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    زاده یووب یووب ئه ئه

 

م  ئه. بوو نه  و گرفتکی رۆژانه له سه مه  کی بچووک یاخۆ سکا له یه تی زایه ربینی ناڕه کی ئاسایی بۆ ده یه وه ندان، کۆبوونه سیی رۆژی دووی ربه زار که ند ھه ی چه وه کۆبوونه
دونیـای ئسـتادا   ر له گه ئه. یاندنی بیارکی مژوویی و بۆ راگه ی کورد وه ته نووسی نه شونی ریفراندۆمک بوو بۆ دیاریکردنی چاره  راستیدا له له  یه  ری ماوه جه  وه کۆبوونه

یی  وه ته خۆی نه ربه تی سه وه بیاری ده  وه ھۆی پارلمانه  له  وه یه  رانی ھۆی نونه  خۆ بهنگدان یا ندوقی ده ر سه به  باته نا ده خۆیی خۆی په ربه یاندنی سه ک بۆ راگه یه وه ته نه
 .بژارد وتۆ ھه ندان مودلکی زیندووتری بۆ ئیعالمی بیارکی مژوویی ئه ریی رۆژی دووی ربه ماوه و جه  رین ی به وه ن،کۆبوونه یه گه راده  وه ره دونیای ده  خۆی به

م  ئه. یاند دنیا راگه  ئاشکرا به  یی خۆی به وه ته و نه  ی سیاسی و ئعالمی جمھوری دا و ئیراده  خۆیی ربه نگی بۆ سه س ده زار که ھه 20  وخۆ و زیندوو پتر له کی راسته یه وهش به
کیانیی کورد   و ب  یی سته ژرده  ی کۆتایی به وه ساز بوو، بۆ ئه نووس ی چاره وه ره هکالک بیارکی یه. دارجکی شۆڕشگانه و مه  ل ھه  ساز بوو له نوس بیارکی چاره  نگاوه ھه

نژوویی ھه له. بکی ممی  ریخوازانه وه ر و سـه رانـه  خوازیی داگیرکه وه تـه حاند کولتووری نه  ش بوو له مان کاتیشدا و
ستی  ی بانده وه ته خوازیی نه وه ته وتوویی نه که رنه و سه  شکست  یه یی وه ته نه  واره م قه ئه. ئراندا  وا له رمانره ی فه وه ته نه

و کـپ   وه ر حیسـابی سـینه سـه له  و ھاوشـوه  شـن و ھاوچه  سـت کده کی یه یه دابوو ناسنامه  وه وی ئه ھه  له  نیشان دا که
 .پن زۆر بسه  کانی تر به وه ته یی نه وه ته ی نه کردنی ناسنامه

دار کردنــی  وشــه و خه چــوون گرژنــه مانــای له  ئــران بـه  تی لــه ر بـۆ نیزامــی پاشــایه گــه ، ئه یــه  مژوویــی  یــارهم ب ئـه
و   ت بـوون وـهده به. گۆڕانکی مژوویی بـوو  سپکی نوقته یی کورد ده وه ته بوو، بۆ دۆزی نه" رزیی ئران تی ئه واویه ته"

 .خۆگرتبوو  ی له رخانه رچه م وه رۆکی ئه ، ناوه انی ناوهکوردست  ر وتک که سه ت به حاکمییه

و " جمھـوری کوردسـتان"یانـدنی  بیـاری راگه. ی مژوویـی وره ندی بیارکی گـه کۆو ناوه مه  دا بوو به  و رۆژه ھاباد له مه
تکی  وه ده  له  ی که ساتانه سسه و موئه یاندنی گشت ئه و راگه زراندن  کردنی ئا و، دامه کۆمارو ھه  رۆک دیاریکردنی سه

 . وه شته وه رخ ده و ھاوچه مودرن 

و   واره قـه. کـی بـوو ره تی ده خوقـاوی سیاسـه  دایک بـوو نـه نـدی لـه تی ناوه وـه ڵ ده گـه ئاکامی گفتوگۆ له  له  کۆمار نه
بوو،  نـه  نـدی تی ناوه وـه ڵ ده گـه کی له یـه  یت خزمایـه  بـۆره  نیا ھـیچ جـۆره ته نه  یه  یی وه ته نه  ته سه و ده رۆکی ئه ناوه
" جمھوری کوردستان"  که واره ناوی قه. ک بوون یه تی جیاوازو دژ به سه رۆکدا دوو ده ناوه  م له ناو و ھه  م له کوو ھه به
 . ئاراوه  و کوردستان دا ھاتبته  نوان تاران  وتنک له گفتوگۆ و رککه  شنه نجامی ھیچ چه ئه  توانی له یده دایک بوونی کۆمار نه له  ر بۆیه ھه. تی بوو نه لته تاران سه  ندی له چی رژیمی ناوه  که. بوو

تیی کـورد  رایـه ربه  دا کـه نیشـان ده  یه واژه سـته ده و کۆتـایی ئـه  ی ئـران لـه النانی وشـه وه.  بووه نه  دواوه ی ئرانی به وشه'':  و جوغرافیایی ئران بوو واته  تی سنووری سیاسی رعییه ی شه بازنه  ر له ده کۆمار به
 ]1[''. تی ئرانی بووون جیا کردبۆوه ھووییه  تی جیاوازی خۆی له حیسابی ھووییه

شـکی  به  ی فارسی کردبـووه و ئیتنیسیته  ت تی، ھووییه نه لته قاوغی رژیمکی سه  کیان له یه.  وه که یهھاتووی دژ به ئاشتی نه  ی له ناو دوو خانه  چوونه ده  یه واره م دوو قه رۆکیشدا ئه ناوه  ش له یه م پ ر به ھه
زمانی   یی خۆی کردبووه وه ته نهی تریان زمانی  وه تیی بوو، ئه وه و ده  سمی کیان زمانی فارسی زمانی ره یه. ستۆ ئه  کی حاشا لکراوی گرتبووه یه تیی ناسنامه رایه ی تریان نونه وه ئه. ی که ته سه ده  له  کراوه جیانه

ی  بازنه  له  کی دوورخراوه یه وه ته وی تریشیان زمانی نه ، ئه وه کانی تر بسته ورای گشت زمانه زۆر شونه ویست به یھه ده  یی بوو که وه ته نه وتکی فره  یی له وه ته کی نه یه  تی مایه میاندا زمانی که که یه  له. سمی ره
   .بونیات بن  کراوه  غه ده قه  و ناسنامه بوو ماکی سیاسی بۆ ئه  وه وی بۆ ئه موو ھه ھه  بوو کهت  سه ده

ب  و خاشه  کردن  سیمیله و ئه  وه سقان کاری بۆ توانهر ئ وی تر تا سه ئه  وانه پچه  چی به که. کرا کاندا ده وه ته نوان نه  ت له سه ده کسانی له و یه  و جیاوازی  شنی چه بووی فره قه  کیان دا باس له گوتاری یه  له
یان  وه وانـه ش دا حه ی سیستمکی سیاسیی ھاوبـه چوارچوه  و له  کی ئاسایی ب یه ندی توانی پوه یده ، نه یه  خوازی وه ته نه  م دوو جۆره ندیی نوان ئه پوه  وه ر ئه به  ر له ھه. کرد یی ده وه ته شنی نه چه کردنی فره

خوازیی کوردیش چی  وه ته نه  و نه ک بکات یه وه ز بوونه ی خۆی بچووکترین پاشگه خوازانه زنی بیری شۆوینیسمی مه  بوو له  وه خوازیی فارس قایل به وه ته ری نه ک نونه تی وه تی پاشایه سه ده  نه. بۆ بکرێ  وه پکه
وارو  خونـده کی نه و کابرایـه میرات مـابۆوه  تیی بۆ به ختی پاشایه ته  وه یه  باوکی  له  زاق بوو که زاخانی قه وی کوڕی ره ھله زا شای په ره مه کیان حه ی یه رکرده سه. ری بوو سه سبه و ده  تی ژیانی کۆیله  تر حازر به

  که ته ی حکومه ماوه  و له  ری سه  تی بنته تاجی پاشایه   25/4/1926ت بخاو له سه ده توانی دواشای قاجار له 21/2/1921  له  وه یه کی نیزامی ھۆی کودتایه کان به و پشتگیریی ئینگلیسه  تی یارمه  به  ڕۆ که ره سه
زاشـای  ره  مـه حه. ی که ته سـه ده  له  کراوه شکی جیانه به  و داپۆسین بکاته رکوت و سه  چۆ کردن و قه دا ئیعدام

 .ج مابوو بۆی به  وه باوکه  له  ی که و میراته مان ئه ربواری ھه  وو بهیشتنی ب ت گه سه ده ڵ به گه کوڕیشی له

کی روونـاکبیرو  یه تی سـایه که. د بـوو مـه وا قـازی محه ش، پشـه نی ناسیۆنالیسمی رزگاریخوازانـه ی الیه رکرده سه
" وتوو ی دواکـه وه تـه نه"و " شـکۆن  ی خاوه وه ته نه"و دا  بیری ئه  له. زانا  ی وشه قینه مانای راسته  یشتوو به تگه

و کولتوریی  و حقووقی  تیی سیاسی  سایه بوو بۆ که  یانه گری روانینکی دمۆکراتی و ھه ئه. بوو کی بۆ نهجگایه
  کسانییش له یه. زرابوو وکان دامه ته کسانیی نوان نه ر یه سه و له ی بیری ئه ردی بناغه به. کانی تر وه ته موو نه ھه

  لـه. نووسیان و دیاری کردنی مافی چاره ت  سه ده  وکان له ته کسانیی نه یه  وادا بریتی بوو له بیری پشهھزرو 
دوو سیستمی جیاوازی   خوازی به وه ته نه  ی نوان دوو جۆر له ملمالنه  یه واره م دوو قه توانین بین ئه دا ده راستی

ـــی و فکری ـــه  سیاس ـــوو  وه ی ـــه نه. ب ـــه کی داگیرکه یـــه خوازی وه ت ـــنه ران ـــه ر، له و داپۆس کی  یـــه خوازی وه ته ڵ نه گ
  لـه  واتـه. یی بـوو وه تـه خۆی نه ربه تیکی سـه وـه ده  ی وشـه قینه مانـای راسـته  بـه  یه واره م قه ئه.  رزگاریخوازانه

 .بوو  ری روه ن سه خۆ و خاوه ربه واقیعدا سه  و له  وه کرده

ی  واره قه  یه یانه ندی تمه و تایبه کک له و یه  ته وه مای ده ری گرینگترین بنه روه ی سهمک تیۆریی سیاسیدا چه  له
ت  وـه تی بـای ده سـه ری ده روه نسـیبی سـه ک پره یـه واره بۆ گشت قه.  وه ناسرته خۆی پ ده ربه تکی سه وه ده

 ی کۆماری  چوارچوه  له. کانی دا یه کی ره و ده نوخۆیی  ته سه یاندنی ده گه جی به  ن له یه گه ده
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دا  و باسه ی ئه میانه  له. بوو ئارادا نه ی تاران له رانه التی داگیرکه سه ری ده ت سبه نانه و ته  ت سه دهو   ک بۆ ئۆتوریته واوی خوویا بوو و چ جگایه ته ردووک ئاستدا به ھه  ری له روه سهنسیبی  کوردستانیش دا پره

و پاراسـتنی   که واره قامگیریی قه سه  ه،و ڕایه گه ده  یه ری روه و سه ی ئه وه ره ی بۆ رووکاری ده و جگایه تا ئه
ڵ دونیـای  گه وت له و که س ھه  له  واته. خی خۆی دانابوو ندی بایه نوه  یی کورد له وه ته ندیی نه وه رژه به
تکی  ن سیاسه و خاوه  ڕشت تی خۆی داده خۆ سیاسه ربه ی دا، سه وه ره کانی ده یه ندی پوه  و له ی خۆی  وه ره ده
. ی سنووردار کراب که الته سه ی ده راده  وه تکی دیکه وه ن ده الیه ی له وه یی بوو، ب ئه وه ته خۆی نه هرب سه

یاندنی کادرو پسپۆڕی  بۆ پگه. ست به ده  کی ره ڵ وتکی ده گه ستی بازرگانی له خۆ گربه ربه سه  بۆ ونه
ر  ســه تی جیھانیــدا له سیاســه  لــه. کــرد ده  وه ره تکــی دهی و وانــه ی ره کــه و الوی وته  نج ی گــه کــه واره قه

