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گری ئیسالمیی ئران  زرانی کۆماری بنچینه  دامهزاشا و ڕه مه رووخانی رژمی حه

کانی گرنگی  اوهڕوود کک له  یه ، به١٩٧٩سای   له،ینی تۆ خومه تیی ئایه رۆکایه سه به
مریکاش، رووخانی رژمی  کانی ئه کگرتووه  یه بۆ وته. ژمردرت ی رابوردوو ده ده سه
 داهاتی ستدانی ده له ڵ و، یمانکی گوایه  هاوپهنوچوونی لهمانای  زاشا، به ڕه مه حه
ی بازرگانی  کنۆلۆژیا کانی ته بواره  له  بوولیک داهاتی دیکه  و، گه''ش زی ره'' ک ریایه زه

  .هتد... نگی و  و جه
 مریکا، کی ئه دواییه ک له کانی یه ته وه ، دهبوردوو سی سای را  نزیک بهدرژایی به
  وه هشوازی جۆراوجۆر  به،کانیان ندییه وه رژه بهنوی  رله  سهجۆشدانیستی  به مه به
ژمی ئیران ئاسایی ڵ ر گه ندیی سیاسییان له پوهی  وه بۆئه،  و تکۆشین ویاندا هه
 تۆ  ئایه وه یانهروو سه  له–رانی کۆماری ئیسالمیی ئران  زرنه م دامه به،  وه نه بکه

سیاسیی ستراتیژی ،  تاوه ره سه ر له هه  که، ینیی وانی خومه ینی و جنشین و پره خومه
 و مریکا تیی ئه یبهتا  به-  تیکردنی رۆژاڤا ی دژایه ر بناخه سه  لهیان که ی رژمه وه ره ده

ندییان  پوهبوون   نه  ئامادهوڕۆ تاکو ئه ،داڕشت'' صدور انقالب'' و، درۆشمی ئیسرائیل
و ''  وره یتانی گه شه '' مریکایان به  نوی ئهوام رده  و، بهوه نه مریکا ئاسایی بکه ڵ ئه گه له

  . ووه کیی ئران نوبرده ره دوژمنی سه
 - تیی  یه مرۆڤی و ئابووری و کۆمهساتی  نگی پکاره جهسازکردنی دا،  یه و ماوه له
 بۆ مریکا کانی دیپلۆماسیی ئه وه  و، هه ئران–ی عراق  ساه) ٨(نگی  نوی جه به

 پرسی مافی  ت به باره سه کان کگرتووه  یه وه ته ی نه ی کۆمه ڕگه  بهر ئران سه گوشارخستنه
ربازی و،  ی سه شه ڕه  و گو شه ڕه ها هه روه ، ههتۆم کی ئه ی چه مرۆڤ و، پۆژه

ن رژمی  ته ، نهگیی ی ئاژاوه رچاوه  پشتیوانی ترۆریست و سه نوناسکردنی ئران به
، )دینژاد حمه ئه( رکۆماری نوی ئران سه،  وه وانه پچه کو به به،  ووهکرد مۆ نه سته  دهئرانی

  پشوو، سانی ربوتر له زیتر و به ،ا وک نوبردنی وتی ئیسرائیل ده هی ل شه ڕه هه
 فغانستان  و ئهستین له  فهعراق و لوبنان و  وتانی  کاروباری نوخۆیی داته رده ستوه ده



کی  یه بووجهها  روه ئران هه .تی ناڤین  رۆژهه  له  دیکهوالتانی، ین و حره  کوت و به ،و
کانی سیخۆڕی و   تۆڕهی وه  بوکردنهکردن و رده روه  بۆ په رخانکردوه ه تشیزۆری
مریکا و  ی بۆ ئه ژه نگه ته ولک کۆسپ   گهنی ترۆریستی و،کا تیدانی رکخراوه یارمه
کانی  ر گوشاره رامبه به  لهتیشدا هو ئاستی نوده له.  وه ته دا ناوه که  نوچه  لهیمانانی هاوپه

ملمالنی  و  کشه  و، لهبگرێ را خۆیتی توانیویه مریکادا لۆماسیی ئهئابووری و دیپ
پناو  ، له وره سازیی گه ن تکنۆلۆژی و پیشه کان و وتانی خاوه ئابووریی نوان زلھزه

تیی  واوه ته ، به که نوچه کانی له ته بردنی سیاسه ڕوه ی خۆی و به وه  مانه دان به درژه
  .ربگرت کوه که

دا،  ی٢٠٠٧ری  مبه ی مانگی دسه ژماره چت، له رده مریکا ده ئه   له  که)News week( ی فتانه  حهگۆڤاری
وتووی  که رنه  ئاکامی سه ت به باره  و، تیدا سه ، نووسیوه''دۆستانی کۆنی تاران'' ژرنوی  وتارکی له

   :  ده که وتاره.  ر رژمی ئران دواوه مریکا بۆ سه  ئهکانی وه هه
وسیا  چین و رو ی له و وته ، ئه مریکاوه ن ئه الیه  له، ئرانر  سهمارۆی ئابووریی گه''

   ریککردنی ئران، مریکا بۆ ته ی ئه رنامه ی ویست و به وانه پچه  به. وه ته نزیک کردووه
 سانی رابوردوودا زۆرترین داهاتیان چین، لها و رووسیوالتانی کۆمپانیاکانی 

ی ''شلۆمبرگر ''مریکا، و ی ئه'' نهالیبرتۆ''یای انکۆمپرچی دوو  گه ئه . وتووه ستکه ده
 ی دیکهوتانی  کۆمپانیاکانی  زاییان له پسپۆڕی و شاره دا، وت نجانی نه  هه لهنسا  ره فه

،  وه کانیانه ته وه هۆی بیاری سیاسیی ده م به ، به  و، نوبانگیان زیاترکه جیھان پتره
ی کان وتننامه  رککه ، تاکو خساوه و رووسی رهانی چینی لی باش بۆ کۆمپانیاک ههوا  ئه

  . ن  مۆربکه وه نوی خۆیانه  به ئران، وت له کانی نه  پۆژه ت به تایبه
 رۆژاڤا  ی هنا و، له که تۆمییه  ئه  پۆژه وازی له، )زافی قه(رۆکی لیبیا  سه ی وه پاش ئه

'' شل'' ڵ کۆمپانیاکانی گه  لهوت،  نه ت به کانی تایبه وتننامه  رککه بیاریدا، وه نیزیک بووه
ڵ  گه لهیش  ''سۆدان''تی  وه دههاوکات، . تانی رۆژاڤادا مۆربکاتی و ''ئۆکسیندتاڵ''و 

