
تورکیادوگانئۆر

برەو کارەساتکی
خوناوی دەبات

رەزا شوان  

 وروون و ئاشکرایتا دونیا دەزان ۆ سوپای تورکیاکمنھا ئت
ب پچوانوە..نناوە تیرۆریستکانی داعشوە چت بکرگیراوەبشیان یفیشکک

ب .. یارمتی ماددی و لۆجستی داعش دەداتتا ئمۆش تورکیا ب ئاشکرا و ب نھنی 
ھاوکاری ورد، ـانانی کـلسر شڕڤقمنی و ب سیخوڕیکردن تب دەرمان و ب چک و 

ل ..ن ش ک ل تورکیادا ئنجام دران و دەدروانئو تقینزۆربی.. داعش دەکن 
ی ـجبۆ ئوەی ک پن..جبج کردوونوووندپالن داڕژی بۆ کرالین میتی تورکیاوە 

ژ بکن ـدرتانـیکانی باکوور و رۆژئاوای کوردسسیاسیتاوانبارکردن بۆ پارتبوختان و 
..وەکان دەدەنقینت میشانی کوردمانیا ھستی .. پاڵ شۆڕرشگبم ب

ئو مبستش ک ل پاڵ شڕی تیرۆریستان و بۆ.. تاوانبارکردن و ناوزڕاندنیان 
و خۆکڕکردن و خۆالکردنی کۆمگای گی تنوەی باروودۆخی ناوچک و بدەنقۆس

دە و رەگزپرستی تورکیا انبر بو کۆمکوژییی ک سوپای دڕننودەوتی بر
تورکیا ئم بارودۆخی بۆ کۆموکوژیی کورد .. برانبر ب کورد ئنجامی دەدەن 

تورکیا.. ی کوردی کردوون ب بیانوو انبوونی ھزی پکک و شڕڤان.. قۆستۆتوە 
.. ب بوختانکانیان ناکن بم کس بوا ب درۆ و ..کورد ب تیرۆریست ناودەبات

ایدرژە ب ئایدۆلۆژی..رەگزپرست ل ژر عبای ئیسالمیداتۆرانی ئۆردوگانی 
ب ھیچ ب رەگزپرستی گۆشکراوە و ئۆردوگانیش چونک ..تۆرانیت دەدات بۆگنی

سد .. نتوە دەزانت تورک ب تنھا،ونانت دانتوەیکی تردان ب ھیچ کلۆجک 
ان ـتا سر ئسقان دژایتی گلی کوردمئۆردوگان .. داوە دابردیشی ب تنگی نازی

ب .. ل دژی گلی کوردمان راگیاندووە خوناوی پاکتاوی نژاندی شڕکی.. دەکات
، ب ی بـەوشتپۆلیس و میتھـزاران اری ـ، ب ھاوکسۆپایکی زەبالحی دڕندەوە



، ب فرۆکی ندان و نامردان و دوور ل ھموو رەوشتکی مرۆییشوەیکی زۆر دڕ
پالماری خکی .. ب تۆپی قورس و ب تانک و ب زرپۆش کوشندەی ئف شانزە و

دەست ل مندای ناو النکیش .. سڤیلی بدەرەتانی شارەکانی باکووری کوردستانیان داوە 
دان منداڵ و ژن و پیرتا .. ـزن ناپارس ستا بکئی کو پوت تـاوانی کوردیـانب

ئم ..وران کردوون یانداشتووانکانییان بسر دانیماب سدان ..شھید کردووە 
نادەن، کشمان ینشھیدەکااری ـکوبەوشت و نامردان تنانت رش ب کس

رش نادەن ک بریندارەکانیان ل نخۆشخانکاندا .. سپرنبشھیدەکانیان ب خاک
ران و رۆژنامنووسان و راپۆرتنمرۆڤ و ب تیمکانی مافکانیرش ب .. تیماربکرن 

 کانیمیدیاکانیش نادەنبنشو ل وە ، ککانیان نزیک ببننتورکیا فاشستی .. تاوان
، باکووری کوردستاندا سپاندووەشارەکانی ر ان بسنک ھر گمارۆیکی ئابووری

