرمانجيی  ر دووشێوه  سه  به شکردووه کوردييان دابه
زاری  ، شێوه وانه  ئه باکوور و کرمانجيی باشوور دا، چۆنکه

کوردی  کی و لۆڕی، به و له) زازاکی( کرمانجکی –گۆرانی 
زاری  دوو شێوه شکرد به نازانن، من زمانی کورديم دابه

) راست نێوه(وور و کرمانجيی ناڤين کرمانجيی باک: کی ره سه
  –کرمانجيی باشوور و گۆرانی : نيشت زاری الته و دوو شێوه
ی چاالکی  باره ش، له شکردنه م دابه ئه). زازاکی(کرمانجکی 

ی  باره ک له ، نه زارانه و شێوه  بوو به وه و فراوانيی نووسينه
 و کان، يان ناگرنگيی ئه کييه ره  سه زاره گرنگيی شێوه

موو  نا هه گه م دراون، ئه ڵه قه نيشت له الته  به ، که  زارانه شێوه
زمانی   له شێکه  و به يه زار و بنزارێک گرنگيی خۆی هه شێوه
  .کوردی
ژێر نێوی  ڵمانی له زمانی ئه  دا، وتارێکم به١٩٧٥ساڵی  له

 Die Schriftsprache derکان  زمانی نووسينی کورده''
Kurden) (به وانيدا که پيديای ئێرانه ئينسيکلۆ له   

Iranica  Acta١٢٢ – ٩٧، ل ٢ژ  ( نێوبانگه به( ،
وکرده کانی  ی دواييدا، هۆيه که مه رهه ردوو به  هه  و، له وه ب

 زمانی  تيی له تايبه  زماندا و، به زارم له يدابوونی شێوه په
نێوان  کم کرد له راوردکارييه رچاو و، به  به کورديدا خستنه

ی مۆرفۆلۆژی و  باره دا، له که کييه ره  سه زاره دوو شێوهر هه
لێک   و، گه وه ناسی و رێنووسه نگناسی و رێزمان و وشه ده

  ردوو شێوه ی هه وه ڕوو بۆ لێکنێزيککردنه پێشنيازم خستنه
ک و،   يه رگرتن له ک و، سووتوه يه  له که کييه ره  سه زاره

  له. کاندا نيشته ه الت  زاره ڵ شێوه گه گونجاندنيان له
   له که'' ی زمان کورد و کێشه''ژێر نێوی  وتارێکيشدا له

ڕی ساڵی  ، مانگی پووشپه٣٨  ژماره''  کۆنگره''گۆڤاری 
ی  نامه فته  هه ، له)ی زاينی٢٠٠٦جۆنی ( ی کوردی ٢٧٠٧

 ١٣/٦/٢٠٠٦وتی   و رێکه٢٤٤  ژماره''  ميديا''
وکرايه ی  وه  بۆ نێزيککردنهم ک پێشنيازی ديکه ، هێنده وه ب

ی  وه جياکردنه:   بۆ وێنه .رچاو  به کان خسته  زاره شێوه
 کاتێکدا  نێ له پێدانيان، ته  نيشانه  به  و مێينه زی نێرينه گه ره

ک  بێ، نه  نرخێکی رێزمانيی هه يه وه و جياکردنه  ئه بێ که
و   ئه نێر دابنرێن، که  مێ، يان به رد، دار، به ی، مێز، به وه ئه

ها، وازهينان  روه هه.   نرخێکی رێزمانيی نييه يه وه جياکردنه
ک بۆ  ک هۆيه ش وه مانه  پاشکۆی ناپێويست، ئه له

  .هاسانکردنی زمان
تا   هه وه مانه رده و سه  له يه وه ز ئاگام لێبێ، ئه ی ئه وه ئه
، شتێکی نوێی   که وانيی زانستانه مێکی زمانه رهه وڕۆ، به ئه

رچی،  گه ئه.  کراوه  نه وه ره ی سه و کارانه ر ئه  سه خستبێته
کی پان و  يه نێوچه ق، له به ساڵی ره ڤده ، حه  ساڵه١٧  مه ئه
تێکی زۆر باش  رفه رينی باشووری کوردستاندا، ده به

م  ر ئه گه بێگومان ئه.  و کاره  بۆ کردنی ئه وه  پێشه ته هاتووه
ڵێنی ناڕاست و  هو ب'' براکوژی''ڕی  شه ، به ساڵه ڤده حه

ی  ڵکی کوردستان و حيزبحيزبێنه نووسی خه  چاره دانه گوێنه
 زمان و  ر و ئاوڕێک له  سه ته برايه  نه رانه ماڵوێرانکه

  کی زانستانه يه شێوه  و، به وه ته نگی کورد بدرايه رهه فه
کانی زمانی کوردی  زاره ی شێوه وه وڵی نێزيککردنه هه

می  وانيدا پسپۆڕ و، سيسته زمانه  لهن مرۆڤی اليه  له بدرايه
   به ، بگۆڕدرايه وه تييه مه ڕه  هه خوێندنی زمانی کوردی، له

توانرا  وڕۆ ده وا ئه م، ئه رده ی سه رده روه مێکی په سيسته
و   زمانێکی ستاندارد بۆ زمانی کوردی بکرێت و، ئه باس له

ن،  يريبکه پشتگ ستان داوا بکرێ که ده  کاربه کرا، له  ده له حه
 .پێنن ڵکدا بسه ر خه سه تی به نووسينێکی تايبه ک شێوه نه

 دواون،  م باسه  له  تا ئێسته ی که وانه موو ئه ، هه ئاشکراشه
. زانن ک شت ده  يه زمانی نووسين و زمانی ستاندارد، به

ک جار زمانی  ، هێنده راسته. خات رده زانييان ده ش نه وه ئه
لێک  ر گه م هه ک شتن، به د يهنووسين و زمانی ستاندار

 زمانی ستانداردی   نييه وه بوو، مانای ئه زمانی نووسينی هه
.  فارس  وترک زمانی ستاندارديان نييه:  بۆوێنه.   يه هه

م  ، به يه  زمانی نووسينيان هه زار ساڵ پتره کان هه فارسه
ريی  فارسيی ئێرانی و فارسيی ده ( زمانی ستاندارديان نييه

کان  ، ترکه)فغانی و فارسيی تاجيکی سێ زمانی نووسينن هئ
، ترکيی  يه شت زمانی نووسينيان هه  هه–وت  حه(
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  کانی کۆنه  زمانی نووسينی ترکه ش جۆره مووڵی و شه سته ئه
  ).کانی ئێران سۆڤێت و، زمانێکی نووسينی ترکه

ک فارس و ترک، زمانی   کورديش، وه ، شايانی باسه
.  يه  زمانی نووسينی هه ڵکو دوو جۆره ، به ستانداردی نييه

، ''جووت ستاندارد''ڵين  س پێيده ک که نده  هه ی که وه ئه
  وه تييه رپرسياره  نابه زانی، يان له  نه  و، سا يان له راست نييه

زارێکی نووسينی کوردی، جارێ   هيچ شێوه دێ، چۆنکه
کی باشوور و شێ به  له ی که مه  ئه نه.  ستاندارد  به بووه نه

   به ڵه  هه نووسرێ و، به تی کوردستاندا پێيده رۆژهه
کورديی ''گوترا  م و، جاران پێيده ڵه  قه درێته ده'' سۆرانی''
زاری جزير و  ی شێوه ر بنچينه سه  له ی که وه  ئه و، نه'' تی په

کانی باکوور و رۆژاڤا و   کورده شێک له  و، به بۆتانه
   به ڵه  هه نووسن و، به  و مووس پێيدهسؤڤێت و بادينان کۆنه

زمانی . برێ، هيچيان ستاندارد نين نێوده'' بادينانی''
باری رزمان و   چ له گوترێ، که  ده و زمانه ستاندارد، به

باری  سازی و چ له باری رسته نگناسی و چ له باری ده چ له
کی  یه ، شوه وه باری رنووسه ناسی و چ له وشه

س  رکه ستکاری و هه رگرتب و، شوای ده  وهستووی قاببه
و  ر به ش نووسرا، هه و زمانه  به ب، که بۆخۆیی نه

بی  ره کانی نووسينی عه زمانه ش له مه  ئه. بنووسرێ یه شوه
بينرێ و،  دا ده لێک زمانی ديکه ڵمانی و گه و ئينگليزی و ئه

ه وه کێشه موو اليه هه له ر  گه کرێ، خۆ ئه ويی ده  پێ
کادێميای  ڕێی ئه وا له پێويست زانرا، ئه گۆڕانێکيش به

کی  يه ه و ش پاش لێکۆڵێنه وه کرێ و، ئه  ده وه وانييه زمانه
ياری حيزبه ک به ، نه)قووڵ(ن و کوور  درێژخايه و  ئه. کان ب
  تاڵيان به ، ئاشبه'' شاهانه''رمانێکی   فه  به ی که حيزبانه

 فيفتی فيفتی پارتی   و، بهکرد'' کۆڕی زانياريی کوردستان''
م   ئه دياره. ردوو الياندا ر هه سه  به وه کێتيی، باريانکرده و يه
ردوو   هه  باسکران، له ی زمانی ستاندارد که تکارانه تايبه
 زمانی نووسين و  ته  بوونه دا نين که که  کوردييه زاره شێوه

وکردنه کان و  ماشای رۆژنامه رن ته ، وه ر بۆ وێنه هه.  وه ب
  نووسرێن که  ده زاره و شێوه  به ن که  بکه و چاپکراوانه ئه

نووسێ  کێک ده  يه ته وه ، ئه''سۆرانی''گوترێ  پێيده
نووسێ  کێک ده يه. ''چم ئه''نووسێ   ده وی ديکه ، ئه''چم ده''
ريدا  سه به''نووسێ   ده وی ديکه ئه'' وتم ريا که سه به''
  وی ديکه ئه'' ر نگه ره زه''نووسێ  کێک ده يه. ''وتم که
ينگه''نووسێ  ده دراو وه''نووسێ  کێک ده يه. ''ر زێ ، ''رگێ

: نووسێ کێک ده يه. ''رگێرڕاو وه''نووسێ  کێکی دی ده يه
،  مه ئه. ''ن يه ئه''نووسێ  وی دی ده ئه'' ن ده ده''
، ''بادينانی ''  نێويانناوه زاری باکووريشدا که شێوه له
ه.  خراپتره'' سۆرانی''ی  مه  له ه وبگر روايه هه کردنی  وينه پێ

  يه ردێکی ديکه ش ده وه بار و جێگرتووش، ئه رێنووسێکی له
  ئێدی، زمانی ستانداردی چی؟ . س ئاشکرايه موو که هه و له
 و،  وه خۆيه ک جار له وجا زمانی ستاندارد، هێنده ئه
ی، کولتووری، ئاين ( وه رجێکی نێوخۆييه لومه هۆی هه به

ک  بێ و، هێنده دروستده) هتد.... بازرگانی، رامياری 
  وه تێکه وڵه تدارانی ده سه ن ده اليه زارێک له جاريش، شيوه

ن  اليه ، له يه زمانی ديوانی و، جاری واش هه کرێ به ده
  وه رانه روه ران و هۆزانڤانان و هۆنه زانايان و نووسه

رخۆ  سه ، له وه نانهکان و داهێ زاره ی شێوه ر بنچينه سه له
کان و  ی قوتابخانه رده روه ڕێی په کرێ و، له دروستده

  ره کرێ و، به ن ده خاوه ، به وه ياندنی گشتييه ی راگه ستگه ده
،  وتانه ڵکه م رووداو و هه ئه. گرێ  شوێنی خۆی ده ره به
ی کورد، به به له م  ئه. هاتوون ر زمانی کوردی نه سه ختی ش

زمانی ئينگليزی،  لی و به سه روته تێ شم به باسه
زمانێکی  له زمانی کوردی،''ژێرنێوی  مينارێکدا له سه له
 کۆنفرانسێکی  ، له'' بۆ زمانی نووسين وه ڤۆکييه ده

ی سۆربۆنی  ن زانستگه اليه ييدا پێشکێشکرد، له وه ته نێونه
ژێر  سترا، له  دا به٢٨/١١/١٩٩٣   له ، که وه ه) پاريس(

م  ئه. ''زار و ساڵی دوو هه ره کوردی بهزمانی ''نێوی 
   که مينارێکی ديکه ڵ سه گه ، له وه  ئينگليزييه  له ميناره سه
ژێرنێوی  له'' رلين  به جڤاتی کورد له '' ڵمانی له زمانی ئه به
 دا ١٩/٩/١٩٩٧  له'' کورد، مێژوو و کولتووريان''

،  تيپی التينی و  کوردی و به ، کراون به پێشکێشمکردووه
مووڵ،  سته  ئه  له وه'' ئاڤێستا''نيی  مه ی چاپه ن بنکه اليه له
وکراونه هاری ئه  به رگدا و له ک به يه له   . وه ته مساڵدا ب

   نێويانناوه ڵه هه  به ی که نووسينه م شێوه ، ئه راسته
تيی  تايبه ، به وه ی رابوردووه ته سه له' 'سۆرانی''
ک  يه ندازه سی، تا هه که تی تاکه هخزم نجاساڵی دواييدا، به په له

   بووبێته ی که وه  ئه ته يشتووه گه م نه ، به وتووه پێشکه
سدا،   مليۆن که٤٠ر  سه پێندرێ به ستاندارد، تاکو بسه

م  ن، ناتوانن به  مليۆن کورد هه٢٠  ت، چۆنکه تايبه به
نووسرێ  ی پێده يه'' سۆرانی''م   ئه ی که رێنووسه
و  ڵی رابێن  وچێژی ئه گه ی بتوانن له وه بۆ ئه،  وه بخوێننه
ئێدی چۆن .   نووسراوه زاره م شێوه  به ن که  بکه رزه  به وێژه
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م  ڵکی باکوور له ش بۆ خه و رێنووسه فێريبن؟ فێربوونی ئه
  . کراوه بوو نه دا، نه رۆژه

وبوونه ، هه هێژای گۆتنه و  ی ئه ی تکانامه وه ر پاش ب
ولێر  تی هه ستانی حکوومه ده  کاربه بوو به درا  که سه  که٥٣

و  ک وتار له يه کان، ژماره و سلێمانی و دهۆک و حيزبه
وبوونه وه يه باره و   هێندێکيان بۆ پشتگيريی  ئه ، که وه  ب

تيش  ت سووکايه نانه شێکياندا، ته  به  له  بوو، که يه تکانامه
باکووری تکێشی بادينان و  حمه ت و زه رۆمه ڵکی به خه به

ی رۆشنبيری   سێره ش دياره وه  ئه کوردستانيش کرابوو، که
 خۆيان  دا که  پێشانده سانه و که ريی ئه روه ی نيشتمانپه و پله

استی کورد  ده  به کردووه   و قسه موو ئه وێ هه دا نامه لێره. م
وتاريکی  بێژم، له  ده  پێش چاو، لێ هێنده وه  بهێنمه ناشرينانه

وکرابووه ند ماڵپه  چه  له ، کهدوورودرێژدا ،  وه ڕێکدا ب
کانی   قسه می عوسمانی، که رده الکانی سه ک مه کێک، وه يه