 و رووسیاهۆی دۆڕانک بۆ کۆمپانیاکانی  ش بوو به وه وت، ئه کۆمپانیاکانی رۆژاڤا رککه
ی پکرا،  ک ئاماژه روه م هه به . ڕوه برد به کانیان ده دا پۆژه و وتانه  له پشتر  کهچین،

چین و رووسیا داهاتی زۆریان کۆمپانیاکانی ،  وه مریکا و ئیرانه هۆی ناکۆکیی نوان ئه به
ملیارد ) ٣(کی  یه وتننامه ، چین رککه٢٠٠٧سای  له  بۆ نـموونه.  ووهوت ستکه  ئران ده له
.   مۆر کردووهڵ رژمی ئران، گه  لهداوت  نه بهت  کانی تایبه ڵ پۆژه گه ند له پوه له الریدۆ

ی  پانی گازی نوچه پدانی گۆڕه ره  پهستی به مه ی چینی، به ''سینۆپک'' کۆمپانی
ملیارد ) ٧٠(کی  یه ننامهتو نزیکی تاران، رککه  له''رمسار گه'' وتی  بلۆکی نه و)ران یادئاوه(

 ،)هوواوای( فۆنی چینی له ی تهکۆمپانیا.  ڵ ئران مۆرکردووه گه دۆالریی له
ئران '' نوی فۆنی ئران به له تی ته ڵ شیرکه گه ملیارد دۆالریی له) ٣(کی  یه وتننامه رککه



رکهش،  کانی دیکه وارهب له .مۆرکرد ''سی   رمه سه  گه کانی چین و رووسیا، به ته شرقا
 و، وانین تۆمۆبیلسازی و فۆکهلکترۆنیک و، ئۆ  ئه ت به کانی تایبه جکردنی پۆژه جبه
تی   سیاسهسایی ، له یه م شوه به.... .ن تیی بازاڕی ئران داگیر بکه واوه ته وێ به یانه ده
   سیاسی و ئابووریی چین و رووسیا، لهتی سه ڵ رۆژ، ده گه ، رۆژ له وه ه'' ۆنتواشنگ''

  .''بت قامگیرترده سهئران 

کی و  ره هۆی سه ،''نیووزویک'' ی فتانه گوتاری حه  له یه دوو کۆپله م ی ئه وه خوندنه
  وینگلیزمریکا و ئ  ئهر رامبه به لهرووسیا،  کانی چین و ته وه دهتیی ناکۆکیی  ڕه بنه
  .ڕوو خاته ده ،داکان کگرتووه  یه وه ته ی ئاسایشی نه نو کۆمه ، لهنسا ره فه

 رۆژی ،ئرانرژمی  ستی ده  کاربه وره انی گهنج فسه رههاشمی دا،  نده م پوه ر له هه
 گوشاری ئابووریی  ت به باره  سهی تاران، زانستگه ینی له کاتی نوژی هه  له،)٢١/١٢/٢٠٠٧(
ی  که رییه مریکا، هیچ کاریگه کانی ئابووریی ئه گوشاره'': ی، گوتی که ر وته مریکا بۆ سه ئه

 ''! یاندووه مریکا خۆی گه  ئه نیا زیانی به  و، ته بووه ر ئران نه بۆ سه
 News Weekی گۆڤاری  که راستیی بۆچوونه نجانی، فسه هاشمی ره ی یه م وته ئه
 ئیران، بۆ ی وره  گهستانی ده  کاربه،کات ئاشکرادهش  و نھنییه  ئه، هاوکاتلمن سه ده

یان  وه کبوونهتی نز  سیاسه وه واوه زانیاریی ته دژیان، به مریکا له ی ئه  پۆژهپھنانیشکست
تؤکان و  ئایه.  بژاردووه هه) مسا نه(و ئۆتریش  و ئیتالیا  رووسیا و چین له

کانی  رژمه ڵ گه شیی له  هاوبه بهتاکو  کۆشن ک تده یه موو شوه هه  ئران، بهستانی ده کاربه
می رژمریکای التین و،  کانی ئه  رژمه ک لهش  به و کوریای باکوور و سووریاکوبا و

 کانی یمانه مریکا و هاوپه ئه  دژی  بلۆککی نوێ له،رووسیا و چین  و،فریقا  ئه سودان له
  وه نه م بکه یان که که ر رژمه ڤا بۆ سه مریکا و رۆژا ی بتوانن گوشاری ئه وه ، بۆ ئهپکبھنن
 تۆم هکی ئ چه ستیان به  ده و چین،کنۆلۆژیای رووسیا و کوریای باکوور تیی ته یارمه و، به

 پاراستنی خانی  قه ن به  بکه کوچۆنه و چه ئه بگات و، کوژ ی کۆمه کی دیکه ها چه و جۆره
وجا   ئه.ر ئران  بۆ سه وه کییه ره  و هرشکی ده شه ڕه  هه ر جۆره ر هه رامبه به یان له که رژمه

نو   له یه ی شیعه که  دروستکردنی ئیمپراتۆرییه دی، که  بھننه که نوچه یان له ونه و خه ئه
  .جیھانی ئیسالمدا
   بهندیی  پوهن  تهئران،    له تانه و حکوومه ئهپشتگیریکردنی ،  شایانی باسه

،  یانه ڵ ئران هه  گه  له  که  نییه وه  ئابووری و بازرگانییانهودای دانووستان و ساتوسه
کانی  ریزی رژمه  خۆشیان، له  رژمانهو ، ئه  که وه  بۆ ئه هو ڕته گه کیی ده ره  سهکو هۆی به

 دمۆکراسییان  ئازادی و  بیری دژ بهحیزبین و، می تاکه توتالیتیر و دیکتاتۆر و سیسته
ی  زگه ندامی ده  پشتر ئه  که،)والدیمیر پۆتین ( رووسیایوت رۆکی سه بۆ نموونه.  یه هه

ی فدراسیۆنی  وره کانی گه داره رمایه سه  له ککه  یه وڕۆکه کتیی سۆڤت بوو، ئه سیخۆڕیی یه



 گازی وت و رتی نه که ها له روه هه.  و بچووکه وره  یان کۆمپانیای گه نی ده رووسیا و، خاوه
  . کرت  ده نه زه  مه دۆالر ملیارد٢٠  ی به که خهبازاڕدا نر  له تی که یه% ٣٧نی  والتدا خاوه
بات،  یمانی خۆی نویان ده ت و هاوپه دۆس ی ئران به و رژمانه می سیاسیی ئه سیسته

  ی بگانه خشه بیانووی پیالن و نه  به ئازادیخوازانهکی گن ر ده هه  که، ک داڕژراوه یه شوه به
 ن الیه  له ش کهکیی ره کی ده  داخوازییه ر جۆره هه و، ن که توندی کپ ده یان به که ر وته بۆ سه
، انکرێ لی ده   دمۆکراسی وه بۆ رزگرتن له ای ئازاده دنییی و، وه ته ی نونه مه کۆکۆڕ و