پیامنران و ک رێ نادەن.. سپاندووندادنیشیان بسربكو گمارۆیکی راگیان
و پردە لسر دڕندەیی و قزەوەنکانیان بکنرومای تاوانرۆژنامنووسکان، 

چاالکوانی پارزەر و تا ئستاش ب سدان الو و مردمنداڵ و .. ن البدەبەوشتییان 
دژ ناپاکی ( ھبستراوی تاوانی ب ناڕەوایی ب و ب بب تاوان، ،کوردیان گرتوون و

 تبک.. کردوون تاوانباریان) دەوتاوان دەزانن و ب وان کورد بوون بدژی ناوی ..ئ
نزیکی نوەت سا سیاستی رەگزپرستی و شۆڤنی ل ..کورد و کوردستانن 

رژم رەگزپرستکانی نوەت سا زیاتر ل .. درژەی ھی ن گۆڕاوە و تورکیادا 
ووت برزيشوەدوگانی دیکتاتۆری لئۆرئستای تورکیا، ب رژم رەگزپرستییکی 

ب و سرکوتکردن و کوشتن و بین ب ،لشکرتاری وب ،دەیانوت ب زەبری ھز و
ل کورد بیست و پنج ملیۆن رەوایکۆتایی ب کشی.. و ب رەشبگیری کۆمکوژی 

بۆ ردانیانـ و نامـدڕندانو شوازکی یکگاـھموو ر.. بھنن باکووری کوردستاندا 
ئوەی تا ئستا بسر .. و دەھنن نبکارھناجینۆسایدکردنی کوردبۆ توانوە و 

ک تا ئمۆ و ،یانکمتر نیی لوەی ک بسر ئرمنییکاندا ھنا.. کوردیان ھناون 
تایکانیان شتا ھتاوانکیپیزەوەنو،نزەق و زۆر قت نیبی شۆڤ ،وەتورک

.شیانو رەپ ل تراژیدیای خوناوی یسراپال مژووی الپڕەیکی شرمزاریشن

، ھست و سۆزی مرۆڤایتی و بوژدانی دوور ل بزەیی و لوگانی رەگزپرستدئۆر
پالماری وەنامردان ب سوپایکی پ چکدڕندان و ب شوەیکی زۆر ل ئمۆدا 



ان وـووری کوردستانی خۆڕاگـر و قارەمـشارۆچککانی باکل ل شار و گلی کوردمانی 
، مانژنانی کوردمندان وسوپاکی سربست کردوون ل کوشتنی.. داوەدەرکۆنـ

ل بجھشتنی زەویی سووتاو .. ی تر و وشک، ل کاولکردنی شارەکانمانلسوتاندن
.. داونئنجاماندا کۆمکوژی کوردیانی باکووری کوردستتا ئستا ل چند شارک.. 
 ککانیـچوارچ،دەچنوەی تاوانتی ومرۆڤای کانیت،دژ بتی دژاوانودەونب

ل ئۆردوگان باس ل ئازادی و پکنین و گاتجاڕی، ک یبالموە مای.. مرۆڤایتی
دروشمی ،درۆی رووتن ویانبم ئم قسانی ھموو.. دیموکراتی و دادپروەری دەکات 

ئۆردوگان .دمان راستیی درۆکانی دەسلمنن تاوانکانی دژ ب گلی کور.. موزایدەن 
بم ئوەی ئم دیکتاتۆرە .. وژن ـار دەکات ک مندانی فلستین دەکـسرائیل تاوانبیئ

رانبر ب ھرگیز ئیسرائیل ئم نامردییی ب.. دووڕووە بسر مندانی کوردی ھناوە 
خباتی گلی فلستین ب ئۆردوگان بۆ مزایدەکردن، یکان ئنجام نداوە ؟ نیفلستی

بۆ خباتی ئی .. داین داگلی فلستینرەوای ڵ خباتی ئمش لگ.. رەوا دەزانت 
چ جیاوازییک ل نوان کورد و فلستینییکاندا ! ؟.. گلی کوردمان ب تاوان دەزانت 

 ی؟ یاھوابانو دوو ھ ک ر ئ!؟..یگی ئت سیئتاوانبار دەزان بۆ ..رائیل ب ل
ئم .. ئیسرائیل دا بھزبکین دەوتی ڵ پویست پیوەندیمان لگ:وتیلدوانکیدا 