ميش، بێ  ئاخنی، ئه بی ده ره ی عه وشه ست، به به مه خۆيان به
وروپايی  ی ئه لێک وشه  گه کانی به چاوێنی بێ، پالر و توانجه

و چی و '' تيڤمۆ''و '' نت رگيومه ئه''ک  سواخ دابوو، وه
وروپايی تێخستبوو،  ک ئه ی هێنده چی و، خێراخێراش، قسه

واريی  ، خوێنده که  باشه  کوڕه لمێنێ که ی پێمان بسه وه بۆ ئه
يشی له يه وروپايی هه ئه ی  وانه  ئه  که  وه کردبووه  نه وه  و، س

 و، زمانی کوردی  وه نه که کێتيی زمانی کوردی ده  يه بير له
  ، به وه ته ک نه  يه ی کورد به وه ته زانن و، نه ان دهک زم يه به
،  ه'' پان کورديست''ی  م وشه  ئه که. نێوببا'' پان کورديست''

ی  ته کانی سه سته کۆتايی شه مينجار و، له که بۆ يه
می شای لێخراوی  رده رابوردوودا، سيخوڕێکی ساواکی سه

  ، له وه ه'' ماکان''نيی  مه نێوی خواسته ئێران، به
زمانی فارسی دژی کورد نووسيبووی،   به کدا که يه ناميلکه

ی  فسانه ئه(''  خلقهای ايران فسانه ا''رنێوی  ژێر سه له
هيد  دژی شه کارهێنابوو له ی به يه م وشه  ئه،)النی ئێران گه
 مێشکی بۆشی خۆی  ی به وه حمانی قاسملۆ، بۆ ئه وڕه ئه

  وڵکو هۆزێکن  نين، به وه ته  نه  کورد گوايه لمێنێ که بيسه
ت زاری ترکيی  نانه  و، ته زارێکی فارسييه يان شێوه که زمانه
کاکی . م ڵه  قه زارێکی فارسی دابووه شێوه ريشی به ئازه

م   ئه  بزانێ، که وه بێ ئه  بازی خۆشمان، ده''نت رگيومه ئه''
، هيچی  والوه  به کی کاڵفامانه  عێراقچێتييه ی وی، له قسانه

م بێ  وروپايی، به ک ئه کانی هێنده  قسه نێ و، که يه ناگهدی 
ند ساڵێک   چه ، با بزانێ که وه يه که  نووسينه خاته ، ده بۆنه
ڕێنووسی زمانی   له وه ک کرايه  چاکسازييه ر، بير له وبه مه له
مسا و  ڵمانيا و نه کانی ئه رمانيسته ، جه مه ڵمانيدا، بۆ ئه ئه

راليا و خوارووی  رگ و ئۆستهمبۆ سويسرا و لۆکسه
کی  يه  و، ماوه وه ند جار کۆبوونه ند جار و چه فريکاش، چه ئه

ر گۆڕێنێکی  سه ش له وه  کرد، ئه وه باره زۆر وتووێژيان له
 و، ''رمانيست پان جه''گوتن  سيش پێينه م و، که کجار که يه
ياره که وکرانه  ب  پێی  ک قوتابخانه ، هێنده وه کانيش ب
م  رده  به  خرايه ناچاری که به نجامدا، کێشه  ئه بوون، له ينهراز

ی  کی باش پێوه يه ، ماوه ڵمانيا که رزی ئه ی به دادگه
لێک پسپۆڕان گرت و،   راپۆرتی گه ريکبوو و، گوێی له خه

ياريدا له ستکاريکردن، ئه پاش ده   .ری سه وجا ب
وێ و  کانی، بيانه ره  نووسه شدا، که و وتارانه ر له هه

ستێکی عێراقچێتيی، يان  هه کانيان له وێ، قسه يانه نه
کی  تييه ، دوژمنايه ڕيوه رپه  ده وه بانه ره کی عه ئيسالمچێتييه

درێت و،  ر رێنووسی التينی پێشانده رامبه ست به زۆر خه
کی   الساييه مه ، ئه درێت، وا پێشانبدرێت که وڵده  هه زانانه نه
  مانه  ئه ر کورد، که سه بهی قوڕ  هه.  تاترکييه ئه

 مێژووی  ، ئاگايان له زانانه م نه ئه. کانی بن واره خوێنده
 پاش  ر له رۆشنبيرانی کورد، هه.  رێنووسی کوردی نييه

نێک پێش ئه وه مه که نگی جيهانيی يه جه تاترک،   و، سا
  م کاره نگی ئه پێشه.  وه ته ڕێنووسی التينی کردووه بيريان له

يلی   کوردێکی فه  که-  گه باشه ( د باشقه ممه دان محهوانشا ره
د موختارجاف و  حمه هبی و ئه و تۆفێق وه) رۆشنبير بوو

راخی و  ت قه هجه د به حمه مالی عيرفان و ئه جه
  که(عيدی کوردستانی بوون  کان و دوکتۆر سه درخانييه به
 ئاينی  ر به ييی گۆرانی و سه می دواييان کوردێکی سنه ئه
 عێراقدا  ب له ره رانی عه  بوو، داگيرکه وه م ئه  به).يانی بوود
ک شت و،   يه  به تييان کردووه تی و ئيسالمه بايه ره  عه که
  ن، به به کاريده کيک بۆ لێدانی کورد به ک کوته وه
ستان و،  دژی وه  ی ئيسالمچێتيی له''نت رگيومه ئه''

لفوبێی التينی،  ردنی ئهڵبژا يان وا و، هه مه ئه. داپێی رێياننه
ر  به تی، بۆ نووسينی کوردی، له لفوبێی رۆژهه جياتی ئه له
، يان ئێدی  وه ب جيابکاته ره  عه  کورد خۆی له  که  نييه وه ئه
قورئان . بێژن مان ده ک ئه ، وه وه توانێ قورئان بخوێنێته نه
بێ   ده وه ر ئه به ن، له  کورد تێيناگه  و دياره بييه ره زمانی عه به

   و، به وه  کوردی بخوێندرێته کوردی و، به بکرێ به
ک  زمانی کورديش، وه.  وه مێشکێکی کوردی، لێکبدرێته

تی و  فراندوويه ، خوا ئه ر زمانێکی ديکه بی و هه ره زمانی عه
و  ش، ئه وه  له بێجگه.  متر نييه  که کانی ديکه  زمانه هيچی له

 وبی  ره لفوبێی عه ئه ''گوترێ يده پێ ی که لفوبێيه ئه
.  هی ئيسالم  و نه ب بووه ره لفوبێی عه  ئه ، نه''ئيسالمی
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  وه ره وبه مه  چل ساڵ له ک له بی، وه ره لفوبێی عه ئه
،  کان بووه که لفوبێی ئاراميی جووله تدا ئه ڕه بنه ، له گوتوومه

  به لفوبێی عاره  ئه  بوو به وه  گۆڕانێکه پاشان به
وێ،  يه لێک ده ش بترازێ، کاتێک گه مه له. انک رسته بتپه
  ی خۆی دياريبکات، ناچێ له که ک بۆ زمانه لفوبێيه ئه

ر  گه خۆ ئه. بکات  وکاره ئه س، ڕکی که ويستی، يان له خۆشه
  تيی يه مژه  گه ک ، وه تييه يه مژه وه گه  بکات، ئه وه ئه
  کانێی رێنووسی التينی بۆ زمانی کوردی، به ره ربه به
بێ  بۆ رێنووسی کوردی، ده.  جانه ی بێ وه'' نت رگيومه ئه''
 فێربوونی سووک و هاسان بێ  ڵبژێردرێ که ک هه لفوبێيه ئه

دا باش بگونجێ و،  که نگناسی و رێزمانی زمانه ڵ ده گه و، له
ه پێی  کانيشی، به نگه ی ده م بێ و، وێنه ی که خاڵ و چوک
 :  واته. م بگۆڕێ ۆر کهگۆڕێ، يان ز دا، نه وشه شوێنيان له

 چوار  يان به که ر يه هتد، هه... ف، ڤ، چ، ح، خ، ب، ت، 
تادا،  بنه ڕاستدا، له نێوه تادا، له ره سه له(نووسرێن   نه وێنه
لفوبێ  و ئه  ئه ده...)  جۆرێکی دی   به که ر يه نێ و هه ته به

ک  ، نه لفوبێی التينييه  بۆ زمانی کوردی، ئه  گونجاوه هاسانه
،  م کردووه وه  پێشنيازی ئه مێکه ش، ده وه  له بێجگه. ئارامی

هS و C جياتی   له که  و Chژێر، بۆ چ و ش،   له  ی چوک
Shبزرۆکه  بنووسرێ و واز له  ) i (و  بهێنرێ و ئه)i (له يه   

  eeدوو   ێ به  کاتێکدا که کارببرێ له به) ی(جياتی 
و   ئه ردی باکوور، نه ملوێن کو٢٠،  شايانی باسه. بنووسرێ

  ، که  خساوه يان بۆ ره رجه لومه و هه  ئه  و، نه يه يان هه بواره
 ببن، تا بتوانن  تييه  رۆژهه م تيپه بچن فێری ئه

وه و  ت بخوێننه ڵکی باشوور و رۆژهه کانی خه نووسينه
لفوبێی کوردی،  بێژم، تا ئه  ده وه دڵنياييشه به.  زای ببن شاره
خرێ،  کنه ی رێنووسی التينی بيرازکراو، يه نچينهر ب سه له

ک و زمانی  يه کان له زاره ی شێوه وه باسی نێزيککردنه
،  مه ستيشم له به مه.   ئاش وايه ن به وه ک ده روه ستاندارد، هه

  تييه لفوبێ رۆژهه م ئه جێ ماڵئاوايی له ستبه  ده  که  نييه وه ئه
لفوبێی التينيی  ، ئه وه نی ئهشا ڵێم، شانبه ڵکو ده ين، به بکه

 و پێی   کايه بهێنينه) ستکاريکراو و بيرازکراو ده(چاککراو 
 .بنووسين

ک ستاندارد،  نووسينێک وه پاندنی شێوه ، سه وه ر ئه به له
لێک کاری   گه تی، که تايبه  و، به دا کاتی ئێسته له

ی  کێشه: ک ڕاندنن، وه ڕوانی راپه ن چاوه نووسساز هه چاره
 و، پشتگيريی  کانی ديکه  داگيرکراوه رکووک و نێوچه هک

ت و باکوور و رۆژاڤای   رۆژهه  له ی کورد وه ته باتی نه خه
ڵکی  واکانی خه ڕه هاتنی داخوازييه وه نگه ده کوردستان و، به

رێتی و،  به ڕێوه ڵيی به نده دژی گه رێمی باشوور له هه

لکوژيی   گه کيميايی بهکی  نفال و چه وڵدان بۆ ناساندنی ئه هه
ر  رامبه ڵوێستی کورد به ستنيشانکردنی هه  کورد و، ده له
ڵ عێراق  گه وێ له يه مريکا ده  ئه ڤانی، که ی زێره يماننامه په
کانی  رگريی بۆمبارانکردنی سنووره ستێ و، به بيبه

،  وه و ن رژێمی ترک و فارسه اليه باشووری کوردستان له
وا،  هتد، ئه..  ژنان و  کوژی له هش کانێی ره ره ربه به
،   وه ی زمانی ستاندارده کێشه ڵک به ريککردنی خه خه
،  والوه زيان به  له ک کرابێ بۆی، کارييه ی هيچ ئاماده وه بێئه

موويان،  ر کورد هه گه خۆ ئه. ی نابێ نجامێکی ديکه هيچ ئه
  عێراق و موويان له ر هه ، يان هه  عێراقدا بوونايه ر له هه

ک   هێنده ، به نووسينه م شێوه کرا ئه ، ده ئێراندا بوونايه
رچی  گه ئه. زمانی ستاندارد ، بکرێ به وه چاکسازييه

ته ن له ش هه زاری ديکه شێوه م رێنووس  ، به م دوو و
،  نووسينه م شێوه  ئه کی زۆريشه يه  و، ماوه که ر دووال يه هه له
 و کورد  ر بهاتايه گه  ئهخۆ.برێ کار ده ردوو الدا به  هه له
موو   و، هه تدا بژيانايه وڵه ک ده سنووری يه موويان، له هه

 و،  لفوبێ و رێنووس بوونايه ک ئه زای يه شاره
  ر و وێژه کنيک و هونه زارێکيان، زمانی زانست  وته شێوه 

کی  يه ڤۆکی وشه ده: رنج سه(ڤۆکی   ده ش وانی ديکه ، ئه بوايه
ش  مه و ده وا ئه ، ئه بوونايه)  م ه ده/ڤ ۆکی دهم  بۆ ده يه ديکه
م کورد  به.  زمانی ديوانی  بکرێته زاره و شێوه کرا، ئه رده هه
 و، سنووری  شکراوه تی دابه وله کی بێ ده يه وه ته نه

ته پارچه  و،  شکر گيراوه  تانک و تۆپ و له ی به که کانی و
يش''رێمی  التی هه سه ده و سێ  خوا، له ، نامه''سێ باژێ

زمانی   هيچ ئاوڕێک له ساڵيشه ڤده ڕ ناکات و، حه  تێپه شاره
رکووکدا، دوو   که  له  و، پێنج ساڵيشه وه ته دراوه کوردی نه

ه رده روه رتۆک و، دوو جۆر په  په جۆره کرێن و،  وده  پێ
واوی  ته ی کوردی به رستی، دۆکه په ماڵه  و بنه حيزبحيزبێنه

،   که ره روبه  بێسه م داخوازييه ی ئهئێد.  ترش کردووه
رمانی بۆ  ، تا فه وه ته رێم کراوه تی هه سه وڕووی ده ره به
ر  گه  و، خۆ ئه  نييه  چيديکه والوه ياڵی خاو به  خه ربکات، له ده

ستی خۆی، سنووری  ده بێ کورد خۆی به وا ده بکرێ، ئه
ته که زمانه  زمانی  مه هو د ، ئه وه سک بکاته ی ته که ی و و

  . چێ يش ده'' ندزمانی چه''و '' دووزمانی''و  ره کوردی به

   نيويانناوه ی که زاره و شێوه ر بێتو، ئه گه ی، ئه که راستييه
کارگرتنی  ی و بێ به ی ئێسته لفوبێيه م ئه ، به''سۆرانی''
زايانی  تی شاره بێ يارمه لفوبێی التينی بيرازکراو و، به ئه
رێم و  ر هه سه پێندرێ به کان، بسه و بنزارهزار  موو شێوه هه

کانی باکوور ورۆژاڤا،  موو کورده  هه کورددا و، پشت بکرێته
  وانه بێ رژێمی ترک  وسووريا زۆر سوپاسی ئه  ده مه و ده ئه
 و، پشتيان   دزێوه م کاره  هۆی ئه  ته  بوونه ن که بکه



  ٤٥  ژماره                                                                                          کۆنگره 
 

 18

نادۆڵ و   باکوور و ئه کانی خۆيان له وه ته ته هاونه کردووه
  .  براکوژيی زمانی ته وتوونه رۆژاڤا و،  که

ر،   کوردکه نفال له کاتی خۆی، ستالينی تێرۆريست و ئه
پاند  لفوبێی رووسيی سه ر خاتری رژێمی ترک، ئه به له
  يهێشت به کانی کوردستانی سۆردا و، نه ر کورده سه به
  ت لهکانی باکوور، سوو با کورده لفوبێی التينی بنووسن، نه ئه
 ٥٣م  ئه. ستی سۆڤێت ببينن کانی بنده می کورده رهه به
نگاو  دا هه و رێيه ر به زانن، هه ش، ئێدی بزانن، يان نه سه که
ت  الده ر جه گه خۆ ئه. ی کێشابۆی خشه  ستالين نه نێن که ده
ڵێن  کانی ستالين ده روێشه  ده  کۆنه  ئێسته درخان که به
 و،  هێنايه ی دانه بێ التينييهلفو و ئه ، ئه بووه'' سيخوڕ''

،  ستکاريکراو بنووسيايه  تيپی ئارامی ده زمانی کوردی به
ۆ کورده وا ئه ئه کانی باکوور، بێ نووسين و بێ  م

شدا رووی  ، لێره وه ر ئه به له.  وه مانه واريی کوردی ده خوێنده
وانی   ئه ، چۆنکه  کانيانه  دڵسۆژه  مرۆڤه م له يی و گازنده گله
  ی باشه، ن، ئه'' معلوم الحال ''بێژن  کان ده ک فارسه ی، وهد
بوون، مارشی کوردستان و  وه ريکی ئه  خه بوون که  نه مانه ئه

ی کوردستان بگۆڕن؟ ئه   دا، له و رۆژانه ی له ئا
ش  ره  سه کرد که منه وه  دا، پێشبينی ئه''ميديا''ی  نامه فته حه
کۆشکی  سهێنانيش به ره هه'': منووسی ر زمان و نه  سه دێته

 و  که ند کۆڵه وت چه  رێکه  به داڕووخاوی زمانی کوردی، که
  ريمه خوا که''ش  مه جێی خۆيدا ماون، بۆ ئه کی له يه نێرگه
'' ميديا'' ''رست زيندووکوژی مردوو په''وتاری ('' هتد.... 