  خۆی بـــه ربه نــدیی ســه بـــردو پوه ده  ڕوه کی کــارای بــه یــه  دیپلۆماســـی  نــه مای رزدانــانی دوو الیه بنــه
بایی  و تـه  ی ھاوکـاری وتننامـه ربایجان رککه تی میللیی ئازه ڵ حکوومه گه له. بوو ھه  وه کانی تره ته وه ده
ی خـۆی  وه ره ڵ دونیـای ده گـه خۆ له ربه حقـووقیی سـه_ و نیزامکـی سیاسـی  ی سیسـتم ونه  کردو به ر دهمۆ
مای  بنه. پاراست سنوردا ده ھای ب تکی ره سه ی ده خانه  ی خۆی له که یه ری روه کردو سه وتی ده و که  س ھه
حانـد   لـه  کـه واره خۆیی قه ربه و پاراسـتنی سـه  سنوور بۆ حوکمرانی مافی ب  به  دا پشاسته لره) ھا ره(
خوازیی  وه ته ندیی نه وه رژه خۆ به ربه رکی سه کته ک ئه وه  واته. کی دا ره کانی ده شه ڕه و ھه  ردان ست توه ده

 .برد ده  ڕوه به  خۆوه ربه تکی سه ریگای سیاسه  کوردی له

  دانانی یاسا، حوکمرانی  و خۆی له  وه ڕایه گه وخۆی کۆمار ده، بۆ ئاستی ن یه ری روه و سه ی ئه دیوکی دیکه
راوی و جۆری بیارو یاساکانی گرد ت سه ی ده ش دا راده م بوارانه له.  وه دیته ندانی دا ده و شارومه  کانی دانیشتوان یه و ئازادی و پاراستنی ماف  و دابین کردنی ئاسایش   ریی وت به ڕوه و داڕشتنی سیستمی به

تی  ن حکومـه الیـه  کانی وت لـه یه یی، یاسـا گشـتی وه تـه نی ئـابووری، دیفـاعی میللـی، داھـاتی نه ی درژخایـه ، پرۆژه وه ره تی ده خودموختاری دا سیاسه  ر له گه ئه  بۆ ونه. بوون کی سیاسیی تر نه یه که ھیچ یه
و   یـه ندی ھه تیی ناوه رایه تی خودموختار کارگیی نونه حکوومه. پاوانی خۆی دابوون  له  تانه سه م ده موو ئه یی ھه وه ته خۆی نه ربه تکی سه وه ک ده هکۆماری کوردستان دا و  کرن، له دیاری ده  وه یه ندی ناوه

ی  ڕوه نـدی بـه تی ناوه ی حکوومـه وه بیبوو بـۆ ئـه خۆی دانه تکی له سه و ده  ۆماری کوردستان ھیچ مافم ک گۆڕێ، به  ته یی نایه وه ته ریی نه روه سه  دا باس له یه و چوارچوه و له  خۆ بیاردانی نیه ربه مافی سه
   .رێ به

. دا و قۆناغه خوازیی کورد له وه ته کانی نه یه  رقای و سه  م گرینگترین خه  کک له یه  کوردستان، بوو به  ی فارس له رانه خوازیی داگیرکه وه ته تی نه سه کانی ده واره و ئاسه  موو سیمبول ب کردنی ھه خاشه  ر بۆیه ھه
 .نابینی  تی تارانی پوه سه وارکی ده وارو ئاسه ڕوانی، بچووکترین شونه و سروشتی کۆمار ده بیچم   له  وه که ر روویه ھه  کات له  وت نیه که ھه  به
 .کن شه یی خۆی ده وه ته و ئای نه جگای ئه  و له خوارێ   کان دنته یه  زگا ئیداری و ده ربان  سه  ر له تی داگیرکه وه بوو ئای ده خۆڕا نه له *

 .اتر بک به سته ندانی ده و ھمنیی شارومه  م ئاسایش و ھه  کی بپارزێ ره الماری ده په  له  وه ته م کیانی نه ھه  یی خۆی پک دن که وه ته تی نه وه کداری ده ھزی چه *

 .کات خۆی دیاری ده  ت به جگایان یاسای تایبه  و له  وه شنته وه ده ر ھه تی داگیرکه سه یاسا و رسا و میراتی ده* 

ب  و بۆ خاشه  ی تاران غاف ناکات رانه تی داگیرکه سه کانی ده واره یین ئاسهدوا  ک ساتیش چاوی له ، بۆ یه ڕووه ره و ناوخۆیی به  کی ره ی ده شه ڕه لک ھه ڵ گه گه و له نه  مه م ته تکی ساواو که سه ی ده وه ڵ ئه گه له
 ]2[''.ناوی کوردیی خۆش  کان کران به یه  گشتی  ب و شونه کته و ناقۆکانی مه  فارسی  ناوه'': و ڕێ  گه کان ده موو قوژبنه کردنی ھه

نوی  وی بـه ھلـه ی په سـه دره مه  ند کـرا کـه سـه په  وه نگ کۆ ببوونـه رھه ی فه ئیداره  نگی له رھه ئاغایانی فه  تک له یئه دا ھه 24ی 10ی 20  ری کوردستان لهئیسی جمھو وا ره ستووری پشه ده''  پی ش به وه له  جگه
 ]3[''.بی ئامانجی کوردستان نودار ب کته مه

 :یاندرا ئاشکرا راگه واری به ی کورده کانی کۆمه و توژه  چین  س له زار که ھه 20  شداریی پتر له به  و به"ئیعالمی جمھوری"رۆژی   له. ش گرینگتر وانه موو ئه ھه  له

 .واو بگا ئیسقاللی ته  ژین به ئستا کوردی تدا ده  دا که و جگایانه له  -1

   .ن بکه  س پ جلیسی شورا ده ئینتخاباتی مه  -2

 .ن کانی ساز بکه دارهزیران ئی تی میللی کوردستان، وه حکومه  -3

 .ن شکیل بده حی میللی کورد ته لله ھزی موسه  -4

 .ن رار بکه رقه تی و ئیقتیسادی به ی تیجاره رابیته  مسایه تانی ھه وه ڵ ده گه له -5

 ]4[''.ن م بکه حکه تی مه و دۆستایه مکاری کان ھه یه ربایجانی ڵ برا ئازه گه له  -6

  شـنه م چه یامی گرینگی به گری دوو په ندان ھه ریی دووی ربه ماوه ی جه و بیارنامهوا  ی پشه بیاری ئازایانه
یانـدنی کـورد و  خۆ ڕاگه ربه م،سـه یاندنی کۆماری کوردسـتان و دووه ڕاگه  خۆیی به ربه یاندنی سه م ڕاگه که یه: بوو

 . نک پاشکۆی ھیچ الیه  بوونه ی و نه که وه بزووتنه

ی  خۆیی کوردسـتان ئاراســته ربه یانـدنی جمھـوری، بیـاری سـه رکۆمارو راگه بژاردنی سـه ھـه  هبـ :م کـه یامی یه پـه
ی  ک شوه کوردستان وه  بژاردنی سیستمی کۆماری له ھه  رانی کورد به ربه. تاران کرا  نشاھی له تی شاھه وه ده
ئرانـی   تی کوردسـتان لـه رۆژھـه  ردیان لـهدابانی کو  وه کرده  ئاشکراو به  تیی سیاسیی کوردی به تداره سه ده

یاندنی سیستمی جمھوری  و راگه   یه یی وه ته نه  واره و قه بونیاتنانی ئه  به  واته  نگاوه و ھه به. یاند تی راگه پاشایه
  کی بوو، له ک جاره ی یه وه ره کالکه بیارکی یه.  نه ک الیه م بیارکی یه کی بوو، ھه کجاره ی یه وه ره کال که م بیارکی یه ھه  مه ئه. رگرت به ئران له  ڕاوک له ئاشکرا و ب ده  ی کوردیان به وه رگای جیابوونه

  تیی کورد له ژیانی کۆیله  تیی خۆی دیاری کردو کۆتایی به یه و کۆمه  واو جیاوازی بۆ ژیانی دواڕۆژی سیاسی ته تکی به سه شنی ده کوردستان ھنا و چه  ی تاران له رانه تی داگیرکه سه ده  ی کۆتایی به وه ر ئه به
 . وه گواسته  قینه بۆ ژیانی راسته  وه یه و و تئۆری ئاستی خه  ت بوونی ئینسانی کوردی له وه ده ی به مژینه وی له تی ھناو خه نیزامی پاشایه

ری تاران  تی داگیرکه وه ڵ ده گه ک له یه وتننامه و رککه پ قایل بوون   ھۆی ھیچ جۆره  دانوسانک و یاخۆ به  ئاکامی ھیچ جۆره  له  و مانایه به  و،ش بو نه ک الیه یاندنی کۆمار بیارکی یه ش راگه و پیه ر به ھه
 . وه ڕایه گه کی کوردستان ده ری خه ماوه ی و جهتیی سیاسیی کورد رایه ی ربه نیا بۆ ئیراده ته  م بیاره کیی ئه ره ندی سه و ناوه  سی ی ئه رچاوه سه. دی  ھاتبووه نه

 . یه مژوویی  و بیاره بۆ دانی ئه  وه بیننه کتر دا ده ری یه واوکه و ته  ش کی ھاوبه یه خانه  خۆ له" بانسی ھز"و "و ئاستی داخوازی سیاسیی کورد یی  وه ته وی نه کی پته یه بوونی ئیراده"کانی  دا، فاکتۆره و قۆناغه له

ڵ  گـه کانی نـاب له قانوونـه.  ندییه تی ناوه ری حاکمیه تی خودموختار نونه حاکدا حکومه  له.  ته سه ی ده رچاوه ک سه خه  دا که و سیستمک نیشان ده  سیاسی ناسراوه –فھوومی کۆمار رژیمکی حقووقی مه''
تی  سـایه ت نـاکرێ و که حاکمییـه  تی خودموختاردا باس لـه حکومه  له.  یه و سنوری جوغرافیایی ئاواه شی نیه رته ئه.  ی نییه وه ره ندیی ده و پوه  یپول و ئابوور. ب یان ھه تی ندی دژایه تی ناوه وه قانوونی ده

 موو  گشتی راماینی ھه  فارسی به  کردنی خوندن به  غه ده و قه  واری فارس شونهموو  ی ھه وه شکر و دیار کردنی سنوور، سینه و له  رچم ناوی کۆماری کوردستان و سرود و په.  خۆی نییه ربه سیاسی سه -حقوقی
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 ]5.[''ق سته ی نه قسه  ت ببووه نانه م ته جه واری عه شونه

ر  سـه ی له کانی قسه وه کۆبوونه  له  واوه ن پشه الیه وام له رده به  که"... جمھوری کوردستان"یاندنی  و راگه" نگی کوردستان کردنی ئای س ره ھه"، "مام و ته  استقاللی تام"، "خۆیی ربه سه"ی  کار ھنانی زاراوه به
 .کوردستان بن  ی تاران له رانه تی داگیرکه سه ده  کۆتایی به  میشه بۆ ھه  بوو که  سته به و مه راست به کرد، ده

ک رۆژی  نـدان وه رۆژی دووی ربه  تی لـه تایبـه به.  نیـهئارا دا   دا له و وته تیی ئه سیستمی پاشایه  له  وه و مانه ی ئران  چوارچوه  خودموختاری له  دا، چ باسک له  نگاوانه و ھه ھیچ کام له  بینین له ک ده وه
 تی ڵ رژیمی پاشایه گه وتن له و رکه  ، ئران نو ناواندا نیه ی ناوی له وه نووسی سیاسیی کورد، ئه دیاریکردنی چاره

ی  خشـه نه  تی بـه پاشـکۆیه  و کورد لـه  کوردستان  یه وه کان بۆ ئه نگاوه و گشت ھه  کان موو بیاره ھه  وانه پچه ، به یه 
  باشترین شوه  وا به ئایینی سوند خواردنی پشه  له  یه  م راستی ئه. رزگار بکرێ  میشه جوغرافیایی ئران، بۆ ھه

 :نون خۆی ده

تان سی کوردسـ ده ئای موقه  تی میللی کورد به رافه شه  نیشتمان، به  زیمی خودا، به المی عه که  خودا، به  من به ئه''
رـی راگرتنـی   ماڵ لـه و بـه  گیـان  ی ژیـانم و رژانـدنی ئـاخر تنـۆکی خـونم بـه ناسه تا ئاخر ھه  خۆم که سوند ده

کتیی  و یـه  ئیسـی جمھـوری کوردسـتان ره  ت بـه و نیسبه  کۆشم ی ئای کوردستان دا تده وه رزکردنه خۆیی و به ربه سه
 ]6.[''بم فادار ده و وه ربایجان موتیع کورد و ئازه

کتر،  یـه  کان لـه ته سـه ی ده وه و لـک جیاکردنـه  ی وت تی بۆ ئیداره وه زراوی ده و دامه و بنکه تخانه زاره دانانی وه
 .خۆیی کۆمار بوو ربه کانی ستروکتوری سه نگاوکی تر بۆ داڕشتنی بناغه ھه

جگای پارلمـانی ئسـتا   جلیسی شورا بوو که ی مهبژاردن ندان ھه ربه ی2کانی رۆژی  بیاره  کک له ند یه ر چه ھه
  بنته  وه کرده  به  م بیاره دا ئه نیی کۆمار رگای نه مه م ته و که باری سیاسی  وای ناله و ھه  ش م که ، به وه گرته ده