 یئسرائل ھ ویستیمان بدوو!؟.. پ یمروویی و دووفاقی ئ.. یمت و ئسیاس
خۆڵ یدرۆ و دەلسانبمناتوانتان ـئۆردوگ.. ی سدڕووئۆردوگانراستیی ھویست

. ل چاوی خکی بکات

، ب زەبری ھزدن وـوگان زۆر گمژەی گر وا تبگات ک ب کوشتن و بین و تۆقاندئۆر
خیای .. توانت كورد ملکچ بکات بب ھڕەش و گوڕەش، ،وو ئۆپراسیۆنی سربازی

دڕندەکی سۆپا.. دەکشتی سخت و سرکشدا دیلـقنچیای ۆی ب ـخخاوە و سری 
دام حوسگۆڕی ھاودۆستی ئۆردوگان،نیسک گۆڕبند جارچ وەی لی ئڕەشھ
ناسننامی کورد ،ن وک کـورد قان دەک.. ل باشووری کوردسـتاندا کرد ان ـگلی کوردم

دستان ر، ناوی کون ون تخت دەکدستااوەی ساکدا چیاکانی کورـ ملدەسنوە و، 
وە دەسکیمیا.ن ب م نب باران و ن نفالبئ و ن کوژی بکۆم و ن ب

نیان توانی ..اندن ـگمارۆی ئابووری و سیاسی و راگین ب ،راگواستنوەی ب زۆر و
توانی مشخی نیان ..مان بدەن کوردگلی خۆڕاگری ب ئیرادەی پۆیین و ب کۆڵ



کورد و ان، یب پچوانی نیازگوی...خبات و شۆڕشی گلکمان خامۆش بکن
حیزب رژم رەگزپرستییکی و و ی دیکتاتۆرسدام.. کوردستان زۆر بھزتر بوو 

دەین ئگر کمک رەگزپرستیش یب ئۆردوگان. .شۆڤنییکشی گۆڕبگۆڕبوون 
ر ـسن و موعموحسدام چارەنووسی ل و وان پویست پند .. ت بھۆش ل مشکیدا ب

چ و ھموو ـدۆڤیـۆمیلو دین و چاوچیسکۆ ـارک و زین العابـی و حوسنی مبـقزاف
 مانوەکانی ئت دیکتاتۆرە ھاوشخۆبایی .. وەربگر ر وەکو ئۆردوگان لوانیش ھئ ک

، ترسنوکترین ـڕینی گلکـانیاندا راپی وـامی تووڕەیـردەم تسۆنـکچی لب..ببوون 
. کون مشکیان لببوو ب قیسری .. کس بوون 

تورکیا .. ان ـژادی ل دژی گلی کوردمـاوی نـپاکتئۆردوگان ب راگیاندنی شڕکی
ل ئم ورک دەبن قوربانیب ھزاران کورد و ت..رەوە کارەساتکی خوناوی دەبات ب

ک ب دوای ئۆردووگان ل جیاتی ئوەی.. یییاست رەگزپرستیسخۆبایی بوون و 
کچی ھندەی تر برینکان .. بگڕت دۆزی رەوای کوردبۆ چارەسرکی ئاشتیاندا،

ۆ و ل ـل ناوخ،و ھکانی ئۆردووگانوە تورکیایب ھۆی دوورنبین.. قوڵ دەکاتوە 
تووشی قیرانکی داراییش . .سیاسی بووە تووشی قیرانکی ناوچک و ل دەرەوەدا، 

ب یدااوەـلم م.. دای کرتی گشتگوزاری تورکیا ل پاشکشچونک داھاتی.. دەبت 
وە ھۆی ناسوە .. قامگیرییتمبوونژمارەی توریستانی بیانی بۆ شارەکانی تورکیا ک

زە ملیار ـزیاتر ل دوانتورکیا ،وە لم ماوەیداـھر بم ھۆی..و، کمتریش دەبنوە 
ل ئم ھۆیانش..چاوەڕوانی زیانی زۆرتریشی لدەکرت .. دۆالر زیانی لکوتووە 