  ) .٢/٥/٢٠٠٦وتی  ، رێکه٢٣٨ژ 
 ناڤينی نييه، کرمانجيی باکوور و ر زمانی کوردی، هه

و  ) زازايی( کرمانجکی –کانی گۆرانی  زاره ڵکو شێوه به
و ) هتد... ڵهوڕی و  يلی و که فه(کرمانجيی باشوور و لۆڕی 

م  ی ئه رمايه موويان سه ، هه  که يه ليک بنزاری هه گه
موويان تۆماربکرێن و سووت  بێ هه ن و، ده يه وه ته نه
  له.  زمانی ستاندارد بوونی ربگيرێ لێيان بۆ هێنانه وه
  دا که' 'کی ئێتيمۆلۆژيای زمانی کوردی نامه وشه''رتۆکی  په
ی  کۆنگره''و '' کوردبوون''کانی  ڕه  ماڵپه  له وه  ه٢٠٠٧  له

ی  رتۆکخانه په''و '' ميديا''و '' نيشتمانيی کوردستان
کی  ، پێشنيازی دانانی ئينسيکلۆپيديايه يه دا هه'' کوردی

 بکرێ و،  وه رنێته ڕێی ئينته ، له  که ردووهزمانی کورديم ک
موو   خۆی و، هه کان بگرێته زار و بنزاره موو شێوه هه
ش،  وه  له بێجگه. شداربێ  دروستکردنيدا به ی کورد له وه ته نه
ندی و  تايی و نێوه ره  سه موو قوتابخانه هه بێ له ده

ن،  وه دهست کور ده  به دا که و شوێنانه کانی ئه ندييه دوانێوه
، دوو  وه مه النی که موو رۆژێک، به زمانی کوردی، هه

کرێن،   ده  ئاماده ی که رتۆکانه و په مژمێر بخوێندرێ و ئه ده
،  وه ناسييه ڕێزمان و وشه کان، به زاره موو شێوه بێ هه ده

، فێری قوتابيان  پله  و پله راوردکراوانه کی به يه شێوه به
رخۆ و،  سه  و له تاندارد، زانايانه زمانی س وجا که ئه. ن بکه
زار و  موو شێوه کانی هه نه سه  ره نه چاوگرتنی اليه  ره به

کگرتوو،  ی رێزمانێکی يه ر بنچينه سه کان و، له بنزاره
 باشووری  بێ له  ده رييه ستپێشکه م ده  ئه دروستکرا، که

موو  هه بێ له  ده مه و ده  ئه ڵبدات، رهه وه سه کوردستانه
  و زمانه کان به رتۆکه کاندا بخوێندرێ و په ابخانهقوت

و  زاری ئه شێوه ڵک له م مامۆستاکان که ، به وه بنووسرێنه
و   و، به وه ڵێنه ی تێدا ده  وانه ربگرن که  وه شوێنانه
  تا زمانه نن، هه يه کان بگه  قوتابييه کان له ته ، بابه زارانه شێوه

دا  که ڵگه نێو کۆمه  خۆی لهواويی جێی ته  به که ستاندارده
هۆی  ، به وه ر له بێ مامۆستاکان به ش ده مه بۆ ئه. گرێ ده

کورت و .  کرابن  ئاماده م کاره  بۆ ئه وه تييه کۆرسی تايبه
ی کرمانجيی ناڤين،  نووسينه م شێوه پاندنی ئه  سه;کرمانجی

ی  م رێنووسه يی و، به ی ئێسته يه م شێوه دا و به م کاته له
ه ، ئه ند کارێکی دزێوه ا،  چهئێست جووت ''ويکردنی  وا پێ

بێ خۆمان  ی کورد، ده وه ته  بۆ نه هرێکه يش، ژه'' ستاندارد
  .ردووکيان بپارێزين هه له

  مه  ئه، واری کورد  بۆرژوای خونده چینی هورده
تیی نوخۆیی و  ی دوژمنایه  وانه ،نجاساڵ پتره په

گوی کوردی  دا به رتی ده گه حیزبحیزبنه و نوچه
ڕی براکوژی،   شه یانده  بوو کوردی گه وه شخوراو دا، ئه به
سعوود  ک کاک مه وه (ڕاستیدا کوردکوژی بوو  له که

وخۆ دانی پدانا،  ر، راسته وبه مه ند رۆژک له بارزانی، چه
ی  که رپرسیارتییه بوو، به  نه ، ئاماده وه داخه رچی، به گه ئه

زاران کوردی ب  ، هه ه په  چه ڕه و شه ه ئ)ستۆ  ئه بگرته
   که،ست کورد دا ده تی له رفه لک ده گیان کرد و، گه

  و براکوژییه  له ،مایه ته ش به ئسته.  وه ڕنه کی دی ناگه جاره
ڕی براکوژیی  گیرساندنی ئاگری شه  هه وته  بکه ،وه گیانییه

  سته و ده ، ئه ری پنادرێ و  که م با دنیا ب زمانی، به
،  م ئاگره ی ئه وه  بۆ کردنه  ی کردووه ی که ئاماده یه چیلکه

تی رۆژگاریشی  حله سووت پی و تفونه ر خۆی ده هه
  .وێ که رده به

ک  ، نه ییه وه ته کی نه یه ی زمانی کوردی کشه کشه
 و،   تکۆشینکی زانستانه  به و حیزبییی نوچه

یی و  وه ته  و گیانکی نه کی رۆشنبیرانه هۆشیارییه
  ش له مه  ئهکرێ، ر ده سه یی چاره وه ته  نهتکی سه ده
م  مۆ و، له ژی ئهۆڕ ک له  نهباردا، رجکی له لومه هه

  . وتووه  کوردی کوۆی تکه ی نھۆدا که بارودۆخه

  ٦/٦/٢٠٠٨: رلین به
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 فریقیا  ئه–النی ئاسیا  ی گه لی کورد بۆ کۆنگره کتیی الوانی گه تی یهیاداش
  )١٩٥٧سای (م  که  ی کانوونی یه٣١ – ٢٦سای  له

  یدا د شه ممه محه: نووسینی                                                        
ر  سه مۆ به  ئه ی که ورانه  گه و رووداوه کاتی ئه له

و  ره الن به  گه  کاتکدا که  دت و، لهجیھاندا
تی ئیمپریالیزم  سه ژر ده چن و له ستی ده ربه سه

ن  که باتی بوچان ده ن و، خه که خۆیان رزگارده
النی  ی گه خۆییدا، کۆنگره ربه پناوی رزگاری و سه له

ی  وه ڕاندنه پناو گه سترێ، له به فریقا ده  ئه–ئاسیا 
 جیاجیاکان  له ندامانی گه  ئه س له هیوا بۆ ملیۆنان که

هاوکات . دا م جیھانه ی ئه لیک وشون ونوچه گه له
  دا دژ به النه م گه نوان ئه ئاوگۆڕکردنی هاوکاری له

 پویستترین   له که یه کانی ئیمپریالیستیی، کشه رژمه
  .ری سه  سوورن له مۆ، که ی ئه کشه

م  وت تبگا له م نایه ئیمپریالیزنتقی  مه ، که ئاشکرایه
کی  یه شیوه ری به روه ستی نیشتمانپه  هه ی که مه رده سه

 و،  داوه ریھه النی جیھاندا سه موو گه نیو هه گشتیی له
ڵ  گه له.   لووتکه ته یشتووه  و گه وه ته رزبووه به
ن وتانی  الیه رمک له ر هه رداگرتنی هه سه ستبه ده

پناوی  کا له بات ده ی خه که هل ، گه وه ئیمپریالیستییه
خۆیی بۆ  ربه ستھنانی سه ده ی و به که رزگارکردنی خاکه

،  وه  مژووهتی زیمه  ته وتووه ش که مه  ئه ی، که که له گه
التی  سه  ده وتن و گۆڕانی مژوو بوو، که  پشکه چۆنکه

م  رده به  و، رێ له وه کاته تده ی ره وه ئیمپریالیزم و مانه
  .کات رینتر و فراوانتر ده زگاریخوازیدا بهبیری ر
 –النی ئاسیا  ی گه ستنی کۆنگره لی به لی کورد، هه گه
یامی خۆی   بۆ تا سو و په وه قۆزته فریقا ده ئه
النی ئاسیا و   گه ی که کتییه و یه  بۆ گیانی ئه وه رزبکاته به
پناوی  ، له وه کاته النی جیھان کۆده فریقا و گشت گه ئه

نوان  تیی له خشانی ئاشتی و برایه فراوانکردن و په
  نده  نوه موو پۆژه چۆکردنی هه الندا و، قه موو گه هه

وا  کی ناڕه یه شوه ترسن، به الن ده  گه کانی، که دژواره
پناویدا  یه له و کۆنگره ئه  رزه کی به یه  نموونه که
و   به یه ی ههواو ڕکی ته لی کوردمان باوه گه .بسترێ ه ده

النی برای ئاسیا و   گه  به  پایانناوه  که  باشانه هۆکاره
پناوی چۆنتیی   له وه  بۆ کۆبوونه فریقاوه ئه

پانی  کی و هاوکاری گۆڕه کیه  پناو وه هاوکاریکردن له
  م بارودۆخه گرێ له کی پده  یه دا که ندییه وه رژه و به ئه

ش  مه ، ئه وو کاتکی دیکهم ک هه دا، زیاتر وه مواره ناهه
   مرۆڤییه  مافه ژر درۆشمی رزگرتن له مووی له هه

ی  ڕی بوانامه ست و بیروباوه به کان و مه ییه بناخه
 خودموختاریدا  الن له کان و، مافی گه کگرتووه  یه وه ته نه

  .خۆی خۆی خۆی به
ی  وه تکردنه پناوی ره النی جیھان له هاوکاری گه

  ی پیالنه وه شاندنه وه نی ئیمپریالیزم و ههکا زۆردارییه
ی  مه رده م سه کانی، گرنگترین روخساری ئه ه په چه

  مۆمان به  رووی ئه که کییه ره  و، روخساری سه ئیستایه
الندا  نوان گه یشتن له کگه  یه پۆش له سروشتی داده

 ی باندۆنخ ستنی کۆنگره کاتی به ربو و، له کی به یه راده به
ڕاست  تی ناوه النی خۆرهه ، گه)١٩٥٥ی نیسانی ١٨(
کانیان   کشه ستیانکرد که لی کورد هه تی گه تایبه به

پناوی   له وه  قۆناخی ملمالنی توندوتیژه ته چووه
تی ئیمپریالیزم و رزگاریی  سه ژر ده رزگاربوون له

   پای به  بوو که سپاوه  چه ڕه م بیروباوه ئه. کجاریی یه
رزترین و جوانترین هیوای خۆی   به  نا که وه لی کورده هگ
 –النی ئاسیا  ی گه وتنی کۆنگره رکه  بۆ سه وه رزبکاته به
ستی  ربینی هه دات بۆ ده ی هانی کورد ده وه  ئه.فریقا ئه
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لی کورد   گه  که یه وه ، ئه یه م کۆنگره ر ئه رامبه قووی به
ون و   هه  ببنه انه کۆنگر م جۆره ستنی ئه  به هیواداره
جیھان و،  رک بۆ البردنی گرژی و ئاۆزی له تیده یارمه

 جیاجیاکانی  له نوان گه  له ندیی مرۆڤانه فراوانکردنی پوه
  .وی رڕووی زه سه

   له که'' ی باندۆنخ کۆنگره''کانی  ڕ و ئامانجه بیروباوه
وا و ، هی قووه فریقا هه  ئه–النی ئاسیا  ندیی گه وه رژه به

لنی   و، که ربیوه تیی ده واوه ته ئامانجی کوردی به
لی کورد   و، گه وه ته ڕی فراوانی بۆ کورد کردووه باوه
 دواڕۆژی رۆناکی خۆی و،  ڕوانته  ده شبینانه گه
کانی وتانی  ندییه وه رژه دژی به باتی له پدانی خه ره په
  وانه کانیان له ه نگریس یمانه  و، په که نوچه مپریالیستی له ئه
 دوژمنکی   به لی کوردی داناوه  گه ، که''غدا یمانی به په''

  . نوخۆیی خۆیان
کتیی  رتی و یه روه  سه ڕی رزگرتن له بیروباوه
لی  رووی داواکانی گه سه ک، له یه وه ته موو نه خاکی هه

کسانیی   یه داننان به. کات بات ده پناویدا خه  له  که کورده
و   وره   گه  ژماره کان، به زه گه  و ره وه ته موو نه وان ههن له

   که ی کورده وه ته کیی نه ره ستی سه به بچووک، مه
مان ئاشکراترین  که له مژووی نوی گه. کات باتی بۆ ده خه
  زار قوربانییداوه یان هه مان ده که له  و، گه وه  بۆ ئه یه گه به
ری  روه ک و رزگرتنی سهکگرتنی خا ری ئازادی و یه له

لی  گه.  کانی دیکه وه ته ڵ نه گه کسانیکردنی له  یه و داننان به
 و،  که  کۆنگره کاته  رووده  که یه م هۆکارانه ر ئه به کورد، له