 :م به. چوون رده ج کردن ده به تی ج سه بۆ ده  وه رکۆماره سه  کان له بیاره  یه  و بۆشایی ی ئه وه بوو، بۆ پکردنه نهبژردراو  ک پارلمانکی ھه تی یاسا دانان وه سه کۆماری کوردستان دا ده  له  ر بۆیه دی، ھه

زگـای  و ده ش دام تانـه زاره م وه ئـه  کـه. خۆ گرتبوو تی له زاره وه 13 زیران نی وه نجومه رۆکی ئه زرابوو و سه واوی دامه ته ت به ڕاندنی ئیش و کاری حکومه ج کردن بۆ راپه به تی ج سه کۆماری کوردستاندا ده  له''
 ]7[''.و کارکردن دابوو سووران ھه  له... کانی و و پاراستنی سنووره که ندی کۆماره یوه و په ڕاندنی کاروباری ھاووتیان و راپه ت کردن وام بۆ خزمه رده به  زراندبوو که تریان دامه

وـدان بـۆ دابـین کردنـی ئاسـایش و  و ھه  ی نـوان ھاووتیـان ڕ و کشـه ک تلیـاک کشـان، شـه کان وه یـه  تی یـه کۆمه  کشـه  لـه  وه الکردنـه. ری بـوو تی دادوه سـه روکتوری کۆمـار بـوونی دهسـت  شکی تر له به
 .گۆڕێ  ریی ھنابووه تی دادوه هس زراندنی ده رکردنیان ، پویستیی دامه سه بۆ چاره  لک بوون که رکگه ئه... تی ھمنایه

ی  وه ت کردنه بۆ ره  باشترین شوه  یی کوردی به وه ته ی نه و پاشکۆ بوون دا، ئیراده  نوان خۆبوون  یاندنی جمھوری له راگه  وا به پشه. ورز بوو ته  له  رانی فیرقه ستانی سه ده کاربه  میش رووی له یامی دووھه په
ن  یـه بگه  رانی فیرقـه سـه  ئیعالمـی جمھـوری ویسـتی لـه  وا بـه پشـه. و ئاشـکرا بـوو  لک روون ری گه نی ئازه وا بۆ الیه ی پشه یامه و په ئه. یاند ری گه ستانی ئازه ده گوی کاربه ک به یه  تی هپاشکۆی  شنه ر چه ھه

بـ   وه نگکـه ر ره ھـه  و بـه ر ناوک ژر ھه  له  یه  تی م پاشکۆیه ئه.  یه  تی تی، پاشکۆیه ورز، پاشکۆیه ب، بۆ تاران ب یاخۆ ته  کوهن  الیه ت، له سه ی ده بازنه  ی کورد له وه وتنه تیی کوردو دوور که پاشکۆیه
 . دواوه  خرته ده  وه یی کورده وه ته ی نه ن ئیراده الیه له

ر  تی داگیرکه وه واری ده نو بردنی شونه ت بوونی کورد و له وه ده یامی به په.  وه شه ی خیتابکی ھاوبه خانه  چنه و ده وه بیننه ش دا ده کی ھاوبهیام په  ڕوانی، گشتیان خۆ له ده  ونه و ھه می ئه رجه سه  کات له
 . بووه  یامه و په ی ئه ردی بناغه وی تر به شک له به  بوون به و و قایل نه له  وه و خۆ جیا کردنه  کوردستان  له

تی  وـه تـوان ده ک ده یـه وه ته کی و نوخۆیی، نه ره رجکی ده لومه بار بوونی ھه ئاکامی له  رۆژگاری ئستاش دا کات له  له
 : واته.  وه ستووری کاری خۆیه ده  خاته مدا ده که قۆناغی یه  له  رکانه و ئه مان ئه ر ھه زرن، ھه یی خۆی دابمه وه ته نه

ر  تی داگیرکـه سـه پندراوی ده کارھنای زمانی سـه به  سمی و واز له زمانی ره  کاته ی خۆی ده که وه ته یی نه وه ته زمانی نه -
ند.   

 .کات سنیشان ده جۆری دخوازی سیستمی سیاسیی خۆی ده* 

 .کات یی خۆی دیاری ده وه ته و نه  ی سیاسی واره رکۆماری قه رو سه ربه* 

 .کات تی چ ده وله زراوی ده و دامه  تخانه زاره ت پک دن، وه وه ده *

 ...ن ش و سوپای میللی بونیات ده رته ئه *

کۆماری   بێ که ده  نگاوانه و ھه موو ئه ھه  واته. کا ده یی خۆی ھه وه ته دا و ئای نه تووڕده  رانه تی داگیرکه سه ئای ده *
 .جی ھنا کوردستانیش به

  وه السایی کردنه)  ده" مژوونووسیی حیزبی"  ی که شنه و چه به(وت یاخۆ  که ھه کی به یه وه کرده  هل نگاوگه و ھه ھیچ کام له
رز  قـه  بـه  وه یه تی کانی سۆڤیه مودیلی کۆماره  بوو کورد له ک نه یه ت بوونی کوردیش دیارده وه ده بیری به. ت بوونی کورد نوستبوو وه ده بیری به  نگاوانه و ھه پشت ئه  له. بوو تی نه کانی سۆڤیه مودلی کۆماره  له
 : وه ته نگی داوه ره  وه ی خواره م شوه یاندنی کۆمار به رۆژی راگه  وا دا له کانی پشه قسه  له  یه م راستی ئه. ریگرتب وه

بیلئیستیقالل ) ی کۆچی1020( تا  دین بووه یوه میر سه وان ئه ی ئه ر سلسله سه  رای موکری که ی ئومه ماله زادی ئستا بنهم کوردستانی ئا ر له ھه.  شکیالتیان بووه و ته زران پادشا و حوکمدار دیم را ھه قه  کورد له''
ورو  موو ده ھه  تی کورد له غیره و به شید تی ره میلله.  تیان کردووه حکومه  وه ته و قودره  ت سه ده  قوبادخان به  گاته میرپاشا، تا ده گ، ئه میربه ر، ئه یده گ، شخ حه یفودین، سارم به میر سه ک ئه دووی یه  ک له یه
و ئـازادی   لی ئیسـتقال وه نه گیرخسـته ت و حوکمداریشـیان بـۆ وه نه ته ستچوونی سه ده  پاش له  له...  کانیان کردووه ره ربه و به نگاری بوون  ره وانی بووب، به یای ئیستیالی نیشتمانی ئه س خه ر که مانکدا ھه زه

 ]8[''... وه ته رز بوونه تبلیسی به  رزی داوه عه  وانیان له ن بیند بوون، ئه رده ، ئه نگ کردووه ، بابانیان بده داوه ریان ھه بابان سه  یان کوشتووه کوره  میره...  قوربانیان داوه

و  می ئـه رھه بیندرن به ر شانۆی سیاسی جیھان ده سه مۆ له ئه  ی که تانه وه و ده ی ئه زۆربه  .ستراوه ناسیۆنالیزمی ئیتنۆکولتوری به  دا، پشت به ییه وه ته خۆی نه ربه سه  ته سه و ده و پکھاتنی ئه زراندن  دامه  له
 : کا ده ده ک پناسه یه وه ته ک نه وهیاندنی کۆماردا، کورد  سپکی راگه ده  ندان له ی ربه2 رۆژی  وا له پشه  ر بۆیه ھه. ناسیۆنالیزم  ن له گوتاره  جۆره

و  یـه تیان تیـدا ھه ، سـکونه وه ، پکه وه که ریه سه کورد به  وه نویان دا فاسیل و لکیان بپچرته  له  تکی که و میلله  وه ته ی نه وه ب ئه  وه ب پسانه  که  یه خسوسی ھه کی مه تی جوغرافیائیه وقعیه کوردستان مه''
ک  یه  سستی  یتوانیوه وادسک نه و حه  مه ده سه  ھیچ جۆره  کی وان که یه و رسومی میللی و عادات   نی ئاداب خاوه. ریکن ن تیدا شه و عمومه  که یان یه وابیقی تاریخی و سه رھات  سه به. وی دا تی میللین ده کییهدارای مال

 ]9[''.یدا بکات وان دا په تی ئه ی میلله بناغه  له

  و خۆپیناسه ویش خۆبینین  شار داوه، ئه تی خۆی حه ستیکی تایبه به مه  و دانه ر کام له پشتی ھه  له.  وت نیه که ھه کی به یه دا دیارده یه  مژوویی  و رۆژه له  واوه ن پشه الیه له  وه ته ک نه کردنی کورد وه  پناسه
 ن؟ یی کورد پک دنن کامانه وه ته ی شوناسی نه مایانه و بنه ؟ ئه کانی کوردبوونمان چیه یه ندی تمه کین؟ تایبه  بوو بۆ پرسیاری ئمه مک وه  یه م پناسه ئه.   وه ته ک نه ک یه وه  کردنه

   له.  ئاراوه  دته  وه ته ت بوونی نه وه ده به  وه شه و لره نرخاندن   یی دته وه ته تی نه وه زراندنی ده ی دامه ردی بناغه و به  تی ڕه کی بنه یه  پویستی  وه ته دا، بوونی نه  یی وه ته تی نه وه ی چ کردنی ده پۆسه  له
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 ی کورد کشه  وه یه و پناسه ئارای ئه  ڕگای ھنانه  ویست له یه وا ده پشه.  یه نووسی خۆی ھه و مافی دیاری کردنی چاره یی  وه ته تی نه وه ش مافی پک ھنانی ده و بۆیه  یه وه ته کورد نه  یه وه و خویندنه ئاکامی ئه

نووسـی  و چاره  سیمبول  ک زمان، مژوو بوا به لکی وه فاکتۆرگه  ستن به پشت به  و به کوردستانی ناوه  ھۆی بوونی نیشتمانک که ک به یه وه ته نه  لره  واته. گرێ بدات  وه یه  یی وه ته ریی نه روه ی سه له سه مه  به
 .وێ که ت ده وه پش بوونی ده وه  وه ته و بوونی نه ئاراوه  یی کورد دته وه ته تی نهوه وا، پویستیی ده ک پشه ی وه شاوه رکی لوه و بوونی ربه  ی پویست و نواندنی ئیراده  ش ھاوبه

ئیعالمـی   ر تـا پـش لـه گـه ئه  و ناسیۆنالیسـمه ئـه. یشـت گهرزی خۆی  به  ره ی ھه لوتکه  ندان به رۆژی دووی ربه  وپش چوونی له ره و به  کامول و ته  شه رووی گه  ناسیۆنالیسمی کورد له: بینین ک ده وه  م جۆره به
  هل. یشت رزی خۆی گه به  ره ی ھه پله  خوازیی کورد به وه ته ندان ئاستی نه ربه ی2رۆژی   نواند، له ی کورد، تکۆشانی ده وه ته و ب مافیی نه  ی که داگیرکراویی وته  دژ به  ستکارانه رھه ک بزاڤکی به جمھوری وه

ر  گه جۆریک ئه به. یی بوو بۆ کورد وه ته ی نه وره رخانکی گه رچه تای وه ره و سه سپک  ده  مه ئه. یی وه ته ریی نه روه ستھنانی سه ده و وه  ت بوون وه ده می به رده سه  ، پی نایه وه سکارانه رھه و به  ری ماوه بزاڤکی جه
 . کرا لی کورد دا ھات، پشگیری ده ر گه سه ی به چۆکردنانه و قه  سات و کاره لک له گه  ، له مابایهژیاندا   له  بیتوانیبایه  م کۆماره ئه
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 ری وھه حامید گه

 

 ت ئـافره  بـه  جـۆره و لـه مـافکی کۆن، ڕسای ی گوره به وتاندا ی ربهزۆ  له ئستاش. بوو نه دخوازی کوڕی ڵ گه له ندیی یوه په پکھنانی مافی کچ کاندا کۆنه  مه رده سه  له
 .  یه ھه کراوی ڕواننه چاوه و توند سزای و ژمررت ده  رانه ڕیسواکه و  وره گه تاوانکی  به  یه دیارده و ئه و نادرت

 ).1( رگیراوه وه زتایم نییویۆرک ی ڕۆژنامه  له  که  وه خواره ی رھاته سه به م ئه  نه بده رنج سه

 ڕوانه چاوه ڕۆژ  به و و شه  به و ژی ده دا" غادیر ئه" شاری  له ماسی ی وه کۆکردنه کی یه کارگه شداری و بچوک ژورکی  له.  ه"راکیش مه" وتی رمنی شه و جوان کچکی شیده ڕه(*
 .)بدات کارکی ی که نکاره خاوه و بت ماسیگرتن پاپۆڕی  که