 .ن که تیی ده اندا و، دژایهی که تهکاروباری نوخۆی و  لهنن  دادهردانی ستوه ی ده نیشانه به
   له ۆلۆژیی جیاواز کهڕ و ئاید ڕای بیروباوه ره بینین، سه  ده  که شه وه ر ئه به ر له هه

کانی دیکتاتۆر و،  و و رژمه  توندڕهکانی کۆمۆنیست و ئیسالمیی ه رژیم، یه نوانانیاندا هه
  . گرتووهکیان شدا یه کی هاوبه یه ره به هل

 ،)ئینگلیز و ئیسرائیل(هاوستراتیژی یمانانی   هاوپه،مریکا و کانی ئه کگرتووه  یه وته
 ،)مریکا هی ئر به ی سپته١١(تیی پاش رووداوی  تایبه به ،کتیی سۆڤت پاش رووخانی یه

تی ناڤین  گشتی و رۆژهه  جیھان به کانیان له ندییه وه رژه  به ستی پارزگاریکردن له به مه به
نگی  جه''می  رده ی سه وانه پچه  بهواو  ته  که بژاردووه تراتیژکی نوان هه ستیی، تایبه به

تن و  شیمه ی پحه  والتانهو شکردنی ئه دابه   له بریتیییه،  هستراتیژی نویم  ئه  .  ه''سارد
 ینند  چه یرانی سیاسین، به چوون و، قه ههتی و،  یه ی سیاسی و کۆمه کشهی  رچاوه سه

 و فغانستان  و ئهک پاکستان و ئران و عراق و تورکیا وه(تی بچووکتر  وه والت و ده
ی  کدارییانه وچه سیاسی  و رکخراوه کداری و ئه ی چه وه  بزووتنهنوبردنی و، له) سۆدان
،   وه یانه که  لیسته خرنه داهاتوودا ده ، یان له''ترۆریست'' لیستی   ته  پشتر خراوهنویان

 کانی دیکتاتۆر  رژیمهگۆڕینیکانی کۆمۆنیستی و،  ی رژیمه نوبردنی پاشماوه ها له روه هه
   . بگرنو مافی مرۆڤ  دمۆکراسی   رز له جیان، که رکاری رژمی دمۆکرات له سه و، هینانه
 عراق عس له فغانستان و، رژمی به  ئه کان له بانه  تاهرژمیی خرای دنرووخان

رچی  وتنی هه رکه سه  به،ی که ته وه مریکا و ده رۆکی ئه هش س، جۆرج بو٢٠٠٣سای  له
رج بوش هاوکات، جۆ. شبینتر کرد  گه که نوچه ریکا لهم خراتری ستراتیژی نوی ئه

  رووخاندنیی  بیرۆکهج ستبه  ده ها بوو که کی وه رزییه  و لووتبهبوونخۆبایی ی لهتووش
کانی  ته هو  ده  داوای لهستا و، وه  نه وه شه وه به ،  ئاراوه وریای هنایهئران و سو

ب مافی مرۆڤ   ده  که،هتد کرد... میسر و سعوودی و کوت و   و تورکیاوک  وهیمانی هاوپه
اندۆم  راپرسی و رفرنجامدانی ن بۆ ئه  خۆشبکه وینه  و، زهانیاندا بپارزنک  وته له
، داوای لکردن مافی  چین و رووسیا راکشا و  و ره ی به نجه  پهوجا ئه. کانیاندا والته له

  .کانیاندا بپارزن ته و مرۆڤ له



   کهی، که ته وه و دهمریکا  رۆکی ئه ی سه نگندراوه سه نه  و هه له په  به وسته م هه ئه
تیی  واوه ته  بههشتا ، عراق  لهیمانان ڵ سوپای هاوپه گه شیی له  هاوبه  بهکانی هزه
 ئازادیی  کانی دژ به مهنو رژ ی له وره  جموجوکی گهکردبوو، ر نه  مسۆگهانوتنی رکه سه

 کن موو الیه  هه  له  که ئران رژمی. پکھنا  وه)مریکا یاری ئه دۆست و نه به ( که نوچه
کانی   رکخراوه خۆ و، وته  که وه کییه موو توانایه هه به کرد،  دهترسیی  مه ستی به زیاتر هه
راق و لوبنان و فه هدی له در و، سوپای مه ماس و به  و حهی لوبنانحیزبوستین له  ع 

  کانی شیعه  پیرۆزه تی شونه نوی زیاره  بهئیسالمیی،زاران پاسداری   و، ههکردک  پچه
   له وه والشه  له. ن وه کانه ست شیعه ده ی به گانهو پارز  ئهغدا و  به نو رژانده عراق،  له

 '' لقاعده ئه''بان و،  تاهکانی  ی هزه ڵ پاشماوه گه ندیی له  پوه،فغانستان پاکستان و ئه
   کردهی  که تهو،  یه م شوه ر به  ههشسووریارژمی  .ک بۆیان ، بۆ ناردنی چهگرت
بی و،  ره تانی عهو رست له زپه گه بی ره ره  عهزاران ههی  وه ڕینه باز و پردی په رده به

وجا  ئه.  بۆ نو عراق وی سوننه سومانی توندڕه عسی و مو به  کۆنهزاران ی هه وه ناردنه
ق و  بارودۆخی عرا وه موویانه هه هخۆ و، ب وتنه ش کهکانی ترک و سعوودی و میسری رژیمه
تیی  واوه ته ی به وه بۆ ئه ناچار بوو مریکا  ئه ، که بینیمان  که برد م رۆژه یان به که نوچه

دمۆکراسیکردنی   بهی پرۆسه  ز له، واچ رنه ست ده ده ی له که کۆنتۆی بارودۆخه
  بکاتف ڕه ز موشهروی پهراڵ   ژنه  لهت و، پشتیوانیبھنیمانی  کانی دیکتاتۆری هاوپه رژمه

 بزاڤی رزگاریخوازیی کورد   دژ به بکاتداستی ترکیار زپه گه رهرژمی  ڵ گه نگیی له هاوده ،و
یکردنی  پشتیوان  تاکو له، سعوودی بکاتتی   حکوومه  له و تکاوجا داوا ، ئه باکوور له
ی ویست و  نهوا  پچه بهش،  مانه رباری ئه سه . وه م بکاته عراق که  له  سوننهی ره به

غدا   به ند جارک له  هورکردنی بارودۆخی نوخۆی عراق، چه ت به باره زووی، سه ئاره
    ... وه کۆببتهڵ باوژی ئران  گه له