   له وه  لکۆینه  که  دنیایه وه، ڕزه روونکی پ له ده به
شانی  هن، شانب که لی کورد ده کانی گه مکارییه  و سته کشه
کانتاندا  ی کاره  خشته  له ی که وایانه  ره و کشه ئه

  . تۆمارکراوه

  ی کورد کشه
کی کورد  بوونی گه.  ه) کوردستان(نیشتمانی کورد 

کیکن   خه ه  کۆمه تی که لماندوویه رخاکی خۆی سه سه له
کگرتوو،  ش و یه ندیی هاوبه وه رژه رت و به مژوو، نه

  . گییداون وه پکه
نوی کوردستان  کی ناسراو به یه نوچه لی کورد  له هگ
  وه یانی مژووه به ره  به  و، له یه  و هه ج بووه نیشته

ڕ  موو شه و هه ڵ ئه گه له.  هشتووه جنه شونی خۆی به
  مه رده سه ی له وشۆرو پکدادان و داگیرکارییانه

ریدا  سه تیی به گایه به ره تی و ده کانی  کۆیالیه درینه
  ی ئیمپریالیزم، که مۆکه کانی ئه ڵ پیالنه گه ، له پنراوه سه
التی ئیمپریالیزم  سه تی ژرده تی خۆرهه وله ندێ ده هه

تی  دا و، سیاسه مه رده م سه کرد، له جیان ده جبه
 و  س نوچه شبکات به ئیمپریالی توانی کوردستان دابه

ک ئران و  تی وه تی خۆرهه وه ر س ده  سه بیانخاته
  .تورکیا و عراق

میر و   زه  که یه واوی هه ڕکی ته لی کورد، باوه گه
  م کۆنگره بووی ئه رانی ئاماده ویژدانی نونه

ملیۆن کورد، ) ١٢ (  ناکات که وه ، قبووی ئه وتووه رکه سه
تی و،   کۆیله ک پکدنن، به یه وه ته  نه  جیھاندا که له

کانی ئران و عراق و تورکیادا  ستی رژمه ژرده له
ی  وره کرگیراوی والتانی گه ر و به  نۆکه ، که وه بمننه

  لمن که یسه لی کورد، ده مژووی گه. ئیمپریالیستن
 نوی  تی که نی نیشتمانی خۆیه ی کورد، خاوه وه ته نه

کی سروشتی، یان  یه وه ره  و، هیچ جیاکه کوردستانه
  ی به که توکوتکراوه  له ش و پارچه به   که یی نییه وه ته نه

کی مژوویی، زمانی  کتییه  یه ، که وه شکراوی بمنته دابه
لی  گه. کگرتوو پکیدن کی یه و ئابووری و جوگرافیایه

تان، بۆ  که نرخه  به  کۆنگره نته یه گه نگی خۆی ده کورد ده
رۆکی بارودۆخی سیاسیی خۆی   نوه ی جیھان له وه ئه
باتی بوچانی   خه النی جیھان له نت و، هاوکات گه یه بگه

النی  ڵ گه گه شیی له  هاوبه  به ن، که یه خۆی بگه
 زۆرداری و  زۆرلکراو و، ئازادیخوازی جیھان، دژ به

هیچ هزکیش . دات نجامی ده پیالنگیی ئیمپریالیزم ئه
 الن بگرێ، وا و راستی گه باتی ره  خه ، بتوان رێ له نییه
تی  پناوی دروستکردنی شارستانتی و خزمه  له که

  .درت نجامده وتنی جیھان ئه تی و، بۆ پشکه مرۆڤایه

  !کورد و ئیمپریالیزم

 نواندنی   و، به ربیوه  خۆی ده ویستیلی کورد، گه
دژی   له ، وه کی زۆره خۆبوردووییه تی و له ئازایه
 عراق و کرگیراوی ئران و  و به سته کانی وابه رژمه

.  گیرساندووه یان شۆرشی رزگاریخوازیی هه تورکیا، ده
کی  یه نوچه ، له وه  رووی جیۆپۆلیتیکه کوردستان له

هز  کی به نی ئابوورییه  و، خاوه وتووه که لک گرنگ هه گه
، والتانی ئیمپریالیست  وه ر ئه به له.  نده مه وه و ده

.  وه ستی خۆیانه رده ژ نه ی بخه که وێ نیشتمانه یانه ده
ندیی خۆیاندا، رێ  وه رژه  به پناو پارزگاریکردن له له
کی  یه وه موو بزووتنه گیرسانی هه م هه رده به له
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تی و هاریکاریی  گرن و، یارمه رزگاریخوازیی کورددا ده
   زۆر له وت له بوونی نه. ن که ری ده کانی داگیرکه رژمه
رکووک و ئامد  کهک  کانی کوردستان، وه نوچه

هتد، رۆکی ..  و قین و کرماشان و خانه) کر دیاربه(
 بۆ راکشانی کۆمپانیا و  بووه ی هه وره گه

کی ئابووریی  یه رچاوه ک سه  وه کان، که وره گه مۆنۆپۆله
موو  هه ، به وه ر ئه به له. ن یری کورستان بکه هز سه به

 وتانی  ی بهربازی  ولۆجستیک  پشتگیریی سه وه توانایانه
ی  وه ن، بۆ ئه که ری تورکیا و ئران و عراق ده داگیرکه

ر  سه لی کورد له ی گه کانی ئازادیخوازانه ڕینه موو راپه هه
م  جکردنی ئه پناو جبه له. رن نو به خاکی خۆی له

ی دواییدا  م سانه  له یاندا بوو که  نامرۆڤانه ته سیاسه
ک   بوو، کوردستان وه وه ن ئهستیا به  مه ئاشکرا بوو که

  .کار بھنن می جیھانیی به ڕی سیه کی شه یه بنکه
ندیی ئابووری و رامیاری و ستراتیژی  وه رژه ، به به

کی  یه شوه کا و، به ئیمپریالیستیی، تا ئستاش کارده
پارز  ی هزی کۆنه وه دات بۆ کۆکردنه وده وا هه ناڕه
ی  و بارودۆخه ی ئه وه  هشتنهستی به  مه ، به که نوچه له
و  ستی به م کورد هه به. نگ جه لی کورد دژی ده  گه که

  ، که یشتووه  باش گه یه و راستینه  و،  له  کردووه راستییه
شانی  ست دن و، شانبه ده وتن به رکه نجامدا سه ئه له
، هزی  ست و زۆرلکراوی دیکه النی بنده گه

  که نوچه ی  ئیمپریالیستیی له تهس رستی و دارده په کۆنه
  .شکن تیی تکده واوه ته به

  کان تییه وله  ده یمانه کورد و په
 تیی،  لکی خۆرهه موو گه ک هه لی کوردمان، وه گه
یمانی  په''ک  کان وه تییه وله  ده یمانه  په  به بووه ڕی هه باوه
  دک لهن  هه وه هۆیه توانرا به  ده هتد، که.... و  '' سڤر

ی ١٠ڕۆژی  یمانی سڤر له په. ج بکات کانی جبه ئامانجه
 و،  وه که  روویه نوان تورکیای شکاو له ، له١٩٢٠ئابی 
 مۆرکرا،  وه  رووی دیکه کان له  سوندخواردووه ته وه ده
   به نده  پبه م که شی سیه به ، له٦٤ و ٦٣، ٦٢ی  ماده له

  :دات  ده مانه هر ئ سه ، بیار له وه کوردستانه
  :٦٢ی  ماده
 و  مۆه سته ی شاری ئه که  بنکه  که وه بته ک کۆده یه لژنه
تی ئینگلیز و  ت و، حکوومه ندامی س حکوومه  ئه  له پکھاتووه

ی  وه ش مانگدا پاش ئه ی شه ماوه له. نن نسا و ئیتالیا دایده ره فه
ڕژت و،  ند دایده به ی کارگی مه کار، پۆژه خرته  ده که یمانه په

ی کوردن،  که  زۆرترینی دانیشتوانه  که وه گرته  ده و نوچانه ئه
 بۆ باشووری سنووری  وه بته  درژ ده  وه  ه''فۆرات''تی  رۆأهه له
باکووری سنووری تورکیا . کرت دواییدا دیاریده  له نستان، که رمه ئه
ندی  به ها له روه هه.  یه که ردوو رووباره رسنووری سووریا و هه  سه که
دا  ڵ رایان نه کپمه ر به گه ، ئه دیاریکراوه) ٣(و ) ٢ (٢ – ٢٧
،   که ندامی لژنه  ئه کک له ر یه کان، هه  کشه ک له یه ر کشه سه له

،  که  پۆژه ی و پویسته که ته ستی حکوومه رده  به خاته  ده که کشه
ز، یان  گه ری و کلدانی و رهکانی  ئاسوو تییه مایه پاراستنی که

م  ی ئه  چوارچوه ونه که  ده ر بکات که  مسۆگه کانی دیکه  ئاینییه مه که
  . وه خاکه
رانی ئینگلیز و   نونه ک له یه دا، لژنه سته به م مه پناوی ئه له

 و،   دیاریکراوه و نوچه نردرن بۆ ئه ئیتالیا  وئران و کورد، ده
م   ئه پویسته. ر پویستی پبکات گه دات، ئه هبیاری گۆڕانکاریی د

پی  ی، به  پوه نده  پبه سنووری تورکیادا بکرت که  له کاره
وت   بکه و سنووره  ئه وه پی ئه  به  که یه یماننامه م په کانی ئه دنه به

  .ڵ سنووری ئراندا گه و بگونج له
  :٦٣ی  ماده
کات و،   ده مه وی ئهتی تورکیا قبو ، حکوومه یه م شوه به

کات  ج ده جبه) ٦٢(ی  ی ماده که  دیاریکراوه ردوو لژنه بیاری هه
ی ل  که  نوبراوه ته  حکوومه ی که وه یڤدا، پاش ئه ی س هه ماوه له

  . وه کرته ئاگادارده
  ٦٤ی  ماده
کار،  خرته  ده یمانه م په ی ئه وه ی ساکدا، پاش ئه ماوه له
ی  ماده  له ی که و خاکه نو ئه  له جیه  نیشته  کورد کهلی ر گه گه ئه
، )عصبة االمم( بۆ  وه رزبکاته ک به ، داوایه دا دیاریکراوه) ٦٢(
  یه و نوچه ی دانیشتوانی ئه  زۆربه کی وا دیاریکراب که یه شوه به
ر  گه  تورکیا و، ئه کات له خۆیی ده ربه  و سه وه زووی جیابوونه ئاره

  م جۆره  شیاوی ئه لی کوردی کرد، که یری گه سه) الممعصبة ا(
م  ئه) عصبن الالمم(نی  نجومه ، ئه یه ی هه وه جیابوونه

کات بۆ  دات و ئامۆژگاریی تورکیا ده ی ده خۆییه ربه سه
موو ماف و  هه ب واز بھن له جکردنی و، ده جبه
  .دا یه و نوچه ک له ندییه تمه تایبه
  نه کالیه وتنکی یه پی رککه ی بهرجی وازهنان مه
کان و،  کییه ره  سه  سوندخۆره ته وه  ده نوان بت، له ده

کانی  کییه ره  سه ته وه  ده م وازهنانه تورکیادا و، ئه
ی  شه و به ی له و کوردانه ر ئه گه  و ئه الرییان ل نییه
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تی   والیه ر به  سه ج بوون، که کوردستان نیشته
زووی خۆیان،  پی ئاره توانن به ، تائستا ده مووسه

   کوردییه ته و حکوومه  به وه ستنه خۆیان ببه
ندیی  وه رژه م به ، به تی باسه  بابه ی که خۆیه ربه سه
و  یانھشت ئه تانی ئیمپریالیست و تورکیا نه وله ده
  نده ر چه ج بکرت، هه یمانی سڤر جبه ی په ندانه به
ندیی  پوه  له نده ر چه و کورتیشی تدابوو، ههم  لک که گه
شی  وه ستنه لک به لی کورددا، گه کانی گه ڵ مافه گه له

  وتن که  رککه وه ر ئه سه نو خۆیاندا له تدابوو و، له
یمانی  پی په ، به وه شکراویی بمنته به کوردستان به 

  . مۆرکرا١٩٢٣مووز   ته٢٤ڕۆژی   له لۆزان که
یمانی لۆزان، له کوردستانی  ردنی پهپاش مۆرک
ن  الیه م له  به رپاکرا،  به وره ڕینی گه تورکیادا راپه

هز و  کرت و، به ستیی ده رهه  به تی تورکیاوه حکوومه
.  وه درته کانی کورد ده رامی داخوازییه ئاسن و ئاگر وه

ک ئینگلیز   کانی ئیمپریالیستی وه ته وه هاوکات، ده
ی  وه  دامرکاندنه یان بینی له وره ا، رۆکی گهنس ره وفه
  . تورکیادا نای کورد له که دواییه ک له  یه ڕینه راپه
ی  ، بسه١٩٣٠تاکو   هه١٩٢١کانی نوان  ساه له

 کوردستانی  له.  وه مرکنرایه ئاگری شۆرشی کورد دانه
  م شۆرشانه ستی رژمی تورکیادا گرنگترینی ئه بنده

عیدی  تیی شخ سه یه رکرده  سه  به  ه١٩٢٥شۆرشی 
سای  کر و شۆرشی ئاگری له ی دیاربه  نوچه پیران له
ئحسان (ڕای کورد  نه تیی جه یه رکرده  سه  به١٩٣٠

  ). نووری پاشا
ی  وه هرۆ، ئه  باندیت نه ، گوبگرین له وه هاتووه کاتی ئه

 پش گوتم  وه له'': ت  و، ده وه گته ی ده که  بۆ کچه روویداوه
. کگرتوو ریی یه روه تکی نیشتمانپه وله  ده ته  تورکیا بووه پت، که

م  ، به وه ته م بوونه ، زۆر که وه  نویه ی هاتبوونه ستانه و ده ئه
ر سنووری  سه ن، تورک نین و، له لک هه تی تورکیادا گه خۆرهه له

  ردی درینن که کو وانه ئه. ژین نوان تورکیا و فارس و عراقدا ده
  شبووه  دابه ، که دون و، والتیان کوردستانه زمانی ئرانی ده به
ی مووسی  نوچه. نوان تورکیا و فارس  وسووریا و عراقدا له
کی  یه وه  سازکردنی بزووتنه ستان به ، هه یه وه ته م نه ئه
ها  روه هه. ١٩٠٨سای   پاش شۆرشی تورکیا له تیی له وایه ته نه
ککه  کۆنگره رانی کورد له نهنورگرتنی  وتنی فرسای، داوای وه ی ر
و   له  دا بوو که١٩٢٥سای  ییان کرد و، له وه ته خۆیی نه ربه سه

. گیرساند زنیان هه ، شۆرشکی مه کانه ستی تورکه ی بنده نوچانه
ر  سه ریتانیا و تورکیا، له  به  کاتکدا بوو که ش له مه ئه

کی  یه  نوچه تی مووس،  لکیاندابوو که هداگیرکردنی والی
   له ییانه زه تاترک، پاشان زۆر ببه مال ئه که.  کوردنشینه

