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'' ان کی مۆنب''ی  خنه ره
   لهUNسکرتری گشتیی 

رژمی ئران و، 
 ١٢پشتگوخستنی مافی 
  ملیۆن کورد له

  !تی کوردستان هرۆژه

ندامی  ردی، ئه د هه ه
  ١٣ل  ................

وستی   ههمریکا و، ه
  ١٩ ل ...............
  ه شخه و مه ن ئه یه ه

  ٢٩ل ............... 

مال ن جه  
بۆر وردهه
ڵ و  نده گه
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ی  رۆکی کۆنگره یر، سه
   ٤ل  ...............
 

 
 
 
 
 
 

 KNCلدوانی 
تیی  یه رکرده سه(

ت  باره ، سه)باشوور
ی  یاننامه  به به

  ش هاوبه

   ''٦ ل  ''         

حم  ژیانی مامۆستا ئه  له
.......................'' یک
 و ئ بی سوننه هر رزۆکی عه ه

.......... عراقی نوێ  ر له
 و م خۆیی کوردستان رۆشنه ه

.............................

 

ر کامیل ژ ڵ پارزه گه ، له ه
............ باشوور –ستان 
:یدا د شه مه
ری 
 و ی

رانی 
  

  ''٢٢ل ''

   

  
  

  وه ته ی نه رۆکی کۆمه ان کی مون سهب''
 رۆژی   لدوانکیدا که ، له''کان کگرتووه یه
ڕ ی ماپه ڕگه ر به ی ئۆکتۆبه٢٠

UNوکرایهده  وه  ب ، ) :نان بهمافی ژ  
ڵ   گه راورد له  به  کرێ و، به ئاشکرا پشلده

ر  رامبه  به وه وسانه ساالنی پشوودا چه
  کسانی له یه.  ندووه ی سه ره چینی ژنان په
  ت به باره یی ئران سه یاسای بنچینه

. گیراوه رچاونه زی نر و م به گه ره
وی  نگرانی توندڕه کانی پۆلیس و الیه هزه

ی  کۆمه''ر   سه نه که رژم، هرش ده
  تییه مایه م که کانی ئران و، ئه یه'' هایی به
التی سیاسیی  سه  ده یرگرتن وه له

ن  شیان پناده شکراون و، رگه ببه
کانی وتدا   زانستگه رز له خوندنی به

ش، دوکان و  مانه رباری ئه سه. ن واو بکه ته
کرێ و،  ماڵ و دارایی و سامانیان تانده

کی زۆریان گیراون و  یه تاکو ئیستا ژماره
رکاری  و دا نجه شکه وڕووی  ره به

  سداره  له و، هندکیشیان وه ته بوونه
       . ون

رمیی  ی فه

  ''٢ ل  بۆ  ''              

ک یه کورته -*
کاژ''ری  زرنه دامه
وتنی ل رککه -*

االتد سه ی ده شیعه
رب ئاسۆی سه -*

 ....... وه بکوژته

:یدا مامۆستا شه  
ڕبوونی  یادی تپه

ر  سه نجاساڵ به په
لی  یاداشتی گه

  کورد

 ''١٩ل  ''         

وتووژی کۆنگر
نیشتمانیی کورد
:ز به ه
 ژوای

..کورد

 '١٤ل ''
درا
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 ساڵ ١٨نی  مه سانی ژر ته بارانکردن بۆ که  حوکمی گولله
یی  وه ته وتنی نونه ی رککه وانه  پچه  به مه  ئه ، که کرت رده ده
  ).  ن'' مافی منداڵ''

ستانی  ده  کاربه یدا، داوا له که کۆتایی لدوانه ان کی مون، لهب
یان  که یی وته ای بنچینه یاس ن له  بکه ، پداچوونه کات ئران ده

  .ن یی ئالوگۆڕی تدا بکه وه ته پی یاساکانی نونه و، به
  یه ان کی مون، گرنگیی خۆی ههی کورتی ب بگومان، ئاماژه

وه ئاشکرا  ره ی ئران بۆ دنیای ده گه و، بارودۆخی کۆمه
موو  رۆکی هه  و، سهUN هاوکات، سکرتری  کات، ده

  رۆکی ت  تکای سه نانه یی و، ته وه هت کانی نونه ئۆرگانه
ش  یه و راستینه وتانی دنیای ئازاد، ئه

دن  یی گازنده ینی گله  ده زانن، که باشده
رانی کۆماری  به ڕوه  به گرتن له خنه و ره

رییان  ک کاریگه یه هیچ شوه ئیسالمیی ئیران به
شی  هۆکه.  داهاتووشدا نایبت  و، له نییه
اربه یه وه ئه   وی لهپ ستانی ئیران به ده ، 
ی   بناخه وه ستوور و یاسای ئاینییه ده

به می حکوومه سیسته بردنی  ڕوه ت و، جۆری
ش  م بۆچوونه  و، ئه یان داڕشتووه که گه کۆمه
ه له   نی و، لهتۆ خوم کان ئایه  نووسرا

تیی  واوه  ته یی ئراندا به یاسای بنچینه
لک  ستانی ئران، گه ده کاربه.  وه ته وه هنگیدات ره

یان  وه ، ئه ی لیان کراوه ییانه  و گله خنه و ره رامی ئه وه جار له
  وی له  په ئمه'':   ئاشکرا گوتوویانه  و، به وه ته شاردووه نه

ترین  رانه روه ین و، یاسای ئران، دادپه که یاسای ئیسالمیی ده
ر  سه  له م رژمه  تا ئه وه ر ئه به له. ''! وینه ر زه یاسای سه

ی  سندکراوی کۆمه ت بمنیت، یاساکانی په سه ده
  تی دژ به  سیاسه  به  هند ناگرێ و، درژه یی به وه ته نونه

  .دات ئازادی و مرۆڤیی خۆیده
کات و  ، یان کی مون، له وه کی دیکه الیه ک، له الیه  له مه ئه

ی ئاینیی  مینه شلکردنی مافی ژنان و که پ  له خنه رۆژانکدا ره
یان رۆشنبیر و چاالکڤانی  ده  به گرت، که  ئیران ده له
کانی ئران و  ندیخانه نو به تیی کورد، له یه نگی و کۆمه رهه فه

  ستیاندابووه ی مانگ و نیوک ده کوردستاندا، بۆ ماوه
 و  KNCن  الیه  له ندین نامه ری و، چه رتاسه مانگرتنی سه

  بۆ ئاگاداربوون له  وه کی رامیاریی کوردییه یه ند رکخراوه چه
ی  کاندا، ئاراسته زیندانه یان له بارودۆخی دژوار و نامرۆڤانه

UNکخراوی مافی مرۆڤی سهی نه  کۆمه ر به  و ر وه ته  
کانیدا   وته  لهUN رۆکی  ل مخابن سه. کان کرابوو کگرتووه یه

رباری پشلکردنی ماڤی  کرد، سه  نه وه کی به یه هیچ ئاماژه
  واوه سای ته) ٣٠(ی  ها ماوه روه مرۆڤ، رژمی ئران هه

 ملیۆن ١٢ر  رامبه ی فارسی به رستانه زپه گه تکی ره سیاسه
ب،   ده وه ر ئه به له! کا و ده ستیدا په  کوردستانی بنده کورد له

  ی مون بکرێ، لهان کی ب  ئاراسته م پرسیاره ، ئه راوهنووس به
کان و،  وه ته  مافی نه  له ردنه پارزگاریکUNرکی  کاتکدا ئه

  زیی، هۆی چییه گه ی ره وه  جنۆساید و تواندنه  له اراستنیانهپ
  ر به رامبه تیان به کرد، سیاسه ستانی ئران نه ده  کاربه داوای له

  . ستیاندا بگۆڕن  کوردستانی بنده لی کورد له گه

کر ورب

 هک

 

ی هیو

 هۆکاری  بیر بچت که مان له م راستییه  ناب ئه،دا لره
کردنی  نه و پشتگیرینگی لکردن و بدهکیی خۆگ ره سه

وا و  ی ره  کشه یی و دنیای ئازاد له وه ته ی نونه گه کۆمه
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 هشتا کورد ،   که وه  بۆ ئه وه ڕته گه ی کورد، ده رزگاریخوازانه
نووسی سیاسیی  ارهڵ چ گه ندیی له پوه  لهیتوانیوه  نهخۆی
   داکۆکیی لهتیی بکا و،  رپرسیاره  به ست به  هه خۆیدا،
یان ساڵ  پاش ده. یی خۆیبکات وه ته کانی سیاسی و نه مافه
 و قوربانیدانی وام هی بات خه
هشتا بئه تراتیژی ژمار،  

ئامانج و سیاسی و 
یی خۆی  وه ته ندیی نه وه رژه به

  ته ووهیشت گه هشتا نه ،ناناست
یی و زانیاری  شاوه ئاستک لوه

بواری  و لھاتوویی خۆی له
تی  هدیپلۆماسی و سیاس

ی دنیای ییدا پشان وه ته نونه
ا  بدات، هشتی وه ره ده
شکی  هیچ به ، له یتوانیوه نه

 نومای ،یداست  بندهنیشتمانی
 و  ره کبخا و، به خۆی یه

ندکی کوردستانیی  نوه
  لهی  وه  ئه، بۆزرن دابمه

تی  بواری دیپلۆماسی و سیاسه
ماست و   ده دا، ببته وه ره ده

ی  ۆکه بیر.وشی کورد زمانه
ی  ییانه وه ته وت و نانه چه

رتی و  گه رستی و نوچه حیزبپه
و ڕۆژ  و شه بهو سووریاچتیی، ئرانچتی و عراقچتیی 

   هک ژارکی کوشند ، وه وه کانه ی میدیای حیزبه ڕیگه به
ری کورددا  ماوه  و بچووکی جه وره ماری گه مشک و ده به

ت و،  سه ڕی ده تی و شه  ناکۆکیی حیزبایه. وه کرته بوده
  ته ، بوونه جی دیکه وت و نابه ی چه لک دیارده ی و گه نده گه

کی  یه ره ند و به م سازکردنی نوه رده به کۆسپ و رگر له
خۆیی و  ربه  درۆشم  وئامانجی سه یی به وه ته ی نه راستینه
  .  وه هخۆی کوردستان ربه تی سه وه زراندنی ده دامه

رد به
س 

  ویعراقی و ئران  خۆ به  انهمز کورد م حیزبه ی ئه ڕگه له
رلشواویی بای  ، ناهومدی و سه وه  و سووریایزانانهیتورک
هیچ .  شاوهپانی سیاسیی کوردستاندا ک ر گۆڕه سه به

کی  یه وه ته حیسابی نه، یی وه ته و ئۆرگانکی نونهت  حکوومه
  وه رانه ن داگیرکه  الیه  لهی که  خاکه  که،ن  ناکه کوردست بۆ بنده

کانمان   سیاسییه ، تکای حیزبه یه وه شی ئه هۆکه وتکرابت، زه
ی سیاسیی  زگه دهوڵ داو گه یان له وه  دانووستان و کۆبوونه له
 ئامانج وۆ ناساندنی حیزبی خۆیان و، وڵ ب دا، هه وه ره ده

ردا  ی وتانی داگیرکه وه چوارچ یان له که  حیزبهتکۆشینی
هیچ باسک بۆ . ن که ده

خۆیی  ربه رزگاریی کورد و، سه
و  ئه.  گۆڕێ ن ناهننهکوردستا

  چاالکی و تکۆشینه
ی  کۆنگره،   کهی وامه رده به

  نیشتمانیی کوردستان له
یکات بۆ   دهتی و وه ره ده

لی  کانی گه  رووی کشه خستنه
  بۆ و، جیھان  بهکورد
 و  واره قهستخستنی  ده

ی سیاسیی بۆ  ناسنامه
 ی کورد، چل ملیۆنیی وه ته نه
 م ن ئه الیه لک جار له گه

  ته  کۆسپ خراوه وه حیزبانه
تی و  ی و دژایه ر رگه سه
  .  کراوهکان ره ربه به

ر  گه کورتی، ئه به
بات و  وێ، خه همان ده

 مان یان ساه قوربانیدانی ده
ر  گه ڕوات، ئه فیۆ نه به

، حیساب بۆ ماف  و  وه ره وێ دنیای ده مانه ده
التی سیاسیمان بکات،  سه ندی و سنوور و ده وه رژه به
انی  سداره  و دارکاری و له نجه وێ، شکه مانه ر ده گه ئه

ری   و داگیرکه دڕندهن رژمی  الیه مان له که له کانی گه رۆه
ی  کانی دیکه شه ری به کانی داگیرکه ئران و، رژمه

ی  مه گه  ب واز له ده کۆتایی پبھنرت،  وه کوردستانه
 کورد و  و دژ به ی تاوانکارانه ۆکه و، بیر حیزبحیزبنه

ی   چوارچوه ی کورد به وه ته نهنووسی  چارهی  وه ستنه به
  پالنکیکبگرین و، یه. نین بھ وه هر وتانی داگیرکه

تی رزگاریی   خزمه  له یی دابژین که وه ته ی نه ژیرانه
خۆی  ربه تی سه وه زراندنی ده کی و، دامه کجاره یه

  .کوردستاندا بت
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  ر ڵ پارزه گه وتووژ له

 ، کامیل ژیرمامۆستا

 

ی نیشتمانیی  کۆنگره رۆکی سه

  ر باشوو-کوردستان 
ڵ رۆژ بارودۆخی باشووری   گه رۆژ له:  کۆنگره

ند   چه رکووک که ی که کشه. بت کوردستان ئاۆزتر ده
ی  دا کشه م رۆژانه ، له وه ته یی ماوه واسراوه  هه  به ساکه
سوپای نوی عراق و هزی . ر  سه ته قینیشی هاتووه خانه
ک  وڕووی یه ره قین به ری خانه روبه  ده  له رگه پشمه

  وه  چییه  له م بارودۆخه دانی ئه رهه ی سههۆکار. ستاون وه
  !گرت؟  ده رچاوه سه

دانی بارودوخی ئاوزوگرژی  رهه هۆآاری سه :ژیر
گشتی و  آانی باشووری آوردستان به  داگیرآراوه ناوچه

 بۆ  وه رته گه هد تی  تایبه قین به ك و خانهورآو آه
ی  آه تداره سه  ده رانی دوو پارتییه زانینی سه لنه

  تداری و له وه  ده ت و له  سیاسه باشوری آوردستان له
  م دوو پارتییه ئه. آانیان لییه نده رباری گه سوپاگیی، سه

ی باشووریان  آه  سیاسیه واره تی قه سه  ده آه

آان  زینه دته  دوای رووداوه میشه ، هه یه وه سته ده به
و  رنامه  به! شكینن هد ژنۆ  ئه ك به ئاگادن و آاه به

ری سیاسی الی  پوه.  ییان نیه وه ته كی نهستراتیج
،  وه ته ك نه ، نه خۆیانه ت به ری بازرگانیی تایبه وان، پوه ئه

ك دوو آومپانیای بازرگانی حسابی   وه میشه  هه بۆیه
ن و  آه ه دیانۆیان و گیرفانی خ آه قازانج و زیانی پارتییه

ی  آه ته مهوت و حكو میللهو  ندتر مه وه تاب خویان ده
 .بن هدش الوازتر رمی آوردستانی هه

و   ونایهوب تزان ر سیاسه گه  ئه و دوو پارتییه ئه
 آاتی  بوایه هد ،  بوونایه وه وه ته ندیی نه وه رژه نگ به ته به
موو  نگی، هه آده آریزی و یه یه  به،غدا وتنی رژمی به آه

رم و  ر هه  سه ته آانیان بخستایه  داگیرآراوه ناوچه
   به وه  ئه وك آهورآ  بۆ آه وه ته ختیان بگواستایه پایته
  بوو به هدو  سپا چه هدان ی آه ، آاره وه به. آرا هدی ئاسان

  ستی خۆیان بكردایه ك ده نه) مری واقیع ئه(پاو  آاری سه
و   به  قومارآردنه  دا آه١٤٠ و ٥٨ی  زاخی ماده به

یی  وه ته ی نه مرۆی ئمه ش هی ئه نهم قسا ئه.  وه ناوچانه
م  وتنی رژمدا، ئه ڵ آه گه كو هاوآات له ، به نییه
  مان جۆر له هه به! یانبیست گویاندا و نه ماندا به بانگه
ی  خۆآه ربه  سه ته وه ده. وارن تداریشدا آوه وه ده
  وه كرد و خستیشیانه نده فرینیان گه رمی ئارام و نه هه
آی   چاره ك چۆن ئینگلیز له وه! شاو وه اقی ههر عر سه
رخی پشوودا باشووری آوردستانی  می چه آه یه

 سای  ڤده ی حه ماوه شیانتوانی له نه!! ر عراق سه خسته
آی مودرن،  چهِآگرتووی پر آی یه رابوردوودا، سوپایه

  مه ئه ن، آه  ، دروستبكه وه مینییه هزی ئاسمانی و زه به
ر   بۆ هه نانوئاویش پیویستتره له. بوو نشیاوی آرد

  مه ، ئه وه شه یه مباره له.  جیھاندا آی سیاسی له یه واره قه
رباری  كو، سه ، به ومان نیهِمر ی ئه ر قسه هه

رچناری   ئۆتل سه  له١٩٩٣آانمان، سای  نووسینه
   له٢٠٠٤سعود و سای  ڵ آاك مه گه سلمانی له

ردوو  سعود و هه ر آاك مه مبهرا چوالن دیسان به قه
م  رگای ئه ده آتی و پارتی، له بی سیاسی یه آته مه

 !یانبیست مدا و نه راستییانه
دوای روژ  تی عراق روژ له  حكومه  ئستا آه دیاره

 شونی خۆیدا  رمیش له تی هه ومهوب و حك هزتر ئه به
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تبوون و دوو آومپانیایی و  م دووله ده و به قیوه چه
  و سوننه   شیعه ناین، ئاساییه  ئه وه زانینه ی و نه نده گه
باشوری  تی آوردی له سه الآی ده ر خواردنی آه سه له

رباری   سه وه ئه.  جموجووڵ ونه آوردستان پكبین و بكه
  غداد، آه شق و به و تاران و دیمه ره نكه آانی ئه وه هه

  واره آوردو قه س، دژ به  الی آه نیه شاردراوه
  .ی آه سیاسییه

  ر جۆره  هه ، موان ئاشکرایه الی هه : کۆنگره
ب ئاگاداری  نوخۆی عراق، به ربازیی له جموجوکی سه

مریکا  تیی سوپای ئه یه رمانده ی فه ندیی بنکه زامه و ره
، هاتنی سوپای عراق  وه ر ئه به له.  نجامنادرت عراق ئه له

   که ی دروستکردووه و گومانه قین، ئه ری خانه وروبه بۆ ده
ی سنووری  وه مکردنه  که وخۆ له مریکاش ناڕاسته ئه
! گت تی کوردستاندا رۆڵ ده التدارتیی حکوومه سه ده

 !؟ یهی چ وه م باره  له بۆچوونی ئوه

موو  مریكا هه ب، ئه وجوره دانیم به هِر وباوه له :ژیر
نگكی  ی، جهآت  عراقدا، پارتی و یه  له شتك نییه

ك  یه ر به رامبه رپاآرد به ربازی خوناوییان به سه
نگكی   جه شیعه. مریكا ندیی ئه زامه ب ره به
رپاآرد،   به  سوننه ر به رامبه ربازیی خوناوی به سه
مریكا زور  كو ئه مریكا، به ندیی ئه زامه ب ره به
م   راگرێ، به ر سوننه  بۆ سه ویدا هرشی شیعه هه
   جورج بووش ناچاربوو بچته بۆیه.  ب هووده هب

آانی رابوون  نه نجومه تای ئه ره روومادی و سه
بكات  یان ك و پپاره چهِزرنت و پر دامه)  یحوه(
ی  وه راستیدا بۆ ئه  و له وه ترۆره  دژهناوی به

ش  وه ئه.  راگرێ و سوننه ی نوان شیعه هاوآشه
مریكا و روژئاوا   ئه آه   هاتووه وه یه و روانگه له
آانی  ئارامی ناوچه ندییان له وه رژه گشتی، به به
ئستاش هۆی . راستدا تی ناوه  روژهه  له وتدایه نه

قین و  ری خانه وروبه هاتنی سوپای عراق بۆ ده
ی  و دیدوبۆچوونانه  بۆ ئه وه تهِر گه رآوك، ئه آه
نا گی دا پشانمدا، ئه وه ره آی سه ی یه بگه له
مۆدا  ب و آورد له ره ری عه رپابوونی شه به
  . هیمریكا نی ندی ئه وه رژه به له

  مۆدا  که  بارودۆخی ئه  له  چۆنه وه ئه : کۆنگره
  یی له وه ته کانی سیاسی و ئاینی و نه نه ی هۆز و الیه زۆربه

بان، نووری مالیکی  کدیی ناکۆک و ناته ڵ یه گه عراق، له
بینت، هیچ حیسابک بۆ  خۆی راده هزیران ل رۆکوه سه

 ئاشکرا  کا و، به یمانتیی کورد نه هزی کورد و بۆ هاوپه
نرت بۆ  شکر ده دژی کورد و، له  پیالنگران له وته بکه

 ! قین؟ ی خانه وه داگیرکردنه
یی و  وه ته  ئاینی و نه نه الیه  زۆر له :ژیر
بابن،  تهو نا ندی ناآۆك رچه آانی عراق، هه سیاسییه

  مه ئه. بن ه دك آبوون و یه  یه میشه ر آورد، هه رامبه به
.  وه تای دروستبوونی عراقه ره سه  له گوڕه آی نه راستییه

  وه ر ئه دا، هه وانه ڵ ئه گه ژیان له وه ، پكه وه ر ئه به له
ی هاوبیرانی  ی خۆ ئمه ئه. ب ی ئه آه نجامه ئه

وتووین  یاڵ آه  شون خه هشت بووین و ن تی، نه آوردایه
كو  به.  وه ته رزآردووه خۆییمان به ربه  دروشمی سه آه
  ن آه وانه یاوی ئه  زۆر واقیعین و شت و خه ئمه

شون درۆشمی ئۆتۆنۆمی و خودموختاری و فیدرای 
 پویستییان  م درۆشمانه دیھنانی ئه  به چۆنكه. وتوون آه
رگیز   هه  آه یه  هه یارانه  نهو دوژمن و ندیی ئه زامه  ره به
ر  ك هه ئنجا خۆ نه.  وه شته وان ناوه  له ندییه زامه و ره ئه
  ن و ئاسووریش، آه رمه ك بوو، ئهژانۆكو ر ، به وانه ئه