 داڕشتنی   لهین ش بکه  خاکی الوازی دیکه  به توانین ئاماژه دا، ده نده م پوه ر له هه
ویش  ئهبوو،  کارکردی هه داعراق   بارودۆخی یشواندن   له  کهمریکا، ستراتیژی نوی ئه

جکردنی   جبه  له بوومریکا ئهرانی ستراتیژی نوی   داڕژهزایی شاره زموونی و نه مئه که
 هیچ .وتوی جیھان  والتانی پاشکه  له راسییهپدانی دمۆک ره  په  کهیاندا که یه نو پرۆژه

یان ساڵ  درژایی ده به   چۆنکه. بوو  نه وه و باره  پشووتریان لهزموونکی  و ئه وه تاقیکردنه
نجامدانی   ئه مریکا، بریتیبوو له ستراتیژی ئهکتیی سۆڤت،  سھنانی یه ره و، تا پش هه

 و، ت  بلۆکی رۆژهه ر به کانی سه مهرژ نوبردنی ودان بۆ له ههربازی و  تای سه کوده
رۆک و دیکتاتۆری وتانی  یان سه ده به، داش وهو پنا له. ی سۆسیالیزم ره الوازکردنی به
 کارهنان، یان  بهها روه هه. ی دانابوو یکتاتۆر و ملھۆڕی دیکهجیان د گۆڕیبوو، له

ختکردنی   و، به''یلوول شۆرشی ئه''  وانه ی رزگاریخوازیی له وه یان بزووتنه نوبردنی ده له



جیھان،   سیخوڕیی له وربازی ی سه خشه  نه وجکردنی پالن تان ملیۆن دۆالر بۆ جبه سه
زموون  ئهاڵ و پق  زا و، در شاره به راده  لهمریکای شکریی ئه رانی سیاسی و له به وهڕ به

کانی دیکتاتۆر،  ی گۆڕینی رژمه کتیی سۆڤت، بیرۆکه رسھنانی یه ههم پاش   به.کردبوو
کی  یه ، دیاردهکانیاندا وته  سیی له دمۆکرا ئازادی وپدانی ره  پهرژمی دمۆکراسی و، به

  وه دانه ب ئاوڕددام، گۆڕنانی رژمی سه پاش له ،ش بوو وه ر ئه هه . بوو بۆیان نامۆ و تازه
  الن و ئاینه نوان گهلتووریی   جیاوازی ئاینی و سیاسی و کهندی و تمه  تایبه به

تی و،  یه سی و کۆمهر چاوگرتنی، ناهۆشیاری سیا به کانی عراق، ب له جیاوازه
 و  نوچه  ئازادیی له  و دژ به رستانه زپه گه  و ره رستانه په ڕی کۆنه زابوونی بیروباوه

ند  ی چه وه کۆکردنه  له ،تی نوی عراق مریکا بۆ حکوومه رناتیڤی ئه لته ئه ، که رمه هه
 شتنی ههک و،  یهوری  ده  له  و شیعه  سوننهبکی ره عه ند  چه کورد وکی یه رکرده سه

  کی زوو له زوویه  دمۆکراسی به،دا بوو ڕه و باوه  و، له وه دایهنگی  ره،ملیۆنان دۆالر بۆیان
 دمۆکراسی بۆ والتانی کۆی هاویشتنی  و سه نموونه  بته سپ و، عراق ده چه ق دهعرا

  وه  و تکریتهال ربه ف و که جه  نه  له و دمۆکراسیپۆلی ئازادی شه وجا ئه. که نوچه
ن و سودان و پاکستان و  مه  یهکانی ڕی سنووره وپه  ئه گاته کانی ده ، لوارهست و ده هه

  تۆویچاندنیی بۆ  یه ک و بووجه  و چه و پاره شکی زۆری ئه م کاتکی زانی به  به. کشمیر
 پشتی   که وهدراو لرف   وه دزرا وه سانه و که ن ئه الیه ، له عراق ته  ناردوویهدمۆکراسی
ر رووخاندنی رژمی  سه ڕبوونی چوارساڵ به  پاش تپه،ش وڕۆکه  ئه ...ستبوو پیان به

ی فانتۆمی  فۆکه  مریکا به کانی ئه ، هزه٢٠٠٨تای سای  ره سه ددام حسن و، له سه
''F16'' ،راق  و، شار و شارۆچکانهغدا ی به کانه ڕه و گه ئهر   له ن که که  بۆمباباران دهی عژ

  ر به سه(هدی   سوپای مهو، '' لقاعده ئه''کانی  کداره کان و چه عسییه  به کۆنتۆی کۆنه
   . کراوه غدای بۆ نه  پاش چوارسال هشتا کۆنتؤی به  واته. دایه )ئران

وام  رده  به  عراقیملی لکانی زۆره هو تی پکه  سیاسهر سه  لهر گه ، ئهمریکا  ئهبگومان،
رۆک   بۆ سه  و رژاندنی پووڵ  وپارهک بری چه زه ی کاتی و به شوه  به بتوان نگه ه ر،بت
ر  سه ئاسایش به و همنی کانی کورد و عراقی،  سیاسییه نه  الیهکان و به ره  عه ته شیره عه

  و  ئاژاوهوه و، نه ده ده رهه کان سه کی نزیکدا کشه داهاتوویه م له ، بهپن عراقدا بسه
شتن ههخوراق ده نته موو عگه وه ر ئه به له،  وه گربوو،  وه نجاو ئه ی راست و گه  چاره  ر 
ی   هاوکاری و چاودیریی کۆمه ددام، به  پاش رووخانی رژیمی سه ، واته تاوه ره سه ر له هه
  و، شیعه  بی سوننه ره ورد وعهخۆی ک ربه  سهرمی هه س بۆ عراق کان، کگرتووه  یه وه ته نه
ردانی وتانی  ستوه  و ده ڕ و خونشتن و ئاژاوه ک شه الیه ش، له وه به.  شبکرایه دابه

کانی  دانی و پرۆژه ، ئاوه وه شه کی دیکه الیه چوو، له نو ده دیکتاتۆری دراوسی عراق له



امانجی  ویست و ئ کرا، که  دابینده رمایه ڕی سه  گه ئابووری و ئاسایشی پویست بۆ خستنه
زایی  شاره  و نه ه هۆی هه م به  به. که نوچه  له سازییه ی پیشه وره کیی والتانی گه ره سه
ی عراقی نوێ،  وه  و، سازکردنه که نوچه تی نو له جکردنی سیاسه  جبه مریکا، له ئه
پۆکی  ژر چه هساڵ ل) ٨٠ ( ی پتر له  ماوه ، که بی شیعه ره خساند بۆ عه لی ره یان هه وجاره ئه
هۆی  رژمی ئران، تاکو بهتکی زینیش بوو بۆ  رفه هاوکات، ده. ودا بو بی سوننه ره عه