ی دروستکرد ) محاکم استقالل(ت  ی تایبه کانی دا و، دادگه کورده
 شخ  دا، که سداره زاران کوردی له هه ییکردنیان و به بۆ دادگه

ڕیان  هۆی بیروباوه  به هتد، که.... عید و دوکتۆر فواد و  سه
  .ختکرد خۆیی کوردستاندا گیانیان به ربه پناو سه له

التی  سه  پناوی پاراسنتی کیان و ده کان له ، تورکه یه م شوه به
 کورد داوای  کرد، چۆنکه چۆ ده لی کوردیان قه خۆیاندا، گه

ک تا  یه وه ته توانرێ شۆرشی نه چۆن ده. کرد ستیی خۆیان ده ربه سه
ستبوونی  ربه پناوی سه بات له  خه ، که وه ، دابمرکنته تایه تاهه هه

  .شی بدات که  نرخه یه کا و، ئاماده خۆیدا ده
 العربیة   الطبعه– لباندیت نھرو –المحات من تاریخ العام (
  ).٢٦٠ – ٢٥٩ص 
کان  ، کورده١٩٣٨ و ١٩٣٧ و ١٩٣٦سانی  له
م  به. رپاکرد ان بهی وره رسیم، بزاڤکی گه ی ده نوچه له
  وه کانه رسته زپه گه  ره ن ترکه الیه ش له ڕینه م راپه ئه
  کی دڕندانه یه شوه به.  وه ستیکرا و، دامرکندرایه رهه به

ستی  به  مه  خوا بترس، به ی ترک له وه و، بئه
ک  ککی قورسی وه  چه موو جۆره نوبردنی کورد، هه له

هراویی   و بۆمبای ژه ۆکهتانک و تۆپ  وزرپۆش و ف
 داوای ئۆتۆنۆمی و، مافی   له لی کورد جگه گه. کارهنا به
نگی و رۆشنبیری و، پاارستنی زمانی و،  رهه گه

ی  چوارچوه رانی  له چاکرکدنی باری ژیان و، گوزه
م رژمی ترکیا  بوو، به ی نه کی دیکه ترکیادا، داوایه

موو  ، هه رستانه زپه هگ تی ره  سیاسه ویکردنی له په به
رژمی ترک، .  کی مرۆڤیی کوردی پشتگوێ خست داوایه

یمان  رچاوی وتانی هاوپه  به شی به م پشلکارییانه ئه
نگی و  رهه کانی فه نی دابوو پیان مافه  به دا، که نجامده ئه

، وتانی  وه داخه زۆر به. رۆشنبیریی کورد بپارزت
م  ندیی خۆیاندا، له وه رژه  بهپناو یمانیش له په هاو
  .بژارد نگییان هه تی بده دا سیاسه ندییه پوه

  ! عراقدا بارودۆخی کورد له
ی که  تانه وه و ده کک بوو له ب بین، ئینگلیز، یه  ده

نک زیاتر  موو الیه  هه ی مۆرکرد و، له) سڤر(یمانی  په
ی  چه نو چۆنکه.  بوو وه نگ دواڕۆژی کورده  ته به

  ند که مه وله کی ده یه  نوچه نرت به  داده–کوردستان 
 باسمانکرد،  وه  پشه ک له روه  و، هه ی تدایه'' وت نه''
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   بۆ هندستان که کییه ره ی سه ر رگه سه ی له وه ر ئه به له
. دا مه رده و سه ریتانیا له  ئیمپراتۆریی به  له شک بووه به

وخۆی  چاودریی راسته ژر  کاتک عراق خرایه
 دا، ١٩٢٠مانگی گونی سای  لی کورد له ، گه ریتانیاوه به
رزنجی شۆرشکی  حموودی به تیی شخ مه رۆکایه  سه به

  خۆیی کوردستان ربه  ئامانجی سه ی به رانه ختکه خۆبه
 دروستبوونی  ئینگلیز ناچار بوو دان بن به. ستپکرد ده
تی ئینگلیز،  وله ، ده وه ر ئه به له. تی کوردی وله ده
ی کانوونی ٢٤ڕۆژی  تی عراق، له شداری حکوومه به به
یان  شه  هاوبه یاندراوه م راگه ، ئه١٩٢٢می سای  که یه
  :رکرد ده

تی عراق، دان  وله ریتانیا و ده نشکۆی به تی خاوه حکوومه''
 ژین بۆ  سنووری عراقدا ده  له ی که و کوردانه  مافی ئه نن به ده

 زۆرترینی  ی که و نوچانه تکی کوردی له دروستکردنی حکوومه
  ین، به که کانی کورد ده ه رۆک  سه داوا له. ی کوردن که دانیشتوانه

ر  سه ون له  رکبکه که ڵ بگرن و، پوه گه ندیی له زووترین کات پوه
پاش . بژرت یده  کورد هه ی که ته و حکوومه شوازی ئه

کانی خۆیان بنرن  ره یان، نونه که ته ری حکوومهدیاریکردنی سنوو
ندیی سیاسی و  ی پوه باره  له وه  و توژینه وه غدا بۆ لکۆینه بۆ به

  .'' وه ریتانیا و عراقه تی به  حکوومه ئابوورییان به
 دروستببوو،   کوردییه ته وله م ده ی ئه وه م پاش ئه به

یکرد،  وه یز تبینیی ئهتی ئینگل وله  ده خایاند که زۆری نه
ندیی  وه رژه  به تی کوردیی، زیان به وله دروستبوونی ده

  ته وله م ده  ئه ن و، پویسته یه گه ی ده رانه داگیرکه
 هاوکاریی  ش به وه بگومان ئه.  الببات کوردییه

  ته وله کرگیرایان روویدا و، ده التدارانی عراقی به سه ده
، کورد  وه دوای ئه وا بهد.  رووخندرا کوردییه
درژایی  رپاکرد و، به ی رزگاریخوازیی به وه بزووتنه
ڕ و پکدادانی    شه١٩٤١تاکو   هه١٩٢٥کانی  ساله

وجا  ئه. وام بوو رده ر به کانی داگیرکه دژی هزه کوردان له
فا بارزانیی  وانی کورد مسته  دا، پاله١٩٤٣سای  له

 ١٩٤٥ تا سای   کهگیرساند ی هه ڕینکی تازه راپه
ریتانیا  دا، هزی ئاسمانیی به و ساله له. وامبوو رده به
ڕینی کوردان،  ی راپه وه شداری کرد و، بۆ دامرکاندنه به

  .کانی کوردستانی بۆمبابارانکرد نیوچه

  ! ئران بارودۆخی کورد له

.  ئراندا زۆر خراپتر و تاتر بوو بارودۆخی کورد له
وی   و، هه وه وسانده چه ی دهتی ئران کورد حکوومه

تی  حکوومه. دا ی کوردی ده وه نوبردن و، تواندنه له
ندین هۆزی کوردی   دا، چه١٩٢٥سای  فارس، له

. پاند ر کورددا سه سه نوبرد و، زمانی فارسیی به له
 کورد،  ر به رامبه ی رژمی ئیران به وانه م کرده بگومان ئه

واوی وتانی   تهندیی زامه  ئاگاداری و ره به
  .دران نجامده  ئه وه ئیمپریالیستییه

تیی حیزبی  یه رکرده سه لی کورد به دا، گه١٩٤٦سای  له
زراندنی کۆمارک   دامه ستا به دمۆکراتی کوردستان، هه

تیی قازی  رۆکایه سه ، به)هاباد مه(شاری   کوردستاندا له له
و  وو ئهم  هه تی تاران دانی نا به حکوومه. د ممه محه

پی   به-ستابوو   پیھه م کۆماره  ئه ی که چاکسازییانه
ند مانگک پاش  م چه به).  تاران–ورز  ته(وتنی  رککه

شکری ئران هرشی هنا و  ، له وتنه م رککه نجامی ئه ئه
ری  فسه کی قورس و ئه  و چه تیی فۆکه  یارمه به
ی  وه کۆکردنهریتانیا و،  مریکایی و، پاپشتیکردنی به ئه

وی   باشووری عراق، هه ره له سه  به کدار له هزی چه
  ن، که رپا بکه  ئراندا به ڕی نوخۆیی له یاندا شه وه ئه

  می جیھانیی که ڕی سییه ک بۆ شه کییه  پشه ببته
کتیی   یه کردبۆی، دژ به وازی ده بانگه'' رزدار چرچل''

ی  که  سیاسییه واره م کۆماری کوردستان قه به. سۆڤت
سکری ئرانیدا  ڵ له گه  قوربانی و، له خۆی کرده

  .پناوی پاراستنی ئاشتی جیھاندا ویش له چوو، ئه نه هه
کانی   رزگارکراوه تی تاران، توانی نوچه حکوومه

 و  وه  دا داگیربکاته١٩٤٧سای  کوردستان له
ر و  سهف ئه) ٤٥(رێ و،  نوبه ی له که کانی کۆماره رکرده سه
باتکار   زاران خه  بدا و هه سداره رۆکھۆزی کورد له سه
  . وه  زیندانه ئازادیخوازی کورد بخاته و

) حلف بغداد العدوانی('' غدا یمانی به په''شدا،  م دواییه له
پی  کجاریی کورد به  بۆ بنبکردنی یه وه  کایه هنرایه
شکری عراق  هبوو، ل وه ئه.  که یمانه وتنکی نھنیی په رککه

  رشانی له رکی سه جکردنی ئه  جبه شداریکرد له به
کانی کوردستانی ئران  ڕینی کورده ی راپه وه دامرکاندنه

  .شکری ئران ڵ له گه ، له)جوانۆ(ی   نوچه له
  ی کوردان که ڕینانه م شۆرش و راپه موو ئه هه
، دژ  وه کانی کوردستانی گرتبووه ی نوچه زۆربه

ی نوخۆیی و وتانی ئیمپریالیست  وه ساندنهو چه به
لی   گه لمن که سه ش ده و راستییه هاوکات، ئه. رپاکران به

ی  وه کگرتنه  بیاری خۆی بۆ  یه  له کورد، سۆره
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. کجاریی  رزگاری یه یشتن به ی و، گه که نیشتمانه
ی وتانی  و درۆ و بوختانانه ی ئه وانه پچه به

کانیان  رشۆڕه  سه ستکرده  ده ته ومهئیمپریالیست و، حکو
ی  واکه  ره باته ی کورد و، خه وه ته دژی نه له

ی کورد،  وه ته ستی والتپارزیی نه ، هه وه نه که بویده
 و، شۆرشی نوی  یه کی کۆنی هه مژوویه

 و،  گیرساوه  هه که یه ده  سه ی کورد، پتر له رزگاریخوازانه
یان  سیتیدا، خونی پاکی ده ربه پناو ئازادی و سه له
ر  به له. ی که ر خاکی نیشتمانه  سه ته زار کورد رژاوه هه
ردان  ستوه  ده ی کورد، به وه ته باتی پیرۆزی نه  خه وه ئه

ک  ، وه کراوه  سازنه وه کییه ره  و ده و، هاندانی بگانه
،  وه ر ئه به له. ن که کانی بوختانی بۆ ده یاران و، دوژمنه نه
م  رده  به ی بخاته که  کشه  که لی کورد سۆره گه

ڕیزتان و،  ی به  کۆنگره وانه یی، له وه ته کانی نونه نده نوه
  له تان، پشتگیریی گه که  کاری کۆنگره شک له ک به وه
 مافی  دان بنن به. ن کان بکه سته  و بنده وساوه چه

قامگیرکردنی  کی سه ک پویستییه نووسیاندا وه چاره
  ی جیھاندا که ستیاره  هه م نوچه اشتی و ئاسایش لهئ

  . تی ناڤینه رۆژهه
درژایی مژووی دوورودرژی،  ی کورد، به وه ته نه
 و،  کردووه سی نه تی که  دوژمنایه تی، که لماندوویه سه

 و،  النی دیکه ر گه رامبه به له.  گرتووه نه ددا هه هیچی له
.  بووه تی و، ئاشتی هه  برایه بهنیا بوای  دراوسکانیدا ته

ندیی  ژوه ره کات، به  ده وه ست به ی کورد هه وه ته نه
  رستی جیھانیی له په ی کۆنه ره والتانی ئیمپریالیست و، به

نوبردنی  وی له  هه  که دا بووه وه رابوردوو و، ئیستا، له
واری و،  خۆیی کورد و، تانکردنی سامانی کورده ربه سه

      .      برستیدایه ی کورد له وه هشتنه
کی زۆر  یه  ژماره ، که له م گه راستی و پاکیی درینی ئه

و  ڵ ئه گه  له ن ده تیی ده  مژووناسان شایه له
ی  و دپاکییه تی، به یه تیی هه ی بۆ مرۆڤایه ویستییه خۆشه

وڕووی پیالنی دژوار و  ره چی به ، که روونیدایه  ده له
 و،  وه بته ده'' عد ئاوا یمانی سه په''ک  هی و نامرۆڤانه
ڕژن بۆ  ری پالن داده کانی داگیرکه رژمه

ی و،  که  رزگاریخوازانه وه ستیکردنی بزووتنه رهه به
   رشتنی خونی کورد و، پشگرتن له وامن له رده به

 تاکو  کانی ترکیا و ئران، رژمه. رزگاربوونی کورد
 کورد  ت به باره تیی سه می کۆیالیه وڕۆش، سیسته ئه

  دا، له شانه و به ی کورد له وه ته نه. ن که وده په
 و،  ن رۆژنامه رناده.  شه ی کوردی ببه خوندنگه

  له.  وه  زمانی کوردی بوبته یاندن به رتۆک و راگه په
   کار، که ته خراوه ستوور هشتا نه قی ده عراقیشدا، ده

 و   حکوومی و خوندنگه زگه  ده هزمانی کوردی، ل'':  ده
ی  و خوندکاره ئه. ''سمییه کاندا، زمانکی ره دادگه

  ته زار کۆسپیان خستووه واوکردب، هه ندیی ته دواناوه
. واو بکات رز ته توان خوندنی به ی نه وه رڕی، بۆ ئه سه
ندی ژیان و،  به  مه کان له ره رمانبه ر و فه فسه ها ئه روه هه

ستیار و   هه نده  نوه  و له وه خرنه خۆیان دوور دهزدی 
. زرنن شکریدا دانامه کانی سیاسی و ئابووری و له گرنگه

کۆشن  ، تده ی کوردستانیان داگیرکردووه م رژمانه ئه
،  وه ستیانه  ژرده ته ی کوردستان خراوه شانه و به ئه
   به وه ندروستییه تگوزاری و ته ڕووی ئابووری و خزمه له

وک بۆ چاککردنی  هیچ هه.  وه وتوویی بمنته پاشکه
و  موو ئه هه. ن ی ناده که رانی دانیشتوانه باری گوزه

کاندا   مژووییه  کتبه ی له  مژووییانه واره  و ئاسه خشه نه
.  نویان بردووه  ،و له وه ته موویان سیوه بووبت، هه

التی  هس پناو راگرتنی ده ش له مه بگومان ئه
ندیی وتانی  وه رژه ی خۆیان و، پاراستنی به رانه داگیرکه