ل شڕی دژ ب گلی کوردمان پرپاکردنی ئنجامی سیاستی نادروستی ئۆردوگان و 
راگیاندنی فیدرایش ل رۆژئاوای کوردستان . .سریان ھداون باکووری کوردستان 

.ران و تووشی شۆک کرد ـان و نیگـتر ئۆردووگانی رەگزپرستی ھراسھندەی

 ت کبا ئۆروگان باش بزانین وئکوشت و ب ب مستگرتن و تۆقاندن و،وە ئ ب،
ڕین و خباتی گلی کوردی بر ل راپبتوانت.. ب ھڕەشکردن ..وب ورانکردن 

یین ل ورکیاشدا، ژمارەی ئوانی ک ناڕازل ناو تل ئستادا . .قارەمانمان بگرت
ل ، رۆژ ل دوای رۆژلشکرتاری و سرکوتکردنی کوردل و سیاستی ھی ئۆردوگان 

دەتوانرت ب گفتوگۆ و ب ئاشتی و .. زۆر ناڕەوایچونک شڕکی .. زیادبووندان 



و نک ب شڕ.. ت دادپروەری کشی کورد ل باکووری کوردستاندا چارەسر بکر
. )ل رۆژکی شڕ باشترە.. سد سا گفتوگۆ ( وەک دەن.. کوشتن و دوژمنایتی 

و خوازشۆڕشگان و پشمرگ ئازادی..  دەرکوت ک ک تیرۆریست ئستا بۆ جیھان
رژم و ەکیو پارت نادادپروەردوگانی لخۆباییا ئۆر.. ئاشتیخوازەکانی کوردستان 

) .. یاوکوژ نیی  پـشۆڕشگ( ف ـ بیاری جنبپ؟ ..کامیان ؟ ..کی ییرەگزپرست
شۆڕشگانی کوردستان ل باکوور و ل رۆژئاوا و ل رۆژھتی و ل باشووری 

بکو شۆڕشگری ب راستین و، ل دژی .. کوردستاندا تیرۆریست و پیاوکوژ نین 
ری ل مانوەی گلکمان برگ..دەجنگن وداگیرکرانی رەگزپرستی کوردستان

و پیاوکوژبم تیرۆریست و.. دەجنگن ل پناوی ئازادی و دیموکراتیدا ..دەکن و 
؟ ئی کی ..رەگزپرست و سوپا دڕندەکین تورکیای ئۆروگانی.. توندڕەوی راستی 

تورکیا یرگیراوـاشی بکی جبرەی نوسرە،یارمتی چتکانی داعشی بەوشت و
یا تورکیا !؟.. ھاوپیمان لگڵ دەوتانی دژ ب داعش ئای راست ک تورکیا .. دەدات 

سوپای تورکیاکتا ئستا..؟ بگومان دووەمیان راست .. داعشیراستیھاوپیمانی 
ف ـئ( رۆک ـیا فرتووە ؟ ـگن یان ـداعشکتنھا وشتووە ؟ ـکن ان شیداعشکیتنھا
ن داعشیان انیـانی مۆگیک ل مۆگکـارکیش بۆردوومـتنھا بۆ ج،کانیان) شانزە

باکوور و و بتاوانی خکی سفیلی ب سدان.. وە ب بیانووی شری پکک! ؟..کردووە 
.. ن شلم کورم دەست ناپارزم کوشندەکانیافرۆک.. تیرۆرکرد باشووری کوردستانیان 

مڕ و مات و گوندنشین و ..ـران کرد و شارۆچکی کوردستانیان ودب دەیان گون
ئمۆش ل کاتی ئم نووسینشمدا چند فرۆکی جنگی .. ئاژەی بتاوانیان کوشت 

بۆردوومانی چند گوندکی .. بارەگاکانی پکک بوونی تورکیای تیرۆریست ب بیانووی 
سوپای . لو نزیک نینکی پککشک تنھا یک بن،باشووری کوردستانیان کرد

گوند و فرۆککانیان شار و.. ب گیانی خکی سفیلی کوردستان دەورن تورکیا 
.. چتکانی داعشی تیرۆریست نک مۆگکانی ؟ کوردستان وران دەکن باخکانی 

ن ئگر ئۆردوگان داعش ب تیرۆریستیش ناو بھنت، ب راستی نیی و، ل دیوە پا
) .وەرن تب چو پیان دە.. یش بداتون ب داعشـبدەم جگر ئۆردوگان ( ،نات

ھموو کسک ئوە دەزانت.. دوو رووی یک دراون ،دادیـبغیان و ئبوبکرـئۆردوگ
،نی وكۆباشاری ،ل گرتنی شاری مووس و،داعشی دایک ھر تورکیا بوو یارماتی. .