تی  سه کی کورتدا ده یه ماوه و، لهوخۆ  ، ناڕاستهی عراق ڵ شیعه گه ندیی ئاینیی له پوه
مریکا   بۆ ئهوتۆ  و کۆسپکی ئه  و، کشه وه شه پ  بباته که  عراق و، نوچه خۆی له
   ....  وه  دانووستانه  وته ی بکه گه  ناچاربت له ، که سازبکات

ڕی و  ملھو  به روا درژه ڕن ئیران هه کانی لناگه یمانه مریکا و هاوپه ئهبگومان، 
یی ئیسرائیل و  وه ته بوون و ئاسایشی نه هه.  بدات که وچه ن  له پدانی ئاژاوه ره په

،  که  نوچه کانیان له ندییه وه رژه مریکا و، به یژی سیاسیی ئهنووسی سترات چاره
ت  سه ر ده سه  لهتا رژیمی ئیسالمیی ئیران.   گردراوه وه نگی عراقه  جه وتنیان له رکه سه به

وامدا  رده ترسیی به  مه  لهیمانیان تانی هاوپه وکانیان و ئاسایشی ندییه وه رژه  بهبمنت،
ی  ونه ران و، بهر رژمی ئ  سه کرته کدا هرش دهداهاتووآی نزی  له وه ر ئه به له.  بت ده

 کۆماری م پش رووخاندنی نرت، به گۆڕ ده لهعس،   بهرژمی خونخۆر و کوردکوژی
 چل –پشدا سی  نداو، له ترسیی ئران الی وتانی که ی مه وه کردنه وره گه ، بهئیسالمیی
ری هرشی  گه ئه  له وه وه نوی ئه ، بهفرۆشن پیان نیی ده مه قه و تهک  الرک چهملیارد دۆ

کی   چه به پویستیان  وه ر ئه به  له.ن خۆیان بکه رگریی له  بتوانن بهب  ده،ریان ئران بۆ سه
   شونه یمانانی له مریکا و هاوپه ربازیی ئه ی سه زراندنی پگه مۆدن و، دامه

  ...! بت  دهداوندا کانی که ستراتیژییه
ر و  ته حرن و قه  وتانی کوت و به ک به ی فرۆشتنی چه جبه م وه که  یه وه جارێ ئه

  لهمریکا جۆرج بوش  رۆکی ئه  سهر درا و، سه  بیاری له،بستانی سعوودی و عومان ره عه
ی  تننامهو نجامیدا، رککه ئه، ٢٠٠٨کی  ی مانگی یه نیوه له   که نداو، ی بۆ که که ردانه سه

   ... دۆالرهملیارد ) ٢٠(  بایی   مۆرکردن، کهدا گه ی  له کی دیکه ناردنی راکت و چه
  

 
  
 
  
  



   و، کوردی ب ناسنامه
  لی مژوویی و، هه

  !تیی ب ستراتیژ یه رکرده سه
ی  رکرده  دوا سه کهمر،  وا قازی و، کۆچی دوایی بارزانیی نه هیدکرانی پشه  شهپاش

دیاریکردنی   لهکانیدا، شه موو به هه  له، بزاڤی رزگاریخوازیی کورد،نو بوکالسیکی کورد
 گردانی بزاڤی .  هاتووه وره کی گه هرلشواویی یران و سه ستراتیژدا تووشی قه

  ن پارتی و حیزبه الیه ران،  له ی سنووری داگیرکه  چوارچوه لی کورد به ی گه رزگاریخوازانه
وتی خۆیدا، تکای  ڕه هتد، له...  و رۆشمی ئۆتۆنۆمی و فیدرایژر د ، له وه کانه کوردییه
یرانی  م قه ئه.   کردووه)بحران هویت(''  یرانی ناسنامه قه''کانی کوردی، تووشی  حیزبه

 پاوپی  وڕۆکه  بۆ نو کورد و، ئه وه ته  گوزراوه وه کانه  حیزبه ش، له یه ناسنامه
 .  وه سووڕته رلشواوی و گژاوکی قوودا ده سه ون پانی سیاسیی کوردستان، له گۆڕه
ن  الیه خۆیی کوردستان له ربه ڕی سه یروباوهتیکردنی ب ی دژایه بیرۆکهدانی  رهه سه

تی  رۆژهه له.  یه ی هه یان ساه کی ده ، مژوویه  وه تکاری کورد خۆیه  و سیاسه رکخراوه
تی  یه رکرده  سهی زۆرینه  که، ند ساک  چهی ماوه  به، وپاش رووخانی کۆمار کوردستان،

وێ،  له،  باشووری کوردستان و عراق کردبوو  روویان له ،ی دمۆکراتندامانی حیزب و ئه
  درۆشمیشدا، وه ڵ ئه گه له، ش بوون  هزری و سیاسیی جیاواز دابهیاری ندین ته ر چه سه به
تاوی  ی هه١٣٤٨ڕی  مانگی پووشپه هک میدا، ی دووه گره کۆن  حیزبی دمۆکرات، لهسمیی ره
هید  شه  دا،م ی دووه  کۆنگره  له. بووخۆیی بۆ کوردستان ربه سهر  ، ههگیرا ی زاینیی) ١٩٦٩(
ن  الیه وفیق له د ته حمه هیدکرانی ئه  پاش شه.بژردرا رۆکی حیزب هه  بۆ سه وفق د ته حمه ئه
مانگی   له می حیزبی دمۆکراتی کوردستان ی سیه کۆنگره،  وه عسه رستی به زپه گه ژمی رهر

ژر  دا، له یه م کۆنگره له.  چوو ڕوه بهی زاینی ) ١٩٧١(تاوی  ی هه١٣٥٠رانی سای  جۆزه
نگرانی حیزبی  ندامان و الیه ، ئهی ڕگه ی ئران و، له تی حیزبی تووده رتیی سیاسه کاریگه
 ستراتیژی   له وره  گهکیرخان رچه و وه  گۆران، بووننو حیزبدا له  کهی ئران  تووده

خۆیی بۆ  ربه سه  له،ئاشکرا درۆشمی حیزب سمی و به ی ره شوه  به.پکھاتسیاسیی حیزبدا 
ها نوی حیزب،  روه هه. ی ئران چوارچیوه کوردستان، گۆڕا بۆ درۆشمی خودموختاری له

  له .)کوردستانی ئرانحیزبی دمۆکراتی  ( ، گۆرا و بوو به''حیزبی دمۆکراتی کوردستان''
  .بژردرا رۆکی حیزب هه  سه ، بهحمان قاسملوو بدوله هید عه شهمدا،  ی سیه کۆنگره