    .ن ده نجامی ده  ئه  که ئیمپریالیستیدایه

  ؟!وت لی کورد چیده گه
  ی هندک راستی و دروستیمان خسته وه ئیستا پاش ئه

می  رده سه مان له که له ی بارودۆخی گه باره رچاو له به
م  می ئیمپریالی، لهشاندنی رژ وه رووخاندن  وهه

دا هزی دمۆکراسی و سوسیالیستی و  مه رده سه
یان  ده به. ی جیھان  زۆر نوچه رفراون بوو له ئاشتیی به

 کوت و زنجیری  ستی ئیمپریالیست، ی بنده وه ته نه
بینینن،  ده. خۆیان رزگارکردتییان پچاند و  کۆیله

واکانمان  هکان و، داوا ر  ئامانجه ک له یه  کورته پویسته
  :رچاو  به ینه بخه

 رزگاریخوازانی میری  زه هاواری ویژدان و ئمه،''
ن و پشتیبگرن  مان بگه که له ی گه  کشه ین، له که جیھان ده

لی کورد  گه. ن تیی بده ن و یارمه دا بکه گه و هاوکاریی له
و  ئه. ربگرت نووسی خۆی وه وت، مافی چاره یه ده

کان و  کگرتووه  یه وه ته ڕی نه  بیروباوه ی که مافه
ختی  ی باندۆنغ جه ی مافی مرۆڤ و کۆنگره یاندراوه راگه
باتی  کیی خه ره  داوای سه مه ئه   کات ر ده سه له
وای خۆی  وت، مافی ره یه مان ده که له گه.  مانه که له گه
  ''٣١بۆ ل  ''       ی و، که  بۆ نیشتمانه وه ڕندرته بگه
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  ،رژمی ئرانوستی  رامیاری و هه
  کان ره سکه ی ماده دیارده  ت به باره سه

 !ی کوردستانت  رۆژهه  له
  

)٥( 
 

  :کردنی ئاماده نووسین  و    
 سیروان کاوسی     

 
مواد ''مژووی  ک له یه کانی پشوودا، کورته شه به له
می  رده سه  ها له روه  جیھان و ئرانی کۆن و، هه ، له''مخدر
. ڕوو تی و، کۆماری ئیسالمیی ئران خرایه کانی پاشایه رژمه

تی  رۆژههر بارودۆخی   سه ماندا دینه که ی باسه درژه له
ی  دیارده سایی کۆماری ئیسالمی و، چۆنتیی  لهکوردستان

  وجا ئاوڕک له مان، ئه که ی نیشتمانه شه م به له'' مواد مخدر''
ی  ماوه  بزانین له وه، ینه ده باشووری کوردستان و عراق ده

تیی پاش رووخانی رژمی  تایبه  به-ند سای رابوردوو  چه
م  کان له ره سکه  ماده ک یه  چ رگه ددام، چۆن  و به سه
 .ستنت ده ره  په ریکه شدا  خه ندانه به مه

تی کوردستان،   رۆژهه ست له به دا، مه ، لره هژای گۆتنه
ری  وروبه ی ده یه شار و شارۆچکهند  و چه  و، ئه شاری سنه

 کۆن و نودا، بۆ  ری ئران له کانی داگیرکه  رژمه  که نییه
ت،   رۆژهه ی له که لی کورد و خاکه بچووک پشاندانی گه

،  ردا بیوه سه ی کوردستانیان به نوی ستان، یان پارزگه
 ، تی کوردستانه کانی رۆژهه موو پارزگه ست هه به کو مه به
، کرماشان، ئیالم،  ی ورم، سنه پارزگه:   بریتین له که
 و  ی کوهکیلویه ها پاریزگه روه ختیاری، لۆڕستان و هه به

  . د حمه رئه بویه
تی  کانی رۆژهه نوچه کان له ره سکه ی ماده دیارده

،  هندک نوچه ک نییه و له کیه  کۆن و نودا، وه کوردستان له
تا  ، هه بۆ ونه.  یه  هه وانی دیکه هکی کۆنتری ل مژوویه

  رله ساک به) ٣٠ ( کاته  ده زاشا، که ڕه مه رووخانی رژمی حه
ی  کانی پارزگه  و گونده ی شار و شارۆچکه زۆربه ئستا، له

و  ئه.  نامۆ بوو یه م دیارده ی ورم، ئه  و پارزگه سنه

  یان به ژماره،  ی تلیاک و شیره  گیرۆده بوونه  ده ش که سانه که
کیشدا رزیان  نو خه ژمردران و، له ست ده کانی ده نجه په
  . گیرا ده لنه
شی رۆژاڤای  به تیدا، له می رژمی پاشایه رده سه له

ر   سه ،''شرکت زراعی''نوی  کدا به یه ند کگه  چه کرماشان، له
ت  ژر چاودریی حکوومه ندروستی و، له تی ته زاره  وه به

ند و  به موو مه  هه ئدی له. م رهه  به هنایه ، تلیاکیان دهخۆیدا
  گاته کانی رۆژاڤای کرماشان تا ده  و گونده شارۆچکه

  ک، خۆی له وییه نزه سنووری ئیالم، هیچ جۆتکار و خاوه
ت و  شی رۆژهه به م له به.  دا ده شخاش نه ی چاندنی خه ره قه

ی  ندانه به و مه ی ئه  زۆربه  له باشووری کرماشان، واته
 –ی سونقوڕ  ک نوچه ، وه)دان مه هه( نوان ستانی  ونه که ده

، )مالیر (  فارس نویانناوه  که'' ماڵ ئاگر '' گاته کولیایی تا ده
 پانتایی  ، به  شاری قوروه ر به کانی سه و گونده ره  به وه وشه له
  له.   یه کی کۆنی هه فیۆن، مژوویه تر، ئه دان کیلۆمه سه
ندیی  هۆی پوه کاندا، به تدارتیی قاجاره سه می ده رده سه

ڵ   گه  له م نوچانه کانی ئه رۆکھۆزه نزیکی نوان سه
ی   بووجه رچاو له شکی به تدارانی قاجار، به سه ده

کانی  مھنانی تلیاکی پارزگه رهه ی به ڕیگه ت، به حکوومه
بۆ . کرا  دابینده   وه دانه مه هکرماشان و، لۆڕستان و ئیالم و ه

، ١٨٧٦ – ١٨٧٨نوان سانی  ، له)١٨(ی  ده  سه ، له ونه
گی  به ره ن جۆتکار و ده الیه کیلۆ تلیاک له) ١٥٧٦(م  رجه سه

ڵ  گه   ساڵ له یه م رژه ئه.  ت فرۆشراوه وه  ده  به وه کرماشانه
، ١٩٠٦ – ١٩٠٤سانی نوان   و، له ساڵ زیادی کردووه

 *).١(. کیلۆ) ٣٠٠٢٦ ( ته یشتووه گه
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   ستانی ئیالم، له له زاشا، ڕه مه می رژمی حه رده سه له
  ،له)دهلران (  فارس نویانناوه  که''دلۆڕان''ری شاری  وروبه ده
ندروستیی،  تی ته زاره رشتیی وه رپه سه کدا به یه ندین کگه چه

  هنرایه تلیاک ده
  کرا به م و ده رهه به
نردرا  رمان و ده هد

. کان خۆشخانه بۆ نه
موو ساکیش  هه
  که  تلیاکه شیک له به
   و،  الوه خرایه ده
ندازیار و  ن هه الیه له

کان و  وانی کگه باخه
دوکتۆری 

  وه کانه رمانخانه ده
  یشته گه ده دزرا و ده
ل و  ستی ده ده

   و،  وه کانه قاچاخچییه
 مانی هندک  له
کان و،  ی شارهک ڕه گه

ر  ی سه خانه قاوه
کانی  ی شاره جاده

کرماشان و ئیالم  و 
هتد، ... لۆڕستان و 

ستی   ده یشته گه ده
  .  وه کانی تلیاککشه ری و خه مشته
التدارتیی  سه  چاخی ده ر له ستانی لۆڕستان، هه له

ن  الیه رمیی له فه شخاش به ، چاندنی خه وه کانه قاجاره
   له کان دراوه  و، هانی جۆتکاره ری پدراوه په  وه ته حکوومه
تی  ی حکوومه وه پاش ئه. شخاش بچنن کانیاندا خه کگه
ی  خشه نه ، به)ی ز١٩٢٥(تاوی  ی هه١٣٠٤سای  کان له قاجاره

ویش   شای ئران و، ئه زاخان کرا به ئینگلیز رووخا و، ره
مھنانی  رهه  بهبژارد، ی هه که ماه ی بۆ بنه)وی هله په(نازناوی 

یان  ی داهات و بژویی ده رچاوه  سه تلیاک و شیره ببوو به
ک  ش، وه وه  له جگه. و نوچانه ی جووتیاری ئه ماه زار بنه هه
کی   و منداڵ که  وره خۆشیی گه رکردنی نه سه رمان بۆ چاره ده
و '' ماڵ ئایر ''و'' چگنی''  ها له روه هه.  گیرا رده لوه
ی لۆڕستان   پارزگه ر به ی سه  دوو نوچه ریشی، که وروبه ده

ی جۆتکار  ماه زاران بنه رانی هه دانن، ژیان و گوزه مه و هه
  .کرا  دابینده وه ی فرۆشتنی تلیاکه رگه به

نوی  ک به یه ، ماده وه فتاکانی زاینییه تای سانی حه ره سه له
دا و،  ریھه  ئران سه هرۆین، له
  ند ساک، بوونی چهڕ پاش تپه

موو  ، هه ک تۆڕی جاجاووکه وه
کانی  نده به شار و مه
  .   وه کوردستانیشی گرته

،   کورته وه م رۆنکردنه پاش ئه
مان  که ر کاکی باسه  سه دینه
ی ماده   دیارده ت به باره سه

  ت، له رۆژهه کان له ره سکه
   !سایی کۆماری ئیسالمیدا

کی  یه شوه بهوێ،  ر بمانه گه ئه
تی  ، سیاسه تانه  و بابه زانستانه

راست و دروستی کۆماری 
  ت به باره ئیسالمیی ئران سه

تی   رۆژهه کان له ره سکه ماده
ین،  ستنیشان بکه کوردستاندا ده

و پالن و  کی ئه یه  کورته پویسته
 روو  ینه  بخه  سیاسییانه ئامانجه

سای ) ٣٠(ی  ماوه  له که
 کوردستاندا  ودا لهرابوردو

  .  یان بردووه ڕوه به
کیی  ره ست و ئامانجی سه به ،، مه مووان ئاشکرایه الی هه

  وه روویانه سه  له–رانی کۆماری ئیسالمیی ئیران  زرنه هدام
بوو،  وه تیی، ئه  رووخانی رژمی پاشایه ینیی له تۆ خومه ئایه

تیی  واوه ته  به ر، کهرکا  سه  ئران بھننه رژمیکی ئیسالمیی له
تاکانی ئیسالم بچت  ره ستوور  ویاسا و ڕسای سه پی ده به
و  ره یان به که ڕ و ئایدۆلۆژییه هاوکات، بتوانن بیروباوه.  ڕوه به

  و وتانه تیی بۆ نو ئه تایبه  به-  که ی نوچه وتانی دیکه
  وه هی و رگه  و، له یان تدایه وانی شیعه  په بنرن، که
ینی  تۆ خومه تیی ئایه رۆکایه  سه ، به کی شیعه ئیمپراتۆرییه

  . بت''قۆم''ی شاری  که نده  نوه ن، که سازبکه
ڕی  ئایدۆلۆژی و بیروباوه ی وانه  پچه م، به به
،  وه رانی کۆماری ئیسالمیی ئرانه زرنه ی دامه گرانه بنچینه
  یشتن به ، بۆ گهلی کورد بات وئامانج و تکۆشینی گه خه
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موو   هه  وه تییه کانی پاشایه ن رژمه الیه  له ئازادیی بوو، که
کانی سیاسی و  مافه. وتکرابوو کی لزه  ئازادییه جۆره

تیی  واوه ته نگیی کورد، به رهه تی و، فه یه یی و کۆمه وه ته نه
، )زاشا ره(ی باوکی  ونه زاشا به ڕه مه پشتگوخرابوون و، حه

 و  رانه تکی داگیرکه ک، سیاسه یه موو شوه ه ه به
  . کرد وده ی کورد په وه ته  دژی نه ی له رستانه زپه گه ره

کانی  نده به ی شار و مه پاش رووخانی رژمی شا، زۆربه
ستی کورد   ده وتنه ی ورم، که  و پارزگه ی سنه پارزگه
ییان ند التکی رژمی نوه سه  ده  و، هیچ جۆره وه خۆیه
وتبوو،  ستیکه ی ده و ئازادییه لی کورد به گه. ما  نه وه ره سه به
  زاران الو و پیری کورد، به  هه به. وار بوو شبین و، هومده گه
کان   سیاسییه  نو پارتی و رکخراوه ، چوونه وه کی خۆیانه چه
تی  رۆژهه.  وه تیی حیزبی دمۆکراتی کوردستانه  تایبه  به–

ی   وه سانه  و شونی حه ناگه  و په  بنکه بوو بهکوردستان، 
تیی بۆ   تایبه رانی باشووری کوردستان، به تکۆشه
 سانی   له کتیی نیشتمانیی کوردستان، که کانی یه رگه پشمه

لک دژوار و   بارودۆخکی گه  له١٩٧٩ – ١٩٧٦نوان 
  . مدا بوون سته ئه

تی   رۆژهه کهی   سیاسییه  نویه و دۆخه بگومان، ئه
رانی کۆماری  زرنه  دامه دابوو، بۆ ریھه کوردستان سه

ی  وه  بووژاندنه  له چۆنکه. ژاره بوو ئیسالمیی، جی ترس و په
. ترسان یی و سیاسیی کورد ده وه ته ستی نه نگی و هه رهه فه
کان و،   سیاسییه نوان رکخراوه ندیی  وبوونی پوه پته له

رباری  سه. ترسان ت و باشوور ده رانی رۆژهه تکۆشه
ی  النی دیکه ، گه ش بوون که و راستییه ش، ئاگاداری ئه مانه ئه

  ن و، له که تی کوردستان ده  رۆژهه ئران، چاو له
کانی  وانیش داوای ئۆتۆنۆمی و، مافه کی نزیکدا ئه داهاتوویه

، گرن ن و، بتوو پشی لنه که نگیی خۆیان ده رهه سیاسی و فه
 و،  وه بنه  ده وره  کۆسپی گه وڕووی ره  به   نت که زۆر ناخایه

ر   هه بۆیه.  دی ته ون و ئاواتی سیاسی و ئاینییان نایه خه
و دوو   ئه کرا که ده  نه وه ڕوانیی ئه ، چاوه وه تاشه ره سه له

ر واش  هه. ن بکه  هه وه  پکه با و لکجیاوازه  ناته ڕه بیروباوه
زرانی رژمی نوێ   دامه  له فته  پنج حه هشتا نکهرچوو، چۆ ده
ر  سه  و خوناوییان به وره ڕکی گه  شه  که ڕیبوو، په تنه