ک چند رۆژنامنووسکی تورکی تنانت.. تلعفر و چندین شونی تر ،شنگال و
ل نی کرداکـب بیاری ئۆردوگان بند کران و ب ناپ.. یییان ئاشکرا کرد ئم راست
ئۆروگانھرکس لگڵ.. تاوانبار کران ئاشکراکردنی نھنی دەوتب ،دەوت و

ازادی و ـئ.. ن پای ـدەخدژ ب تورکیا اکی ـتوومتی ناپ.. ب تاوانباری دەزانتنبت
. بوونیان نیی ،رووتن وناوی.. ل تورکیاداروەریـراتی و دادپـوکمدی

 ناوە، ککھرەبیدا پکی عتند دەوڵ چگکی لیمانییۆشدا، تورکیا ھاوپمئ ل
نک ل دژی خواستکانی گلی ھموومان دەزانین کام دەوتانن و، دەیانوت پیال

ئوان نایشارانوە و ب ئاشکرا دەن ..  رۆژئاوای کوردستان ئنجام بدەنکوردمان ل
خواست ودژی ھموو.. ئم ب ھز ئزموونکانی رۆۆژئاوای کوردستان ل ناودەبین و 

پای پیالنکی ھشکردن سر رۆژئاوای کوردستان ل الین سو.. مافکی کوردین 
گورەیان ب قورسترین بۆ ئم مبستش ھزکی .. ل ئارادای داڕژراوە و تورکیاوە 

ئوەش راست نیی ک ئامانجی تورکیا تیاچوونی رژمی بشار .. چکوە ئامادە کردووە 
بکو مرامی سرەکی گویان، ھشکردن بۆ سر رۆژئاوای کوردستان و .. ئسد بت 

ئاوارەکردن ..  ورانکردنی شار و گوند و شارۆچککان و.. کوژی کوردە ئنجامدانی کۆم
.   ودەربدەرکردنی کوردە ل رۆژئـاوای کوردسـتان 

ن و ل ھموو رۆشنبیران و نووسرا.. پارت کوردستانییکان دەکین داوا ل ھموو
ل ھموو .. مدەنییکـانل ھموو رکخـراوە .. رۆژنامنووسان و میدیاکاران

ک ل ..دەکین ل کوردستان بن و یا ل ھندەران بن کوردستان پروەرکی دسۆزمان 
برانبر ب خوشک و و دڕندەدا، ی رەگزپرست تورکیاسوپای تاوانکانی یئاست

یانھوستکاردانوە و،ونبن گـبدەن،برایانی بتاوانمان ل باکووری کوردستاندا
گ ویکدەنپویست .. بنری و کۆندانیان دەربـخۆیان بۆ خۆڕاگپشتگیری.. ھبت

ان و ـتاوانکانی ئۆردوگو شرمزاری زۆر ب توندی پرۆتستۆ ست بن و، ھویک
. زبکن نارەزایی و توڕەیی سادڕندەی تورکیا بکن و، خۆپشاندان و رپوانیسوپای 

مافکانی مرۆڤ و مندان و ژنان شرمزاریش بۆ نتوە یکگرتووەکان و رکخراوەکانی 
ک خۆیان کور و) ھیومان رایتش ۆوچ(یکر ل مافکانی مرۆڤ رکخراوی داکۆکبۆ ، 

لی کوردمان ل باکووری کوردستان ل الین کۆمکوژی گیکڕ و الڵ کردووە ل ئاست



ئگر ئم تاوانان دەرھق ب خکی سڤیلی شارەکانی .تییوە ستورکیای فاش
اری ـئی ک.. نبن کوردستان کاری تیرۆریستی و تاوانی نودەوتی دژ ب مرۆڤایتی