، هشتا ی ئرانساڵ، حیزبی دمۆکراتی کوردستان) ٣٨ ( زیک بهڕبوونی ن تپهپاش 
 سیاسی و کانی  و ئامانجه رنامه ر به  سه وه ڕته  بگه یتوانیوه ، نه وه کرده سمی وبه ره به
   .درابوور سه دا بیاریان له) ٢(ی  و کۆنگره) ١(ی   کۆنگره  له  که حیزب، پشووییی وه ته نه



شکی  ی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران، به) ١٣(ی  ، دوای کۆنگره شایانی باسه(
مۆکراتی حیزبی د '' ی حیزب، واته که  کۆنه ر نیوه  سه وه ڕانه  و، گه وه ی ل جیابووه وره گه

 یڕوان ب چاوه شدا ده وه ڵ ئه گه له.  ره ج و دخۆشکه نگاوکی به  هه مه ئه. ''کوردستان
وا  می پشه رده وپۆگرامی سه ر پره  سه   وه ڕته گه ده   ی حیزب بین، )١٤(ی  کانی کۆنگره بیاره

    !).  قازی، یان نا؟
    که وه ی رابوردووه ده انی سهنجاک  سانی په ر له  باشووری کوردستان، هه له
   رۆشنبیرانی کورد شک له  به ژیا،  سۆڤت ده  و له  تاراوگه فا بارزانیی له مستهال مه
،  وتبوونه تیی که واوه ته  و، به وه غدا کۆببوونه  به وری پارتی دمۆکراتی کوردستان له ده له
  .  وه بییه ره ی عه رستانه هزپ گه ڕی کۆمۆنیستی و، بیری ره رتیی بیروباوه کاریگهژر

ی کورد،  وارانه تزان و، خونده و سیاسه  له ککه ، یهد حمه  برایم ئه مامۆستاکۆچکردوو
  وه ییه وه ته تیکردنی بیری نه دژایه  به،ڕی سیاسی و چاالکیی سیاسیی تای بیروباوه ره  سه که
تیی   ئاشکرا دژایه غدا، به  به  لهی رابوردوو ده نجاکانی سه سانی کۆتایی په. ستپکرد ده
*) ١) (النور(ی  ری رۆژنامه رنووسه کاندا، سه ه) ٦٠(کۆتایی  له.  کرد دهکانی کوردی  ییه وه ته نه

و  له.  مامۆستا برایم و، هاوڕیانی  به درابوو وه عسه ن رژمی به الیه  له بوو، که
 و،  وه کرده ی کوردستان گوتاریان بوده رگه یلوول و، پشمه شۆرشی ئهدژی   لهدا یه رۆژنامه

مریکا و ئیران  ری ئیسرائیل و ئه  نۆکه ی کوردستانیان به رگه تی و، پشمه یه رکرده سه
یان چاالکیی  ری عراق، ده ڵ سوپای داگیرکه گه شیی له هاوبه ش به وه  له جگه. برد نوده
الت  سه پناو ده نیا له ش ته مه ئه. نجامدا ی کوردستان ئه رگه دژی پشمه کدارییان له چه
   .کرا سیدا ده ندیی که وه رژه وبه

د،  حمه عس و مامۆستا برایم ئه ری گشتیی پارتی به سکرتق فله ، میشل عه١٩٥٨سای 
زمانی  د به حمه برایم ئه. نجامدا غدا ئه  به فزیۆنییان له له شی ته وتنکی هاوبه چاوپکه

  :بی گوتی ره عه
،  یانبژاردووه ر هه ، باووباپیرانیشمان هه یانبژاردووه ب هه ره کانی کورد و عه ی رۆه شییه بهو هاو ئه ''

...  کردووه) عراق ( م وته رگرییان له ستان و به  وه وه کانی مژوودا پکه جۆره  جۆربه  چاخه کاتک له
 و، یدا باتی رزگاریخوازانه  خه ن له که  ده وه به ره ی عه ڕینی ناسیۆنالیستانه  راپه کانتان شانازی به براکورده

ب،  ره پدانی هزی عه شه بی و گه ره کتیی عه یا یه کگرتن و یه ره ب بین به ره هع  نگاوک که ر هه دنیاین هه
  *).٢('' ر کورددا سه ڕژێ به  خروبر  وده بته ده

وشی پارتی  ، زمانه''رزگاری''ری گۆڤاری  رنووسه  سهفا وشیروان مسته کاک نه ها روه هه
ژر   له که ''بانی الل تاه  مام جه–د  حمه مامۆستا برایم ئه''دمۆکراتی کوردستان بای 

 ٢٧/٤/١٩٦٩ڕۆژی   لهیدا) ٢ ( ژماره ، له١٩٦٩، سای  وه کرایه دا بودهعس ری به سبه
  : ، ئاوای نووسیوه رچووه ده



  ین؟ وه بۆچی دژی جیابوونه''

نووس  ی تری مافی چاره که نه  الیه وه شونی ئه کان و له خوازه وه  جیابوونه رییه له  ببهشمان که وه جوونه
ڵ  گه زوو له  ئاره ی به وه  جۆری مانه ماندرت ئمه ب، بمانمدرت یان نه  یا نه و مافه ست خۆمان ب ئه ده به
و   زۆریش ئه ر به  گه شه و راستییه ر ئه به ر له   وهه نبژری ی ئه  و، هه مانبژاردووه ب دا هه ره لی عه گه

     .''......ستین  وه ری ئه رامبه رماندا به سه پندرێ به  بسه یه وه جیابوونه

زال نگی سیاسیی  رهه  فه بوو به، وتی خۆیدا ره له ،  ییانه وه ته  نانهبۆچوونه و  روانگه م ئه
ی  ره که چهیی  وه ته تیکردنی بیری نه وانخوازی و دژایهڕی نوخۆیی و پا  شه،نو دیدا له، و

.  وه موو کوردستاندا بوبووه هه ی به گ و ریشه یان سادا ره ی ده ماوه کرد و، له
ست و  نوبردنی هه ندیی حیزبی و له وه رژه خسی و به تی شه سه پاراستنی دهستی  به مه به

  ک گیرایه موو ریه  هه. وه  قوتکرانه   شۆرشگیانهدار و ، درۆشمی بریقهتیی ڕی کوردایه باوه
 ،بانی  تاهالل  جهڕز به،  کات هنرا، بۆ نموونه تک به موو سیاسه ر و، هه به
ی  زگه رۆکی ده ی سه  ئاراسته٩٧٥/٨  ی ژماره  نامه١٧/٥/١٩٨٣ وتی ڕیکه کیدا له یه نامه له

  :نووس بۆی کا و، ده ده'' قیب لنه ن ئه سه حه''نوی  ری سووریا به پاراستنی رژمی داگیرکه