ب  ره  تورك و فارس و عه ی دابوون، له آورد داده
وا  خراپتریان پكردووین و هیچ مافكیان پ ره

  نیا پویستی به نیاو ته خۆیی ته ربه سهم  به! بینیوین نه
.  یه  هه وه ی پوینی آورد خۆیه خواست و ئیراده

زار  هه) ١٨٠(و  وێ له متریشی ئه آی زور آه قوربانییه
خشی، هیچ   عراقدا به  بۆ ئۆتۆنۆمی له ی آه گیانه

یودا خۆی بۆ ِر لكی راپه ی گه  ئاستی ئیراده هزكیش له
  .ئامانجبنآگرتوو و هاو هی ی رنهر زو گه ناگیرێ ئه

توانت  ک ده یه چ رگه کورد چۆن و به : کۆنگره
  کانی دیکه  داباوه قین و  نوچه رکووک و خانه که

   ر خاکی کوردستان؟   سه وه بگته
،  م جوره  لهکیمی پرسیار بۆ وه: ژیر

مان   بۆ هه شووم آهكی پ بۆ وتار وه مهڕ گه ئه
ی  وانه تی بۆ ئه هی آه قه  ده مه و ئه سته به مه
رى  سه چاره. ن رده غداد به رۆآى به به : وتوه آه رچاویاننه به

 نوان  آانیتر، له ره سه  ناآۆآى له رآووك و ناوچه ى آه آشه



  ٤٦  ژماره                                                                                          کۆنگره 
 

 6

  نه نجومه  خویان و ئه و ناوچانه ى دانیشتوانى ئه زۆرینه
جكردنى  ى جبهت سه مان و ده رله آانیان و په لبژردراوه هه
 .غداد  به ك له  نه،درێ نجام ده رمى آوردستاندا ئه هه

 هاوآارى ئینگلیز   به  آه یه و وته ختى ئه غداد، پایته به
،  وه خۆیه تى مووسلى آوردیى لكاند به  والیه١٩٢٥سالى 

ر  غداد، ئستاش هه به. رآووآدا ى آه آه وته  پناوى نه له
  ى له آه پاشاخوازراوه   آه هی و وته ختى ئه پایته

و  ستانى ئه ده  و آاربه)م آه ى یه یسه فه ( وه حیجازه
ر  ك سه تى مووسل وه والیه: یانوت ى عراق ده روژه
و  ش، شیعه موو آاتیكیكه  ئستا و هه! بۆ عراق وایه

  ر الریبوون له سه و آۆآن له ى ناآۆك، هاورا سوننه
ى  وه ته تی و نه تایبه  به هو ناوچان نووسى ئه مافى چاره
رآووك و باشوورى  مانیش آه ئه. گشتى آورد به

سیش  آه! زانن یان ده آه رى عراقه سه ر به آوردستان هه
شى  له رى له نادا سه ویست و خواستى خۆى رگه به

 . وه جیابكرته
ڕاپرسی و  رآووك و باشوورى آوردستان، به آه

  بۆیه.  وه عراقه ران بهلكن ى آورد، نه وه ته بریارى نه

ى باشوورى  آه واره  بۆ قه و ناوچانه ى ئه وه گانه
. غداد ناآا  پرس وڕاو بریارى به آوردستان، پویست به

ى  ى ماده  ژر دارى شكسته رگیز ناچته غداد هه به
  آه نجامى راپرسییه  ئه آا آه  دابیننه وه تا ئه دوچل هه سه
دا  م بارودوخه ش له ئنجا ده.  هو شكته ودا ده الى ئه به
ن  ده وى دواخستنى ئه  هه آرێ، بۆیه یان بۆنه وه ئه
ییان  نگاوكى آرده مرۆ هیچ هه ى تا ئه وه ى ئه گه به به
ى )٥٨(ى  آانى ماده ندو برگه جكردنى به  بۆ جبه ناوه نه

تى عراق بۆ قۆناغى  وه بردنى ده روه یاساى به
 بۆ  ناوه نگاوكیان نه ستا هیچ ههتا ئ.  وه گواستنه
ى  وه ك، بۆ ناردنهورآو آان بۆ آه زا دابراوه ى قه وه گانه
آان و دابینكردنى  رآراوه ى ده وه آان، بۆ گانه هاورده

وى  دنهى ژیان بۆیان، بۆ راستكر رچاوه سه
و  وه   ئاساییكردنه رك لهۆآانیان، بۆ هیچ ج ناسنامه

غداد   به ن آه وه ى ئه گه مووى به ه ه مانه ئه. رژمری سه
ى  ى ماده آه  قومارى راپرسییه ك لهل  بۆ هه وه ته خۆیناوه

ت  نانه ن ته ده ى دواخستنى مه رگه! ب دوچلدا براوه سه
آانیش  گرتوه یه وه ته ر داواى ركخراوى نه سه ر له گه ئه
ب. 

  نده رچه راپرسى، یا راستتر، گشتپرسى، هه
موو باركدا ترسى   هه و له وه  وچانهو ن  به هقومارآردن

 ر ماڵ و سه سى دانا، گشتپرسى له و آه  یه دؤڕاندنى هه
رو قومار،  ده ست قه  ده موكى خۆى ناآات و نایداته

و  ر ئه گه  و ئه وه شهری   به وهوڕیش ب شدا، وا وه ڵ ئه گه له
ى  وه  بووژانه ر له وا به ئه! ر ناچاری ب  هه قوماره

 روژێ  و گشتپرسیه ، ئه نفالكیكه  ئه ر له یاران و به نه
 : مجوره به.  زووتر بکرێ باشتره

نى پارزگاى  نجومه با ئه
كى  ن خه  الیه  له رآووك آه آه
 و  بژیردراوه  هه وه رآووك خۆیه آه
ستووریى  تى یاسایی و ده وایه ره
  و گشتپرسییه ، بریارى ئه یه هه

 و ) ١٤٠(ى  ى مادهت  بابه بدات آه
ر خۆى  روژكى بۆ دیاریكات و هه

 بكات،  آه رشتى گشتپرسییه په سه
نى  سه كى ره  خه  له رج، جگه مه به

  زاآانى، به رآووك و قه شارى آه
ماڵ و  مچه ك چه آانى وه زادابراوه قه

  ، رگه وه دووز و آفریشه
ر دواى  هه. دات سیتر نه شداربوونى آه به به

ى  آه نجامه رى من ئه باوه به  آه  وجوره ش به آه سیهگشتپر
نجامى  مانى آوردستان ئه رله ب په هدتى ر ئه

 و  و ناوچانه بریارك ئه  پیروزآا و به آه گشتپرسییه
ى باشوورى  آه واره  قه  به وه زگاکانیان بلكنته داموده

 .ش آانیكه  آوردییه ، ناوچه و جوره ربه هه.  وه آوردستانه
ڵ  گه  له ى گونجاوه ركى یاساییانه سه ش چاره وه ئه
 بابزانین چون؟. ستوورى عراقدا ده

 ه



  ٤٦  ژماره                                                                                          کۆنگره 
 

 7

تى  سه ده(:  ده) ١٤٠(ى  مى ماده آه ى یه برگه
واوآردنى   ن بۆ ته آان ده  پویسته نگاوه جكردن، هه جبه
تى  سه ده(ى  واژه سته ده). ٥٨ى  جكردنى ماده جبه
  هاش به ره.  هاتووه) مطلق(هایى   ره به) جكردن جبه
ر  به   ئنجا له).والمطلق يجرى على اطالقه(ڕوا  هایى ئه ره
جكردنى کوێ؟  تى جبه  دسه یوتوه  نه آه ى ماده وه ئه

ها  روه ههرآووك؟ هى آوردستان؟  غداد؟ هى آه هى به
غداد هیچى  جكردنى به تى جبه سه ى ده وه ر ئه به له
جكردنى  ى جبه آه ته سه  دوو ده واته ، آه آردووه نه
  یه و ماده  ئه یه رآووك و آوردستان، بۆیان هه آه

. ست بوه)  عداله(رى  روه  ناب دادپه ن، چۆنكه جبكه جبه
تى  سه ده( بۆ  شدا، ئاماژه مان ماده مى هه ى دوه برگه له

نى  ومهنج  ئه ئاشكرایه. آا ده) بژردراو جكردنى هه جبه
تى آوردستانیش، دوو  رآووك و حكوومه ى آه پارزگه

 ، هو  له جگه. ردراونبژ جكردنى هه تى جبه سه ده
ك  ، وه  ى دیاریكردووه٣١/١٢/٢٠٠٧، رۆژى  آه ماده

و   و بۆ ئه١٤٠ى  جكردنى ماده ، بۆ جبه دوورترین ماوه
ك بۆ دواخستنیان  ش هیچ بیانوویه مه ، به گشتپرسییه

و   له رپرسیاره غداد خۆی به ى به آه ته سه امین و دهن
.  ستوورییه رپچی یاسایی و ده و سه  و له دواخستنه

دا  م خانه نجامیش، له آانى ئه رهاویشته نجام و ده ئه
 :بینرن ده

A - ی،  و ناوچانه ى دارایى له رچاوه غداد سه ر به گه ئهب 
ستوى   ئه  بخاته رآه و ئه ، ئهرمى آوردستان تى هه ب حكوومه ده

  وه ئه.  گرفتک  و ناب بكرته  نییه آرده ش آارى نه وه ئه. خۆى
دا،  و پناوه آانمان و له ییه وه ته  نه رآه  پیروزترین ئه  له آكه یه
ى ئابوورى  ژه نگه ، تووشى ته آى ئمه موو تاك و آۆیه هن، هه ده

ڵ  گه یدا له وه آگرتنه  یه زیانكرد لهمانیاى روژئاوا، زۆرى  ئه. ببین
لترو  سه نسادا، تیروته ره ڵ فه گه زائیر، له جه. ت مانیاى رۆژهه ئه

 ئاستى   گرفتك له بوونه  هیچیان نه وانه ئه. ژیا تر ده شارستانیانه
  ر بریتی نییه ش هه و دنیایه ئه. دا وه ته ندیى  گشتى نه وه رژه به
ى  ئابۆقه. ب ش آاتى ده آه یهی ئابوور نگژه ته. نى ئابوورى الیه له

وتنى  رآه رماندا و سه سه  به پنراوه ندجار سه ئابووریش، چه
 . هناوه سنه ده به

B -دانییهكى  گه آورد خۆى، هیچ ره  له  جگه  آه گومانى تز
شیان، یا  آه وه آاردانه.  رازى نابن نجامه و ئه ى نو عراق به دیكه
خكى ناب،   هیچ بایه وه  ئه ب، آه ل ده یتوهاوار و هه نیا هه ته

،  وه ندنه  بسه و ناوچانه زۆر ئه ن به ده وئه رو هه شه ن به یكه یا ئه
. وتونابن رآه ن، سه بیشیكه. یان بۆ ناآرێ وه مرۆدا ئه ئه  له  آه

نى هۆش و  ر خاوه گه ناچاریدا رازى ببن، یا ئه  له دووریش نییه
و )  مااليدرك آلة،  اليترك آلة(نى  ، یا خۆیان واتهویژدانبن

ى  وه واتا بۆ ئه)  وه رته ى بگه نیوه ر له ره زه(نیش  آورد واته
ى  وه ر آاردانه  سه وه منیته ئنجا ئه! دا واو روونه ى ته وه جیابوونه

  ندییه وه رژه بینم ناآۆکی و به  من وایده ر؟ آه وروبه وتانى ده
 نو   بخاتهِر آیان پی شه یاننادا هیچ الیه یان، رگهآان جیاوازه
ین  یكه ر نه گه گرێ، ئه مان ده خه  و یه ڕه ر هاتیشن، شه هه. خاآمان
آانى  بوو، خۆ شاخه ر هیچ پشتیوانكیشمان نه گه ئه. مانگرێ خوا ده

 مژووى  ڕک ناب له م شه آه ش یه مه ئه. آوردستان ماون
ل  گه. ین ڕانه  شه و جۆره  راهاتووى ئه مژه  له مهئ: ماندا آه وه ته نه

 و  و ئامانجه ر ئه سه یان له مجاره ر هیچ، با ئه سه جار له
رى  گه  ئه نده رچه هه. مان ب آه وه ته نووسى نه ى چاره وه آالییكردنه یه
یكات؟؟ ئیران و سووریا   ک ده ڕه و شه ئه.   دووره وجۆره ڕكى له شه
  و دوانه ئه.  خاآمان نه ڕ بخه و ناب پی شه یاندا نییه  هرنام به له

ر  گه تورآیاش ئه. شكردندان وتن و دابه ترسیى آه مه خۆیان له
مانى آوردستان  رله م په آه بژاردنى یه رۆژى هه ر له ، هه بۆیبكرایه
ى  ناوچه. آردین دا ده گه ی له ڕه و شه ، ئه وه تى آوردستانه و حكوومه

  غداد له وتنى  رژمى به  تا آه  آوردییه ته و حكوومه تى ئه سه ده
یتوانى  ك نه تورآیا نه. خۆ بوو ربه تكى آوردیى سه وه دا، ده٢٠٠٣

. وشواز، دانیشیپدانا ل شوه گه كو به ر، به سه هرشى بكاته
  وجۆره ڕکی له ى شه رگه ك به الیه ى تورآیاش، له آه ئابوورییه
ڵ  گه  له بازرگانیكردنه  پویستیى به وه آیتره الیه له. ناگرێ

،   داماوه وه آه آه س په ده تورآیا به. باشووركى آوردستانى ئارامدا
  رى دنیاش به ئنجا سه! ر؟ سه شى چووه وت ملیۆنیكه ر حه گه ى ئه ئه

آانى رۆژئاوا و بۆنى  ندییه وه رژه ب به ر هیچنه هه.  گیراوه پووش نه
ژیر خاآى  ك ئاوى سازگار له ریایه وت و ده ك نه یایهر خۆشى ده

ربارى   سه وه ئه. ب  ده و جۆره ڕكى له آوردستاندا، رگرى شه
ر سامانى  سه سبگرێ به نادا تورآیا ده رگیز رگه ى رۆژئاوا هه وه ئه
ند بب و  مه وه وى باشوورى آوردستاندا و پی ده وى و ژرزه رزه سه

و  ئه تورآیا، نه.  وه ى پ دروستبكاته  عوسمانیكهتكى ئیمپراتوریه
آتى  ندامى یه  ئه بته  رۆژان ده رۆژێ له دى و نه ى دته وه خه
  .وروپا ئه

  پکھنانی ٨/٨/٢٠٠٨وتی  ڕکه له : کۆنگره
ی نیشتمانیی  ن کۆنگره الیه ش، له یی هاوبه وه ته کی نه یه ره به

یی کوردستان و، خۆ ربه کوردستان و، پارتی کاری سه
پکھنانی . ندرا یه  راگه وه خۆیی کوردستانه ربه کۆی سه سه
رناتیڤ و،  لته  ئه توانت ببته ک ده یه  تا چ راده یه ره م به ئه

  مان له که له ری گه ماوه ران و، جه روه جی هیوای نیشتمانپه
  !؟ باشوور
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  بتهتوان ب  و آات ده  هشتا ساوایه یه ره و به ئه :ژیر
ی رزگاریخوازی  وه تیی بزووتنه رایه ی رابه وه جگره

آی زۆر  یه  زیاترین ركخراوی سیاسی و ژماره آورد، آه
  ی ئستا نه آه راستییه.  وه ری آوردی لكۆبته ماوه  جه له
   هۆشیاره نده وه ش ئه آه ره ماوه  جه  و نه یه  هه و توانایه ئه
ر،  ماوه ی جه ئستا آشه. نت یه جبگه  به رآه و ئه  ئه آه

نی و  مه با و سووته ی آارو نان و ئاو و آاره آشه
 چۆن  وه نه آه  ده وه آانمان زیاتر بیر له الوه.  گرانییه

  هایه  ساه ش آه وانه ئه.  رۆژئاوا ننه یه خۆیان بگه
  وه نه ، نایه رۆژئاوان و خۆشیان پزانیاری آردووه له

ناری   آه  به آه شتییه یاندنی آه  گهن بۆ هاوآاریمانبكه
 .خۆیی و ئارامی ربه سه

کورد بۆچی تاکو :  کۆنگره
باتکی   خه یتوانیوه ئستا نه

کی کوردیی  دیپلۆماسی ولۆبییه
ی  که رکردنی کشه سه هز بۆ چاره به
  ئایه! ی وت سازبکات وه ره ده له

دا سووچبارن، یان  مه کان له حیزبه
 بۆ الوازیی  وه ڕته گه ی ده که هۆکاره

یی کورد  وه ته هۆشیاریی سیاسی و نه
  گشتی؟ به

   آه یه وه م ئه آه شبینییه ی گه نكیكه الیه
.  ندندایه سه ره  په یی آورد له وه ته هۆشیاری نه

رخی  آانی چه سته نجاوشه  په ی جاران له وه ئه
دا و  دا بانگمان بۆ ده آه  آووله رابوردوودا، له

ش  وانه آراین، ئستا ئه ری آافر ده سه له
 .آردین  آافریان ده  آه وه ینه ده

ر   سه ته وتووه یش، آه نده  گه دژی جاڕدان له
  ری دوو پارتییه ماوه جه موان به زاری هه

نی  ش الیه وه  ئه  آه وه شه آه تداره سه ده
هیوام  و به مه  آه شبینییه می گه سیه
   له ییه نده و گه  ئه تكی آارامه سه ده

 .ه  نه وه  تاخواره وه لوتكه

  ك له دروستكردنی لۆبییه :ژیر
بوونی   نه ی وت، بوونی له وه ره ده

  نده رچه  وت هه  له لره.  باشتره
آان و  رآردنی برینه سه چاره
،   پویستتره و لۆبییه آانمان له گرفته

لوماسی و باتی دب رآی خه م ئه به
  م له آه ی وت، یه وه ره  ده  له لۆبیانه

م  رم و دوه تی هه ستۆی حكوومه ئه
ی  وه ره ستۆی آوردانی ده  ئه له

آان  زۆری، پارتییه شدا، به مه بگومان له.  وتدایه
یی  وه ته سووچبارن و الوازیی هۆشیاری سیاسی و نه

اك زیاتر ، س وه یه مباره ئنجا له. ر سه آوردیشی بچته
ش ملیون   شه یاند آه یان راگه وه آان ئه واه ر، هه وبه مه له

نازانین . بانی  قوباد تاه  به  دراوه سته به و مه دۆالر بۆ ئه
  .؟! بنی گۆم وته ویش آه هیچ آردب، یا ئه ئاخۆ هیچی به

م   له ران و رۆشنبیران چییه رکی نووسه ئه : کۆنگره
  مۆدا؟ ی ئه بارودۆخه

م  شنبیران لهۆران و ر رآی نووسه ئه :یرژ
ی  وه ، بوآردنه وه رووی هزره مۆدا، له ی ئه خهۆبارود

رووی  له.  آانه ییه نده یی و زڕاندنی گه وه ته هۆشیاریی نه
ك بۆ  وری یه  ده  له یه وه ، آۆبوونه وه ییشه آرده
  وه ی خواره وازه م بانگه ك ئه ستكی دیاریكراوی وه به مه
 و  وه ته دا بومكردووه رچاوه ندێ سه هه  له هآ

 : وه ته یانخوندووه  نه  آه یه وانه دا بۆ ئه ی لره وه بوآردنه
ى  وه ته ترین نه وره مۆ آورد گه  ئه  آه ب هۆ نییه به''
ك  یه  ژماره مووشمان بزانین آه ش هه ده.  ته وه بده

  وه یه و باره له.  تییه وه دهو ب  بۆ ئه یه و هه   بووه هۆآار هه
ب  نه ، وه ر نووسراوه سه و زۆرى له زۆر وتراوه 
خۆیى  ربه لى سه ت و هه وه  ده لى بوون به تائستاش هه

مژووى  آوردستان له
ند  درین و نوماندا چه

. وتب آه جارێ، ركنه
ش زۆر  مه ر ئه سه له

مۆ  ئه.  نووسراوه
جاركیتر بارودوخى 

ى آورد،  وه ته نه
ڕووى  رووبه

نووسكى نادیار  چاره
تكى  وه یا ده.  وه ته بووه

آوردى، یا 
نوان  له!.  ساتكیكه رگه مه
دا،  ره گه م دوو ئه ئه
  . م نییه رى سیه گه ئه

  بوونى نیمچه
  آى سیاسى له یه واره قه

باشووورى آوردستاندا، 
رى  گه خشى ئه به مژده

نگى  ، زه یه واره م قه  ئه ته ى داویه ییه نده و گه ئه.  مه آه یه
، روشنبیرانى  وه شه م روه له. م رى دوه گه  بۆ ئه ترسه

آانیان  وتنه.  ربار، زۆریان وتووه ك ده هۆشیار، نه
ى زبریشى  خنه رمو ره ى نه خنه شوازى ئامۆژگارى و ره

  خنانه و ئامۆژگارى و ره موو ئه م هه به. خۆ ته گرتووه
ند   بۆ چه وه رته گه ش ده وه هۆى ئه.  گیراوه  لنهگویان
 :خالك
ى   سیاسییه واره و قه تى ئه رایه ى رابه وانه ش ئه ده -١

بارداب،  یان له نده وه ر ئه ن، هه آه باشوورى آوردستان ده
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پی  خۆیى به ربه و سه ره ن به ى پبده شه بتوانن گه نه
بتوانن  نه. یى وه ته آانى رۆشنبیرانى نه ئامۆژگارییه

ى تكرا  خنانه و ره پی ئه هلن به  نه آه ییه نده گه
قام و دوست و  ل و شه رى گه ماوه رۆشنبیران و جه
 .ن آه یان ده دوژمن ئاراسته

ى  كاران، زۆرینه نده شكرى  گه ش له ده -٢
  آه مینه  پكبھنن و آه آه واره تى قه رایه رابه
 .ئاستیاندا  وستانب له سته ده

تى هۆآاركى  سكى پارتایه ندیى ته وه رژه ش به  ده-٣
 .آی ب ره سه
ك، هوآارێ ب بۆ  یه وه بوونى جگره ش نه  ده-٤

رتوبوى رۆشنبیران،  تى په تایبه به. كاران نده السارى گه
 .ن آانیان ناده قسه ك به  هیچ گرنگیه بۆیه
آیتریش  و ناوهآی  ره ك هۆآارى ده یه ش ژماره ده -٥
ب   تواناى زابوونى نه تییه رایه و رابه ب و ئه هه
 . وه شته وه ریاندا، یا لینه سه به

و  یه   هه  آه یه آه  بارودۆخه وه ئه. ر چۆن ب هه
 ئیتر  ن آه یه گه  ده وه ش ئه و خانه نجامى ئه رئه به

وازانه  به وه ووزانهِئامۆژگارى و کستا  و شى تائ
ر  گه مه.  و هیچیكه وآراون، ئاسنى ساردآوتانه  یه په

وان  ئه.  ب ى هه  درژه  پویسته آان آه ییه نده زراندنى گه
ور چۆن  ى چه زانن تیكه  و ده وه ته رى هاتوونه وسه له
، رۆشنبیران و   هاتووه وه  ئیتر آاتى ئه بۆیه!! گلنرێ ئه

آانیان  وه ، هه دهمدی شخوراو و سته رى به ماوه تكرا جه
 بۆ  وه  بگوزنه وه وه  قۆناغى ئامۆژگارى و آرووزاندنه له

،  پاندوه ى خۆیان سه وانه ئه. قۆناغى آارآردن
رۆشنبیران شیاوترن و . هاتوون نه وه  آى تره یه ستره ئه له

ر و  واوآه ریش ته ماوه رن و جه سپكه ى ده وزه
ل شوازو  ردنیش گهت آارآ به هه.  رى آۆتاییه یاردهِبر

ك خۆپشاندان و مانگرتن و  خۆ، وه گرته جۆر ده
آى  یه ره آى گشتی و پكھنانى به دروستكردنى رایه

بژاردنى  هه شدارى له و به) ئۆپۆزسیۆن(ستكار  رهه به
. خۆڕا دروس نابن ش هیچیان له وانه ئه. هتد...گشتیدا و 

  .نجامیانبدا ب ركخستنك ئه كو ده به
: ى بلم وه م بۆ ئه ك بكه یه وسته وێ هه مه دا ده لره

، دروستكردنى پارتى  وجۆره  ركخستنكى له ستم له به مه
یی و  وه ته آانی نه موو جۆره هه پارتى به.  ك نییه) حیزب(

ت و  وه آى ب ده یه وه ته نو نه ، له وه بۆرجوازى و ئاینییه
،  والوه  به وه ته ى نهرتكردن رتوپه آه آراودا،له پارچه

موو  گشتى هه ر به وز ناب، ئنجا هه هیچیترى ل سه
. دا سكى خۆی ده ندیى ته وه رژه وى به ك زیاتر هه پارتییه

ت و  آانى روژهه موو پارتییه ى هه  دیارده مه ئه
  مۆ، بۆیه  تا ئه  راست بووه تى ناوه روژهه

ناو  گشتى له  بهتى ى سیستمى پارتایه وه شاندنه لوه هه
باتى رزگاریدا،  قۆناغى خه تى له تایبه ى آوردا، به وه ته نه
   پویستیمان به ئمه. زانم یى ده وه ته رآكى نه  ئه به

ماندا  آه وه ته ندى نه تمه ڵ تایبه گه  له  آه سیستمكه
گونجاوب. 