! ؟.. چین لمان زیاتر مروڤایتی مافکانی اوان ل دژی ـتیرۆریستی و ت

ک دەنگیان خستن ، دەکین) رۆف ـسیرگی الڤ(وەزیری دەروەی رووسیازۆریش سوپاسی
( لژـر ناوی سی ورو) ئاڕ تی ( راگیاندنی پاڵ ئو کمپین کۆدەنگییی ک کنای 

، ک داوای لکۆینوەیکی سربخۆیان ل الین رایگیاند) دادپروەری بۆ کورد 
ئو تاوان و دەربارەی .. منی نودەوتی بۆ مافکانی مرۆڤ کردووەئنجوو
ب ئنجامدانی کۆمکوژی کورد ل .. تورکیا کراون دەوتی ارییانی ئاراستی پشلک

لو دیمان رۆژناموانییی ک ل رۆژی )الڤـرۆف.. (داباکووری کوردستانشارەکانی 
 مم٢٠١٦/ ئادار/ ی٢٣(چـوار ش ( ل )مانیادا) مۆسکۆڵ وەزیری دەروەی ئگل.

تورکیا ھشتا : " وتی ،و کناکاندا سازیان کردپکوە لگڵ رۆژنامنووسان
کردنیان ل دژی تدەکات و ئاستنگی دەخات ری خبادارانی کورد بۆردوومان ـچک

پویست کورد ل : " تی لسر ئوەش کردەوە، ک ـرۆف جخـڤال" تیرۆریستان 
وتی ) شتاینمار ڤاتر ( وەزیری دەرەوەی ئمانیاش " گفوگۆکانی جنڤ دا بشداربکرت 

وای ئوە دەخوازت ـن ھیـبڕلی..دووەـدەرەوەیان ورووژان..اداـارودۆخ ل تورکیـب: " 
ککگایتبۆ ئاشتبوتورکیا رڵ کورد دا بدۆزگوە لوە ـون .. " ھیوادارین رووسیا و

ۆڤن ل ھر ھموو ئو دەوتانی ک دژی شڕ و پشلکردنی مافکانی مر،ئمانیا و
ل یکگرتووەکان و ب فرمی داوا ل نتوە.. شونکدا بت و ل ھر بارودۆخکدا بت 

ل رژمی تورکیای رەگزپرست شداوا..الینان بکن ک بیاربدەستن ھموو ئو 
یانۆ و چارەسری ئاشتیـو پنا بۆ گفتوگکورد ھبگرنکۆمکوژی دەست ل ک ،بکن

و سرقابوونی دەوتان و نتـوە یکگرتووەکان و ناتـۆ و تورکیا بدەنگی ..برن 
 ناتاول ئنجامدانی .. کۆمگـای نودەوـتی، ب شڕی دژی داعشوە قۆستۆتوە 

ل لیژنی برپرس و چاودر لشداوا.. قزەوەنکانی دژ ب گلی کوردمـان
و بۆ لکۆینوە ..ک ب زووترین کاتپشلکارییکانی مافکانی مرۆڤ دەکین 

وە لچینپکانی لک..تورکیاتاوانییدەستالیرن ن وبخۆ بنرببۆ تورکیاس ..
..بۆ رووماکردنی تاوانکان و پشلکارییکانی تورکیا دەرھق ب گلی کوردمان

نودەوتی و رکخراوەکانی مافکانی مرۆڤ و، ویژدانی تا کی کۆمگای نازانین 



!؟..کندەتورکیاجیھانی، چاوپۆشی ل تاوانکانی 

وەزیرانی دەرەوەی برزەی یھویستب ئوپڕی رز و پزانینوە،ئمی کورد 
ل ک .. داواشیان لدەکین .. و لبرچاودەگرین برز دەنرخنین و ئمانیا رووسیا 

باتی رەوای گلی کوردمان پاپشتی خو ئمانیا ب فرمیرووسیا ،ئاستکی باتردا
ک .. نتوە یگرتووەکان دەکین داواش ل پڕلمان و لیکتی ئوروپا و ..بکن