 ، وم ناخه پویست ی ڕاده  به رچی گه ئه: (ت ده و زانت ده خت خۆشبه مرۆڤکی  به خۆی ، ساه 23 نی مه ته  که و شدا وه ئه ڵ گه له. کات ده  دژواره  کاره و ئه ڕۆژکدا،  له دۆالر پنج نیا ته رگرتنی وه بۆ  شیده ڕه
 . دلره و رز به  نگی ده م به ،  کزکردووه خۆی ری سه  که  کچکه ی وته  مه ئه.)  یه ھه م که مناه یخۆراک بۆ م پاره و وتن خه بۆ کم جگایه ،  وه به ر رامبه به م به

 پیاوک ی نیوه  به و ژمررت ده پیاو ی نیوه  به ت ئافره راکیش مه ئیسالمیی یاسای ی گوره به.  بووه  ئاواره و  ماوه نه بۆ ئاسایی ژیانی دا، راکیش مه ک وه ئیسالمیی گای کۆمه  له! کردووه شوونه دایککی  شیده ڕه
 دژوارتـر  وه لـه. ریبکـات ده خۆی مای  له و بدات قی ته ئاسانیی  به گیروگرفتک ھیچ ب به توانت ده مرد م به بکات، شوو ناتوانت ی، که خزانه پیاوکی ندیی زامه ڕه و ڕدان ب به و بت پده میراتی

.کرت پده بزیی زیادتر ش وه له! ببت منای کردوو شوونه تکی ئافره ر گه ئه  که  یه وه ئه
 کوشـتنی ی شه ڕه ھه ر به  هون که ده  کچانه  جۆره و ئه جار ندک ھه. کرن رده ده ماڵ  له کراون، بئابوو  که  وه دیده و له کرابت، بۆ ستدرژییان ده یان بت، م که زۆر نیشیان مه ته ر گه ئه ت نانه ته سکپ، کچانی

 . نن دایانده تاوانبار  به و نناکه  کچانه  جۆره و ئه پشتیوانیی کان خرخوازه و نی ده مه  ڕکخراوه و ت حکومه. براکانیان

 نازانن ت نانه ته ، شیده ڕه ک وه ژاری ھه و ن مه مته که تانی ئافره م به ن، ببه رخۆیان با له مناڵ  هپار  به توانن ده ند مه وه ده و وار خونده تانی ئافره  نده رچه ھه.  نیه ئاسان کارکی و  یاساخه مناڵ باربردنی له
 تکاریان خزمه  که  لکراوه ستدرژیی ده  وه خزانکه وڕیک ن الیه  له ت ده. نات خۆی ی که خزانه ناوی که  نیه تکئافره نیا ته  شیده ڕه  دیاره. ن بارببه له کانیان مناه  که ڕن بگه دا جگایانه و ئه دوای  به چۆن
 نوست ده کان قامه شه  له ماسی، ی کارگه  له کارکردنی  رله به. وه ماه بۆ  وه ڕته گه نه  که یاندبوو پیاناگه ی براکه و باوک. بکات کوێ  له ڕوو ی که مناه باربردنی له بۆ زانی یده نه.  کردووه ریان ده دواتر و  بووه

 . کرد سوایده و

  بـه دان پیـاوان ئیسـالمییدا وتـانی ی زۆربـه  لـه: (ت ده کان کگرتووه یه  وه ته نه ڕکخراوی کردنی رده روه په و زانستیی نگیی، رھه فه ی ه کۆمه" یۆنسکۆ"  له تان ئافره مافی بواری  له پسپۆڕ" یامزانی مارسیلیال"
 .)نانن کاندا  کردووه شوونه  سکپه  ته ئافره بوونی

 رانی تیـده یارمه م بـه ناکرـت، بـۆ تگوزارییان خزمـه کی پویسـتییه  شنه چه ھیچ و  نیه  دایکانه و ئه نایاسایی منانی و زوگورتی دایکانی ر سه له ئامارکیان ھیچ ن ده ت حکومه ستانی ده کاربه راکیش، مه  له
 گادا کۆمـه  لـه کانیان مناـه و  دایکانـه و ئـه  کـه وه یـه ڕوانگه و لـه.  ندووه سـه ی ره پـه ژار ھـه و زوگـورتی دایکـانی ی ژمـاره ، شـاران بـۆ تـان ئافره کۆچی و کان شاره ی وه بوونه هور گه پی به پ ن ده تی یه کۆمه
 .ن که ده سکس فرۆشتنی و سواکردن  له ڕوو ناچاریی  به شکیان به ، وه خرنه دورده

 ،"کازابالنکا" البیضاء دار شاری کانی ڕۆژنامه ڕابوردوو سای.  وه بدۆزته کاندا پارکه و قام شه  له مناڵ که  ئاساییه کی یه دیارده پۆلیس بۆ ش وه ئه ن، ده فده کانیان نایاساییه  مناه تان، ئافره ی ۆربهز  دیاره
سـتکی  ده کاربه  ی وتـه  بـه. جبھن وێ بـه کانیان لـه ، مناـه خۆشـخانه جھشـتنی نه دایکـانی زوگـورتی کـاتی به  که  ش ئاساییه وه ھا ئه روه ھه.  وه ته منای ساوای دۆزیوه 364 پۆلیس پارساڵ  که یاند ڕایانگه
  تیویی ھه  به ،Adoption  بگانه منای کردنی خو به ناوی  به شک به ورئانداق  له  که سنت ده ره په کاتک  که گرفته.  فدراوه منای 60خوکردنی  ریکی به خه" غادیر ئه"ی شاری  خۆشخانه یی، نه ناوچه
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 :ت ده Edbouche"  ئدبۆچه  موجابه" خاتوو. کرن خوده به کاندا تیوخانه ھه  له ، وه لناکاته الیان س که  که ی منانه و ئه ی زۆربه ئاکامدا  له.  ونجاوهگ نه

  کـه ی وه ئـه ک وه کـات، ده وت سوکه ھه  ڕیاکارانه ، زوگورتی دایکانی  به ت باره سه و دا لره م به کات، هد تیدان یارمه باسی وامیی رده به  به ت حکومه  که ئیسالم ئایینی ی تاریکانه  نه الیه و له  ککه یه  وه ئه( *
 .)بن شفرۆش له  وانه ئه

 و رجیی خـه  کـه  وه تـه کردووه ژار ھـه و  زوگـورتی دایکـانی بـۆ غادیر ئـه  لـه منـانی نایـابی کی یـه باخچه و ئـه.  وه تانـه ئافره مـافی رانی پـارزه ڕیـزی  چوومـه ، بدادییـه و ئـه بینینـی  بـه ت ده  ئدبۆچه خاتوو
 .کرت دابینده  وه سویدییه خرخوازیی ڕکخراوکی ن الیه  له کانی پویستییه

 بـۆ و  دایـه سـاڵ 10-8 نـوان  لـه یان زۆربه نی مه ته و نازانن ژیان  به ت باره سه شتک  که وارن خونده نه و گوندیی کچانی یان زۆربه کات، ده دا گه له وتووژیان  ئدبۆچه خاتوو  که ی زوگورتییانه  دایکه و ئه
  به  ئدبۆچه. لکردوون ستدرژیان ده و  فریوداوه وانیان ئه  که ی پیاوانه و ئه یان بناسرن، تاوانبار  به بت ده  که کانن ماه بنه  وه ئه ڕاستیی به ئایا ت ده  ئدبۆچه خاتوو. کراون کان شاره ی وانه ڕه تکاریی خزمه

 :ت ده ، یه وه بوونییه توڕه  له  که رز به نگکی ده

 .)  وه ڕننه گه ده تان ئافره بۆ  که زارییه رمه شه موو ھه دا بواره و له و نازانن تاوانبار و رپرس به  به پیاو رگیز ھه دا لره م به(* 

 : ت ده ،  کردووه تانی ئافره ھاوکاریی یاساییدا تیدانی یارمه ندکی ناوه پکھنانی  له  که رمانساز ده پزیشکی Nousha Skali" سکای نۆشا"

 وتی سوکه ھه و  وه بته ده ڕووی ڕووبه نبارکتاوا ک وه لکرابت، سکسیی ستدرژیی ده  که تک ئافره ڵ گه له پۆلیس. تان ئافره ر سه بۆ سکسیی ستدرژییکردنی ده تی شکایه   داته ده رنج سه میی که  به پۆلیس( *
 )کرد؟ ده چیت کاندا قامه شه  له تۆ یان ؟ دابووه ر به له رگکت جلوبه چ: پرست ده لی. کات ده ڵ گه له

 یان بکات، قبوڵ ری ھاوسه  به تۆفیق  فاتمه  که  نیه  ئاماده ،"ی که مناه باوکی" ی که دۆسته. تبن ناوی  یتوانیوه نه ھشتا  که یه ھه مانگی وت حه کوڕکی کات، ده کار کدا یه واخانه نانه  له  که تۆفیق زرا  فاتمه
 وت نامه رگیز ھه: (گوتی و رمدا سه به ژاندیقی باوکم ت ده. نین ڕازیی وانیش ئه   که ن بده ڕی ی براکه یان باوکی بت ده ت ده ، وه خۆیه ناوی  به  که مناه ناونانی بۆ ویش ئه  .بت  وه خۆیه ناوی  به ی که مناه

  وه رئه به له.) کوژم ده شت که مناه و خۆت ، وه ماه بۆ وه ڕیته بگه تر جارکی ر گه ئه گوتی م براکه: (گوتی ، وه سییه ده کانی فرمسکه  که کاتکدا  له.) وت بکه   رامزاده حه  مناه و به چاوم و بتبینم تر جارکی
 . نیه پاشناوی و ناسراو نه باوک  واته ،" وادیه" نوسرابوو یدا که مناه ی اسنامهن  له

بوون  نه دا، ئاماده  ده ن نهکانی م پرسیاره  گرنگییان به  چونکه  تانه و ئافره ئه.  یه یان ب شووکردن منایان ھه زۆربه! ژین ژورکی پیسدا ده  ت له ئافره 50 ی نزیکه کات، لده کاری  شیده ڕه  که ماسیدا ی کارگه له
 . پاشناوی خۆیانم پ بن  که

نـاوی   سـاڵ بـوو بـه 23نی  مـه ککیان ته یـه  تی تر و س منای خـۆی کـه ڵ پنج ئافره گه له.  وه رزکرده ستی به خرھنانم ده ستی به به مه  ی ماسی داپۆشرابوو، به که پوله  ستی به ، ده ساه 45تکی  زارا ئافره
 .) ستدرژیی لکردووم زۆر ده ی شار به که گۆڕستانه  له  که  ریبا کچی پۆلیسکه ھه: (ت زارا ده. ژیان ژورکدا ده  کرد و له وش کاری ده ر له دایک ببوو، ھه دا له یه و کارگه و له" ریبا ھه"

 .  ی شار کراوه وانه یداکردن ڕه په بۆ پاره   وه ش ساییه نی شه مه ته  له. تی نیا خۆشیی ژیانیه ی ته که کات و کچه ی ده هک کچه چوارسانه" ھیبا"بوونی    ست به ھه  وه مبارییه خه  ڕوخساره  شیده به ڕه

 ریی خزاندا  کانی ھاوسه ندییه یوه ی په وه ره ده  تک له ر ئافره گه ژین و ئه هدا د و دۆخه شوازی جیاواز له  تان به موو وتانی ئیسالمییدا ئافره ھه  کوو له ، به وه راکیش ناگرته تانی مه نیا ئافره ته رجه  لومه و ھه ئه
 ).2(یان کچن%99   درن که مناڵ فده 16550  کانی پاکستان، سانه وره گه  شاره  له  ککه یه  که" راچی که"  له. ن که ڵ ده گه وتی له سوکه ھه  و جۆره ر به دایک بووبت، ھه  له

سـکی تـری  که. ی بۆیـان دیـاریی کردبـوو کـه خزانه  پیاوک که  کردن بوو به تاوانی شوونه.  بووه" ئوردن"ی وتی  ساه 23فات کچکی  ره عنا عه ڕه.  چۆن کوژراوه  بگرن که" فات ره عنا عه ڕه"داستانی   گوێ له
  که  وه ڤزیۆندا بوکرایه له ته  له  ی که واه و ھه یاندنی ئه ڕاگه  م به جھشت و ڕایکرد، به ی به که وان بۆیان دیارییکردبوو، خزانه ئه  که  وه سکه ست که ده  خۆی بداته  بوو ئاماده نه  م چونکه ویست، به خۆشده
 ).3(کوشتی و نا پوه ی گولله پنج ی براکه دا 1997ی ئاگۆستی سای  19  ی له وه نهڕا چی ڕۆژک دوای گه ، که وه ماه  وه ڕایه وه، خۆی ئاشکرا کرد و گه ماه  وه ڕته ن و با بگه ی زۆری لناکه که خزانه