  آى گشتییه یه وه ، آۆبوونه ستمه به ى مه و ركخستنه ئه
س  آه و تاآه ییدا بۆ ئه ییدا یا گۆنگره ره تركى به ژر چه له

. كاراندا نین نده ژر رآفى گه ى له و ركخراوانه
  ى  آه و رۆشنبیرانه م، بریتین له آه ى یه پله ش، به وانه ئه

ى باشوورى  آه ته سه ى ده آانیان ئاراسته پنووسه
.  خنه ك ره ك ئامۆژگارى، یا وه ، وه آوردستان آردووه

 بۆ  وه  بگوزرته وه قۆناغى قسه ى ئیتر له وه جا بۆ ئه
و  ى خۆیان وتوویانه  و شتانه واتا ئه. قۆناغى آارآردن

آردوون،  جی نه گرتوون و جبه ت گوى لنه سه ده
جكردنیان،  زرنن بۆ جبه وك دامه تاى هه ره خۆیان سه
  دا آه هڵ و ركخراوان و آۆڕ و آومه ڵ ئه گه هاوآار له

مان   بۆ هه وه دا آۆببنه ییه ره ترى به و چه ژر ئه ن له ئاماده
ستی  نكیش، آه ر الیه س و هه رآه ش هه ست، ده به مه

آانى  شه  هاوبه  بۆ ئامانجه آه تره خۆی بپارزێ و چه
.  وه بنه  دوو بواردا آۆ ده مۆ زیاتر له  ئه نوانیانب آه

. نجامدانى چاآسازى ی و ئه هند هشتنى گه نه: م آه یه
  له. خۆیى آوردستان ربه و سه ره آردن به ئاراسته: م دوه

پانكى قورخكراو  راستیشدا پانتایى آوردستان، گۆڕه
رى  ماوه ى جه مووآات ژماره هه. ن ند الیه  بۆ چه نییه

.  آان زیاتره رى پارتییه ماوه ى جه ژماره ناپارتى، له
آارى .  دروستناب وه  خۆیه ش له وه هزكى جگره

  وه  بارانكه  دۆپه ك له یه هه ره.  ش نییه آرده نه
 و   كاران آلۆربووه نده رۆآى گه ئستا نوه. کات سپده ده

 بۆ دروستبوونى  باره ل له  و هه  دروستبووه آه بۆشاییه
تر  نده آى گه یه وه ى جگره وه رله به. ستكار رهه هزكى به

بارۆشنبیران .  وه  پکاته آه  بۆشاییه یه ى هه وه له
آگرتن،   ب یه. آگرن آان یه نجه آاربن، با په سبه ده
 شوازى  آاریش به.  دوژمن دا نه خیان پده دۆست بایه نه

تاى آاریش،  ره ش سه ده. وى ك توندره ، نه دمۆآراتیانه
  ك لهلیست ماندا به رله بژاردنى په هه شداریكردن ب له به
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ز و  گه ردوو ره  هه توانا و  ناوبانگچاك له سانى به آه
ندازیارى و   زانست و یاسا و ئابوورى و ئه پسپۆڕ له

وانی و رۆشنبیرى  پزیشكی و فرآارى و روژنامه
آان و  مینه تى زانایانى ئاین و آه رایه گشتى و نونه به

تى س به مه هتد به...آركاران و جوتیاران و آاسبكاران و
ماندا، یا  رله په ستكار له رهه آى به یه سته بوونى ده

ر  گه آنۆآرات ئه سانى ته آه ك له یه پكھنانى آابینه
راستى  به  ك آه یه آابینه. سھات ده نگ به ى ده زۆرینه
آان  رجییه موو داهاتو و خه تى یاساب و هه حكوومه

ى  نده گهت و  مان و میلله رله م په رده  به روونى بخاته به
دواداچوونى رۆشنبیرانم و هاوڕا   هیواى به به. ببكا بنه
،  آبوونه موو یه تاى ئیش هه ره سه: م ردا ده ڵ هۆنه گه له
 ساڕژی  یه ددا هه  له ربرین آه تا، هه ویش ناب هه ئه
ئاسۆ رووناآه . ى آه نه

رموون بۆ زیاتر  و  فه 
وتووژ و بۆ دارشتنى 

آارى آى  یه رنامه به
با راکانمان . ش هاوبه

آانى  ى هۆآاره ڕگه له
 ئمل، نیاندن، یا راگه
ڕوو،   رووبهنیا

ڵ  گه له.  ین ئاوگۆڕآه
 .''رزم

 : کۆنگره
نووسی باشووری  چاره

کوردستان 
ی عراقی  چوارچوه له

تی عراق چۆن   و داهاتووی کورد و حکوومه نوێ چییه
   ؟نگنن سه ده هه

  دا آه رتییانه موو نه و هه ونی ئهڵ بو گه له :ژیر
ر  مان بۆ آرد، من هه دا ئاماژه وه ره آانی سه خاه له
نووسی باشووری آوردستان و  ر چاره رامبه شبینم به گه

ر  هه ر به گه  ئه ئمه.  گشتی ی آورد به وه ته داهاتووی نه
آانی تر   داگیراوه  آوردییه رآووك و ناوچه نرخک ب آه

وا آلیلی  ی باشوور، ئه آه واره ر قه سه  ینه بخه
گرنگی .  وه  گیرفانمانه وته آه خویی آوردستان ئه ربه سه
،  ی بۆ ئمه آه وته  داهاتی نه  آه  نییه وه ر ئه رآووك هه آه

وای   مافكی ره وه  ئه  ب، آه شی زۆری، بۆ ئمه یا به

و سامانکی  نو خاك و مای خۆماندایه  و له خۆمانه 
شتا سای رابوردوو  درژایی هه و به یی خۆمانه  وه ته نه

  توان به  عراق نه  آه یه وه گرنگتر ئه وه له.  تانكراوه
ی  هزه  به و عیراقه  به وه رآووك ببته وتی آه ی نه پاره

 سلمانی و  وت له گینا نه ئه. نفالیكردین  ئه جاران آه
وێ   آاتی زۆری ده هند رچه ، هه یه ولر و دهۆآیش هه هه

 باشووری  وه رآووآه آه به. م و فروشتن رهه  به تا دته
 دۆست  وتۆ آه آی سیاسی ئه یه واره  قه بته آوردستان ده

 بگرن بۆمان و  وه سنگیانه س به و دوژمن ده
  . وه خۆییش نزیكببینه ربه سه له

 هۆشیاری   آه یه وه م ئه آه شبینییه ی گه كیكهن الیه  
  ی جاران له وه ئه.  ندندایه سه ره  په یی آورد له وه ته نه

آانی  سته نجاوشه په
  دا، لهرخی رابوردوو چه

دا بانگمان بۆ  آه آووله
ری آافر  سه دا و له هد
ش  وانه آراین، ئستا ئه ده
 آافریان   آه وه ینه ده
 .آردین ده

 دژی  جاڕدان له
  ته وتووه یش، آه نده گه
موان  ر زاری هه سه
  ری دوو پارتییه ماوه جه به
   آه وه شه آه تداره سه ده
می  نی سیه ش الیه وه ئه
هیوام  و به مه  آه شبینییه گه

  وه  تاخواره وه  لوتكه  له ییه نده و گه  ئه تكی آارامه سه ده
 .ه نه

خۆیی آوردستان  ربه گشتیش من ئاسۆی سه ئنجا به  
آانی  مافه ر به گه رج آورد، ئه مه به. بینم رووناك ده

آان و  وتییه  نه ناوچه  هۆآاری ئارامی له بته یشت، نه گه نه
  كو پویسته به. گشتی راستدا به تی ناوه  رۆژهه له
 ئارامیی  قن و رگرب له  بشه آه مهۆ گ میشه هه

  ب آه ده یه قیزه و نه  ئه مه ئه. آانیدا آان و بۆرییه وته نه چاه
آا   و ناچاریان ده وه ر دنته به خه وروپاش به مریكا و ئه ئه

  .تی آوردی وه زراندنی ده بن بۆ دامه ن، یا رگرنه ملبده
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ر خۆمان و  سه باسک له
   دوژمن  له گازنده

   

  لیقی دوکتۆر حسنی خه

کان، هاوکات،  تییه یه  کۆمه وپهوندام و گر  ئه تاکه
تی و  یه  کۆمه  و بنیاته  بنکهری ر و خولقنه پکھنه

وشتی  کان و ره  جۆراوجۆره دووپاتکراوه فتاره ره
  خۆیان ئافندراوی نۆرمه. ن گه کانی کۆمه ندامه ئه

ی  پچراوی کولتووری ژینگه کان و هه تییه یه کۆمه
ن  ب و خاوه تیک هه سه ر ده گه ت ئه تایبه به. خۆیانن
ر  سه نی و چاودریی به مه و چاپهیاندن  ی راگه زگه داوده

و   و فرکردن و ئاووری بازاڕ ب و له رده روه باری په
  تی خۆی له تی تایبه ست  وسیاسه به ، مه وه له گه رگه
و  وکات باراندنی ئه  پش، ئه رته دا به گه کۆمه
قابخستنی  ولدان بۆ له مدیا و هه ی ماسه بارانه رژنه
   و ویست و خواستی تاک و گرووپه وه ین و کرده زه

پچانی  ترین هۆن بۆ هه وره کان، گه تییه یه کۆمه
  .دا گه  کۆمه تیی مرۆڤ له سایه که

شکراوی  ی کوردی وت دابه ، ئمه م جۆره به
ها  روه ت و، هه سه ی س جۆر ده سته ژرده
  پاوی به ستکراوی س جۆر کولتووری داسه قۆبه
و  تی سایه گشتی قابگرتنی که کوپککراو، بهست ر نقه ئه

و  ریی ئه ژر کاریگه ی تامانمان له بیروبۆچوون و شوه

 بۆیان  ران، پسپۆڕانه  داگیرکه دان، که له گه رنامه پالن و به
ملی و  الره ستمان به  هه دانساه  سه ر بۆیه هه. داڕشتووین

زانمان ران و شاعیر و دسۆ  و نووسه ستی کردووه بنده
ر   به ته نامان بردووه  و په یاندووه یان راگه سته و هه ئه

ستی خۆمان  ری نادیار و سکای بنده وه بوونه
  رخ و ئاسمانمان، دژ به ک و چه له  و فه یاندووه پاگه

 تاک و   و، زۆر جاریش به  تاوانبار ناساندووه خۆمان به
  سته و هه ، ئه هنووک تا هه م هه  دوژمن راساوین، به کۆ له

داوین   و هانی نه  ماده ته بووه مووماندا نه  مشکی هه له
ری و خانخانی و  گه شیره رتی و عه گه  نوچه واز له

پانی   گۆڕه ستی لیخن بنین و له زنیخوازی و گربه مه
ک   یه نگ و به کده  یه شدا، به ستیی هاوبه ستی بنده هه
 دوژمنانمان  کبگرین و به هست، ی به ک مه فتار و بۆ یه ڕه

تی و دادۆشین  ستگرتن و کۆیله بنده نین، چاخی له یه رابگه
ک  ک مرۆڤ و وه خوازین وه ش ده  و، ئمه رچووه سه به

  .خۆ، ئازاد بژین ربه کی سه یه وه ته گشت نه
  زنی له ردکی مه ر دوژمن به گه ، ئه کی دیکه یه وته به

ی  روار دیارده اران خهز ژر هه  و له ستووه ملمان به
ک  ، وه وه مه داری سته ستوومانی به کردندا، به کۆیله به
ک  ، وه رکه به ر گیانله ندیی هه تمه  تایبه ، که وه کرده دژه

. ربنین ملی خۆمان ده  له ته و په کۆشیوین، ئه پویست تنه
ین و   بده وکی جوامرانه هاتووین، هه ر نه به خه هشتا به

  رمی، له یی و هه ی شوانکاره وه بیرکردنه  شوه لهدوور 
ندا، رابین  مه  ته ندساله  چه رگبه  جه مه و سته ر ئه رامبه به

ردی  ر هه ناوی دانیشتوانی سه ست به نوده ست له و ده
  ش له کی چل ملیۆنیی ببه یه وه ته کوردستان و نه

 ی خۆمان، روبووی ئازادی و ئاو و خاک و ژینگه به
دیاریکردنی ئامانجی  ی تکۆشین و به رنامه داڕشتنی به به

 داگیرکراوی و   بگومان رزگارکردنی خاک له دواڕۆژ، که
ی جیاواز،   زار و نوچه ، دوور له خسیرییه تی یه  په مل له

نووسمان  لی چاره  رووپه تیی خۆمان له وایه ته مۆری نه
  !ین بده
یاڵ  ر بای خه سه ، له ره م نووسه  بژن، ئه یه وانه له
کانی  قه ق و ره  زه فرێ و ئاوڕک له راستییه ده

م   ئه ، بۆیه وه واریی، ناداته ی کورده گه کۆمه
ری   و، نووسه م وانییه به.  وه هۆنته مان بۆ ده ننامه شوه
  گه ی نو کۆمه  گرانانه رده و ده  له م دانه ئه
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. یوێ  راستییش ناپه و دوور له  مان ئاگاداره که لکراوه لپه په
ر  ین و، هه کان تکده ستکرده  ده من نابژم سنووره

کگرتوو  یی یه وه ته التکی نه سه ، ده کگرتووانه وڕۆ یه ئه
  . کانی کوردستان پکبنین شه موو به هه له

  :من خوازیارم
نی   خاوه ی وت، ببته وه ره ده کورد له -١
دا،  و بنکه ۆروپادا و، لهمریکا و ئ  ئه ند لۆبی له چه

ک کورد  نیا وه یی و، ته ستی رکخراوه  گربه دوور له
ی  وه ن، بۆ ئه ک ئامانج، چاالکی پشانبده و بۆ یه

  ، بتوانن به م جیھانه کی ئه یه ر نوچه هه له
ن   رکخراوکی لھاتوو و خاوه پشتیوانیکردن له

واکانی  ڕه ی خۆیدا، داخوازه گه  کۆمه وار له شونه
تی خۆیدا  سه ی ده چوارچوه مان و له رله  په کورد، له

  و داخوازانه وبدات ئه ر کرا، هه گه  بکا و، ئه ه گه
رباس و   به کاندا بخاته کگرتووه  یه وه ته ی نه  کۆمه له

  .نت یه  رابگه یه و بنکه رانی ئه  نونه ی کورد به کشه
کانی  شه ی بهکان  گشت رۆه مانک له پارله -٢

ین، بۆ  شداریی گشتمان چ بکه  به کوردستان، به
رکی  موو کورد، ئه ری هه ک نونه ی بتوان وه وه ئه

  ج بکا و، دوور له دا جبه  تاراوگه خۆی له
بژی کورد و  تیی نوخۆ، وته تی و پارتایه حیزبایه

  .کوردستان بت
لک   و بنیادگه بۆ پکھنانی بنکه -٣
ی  ری رایه  شونی خۆیاندا، پکھنه  له  کهین وبده هه
،  مان پارله: ک کن، وه یه وه ته التی سیاسیی نه سه ده
 . شنه و چه لی له گه نیستیتۆ، فیدراسیۆن و بنکه ئه
ر  سه نگیی، له کده ودان بۆ پکھنانی یه هه -٤
سندکردنی  ک په مان، وه که وه ته کانی نه مبولیکه سه

هیدانی  ریکردنی رۆژی شهئای کوردستان، دیا
لی  تگه یی و بابه وه ته مرمان، دیاریکردنی رۆژی نه نه
 . شنه و چه له

وڵ و تکۆشینی  هه تا ئستا به م مخابن، هه به
کانی کوردستان  و چاالکیی   سیاسییه بوچانی پارته

م  ک له وان، هیچ یه ی ئه لۆکای و سکتاریستییانه

بوونی  وه ته ودان بۆ نه تای هه ره  سه  که ئاواتانه
   ئای کوردستان له بۆ نموونه.  هاتووه دینه ، به کورده
رمی  فه  و به ت و باشوور دیاریکراوه رۆژهه
ی دانیشتوانی   الی زۆربه  باکوور، واته  و، له ناسراوه

هشتا !  نراوه کوردستان، هشتا دانی پدا نه
ان رۆژ، رۆژی  کیژ نراوه دا نه وه ڕاشکاوی دان به به
مر شخ  دانی نه سداره  رۆژی له ؟ بۆنموونه هیدانه شه
 باکوور، یان  کانی کورد له رکرده عید و سه سه
  رکۆماری کوردستان له م سه که دانی یه سداره له
مان  ربکوییه م پرژوبوی و سه ئه! هاباد مه

   که شنانه و چه کی له یه ر بنکه گه ، ئه وایکردووه
زراب،  ی وتیش دامه وه ره ده ت له نانه نکرد، تهباسما

زراندنی    بۆ دامه و پارتانه کک له زرێ و، یه یان دامه
خۆشی  ک نه ، وه کانی دیکه ری بکا، پارته ستپشخه ده

و  ی له وانه ن و ئه که کراو، دووری لده رنه سه چاره
   و توانج، که ر تانه  به ونه که ن ده که ش کارده بنکه
  وه ک ئه  پارتن و وه نگری فنه  الیه مانه کینه ئه خه

ب و فارس فرۆشتب،  ره  تورک  وعه کوردستانیان به
 !ن که چاویان لده

 و  ه ر رکخراو، یان کۆمه ش، هه وه  له بجگه 
   پارته ک له ریه ن هه الیه  له شنه و چه کی له یه بنکه

پناوی  کۆشن له زرابت، تده  دامه وه کانه کوردییه
  به! ربگرن کی لوه ی خۆیاندا که وکردنی پگه پته
رتی و پارت  گه نگی و نوچه رچاوته ، به کی دیکه یه وته

  وه ته ی تکۆشین، دووریان خستووینه ڕگه ، له پارتنه
باتی  پانی خه  گۆڕه  له یانساله ش ده وته م ره و، ئه
م،  بژم، النیکه دا ده لره.  یه ی هه دا درژه ئمه
بین و  ک نه  باسمکرد، یه م شوه تا به ، هه وه ره ده له
بوون  وه ته و نه ره باتی به کانمان له نگاوه گرین، هه کنه یه
یی  وه ته نی نه وتاندنی دیمه و شه ره گرین، به هه
   که یه رده روه  په و شوه ری ئه ش به مه ئه. گرین یده هه

ی  تی و، ئمه پاندوویه سهرماندا  سه دوژمن به
ین و  رناده ی به خه یه ست له ش، ده بیرشوانکاره

ر لوی   سه ینه خه  ده ، بزه وته و ره دانی ئه درژه به
.کانمان دوژمنه
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مامۆستا  ژیانی  ک له یه کورته
 ،ردی د هه حمه ئه

ری  زرنه ی دامه سته ندامی ده ئه
  !''کاژیک''

ڤانی نوداری کورد، مامۆستا ست به ر و هه روه نیشتمانپه
   باشووری کوردستان و له  له١٩٢٢ردی، سای  د هه حمه ئه

   مامۆستا له ته  بووه١٩٤١ سای .دایك بووە شاری سلمانی له
ر  سه کاندا، له آۆتایی چله له. کاندا تاییه ره  سه قوتابخانه

ی رکردن  بیاری ده وه رمانگه ن فه  الیه وستی سیاسیی، له هه
  وه ندین جاریش تووشی زیندان و دوورخستنه  چه  و دراوه
رازی  (ناوی ستی به به ك هه  آۆمه١٩٥٧سای  . هاتووه