.وژیی خکی سڤیلی کوردستان کۆمکراگرتنی رژمی تورکیا، بۆفشار بخن سر 

 شبینین، کنیاین و گلی کوردی قارەمان و ئازادیخواز و ئاشتیخواز و دوتن بۆ گرکس
تان ـکوردسرەگـزپرستی گیرکرانی دا..ـگ زووبت یا درەن.. مـان دەبت ژیانخواز

.ناچاردەکین ک ملکچی ماف رەواکانی گلکمان بن 

نرویج / رەزا شوان 
٢٠١٦/ ئادار / ی٢٣



دا ) ٢٠١٢/ سپتمبری(ل مانگی دەربارەی مندان ناوداران بشی یکمی وتکانی
یناودارانجوانکانی ئم وتانی خوارەوە ، چپککی تری وت.. بومان کردەوە

مانبۆ وەرگاونت سر زمانی کوردی..پروەردەدەربارەی جیھانی دەربارەی منداڵ و 
.بو ھیوایی ک سوودیان ل وەربگرن 

:تۆستۆی (*) 
 ر و راستی و جوانییتاوانی و پاکی و خ مای بکدا، ھردەمموو سھ منداڵ ل.

:کورت ڤاد ھایم (*) 
ری دنیا قبرلن سرزاری مندا .

:کۆنفۆشیۆس (*) 
. مندانی سردەمی خۆیانن .. مندان، مندانی سردەمی ئم نین 

:پاپلۆ بیکاسۆ (*) 
. توە ئوەی چۆن ب ھونرمندی دەمنکشک.. ھموو منداک ھونرمندە

:دەاللی الما (*) 
.مندان گرنگترین سامانن ل ژیاندا 

:نسین عزیز (*) 
. منیش رۆژانک منداڵ بووم 



:فرۆید (*) 
ب تایبتیش تا .. ھر تاکک ل تمنی مندایدا دروست دەبت بشی زۆری کسایتی 

. شش سان 

:مکسیم گۆرگی (*) 
دەتوانین ب زمانکی شیرین و گونجاوی دوور ل راپۆرت زانیاری، ب راشکاوی بۆ 

. مندان بدوین 

 (*)فالتوون ئ:
. راھنانی منداڵ گرانترە .. ل نوان ھموو ئاژەکاندا 

:فریدریک دوگالس ) *(
. ئاسانترە ل تیمارکردنی پیاوانی رووخاو .. چاندنی تۆی ھز ل منداکانماندا 

:تاگوور (*) 
 یی پیامم پدایکبوو ئ کی لموو مندابووە .. ھھیوا ن مرۆڤ ب خوا ل.

:جمس باری (*)
جنۆکیکی بچووک ل شونکی ئم .. من بوام ب جنۆک نیی : ت ھر جارک منداڵ ب

. جیھاندا دەمرت 

:ماریا منتسۆری (*) 
گرنگترین قۆناغ ل ژیانی مرۆڤدا، قۆناغی خوندنی بای زانکۆ نیی، بکو یکمین 

نی شموە تا تدایکبوون ل ک ،قۆناغی ژیان نش سا .

:گاندی (*) 
پویست ل مندانوە دەست .. دیناشتییکی راستی ل جیھاندا بھنیئگر بمانوێ ئ

. پبکین 

:گابريیال میسترال (*) 
مرۆڤ ھی زۆری کردووە، بم نالبارتری تاوان ک کردوویتی پشتگوخستنی 

ر شت بۆ کاتکی تر دوابخرت، ب مندان، پراوزکردنی کانیاوی ژیان، دەش زۆ



قۆناغی مندای ئو قۆناغی چونک مندان نبت، پروەردەکردنی زۆر ، بم تنھا 
و، ھریکش ل ھستوەرییکانیشی لشی گش ھموو خانیک ل خانکانی 

ین کوات پویست لسرمان، ل ئمۆوە بکوین خۆمان و، کارەکان نخ.. دەکن 
. بیانی 

:جۆن بلۆمب (*)
 یمیان ھوە دەپرسن ک و پرسیارانکانت ئمندا ک ورە .. کاتگ ک وە بزانئ

 بوون .