  وه لـه  سـیان کـهی دراو ساه 19ڵ کوڕکی  گه ندیی له یوه دوای په  زیزه عه.  یه وتووه کۆن و پاشکه  یه و دیارده کی تری ئه ی باکوردی کوردستان، قوربانییه ساه 14 کچکی Azize Tumbul " تومبول  زیزه عه"
  کراو له ڕواننه کی چاوه یه شوه م به  به! وه ی بسنه که ر خزانه سه ر له رمھنه ی شه ه کاناکی ئاودرییدا، په  خنکاندنی له  ی شار تا به وه ره ده  برته ده  وه برایه  ن دوو الیه  ستدرژیی ل کردبت، له چوو ده ده

 19  زیزه کوڕه ئاودادانی، براکانی عه  به  رله ڕۆژک به. بت رگ ڕزگاری ده مه  بیستن، له و ھاواری ده  نگی قیژه ده  که  که تی جوتیارانی ناوچه یارمه  کات و به ڕزگارده  که ئاوی کاناه  کی دوردا خۆی له یه ماودا
 ). 4(کوشتیان و  گولله ر به  دایه شاردا پانی گۆڕه  له یان که ساه

 شـیعرکی  وه یانه که شـاره ڕادیـۆی  لـه  کـه بـی  وه تاوانـه و بـه خـۆی ی که سـانه 10، ملی خوشـکه  ساه 11 کوڕکی  ساته کاره و رله به ڕۆژ دوو بینرا، ده دا شاره و ئه پانی گۆڕه  له  که بوو نه ک یه نمونه  تاکه  وه ئه
 یاسا ی گوره به تورکیا  له  که شدا وه ئه ڵ گه له. بی ریان سه ی، که مرده  له ئیزن رگرتنی وه ب به ما سینه  چوونه تاوانی به  که بوو سان 12 ژنکی Hatice"  دیجه خه" ھا روه ھه. کرابوو ش پشکه ی عاشقانه

  جـۆره و ئـه گشـتیی به تورکیـا رانـی دادوه  چونکـه! نـاکرن زیندانی زیادتر ساڵ ش شه  له  انهکوشتن  جۆره و ئه رانی نجامده ئه م به ، رگه مه ی سزاکه و ژمررت ده زن مه تاوانی  به و  یاساخه  کوشتنانه  جۆره و ئه
  نه خه ئه  که تاونه خت، سه سزای  له ازبوونرب ده بۆ گشتیی  به کان خزانه ھا روه ھه. ن ناده ختیان سه سزای ش وه ئه بۆ تی، ریه پکھنه ڕوو ڕووبه نی الیه  که بینن ده دا رانه ھانده کی یه دیارده ر رامبه به  له  کوشتنانه

 وتـانی  لـه وامیی رده بـه  بـه بت، ھـه  وه دیاردانـه و به ندییان یوه په گشتیی  به  که ی وه ئه ب به ساتانه کاره و ئه ).5( وه نامننه زینداندا  له زیادتر ساڵ دوو  له  وه میانه که نی مه ته ھۆی  به و بچوک برای ملی
 .ون که رچاوده به اتریشد

 یی وه ته نونه شی به ،1999 فبرواریی می که یه ،  ممه شه دوو تایمز، نییویۆرک.  رگیراوه وه غادیر ئه ی ڕۆژنامه  له.  راکیشه مه  وه ئه ، زاریی رمه شه نک مه ته ستدرژیی، ده دوای ،Marlise Simons وتاری -1
 .YNE 4 A ی ڕه الپه ،

2- Goodwin Jan. Price of Woman, Boston, 1994. p. 64. 

 .  رگیراوه وه موسومانیی و موسومان 615 ی ڕه الپه  له ، فارسی  ی گه به

ئۆڕگـانی فیدراسـیۆنی " ھمبسـتگی"ی گۆڤـاری 14 ی ڕه الپـه" گویـان کم اعظم" وتاری  له و تی ریه رھنه ده Shelly Saywell  که" ناموسیی سزای" ناوی  به  دۆکیومنتییه فیلمکی  زانیارییه و ئه ی رچاوه سه -3
 . رگیراوه وه 2000مای سای  81  رانی ئرانیی ژماره نابه ریی په رانسه سه

 . هی وه کۆه یان به ماه فی بنه ره باری شه ک ڕابوردوو، کۆه تان وه تورکیای مۆدرندا ئافره  ، وتاری له 2000ری  مبه ی سپته10ینجلس تایمز ،  لۆس ئه -4

 . ڕه مان الپه ھه -5
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  بی نه  ق فه سامان

 

 س بكه ق فایه. بزانین  نگی پشه  به دا  كوردی  بیاتی ده ئه نو له  ناسیۆنالیستی  گوتاری  وروژاندنی  بواری له مرد پیره و  كۆیی  قادری  حاجی  شانی شانبه  یه وه ئه  شیاوی كه  رووناكبیركه شاعیرو س، بكه ق فایه 
 جیھانـدا  بیاتی ده ئـه  ئاسـتی له گومـان  دابـا،ب ئاكادمیـك  خوندنی به  ی درژه ،... و  كركاری و فرۆشتن  ره جگه  جیاتی له  كه ستاندبا نه  ل  ی ته رفه ده و ئه  ژاریی ھه ر گه ئه

 دیار جیھاندا  قوژبنكی و كون موو ھه له مرۆڤــ  ایئالیدی فكرو ر سه به  پی¬شون و  ری كاریگه  فیخته و ھردر ك وه ئامانی  ناسیۆنالیزمی  نگی پشه  رووناكبیرانی  ی ھاوشوه
 و بكـا  ی ره قـه چه دا  فیخته پاشان ھردرو  ھزری  له  رۆمانتیكی  ناسیۆنالیزمی  له شنك چه  كه رك ھانده  به بووه  رانسه فه ن الیه له ئامان  خاكی  كردنی داگیر ر گه ئه. ما ده
  تووشی كوردیش  تی میلله  كه  ی ته قاره ھه و ئه و دراوسكانیدا ر سه به كوردستان  كردنی ش دابه  شوه مان ھه به ، وه بته بو دا ئامان  كانی تاكه ووم ھه  كانی ماره ده و گ ره ناو له

  ب بیاتدا ده ئه  بواری له كورد  ناسیۆنالیزمی ، وه رۆمانتیكه و  حماسی  وه باره ھندك له ت نانه ته و گرانه خنه ره  كی یه روانگه  به  كه  داوه ھان  رووناكبیری شاعیرو  سی بیكه ھات،
 . وه ھته نه ن خاوه

 نگتر دره دراوسكان ڵ گه له راورد به  له كان یه ئامانی كوو وه ر ھه كورددا نو له  تی وایه ته نه  ستی ھه  كه  گرتوه چاو به له  ی راستییه و ئه  ئامانی  رووناكبیرانی  ی ھاوشوه س بكه
 . بووه  شواوی به ك یه تاراده  شی كه بوونه یدا په و بووه یدا په

  خـۆی كان جۆره لـه جۆرك بـه  اوییهشـو و ئـه شـاعیریش  سـی بكه  الی ، وه راوزه پـه  نـه بخه  ری روشـنگه و  رایی گـه تـاك  ئامـانی  ناسـیۆنالیزمی  نگی پشه  رووناكبیرانی  كه  ی وه ئه  ھۆی  بۆته  شواوییه و ئه ر گه ئه
  ھاتووه ل  وای و  رۆچووه قورسدا  كی داماوییه و  ناھومدی نو  به  وانه پچه به تریشدا  تی حاه ھندك  له و  وتوه ركه ده ر ده به راده  له  كی یه ماسه حه و رۆمانتیك  كی یه شوه  به تدا حاه ھندك  له و رخستوه ده
 .بكا  ی كه وه ته نه  ی لۆمه  وه ییه توووڕه  به گكان كوو وه  كه

 .ین كه ده ك یه نموونه ند چه به  ئاماژه دا لره ین، دیارخه روونتر سدا بكه  ناسیۆنالیستیی  شعری  له  نشوییه ورازو ھه و ئه  ی وه ئه بۆ

 ز كاغه ر سه  بخاته  ساده  زمانكی به  ی كه وه ته نه  كانی تییه یه كۆمه و  سیاسی  كشه باتكارك خه ك وه كو به نشین گۆشه  رووناكبیركی ك وه ك نه س بكه  كه  كردووه¬وای  كوردی  ی گه كۆمه  وتووی پاشكه  بارودۆخی
 :دا ده نیشان  ی وه ته نه  ی ئیراده  به  خۆی  ندیی ڕمه باوه  ڕی په و ئه دا شعره م له  ونه بۆ ، وه بكاته بوو ره قه كورد  ناسیۆنالیستیی  گوتاری  كانی یه بۆشایی و لن كه  له شك به  ی مالینه لھه قۆل و به و

 
    مین زه  رووی ر سه  می عاله بۆ كرد  ئیسپاتی كورد ومی قه

 بژین ست ربه سه  ب ئه رھه مانن قاره  تكی میلله

 نیشتمان  خۆیی به ر سه  ی رگه له  الوی  ت میلله

 نین پكه و  نده خه  به م ده ترس،  ب ، سدارهر به  هبت

  رێ به ق شه ر ھه  دوژمنی با ، ژی ئه ،  نامرێ وا ومی قه

 تین مه  زمی عه  نی خاوه ، رده به نه  ی رۆله  ساحبی

 كا ئه خت به نیشتمانا  ی رگه  له  گیانی  یسه كه و ئه

 رین به  وسی هفیرد  له وا ، ھیده شه مردوو، ن مه  پی

  یه نی  باكی ن یه تعی قه مردن  له ، رده مه كورد  الوی

 "بین ر سه بۆ نر  رخی به" راسته ، پشینانه  ندی په

 كان الوه  ی ئه:   ئه  حزوونی مه  به دیسان ن ته وه وا

 !گرین و شین  تی سیه به لوولن، مه و مات وا چی بۆ

  زووه تاكو  ت ھیممه  ی ده سا ، تكۆشانه  رۆژی

 !ربچین ده  دیلی  له و  ب جاتمان نه  ته حاه م له شكو به

 ن كه ئه پ گیرفان و ورگ ریكن خه س كه  ندێ ھه  رچی گه

 رین رسه سه ر ھه رین، سه ر سه  ننه ئه ر سه م خه  ب  به و شه

  ب ھه  خۆی  وتی و وم قه  می خه دائیم  ب ئه پیاو

 نین  خاكه م ئه  ی وه نه حاشا من خه  ب  ی سانه كه و ئه

 و بات خه و ری روه نیشتمانپه  ریبازی ئاستك تاچ  كه  ستراوه به  وه وه به ت میلله  یی وره گه م به ، گۆڕه نه س بكه  الی ن ته وه  پیرۆزیی
 . وتانه فه و مان نه  شایانی ت میلله  وه ئه  یری غه و كا ده و یره په نیفاق  له  وه وتنه دووركه

  كی یه خنه ره  كانی شعره  ڕۆكی ناوه جار ھندك  كه  كردووه وای ش مه ئه و داناوه س بكه  روونی ده   باری ر سهله رچاوی به  كی رییه كاریگه شوین و كات كان مرۆڤه موو ھه كو وه پكرا  ی ئاماژه كو روه ھه  وه ئه  ڕای ره سه
 : سه بكه  ی تیانه تایبه  ته حاه  جۆره و ئه  ی لوتكه  وه خواره  ی شعره و ئه.  بكش دا س بكه  ی كه مه ه قه ر سه به باڵ  یی نیچه  نھلیزمی  له ك تارماییه و  بگرێ  وهخۆ  به  ناھومیدی  به ڵ تیكه

  یه بگانه  ری نۆكه د، قسه مه  ناگاته د به ئه كورد

  یه النه  ب وا  بۆیه ك، یه ڵ گه له دوودن،پیسن

 ن ده ئه وڵ ھه ر ھه  كتری یه  مانی نه بۆ تكن میلله

  یه ئانه  یدای شه و شت  درشتی و ورد م كه داخه

  یه نی  باوی ك یه ڕڕه زه عاریف مه و عیلم و ت نعه سه

  یه جامانه وو فته چه نھا ته  به الیان  تی پیاوه

 ن كه ئه ت كوردیییه  باسی قوسوورن،  بی زل  ی قسه بۆ

  یه شتانه  ی قسه یا ، بۆچی  خورمایه ت كوردییه
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 گا ئه ئیستقالل  به چۆن خالق ئه و عیلم  ب  تی میلله