ندین  ڵ چه گه  له١٩٥٩سای  .ەیاندوو چاپ گه وە به یه) نیایی ته
مال  ، جه وانه مان، له که له ی ژھاتیی گه ر و رۆه روه نیشتمانپه

ر، ئحسان فواد،  وهه بدو جه ز، کامیل ژیر، عه به نه
ی ئازادیی  ه آۆمه'' ق عارف،  مین، فایه لی ئه یدوون عه ره فه

ر   و هه زراندووه یان دامه) آاژیك('' کتیی آورد  و یه وه ژیانه
  .رۆکی  سه به خۆیشی بووە

ی  ندامی دەسته ردەمك ئه سه ردی،  مامۆستا هه
رانی آورد بووە و،  نووسه کتیی ندیی یه رتیی نوه به ڕوه به
 .رۆکی لقی سلمانی بووە ردەمكیش سه سه

 . وه یلووله شۆڕشی ئه ندیی آردووە به پوه ١٩٦٣سای 
تی کوردستان،   رۆژهه شت له رده  شاری سه  له١٩٦٦سای 

ەوە دەستگیر ) ساواك(سیخوڕیی ئران  ی ن دەزگه الیه له

  بۆ باشووری وه ته ڕاوه ڵ رزگاربوونیدا گه گه آراوە و له
  .آوردستان

نوان سانی  ، له١٩٧٠ی ئازاری ١١ی  وتننامه پاش ركکه
ی سلمانی،  ی زانستگه وژه آۆلیجی  له١٩٧٤-١٩٧٣

 ١٩٧٤سای  ڕدا، ی شه وه گیرسانه ڵ هه گه  له.مامۆستای بووە
پاش .  وه  شۆرشه  پوەندیی آردووە به وه دیسانه

 ئران   له١٩٧٩وول، تا سای یل ئه رەسھنانی شۆڕشی هه
 آان ڕی نوخۆیی حیزبه  شه١٩٧٩سای . ئاوارە بووە

وستی  ناهومدی دەآات و بیاردەدات بۆ پاراستنی هه
  .سلمانی  بۆ وه ڕته خۆی، بگه ربه سه

 و،  وه وسانه عس و، چه یی رژمی به هۆی دڕنده به
  عراق لهری  کرگیراوانی رژمی داگیرکه کانی به زۆرکارییه

 نو ریزی  وه چته دا ده١٩٨٨سای  کوردستان، جاركیتر له
باتکارانی ربازی رزگاریی کوردستان و، بۆ   و خه رگه پشمه
 پارتی سوسیالیستی سكرتری گشتیی  ب به ک ده ماوەیه
 پاسۆك هناوە و وەآو   وازی له١٩٨٩سای . )پاسۆک(آورد 

، تا  وه باتدا ماوەته زی خهڕی خۆ، له ربه کی سه تییه سایه که
  ج بووە و ن نیشته نده  له ، له١٩٩٢ سای .١٩٩١ڕینی  راپه
شیعری  رووز له آشی عه(ر  سه ی له وه وش لکۆنه ر له هه

  .آردووە واو ته، )آوردیدا
 بۆ آوردستان  وه ته ڕاوه عس، گه پاش رووخانی رژمی به

 .یاندووە چاپ گه ی به که رووزییه عه  وه  لكۆینه٢٠٠٤و سای 
لك  ، گه وه رییه ده ربه ئاوارەیی و ده هۆی ژیانی پ له به

وتاون و رۆناآییان  ریی فه بی و هونه ده  و دەقی ئه وه لكۆینه
سلمانی  ی خۆیدا له که ماه  له 29/10/2006  رۆژی.دیوە نه

  .آۆچیدوایی آردووە

  بات یاد و خه
   وا بناز و ب گیانن ی که هیدانه و شه  یادی ئه به
  موو پخوستی کۆنن ژر پۆستای پۆلیسا هه له
   برسی و رووت و عوریانن ی که تیوانه و هه یادی ئه به

  یلی کۆتی زیندانن  د ی که و پنگانه  یادی ئه به
   یدانه تی برسی ئیتر وا رۆژی مه ی میلله رن ئه وه

   نهت فرۆشا و میلله الر و کۆشکی ئه ر ته  سه بچینه
  .  و زی بگانه  پاره خشی به یان به  خونی ئمه که



  ٤٦  ژماره                                                                                          کۆنگره 
 

 14

ڵ  نده  بۆرژوای گه هورده

 وچسی آورد

 و

تیی  آوردایه نجا ساڵ فشه په

 )٢٠٠٨-١٩٥٨(نجام  بئه
 

  ز به مال نه جه: لمانیا ئه
10/10/2008                             

 

 بۆ  دانهو ی خۆی، هه  مانای راستینه  به تی، آه آوردایه

  ر له آانی مرۆڤ و، به  سروشتییه  مافه یاندنی تاآی آورد به گه

ی  گه آسانكردنی آۆمه موو شتیك مافی ئازادی و، یه هه

  گه ل آۆمه  گه ، له وه ته سه ووی دهِ ر واری، له آورده

م َال ، به رزو پیرۆزه خۆآانی جیھان، ئامانجكی به ربه سه

م   و، له ت وگران وقوربانیویستهخ آجار سه رآكی یه ئه

 ملون آورد  ، به ، تا ئسته وه و ئاواته شدا و، به پناوه

 و  نده هه ر و ره ده ربه  ملونانیش ده بوون و، به فروتونه ته

  و ئامانجه ر ئه ل، هه. آار آراون فته ژار وآه  و هه ئاواره

واری  هخوند بۆرژوای آوته ن چینی هورده  الیه ، له پیرۆزه

  ك بۆ بازرگانیكردن به  هۆیه  به ، آراوه وه چسی آورده

یی  زمه خۆری ومرده ی آورد ومشه وه ته نووسی نه چاره

شوڕووتی آوردستان و، آپكردنی  ر ره  سه گایی به ه وآه

موو پنووسكی   و، شكاندنی هه نگكی ئازادیخوازانه موو ده هه

 . گرانه خنه ره

ی  ر بنچینه  سه  له ك آهَمی یستهموو س بگومان، هه

ر  گه ابگرێ، ئهِزراب، ناتوان خۆی ر زۆرداری وملھۆڕی دامه

  موو آاتكدا، به  هه ن و له  ته شی به مه ب، ئه پشتیوانی نه

  كو پویستی به ر، به سه شن بۆ ناچته ستوه هزكی ده

ست و آوڕی رۆژ  ره لپه واری هه ك خونده یه سته ده

ر ودووڕوو و  رو درۆزن وبوختانكه ر و خاپنه تاوآهوماس

  موو جۆره ، هه وه تییه آوردایه  ری فشه  له ، آه یه رمیش هه بشه

موو  آی بۆ دابپۆشن و، هه تییه وایه هِواوی و نار وش و ناته خه

  وتن بۆ له رآه ری و سه روه  سه وتنكی، به شكست وژر آه

  آی، به یه ه انی و آورتبینی و ههز موو نه ن و، هه م بده ه قه

  بۆ بفرۆشن و، چاو له" تزانی سیاسه"و " تی بلیمه"نرخی 

م  نجامی ئه  ئه ر له هه. آی بپۆشن ی وبدادییه نده موو گه هه

ۆی آوردستاندا، ِور  رۆژگاری ئه  له ، آه وه نجه  به بازرگانییه

تی و،  سایه رستنی آه  و په نای حیزبحزبنه  په خۆی له

 تا دون   آه وانه ، هندك له شارداوه  حه وه تییه آوردایه فشه

  آه ك آورده نگاویدا بوون و، وه  ته و له بوو بۆ شوی شه

  گوت، ئسته ، ده"گیانمی ه وزه  گیرفانیاندا سه آچ له: "بژێ ده

   ملونه  به ك وهندكیشیان گاته یه خۆری پله  مووچه بوون به

 .ن آه هدۆالر د

  آکیشی به ر یه  وهه زاره  هه قسه"م  آه ی وتاره وه پاش ئه

 و  یی پكھاته ینکی بنچینهِ گۆر آوردستان پویستی به / آاره

كدا ِر ند ماپه وچه"  رۆژنامه"ی   رۆژنامه له"  ته سه وتی ده ره

  آه ر یه آان و، هه وه ره  خونه آی زۆر له یه ، ژماره وه بالوآرایه

رچی  گه آانم، ئه م قسهَال  جۆرك، پیرۆزباییان آرد لم، به به
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  وه رپرسیارتیی ویژدانه  به ستكردن به ی دپاآی و ههِر و په له

   له بوو، آه تداران نه سه  دی ده ز، به ر آاخه  سه خرابوونه

، "رمانی مفتی  فه به"بژن  آان ده وروپاییه ك ئه و، وه مه داخی ئه

 و،   ئاگا هاتووه  به  تازه د، آه حمه مید ئه ات حهج آاك نه

فای بارزانیی، وتاركی  ال مسته تی مه حمه  باسی ره ته وتووه آه

  آی به  و یه زاره  هه  قسه تدا راسته  سیاسه ئایا له" نوی  به

   وبه ، نووسیوه"همی رۆشنبیری  نیۆ وه ؟ نقوم بوون له آاره

ئامۆژگاری و " من   آه یه وه  دژی ئه یوهِریبر ئاشكرا ده

و،   ئه ، چۆنكه تیی آوردم آردووه یه رآرده ی سه"نشتی رزه سه

گرتن   رخنه  آاتكدا آه زان، له  تاوان ده  به خنه ئامۆژگاری وره

.  موو مرۆڤكه وای هه وپشنیازآردن بۆ چاآسازی، مافی ره

ان و آ وشتی فاشیسته لك، ره  خه  له و مافه ی ئه وه ندنه سه

 . تییه آوردایه تكاركی فشه تایبه

تی  حمه نگكات بۆ ره آی دره ك رووپاماییه جات، وه آاك نه

ال   مه ی من گوتوومه وه  دژی ئه فای بارزانی، له ال مسته مه

ی آفرم  وه ك ئه آتیی سۆڤت، وه  بۆ یه تووهَال فا هه مسته

   ورز لهی تۆزقالك ویژدانی بجوو وه ئه: "بژێ آردب، ده

  و راستییه ی بگرێ، ئه آه آانی مژووه تییه سایه مژووو آه

فای بارزانی پاش  ال مسته ی مه وه نھا مانه  ته زان آه ده

ی رۆحی  وه  خۆیدا، مانه هاباد، خۆی له رووخانی آۆماری مه

 "....خۆییی آوردستان بوو ربه هاباد وبیری سه مه

 "   آۆماری آوردستان به ین آه بھن وه دا، واز له ر لره گه ئه

  رزگرتنی له"ی  ش راده مه م، ئه ه  قه داته ده" هاباد آۆماری مه

ی  ره  به ك آهَ بژم، آاتی وه ب ئه ڕوو، ده خاته ده" ی آه مژووه

"  آه ال سۆره مه"فای بارزانییان نو نابوو  ال مسته رۆژاوا، مه

  ز بوو آه به مال نه  جهر نا، هه یان داده" ری سۆڤت نۆآه " وبه

ش ب هیچ  وه ئه.  وه دانه رامی ده  وه ی زانستانه گه  به به

 و هیچ  ماه  هیچ بنه ك، له  داخوازییه ڕوانی وهیچ جۆره چاوه

ق و آاركی  ی هه  پناوی وته ن له ن وته نك و، ته الیه

 .دا تانه بابه

 ١٩٧١ی  سا  له آه" ی آه آوردستان وشۆرشه"میناری  سه

  دا چاپكراوه١٩٧٢   وله لمانی پشكشمكردووه  زمانی ئه دا به

آان و،  زانستییه ی آاره وه آی لكۆلنه یه رچاوه  سه  به و، بووه

ند   چه  وله  چاپكراوه وه١٩٨٥  شی له آه  آوردییه گرانه وه

.  مه  بۆ ئه خشانه آی دره یه نامه گه ، به یه ڕكیشدا هه ماپه

هاوبیری هژا .  ماه  بنه ك له وانییهِر ، ب هیچ چاوهش مه ئه

مرۆڤی باش : "بژێ  ده یه قی هه سته آی نه یه ال، قسه وادی مه جه

 ." خش، داخوازیی بۆ خۆی نییه به ده

ی   گه ی له آه رگه ت پشمه فا وپنجسه ال مسته ، مه راسته

ر  رامبه بهیان   وبورانه آی ئازایانه آانیه ره ربه بوون، به

نجامدا   ئه م له شكری ئران وترك وعراق آرد، به له

آی  یه وشه" تنَال هه. "آتیی سۆڤت تن بۆ یه  هه ناچاربوون به

   شونکی دی له جھشتنی شون ورووآردنه  بۆ به آوردییه

  آی تدا نییه ییه رم وشووره ش هیچ شه مه دا و، ئه نگانه آاتی ته

 بخوات،  بابكی پوه سك بچ نان وآه  آه نییه  وه و، هی ئه

. بكات" شیرین"تدار َال سه نكی ده  الی الیه یان خۆی له

ر ورامیار،  زاران مرۆڤی رۆشنبیر وزانا ونووسه زاران وهه هه

ران و، آاری زۆر  نده توون بۆ ههَال تی خۆیان ههَ وال له

آان  وسلمانهم حابه شت وسه رده  زه وانه له.  گرنگیان آردووه

دی،  ئه. راڵ دیگۆل وئاینشتاین وآ وآ نه ولنین و جه

ی بانگشتنیان ناردبوو بۆ  آتیی سۆڤت  وستالین، نامه یه

  وێ؟ خۆ آه  میوان له  ببنه آانی آه رگه فا و پشمه ال مسته مه

آان،  ییه ك تووده وه" ( یۆسف خاه" مای  وان روویانكرده ئه

  وت آرا له سوآه  هه زۆر دوژمنانه) برد هسۆڤتی آۆنیان نود

 بۆرژوای آورد،   هورده  آاتكدا بوو آه  له مه ئه. یان گه

ۆریست ِیان بۆ ستالینی تر په ، چه وه نكیش دوای ئهَساال

. ی رۆژاوا ره مریكا وبه ش بۆ ئه دا و، ئسته ی لده آه ورژمه

  ڕیم و، نه په ده  ههپوزوڕنای سۆڤت  ته  به ورۆژه  ئه ز، نه ئه

ی  ره مریكا وبه پوزوڕنای ئه  ته ۆش، بهِمر  ئه  و نه ورۆژه ئه

 .رۆژاوا
  رآرده  من سه  آه  گرتووه وه ی له خنه جات ره آاك نه

د و  مه حموود و قازی محه ك شخ مه  وه–آانی آوردم  آۆنه
زا و  یدره عیدی پیران و سه فای بارزانی و شخ سه المسته مه
.  نوبردووه" رسایی"ی  رآرده  سه  به-بری سمان سهعو
 بۆ  وه  پال رووپاییه زانی خۆی له ر آوردینه شدا، هه مه له
ری  " له" رسایی"ر نا،  گه ئه. دا تدار پشاندهَال سه ی ده ماه بنه

" دا گه  آۆمه وشی باو له رێ وره: " ، واته  هاتووه وه یه" ئاسایی
یش  classic و آالسیك traditional لیزی زمانی ئینگ  به آه
ز زۆر  ئه.  آی تدا نییه واوییه ش هیچ ناته مه ئه.  وه گرته ده

  ته  و، آاتكیش چوومه رآردانه و سه  بۆ ئه یه بوو وهه رزم هه
  نیازی لی، به  گوندی داریكه حموود له ت شخ مه خزمه
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اری ژیانمدا بووم ه  به  مژووی رامیاریی آورد، له  له وه آۆینه
ن   الیه حموود، له  شخ مه مك بوو آه رده  سه مه رده و سه و، ئه

  وه ری عراقه تی داگیرآه وه ریتانیا وده آانی به آۆلۆنیالیسته
جھ و،  ی به آه بوو گونده ر آرابوو، بۆی نه سه ستبه دیل وده

 رژمی  ر به  بۆرژوای سه چی هورده آه. ژیا رگی ده مه  آوه به
. م ه  قه دایه یان ده"گ به ره ده"و " پیاوی ئینگلیز " سۆڤت، به
جات   آاك نه ژیا، آه آدا ده یه  آۆیته حموودیش له شخ مه
 .ر سه نه  نویدا ژیان ببه و له ك شه آانی ناتوانن یه وهاوچینه

ك  ر یه  و، هه زاره ، پرسیار هه به
ش  وه آان، ئه  بۆ آشه یه ریش هه سه چاره

   له ته سه وتی ده  و ره گۆڕینی پكھاته
) ١٩٥٨ ( وه تای قاسمه  آوده له.  وه ته ڕه بنه

،  نجا ساه  په مه ، ئه)٢٠٠٨ (وڕۆ تا ئه
وت،  لكه كی زرین بۆ آورد هه ند هه چه
دانی  فره ته تی و آوردایه  فشه م بهَال به

. ستدران  ده  له النه م هه موو ئه آورد، هه
ووتی ِشور ی ره خه  یه ست له  و ده سه ئدی به
آی  یه  شوه  به و گۆڕانه ن، با ئه رده آورد به

 رووبدات و،  وشارستانییانه  ئاشتیخوازانه
  ، به آه مووالیه ندیی هه وه رژه  به ش له مه ئه

 .آتی یه تی پارتی و تایبه

،   نییه وه نم، مانای ئه  ده رآردانه م سه ز رز له  ئه م آهَال به
  هیچ مرۆڤك فریشته. ڕوانم ی ئاسمان تیانده ك فریشته وه
مرۆڤیش .   نییه ه  وب هه نییه
  ه  هه  له  آاریكرد، دیاره آه
.  دوور ناب موآورتی به وآه
ك مرۆڤكی زانستكار،  ز وه ئه
نی راست  ردوو الیه هه

وناڕاست، چاك وخراپ، 
زانستكاری . رچاو  به گرمه ده
یی بۆ  مه  حه ن، مامه سه ره
مای   ته س ناآات وبه آه
 .س ناب راتی آه ت وبه خه

  دا، آه"تاڵ ئاشبه" باسی  له
، آاك   آارمھناوه من به

آی دی  جات جاره نه
 رووپامای  وه وته آه ده
تاڵ  ئاشبه: "بژێ وده

ی  زاراوه) خیفترین سه(
رهاتی   سه  بۆ به سیاسییه

وت  ت ونه زومی دنیا وسیاسه
  آانی آورد له  رۆحه وه  هه یمان ومژوو له وپهوسنوور 

 "....پناوی ئازادیدا
رهاتی زومی دنیا  سه به" م وشانه  ر چاوبپۆشین له گه ئه

  وا له آه" یمان ومژوو وت وسنوور وپه ت ونه وسیاسه
" آان  رۆحه وه هه"تی   تایبه  ریزیكردوون و، به وه آه نیشت یه ته
" تاڵ ئاشبه"ب بژم،  وا ده ، ئه ی بزان چییهر خۆ ر هه گه  مه آه

یلوولدا  ر شۆرشی ئه  سه  به  بوو آه ساته و آاره پی ئه پبه
آك  ڕوانی یه ین، چاوهِنمھار  ئاش بۆ گه چنه ی ده وانه ئه. هات
   به آه وانه ، ئاشه وه  لبووه و، آه یه وه  پشیانه  له ن آه آه ده

  آه ، ئاشه ، واته"تاڵ ئاشبه"، "تاڵ اشبهئ: "بژێ رز ده نگی به ده
و  آداری آوردیش، ئه هزی چه. آكی دی  بۆ یه تاكراوه به

  آه جیھشت وشونه  بوو به وه ستییه  ده  به ی آه یه نوچه
وجا،  ئه.  وه ری عراق وجیگرته شكری داگیرآه تاڵ بوو بۆ له به

فا  ال مسته تی مه حمه ر ره ك هه آانی شۆرش، نه رآرده ئایا سه
 شۆرشدا   له ی آه بۆرژوایانه و هورده لكو ئه ن، به  ته به
تدارن، ناچار بوون َال سه ر ده مرۆش هه تداربوون و، ئهَال سه ده
ن،  آانی بكه ره ربه یانتوانی به ن، یان نا؟ ئایا ده  بكه و آاره ئه
؟ یبوولیان یان ناِتی بر ی شای ئران یارمه وه ڕای ئه ره سه

زموونك   و، چ ئه وه وباره  ئه وتنه  آه پاشان هۆی چی بوو آه
 فربوون،  رییه وه و آوره له
  لكن آه موو پرسیارگه  هه مانه ئه

  ن وتووژبكرێ له وه شوای ئه
 آاك  ی آه وه م ئهَال به. ریان سه
" تاڵ ئاشبه: "بژێ جات ده نه
  ، به  ئاشكه ون به  ده وه ، ئه بووه نه
.  مژوودا آارتی له ازی ساختهنی

ی آوردستانیش  آه لكه خه راسته
  تاڵ نوی بردووه  ئاشبه ر به هه
ش بوو  تاه و ئاشبه ر ئه هه. با وده
سھنانی  ره  هۆی هه  بوو به آه

زار  توبیستھه  سه به. شۆرش
ی   وشه واته  آه وه رگه پشمه
" خیفترین سه"ك  تاڵ، نه ئاشبه
و   بۆ ئه نییهی سیاسیی  زاراوه
لكو پاساو  ، به ساته آاره
آی   بۆ گۆڕینی راستییه یه وه هنانه
ر  ك هه ق، آاركی نه وا زه

 . مژوو  له  آارتیشه  وساخته مژانه لكو گه ، به یه خیفانه سه
زانن،  ز شت ده به مال نه ر آاژیك و جه  هه مگوتووه ز نه ئه
   پشكش به آاژیك دا آهآانی  نامه لگه  به تا له وه م ئهَال به
وستی شای  ، هه تانه ڕۆنی وبابه تی بارزانی آراون، به حمه ره

نتۆ وچۆنتی  یمانی سه ریتانیا وپه مریكا وبه ئران وئه
یان، پشاندراون و،   گه ی هاوآاریكردنی ناچاری له ندازه وهه
  به.  راستی راست بوون وت آه رآه ش ده وه  تاقیكردنه به

  ی حیزبه وه وت، ئه رآه نجا سایش ده ی په وه دنهتاقیكر
 . ه) ت سیاسه(رناچ، رامیاریی  ریانلیده آان سه آوردزمانه
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ی آاك  آییانه  الوه م قسه ئامانجی ئه: آورت وآورمانجی