ورۆزی خوناویی  نه   به پاند، که دا سه دانیشتووانی شاری سنه
و  دان هاووتیی کورد له ، سه وه هۆیه  نوی رۆیی و به سنه
 داڕشتنی پالنکی  و، بهپنج مانگ دواتر . هیدکران  شه شاره

( تاوی  ی هه١٣٥٨الوژی  ی گه٢٨  تر، له رفره ی به دڕندانه
'' فتوای جیھادی''ینیی،  تۆ خومه ، ئایه)١٩٧٩گوستی  ی ئه١٨
 ٤٨ی   ماوه رمانیدا له رکرد و، فه ی کورد ده وه ته دژی نه له
زار  تان هه  سه به.  وه نه موو کوردستان داگیربکه مژمردا، هه ده

ری  به وانی کفنله سوپا و پاسداری ئیسالمی و، په
  ....  وه  کوردستانه حیزبۆیی و گیانفیدای موسمان، رژانه

ی  ده  کانی سه ه) ٩٠( تا کۆتایی  وه  ه١٩٧٩سای  کورتی، له به
نوبردنی بزاڤی  نیازی له ستانی ئران، به ده رابوردوو، کاربه

تی  ندین پیالن و سیاسه ت، چه  رۆژهه ن لهما که له ی گه رزگاریخوازانه
دا  وه ی خواره م پنتانه کرێ له  ده ، که وکردووه جۆراوجۆریان په

  :   ین یان پبکه ئاماژه

ی کوردستان و رخستنی  وه ستی داگیرکردنه به مه هرشی سوپا به -١
تۆ  ن ئایه الیه کانی کورد له دانی رۆه سداره پۆلی گرتن و له شه
ستی  به مه ینیی، به تۆ خومه ستنیشانکراوی ئایه ری ده خای، نونه هخ

ر کوردستاندا، پاشان راگواستنی  سه نگ به زه وه پاندنی ترس  وشه داسه
   . رگه بۆ خوارووی ئران ی پشمه ماه یان بنه ده

موو کوردستان   هه کدار له زار هزی چه یان هه ی ده وه بوکردنه -٢
ند  به  شار و مه ربازیی له ی سه و پگه ربازگه  زاران سه  ههو، سازکردنی
  .کانی کوردستان ر جاده ی سه پۆکه و گرد  و ته

 نو شار و  سازکردنی هیزی جاش و تۆڕی سیخوڕیی له -٣
ستی  به مه  و پووی زۆر بۆیان، به رخانکردنی پاره کان و، ته گونده

 و،  وه کرگیراوه ی کوردی به هرگ کۆنتۆکردنی دانیشتوانی کوردستان، له
 . نوان کورد خۆیدا تیی له ی تۆوی ناکۆکی و دوژمنایه وه بوکردنه

کانی   زیندانه ی گیراوانی کورد له دانی زۆرترین ژماره سداره له -٤
ی پاراستن  زگه ن ده الیه کانی ئران له  شاره  کوردستان و له رژم له

   له ترۆرکردنی زۆرترین ژمارهداڕشتنی پالن بۆ .  وه ه) اطالعات(
سانی رۆشنبیری کورد   و که رگه تی و کادر و پشمه یه رکرده ندامانی سه ئه
کانی ترۆری  ن تیمه الیه ی وت له وه ره  ده  باشووری کوردستان و، له له
 .  وه ه'' اطالعات''تی  زاره وه

کتیی نیشتمانیی کوردستان و پارتی  ر یه  سه گوشارخستنه -٥
  رن، یان له نو به ت له کانی رۆژهه  حیزبه مۆکراتی کوردستان، کهد

م  رده به  و، رێ له وه نه تی خۆیان دووریان بخه سه ی بنده نوچه
تی کوردستان  یان بۆ نو خاکی رۆژهه رگه ندام و پشمه هاتوچۆی ئه

تی کوردستان  ندامکیان سنووری رۆژهه ن هیچ ئه ده بگرن و، رنه
 .زنت ببه

 سیاسی و  م پالن و پۆژه بردنی ئه ڕوه شانی به شانبه
ی  زگه مان کردپی، ده  ئاماژه وه ره سه ی له ربازییانه سه
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ی  ڕگه ند ساک، به ڕبوونی چه پاراستنی رژم پاش تپه
کانی   شاره ، له وه هندک کوردی سیخوڕ و خۆفرۆشه

 کۆتایی  م له به.    وه ردهک کوردستاندا تلیاک و هرۆئینی بوده
 و  وه پداچوونه ، له وه ی رابوردووه ده  کانی سه ه) ٩٠(

 چۆنتیی پارزگاریکردن  ت به باره یان سه نگاندنی تازه سه هه
تی کوردستان،   رۆژهه شیان له التی ره سه  ده  دان به و درژه

کی  یه وهش پدانی مواد مخدر به ره ر گرنگیی په سه ختیان له جه
 .  وه سیستماتیک و رکخراو کرده

کانی خوارووی کوردستان،   شه ، بۆ به''مواد مخدر''هنانی 
 بۆ ستانی  وه گوزرته  ده وه لوچستانه  به  له  که یه م شوه به

وه   ه''کرمان '' و''زد یه''کانی  ی ستانه  رگه خوزستان، یان به
  وختیاری  بهود  حمه ر ئه هبویکانی  نو  ستانه  و، به هنرێ ده

   بهستانی کرماشان،بۆ .  وه کرته دا بوده   ئیالمولۆڕستان 
م بۆ دوو  به. هنرت  ده وه ه' 'دان مه ی هه پارزگه''ی  رگه

، )اطالعات(ی پاراستن  زگه  دهورم، و  سنهی  پارزگه
شکردنی مواد مخدر  وخۆ هنان و دابه راسته
ن  الیه  که له یه م دوو پارزگه راستیدا، له له. تکا رشتیده رپه سه

، هیچ باند و   نوناسکراوه''نگیی ی جه نوچه''   به ، وه رژمه
ی  زگه ی ده وه ره ده خۆ و له ربه ک ناتوانیت سه یه سته ده

و  ستانی رژم له ده  ب ئاگاداریی کاربه پاراستنی رژم و،  به
  . مخدر بکاتدا، بازرگانیی مواد رمه دوو هه
ی  ردوو پارزگه هه(،  وه ستانی ئرانه ده ی کاربه  روانگه  له

درژایی   به ،   و یه ندیی خۆیان هه تمه ، تایبه)ورم و سنه
رخۆدان و،  ندی به ق و نوه  چه  نی کۆماری ئیسالمیی، مه ته
دژی سوپا و   له  و خوناویی وره ڕوشۆری گه شه

رای کوژرانی  ره  و، سه  بووهیان که ی رژمه زگه داووده
ی  ندیخانه یان به زاران مرۆڤی کورد و، سازکردنی ده هه
 همنی و ئاسایشی دخوازی  یانتوانیوه ، هشتا نه وره گه

  .  ن دا دابین بکه یه و دوو پارزگه خۆیان له
ستانی ئرانی  ده رنجی کاربه  سه ، وڕۆکه  ئه ک که یه کشه

لدانی بزاڤکی رۆشنبیری و  رهه ه، س بۆالی خۆی راکشاوه
رۆشنبیر و  ن چینی الوان و الیه  له ، که نگیی کوردییه رهه فه

   دوور له  و، به ستیپکردووه کاندا ده شاره  له وه واره خونده
  وه له بترس و سکردنه کان، به ڕ و ناکۆکیی حیزبه ی شه بازنه

او و سیخوڕی کرگیر زار به یان هه کدار و بوونی ده هزی چه
ڵ  گه  و، رۆژ له ستپکردووه ی ده باتکی ژیرانه ، خه رژم

ر  به له.  ندندایه سه ره  په   له یشتنه م هۆشیاری و پگه رۆژیش ئه
   سیاسییه  حیزبه ، له وڕۆکه ستانی رژم، ئه ده ، کاربه وه ئه

'' دۆستان''ی   رگه  به  توانیویانه کان ناترسن، چۆنکه کوردییه
هۆی پاوانخوازی و ببوایی  کوردیان و، بهی 
یی و،  وه ته  بیری نه ر رامبه کان به تیی حیزبه یه رکرده سه
 و، بارودۆخکی  وه نه تی کوردیی، پرشوبویان بکه وه ده
  ونه دارکاری و  بکه پنن، که ردا بسه سه وتۆیان به ئه
  فاندن لهل ر لوپه ماسک و، پووڵ و که قه ڕه قۆ و شه چه ڕه شه
 رژمی ئران  وڕۆکه ک ئه نیا هۆیه  ته وه ر ئه به له. ک یه

،    کوردییه  رۆشنبیرییه پۆله م شه دانی ئه رهه ترست، سه لیده
تی تۆقاندن و  نگ و سیاسه زه وه نو شه تی له  توانیویه که

ئاسای سیخوڕ و   و سداره و، تۆڕی جاجاوکه نجه شکه
ن و،  رهه  سه رستیدا، په می کۆنه کانی سیسته مرۆڤخۆره
نگیی پکبھن و کۆنفرانس و  رهه ی مرۆڤی و فه رکخراوه

نو  یی سازبکات و، له وه ته میناری رۆشنبیری و نه سه
 گوی دنیای  یان به که له ستیی گه یامی بنده کانیشدا، په زیندانه
د سدیق  ممه رۆیا تلۆعی و محه. نن یه تیی بگه مرۆڤایه

د  حمه نپوور و ئه سه دنان حه ند و، هیوا بوتیمار و عه بودوه که
ی  دان رۆه  و، سهنی رده روینی ئه بدی، په ریفی و هانا عه شه

  پۆله م شه ی زیندووی ئه ، نموونه ئازا و رۆناکبیری دیکه
تیی  واوه ته ری ئران، به  رژمی داگیرکه ، که یه سامه به
  ته وتووه ک که یه وو شوهم هه  و، به ستیپکردووه هه
  . کانکردنی ره ربه به

دوای داڕشتنی  مان کردپی، دوا به پشدا ئاماژه ک له وه
تی کوردستان،   رۆژهه ت به باره ی رژم سه که  نویه پالنه
تا،  ره خۆ، سه وته ت که نوخۆی رۆژهه ی پاراستن، له زگه ده
 بۆ  وه لوچستانه  به لهرزان  رگی هه هنانی جلوبه ستیکرد به ده

 نوی   بازرگانییه م پرۆژه ک ئه یه پاش ماوه. هاباد شاری مه
خایاند نوبانگی  زۆری نه.  ردا با سه ی به'' تاناکۆرا''
  وه نییه کانی کوردستان و، ئرانی ته موو شاره ، هه''تاناکۆرا''

 زۆر  پشوازیی وه ته رامه مده ن چینی که الیه تیی له تایبه و، به
ندی  ستنیشانکرا بۆ نوه هاباد، ده شاری مه. رمی لکرا گه

 و، بازرگانی  رگی تاناکۆرا ی جلوبه وه فرۆشتن و، بوکردنه
ورز و   تاران و ته  کانی ئران و کوردستان، له وره  گه شاره

رگی  قز و هتد، بۆ کینی جلوبه  و سه کرماشان و سنه
  *).٢(ن  هاباد بکه ه شاری م بوو روو له تاناکۆرا، ده

ندین  ، چه یه م پۆژه ستپکردنی ئه ڵ ده گه هاوکات له
ی  ڕ و متمانه  جباوه بازرگان و کوردی نیشتمانفرۆش، که

هنانی ڵ  گه ستنیشانکران، تا له  بوون، ده ''اطعات''ت  زاره وه
مواد ''ک  ت کیلۆیه ند سه رگی تاناکۆرا، چه ک جلوبه ر لۆرییه هه

 شاری  ننه یه ن و، بیگه کان بکه رگه  جلوبه ڵ به تکه'' مخدر
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 نو شاری  کانی خۆیان به ی بانده ڕگه  به ویوه هاباد و، له مه
یه  م شوه به.  وه نه ریدا بویبکه روبه کانی ده هاباد و شاره مه
، هنان و  رگی تاناکۆراوه ی هنانی جلوبه ڕگه به

  ک له چ گیروگرۆیهی مواد مخدر، ب هی وه بوکردنه
  دژ به م بازرگانییه  ی ئه  رگه له. ستیپکرد کوردستان ده

ستانی رژم،  ده  کاربه ، وامه رده ر به  ئستاش هه ، که وه کورده
نی پووڵ و سامانکی زۆر،   خاوه ته ، بوونه یه و دوو پارزگه له

 . جکردوه شیان جبه که ی رژمه رانه هاوکات، ئامانجی تکده
ل    گه ک کوردی خاین به یه  ژماره ش، توانیویانه وه رای ئه ره سه

پناو   بن، له  ئاماده ن، که  بکه رده روه یان په که و نیشتمانه
ز  گه  کوردی هاوره وره له ندکردنی خۆیاندا، زیانی گه مه وله ده

  .ن و هاونیشتمانی خۆیان بده
 باش  یه م راستینه موو تاککی کورد، له  هه وڕۆکه ئه

 گرتنی  کانی ئراندا، باس له  شاره  له  رۆژ نییه  که ، ئاگاداره
دانی قاچاخچی و  سداره کان و، له ره سکه کانی ماده بانده

میدیاکانی  دان هرۆئینکش له یان و سه زیندانیکردنی ده
 کوردستاندا، تاکو ئیستا هیچ  م له ، به وه کرنه  بونه وه رژمه

  سداره  له گیراون و  نه وه و تاوانه  هۆی ئه ک به یه سته باند و ده
   و، کۆن به  چایخانه  به ش که چایخانه سانه و که ئه. دراون نه

ی  گن و، رۆه ڵ خۆیان ده گه کان له ره سکه  ماده کۆن
ک و  ن، الی خه که  ده  سامناکه و به ک تووشی ئه خه
 و شونی   و، پیشه وه ن و، کردهکرگیراوانی رژم ناسراو به

  کانی رژم کاریان نییه زگه م ده به.  ژیانیشیان ئاشکرایه
ککیان لبگرن،   وت یه رکه ر جاروباریش به گه ، ئه وه ریانه سه به

  .ن که الی ده ره ند رۆژک به پاش چه
ژاری و  بوونی داهات و هه  بکاری و نه زانین که ده
دانی  رهه ی خزان، هۆکارن بۆ سه هستکورتی و، کش ده

 خۆکوژیی، یان  ستدانه  ژیان و، ده ناهومدی و بزاربوون له
   له ستانی ئران که ده کاربه. کان ره بھۆشکه ر ماده به نا بردنه په

  رستانه زپه گه  و، ره رانه تکی داگیرکه کوردستاندا سیاسه
سازی و،  ی پیشهڕوو وت کوردستان له ن، نایانه که وده په
مھنانی  رهه ندی به  و نوه کارگه. وت  پشبکه کنۆلۆژیاوه ته

واریی  ی کورده وێ کۆمه یانه  ده ن، چۆنکه تدا دروستناکه
.  وه  بمنته وه وتوویی ئابوورییه ژاری و دواکه هه به

ی بکاری  ی رژه ندانه به م مه ، ئه کان پشانیانداوه وه لکۆینه
ی تووشبووی  ش، رژه و پیه ر به ، هه یه وه ره سه ریی لهژا و هه
وشتی و  کان و، خۆکوژی و خۆسووتاندن و به ره سکه ماده