  .........ڕز  برای به''
ی  وه ته  نه کانی دژ به رسته زپه گه  ره ه'' کاژیک '' ن له وه شکی جیابوونه دا به  بنچینه  له تی پاسۆک، که ماعه جه
ترۆپکی  مۆ له  ئه ن، که ده  ده)د سه حافز ئه(رۆک   سه جنوی ناشیرین بهکانیاندا  تییه  تایبه  نامه ب، له عاره

کات دژی  رز ده ربه بی سه ره ی عه وه ته ڕی نه تیی شه یه رکرده  و، سه بیدایه ره ستی و خۆڕاگرتنی عه رهه هزی به
رۆکی   سه–ئازاد (کانی  نامه  له جنوانهموو  م هه ئه) .... حافظ الواوی(ن  ئیمپریالیزم و زایۆنیزم و پیده

ری راست ئازادی  نرخ و تکۆشه برای به به(، ٢١/١٠/١٩٨٢  تاندا له که  نامه  له چی ئوه ن، که هدا ه) پاسۆک
و  ئه. ن به ویست نوی ده ڕز مامۆستا ئازادی خۆشه برای به  به٢٨/٩/١٩٨٢ی  که  نامه ن و له به ناوی ده) ڕز به

د و  سه ڤاڵ ئه  هه  تیدا جنو به ادت بۆ بنرم کهکانی ئاز  نامهی فۆتۆگرافیی م ونه  الی منن، و ئاماده نامانه
  .*)٤( ''دات مان ده ب و سوپای سووریای قاره ره وتنخوازی عه هزی پشکه

کاری و، قناقا و  ساتی هه کارهک   و خوناویی وه وره  گهوامی نیوخۆیی رده ڕی به شه
زاران  وژرانی هه کوجا  و، ئهتی و دۆی جافه زوور و شارباژر پشت ئاشان و شاره

   له  که،ر داگیرکردنی شاروگوندی باشووری کوردستان سه ڕین و له  دوای راپه رگه پشمه
یی و،  وه ته کتیی نه  یه یان به وره ، زیانی زۆر گه وه رپاکرانه کتیی به نوان پارتی و یه

ڕ و  پرژان و، شه و تکھه  له  بجگه مه ئه. یاند  گهی واکه  ره ی کورد و کشهتی سایه که
 کوردستان سانی  ران  فیتی داگیرکه ی کوردستان و، به کانی دیکه شه به  له ی که لکدانانه

  . چوون ڕوه به ساڵ



کانی  تکاره  سیاسه شک له ڕی به  و بیروباوه  وته  له یه ند کۆپله  چهم ی ئه وه نووسینه
کای '' ستی به مه به: نی وودا، کورد گوتهنی رابورد سا  لهکانمان ی حیزبه وه  و، کردهکورد

 پاش  ی وا له و بارودۆخه  ئه، که یه و راستییه  ئهڕووی خستنه  کو ، به  نییه'' با دان کۆن به
  ولکی زین  هه ، به لی کورد ی گه دا و زۆرینه یھهر  باشوور سه نداو له نگی که جه

و  ر ئه ستی هه ده  وته کهخۆیی،  ربه  سهستھنانی ئازادی و ده زانی بۆ به  دهانمژوویی
تۆنۆمی و دمۆکراسی و   ئه کۆمۆنیزم وی یت و بالووره  سانی ساڵ به  که وه رکردانه سه

کییان  ره  و رۆی سهند ژه  دهستی کورد النی بانده ڵ گه گه  له،شیان ک و هاوبه کیه ژیانی وه
ئامانجی سیاسی و تی   خزمه ان خسته بارودۆخی نوشی.کاندا گا  نوخۆییه ڕه  شه له

بی  ره لی عه عراقی نویان بۆ گه ،ریان و وروبه ندکردنی خۆیان و ده مه وه حیزبی و، ده
  .... وه تدار بووژانده سه ده

،  وه ره ده نوخۆی باشووری کوردستان و، له  له مۆکه  ئه ی که زار کورده تان هه و سه ئه -
تان  و سه ن، ئه که التدارتیی کوردیدا ده سه  نو ده یی له نده وونی گه ب  له یی و گازنده گله
 ، کورد وکانی رکرده رلشواویی سیاسیی سه سه   له خنه  ره مۆکه  ئه،ی زار کورده هه

پش  ب له ، دهگرن  ده) مالیکی  تا وه الوییه  عه له(تی عراق  وله کوردی ده تی دژ به سیاسه
رۆکی  نوه  لهی وه  و، بئه وه لکدانهب  به  که، خۆیان بگرن  له  و گازنده هخن رشتکدا ره هه

 )٨٠( کانی ساته  کاره  لهزموونیان ئه و ند  پهیشتبتن و، کانیان گه رکرده ڕی سه بیروباوه
  بهوتن و،  کان که ی حیزبه رکرده ی سه روا سووک و هاسان شون قسه ، ههرگرتب  وهیسا
  بوونه وخۆ  راستهستی خۆیان، ده به.  وه یان سازکرده عراقی نوڕیزان په  چهڕک و په هه

بات و قوربانیدانی  ۆدانی خهفی بهی باشوور و،  که خۆییه ربه  سه  نوچهستدانی  ده هۆی له
  . ر داگیرکه یب ره ت بۆ عه سه  دهی وه ژمار و گانه بئه

خۆیی،  ربه  کاروانی رزگاری  وسه وتنی کورد له خۆیی و، دواکه ربه ستدانی سه ده هۆی له
 چینی   له شه و به ئهکو  به ، وه کان ناگرته تیی حیزبه یه دهرکر ستۆی سه  ئهن ته ر به هه

 نووس، ر و رۆژنامه نوی رۆشنبیر و نووسه  به  که، وه گرته واریش ده واری کورده خونده
ندیی  وه رژه  و به وپاره پناو پله  له و، وه تداره هس کانی ده  نو حیزبه ته خۆیان خزاندووه

تیی  یه رکرده سهنی   زوڕناژه ته بوونهنووقنن و،  کان ده  راستییه چاو له، خۆیاندا
رۆکی زیانبار و   وه و رگه  له، و لی کورده کردنی گه واشه یان چه کان و، کاروپیشه حیزبه

ر  گه ک، ئه یه وه ته نه  چۆنکه،  کوردیش، سووچبارهلی  ها گه روه هه .گن ر ده رووخنه
 رزگاری خولیایزانت و،   داگیرکراو ده ی به که ست و، نیشتمانه  بنده  خۆی به،ڕاستیی به