   له ی آه خنانه و ره  و، ئه آه رۆآی باسه ، نوه یه وه جات ئه نه

  رد گرتوومن، بگۆڕێ بهتیی آو یه رآرده  سه مدا له آه وتاره

تی   آانی سیاسه  و، تكشكانه نیشتانه تكی الته بابه

  نجامی حیزبحیزبنه  ئه  له رم، آه تیی هه یه رآرده سه

ی وآورتبینیی رامیاری  نده  وعراقچتی وگه وخزمخزمنه

  وه ری آوردستانه ماوه  جه آان له ی آشه وه وشاردنه

و، " تدا  سیاسه آی له زیره وتن و رآه سه "  گۆڕێ، به ته هاتوونه

ش بۆ  مه م، ئه ه  قه بداته"  آیمانه تاآتیكی حه"آارهنانی  به

،  وه  بداته و پرسیارانه رامی ئه ی وه وه  له وه ی خۆی بدزته وه ئه

  بۆ چی تائسته:  بۆ ونه. مدا دیارن آه  دووتوی وتاره  له آه

ی  وه نی و ژیاندنه مه تهی ب ئاوی وب آارڤایی وسوو آشه

  آراون، له جنه ی جبه آان و، ئابووریی آشتوآای وئاژه گونده

ن  رده ی سووریا وئه  بووجه ی آوردستان له آدا بووجهَآاتی

ی  تیی رۆژنامه  شایه ، به پتره)  وه آه  یه ردوآیان به هه(

  ؟ بۆ چی تا ئسته یه آه  باش ئاگاداری بارودۆخه آه"  رۆژنامه"

ك،  یه آراون به رمی س ستان نه ی هه آه ته زاره س وه

یمانكی   په آتی دا گوایه  نوان پارتی ویه  له آاتكدا آه له

ندان  آتیی و، پاش چه ؟  بۆچی پارتی و یه یه ستراتیژی هه

شكر، تا  ك له  یه  به آردووه آانیان نه آداره ك، چه  خه ین به به

م؟ بۆچی  ه  قه نه یانده نه" میلیشیا " آانی آورد به ره دژبه

آانیان ئاشكراناآرێ،  رآرده آان و دارایی سه ی حیزبه بووجه

؟ بۆچی لیستی  مكی دمۆآراسیدا باوه موو سیسته  هه ك له وه

فیق   وه نهَنفال، بۆ وی لكوژیی ئه آانی گه تاوانبارآراوه

  رێ بهرۆآكۆماری عراق، ناد راوژآاری سه رایی، آۆنه سامه

ڵ مانگرتنی   گه  له ك نییه نگییه رپول؟ بۆچی هاوده ئینته

تی آوردستان؟ آوان َال آانی رۆژهه  آورده زیندانییه

آان و آوان پشتگیریی  نفالكراوه سوآارانی ئه تیدانی آه یارمه

آان  ره ختكه آان ومامۆستا خۆبه  درینه رگه پشمه

تیی  یه رآرده  سه ی آه و ملیاردانه آان، له نجه گه وخوندآاره

 گرێ؟ ریانده  وه وه  نوی آورده  به آه دوو حیزبه

رگیران، هیچ   وه وه بجه ه  نوی هه ی به و ملیاردانه بۆچی له

 جاران خراپتر   له بجه ه وشى هه آرا و، ره  نه بجه ه بۆ هه

 ؟ بووه

 َزانی ی خۆ ده ی پاره ژهَتیی آورد ری رآردایه بۆ چی سه

 َآرد، تا بزانری آی آوردیان نهَریَرژمی م سهَال ، به نده چه

 ؟ نده استی چهِ ر ب به ره ر عه رامبه ی آورد به ژهَری

  شك له  به تیی آورد، تا ئسته یه رآرده بۆ چی سه

آاردنن؟ آوان  ددام به می سه رده آانی سه قانوونه

 ستووری آوردستان؟ ده

ی ژنان؟ بۆچی  هربخان  سه  به بۆچی آوردستان آراوه

  په ته ره وال و قه  جله ؟ بۆچی له وه زرانده پیویان دامه عراقی داته

  شه ڕه موو هه و هه آش آرا، پاش ئه  هاسانی پاشه روا به هه

؟ دوایی  یه" ب وستمان ده هه"و  وه  وچاوسۆرآردنه شه وگوڕه

  وتی عراق وه ی ده وه زراندنه شیا پمان ب، ئایا دامه ده

 گشتپرسی بۆ دیاریكردنی  شكری عراق و رازیبوون به له

وی باشووری آوردستان  رزه  پتری سه  نیوه نووسی له چاره

   آاتكدا آه ، له آانی دیكه رآووك ونوچه ی آه وه گانه و، نه

  ، آه وه ك آاری آراو، بیانگنه بوو، وه یان هه وه تی ئهَال سه ده

نگدان بۆ  ها ده روه انی پدانا، ههم سالح د رهه دوآتۆر به

  بۆ لیی آۆرانه گورایهآان و،  بژاردنی پارزگه یاسای هه

مریكا وپشتگوخستنی بریاری  آانی ئه رمانه موو فه هه

 بۆ  آه ی ستانه وه رآووك بۆ گانه ی آه نی پارزگه نجومه ئه

و " ت حیكمه"و " تی بلیمه " شك بوون له رم، به ر هه سه

ستانی آورد، یان  ده ی آاربه"وتن رآه سه"و " ری روه سه"

ستدان،   ده ت له رفه  نووچدان وشكست و ده شك بوون له به

ر عراق  مریكا بۆ سه الماردانی ئه  پش په وه گه  به ز به  ئه آه

 پش  ند جار، خستمه ند جار وچه الماردانیش چه و، پاش په

   له ته رفه و ده  ئه آتیی، آه ویهآانی پارتی  رآرده چاوی سه

وشیروان  ز نهِر  برای به ته وه ش ئه ن، وئسته ده ست ئه ده

  آات آه م ده و بۆچوونه دا پشتگیرییی ئه م رۆژانه فا له مسته

تیی  یه رآرده ن سه الیه آات له ستدان ده  ده ت له رفه باسی ده

  ه موو هه ههم  رپرسیارتیی ئه ، آوان به باشه.  وه آورده

 ؟؟؟ رانانه  ماورانكه وشكسته

 بۆ  یه ریش هه سه ك چاره ر یه  و، هه زاره ، پرسیار هه به

   له ته سه وتی ده  و ره ش گۆڕینی پكھاته وه آان، ئه آشه

، )٢٠٠٨(وڕۆ  تا ئه) ١٩٥٨ ( وه تای قاسمه  آوده له.  وه ته ڕه بنه

وت،  لكه كی زرین بۆ آورد هه ند هه ، چه نجا ساه  په مه ئه

  النه م هه موو ئه دانی آورد، هه فره تی وته آوردایه  فشه م بهَال به
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ووتی ِشور ی ره خه  یه ست له  و ده سه ئدی به. ستدران  ده له

  آی ئاشتیخوازانه یه  شوه  به و گۆڕانه ن، با ئه رده آورد به

ندیی  وه ژهر  به ش له مه  رووبدات و، ئه وشارستانییانه

 .آتی تی پارتی ویه  تایبه ، به آه مووالیه هه

  نجا ساه په"ز  به مال نه  جه آه: بژێ ش ده وه جات ئه آاك نه

آانی  رآرده موو شتك، سه  هه ر له ، جارێ به" وروپایه  ئه له

حموود سۆرانی  تی دوآتۆر مه  تایبه یلول بوون، به شۆرشی ئه

 ژر هیچ  م ناچتهَال ، به سته ده ش آاربه  ئسته آه

  م بوون بۆ آوردستان، له وه ڕانه ك، دژی گه رپرسیارییه به

  وه مهِر ن بگه مدا، رم بده وه وی ئه دا هه١٩٦٩  آاتكدا له

ی خۆیان   و پایه  پله وان له آوردستان بۆ نو شۆرش، ل ئه

  ك پله ت بوو، نه ستی من خزمه به  آاتكدا مه ترسان، له ده

 و  ش، حیزبحیزبنه تایش وتا ئسته پاش ئاشبه.  وپایه

رم،  ران بۆ هه شكری داگیرآه وجا، هنانی له آوردآوژی و ئه

لك  گه. دا مرۆڤ بتوان بۆ چاآسازی رۆك ببین رینه

   آوردستان وبه وه ستھاتووش چوونه ده آوردی آارله

  ی دنیابووم آهواو  ته زژی به  وئه وه ڕانه  گه وه شیوانییه په

 . دا نییه م حیزبانه بواری چاآسازی له

ی هیچ حیزبك وهیچ  وه ز بئه دوایی، با بزانین، ئه
پشتم  آدار له تك وهیچ هزكی چه وه هۆزك وهیچ ده

ك  تییه موو پاشقوللگرتن ودوژمنایه ڕای هه ره ب و، سه
ییدا  ئاواره و   تاراوگه  له بووه مكم هه رهه رم، چ به رامبه به

  موو ملیارده و هه آدار وبه موو چه و هه آیش به یه و، ئوه
موو  و هه ندیی دیپلۆماسی و به موو پوه و هه  وبه پاره
مكتان  رهه ، چ به وه فزیۆن ورادیۆ و رۆژنامانه له ته
نجامی  ، ئه یه وه ستانه ده  به  ئوه ی ئسته وه ؟ ئه بووه هه

یی  یی و نوچه وه ته كی نونهرج لومه وخۆی هه راسته
ك  ، نه وی ملونی آورده له ڕی آوت وگه وشه

مكیشم  رهه ز، هیچ به ر ئه گه خۆ ئه.  ی ئوه حیزبحزبنه
  وه  پشت پاسداره  له  نه  بۆم، آه سه  به وه بووب، ئه نه

 جاشتیم   ونه ددامم ماچكردووه سه رۆیشتووم و نه
 پش  س ژیاوم، و نه  نانی آه  به  و نه آردووه
 زوڕنام بۆ رژمی  وتووم و نه مریكا آه آانی ئه مارینزه

ڕی آوردآوژیدا   شه شداریم له  به  و، و نه سۆڤت لداوه
ر  رامبه ك به یه كو نوبژیشم آردوون، ئوه ، به آردووه

ی من و ئامۆژگاریی  وا ودسۆژانه ی ره خنه ره
رم،  رامبه ستاون به وه  ی من، ئاوا دوژمنانه خرخوازانه

 آوردستان  ر له گه  من، ئایا ئه ستتان ناگاته  ده آه
. وێ بژیم  چاالآی وبتوانم له ومه متوانی بكه ، ده بوومایه

 زۆڕنا   به ، یان ببوومایه تام بكردایه ی ئاشبه وه ر ئه گه مه
 و  ش آاری من نییه وه ئه. آان آوردزمانه نی حیزبه ژه

تی  آوردایه  فشه  نان له نجا ساه  په  آه یه وانه آاری ئه
 .خۆن ده

www.jemalnebez.com 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 سر
   ''ژار هه'' 

رو! کوردستانی نیشتمانم

 ویستی ن و خۆشه  دیمه به

  نیمینی رزه شتی سه هه بهتۆ 

   و دانیوت و ز و ز  نه پ له

   ه،  داگیری کردووی بگانه

   گانه، ب وه بووژیه ده!  به دژ مه

  وون،  خۆ بوونت نزیکه ربه سه

  ر مشتوون هر تیژ کراون نجه می خه ده

  چوونکیژ و الوی ئازادیخواز، 

  رچوون ن دهرانی کورد  چاری داگیرکه

  ویستم خۆشهرست کورد و کوردستان په

  تم خاکمدا ب تا دوژمن له

*    
وودک

  ونی ژیانم  و هه وگه

 ت راهاتوون چاووزمانم

ی جیھا ، جوانی بونه

غ  پیت و ده  پ له،وی

 الن بوو بوویه بۆ کونده

ن  ته نگه سک و ته رته ه

یشت ی ئازات پگه رۆه

س س له ت ده ، بۆ تۆه

ر الن ده الر له شری ته

 یا رچوونه یان گیان ده

ی   رووگه م، سوند به

س هبات بو  خه ، ناب له

 ** *

 18
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رزۆکی  وتنی له هرکک  
مریکا  ئه-  بی سوننه ره عه  

 و،
ی  هشیعوستی  هه

   ،تدار سه ده
! ی نوێعراق له  

 
  :نووسینی

شناڵ  نه–ندرز  یڤید ئه ده  
 ''Washington Prism'' 

  :یرگان وه   
  سیروان کاوسی

  
غدا  شاری به

    وه٢٠٠٣سای  له
، زۆرترین  مۆ تاکو ئه

ڕ و   و شه وه قینه ته
ی ئاینی و  ئاژاوه

  وه خۆیه سیاسیی به
  و'' کازمیه''کی  ڕه غدا، دوو گه  ی به'' ائمة''پردی .  بینیوه

ردوو   هه سوپای عراق له. دات  گیده وه پکه''  اعظمیه''
هت  ی نه وه ، بۆ ئه زراوه  دامه وه که ری پرده سه

  .ن کدیی بکه  هاتوچۆی یه که ڕه م دوو گه دانیشتوانی ئه
زاری مووسا  مه  نوی خۆی له''  کازمییه''کی  ڕه گه

 . رگرتووه  وه وه کانه می شیعه شته  ئیمامی هه-کازم 
 وتی  مزگه ی خۆی له که  ش، نوه'' مییه عزه ئه''کی  ڕه گه

  نیفه بوو حه زاری ئه مه.  رگرتووه  وه وه'' نیفه بوو حه ئه''
وانی  الی په  و له یه مییه عزه ئه''کی  ڕه گه عمان له نه

  ی رزه  و جگه  یه رزی هه کی ئاینیی به یه  پله  سوننه
 پاش   واته-ند سای رابوردوو  ی چه ماوه له. بۆیان

زار  یان هه ده ه، ب مالوه ددام به رووخانی رژمی سه
  که، ڕه م دوو گه ی دانیشتووی ئه  و سوننه وی شیعه په
کی  یه کدیی کوژراون، بریندارکراون و، ژماره ستی یه ده به
تای مانگی  ره سه. روشونکراون رچاویش بسه به
  ک که  و، پشوییه وه قینه نجامی ته ئه ، له٢٠٠٥رمانانی  خه
  زار شیعه  هه ، پتر لهزاری ئیمام کازم روویدا  مه له

  وتنه  که وه که ر پرده  سه سیان له دان که سه به. کوژران
  . دا خنکان که ئاوی چۆمه  و، له وه خواره

وی ئاینزای  پره''  کازمییه''کی  ڕه دانیشتوانی گه
 بوای ئاینییان  ییان زۆر له وه ته م بوای نه ن، به سوننه

ددام حسنن  نگری رژمی سه یان الیه  و، زۆربه هزتره به
   و له شاوه وه عسی هه ندامانی حیزبی به ئه و له
ر  به له. ستانی پشووی رژمی عراق پکھاتوون ده کاربه
ڕ  ی شه وره ندکی گه ، نوه که ڕه و گه ، تاکو ئستا ئه وه ئه

    .غدا  به مریکا له کانی ئه دژی هزه  له کان بووه ره ربه و به
ڵ کاروانکی  گه  دا، جارکیان له٢٠٠٦ سای له
و، ''  مییه عزه ئه''کی  ڕه  گه مریکادا چوومه ربازیی ئه سه

. م  وتووژ بکه  کی زانستگه ڵ مامۆستایه گه توانیم له
،  وه  کرده فۆنم بۆ مامۆستاکه له رۆژک دواتر، ته

،  رچوونی ئوه  پاش ده قیقه ند ده دون چه'': پمیگوت
  ، هاتنه''رابوون''   نوی خۆیانناوه کان که کداره چه
 ک   بیانییه سه و که ئه'': م و، پرسیاریان لکردووم که ماه
 دا ٢٠٠٧سای  کاتک له. ''ردانی کردوویت؟  سه بووه
''  مییه عزه ئه''کی  ڕه ردانی گه  سه مویست جارکی دیکه ده
  ئاگادارکرام، له  وه تیی هزه یه رمانده ن فه الیه ، له وه مه بکه

  رمانده ری فه فسه وه و، ئه ژیوان ببمه م په بیارکه
  ترسییه ش جی مه چوونی ئمه'': ڕاشکاویی پمیگوت به

کان  ی ترۆریسته ر زۆریی ژماره به مریکا، له و، هزی ئه
 قوویی کۆن    پ بنته یتوانیوه ، هشتا نه که ڕه و گه له

    . '' وه کانییه قامه و، شه
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عراق  ی مانگک له ماوه) ٢٠٠٨(مساڵ  هاوینی ئه
شی  ڵ هزکی هاوبه گه مدا توانیم له ره فه م سه له.  وه مامه

''  مییه عزه ئه''کی  ڕه  نو گه مریکا بچمه و ئه'' رابوون''
وام،  رده ویکی زۆر و دانووستانی به پاش هه.  وه
  انی سوننهک  رکخراوه شک له تی به مریکا توانیویه ئه
ددام، رازیبکات، واز  نگرانی پشووی رژمی سه الیهو 
مریکا بھنن و،  کانی ئه ڵ هیزه گه ڕکردن له  شه له

  . ن که  نه'' لقاعده ئه''کانی  کداره هاوکاریی چه
نوبانگی  کانی به رمانده  فه  له ککه یه یدی، لعوبه فارۆق ئه

 هاتنی  ت به باره سهرکی مندا رامی پرسیا  وه  و، له سوننه
کانی  هزه'' : گوتی وه ڕاشکاوییه مریکا، به کانی ئه زهه
یان  رن و، وتی ئمه  عراق داگیرکه مریکا له ئه

)  مییه عزه ئه ( ی ئمه که شارۆچکه.  داگیرکردووه
 .''مریکا توانی داگیری بکات  ئه دواشونک بوو که

  انی حیزبهر ربه'' :ها گوتی روه یدی هه لعوبه ئه
 ئران  موویان له ق، ههی عرا ۆڕۆکه کانی ئه سیاسییه

راست بین و، به ده. یشتوون گهپ کان  ڕاستیی شته ب
ن  مه مته ، کاتک الو و که م حیزبانه رۆکی ئه سه. ببینین

.  بۆ عراق وه ڕانه  پیری گه بوون، چوون بۆ ئران و، به
کیان  مییه و هاوخهویستی   هیچ سۆز و خۆشه وه ر ئه به له

، سۆز و  لی خۆیان و بۆ وتی خۆیان نییه بۆ گه
   پویستمان به ئمه.   بۆ ئرانه مانه ویستیی ئه خۆشه
  ئمه. کی عراق بن  عراقی بن و، خه  که یه رانک هه ربه
'' نج تره ی شه مۆره''ک   وه  که رۆکی وامان بۆ چییه سه

شایانی . ''!رت ت و، الیانبه دایانن سی دیکه ت و که وه ده
یدی،  ڵ عوبه گه م له که نجامدانی وتووژه  کاتی ئه ، له باسه

 و،  وه ورمان کۆببوونه  ده  له کداری سوننه دان چه سه به
مریکا  ئه''، '' !مریکا نا، نا بۆ ئه''دا  یتا درۆشمیانده یتا په په

 .هتد...  و '' وه ره بۆ ده
کانی  ر رگه سه یدی، له هلعوب کانی ئه کداره چه

 ئاگاداریی   ئاشکرا و به ، به مییه عزه کی ئه ڕه هاتوچۆی گه
 و، کۆنتۆلی  زراندووه یان دامه مریکا پرسگه کانی ئه هزه

ک  یه فته ند هه چه.  یه وه ست خۆیانه ده  به که شارۆچکه
کانی عراق و  نوان هزه ک له ر، بارگرژییه وبه مه له
ستکی  ده ند کاربه  روویدا و، چه نی سوننهکا کداره چه

'' رابوون''ی  رمانده یاندبوو فه ت، رایانگه حکوومه
مریکا و  کانی ئه ربازه تاوانی کوشتنی سه  به)یدی لعوبه ئه(

ی  وه پاش بالوبوونه.  بکرت سلیمی دادگه ب ته عراق، ده
ی  شه ڕه هه'' رابوون''کانی  کداره ، چه واه و هه ئه
ش  وه به ، وه نگیان کرده ی جه وه ستپکردنه ده
موو  هه. ی رابوون کرا رمانده  گرتنی فه نگیی له بده
و  ، له وه یی و ئاینییه وه ته  نه ، به کانی سوننه نه الیه

نگ   نجامدانی جه هۆی ئه  به یشتوون  تگه یه راستینه
مریکا، کۆنتۆی  ڵ ئه گه چوونیان له و تکھه

 کۆنتۆی  کان ئستاکه شیعه.  ستداوه ده هغدایان ل به
شک  ش، به مه ئه.  یه وه سته ده غدایان به ی به%٧٥
 و،  وه خۆیاندا بنه ، به کانی ناچارکردووه سوننه له
   له مریکا رازیبووه ئه. ون مریکا رکبکه ڵ ئه گه له
ت  ، سه وه  ه٢٠٠٨ری  تای مانگی ئۆکتۆبه ره سه
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  . سوپای عراق بکات ڵ به ه تکهکداری سونن زار چه هه
ت  م سه ی ئه م کردپی، زۆربه ک پشتر ئاماژه روه هه
کان  رسته په وه ته کانی سوپا و نه  کادره  له  کداره زار چه هه

مریکا  ئه. عسی رووخاون نگرانی رژمی به و الیه
  ی سوننه کداری دیکه زار چه  هه٢٠  ها رازیبووه روه هه
م  تی عراقی نوێ به وله ده.  پۆلیس بکات هزی ڵ به تکه

  ک له یه م داوای گرتنی ژماره ، به  رازییه وتنه رککه
سانی   له کات، که  ده کانی سوننه رمانده رۆک و، فه سه

 و پاکتاوی  وه قینه رپرسیاری ته ، به٢٠٠٦ بۆ ٢٠٠٤نوان 
ی  ش بناخه مه ئه.  عراقدا غدا و له  به ئاینیی بوون له

  . کات  سست و الواز ده  و سوننه وتنی نوان شیعه رککه
، ''رابوون''ندامانی  کدار و ئه راستیدا هزی چه له

ر و  به کانی رکه  و شیعه بی توندڕۆی سوننه ره نوان عه له
تیی   دوژمنایه ک له الیه له.  دوژمنیان گیریان خواردووه

. سنتر کان ده ی شیعه وه ندنه سه  تۆه درین و له
هۆی  ، به یه یان هه وه ، ترسی ئه وه شه کی دیکه الیه له