  یه ردانه مه  تی ھیممه  ققی ره ته و  رزی به  ی واسیته

 ت میلله  له داوا وام رده به كانیدا شعره  له ندك ھه  له  ربۆیه ھه.  ژمرێ ده  كی خه  ی وه كردنه بیر  كای و كرچ  ی نیشانه  به و  گرێ ده  خنه ره  توندی به  گه كۆمه  وستیی ھه  ب ئاكامدا له و  ڕی خۆشباوه له س بكه
  وه ئـه  ڕوانی چـاوه  ماشـاچی ته ك وه ر ھـه نیا تـه  كه  ی تانه میلله و ئه  كه  وه كاته ده ئاگادار  راستییه و له وان ئه و ن بكه خۆیان  پراكتیكی و وه كرده و ت ھیممه و ئیراده ر سه له حیساب شتك موو ھه  له پتر  كه كا ده
  پرنسـیپه و ئـه  قـی زه  بـه  وه خـواره  ی شـعره و لـه و نـابینن  وه خۆیانـه  به  ری وه خته به و  رزگاری  رووی ھیچكات ، بن  دی وه بۆ رییان وه خته به  ونی خه و  ب  وه دووره  كی ئاسۆیه  له خش به مژده  ستكی ده  كه ن كه ده

 : ربیوه ده  ی یه لۆژیكی

 

  ب ئه ست ربه سه  كورده  مجاره ئه ن ئه ق خه و بالوه نگ ده

  ب ئه ست چاوبه درۆو  وایه الم له بین ن، ئه  چی

  چی كه و كرد  جروبه ته ت سیاسه جارمان زار ھه د سه

  ب ئه ست رمه سه ھا وه  فیشای  به زۆرمان ش كه ئیسته

 ن هبگ  ت ئیتر  یبه عه.  نرێ سه ئه ؟ درێ ئه حوقووق  ی كه

  ب ئه ست ده  ب وا  ومی قه  سیبی نه چۆن  خۆیی ربه سه

  ب  نده به ر ھه  ب ئه دنیادا  له جاھیل  تی میلله

  ب ئه ست په و دیل  ومی قه  بای  به خشت ر ھه  ری نۆكه

 

 و ئـه  ھای بـه له رزگرتن و  ب ده  تووشی باتدا خه  كۆڕی له كورد  تی میلله  كه  ی زینانه دته  برینه و ئه  كردنی ساڕژ  ی رگه  تاكه  كه  وه كاته ده دووپات  وه رئه ھه  وه زیندانه  سی فه قه پشت  له شدا پناوه و له ر ھه
   بوێ  ئازادیی لك گه"  كه  راستییه و ئه ر سه  خاته ده قامك و خۆردان ر به و بات خه  له  یه وه بوونه نه سارد و تكۆشان  به  دانه  درژه ، داویانه ئازادیدا  پناوی له نیشتمان  خوباتگری  الوانی  كه  ی رییه وه كوره

 

 : وێ سره نه ت قه و" بدا ش ئازادییه و ئه  نرخی  ب ده

       وه وته كه بیر تم شوه و تۆم  فتوونی مه ن ته وه  ی ئه

  وه كۆته و وق ته  به  پ ت، ساره ئه و  ندیی به  ختی وه

  ی گه نه  ت وا بووم، نه غاف تۆ  فیكری و زیكر  هل من

  وه بردۆته بیر له  تۆی ت زیلله و دان ھه  ت و پس حه

  واحیده و كان المه و ریك شه  ب  ی خودایه و به

  وه كردۆته  ئاگری دما  له  وع نه تۆ  شقی عه

 ر سه  بژنته  ئاوی ساڵ زار ھه وا  ئاگركی

  وه كوژته نه د به ئه تا  ی بسه و  كپه گو ت قه

 ن ته وه توخوا  ی كه نه خۆت  ساسیی كه و  حزوونی مه  باسی

  وه كولته ئه م كه زامه و برین  باسه و به  چونكه

  به ھه ر سه و  نه پكه  ی ده ، ی كه به تا  مینی ماته

  وه گرتۆته  می عاله وا تت شوھره ، خیربه موفته

 تۆ  پشتیوانی  بۆته ت عاده سه و،الچو  تی گبه نه

  وه وشته دره ئه ، رزه به  ی فریشته و خت به  بی وكه كه

  زامی  ستی ده  دیلی و لیل زه  ینكه به  رچی گه

  وه بته لك زت ناحه مجا ئه  شادیته  تی نۆبه

  یه نی  كی كه دا سره عه م له م ده به ت ییه میللی  الفی

  وه بته ئه ر ھونه  گۆی ت ھیممه به ر ھه ، وه ھه  ڕۆژی

ت كه والده ئه شوكر د سه  سووره جه ند چه ، قوسووره  ب 

  وه تلته ئه چۆن  یری سه خونا  له تۆدا  ڕی  له وا

 جارانتم  ی كه ڕۆه ر ھه  ده مه  ل م عنه ته ، سیه به

  وه كرته ده وپم ست ده تاكو ھه  ب حیلمت  ھنده

 بدا ستم ده خودا ر گه  ب  تی پیاوه  تیر شه  رته شه

 . وه پته ژر  مه بیخه  گه سه كوو وه م كه ت په دوژمنت

 

 ریم كه ال مه  دی محممه  ركخستنی س، كه  ب  دیوانی:  رچاوه سه

  وه بۆته بو دا کوردستان ی رۆژنامه ی 522  ژماره  له  وتاره م ئه: تبینی

 
 کوردستان و کورد
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 ل ویکیپیدیا، ئینسایکۆپیدیای ئازاد

 
یـی ل ھنـدک بسـتندا پرەی سـندووە و وتـانی زاراوەک لم دوای. میسـرو وتـی  ئاسـیااوای ئـجوگرافیی بریتـی ل وتکـانی باشـووری ڕۆژ وچیکیڕۆژھتی ناوین یان ڕۆژھتی ناوەڕاست نا

وەکـوو ھاوواتـایک بـۆ ڕۆژھتـی نزیـک، ل برامـبر ڕۆژھتـی دووردا بکـار  تنانت ھنـدجار. گرتۆت خۆ باکووری ئفریقاشیو  ئاسیای ناوەڕاست، قوقازو ناوەچکانی  پاکستانو  ئفغانستان
 .دەبردرێ

بگشتی، ئم زاراوەی ھر ل سرەتاوە مژاوی بووە و تا ئستا ب ناوچیکی جوغرافیایی ک ھمووان ل سـری 
  .کۆک بن پناس نکراوە

تـی نــاوین بـریتین لکانی ڕۆژھرەکییسـ رەبـی: زمـانشــارە . ئاسـووریو  عیبـری، کـوردی، تــورکی، فارسـی، ع
 .بغداو  تاران، ئستمبوڵ، قاھیرە: گورەکانیشی ئمانن

 ەی ڕۆژھتی ناوەڕاستزاراو
 نــاونراوە ل یم نــاوچن، ئدا ھجــوگرافی و نــاوچل ی کت و شارســتانیانو وبــۆ ئ ئامــاژەی م زاراوەیئ
سردەمی دۆزینوە جوگرافیکان لالین شارەزایانی جوگرافیا ل سـردەم درینکانـدا، ک ئم نـاوچی النـکی 

 .نکی ھموو ئاین ئاسمانیکانشارستانیت مرۆڤاییتیکان وال
 زیاتر ل وە، کڕووی ئاسایش ل کانی جیھانتی ناوەڕاست بارگرژترین ناوچی ڕۆژھخۆوە  10ناوچ نگی بج

، وشڕی عراق ل عراقین لال کوەیتو داگیرکردنی  ئران عراقو شری  ئیسرائیل عرەببینیوە، لوان، شڕی 
بۆ عراق، و کشی ئتۆمی ئران و شڕی ئیسرائیل لسـر  بریتانیا و ئمریکاو ھاتنی ھزەکانی  2003سای 

، ناتوانرت پشبینی تواو بوونی شڕ لم ناوچیدا بکرـت ب ھـۆی لوبنانو شڕی نوان ئیسرائیل و  فلستین
 .ھیتیئو گرنگی ئابوری و ستراتیژییی 

ب خۆیوە بینیوە، و دانیشتوانی ب شوەیکی گشتی ب دەست ھژاریوە گیرۆدەن، زۆربی دانیشتوانی ڕۆژھتی  ئیسرائیلیو  عرەبڕۆژھتی ناوەڕاست ل مژووە دوور ودرژەکیدا چندین شڕی نوان 
) نوت( پترۆلۆر کمیان پشت ئبستن ب پیشسازی، و وت عرەبی پترۆلیکان ئابوریان پشت ئبستت ب ناوەڕاست پشت ئبستن ب کشتوکاڵ وەک سرچاوەیکی داھاتی گشتی و ژمارەیکی ز

ی ڕۆژھتی جیا ئکرنوە ب پشکوتنی پکھاتووی ئابوریان وبرزی ئاستی ژیانیان، ھتاکو ئستا ئیسرائیل بردەوام ناکۆکی ھی لگڵ وتکان ،کوەیتو  عومانو  ئیماراتو  قترو  سعودیوەک 
ئاشتیان وتنو ڕیکڵ ئگڵ ناوەڕاست لگتی لیئوردنو  میسری ھ. 

 زۆر گرنکی دەدەن ب تی ناوەڕاست کڕۆژھ ن لک ھتند دەونداو، چکانی کتو ک لندوت وەک ھکانینتنداو وک  وت تیایاندا بوەی نخۆوە بینی دوای دۆزینورەیان بکی گوتنشکپ
 وەیم شری، بسردەوام لیھۆی داواکردنی بدوب کان لشت وگوزاریورەترین شارە گگ ک لکی شت وگوزاری و زانستی و  بۆترخانی ئابوری و گژ وتووە لش کوێ پک لموو شتجیھاندا و ھ

 .تالرسازی و زۆر شتی تر
یشم کر ئسل یکان ناکۆکیان ھتو روەک زۆر لھ کناوچ می ئاو لک ل ییان ھشتی ناوەڕاست ککانی ڕۆژھتو. 

و  بحرەینو  یمنو  قترو  ئیماراتو  سعودی( نیمچدوورگی عرەبی، وتکانی ئیسرائیل، ئوردن، ئران، لوبنان، عراق، سوریا، تورکیا(وەڕاست ئکوت ئاسیاوە زۆربی وتکانی ڕۆژھتی نا
 ))عومانو  کوەیت

 
 وت و ناوچکان

 

 زمانی ڕەسمی دراو ختپایت ژمارەی دانیشتوان )²کم(ڕووبر وت 

 تورکی لیرە ئنقرە ٧٣،٩١٤،٠٠٠ ٧٨٣،٥٦٢ تورکیا 1

 عرەبی دینار منام ٦٥٦،٣٩٧ ٦٦٥ بحرەین 2

 عرەبی دینارکوەیت ٣،١٠٠،٠٠٠ ١٧،٨٢٠ کوەیت 3

 عرەبی ڕیاڵ مسقت ٣،٢٠٠،٠٠٠ ٢١٢،٤٦٠ عومان 4

 عرەبی ڕیاڵ دەوح ٧٩٣،٣٤١ ١١،٤٣٧ قتر 5

6 رەبی ڕیاڵ ڕیاز ٢٧،١٣٦،٩٧٧ ١،٩٦٠،٥٨٢ سعودیع 

 عرەبی دەرھم ئبوزەبی ٥،٤٣٢،٧٤٦ ٨٢،٨٨٠ ئیمارات 7

 عرەبی ڕیاڵ سنعا ١٨،٧٠١،٢٥٧ ٥٢٧،٩٧٠ یمن 8

 عرەبی شیکلی ئیسرائیلی نوێ غزە ١،٣٧٦،٢٨٩ ٣٦٠ غزە 9

 کوردی ،عرەبی دینار بغدا ٢٤،٠٠١،٨١٦ ٤٣٧،٠٧٢ عراق 10

 عرەبی عیبری، شیکلی ئیسرائیلی نوێ تل ئبیب ٧،٠٢٩،٥٢٩ ٢٠،٧٧٠ ئیسرائیل 11
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 زمانی ڕەسمی دراو پایتخت ژمارەی دانیشتوان )²کم(ڕووبر وت 

 عرەبی دینار عمان ٦،٥٠٧،٤٧٠ ٩٢،٣٠٠ ئوردن 12

 عرەبی لیرە بیروت ٣،٦٧٧،٧٨٠ ١٠،٤٥٢ لوبنان 13

 عرەبی لیرە دیمشق ٢٣،٠٢٧،٠٠٠ ١٨٥،١٨٠ سوریا 14

 عرەبی شیکلی ئیسرائیلی نوێ ڕام الل ٣،٥٠٠،٠٠٠٥ ٥،٨٦٠٣ زفی غربی 15

 فارسی ریال تاران ٧١،٢٠٨،٠٠٠ ١،٦٤٨،١٩٥ ئران 16

 تورکی ،یۆنانی یۆرۆ نیقۆسیا ٧٩٢،٦٠٤ ٩،٢٥٠ قوبرس 17

 عرەبی جونیی میسری قاھیرە ٧٧،٤٩٨،٠٠٠ ١،٠٠١،٤٤٩ میسر 18

 

 ڕۆژھتی ناوەڕاستی گورە

 