ری   رژمی داگیرکه .  وام زیادی کردووه رده دزیکردن به
ئاشکرا  کانی کوردستاندا، به نده به موو مه هه ئران، له

م  له. کات و ده هواریی پ ی کورده تی دواخستنی کۆمه سیاسه
سای  راپۆرتکی له، ''فارس''وانریی  ی هه زگه ، ده وه یه باره

 و، رۆناکی زیاتر  وه ته دا بوکردووه) ٢٠٠٧(رابوردوو 
  :  دا هاتووه که  راپۆرته له. مان که ر باسه  سه خاته ده

ست  به مه%  (٢٥ کوردستان  ی بکاریی له رژه -١
  .). ن-   یه ی سنه دا پارزگه لره
  %٢٦ کرماشان  ی بکاریی له رژه -٢

  مه ئه%. ٣٤ ستانی لۆڕستان  ی بکاریی له رژه -٣
   ئراندا، ستانی لۆڕستان به–نگی عراق   جه کاتکدا له له
زار قوربانیی  یان هه تیی پشتیوانی رژم بووه و، ده واوه ته
 . ختکردووه پناوی کۆماری ئیسالمیدا به  و، له نگدا  جه له

ر   و بویه  ستانی کۆکیلۆیه ی بکاریی له رژه -٤
 % ١/١٥د  حمه ئه

تدا، زۆرترین خۆکوژیی،  رۆژهه ، له شایانی باسه
کانی ئیالم و کرماشان   ستانه تیی خۆکوژیی ژنان، له تایبه به

  .دات روو ده

 :ند ستانی ئیران  چه ی بکاریی له رژه
  %٤  متر له هان که سفه  ئه ی بیکاریی له رژه -١
لوچستان   ستانی سیستان و به ی بکاریی له  رژه -٢
ی  ونه لوچستانیش به  به رژمی ئران، له%. ٣٥

ی دژ  رستانه زپه گه تکی ره تیی سیاسه واوه ته کوردستان، به
  .کات و ده لووچ په لی به  گه به

 %٥/٦) ورز ستانی ته(ربایجان  ئازه -٣
،  تنههژای گۆ% (١٨ستانی خۆراسانی خواروو   -٤
 و  ی ستانی خۆراسان کوردنشینه وره شکی گه به
   !). کوردستانی خۆراسانی نویۆیشتووه به

مریکا و  ن ئه الیه ددام له پاش ڕووخانی رژمی سه له
بار و گونجاو  رجکی سیاسیی له لومه ، هه وه کانییه یمانه هاوپه

 ک رکخستنی سیخوڕی و الیه  له خسا، که بۆ رژمی ئران ره
نشینی عراقدا  کانی شیعه رمه نو هه کداریی له رکخستنی چه

  ی که و نوچانه ، له وه شه کی دیکه الیه هزبکات، له به
مریکایان  تیی چاودریی سوپای نوی عراق و ئه واوه ته به
ی  ڕگه  باشووری عراق، به تیی له تایبه ، به  نییه وه ره سه به

 بازرگانیی  ستبکات به ، ده وه دره هال باقر س مهی  سته داروده
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کانی  کان و، گوندنشینه کان و، هاندانی جۆتکاره ره سکه ماده
کانیاندا گیای   کگه ی له وه ، بۆ ئه''هدی سوپای مه''نگری  الیه
  . شخاش بچینن خه

کی  زوویه کانی به یمانه مریکا و هاوپه ر ئه گه بگومان، ئه
کانی عراق  موو شار و سنووره توانن، کۆنتۆی هه زوو نه

فغانستان  ی ئه ند سای داهاتوودا، عراق جگه چه ن، له بکه
ی  نارده ترین وتانی هه وره  گه کک له  یه بته  و، ده وه گرته ده

 ''ی سبه''ڕی  ، ماپه وه م باره له.  جیھان کان له ره  بھۆشکه ماده
وتی  ، رکه''رسفرانس پ''وانیریی  زمانی ئاژانسی هه له
کی  یه دا کۆپله  لره ، که وه  راپۆرتکی بوکرده٧/٧/٢٠٠٧
  : وه نووسینه ده

وی   ره ته عراق بووه! کییه ره ی سه روازه  ده ماره عه(
التی  و خۆرهه ره  به کان، ره  سکه کیی بازرگانیی ماده ره سه

نیکردن ، بازرگا٢٠٠٣دوای سای  له! فریقا و ئۆروپا ناڤین و ئه
 و،  ندووه ی سه ره عراق په کانی تر له ره سکه فیون وماده  ئه به
  وه  عراقه هنرت و له نو ئراندا ده  به وه فغانستانه  ئه له
  ....).کرت  ده وه ره ی ده وانه ره

،  که کیی رژمی ئران بۆ وتانی نوچه ره ی سه نارده هه
ۆڵ و سازکردنی تۆڕی کوچ  ناردنی پووڵ و چه  له بریتییه

پکردنی  ترۆر و سیخۆڕی و، ناردن و بوه
تی  ستانی حکوومه ده ، کاربه وه ر ئه به له. کان ره سکه ماده
کانی  ، ئاگاداری پیالنه وه  هۆشیارییه ب به رم، ده هه
ر خۆیان و  وامی کۆماری ئیسالمیی ئران بن، بۆ سه رده به

  . یان که گه کۆمه
کانی  رم و، رۆژنامه تی هه  میدیای حکوومه، که یه ماوه

زمانی پۆلیس   باشووری کوردستان،له حیزبی  و ناحیزبیی له
کان  ره سکه وای گیرانی قاچاخچی ماده هه ، وه ستانه ده و کاربه

  وه م باره واک له دوا هه.    وه نه که  باشوور بوده له
 رۆژی   له  بوو که وه هن ئاسایشی سلمانیی الیه ، له وه بوکرایه

ساڵ ) ٢٠(ن  مه  گرتنی پیاوکی ته ی به  دا، ئاماژه٦/٧/٢٠٠٨
ک تلیاکی   کیلۆیه  و،  گیراوه''باشماخ'' سنووری   له ، که کردووه
  .  وه  نو خاکی باشووره تی بیھنته  و ویستوویه پبووه

تی کۆماری ئیسالمیی ئران،   سیاسه وڕۆکه  کورتی، ئه به
مواد ''ی  وه  بوکردنه  له ی کورد، بریتییه وه ته ی نهدژ له

نگ و، گرتن و  زه وه وی ترس و شه پاندنی جه ، داسه''مخدر
   سیاسییه دان، تکدانی حیزب و رکخراوه نجه شکه

رچی زیاتری تۆڕی سیخوڕ و  ی هه وه کان، بوکردنه کوردییه
ست بکات،   هه ی که و شونانه موو ئه نو هه کریگیراوانی له به
نگیی  رهه باتی رۆشنبیری و سیاسی و فه کن بۆ خه یه رچاوه سه

  . کوردیی

 و  خشه موو نه توانین هه ی کوردیش کاتک ده وجا ئمه ئه
پش  ، که له وه ینه ڵ بکه کانی رژمی ئران پووچه  گوه پیالنه
  یی بین و، له وه ته ڕی نه نی بیروباوه ر شتکدا، خاوه هه
ی  وه   دۆزینه ، بیر له وه ییه وه ته ڕی نه ی بیروباوه گهروان

موو  رکردنی هه سه ین بۆ چاره ی شیاو  گونجاو بکه رچاره
ی کوردی  وه ته رانی کوردستان بۆ نه  داگیرکه ی که و کشانه ئه

،  وه  میدیای کوردییه  له یه وه پویستمان به. ن که دروستده
نگی  رهه یی و فه وه ته کی نه شنبیرییهوام، رۆ رده کی به یه شوه به

  ران له ئامانج و پیالنی داگیرکه.  وه تیی بوبکرنه یه و کۆمه
کی  یه شوه  کوردستان، به کان له ره سکه ی ماده وه بوکردنه
موو   هه ستنیشانبکرن و، له  ده تانه  و بابه زانستانه

بات بۆ رزگاریی  ه خ نین، که یه مان بگه که دانیشتووانی وته
کان  ره سکه ی ماده هنی دیارده بات بۆ نه  خه کوردستان، له

  . جیا نییه

تیی  ڕه ری بنه سه  کۆتاییدا، چاره  له
 و  موو کشه و هه'' مواد مخدر''کانکردنی  ره ربه به

  کرت که  ده وه واریی، به ی کورده کانی نو کۆمه نگه ئاسته
ی  رانی دڕنده ی داگیرکه چنگ خاکی کوردستان له

خۆدا،  ربه  کوردستانکی ئازاد و سه رێ و، له ده بھنرته
موو   دابژرێ و، هه رانه روه مکی دادپه ی سیسته بناخه

  ست به  خاک و نیشتمانی خۆیدا، هه تاککی کورد، له
  .رانی بکات زری و ئاسایش و خوشگوزه ربه سه

  !  و رۆژه  هیوای ئه به        

  ''واو ته                  ''   
  !تبینیی

کی نزیکدا  داهاتوویه ، له  وتاره م زنجیره کۆی ئه
  !نرت داده''  کۆنگره''ڕی  ر ماپه سه له
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    ''٢٣ڕه  ی الپه ماوه''
 بۆ  وه ڕندرته وای خۆی بگه وت، مافی ره یه دهو 

وت، خۆی کوخای خۆی بت و  یه ی و، ده که نیشتمانه
 ئستا  کهیدا،  که سامانی نیشتمانه نی ماف بت له خاوه
  وه  وتانی ئیمپریالیسته ر به  سهنیاکانین کۆمپا الیه له

تی و   برایه وت، به یه ی کورد، ده وه ته نه. کرت تان ده
ندیی  النی دنیادا بژی و، پوه موو گه ڵ هه گه ئاشتی له

ی کورد،  وه هت نه. یاندا فراوان بکات گه تیی له برایه
ر  ڕی ورانکه وت، ئاشتی جیھان بپارزێ و، شه یه ده
ژر  ژیان له(ڕی   بکری و، پشتگیریی بیروباوه خه ده قه

 پناو  بات له کات و، خه دا ده) ری ئاشتی سبه
ی کورد، پشتگیریی  وه ته نه .کات جکردنیشیدا ده جبه
ی  وسیادهخۆیی   ربه پناوی سه کات له الن ده باتی گه خه

باتی   خهتییک وامی یه رده  به ها به روه هه. نیشتمانیی
هزی   دراوس براکانی  بپارزێ به له ڵ گه گه ش له هاوبه

  ی که که کانی نیشتمانه  کۆتکراوه شه موو به هه بکات له
کات  بات ده  خهر عراق و ئران و تورکیا و  سه ته خراوه

پناوی  شان له  شانبه ،م وتانه النی ئه ڵ گه گه له
  ته یی ئیمپریالیزم و حکوومه سته ژرده رزگاربوونی له

  .کانیان  نگریسه یمانه کان و په رسته په کۆنه
ڕی  جکردنی بیروباوه  جبه لی کورد له کورتی، گه به

کی زیاتری ناوت بۆ  ی باندۆنغ، داوایه کۆنگره
  گونج له  ده ی که وایه رمانه  فه و رژمه زراندنی ئه دامه

ختیار بنیات بن، تا  یدا و، دواڕۆژکی به که نیشتمانه
ونتی   پشکه ر بکات له شداریی کاریگه بتوان به

  .ن نگاوده و ئاشتی و رۆناکی هه ره  به تیی که مرۆڤایه
ی   بۆ کشه هزه تان باشترین شونی به که کۆنگره

  ینه هک  رووده هیواوه  پ لهیدک به. مان که له گه
ی  ر کشه سه  له وه  توژینهی وه ، بۆ ئهتان که کۆنگره

 ندا بیگونجن ی دیکه و کشانه  ئهڵ گه وامان بکات و، له ره
  . تاندا تۆمارتان کردووه که ی پالنی کۆنگره  خشته  له که

  !فریقا  ئه–النی ئاسیا  کتیی گه بژی یه
ستی و  ربه پناوی سه الن له باتی گه بژی خه

  !ی خۆنووسیندا خۆیی و مافی چاره ربه سه
  ن رموون، سوپاس و رزمان ل قبووڵ بکه بفه
   الوانی دمۆکراسیتییک یه
  ! باشووری کوردستان  له

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شو بدو په عه
  
  گرنگترگرنگ و 

  

  ! خۆیی گرنگ نییه ربه سه
  ک یه  عانه  به–شت پیتی ناوی وت  ر هه هه
  –کان  نفاله ی هسکی ئه قه

  ک یه بای بگانه رحه  مه                 به
  ! گرنگ نییه
  لیم،  ئۆرشه وو بهب ده) قودس(یکرد  خودا ده

 ک یه کانه راسووی یه  ناو په چووه یش ده) دڵ(
  جاش و  عسی   به ، با گرنگ نییه
  رپشمان  ناو ده بورووکنه

  .ک یه  مۆرانه   شاره کو                   وه
  روخواری وت سه  با ده!  گرنگ نییه

  .ک خایه لله  که                            ببته
  رنگم گ به

  کی سارد و سی کورسییه
  ، ک تابووتی بن مردووه وه

  :گرنگتریش
  ن وزانه  چاو سه و دۆالره ئه
  ! گرتووه ری خۆیان هه ت سه  بۆ غوربه که

  !تبینیی
ر  سه کی نزیکدا، له  داهاتوویه له،  یه م نووسراوه کۆی ئه

 و،  وه کرته خۆدا بوده ربه رگکی سه  به ڕی کۆنگره له ماپه
توان چاپی بکا و، سوودی   ده زی کۆنگرهڕ ی به وه ره خونه

  . ل ببینت
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Bi wê adres pêwendî
legel serokayetîya

kongrey NîŞtmanîya
Kurdistan bigre! 

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

Fax; 0044 – 208 741 64 36 
E-post; wka@knc.org,uk 

  

  ندیی به ، پوه سه دره  ئهم به
ی نیشتمانیی   تیی کۆنگره رۆکایه سه

 بگرن وه  کوردستانه 

  ننیشتمانیی کوردستای  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 

 de.KNC@ribrahimpost; -E 
  

 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. 
com.post@kncscandinavia 

 

Bi wê adres name û 
gotar û pêŞnyaza xwe bo 
kongre biŞîne!  

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

تی  وه زراندنی ده خۆیی و دامه هرب 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  کۆنگرهکانی ڕه سی ماپه دره ئه

 : ئینگلیزی کۆنگره
 ):کوردی ( کۆنگره
   : رۆژاڤارادیۆ

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

  )ئینگیلزی(ی رۆژاڤا ت سایتی حکوومه
  رنت ر هی ئینته سه رادیۆ رۆژاڤای کوردستان له

  ز به مال نه سایتی مامۆستا جه
  ال واد مه سایتی دوکتۆر جه
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com.kurdistan-western.www 

com .myradio2listen.rojavakurd://http    

com.jemalnebez.www 

com.jawadmella.www  

 
!کوردستانۆیی خ ربه بت، ئای پیرۆزی رزگاری و سه کاوه ر شه هه   