. ستیی خۆی بناست ربه  ری رزگاری و سهب هۆشیار ب و، دهوا  ئه،   بتخۆیی ربه و سه
ی ن خاوه خۆی به. یی بب وه ته ڕی نه ست و باوه هه .تت خه نه راوهوریا هه درۆشم و هه به

  ک به نیشتمانی کورد بزانیت، نه ی بزان و، کوردستان به که خاک و سامانی وته



یی  وه ته یشتنی سیاسی و نه کاتک هۆشیاری و تگه. ب ره نیشتمانی ترک و فارس و عه
یی  وه ته یی و، نانه وه ته رۆشمی نه و د رنامه وجا به ، ئه  خۆی ناسیی  کهم ئاسته  ئه یشته گه
  .زانت  ئاشکرا ری رزگاربوونی خۆی ده  و، به وه کاته کدی جیا ده یه له

 کوردی و ی انه سیاسیی ه و پارتی وکۆڕ و کۆمه ، ئه وه هکی دیک الیه ک، له الیه  له مه ئه
ئاشکرا و ب پچ   جیان به و ئامان رنامه  به زانن و، یی ده وه ته  نه کوردستانیی، که خۆیان به

کبگرن و،   یه پویستهن،  که  دهباتی بۆ  خه وه کرده  و، به یانه که وه ته رزگاریی نهنا  وپه
  رنامه  درۆشم و به ن به خۆیی بۆ کوردستان، بکه ربه درۆشمی رفراندۆم بۆ کوردستان و، سه

ری  کانی داگیرکه رژمه  ک له ریه  رووخانی هه الوازبوون، یانکاتی له .باتی سیاسییان و خه
وت و،  ک نه ، وهدا خۆیی که  وته  سامانیر سه  بهستبگریت  ده کورد پویسته ،کوردستان

ربازی   ئابووری و سه پشخستنیی اوهرچ مۆ سه  تاکو ئه  کوردستان، کهی کانزاکانی دیکه
زا و  کی شاره ۆماسییهدیپل.  کوردستان بوونورانکردنیر و   وتانی داگیرکهدانیی و ئاوه

 و  کۆمپانیاکانی بگانه ندیی به یی پکبھنرێ و، پوه وه ته سانی نه  که لھاتوو له
وتن   رککه ر جۆره ، هه دواوه به وه ، له بکرت لیانسمیی داوا ڕه  و، بهبکرێ   وه هندیدار پوه

  واته .رددا مۆر بکرتڵ کو گه کان له یماننامه و، دانووستانکی ئابووری و مۆرکردنی په
کار بھنریت بۆ  ک کارتک به وه،  یه  کوردستاندا هه  له یه وره  گه و سامانه بوونی ئه

شاندی دیپلۆماسیی کوردیی،  .یی کورد وه ته  سیاسی و نه کانی پشخستنی ئامانجه
ی  مهوتننا هستنی رکک  به و،رازیکردنی وتانی دمۆکراتی جیھان تبکۆشت بۆ  پویسته

هاوکات، . ن ی کورد بکه رجک پشتیوانیی سیاسیی کشه مه  به-یان  گه ئابووریی له
   لهوامبن رده ک رابوردوو به ، وهئازاد، وتانی دمۆکرات و بتوور  گه ئه ، وه ئاگاداربکرنه

کانی سیاسی و  ندیی خۆیاندا مافه وه رژه پناو به یان و، له رستانه لپه تی هه سیاسه
  ر جۆره ، هه وه ی کورده وه ته نه الی  بهوا ، ئهن یی کورد پشتگوێ بخه وه ته نه

مانای دزیکردن و  ، بهرانی کوردستان ڵ داگیرکه گه هکی ئابووریی ل یه وتننامه رککه
 و  ر رگه تی، هه وای خۆیه کا و، مافی ره تیی حیساب ده وایه ته تانکردنی سامانی نه

ی،  که  دزیکردنی سامانه زانت، بۆ پشگرتن له شیاو و گونجاو ده   به،بات شوازکی خه
  .بژرت هه

ری  کانی داگیرکه ن، رژمه ڕوه بهدا  که نوچه ربوتر له زنتر و به ئاوگۆڕی مه
 . گرتووهکان جیان قی گۆڕانکارییه نو چه  ی جیاجیادا، له ماوه  و له ره سه ، بهکوردستان

  وه ر ئه به کان بچت، له وڕووی گۆرانکارییه ره  به وه واوه یی ته دهئاما ب کورد، به ده
،  وه ییه شاوه بایی و زانایی و لوه ته  تبکۆشت به، خۆڕخستن و بکات له  پله پویسته

موو بوار و   هه ی وت و، له وه ره ده له   و نوخۆ له. یی دابژت وه ته پالنکی سیاسی و نه
وه  واریی، بۆ پشه  توژکی کوردهڕ وچین  و موو بیروباوه شدارکردنی هه هب ئاستکدا، به



تی  وله زراندنی ده رفرازی و دامه ری و سه وه خته و شاڕی به ره به - بگرێ   هه نگاو هه
  . خۆی کوردستان ربه سه

. پکبھنرت'' م هی دووه''  ، پویسته وره وتۆ پیرۆز و گه کی ئه یه جکردنی پۆژه پناو جبه له
  :  بت له  بریتی ده،م هی دووه

کوردستانیی،   وردتیی کو سایه ران، رۆشنبیران، که روه کانی کورد، نیشتمانپه ییه وه ته نه''
خۆیی کوردستان  ربه  سه  بوایان به  کهی  سیاسییانه و پارتی و رکخراوه موو ئه ها هه روه هه
  ''! تی کوردییه وله زراندنی ده امهدیان  رنامه  و ستراتیژ و به یه هه

خۆی و توانت،  نیا کورد خۆی ده  و، ته دایه وره ترسیی گه م مه رده به کوردستان له
  ! بکا و بیپارزتوتان رزگار فه  لهی،  که نیشتمانه

  
  

  
  

   رچاوه سه
    

) ١٠٣(  ڕه ، الپه''رلشواون ر خۆتان سه  لتان، یان هه من شواندوومه''رتۆکی  په –) *١(
  ز به مال نه نووسینی مامۆستا جه

، ز به مال نه  نووسینی مامۆستا جه،)٢١(  ڕه الپه'' دۆزی ناسیۆنای کورد''رتۆکی  په –) *٢(
  .١٩٨٥چاپی سود سای 

، ز به مال نه ، نووسینی مامۆستا جه)٢٥(  ڕه الپه'' دۆزی ناسیۆنای کورد'' رتۆکی په  –*) ٣(
  .١٩٨٥چاپی سود 

) ٤٣ ( ڕه ی شۆرشی کوردستانی باشوور، الپه رباره بانی ده هکتی وتا وستی یه هه –) *٤(
  . نووسینی ربوار،١٩٨٩چاپی سود سای 

 