 زمانی ڕەسمی دراو پایتخت ژمارەی دانیشتوان )²کم(ڕووبر وت       

 ئرمنی درام یریڤان ٢،٩٦٨،٥٨٦ ٢٩،٨٠٠ ئرمینیا 1

 ئزەری ماناتی ئازەربایجانی باکۆ ٨،٦٢١،٠٠٠ ٨٦،٦٠٠ ئازەربایجان 2

 جۆرجی جۆرجی الری تبیلیسی ٤،٦٣٠،٨٤١ ٢٠،٤٦٠ جۆرجیا 3

 دوڕی ،بشتۆ ئفغانی کابول ٣١،٨٨٩،٩٢٣ ٦٤٧،٥٠٠ ئفغانستان 4

 بشتۆ ،ئینگلیزی ،ئوردو روبی پاکستانی ئیسالم ئاباد ١٦٩،٣٠٠،٠٠٠ ٨٨٠،٩٤٠ پاکستان 5

 ڕوسی ،کازاخی تینگی کازاخستانی ئلماتی ١٥،٢١٧،٧١١ ٢،٧٢٤،٩٠٠ کازاخستان 6

 ئوزبگی سومی ئوزبکی تشقند ٢٧،٣٧٢،٠٠٠ ٤٤٧،٤٠٠ ئوزبکستان 7

 ورکمانیت مناتی تورکمانستانی عشق ئاباد ٥،١١٠،٠٢٣ ٤٨٨،١٠٠ تورکمانستان 8

 تاجیکی سمونی تاجیکی دوشنب ٧،٢١٥،٧٠٠ ١٤٣،١٠٠ تاجیکستان 9

 ڕووسی ،قرغیزی سومی قرغیزستانی بشکیک ٥،٣٥٦،٨٦٩ ١٩٩،٩٠٠ قرغیزستان 10

 عرەبی دینار جزائیر ٣٣،٣٣٣،٢١٦ ٢،٣٨١،٧٤٠ جزائیر 11

 ئینگلیزی ،عرەبی جونیی سوودانی خرتوم ٣٩،٣٧٩،٣٥٨ ٢،٥٠٥،٨١٣ سوودان 12

 عرەبی ئوقیی مۆریتانی نواکشوت ٣٣،٧٥٧،١٧٥ ٤٤٦،٥٥٠ مۆریتانیا 13

 عرەبی دینار تڕابولس ٦،٠٣٦،٩١٤ ١،٧٥٩،٥٤٠ لیبیا 14

 عرەبی دەرھم ریبات ٣٣،٧٥٧،١٧٥ ٧١٢،٥٥٠ مغریب 15

 عرەبی دینار توونس ١٠،١٠٢،٠٠٠ ١٦٣،٦١٠ توونس 16

 فڕەنسی ،عرەبی فەنک جیبۆتی ٤٩٦،٣٧٤ ٢٣،٢٠٠ جیبۆتی 17

 ئینگلیزی ،عرەبی ،تجرینی نقف ئسمرە ٤،٤٠١،٠٠٩ ١١٧،٦٠٠ ئریتریا 18

 عرەبی ،سۆمای شلنی سۆمای مقادیشۆ ٩،٥٨٨،٦٦٦ ٦٣٧،٦٦١ سۆماڵ 19

 

 گرنگی نو دەوتی ڕۆژھتی ناوەڕاست
 ڕۆژھتی ناوەڕاست گرنگیکی گورەی ھی ل جیھاندا، ئویش ل دوو ڕووەوە

 گرنگی ئابوری
دا ڕۆژھتـی  سـدەی بیسـتل کۆتـایی . ئخمنرـت جیھـانی نوتـی پاشـکوتی  ٦٦%نوت تیایدا ک ڕژەی نوتـی پاشـکوت ل ڕۆژھتـی ناوەڕاسـتدا ب گرنگی ئم ناوچی ب ھۆی بوونی 

یم ناوچناوە، و ئم ھرھوتی جیھانی بکی نی ی سبۆ  ناوەڕاست نزیک وترەکی نری سوروپادابینکریکاو  ئمکگرتووەکانی ئی تـزی ئـابوری . یابانو  ڕوسیاو  وش وایکـردووە ھمئ ک
، لبر ئوە وت زلھزەکان کنداوی عرەبیڕۆژھتی ناوەڕاست ب زۆری کوتۆت وتکانی  ھندک ل وتکانی ڕۆژھتی ناوەڕاست کاریگریکی گورە بکات سر نتوەکانی ناوچک، نوتی

ئوی ک زۆر ت ناچیت، ل ھر  ئم ناوچی ئدەن، ک ئستا وت یکگرتووەکانی ئمریکا ئم ناوچیی کۆنترۆڵ کردووە، سیفتی تایبتی نوتی ڕۆژھتی ناوەڕاست ھوی دەست بسرا گرتنی
 .بیرکی نوت بکی زۆر نوت دەرئھنرت و پویست ب بیری زۆر و قوڵ ناکات

 گرنگی ستراتیژی
و ماناکی سرکردەی سربازی گرنگ ئگرتوە، ڕۆژھتی ناوەڕاست ستراتیژیکی بھزی ھی ل نو وتکانی دەوروپشتی، و ) استراتیجوس(ژی ل وشیکی یۆنانیوە ھاتووە ل وشی وشی ستراتی

ت و قاڕەکانی جیھانوان ویوەندی نپردی پ. 
 

 :  سرچاوەکان
 .١٤٨، الپڕەی ٢٠١٠ی سیاسی، وەشانخانی زانستگی کوردستان، ئحمد شبانی، فرھنگی زانست
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  سۆران. س. ح

 

   وره ناوی کوردستانی گه  به

  یان لـه ریشـه  بـ ، کـه  و  وشـانه چ ، لـه ده وه زمـانی کـوردی دا لـه  ماچ ،لـه.   ی جیھان ماچ کردنه کانی دیکه ته نه  کانی کورد و زۆر له  کۆنه  ره ھه  ریته داب و نه  کک له یه
  نگه ماچ ، ره  بیسترێ  ، پیان وتوه ده)  چه(ک  نگکی وه ده  شنه دا ، چه" ماچ کردن" کاتی   یانی چون زۆر جار له.   انهو و ئه"  گرمه" ، "   قه ته" ک  ، وه  یان  دایه که نگه ده

 ب ؟  واش نه

 

 : ک  ، وه  ویستیه ردی و  خۆشه وشی ، بگه ، دسۆزی ، بخه زه ستی به ربینی ھه ت بۆ ده رواه  پاکیان به  ، که  یه شنی ھه رچون  ب ، ماچ زۆر چه ھه

 .ماچی رامیاری       -1

 .مایی  ماچی سینه      -2

 . ماچی ئایینی نوان شخ و مرید و شت        -3

 . سوکار   ماچی دایک و باب و منداڵ وکه      -4

 . ستا   ماچی خودنکار و ماموه      -5

 .زگیران  ماچی ژن و مرد ، یا دو ده      -6

7-      ل و قسن   ی پیرۆز ، وهماچی جک ک . 

 .  وه که یه  به  ماچی دو موینه      -8

 .   وه که یه به  ماچی دو نرینه      -9

 .   یه ش ھه ماچی دیکه  شنه زۆر چه   -10

 

 ست و پا مـاج کردن و شتی وا  یا دهم وگووپ ماچ کردن ب ، کرێ یا ده ماچ ده

 

ک  و دروشـمی پـاکی  خۆشویسـتن بـ ، وه  گه توان به ، ماچ ده  وه زه ست و ئاوه ی ھه روانگه  له  دیاره
سو کـار  ، مـاچی ئـایینی ، مـاچی زانسـتی ، مـاچی ژن و مـرد و  ماچی دایک و باوک و  منداڵ و که

، رپۆرتهزۆر سهسمـاچی واش ھه. مایی ک ماچی سینه، وهبۆشهک لۆکهوهیهاچی واش ھهمـ. ک ماچی رامیاری ، وهگازگرتن خراپترهلهیهم ماچی واش ھهش ، بهماچی دیکهشنهزگیران و زۆر چهده
 . کرێ    ده  که  ماچه  خشکه  زۆرتر به  ، که) ت  ئافره(   ک ماچی دو موینه وه

بوانین ، مـاچ کردن    وه میه ش ساغی و ساخله ی له روانگه  ر له گه م ، ئه به. شنک پۆلن بکرن  چه  ناکرێ بهو   ک نیه ک یه جیھان دا  ھوموی  وه  ، زۆر  شت له  شتکی گشتیه  و بۆچوونانه رجۆن ب ، ئه ھه
بـاتی   کان ، لـه ک ژاپۆنیـه وه  بـۆ ونـه. م  بخـرێ  ـه هق کان ، له خراپـه  کۆنـه  ریتـه داب و نه  ک زۆر له وه  که  یه وه شتکی پویست دانانرێ و باشتر ئه  تا ، به خۆشی و په ی نه وه ک گرتنه یه ھۆی له  بته ده

 . دابی کوردی کنۆش بکرێ   ر به بگیررێ یا ھه  وه سنگه  ست به کرێ ده مـاچومووچ  ، ده

  یه ھه  که  وه جۆره تای جۆربه خۆشی و په نه  و گشته دا ، به مه رده م سه له  ، که  یه وه نه بیرخسته وه  پویست به
ریتی ماچ  ر داب و نه گه ، ئه  تای دیکه دان په ، و سه) سیل(  باریکه رده ، ده" ت  مه ھه"، " ئدز  "ک  ، وه

مـن    تـر لـه   تـوانن زۆر زانسـتیانه کان ، ده ، پزیشـکه  دیـاره. زۆر باشـتر بـ    نگـه نو بچـ ره  کردن له
ی مژودا ،  خانه ئاڕشیڤ و مووزه  ،له  سی دارهتر مه    م دابه بۆن و کارکی وا بکرێ ئه  م باسه ر ئه سه له
 . وت   واوی تۆماربب و بفه ته  به

ر ، پنـووس و  توانم بۆ راگرتنـی رـزی خونـه ده  دا نه رژینی قایم ب ، من لره بیالمان ، په: تبینی 
  زۆر له  ھنده  وانه ام ئه، چون دنی  پویستیشه  م و نه ل بکه زگیرانگه کیبۆڕد ، باسی ماچی ژن و مرد و ده

" ی  قسه  به  و پشم وانیه  وه یگرنه ر ده ، ھه  وه بگرنه  وه که یه خۆشی له بترسن نه  وه ر له گه ک نزیکن ، ئه یه
ر  بـا  و ھـه  ک القـه ی یـه ه منی بابرده  گا به ، تا ده"ن  تی  فیلیش  بکه زره حه"و  "  میسیو لوی پاستۆر 
  ھۆنراوه  له  نگه ره  ، که  یه وه ی من ئه م بۆچونه پشتیوانی ئه!!! وان   وه نه که رده یان ھهجۆر ب ، ماچی خۆ

،   تامازرۆیی مـاچ بـاس کـراوه   ت به باره ی سه نده وه ی کوردی دا ،ئه یت وبالۆره ، فۆلکلۆر ، گۆرانی  و به
بـۆ . دواون   ت نان وئـاویش نـه نانه ،  ته  نهال ، که  وره چه  نگوین ، موژ،  کولره ھه  ت به باره سه  ھنده
  ، کـه" کـۆنی ماچـان"ناوی   به  یه ردک ھه وبه ، پله) پیرانشار(کن شاری خان   ، له  بیستوومانه   ونه

  چنه ده  کچان که" نی ،  ک وته ن زیره سه ستا حه ، تا بتوانن  ماموه  شارداوه وێ خوان حه کوڕان چوون  له
  میشه ، ھه  سوود و قازانجه  ن بازرگانی ماچ ، زۆر به ربگرن ، چون ده ماچیان ل وه  دو دانه  و ماچه باتی ئه  ن و له ویان  بکه ی پته دا ،  ماچکی  کوردانه  ره به نگه ته   و کۆنه ، له  وه و دنه" ندۆک  مه
 !!!. گری  رده ی ، دو ماچ وه ده ماچک ده  که

 .    ش ساغیه رچون ب ، ماچ کردن دژی له نا ھه م ، ده ی خۆش و سیرینتان بۆ بکه ڵ داوای چاوپۆشی دا ، تۆزکیش قسه گه پم خۆش بو له

 22/5/2708  -تاران 
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  وان و مژوو نووسی ناوداری کورد ر، زمانه نووسه ھبی توفیق وه مائاوایی  یادک له  
 

 لیب  بدولموته عه: نووسینی

 

 . دایكبووه شاری سلمانی له دا له1891می سای  ی كانوونی دووه1له  " عرووف هگی كوڕی م ھبی به تۆفیق وه"وانی وردبین و مژوونووسی ناوداری كورد  ری لھاتووی و زمانه نووسه