ڵ  گه وتنیان له رککه
ن  الیه مریکا، له ئه
کانی  کداره چه

  وه ۆی سوننه توندڕ
ترۆر بکرن، 

 رۆژ ١٢ک  روه هه
  م له وه ڕانه پاش گه
 بۆ  وه عراقه

یدی و  عوبهمریکا، ئه
  کی خۆکوژیی له یه وه قینه  ته کانی له وانه  پاسه س له  که١٤
 .تداچوون''  نیفه بوو حه ئهوتی  ی مزگه وه ره ده

تیی  رپرسیاره به''   لقاعده ئه '' ر به کی سه یه رکخراوه
  . وه ستۆی خۆیه  ئه ی گرته که وه قینه ته

 

''

سکبینی  هش تیی نه یه رکرده م، بۆ سه که یه

قچو
  ....ن  فیۆ بده ی به یانساه و، ماوزانیی ده

  !ڕز ی به وه ره خونه
. کۆتاییھات'' ندرز یڤید ئه ده''کانی  دا قسه لره
ی بارودۆخی  وه یدی و، گانه کانی عوبه ی وته وه خوندنه
تی و  ، ئاستی دوژمنایه وه ندرزه یڤید ئه زمانی ده عراق له

  کیی عراق که ره ی سه ناکۆکی و ببوایی دوو پکھاته
ش  مه دا، ئه کدیی پشانده  یه ر به رامبه ن، به  و شیعه سوننه

  ی که راییه دهو فی  ئه ، وه ڕه و باوه ر ئه  سه مانھنته پتر ده
ی  شه و و رۆژ بانگه کتیی، شه تیی پارتی و یه یه رکرده سه

   له  و دووره  یه ک بۆش و ببناخه یه ن، تا چ راده که بۆ ده
درژایی مژووی دراوستیی  ، به بی سوننه ره عه. راستیی

 و،  بینیوه وا نه  کورد ره ڵ کورددا، هیچ مافکی به گه له
،  ی داوه که چۆ و داگیرکردنی خاکه ی قهو وام هه رده به
یشتووی  التگه سه ده  به ی تازه بی شیعه ره وجا عه ئه
لووشینی   هه  له  جگه الکانی ئرانیش، ی مه رده روه ستپه ده

ماحیان  ق، چاوی تهکانی باشووری عرا وته  نه داهاتی چاله
   لهکانی کوردستان وته  نه موو کانزا و چاه  هه ته بیوه
ی دهۆک و   س پارزگه رکووک و دواتریش له  و که دیاله
و  نکیان به ، هیچ الیه وه ر ئه به له. ولر و سلمانی هه
 تی، رازی یه  ئستا کورد هه ی که ته سه  ده چه ونیوه نیوه

کانی  هوت ستکه دهی  پاشماوه  ،ند ساک نابات نین و، چه
وتبوو،  که ی بۆ کورد هه ژووییه م وته که  تاکھه  له و هه ئه
 کوردی  ک و گوشاری سیاسیی، له زۆری چه به

ر  به له.  وه ستننه ده
و  ب له ، ده وه ئه

 دنیابین،  یه راستینه
لی   گه نووسی که چاره
ی   چوارچوه کورد له

  عراقی نودا، له
می رژمی  رده سه 

. ددام باشتر نابت سه
بگومان سووچی 

ی   پله هش، ب مه ئه
کورد زا و ت اره

میش، بۆ نزمبوونی ئاستی  ی دووه  پله ، به وه رته گه ده
 سووک و هاسان  یی کورد خۆی، که وه ته هۆشیاریی نه
و  کانی خوارد و، له رکرده ی سه ه تی هه فریوی سیاسه

 پاش   که ی نووسسازه  مژوویی و چاره رجه لومه هه
وت بۆی،  که ددام هه گۆڕی سه رووخانی رژمی گۆڕبه

 یی خۆی بناس و، وه ته ندیی نه وه رژه یتوانی ئامانج و به نه
نووسی  ره بۆ دیاریکردنی چا بیارکی ژیرانهیتوانی  نه

سانک بۆ خاتری  ند که  چهدا  نه خۆیبدا و، رگه
وربانیدان بات  خهنووس و  ارهندیی خۆیان،  ه رژه به و 
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 میکه  که ست به رست و هه بیانیپه :یدا د شه ممه محهمامۆستا 

ڕۆژژمری کوردی و،  
 ! رۆژژمرانی دیکه

Kurdish Calender 
and Others 

زم ی کورد، شانازی به  ئمه  که ه   وه مانه که انهی بۆمان هه
ب

  ن که خه رده مان ده
 هه

یید

 گویش  که...  ناگیرت رانه

   دیارده  بهستن به
س

رای  ره  تا ئیمۆ، سه وه می کۆنه رده سه کوردستان له
و

 ه
  ه 

 

شدا، 
 وه

پۆختی ندی و ناسکی و خۆشی و  مه وه ڕووی ده ین، له که
کان و ئینگلیزیش   دراوسیه  زمانه  له ی که که وانییه وره

ن،  مان هه که پووره له نکی تر که ها الیه روه هه.  وتووتره پشکه
ڵ رۆژژمرانی تر  گه راورد له  به وان رۆژژمری کوردی به له

کانی و  جتر و رکوپکتر و گونجانی ناوی مانگه زۆر به
  .رز و  سروشتن ی وهپ  و به رۆکیانه نوه

تی بۆ زایی مرۆڤایه  و شاره وه تاقیکردنه
  وت، له ستکه م و ده رهه کار و به هادان له نگاندن و به سه

ش  نی گه الیه. کرن راورد ده به یی به توانا و شاکاری و کارامه
ی  پوور مایه له وان زمان و که ن، له ری رۆشنبیریمان هه و ئه
،  و راستییه ڕای ئه ره م سه مانن، به که وه ته رزی نه ربه سه
بوو  رده روه واری کوردی په ندێ خونده  هه  که مه یر و سته سه
تی و  روشانی پاشکۆیه ڕی بیانی و ده  بیروباوه به
  و راستییانه رخستن ئه ده  به وه جیاتی ئه وتن، له واکه به

ی زانستی بۆ  گه  و ب به تهرس شادبن، پاشمل و ب که
ی ب  خنه کی ره زا زاره وار و ناشاره متر خونده خۆیان که له

و   بژنگی ئه ر چۆنکی بت رووناکی رۆژ، به هه. گرن ج ده

  .بن یان، با دڕکی بن پ نه که وه ته نین بۆ نه
کانی   کاتهکردنیش  دابه و ی رکخستن رخسته دهرۆژژمر 

 پشت  و رۆژ، به فته  مانگ و هه ، به ساه
وی  ی رۆژ و زه وه ک خوالنه کانی وه بووه  دووباره روشتییه
  .و مانگ
  رای سووتاندن و ورانکردنی زۆر شار و شارۆچکه ره سه

و گوندی 
  نامه گه وار و به نوبردنی زۆر شونه رانکردن و، له

رانی  ران و داگیرکه المارده ن په الیه کانمان له مژووییه
ی  ده سه کان لهن ئاشووریی الیه  له ک نموونه وه... کوردستان 

زاین، ئه وته حه لهخمینی و یۆنانیی می پش کانی  ده  سه کان
ک رۆمان و  می پش زاین، وه شه م و شه م و پنجه هچوار

مدا، هرکسی  وته م و حه ی سیه ده سه کان له ساسانییه
  ، هۆزه٦٢٩ و ٦٢٨درژایی سای  ئیمپراتۆری رۆمان به

بنه٦٤١ – ٦٣٤کان سانی  به ره عه کان  وییه مه ی ئه ماه ،
ن سانی کا به ره  عه مدانی به  حه ، هۆزه٦٧٨ – ٦٦٣سانی 

ی  ده ی سه  ماوه کان له  تورک و تورکمانه  و هۆزه٩١٠ – ٨٩٠
 دا، عوسمانی و ١٥ و ١٣ی  ده سه کان له غۆله ، مه١٢ و ١١

  کان له عوسمانی و رووسه.  دا١٧ و ١٦ی  ده  سه کان له فارسه
 و ١٩٦٣  عس له تی پۆی به سه  دا، ده١٩ و ١٨ی  ده سه

   باکووری کوردستان له کان له ه و پۆی تورک١٩٨٨ و ١٩٦٨
المار و پۆی  په. ١٩٩٠ – ١٩٨٤ و ١٩٣٧ و ١٩٢٨ و ١٩٢٥
 ١٩٤٦  تی کوردستان له ر خۆرهه تدارانی تاران بۆ سه سه ده

.... . ر رۆژاڤای کوردستان  سه ی به وانه شتاکان و ئه و هه
ر  ران بۆ سه ی داگیرکه الماردانانه م په موو ئه ڕای هه ره سه

م  ماوده کانمان ده  رۆشنبیرییه رماوه  به ندێ له کوردستان، هه
وان  کانی داهاتوو پارزراون، له چه  بۆ وه وه  پشینانه له

 پشینانی کورد  ی که نانه و الیه  ئه رۆژژمری کوردی له
رز و مانگ و ساڵ و سروشت  ش و وه  که خیان دابوویه بایه
ی چاودریکردن و   روانگهواری زۆر شونه.  ردوون بووه و گه

واری   و پاشکۆکانی شونه ساره  و هه ستره  ئه  له وه لکۆینه
ی نزیک ) الچین(ش،  ری ڕه سهی بن ) و گه(ک  ی وه روانگه

ی باکووری ) ئینچکه(، ''سوورکو''شاخی ) باری(هاباد،  مه
  .  تی کرماشان و زۆری دیکه خۆرهه) ری وه دینه(قز،  سه

مژووی  داریدا له یدانی کشوکاڵ و ئاژه  مه ر له کورد هه
نی رۆشنبیری ندێ الیه  هه کو له ، به بووه نگ نه کۆنیدا پشه

ی و  که ندیی زمانه مه وله ک پوختی و خۆشی و ده
رکی و  شزانی و دانانی رۆژژمر به  که وانه  ئه بیروزانیاری، له



  ٤٦  ژماره                                                                                          کۆنگره 
 

 23

کی  یه شوه کان به رزه ڵ سروشت و وه گه زانستی و گونجاو له
  . ست بووه سپاو باده چه

 و  کانی دیکه ستره  رۆژ و ئه ی کورد سوودی له وه ته نه
پی  شکردنیساڵ به ، چ بۆ دابه ووهرگرت ساران و، مانگ وه هه
ر

و''  ه
 

.رۆیشتوون
ندیی   پوهآانی جیھان موو شونه ه

   و له یه  آات و شونی ههشونک 
 یه

گ  

هۆی  وهایه ، به سای آوردی ئه سای ڕۆژی آه.. یه  ه
 ئه

پی  موو ساك به سپاو هه آی چه یه  شوه آانی به مانگه
ن، آانیان پپستی خۆیان رما و ناوه رما و سه سروشت و گه

رما  ش و سه رز، یان بۆ زانینی که  و مانگ و وه فته ۆژ و هه
یان بۆ زانین . یرزی خۆ پی وه رما بۆ کشتوکاکردن به و گه

تیی  تایبه ، به وه ن ربوارانه الیه و دیاریکردنی شون و ئاکار له
وتنی  رکه ، پشینانمان بۆ ده بۆ نموونه. نگدا زه وه شه له
رما   گه ندگا زانیویانه  هاوینی دره الوژ له ی گه ستره ئه
ی  ستره وتنی ئه رکه ده به. ڕۆن و فنکی ده ره شکت و به ده
   که ش زانیویانه''کۆپش''

ر  سه ی زستان به چله
رما  زی سه چت و ته ده
ربوار و . شکت ده

  کاروانچیی کورد له
 و   رگه نگدا که زه وه شه

 نابیندرن،  رچکه
ی  ستره هۆی ئه به
'' ر مسه جه' نوچک''
)Pole(نیان  کهشو 

، شون و  باکووره
 و  ئاکاری خۆیان زانیوه

    و پیه به
شونه ه_ آات، آات

ر هه... شونن _ آات
 شون  واتا ناتوانرت آات له... وه  آتری جیاناآرنه

 ،  یه ی ههخۆ ت به  آاتی تایبه ر شونه  هه نكهۆچوه ،  جیابكرته
موو   هه.ندیداری شونن وه پآان هی آاتی موو پوانه هه

 و  چرآه. .نده  به وه یهیی آات  پوانه آی شونیش به یه پوانه
هه خولكه رز و ساڵ  فته و مان و وه و سات و ڕۆژ و
ڕۆژ تنی  ها هه روه  هه.پی رۆژ   وین به ی شونکی زه پوانه

پی آات و شونی  ۆژن بهر و ئاآاری  و ئاوابوونی گۆشه
  .وی زه

نوان سای ڕۆژی و سای  جیاوازی بیرسایی وزانستی له
مانگی ه

وریدا   ده  و به ه ڕۆژ ر به مان سه آه ساره  هه ی آه وه
وی  زه.  ج و دروسته  زۆر به،وه سوڕته دهوه  خولته ده

ڕووی تیشك و  هوری خۆیدا ل ده بهی  وه هۆی خوالنه به
هۆی   به. بن دهو دروست ۆژ و شهرۆژدا ، ر یووناآیر

. آان و ساڵ پكدن رزه ۆژدا  وهروری  ده شی به وه خوالنه
 دانان و   آه  زۆر نادروست و بجیه،  هۆیانهم ر ئه به له

آاتكدا،  پی مانگ بت، له ۆژژمریی، بهرڕكخستنی آات و 
و  کک له یه. ی وانه  پچه  بهك  نه وییه  زه ر به مانگ سه 

یان   پشینانی آورد بۆ ئمه ی آه وتانه سكه زموون و، ده ئه
ۆژژمری رین   بكه  شانازیی پوه توانین ه و، د جھشتووه به

 و  موو پوانه  هه  ر به ك هه ۆژژمری آوردی نهر. آوردییه
و   آان و سروشته رزه پی وه  و به راوردك زۆر ڕكوپكه به

  ه به  هه  به که(ۆژژمری التینی رڵ  گه راورد له  به کو به به
جتر و  بی به ره و سریانی و عه) برت ئینگلیزی ناوده

ر   گه باشه'':س بپرسن  کههندکیه  وانه له. وتووتره پشكه
ته  بووه آه باشتره، بۆچی نه نیه التی ۆژژمری آوردی لهر
 ،   سووك و ئاسانه م پرسه می ئهرا  وه.''ژمركی جیھانی؟ژۆر
آرت،  و ده  جیھانی و بوه و په ۆژژمری التینی آهر
ت و  سه وه و ده آه الیه  له نیسه ت و فراوانی آه سه هۆی ده به
   جیھان، آه  له سازییه ی پیشه وره کانی گه بوونی وتهزا

ۆژژمری ررچی  ، هه وه شه آی دیکه الیه له. سیحین یان مه زۆربه
 آوردستان  وسروشتی کوردستان و،   به ته  تایبه ییه آورد
ۆژژمری رشدا،  وه ڵ ئه گه له. ڕ ناآات ی تپه آه سنووره له

  .جتره لک باشتر و به آوردی گه
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   مانگه ..وت آه رده بی ده ره ه
آ

ن ه

و  ك له ریه ی هه ره
 

ڵ  گه راورد له  به ری آوردی بهۆژژمرهای  گرنگی و به
ۆژژمری التینی و سریانی و عر

ڕووی  وه و چ له ڕۆآه ڕووی ناو و نوه آان چ له وردییه
وه ،  شوباری سروشته آان و آه رزه ڵ وه گه گونجانی له
  ڕاسته. رهجت موویان ڕكوپكتر و به  هه بگومان له

ۆژژمری آوردی سای رك  ڕۆژژمری التینی و سریانی وه
وان  ئههی  آا زۆر له  آوردییه م ناوی مانگه برۆژین،_ 
 مانگییه - سای  بییه ره مری عهژۆژررچی  هه. جتر دانراون به

آان  هنت و آاتی مانگه  ڕۆژ آورت ده١١ر ساه  و هه
 تینوتی و  زان ، آه مه ی ڕه مانگ بۆ نموونه. سپاو نین چه

  چته وه ده ی هاوینه چله نت له گه رما ده نجامی گه ئه وشكی له
  ! ی نابت آه  جووتی ناوه ی زستان آه چله

ڵ  گه ۆژژمری آوردی لهرراوردآردنی  دا بۆ به لره
با ك له یه   ڕاڤه بت آورته ، ده  دیکه ی وانه ئه

خونه ی ڕاستییه وه بۆ ئه. ڕوو ینه  بخه ڕۆژژمرانه ر  آان الی
  م آه آه هبی د ره ۆژژمری عهر  ست به تا ده ره سه. ڕوون بن

واو  هنت و ساڵ ته ۆژ آورت دهر ١١مانگییه و _ سای 
سپاو  رز و شروشت چه پی وه آانی به ناآات و شونی مانگه

وه تا  م مانگه آه یه آی خۆیان له پی زیره آانی به مانگه. نین
  : ن  وه ی خواره یه م شوه ئه مین مانگ به یه دوای
ۆژژمری رم مانگی  آه  یه) :محرم(م  ڕه موحه .١
 .)صفر و  جةلح  ايز(  نوان مانگی وته آه  ده  آه بییه ره عه

له واتا و مه.  ۆژهر ٣٠ی آان ۆژهر  ژماره ی ی  آه ناوه  رام
كو  ستی لبدرت ، به  نابت ده هستۆی  ئه رچی له  هه  آه یه وه ئه
رچی خوا   هه نت آه یه گه وه ده  ئه)لحرمة ا(. بت بپارزرت ده
  . درت نرت و لی النه ج بگه بت به تی ده پاندویه سه
   آه یهیب ره ی سای عهم مانگ دووه ) :صفر(ر  فه سه - ٢
آانی  هۆژری  ژماره. )ع االولیرب(و ) محرم( نوان  وته آه ده
  آكه مهدانیشتوانی    آه نكهۆچ.  ناونراوه م ناوه  ئه به.  ژهۆر ٢٩

 بۆ تانی  وهدا داوروپشتی خۆیان آانی ده ر هۆزه سه  به،)مکة(
 )آان یه یی آكه مه(   آه ها وتراویشه  روه  هه. چۆیان آردووه

. وه ته هشتوونه  هیچیان بۆ نه و داوهیان دیکهالماری هۆزی  په
ی   وشه وه دیکهآی   الیه له!  هیچ واته) سفر(یان ) صفر(ی  وشه

ستی ناوی  به هدا م  لره.نت گه  واتای برستی ده)صفر(
   هی برستی آه مانگه
  چت آه  ده وه   له) :ربیع االول(م  آه بیعی یه ڕه  - ٣
وێ  هب ل ره  عهزی گه ره  بستان آه ره  عهی دوورگه  نیمچه له

  وته آه  ده  آه م مانگیانه هی س مه ئه.  یه هاری هه  دوو به ووهبو
 ٣٠آانی  ی ڕۆژه ژماره. )ربیع الثانی (و) صفر(نوان مانگی 

  . نت یه گه دار  ده آه واتای پیت وشه.  ڕۆژه
م مانگی   چواره:) ربیع الثانی(م  بیعی دووه ڕه - ٤

و ) انیالربیع الث( نوان  وته آه  ده یه آه بی ره ڕۆژمری عه
   .  ڕۆژه٢٩آانی  ڕۆژه... ) جماد الثانی(

م مانگی  پنجه : )جماد االول(م  آه جومادی یه -٥
آاتی   ئاو له وه، چۆنكهی لنرا م ناوه  ئه ن بۆیه یانه ده آه  ساه

ت م  ئه. ی ستویه دا به م مانگه ی ئه ماوه آان ، له ناونانی مانگه
 . ) جماد الثانی(و ) ثانیالربیع ال ( نوان  وتۆته  آه مانگه
   .  ڕۆژه٣٠آانی  ی ڕۆژه ژماره
م مانگی سای  شه   شه:) جماد الثانیة(م   جومادی دووه -٦
  م مانگانه سای ناونانی ئه دا لهش م مانگه ی ئه ماوه له.  بییه ره عه

  .  ڕۆژه٢٩آانی  ی ڕۆژه ژماره! ... تی ستویه ئاو به
  وته آه  آه ده بییه ره نگی عهم ما وته  حه) :رجب(ب  جه ڕه -٧

 ٣٠آانی  ۆژهی ڕ ژماره. )شعبان(و ) جماد الثانیة(نوان مانگی 
م   ئه به. نت یه گه ده) زن مه(یان ) سام ( آه واتای وشه .  ڕۆژه
 مانگكی  بی پش ئیسالم به ره  عه ، چۆنكه  ناویان ناوه ناوه
  . زانی زنیان ده مه

م مانگی رۆژژمری  شته  هه:) شعبان(عبان  شه  -٨
ی   ژماره).رمضان(و ) رجب( نوان  وته آه  ده  و بییه ره عه

  ن، چۆنكه یه گه ده) بو ( آه  واتای وشه  ڕۆژه٢٩آانی  ڕۆژه
  .وه  بوونه دوای ئاو بوده ڕان به ب بۆ گه ره عه

بییه و  ره م مانگی سای عه  نۆیه: ) رمضان(زان   مه ڕه -٩
 ٣٠آانی  ۆژهری   ژماره).شوال(و ) شعبان(وان  ن وته آه ده
ی  وشه. ۆژووگرتن الی موسمانان ر مانگی  ته  و، آراوه ۆژهر
هۆی تینی  بهرم  وی گه زه. نت یه گه  ده)رمای زۆر گه( )رمضاء(
پاونین و س آان چه بییه ره  عه  مانگه م چۆنكه به. ۆژررمی  گه

ر  بینی هه پش، ده  چنه ۆژ دهر ١١  ر ساه شونیان هه
وه  گواسته  ورده ده وه ورده ڕی هاوینه وپه  ئه ه له) زان مه ڕه(
  !ری زستان وپه ئه

م مانگی ڕۆژژمری  یه   ده:) شوال(ووال  شه -١٠
) شوال(واتای .   ڕۆژه٢٩آانی   ڕۆژهی ژماره.  بییه ره عه
م   ئه هآ ن مانگه ده. نت یه گه وه ده رزآردنه  یان به وه، كردنهقیت
دا حوشتر آلكی قیت  م مانگه ی ئه ماوه  له ، چۆنكه ی لنراوه ناوه
  ! وه بۆ جووت بوون آاته ده
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م مانگی   یانزده :)العقدة('' ذولقعدة '' ده لقه زوئه  -١١
ی  ژماره). ذولحجة(و ) شوال(  نوان وته آه یه و دهبی ره عه
   چۆنكه راوه،ی لن م ناوه  ئه م مانگه ئه. ۆژهر ٣٠آانی ۆژهر
الماردان و  دا په م مانگه  ئه نیشتن و له ب تیدا داده ره عه