:ئیرما بۆمبیک (*) 
. ، ک ژمارەی منداکانت،  ل ژمارەی پنجرەکانی ئۆتۆمبیلکت زیاتر نبن وا باوە

:نیکۆل کیدمان (*) 
 نواندن زم لندا دەچم بۆ ... من حڵ منداگل ورەتر دەبینم ککی گم خۆشییب

. باخچی ئاژەن 

:ڤیکتۆر ھۆگۆ (*) 
. ت و، رووناکیش شوقداتوە ، خۆشیش دک منداک ل دایک دەبت

:سوقرات (*) 
بیر ل بم ب کمی.. ئوە ھموو بایخکتان داوەت پارە کۆکردنوە .. ئی پیاوان 

. منداکانتان دەکنوە، ک ئو پارانیان بۆ بج دەھن 

:لدیا سیفۆرنی (*) 
ووی مندایدا فری دەبن، ئمانن ئوە دیاری ئو نریتانی ک مندان، ل قۆناغی ز

ر دەکن ئایا ئم مندان، ب ھژاری یا ب دەومنی ژیان بسردەبن، برھمھن
دەبا ھر ل منداییوە فری نریتی .. دەبن یا تمڵ دەبن، خر یا شریان زیاترە 

.بکین بۆ دەستبربۆ ئوەی ئایندەیکی باشیان،باشیان بکین

:ئگنس ئشت (*) 
. نالبارترین شت ل زانیاری دەروونناسی منداندا، ئوەی ک مندان لی ت ناگن 



:ھاردنگ (*) 
. دوو بقی دۆن ت دەچت.. امنداڵ ل ئمۆدخۆشنوودکردن و فرکردنی

:دوروتی نوو نونتی (*) 
ل خودی بووە کشفری ئوە.. ئگرھات منداڵ ل کشوھوایکدا بژی رازی بت 

.رازی بت یخۆ

 (*) گۆت:
.ئگر دایک و باوکیان وابن .. دەش مندان ب ژیری ل دایک بن 

:جۆن لۆک (*) 
.منداڵ ک لدایک دەب، بریتیی ل کاغزکی سپی، چیمان بوت لسری دەنووسین 

:جان جاک رۆسۆ (*)
.مرۆڤ بۆ ئوە لدایک نبووە، ک ھر ب مندای بمنتوە 

:ئرستۆ(*)
 روەردە تارەگی پ .. ی شیرینرەکم بب .

:سیمۆر (*) 
پ بکات، ئویش ب پروەردەی منداڵ، پویست بیست ساڵ بر ل دایکبوونی دەست 

. پروەردەکردنی دایکی 

:دانتۆن (*)
. یکمین پویستی گالن پروەردەی .. ل دوای پارووی ژیان 

:سوکرات (*)
. گرنگترە ل نان و جلکی .. پروەردەی فوشتی بۆ مرۆڤ 

:تشسترفد (*) 
. پروەردەیکی باش .. ترین راسپاردەی مرۆڤ بۆ خکی باش

:ڤۆتر (*) 
 ھرەیوتنی بشکروەردە پم دروستی ناکات .. پب .



 (*) المۆنی:
. ھرگیز ناستوە .. ئوەی ل باوەشی دایکماندا فری دەبین 

:ھلین کیلر (*) 
. لبووردن .. باشترین ئنجامی پروەردە 

:حبووب حداد (*) 
. زیرەک ب ل دروونی .. منداکت کوتاک ل بردەستدا 

:جاک دوال کرۆتیل (*) 
 وەیروەردەکاران ئورەی پی گوە .. ھننبیری خۆیان ناھ وانیش .. باش بئ ک

. بچووک بوون 

:جان جاک رۆسۆ (*) 
ن بناسن، چونک دنیام ک نایان ئی رابر و مامۆستایان، ھوبدەن منداکانتائوە

. ناسن 

:جۆن دوی (*) 
. منداڵ ئو خۆرەی، ک ھموو دەزگا پروەردەییکان، ب دەوریدا دەسووڕنوە 

:بنادشۆ (*) 
. ئوەی ئم دەمانوت ، منداڵ دوای زانیاری بکوت، نک زانیاری دوای ئو بکوت 

(*)