  .آرد ده آتریان نه تانكردنی یه
 و  یانه آه  دوامانگی ساه:) ذولحجة ( لحیججه زوئه -١٢

 ٢٩آانی ی ڕۆژه ژماره). محرم(و ) ذولعقدة( نوان  وته آه ده 
ر

 و 
ما

ستی  ساڵ ژرده
،ن

ی '' ڕۆژژمری گریگۆرس ''  و به راوه
نا

ر

  ).حج ( ردانه  مانگی سه  ، که ها ناونراوه آه مانگه وه  و  ۆژه
ذولعقدة و ذولحجة و محرم و (آانی   مانگه ب له ره عه
شماڵ و آاروان ن و ڕه آدی بده الماری یه بوو په ده نه) صفر

  مانگه (  به م چوار مانگه  ئه بۆیه. ن آتری تان بكه ی یه
  !ناو براون ) االشھر الحرام) (آان دراوه ڕنه

ساآسۆنی _نگلۆ می آۆندا هۆزی ئه رده  سه ئینگلیز له
 ٤٠٧ی  وه هۆی ئه وتوو بوون، به دواآه
آان فری   ڕۆمانه٤٠٩ تا ٣ سای  آا بوون، له رۆمانه
آانی  نه سیحی و الیه  مه وارییان آردن و آرانه خونده

ی  وه دوورگه ڕۆشنبیری و شارستانتی ڕۆمان گواسترانه
.  لفوبی التینی و ڕۆژژمره  ئه نانه هو الی ك له یه. ئینگلیز

ئینگلیزی ) ر مبه دسه(تا  ) ری جنیوه(آانی  ژمری مانگهژڕۆ
  .كو التینین نین، به

م  سی سزده پاپا گریگۆر''می  رده  سه ڕۆژمری التینی له
دان) ١٥٨٥_ ١٥٧٢(

كردنی ڕۆژژمری ڕاستیدا چاآ  له رآردووه آه وی ده
 ی پش ٤٥می یۆلیۆسی آیسرا سای  رده سه  و له ڕۆمانییه

تی بووه  و آه زاین دانراوه آی چ  یه وه آورته خواره له.  موآو
) آان  یه گرگۆرسی(آان   التینییه مانگه ك له ریه  هه ی باره له
  :دوم  ده

م مانگی ڕۆژژمری  آه  یه  : JANUARYر  جانیوه -١
مانگی   و له  ڕۆژه٣١آانی  ی ڕۆژه ژماره  و التینییه

 جانیوه(
را
) جانیۆس. ( رگیراوه ی ڕۆژژمری ڕۆمانی وه) ریۆس

زه خوای ده    .اتا بووه  و سه رو
م مانگی   دووه:FEBRUARYری   فبریوه -٢

م   ، به  ڕۆژه٢٨آانی   ڕۆژهی ژماره. یه ڕۆژژمری گریگۆرسی
  ه ی(

ان
گ

ساكدا ره  له ، آه  Leap year) پداسا له  چوار
  وته و داآه ش بۆ ئه مه ئه .   ڕۆژه٢٩ ،  میان سای په چواره

reality  ته گه دهویمان  ی زه ساره ی هه وه  خوالنه وه آه ڕ
 یۆلیۆس ی آیسرای  آه .  ڕۆژه  ¼ 365  ۆژدا بهروری  ده به

مانگی  ۆمانی لهرری سای  رآرد، سه رمانی ده ن فهۆمار
 مانگی. ستپبكات ده) مارچ(مانگی  هك ل نه) ری جانیوه(
. رگرت  وه آه ۆژژمرهر  شونی ئستای له) ری فبریوه(
گه آان ئه ۆمانهر آردبوو، '' نیپتۆن''یان پشکشی خوا  م م

ه.  هیی مانگكی باران چۆنكه )  فبریوه(ی   وشه  له آه ناوی مان
 . آان ۆمانهر الی  بووه)  پاآانه(نگی   ئاهه  ناوی رگیراوه آه وه

ی   و ژماره م مانگی التینییه  سیه   MARCHمارچ  -٣
   ناونراوه آهناوی خوامارس به.  ۆژهر ٣١آانی  ۆژهر
 ده ته گه آان  انهۆمرخوامارس الی . ۆمانیرۆژژمری روه بۆ  ڕ

  آان شانازییان به ۆمانهر. ۆما بوورری  نگ و پارزه خوای جه
 .نگ آردووه جه

.  و یهم مانگی التینی رهچوا APRIL پریل   ئه -٤
   له م مانگه یه ناوی ئه وانه له.   ڕۆژه٣٠ی آان ۆژهری  ژماره
ست  به  مه  آه،رگیرابت وه) وه یكاته ده( التینی فرمانی
 .هاردا  به  له خته ی دره ی چوزره وه آردنه
 .) یه گریگۆرسی ( م مانگی التینییه  پنجه:MAY ی مه -٥
وه  آانه ۆمهرمایسی  مانگی  له.  ۆژهر ٣١آانی  ۆژهری  ژماره
ورا وه  دایكی   آه بووه) مایا( ناوی خوا  م ناوه  ئه یه وانه له. . هرگی

  . هرمز بووه
 . یهم مانگی گریگۆرس شه   شه : JUNEجون   -٦
   آه ناونراوه) جونۆ(ناوی خوا   به. ۆژهر ٣٠آانی  ۆژهری  ژماره

ۆم انهال ر  ری هاوسه اریدهڕ و ی وانی دایكان و فه آان پاسه ی ڕ
  . بووه
  و، ییهم مانگی التین وته حه  : JULY جوی    -٧
م  دا پنجهۆمانیرمری ژۆژر  له. . ه ڕۆژ٣١آانی  ۆژهر ی ژماره

ی ) یۆلیۆس( مردنی   به.بووه) آوینتیلیس(نگ ناوی ما و
ك  نن وه ی ناو ده) یۆلیۆس(و  ناوی ئه آیسرا پاش خۆی به

 .ڕزلنان لی
 . م مانگی التینییه شته هه: AUGUSTئۆگست   -٨
م   ئه.ۆمانیرۆژژمری ر   له. ه ڕۆژ٣١آانی  ۆژهری  ژماره

نام وی  انگه م  شه  شه م چۆنكه شه ا شه وات ،بووه) سكستیلیس( 
 ناوی خۆی   آیسرا بهیم ئۆگستۆس به. ۆمانی بوورمانگی 

 .وه ته ناوی ناوه
  تینییهم مانگی ال  نۆیه: SEPTEMBERر مبه سپته -٩
م  وته آان حه الی ڕۆمانه ...   ڕۆژه٣٠آانی  ی ڕۆژه ژماره... 

بووهما  م  وته ی التینی واتا حه) م سپته (  له آه ناوه .   نگ
 . هاتووه
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  یه م مانگی گریگۆسی یه ده :OCTOBERر  ئۆآتۆبه -١٠
آان  الی ڕۆمانه.   ڕۆژه٣١آانی  ی ڕۆژه ژماره.  یه)  التینی(

وه   ی التینییه) ئۆآتۆ(ی   وشه  له آه ناوه.   بووهم مانگ شته هه
  .شت  واتا هه هاتووه
 ی مانگی یانزه  : NOVEMBERر مبه نۆڤه  -١١

 ڕۆژژمری  له.   ڕۆژه٣٠آانی   ڕۆژهی  ژماره گریگۆرسییه
ی ) م نۆڤه ( ی له آه ناوه.  م بووه آان مانگی نۆیه ڕۆمانه
  . ه)م نۆیه ( واته  آه وه هاتووه التینییه
م مانگی   دوانزده  : DECEMBERر  مبه دسه. ١٢
   له م مانگه ئه.   ڕۆژه٣١آانی  ی ڕۆژه ژماره.  التینییه

ڕ


 ها
 مانگی   به

ۆ 

  آه  ناوه واته آه.  م بووه یه ۆژژمری ڕۆمانی مانگی ده
سه(ی التینی  وشه له   . م  یه ، واتا ده هاتووه) ر مبه د

ره ڕۆژژمری سریانی نه  مانگی  هی آ وه هۆی ئهزا ب ش
ن گه یان له) تانی(و ) اول) (تشرین(و ) آانوون(

آانوونی ( مانگی  ڕۆژژمری سریانی له. زانت بییان ده ره عه
آۆتایی ) م آه آانوونی یه(مانگی  آات و له دهپست ده) م دووه
 ڕووی   له م ڕۆژژمره ربچن، ئه ده آانی ل ناوی مانگه. دت
ك  آانی وه آانی مانگه ی ڕۆژه ی و ژماره آه هتا و آۆتاییی ره سه

 ڕۆژژمری التینی  آه.  وایه) التینی(ڕۆژژمری گریگۆرسی 
گۆڕین و چاککراوی ڕۆژژمری ڕۆمانییه، ) گریگۆرسی(

 و  ڕۆژژمری سریانی چاآكراو و گۆڕینی ڕۆژژمری بابلییه
 ڕۆژژمری   له م مانگ آه آه یه.  سیحییه آارتكراوی ئاینی مه

آانوونی ( ڕۆژژمری سریانی  ، له بووه) نیسان(بابلی 
  ، له بووه) ئادار(آان  الی بابلییه  له دوامانگ آه.  ه)م دووه

زۆر ناوی . ه)م آه آانوونی یه(ڕۆژژمری سریانی 
بت  نه) ئاب(ك مانگی  ی بابلین وه وانه آان، ئه سریانییه مانگه
سینه آه  یه آه زه م  حی   و له سیحییه ی ئاینی مه آه  پر

   . آی بابلییان داناوه خوایه
آان  یه  سریانی ی مانگه رباره آی چ ده یه وه آورته  خواره له
  :دوم  ده

ی  ژماره.  م مانگی سریانییه آه  یه:م  آانوونی دووه. ١
  موو مانگه آانی هه ی ڕۆژه چی ژماره آه.   ڕۆژه٣١آانی  ڕۆژه
باب

ل

م مانگی ڕۆژژمری بابلی  آه یه.  ڕۆژ بووه٣٠آان  لییه
ی  آه  واتایه    آه یۆنانییه) آانوون(ی  وشه. بووه) نیسان(
سیحی و خوندنی  بواری ئاینی مه ها له روه هه .  یه) یاسا(
  نیسه  یاسا و ڕساآانی آه ه آۆمه) آانوون ( نیسه آه
 هاتبت، بۆچی دوو مانگ  وه م واتایه  ئه ر له گه ئه. نت یه گه ده
ییه م مانگه ئه! ؟  نراوه وه م ناوه هب م  یه آان مانگی ده  الی باب

ك   خوایه  آه بووه) هیتۆ ته(و ) تبث(و ) تبیت(ناوی   و به بووه
   ! بووه) شتار  عه( و خواژن ) نانو ( زیرێ خوا  و وه
ی  ژماره  م مانگی سریانییه و دووه :شوبات -٢

  التینی له) ریبریوف(ك مانگی  م وه به.   ڕۆژه٢٨آانی  ڕۆژه ه
یان ) ساباتۆ(و ) سبات(آان  بابلییه .   ڕۆژه٢٩سای پدا 
وی  ی ئاو و زه وره  گه  و بووه) دد ئه( همای خوا  پگوتووه آه
  .ی بابلی بووه   یانزه م مانگه، مانگی ئه.  و ئاسمانه

ی  ژماره. هم مانگی سریانیی   سیه:ئادار یان ئازار -٣
 و همای  یه مانگی بابلیمین یه هانزود.   ڕۆژه٣١آانی  ڕۆژه
 .یان بووه آه زنه وت خودامه حه
ی  ژماره ...  یه مانگی سریانیم    چواره:نیسان  -٤
م مانگی بابلی و همای دوو  آه  یه مه ئه ...   ڕۆژه٣٠آانی  ڕۆژه

یان پ ) نیسانۆ ( آان  یه بابلی. نلیل ئانۆ و ئه :  خوایان بووه
 . وتووه
ی  ژماره. م مانگی سریانییه  پنجه :ییار  ئهمایس یان -٥

آ
 

م مانگی بابلی و همای خوا   دووه مه ئه.   ڕۆژه٣١آانی  ڕۆژه
 مایس  یه وانه  له ش آه) مایا(خوا . بووه) ییار ئه(و ناوی ) ییا ئه(

. آان دایكی هرمز بووه بت، الی ڕۆمانه  هه ندی پوه پوه
رمی   هه دانساڵ له آان سه  ڕۆمانه چت آه بیرماننه له

اریان له سه ڕاست ده تی ناوه خۆرهه   تدار بوون و 
گه  . آردووه که النی نوچه رۆشنبیریی

ی  ژماره.  ی سریانییهم مانگ شه  شه :یران  حوزه -٦
م مانگی ساڵ و  آان سیه ، الی بابلییه و  ڕۆژه٣٠آانی  ڕۆژه

 الی  آه ی خوای مانگ بووه، ناوی مانگه)سن(همای خوا 
  . بووه) سیمانۆ(یان ) سیوان(وان  ئه

ی  ژماره.  می سریانییه وته مانگی حه :مووز  ته -٧
می ساڵ  آان  مانگی چواره الی بابلییه .   ڕۆژه٣١آانی  ڕۆژه
 و، همای خوا  یان پگوتووه)دوزو(و ) دمووزی( و  بووه

ر و پیتیش  خوای به) دمووزی. (  بووه وره ی گه)عل به) (نورتا(
 .آان یه وه الی بابلیبو

آانی  ی ڕۆژه ژماره.  می سریانییه شته هه:ئاب  -٨

 

 مانگی 
م مانگی ساڵ و همای خوا  آان پنجه الی بابلییه.   ڕۆژه٣١

  م له شته مانگی هه.  الن بووه  و ژنی گه وره ی گه) ننكیزیدا(
ی ئیمپراتۆری ) ئۆگستۆس(ناوی  ڕۆژژمری التینی به

بووه ڕۆمانه هۆی  آان به الی سریانییه) ئابۆ(یان ) بئا(،  آان
  نه  س الیه ك له ، یه  واتای باوآه  آه یه وه سیحییه ئاینی مه
 ).  آه  پیرۆزه باوك و آوڕ و گیانه ( سیحییه ی مه آه پیرۆزه
ی  ه و ژمار می سریانییه گی نۆیه مان:یلول  ئه -٩
و م مانگی ساڵ  شه آان شه الی بابلییه.  ۆژهر ٣٠آانی  ۆژهر
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خواژن عه ه مای ) ئیل(آان  نعانییه چی الی آه آه.  شتار بو
 )ئۆغاریت. ( ی ئۆغاریت بووه) بانتیۆن(آی  ره خوای سه
الی .  ی ئستا بووه) الذقییة(نعانی ژورووی  شاركی آه

ری  تی و دروستكه باوآی خواآان و مرۆڤایه) ئیل(وان  ئه
 .  بووه)عل به(ی  آه  همایه  آه موو شتك بووه هه

 وه

ی   و ژماره می سریانییه یه مانگی ده :م  آه  تشرینی یه-١٠
یان ) شریتۆتا(یان ) تشریت(آان  بابلییه.   ڕۆژه٣١آانی  رۆژه

ما هوت  و حه گوتووهپۆژ آهری خوای  آه م مانگی ساڵ و ه  
  . ی جیھان بووه) عل به(

ی   و ژماره ی سریانییه گی یانزه  مان:م  تشرینی دووه -١١
 و  یان پگوتووه) ئارهسامنۆ(آان  ییهبابل.  ۆژهر ٣٠آانی  ژهۆر
  بووه)  مردۆخ(م مانگی ساڵ و همای خوا  شته وان هه ی ئهال
یان زاناتر و خوای  موو خواآانی دیکه  هه وه له الیانه  به آه
الی ) تشرین(ی  وه آردنه  دووباره جی له به.  ردوون بووه گه

آان پرسین و   سریانییه كای مانگهناوی ت !  من ڕوون نییه
  !! وت توانینیان ده

ی   و ژماره   دوا مانگی سریانییه:م  آه آانوونی یه -١٢
و ) آیسلف(ناوی  آان به الی بابلییه.  ڕۆژه ٣١آانی  ڕۆژه

آ(

.  وشی سروشته ه
نا

ه  بهر  ا
رز و سروشت  ڵ وه گه  له ، آه آانه

و
  ، مانگه هو

  ی مانگه

 و توآاڵ
ئا

الیآ  

آانی  خ و گرنگی و جیاوازییه  بایه
 له

) نرآاڵ(م مانگی ساڵ و همای خوا  نۆیه) یسلۆ
  دووباره زانایی له.   بووه آه وره ه گه) عل به(ی 
  !  وه ڕوون نییه المه به) آانوون ( ی  وه بوونه
رۆآی  ، ناو و نوه ۆژژمری آوردییهررچی  هه
رز و ڕ پی وه آانی به مانگه
ۆژانی ر و  دار و گونجاوی ماوه یان واتهآان وه

ڵ  گه راورد له به مری آوردی بهۆژژر. خۆیانن
ا، جیاوازی بید ره ۆژژمری التینی و سریانی و عهر

وان  وه له که موو ڕوویه  هه  و له زۆره
  . وتووتره پشکه

وازیی نهجی  و  جی بواری   له ك هه آان
 ڕكی ناوی مانگه

تا و آۆتایی سای  ره كو سه به.  آانیانه  گۆڕانه
 کی دیکه الیه له. نن یه گه دهآوردی بیرسا و ژیری 

 وانه كدا پچهر سا  ههنی وه  ره کان له کوردییه
  .گۆڕن سپاو و نه هچ ،  ك نموونه آانه ، وه بییه ره عه

   پشینانمان له ی آورد آه ه بۆ ئمهیی شانازی مایه
یدانی آش مه ر له ك هه می آۆندا نه رده سه
وه  ڕیشه  بواری بیروباوه هكو ل ، بهر بوون وه ڕابه دانكردنه وه
ورد پش ئای وه ته نه  ، یهئاینی دوو شتیش آه رده نی زهی 

، ڕوناآی و تاریكی، پاآی و  و خراپه چاآه: ی ژیانه آه وانه پچه
ش آورد  وه پش ئه... و هتدمكاری  ری و سته ، دادوهپیسی

 راورد  به دا بهش  لره.ۆژرتی  تایبه ، به رست بووه سروشتپه
ب و  ره  و عه بابلی و یۆنانی و ڕۆمانی ، آهرستی پهڵ بت گه له

  جی له  و ژیری و به  زۆرهیی، جیاوازهندی و هیتر وابوون
ژیری . . ییه همژ وجی و گه رستیش گه  و بتپه یه رستیدا هه ۆژپهر

ك   نه،بت ۆژ نهرر  گه  ئه دایه وه  ئه رستی له هپجیی ڕۆژ و به
 گیاندار و  كو هیچ جۆره ، بهنابتر مرۆڤ ناژت و  هه

   !ش نابنیك و باران ڕووه
 ڕوو،  مه خه آی چی ده یه ی آورتهۆژمری آوردری  باره هل

خۆی، ری آورد با خونه
  . :نگنت بسه  هه دیکهمرانی ژۆژرڵ  گه
م مانگ و  آه یه) ڕۆژی نوێ(نوێ رۆژ : ورۆز نه -١
وه  ڕته گه ی دهدورتای سای ک ره  سه .سای آوردییه  ری سه
٧ بۆ

ۆژ و رم  آه وه یه آه الیه له.  وه ووه دوو ڕ  له سای آوردییه
  وه بووژته وه و سروشت ده توته فر ده  به  آه هاره مانگی به

 ٢ زرانی ئیمپراتۆریی ماد  ر و بۆ، دامه وبه مه  ساڵ له٠٨
 نیسانی سای ی٢٠( ی مارت ٢١وتی  كهر.  ن دیاکۆوه الیه له

.  ی سای التینییهApril ٢١ _ March ٢٠ و )سریانی
ری  و مانگی سهۆژ رم  آه یه.  ۆژهر ٣١آانی  ی ڕۆژه ژماره

ل و  مه. آات  ده دار چووزره. ون آه رده ده گیا و گوڵ و گوزار
و ی ژیان   وه تای ژیانه ره سه.  و چاالآی هو جو ونه آه ڵ ده ئاژه

مانی  ، نه رزی زستانه ، آۆتایی وه وه آی دیکه الیه  له.  سروشته
 و،  مام ناشتنه رزی آشتوآاڵ و نه سی و سستییه و ، وه

  . ورۆزه ژنی نه تای جه ره سه
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آانی  ۆژهری  ژماره. م مانگی آوردییه    دووه:گون -٢
  گوی جۆراوجۆر له.   گونهڕاستی مانگی به.   ڕۆژه٣١
شت و دۆڵ و آو و باخ و  ده. شی و جوانیدان هڕی گ وپه ئه

آانیان باد و   خۆشه نگنن و بۆنه ڕه ی آوردستان ده باخچه
 .ن  آه ری وتمان بۆندار ده وروبه ده

ی  ، ژماره م مانگی سای آوردییه  سیه :ردان جۆزه -٣
گشتی و  وه به آی دانه هدا ڕوو م مانگه له.  ڕۆژه٣١آانی  ۆژهر

   ئاماده پشكوت و بۆ درونه بت و ده رد ده تی زه ایبه جۆ به ت
 . رزی هاوینه تای وه ره  سه م مانگه ئه. بت  ده

 ...  م مانگی سای آوردییه چواره:  ڕ پووشپه -٤
هۆی  ا بهد م مانگه  له.  ڕۆژه٣١آانی  ۆژهری  ژماره

آرد ه نكردنی دانه دن و شه ونه  و وشك  وه آه الیه  له و
شت و   ده وه پووش له آی تره الیه یا لهبوونی زۆر گ

 .وه بته ڕت و بوده په آانی آوردستان ده دۆه
 ...  یه م مانگی سای آوردی پنجه: رمانان خه -٥
رمانی  خهدا  م مانگه  ئه له ...   ڕۆژه٣١آانی  ۆژهری  ژماره
 .وه آرته آی آوردستان آۆده موو الیه  هه  لهو ه هدان

ی  ژماره. . مانگی آوردییهم  هش شه:  الوژ گه -٦
ژ الو ی گه ستره دا ئه م مانگه  ئه  له. ه ڕۆژ٣١آانی  ۆژهر
رزی  رما و وه ھاتنی گهی آۆتای وت و نیشانه رده آه ده

 .        هاوینه
. م مانگی سای آوردییه وته   حه:ز  به ڕه -٧
آانی  زه دا ڕه م مانگه له.   ڕۆژه٣٠آانی  ۆژهری  ژماره

ست   مانگهآ
 

  م مانگی سای آوردییه و شته   هه:ڕزان گه -٨
ی دار و  رینی گه  و مانگی وه  ڕۆژه٣٠آانی  ی ڕۆژه ژماره

 .. دارسانه
ی  ژماره.  هم مانگی سای آوردیی  نۆیه: ز رماوه  سه-٩
  رما  وسۆه رزی سه ستپكردنی وه  و ده  ڕۆژه٣٠آانی  ۆژهر

 . تای زستانه ره و سه
ی  ژماره.  م مانگی سای آوردییه یه   ده:فرانبار  به -١٠

   . فره مانگی بارینی به.   ڕۆژه٣٠آانی  ۆژهر

ان م  ئه. ری ترێ وان به ن، له گه ریان پده  بهورد
جۆیه  و آاتی تۆوآردنی گه رزی پایزه تای وه ره سه  . نم و

ی   و ژماره م مانگی سای آوردییه   یانزده:ندان  ڕبه -١١
بارت  فر ده  به نده وه دا ئه م مانگه  له.  ڕۆژه ٣٠آانی  ۆژهر

  .گیرت وبان ده ڕگه
ی   و ژماره  دوامانگی سای آوردییه :م  شه ڕه -١٢

 ٣٠بت   نهLeap year  سای پ  له.   ڕۆژه٢٩آانی  ۆژهر
و   یه  و ڕچكه ی ڕگه وه  مانگی آرانه وه آه الیه له. ڕۆژه
فره   به وروپشتیان آه چاو ده لهر نامنت و  سه فریان له به

ی  اوه م وه آی دیکه الیه له.  وه چنه ش ده هر ، و سپییه
  . وان پشیله ، لهه ها ئاژه جووتبوونی جۆره

مری ژۆژروت  آه رده راورد بۆمان ده  به دا به لره
ندتر و ڕك و  سه  په  ڕۆژژمرانی دیکه ند له آوردی چه

و  رستانیش ئه اوی بیانیپه چ  آه یه هیوام هه.  پكتره
یان و  آه وه ته خۆیان و نه ڕ به  ببینن و باوه ڕاستییانه

 پاشكۆخوازی و  ست له ی بھنن و ده آه پووره له آه
نی بچووآی  مان الیه آه ڕۆژژمره. گرن وتن هه دواآه به
ن  شمان هه  گهی دیکهنی   و زۆر الیه پوورمانه له هآ

  . پسپۆڕانمانهی  وه ڕوانی لكۆینه چاوه
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خۆیی  ربه ئاسۆی سه
و آوردستان رۆشنه   

  ه شخه و مه ن ئه یه مه
   ! هو بكوژته

 
آامیل ژیر: ر پارزه  

وزبوونی تۆوکی چاندراوی،   سه ی به وانه و باخه ك ئه وه
 ٣١/٧/٢٠٠٨ی رۆژی  آه بریاره ، به وجۆره ب، به شادمان ده

 منیش  چۆنكه. مشادمانبوو, رآووك نی شاری آه نجومه ئه
ی )٦ ( ره  الپه  له١٨/٨/٢٠٠٨م، رۆژی  و بریاره تۆوی ئه
غداد  رۆآى به به'': دا چاند و گوتم'' واڵ هه''ڕزی  ی به رۆژنامه

 ناآۆآى  رآووك و نوچه ی آه رى آشه سه چاره. ن رده به
  و نوچانه ى دانیشتوانى ئه  نوان زۆرینه آانیتر، له ره سه له

مان و  رله آانیان و په لبژردراوه  هه نه نجومه خۆیان و ئه
درێ،  نجامده رمی آوردستاندا ئه جكردنى هه تی جبه سه ده
 .غداد  به ك له نه

 هاوآارى ئینگلیز سالى   به  آه یه و وته ختى ئه غداد، پته به
 پناوی   له وه خۆیه تى مووسى آوردیى لكاند به  والیه١٩٢٥

و  ختى ئه ر پته غداد، ئستاش هه به. رآووآدا ى آه آه وته نه
 )م آه ى یه یسه فه(  وه  حیجازه ى له آه  پاشاخوازراوه  آه یه وته

تى  والیه'': یانگوت ى عراق ده و رۆژه ستانى ئه ده و آاربه
موو  ئستا و هه.  ''! بۆ عیراق ر وایه ك سه مووسل وه

ر  سه آن لهَاوراو آۆى ناآۆك، ه و سوننه ش، شیعه  آاتكیكه
تى و  تایبه  به و نوچانه نووسى ئه  مافى چاره الریبوون له

رآووك و باشوورى  مانیش آه ئه. گشتى ى آورد به وه ته نه
سیش  آه! زانن یان ده آه رى عراقه سه ر به آوردستان هه

شى  له رى له نادا سه ویست و خواستى خۆى رگه به
  . وه جیابكرته

اشوورى آوردستان، رآووك و ب آه
ى آورد،  وه ته راپرسى و بریارى نه به
ی  وه  گانه بۆیه .  وه  عراقه لکنراون به نه
ى باشوورى  آه واره  بۆ قه و نوچانه ئه

 پرس ورا و  آوردستان، پویست به
غداد هیچ کات  به. غداد ناآا بریارى به

ى  ى ماده  ژر دارى شكسته ناچته
نجامى   ئه آا آه  دابیننه وه تا ئه دوچل، هه سه

،  ووه شكته ودا ده الى ئه  به آه راپرسییه
یان  وه دا ئه م بارودۆخه ش له وجا ده ئه

ن  ده وى دواخستنى ده  هه آرێ، بۆیه بۆنه
  ناوه ییان نه نگاوکی آرده مرۆ هیچ هه ى تا ئه وه ى ئه گه به به

ى یاساى  )٥٨(ى  آانى ماده ند و برگه جكردنى به بۆ جبه
تا ئستا .  وه تى عراق بۆ قۆناغى گواستنه وه بردنى ده ڕوه به

آان بۆ  زادابراوه ی قه وه  بۆ گانه ناوه نگاوکیان نه هیچ هه
ى  وه آان، بۆ گانه ى هاورده وه رآووك، بۆ ناردنه آه
ى ژیان بۆیان، بۆ  رچاوه آان و دابینكردنى سه رآراوه ده

  آانیان، بۆ هیچ جۆرک له نامهوى ناس راستكردنه
ن  وه ى ئه گه مووى به  هه مانه ئه. رژمریی  و سه وه ئاساییكردنه

ى  آه  قومارى راپرسییه لک له  بۆ هه وه ته غداد خۆیناوه  به آه
ن  ده ی دواخستنى مه رگه!  ب دوچلدا براوه ى سه ماده
ر داواى رکخراوی  سه ر له گه ت ئه نانه ته
 .آانیشب گرتوه یه هو ته نه

و   به  قومارآردنه نده رچه راپرسى، یا راستتر، گشتپرسى، هه
 و  یه موو بارکدا ترسى دۆراندنى هه  هه  و له وه نوچانه

ر ماڵ و موكى خۆى ناآات و  سه سى زانا گشتپرسى له آه
  یش بووهِشدا، وا ڕ وه ڵ ئه گه ر و قومار، له ده ست قه  ده نایداته

  ر له وا به ئه! ر ناچاریب  هه و قوماره ر ئه گه  و ئه وه ه ڕیش به
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 رۆژێ زووتر بكرێ  و گشتپرسیه ، ئه  نفالکیکه  ئه ر له یاران و به ى نه وه بووژانه
 : مجۆره به.  باشتره
  وه رآووك خۆیه كى آه ن خه  الیه  له رآووك آه زگاى آهَنى پاری نجومه با ئه

 بدات  و گشتپرسییه ، بریارى ئه یه ستووریى هه تى یاسایى و ده هوای ء ره بژیردراوه هه
رشتیی  په ر خۆى سه  و  رۆژکی بۆ دیاریكات و هه ه  )١٤٠(ى  تى ماده  بابه آه

رآووك و  نى شارى آه سه كى ره  خه  له رج، جگه مه  بكات، به آه گشتپرسییه
  ، رگه وه و دووز و آفریشهماڵ  مچه ك چه آانى وه زادابراوه  قه زاآانى، به قه
رى  باوه به  آه وجۆره ش به آه ر دواى گشتپرسییه هه. دات سیتر نه شداربوونى آه به به

 پیرۆزآا  آه نجامى گشتپرسییه مانى آوردستان ئه رله ب، په رتی ده ى ئه آه نجامه من ئه
ى باشوورى  آه واره  قه  به  وه کانیان بلکنته زگه  و داووده و ناوچانه بریارك ئه و به

رکی  سه ش چاره وه ئه. ش آانیكه  آوردییه ، نوچه و جۆره ربه هه.  وه آوردستانه
 بابزانین چۆن؟. ستوورى عراقدا ڵ ده گه  له ى گونجاوه یاساییانه
کان   پویسته نگاوه جکردن هه تى جبه سه ده: ( ده) ١٤٠(ى  مى ماده آه ى یه برگه

تی  سه ده(ى  واژه سته ده). ٥٨ى  جکردنی ماده اوآردنى جبهو ن بۆ ته ده
والمطلق یجرى على  (روا هایى ئه  ره هاش به ره.  هاتووه) مطلق(هایى   ره به) جکردن جبه
جکردنی کوێ؟  هى  تى جبه سه  ده یوتوه  نه آه ى ماده وه ر ئه به وجا له   ئه)اطالقه

تى  سه ى ده وه ر ئه به ها له روه دستان؟ ههرآووك؟ هى آور غداد؟ هى آه به
جکردنی  ى جبه آه ته سه  دوو ده واته ، آه آردووه غداد هیچى نه جکردنی به جبه
ن، چۆنكه ناب  ج بکه  جبه یه و ماده  ئه یه رآووك و آوردستان، بۆیانھه آه

 بۆ  شدا، ئاماژه مادهو  ر ئه مى هه ى دووه برگه له. ست بوه)  عداله(رى  روه دادپه
ی  نى پارزگه نجومه  ئه ئاشكرایه. آا ده) لبژردراو جکردنی هه تى جبه سه ده(
. لبژردراون جکردنی هه تى جبه سه تى آوردستانیش، دوو ده رآووك و حكوومه آه

 ، بۆ  ك دوورترین ماوه ، وه ى دیاریكردووه٣١/١٢/٢٠٠٧، رۆژى  آه ، ماده وه  له جگه
كردنى ماده بهجك بۆ  ش هیچ بیانوویه مه ، به و گشتپرسییه  و بۆ ئه١٤٠ى  ج

و  و له و دواخستنه   له رپرسیاره غداد خۆى به ى به آه ته سه دواخستنیان نامن و ده
م  نجامیش، له آانى ئه رهاویشته نجام و ده ئه.  ستوورییه رپچ یاسایى و ده سه

 :بینرن دا ده خانه
رمی  تى هه ب حكوومه ى، دهِ بر و نوچانه  دارایى لهى رچاوه غداد سه ر به هگ  ئه-١

   و ناب بکرته  نییه  آرده ش آارى نه وه ئه. ستۆى خۆى  ئه  بخاته رآه و ئه آوردستان، ئه
هن،  دا، ده و پناوه آانمان و له ییه وه ته  نه رآه  پیرۆزترین ئه  له  ککه  یه وه ئه. گرفتک

مانیاى رۆژئاوا،  ئه. ى ئابوورى ببین ژه نگه ، تووشى ته  آى ئمه موو تاك و آۆیه هه
ڵ  گه زائیر، له جه. ت مانیاى رۆژهه ڵ ئه گه یدا له وه آگرتنه  یه زۆرى زیانكرد له

   گرفتک له بوونه  هیچیان نه وانه ئه. ژیا تر ده لتر وشارستانیانه سه نسادا، تروته ره فه
. نى ئابوورى الیه  له ر بریتینییه ش هه و دنیایه ئه. دا وه ته ندیى  گشتى نه وه رژه بهئاستى 

   پنراوه ندجار سه ى ئابووریش، چه ئابلووقه. ب ش آاتى ده آه  ئابوورییه نگژه ته
 .  هناوه سنه ده وتنى به رآه رماندا و سه سه به

   جگه  آه گومانى تدانییه -٢
ى  زکی دیكه گه  رهآورد خۆى، هیچ له

.  رازى نابن نجامه و ئه نو عراق به
یت و  نیا هه شیان، یا ته آه وه آاردانه

 هیچ  وه  ئه ب، آه ل ده هاوار و هه
ڕ و  شه ن به یكه خکی ناب، یا ده بایه
  و نوچانه زۆر ئه ن به ده  وده هه
یان بۆ  وه مرۆدا ئه ئه  له ، آه  وه ندنه بسه

. وتونابن رآه ن، سه یشیكهب. َناآرى
ناچاریدا رازى ببن، یا   له دووریش نییه

نى هۆش و ویژدانبن، یان  ر خاوه گه ئه
،  الیترك  ماالیدرك آله(نى  خۆیان واته

ر  ره زه(نیش  و آورد واته)  آله
ى  وه واتا بۆ ئه)  وه ڕته ى بگه نیوه له

وجا  ئه! دا واو روونه ى ته وه جیابوونه
ى وتانى  وه ر آاردانه  سه  وه منته ده
بینم ناآۆآى   من وایده ر؟ آه وروبه ده

آانیان،   جیاوازه ندییه وه رژه و به
ڕ  آیان پی شه یاننادا هیچ الیه رگه
ر هاتیشن،  هه.  نو خاآمان بخاته
ر  گه گرێ، ئه مان ده خه و یه  ڕه شه
ر هیچ  گه ئه. مانگرێ ین خوا ده یكه نه

آانى  بوو، خۆ شاخه نهپشتیوانشمان 
م  آه ش یه مه ئه. آوردستان ماون

 میژووى  ڕک ناب له شه
 راهاتووى   مژه  له ئمه: ماندا آه وه ته نه
ل جار  گه. ین ڕانه  شه و جۆره ئه
ر  سه یان له مجاره ر هیچ، با ئه سه له
ى  وه آالییكردنه و یه و ئامانجه  ئه

. مانب آه وه ته نووسى نه چاره
  وجۆره ڕکی له رى شه گه  ئه نده رچه هه

یكات؟؟   ک ده ڕه و شه ئه.  دووره
  یاندا نییه و رنامه به ئران و سووریا له

و  ئه.  خاآمان نه ڕ بخه ناب پی شه
وتن و  ترسیى آه مه  خۆیان له دوانه
ر  گه تورآیاش ئه. شكردندان دابه

بژاردنى  رۆژى هه ر له ، هه بۆیبكرایه
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دا  گه ی له ڕه و شه ، ئه وه تى آوردستانه مانى آوردستان و حكوومه رله پهم  آه یه
  غداد له وتنى  رژمی به آه تا   آوردییه ته و حكوومه تى ئه سه ى ده نوچه. آردین ده

یتوانى هرشی  ك نه تورآیا نه. خۆ بوو ربه تکی آوردیى سه وه دا، ده٢٠٠٣
ى  آه ئابوورییه.  و شواز، دانیشى پدانا هل شو گه كو به ر، به سه بكاته

 پویستی  وه آیتره الیه له.  ناگرێ وجۆره ڕکی له ى شه رگه ك به الیه تورآیاش، له
س  ده تورآیا به. ڵ باشوورکی آوردستانى ئارامدا گه  له بازرگانیكردنه به
رى  ئنجا سه! ر؟ سه شى چووه وت ملیونیكه ر حه گه ى ئه ، ئه  داماوه وه آه آه په

آانى رۆژئاواو بۆنى  ندییه وه رژه ب به ر هیچنه هه.  گیراوه  پووش نه دنیاش به
ژر خاآى آوردستاندا،  ك ئاوى سازگار له ریایه وت و ده ك نه ریایه خۆشى ده
ى رۆژئاوا هیچ کاتک  وه ربارى ئه  سه وه ئه. ب  ده و جۆره ڕکی له رگری شه

وى باشوورى  وى و ژر زه رزه ر سامانى سه سه ێ بهسبگر نادا تورآیا ده رگه
ى پ  تکی عوسمانیكه ند بب و ئیمپراتۆرییه مه وه آوردستاندا و پی ده

   بته  رۆژان ده رۆژێ له دی و نه ى دته وه و خه ئه تورآیا، نه.  وه دروستبكاته
  .وروپا آتیی ئه ندامى یه ئه

مریكی و  ستووری ئه دا پسپۆڕی ده  رۆژانهم  له  آه خۆڕاییش نییه وجا، به ئه
 بۆ  ئستا باشترین آاته'' :   دهنتۆنیۆ داماتۆ،  ئهتیی، وله پسپۆری یاسای نوده

ی ٧/٨/٢٠٠٨ی )٢٧٨ (  ژماره ك له خۆیی آوردستان، وه ربه یاندنی سه راگه
  هش ل و پرۆفیسۆره و ئه وه  ته ڕزدا بوآراوه ی به '' رۆژنامه''ی  رۆژنامه
ر آورد  گه ئه(:  آات آه ده  دا زۆریش راستده (juriest) وبسایتی

یاندنی   راگه). وه ترسییه  مه  وته آه ی ده آه ، ئۆتۆنۆمییه نت یه گه خۆیی رانه ربه سه
تی  وه آی نوده رآووك، هیچ پشتگیرییه ب آه خۆیی آوردستانیش، به ربه سه

ی  آه وته كو نه به. ن آورد ناآه ا پشتگیری لهراهی خواد تان له وه ده. لناکرت
ر  گه ش، واتا ئه مه ی ئه وانه پچه. دات یان ده و پشتگیریه گوڕگوڕ ئه بابه
ی بۆ عراقب،  آه وته بی و داهاتی نه ره  عراقی عه شک ب له ر به رآووك هه آه
ترسیی  ر مهژ ، آوردستان له وته و داهاتی نه ی ئه پاره موو آات به وا هه ئه

ك برای  یا وه. شتا سای رابوردوو ك هه بی وه غدادا ده ی به گورزی آوشنده
شكری عیراق   له شق به وێ مه یه مریكا ده ئه(:   دهز به مال نه جه.  دهاوبیرمان

عراق  وجا بایبای له  بفرۆش، ئه شكره م له ك به ملیار دۆالر چه بكات و بایی ده
كی آوردستان   خه نفال له آی دی ئه  جاره شكره م له ی ئه وه بكات، بۆ ئه

   شكر بنرنه وێ له یانه  ده  آه وتووه رآه تا ده وه شی ئه تاآه ره سه.  وه بكاته
... ولر و سلمانیش وسا بۆ هه ریگرت بۆیان، ئه  سه وه ر ئه گه  ئهَخۆ. رآووك آه
ر   سه وه رآووك خرایه ، آه روانكراوه  چاوه و پیالنه رله ر به گه  جا ئه*).هتد

 آوردستانی  ، به وه  عراقه  ته ی هناویه آه و چه مریكا، ئه وسا ئه آوردستان، ئه
  وه ئه!  و نییه   رزی بنه قه  عراقی الت و به ك به فرۆش نه نی ده مه وه ده
یدا  آه وتاره ر داماتۆ له  میسته ی نزیك مووس آه آه ربازییه  سه رباری بنكه سه

نی  نجومه ی ئه آه ی بریاره شخه ن مه یه  مه واته آه. کات ی بۆ ده ئاماژه
،  وه مانی آوردستان الی خۆیه رله  په رچی زووتریشه هه.   وه رآووك بکوژته آه

ندی  سه  و په وه رآووك بكاته نی شاری آه نجومه ی ئه یارهِو بر ش بۆ ئه باوه

مساڵ  آۆتایی ئه رله  بكات و به
ی  و جۆره  بكرت، به آه تپرسییهگش
.  ی بۆ آراوه  ئاماژه وه ره سه له

یی و  وه ته  نه مینه هاوآات مافی آه
  آانیش دیاریبكرت له ئاینییه

خۆدا و  ربه آوردستانی سه
  رمی آوردستان له تی هه حكوومه
شداریی  وی به  هه  ئستاوه
  وه ته وخۆی نه راسته

ندیی  هآان بدات و پب آگرتووه یه
شی   به خۆی ئاشكرا بكات، به

  وه ته می دستووری نه چواره
و جاڕی **  وه آگرتووآانه یه
مافی مرۆڤ و  ت و رز له لمانیه عه

  رله به. رستی بدات زپه گه دژی ره
هشتنی  ش، نه مانه موو ئه هه
و    که ره  ئاشكراو ئابووبه ییه نده گه

آی  درووستكردنی سوپایه
شق و  ك و پمه چهِرآگرتووی پ یه
ی س  وه آخستنه یه
 .آان پوازه ته زاره وه

   ژماره ی رۆژنامه  رۆژنامه  بوانه- :*
 ٧/٨/٢٠٠٨ :وتی رکه) ٣ ل -٢٧٨(

ستووری  می ده شی چواره  به-  :** 
آان، برتییه  آگرتوه  یه وه ته نه

   و، باس له٢٢ تا ٩آانی  نده به له 
پاراستنی ئارامی و ئاسایشی 

ه ودهنهاوآاریی  دان به شه تی و گه و
ی سیاسی و ئابووری و  میانه له

وتن و  تی و رۆشنبیری و فریاآه یه آۆمه
ب  ك، به مافی مرۆڤ و ئازادیی خه

ز و زمان و ئاین و ژن و  گه جیاوازیی ره
 ی)وصایة ( سیستمی پیاو و، باس له

ندامان و  ی ئه تی و ئابوونه وه نوده
ی  ری ئاشتیانه سه  و چارهنگدان جۆری ده
هتد ... آان و  تییه وه نوده  آشه
 .آات ده
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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 

  نی نیشتمانیی کوردستا ی کۆنگره هو ره کانی ده ندییه ی پوه زگه ده رپرسیاری  بهڵ گه لهندی گرتن  سی پوه دره ئه
Tele; 0049 – 82 33 80 61 
Fax; 0049 – 82 33 61 21 

 de.ribrahim@KNC; post-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.kncscandinavia@post

 

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

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

تی  وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه 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 تمانیی کوردستان لهی نیش  کۆنگرهکانی ڕه سی ماپه دره ئه

 : ئینگلیزی کۆنگره
 ):کوردی ( کۆنگره
   : رۆژاڤارادیۆ

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

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

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

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

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

com.kurdistan-western.www 

net.radiorojava.www://http    

com.jemalnebez.www 

com.jawadmella.www  

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