 .  او كردووهو كی ته زیره بازی به ره یی سه ندیی و ئاماده غدا و خوندنی ناوه دا چۆته به1904سای  و له واو كردووه ی خۆی ته كه شاره تایی له ره ، خوندنی سه ر منداڵ بووه كه باوكی كۆچی دوایی كردووه ھه

 .ری ڕوكن له سوپای عوسمانی فسه و بۆته ئه رگیراوه ركان وه واو كردنی خوندنی باتری، له كۆلژی ئه ختی ووتی عوسمانی بۆ ته مبۆی پایته سته ئینجا ڕووی كردۆته شاری ئه

كانی  دژی ھزه نگ له ی جه ره به شداریی كردن له ی خوارووی ئراق كراوه بۆ به وانه دواییدا ڕه و له نیل دا كردووه رده له ده"  عهل نه قه چه"ڕی  شداری له شه دا ڕوویداوه، به1914سای  می جیھانی له كه نگی یه كه جه
وتۆته چنـگ  و شاره كه نگی ڕومادی و كاتكیش كه ئه ی جه ره به ووه لهشداریی كرد دا به1917یلوولی  ریتانیا له مانگی ئه كانی به ر به ھزه رامبه ی سوپای عوسمانی به وه كاتی كشانه و له"  شعبه"ریتانیا له  به

 .وه ته و شاری ھیت كشاوه ره وه به یه كه شكره خۆی و له م به كانی ئینگلیز ئه ھزه

كانی  ركرده ی سه ی شایانی باسه زۆربه وه و ئه رگرتووه مان وه ی ئه كرده سه مانی له دالیای قاره مهی ڕائید و  وه بۆ پله ته رزكراوه بازی به ره ی سه لستین و پایه نگی فه ی جه ره وه بۆ به ته دا گواستراوه1918سای  له
 . كرد یان ده ڕه ریكا شه مه نسا و ئیتایا و ئه ڕه ریتانیا و فه یمان بوون له دژی به مانیا ھاوپه دا عوسمانی و ئه نگه و جه مان بووه، چونكه له ڕای ئه نه تیپی سوپای عوسمانی ژه

كك  غداو بووه یه وه كوردستان و ئینجا چووه به ڕایه گ گه ھبی به دا كۆتایی ھات، تۆفیق وه1918می سای  مانگی تشرینی دووه كانی له یمانه تی عوسمانی ھاوپه وه شكانی ده نگه جیھانییه به و جه كاتك كه ئه
 .دا1921می  ی كانوونی دووه6ئراق له ڕۆژی  زراندنی سوپای دامه كانی كورد له ره دیاره فسه له ئه

ی  كه وه دا چووه پاڵ بزووتنه1922ی  و ساه می ئه كه مانگی تشرینی یه گ له ھبی به وه پاشای كوردستان، تۆفیق وه وه سلمانی و بووه ڕنرایه دا له ھیندستان گه1922فید له سای  حموودی حه كاتك كه شخ مه
دا كرا بـه 1923ڕۆژ گیرا و كه ئازادكرا له دوا دوای سای  42ی  گ بۆ ماوه ھبی به ناوبران، تۆفیق وه كان له ستی ئینگلیزه ده فیدیش به ی شخی حه كه رماناوه و فه  وه م بزووتنه د و كه ئهی كور یه ركرده م سه ئه

ره بۆ  دا ناردرا بۆ ئینگلته 1929سای  م و له دده ربازی بووه موقه ی سه غدا و پله ربازی له به ی سه ری قوتابخانه ڕوبه ه بهیشدا كرا ب1925مانگی ئابی  رگری ئراق و له كان له شالیارتی به وه كارگی بزوتنه
  ی بـه1930یلوولی  ی ئه6ی  كه ڕه ومانی شه قه   ر له م به ، بهریفی پارزگاری سلمانی سه قیدی پدار و كرا به موته ی عه دا پله1930سای  ربازی و له زایی سه ی شاره وه رزكردنه شداریی كردن له خولكی به به
 كیان بـۆ ك گیـرا و تـاوانی ھانـدانی خـه یـه وایی ئـراق ماوه رمانه تدارانی فـه سـه دژی ده حموود لـه ئاوباریـك لـه   ڕی شخ مـه دوا شه له 1931سای  چی له وه كه ی دوورخرایه كه رای سلمانی له كاره ركی سه ده

چی داو دوای  مدی پاچه ی حه كه ناو كورد كرا به شالیاری ئابووری ئراق له شالیارییه تییه به سایه م كه ئه 1946سای  وه تاكو له ك ب كارو فرمان مایه یه پاڵ و ماوه كی كوردی خسته وایه رمانه داواكردنی فه
 .عاریف رگری و مه لیاری بهشا  ناوی كورد كراوه به لك جار به گه 1958ش تاكو سای  وه ئه

كانی  ن و دوا ساه نده ته شاری له و چووه دا ئراقی جھشتووه 1958ممووزی سای  ی ته14دوای شۆڕشی  و له" مجلس االعیان"نی پیاوماقوونی ئراق  نجوومه ندام له ئه دا كراوه به ئه1958تای سای  ره سه له
و  سـایدا كـۆچی دوایـی كـردووه 93نی  مـه و شـاره لـه ته دا لـه 1984ی  ی ژانوییـه5 م تـاكو لـه ڕۆژی وانی كـوردی بـووه تی زمانـه ی نووسینی مژووی كورد و نووسینی بابهریك ر خه و ھه ر بردووه سه ژیانی ل به

 .خاك سپردراوه گروون به مه كی كورد پیرهنیشت گۆڕی پیاوچا گروون له ته مه چیای پیره ی خۆی له ر ڕاسپارده سه وه بۆ سلمانی و له ته ی ھنراوه كه رمه ته

 گ ھبی به كانی تۆفیق وه مه رھه به

 .یانی چاپكردووه و زۆربه بی و ئینگلیزی داناوه ره زمانانی كوردی و توركی و عه ی زمان و مژووی كوردستانی كۆن به باره نرخی له رتووكی به لك په ھبی گه مامۆستا تۆفیق وه
 كانی ردییه چاپكراوهمه كو رھه به: م كه یه

 یه ڕه الپه 114، 1928غدا  به -ستووری زمانی كوردی  ده -1

 یه ڕه الپه 44، 1933غدا  به -واریی باو  خونده -2

 یه ڕه الپه 18، 1947غدا  به -قسنك له كوردستان  -3

 یه ڕه الپه 179، 1965ن  نده ، له)ش ھاوبه(ئینگلیزی  -نگی كوردی  رھه فه -4

 بی ره كانی به عه مه چاپكراوه رھه به: م دووه

 یه ڕه الپه 36، 1942غدا  به -رجعیه المانیا و عبادة القوة  -1

 ڕه الپه 51، 1950غدا  به -االصل و االستطراد في اصل معنى بغداد  -2

 ڕه الپه 112، 1956بیروت ) 1(قواعد اللغة الكردیة ج  -3

 ڕه الپه 55، 1956بیروت ) 2(قواعد اللغة الكردیة ج  -4

 ڕه الپه 28، 1956غدا  به -التون كوپری  -5

  ڕه الپه 36، 1956غدا  به -سخرة من دربند بازیان الی تاسلوجه  -6

 ڕه الپه 15، 1973غدا  به -حول مقال مسئوولیه االدیب الكردی لالستاذ عبدالمجید لطفی  -7

 كانی به ئینگلیزی مه چاپكراوه رھه به: م سیه

 1949غدا  به -دۆك وتی گن شكه ئه -1

 1962ن  نده له) كان ئزدییه(كان  ی میسرازئیه پاشماوه -2

 1968ن  نده م له كه شی یه به -خوندنی كوردی  -3

 

 ی گۆڤاری كۆڕدا نووسی وه ك لكۆنهل بژردراو گه ندامی شانازی ھه دا به ئه1971زراندنی كۆڕی زانیاری كورد له سای  دوای دامه گ له ھبی به ی شیاوی باسه مامۆستا تۆفیق وه وه ئه

 
 ڕی كورد و كوردستانی ماپه
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  و مشككی ژیر فام شكی نه ڕه  له قه                                                    

 م باتاسی تهحا/ نووسینی                                                                                                                                                   

 

،  كه ناو داوه  وته كه خت ده دبه شكی به ڕه  له ڕۆژك قه...بووبت  خشی پوه كی سوودبه یه كو بانده به  كه الی داوه  چووه ده  ماوه  به  ، ماوه وه دانایه  ناو دارستانكدا داوی بۆ گرتنی بانده ك له جاركیان راوچیه
  وه ئه -:ت ی ئه پ  و بۆیه  كه شه ڕه  له نزیك قه  وته كه مشكك ڕگای ده  كه شونه  بھته  كه ی راوچیه وه م پش ئه به! زانی چی بكات یده و نه رزی له ترسا ده موو گیانی له نگ بوو ھه زۆر دته  مه به  كه شه ڕه له قه

 !ویت؟ فریای خۆت ناكه به  ھاتووه نه  كه و ڕاوچیه  تا زووه بۆ ھه

ی  كه رچاوه توانـا سـه  ، چونكـه یه نیاش زۆر توانات ھه ته  ر ژیر بیت به گه تۆ ئه -:وتی  كه مشكه. یت و رزگارم بكه ویت فریام بكه ر تۆ به گه كرت مه ئه  نیا چیم پ ته  به  و داوه ناو ئه من له -:وتی  كه شه ڕه له قه
... یت چنگی ڕاوچی رزگارم بكه  ومه ی بكه وه بت پش ئه ت ھه وه و توانای ئه ند بیت چت تۆ زۆر ھۆشمه ده  پ -:وتی  كه شه ڕه له قه. یت  رزگار بكه  و داوه هناو ئ له  وه كو خۆت پیه قوت، تاوه ده ھه  وه ژیرتیه له

 -:وتی  كه شه ڕه له قه. بوویت رزگار ده  یه و شوه به  كه  وه كرده شت تیا ده كو شونی له بووبایت تاوه  كه اوهریكی لك پچانی د خه كه ناو داوه ر له توانی زوو ھه ده  یه نووككت ھه ش تۆ ده ڕه له ی قه ئه -:وتی  كه مشكه
تا  ی ھه وه بۆ ئه  واته كه -:وتی  كه مشكه. م رزگار بكه  ترسیه هو م كو بتوانم گیانم له یپچنم به شم ده قای له بارته كو به بم تاوه ئه  كه ریكی لك پچانی داوه ی خۆم خه نووكه و ده ر ئستا به ھه  ی بۆیه كه ڕاست ده

ش كـرد تـا توانیـان ئـی  ستیان به ده  وه پكه  م گفتوگۆیه دوای ئه. بین ئه  كه ریكی پچپچ كردنی داوه خه  وه پكه  كه ناو داوه ر له و تۆش ھه كه ی داوه وه ره ده ین من له بكه له با په  ئره  ھاتۆته نه  كه و ڕاوچیه زوه
تی  ھیمه به  ی كرد كه كه د زۆر سوپاسی مشكه  و پ به كانی گرت ر لوه سه  نه خه رده و زه كشا خۆشی ھه كی پ له یه ناسه ھه  كه شه ڕه  له ، ئینجا قه وه ره ده  بھته  كه ناو داوه ش له كه شه ڕه  له و قه بپچنن  كه داوه

 ستت توانای خۆی ببه پشت به  وه ھۆی ژیرتیه ودوا چۆن به مه فریش بت له  ترسی رزگار بكرت وه مه  چنگی ڕاوچی گیانی له توانی له و تی ئه و ئازایه ژیرتی

 

 یت ؟ كه مندادا دروست ده  خۆ بوون له به  چۆن متمانه                                                  
 

  مندایدا به  له  ن كه سانه و كه ی ئه%)85(  ریاندا زاه سه یی و عینادی به متمانه  ش بینی و ب تی و ڕه ھیمه  ی ب سانه و كه ئه  كه  یان ئاشكرا كردووه وه ن ئهكا یه ی زانستی وه لكۆینه
 : ت منداڵ تایبه به كی تردا خه  خۆبوون له به  اری دروست كردنی متمانهھۆك) 25(و  رموون ئوه فه ,  دا كراوه گه ی نادروستیان له ه كراون و مامه  رده روه ت په قه شوازی سه

 . تردا كانی ر خه رامبه به  له  كانی بكه باسی چاكه  -1

2- ی بتت ڕوخسه  ی یان به جال بده ر مه گه ئه  پ . 

 . نی خۆی بژی مه ته با به  ڕێ و لی گه  دا بكه گه ی له ه مامه كو منداڵ وه  -3

 .  بیاردانی بكه فری -4

 .  دابنیش) مجلیس(ری  سه له كو میوان ڵ خۆت با وه گه له  نگ بیبه و ئاھه بۆنه  له -5

 .  بكه  و پرسی پ ربگره كانی وه بۆچوونه -6

 .  وانی بكه له فری مه -7

 . كانی خۆی بۆ دانانی شته  بكه رخان ی بۆ ته كه ماه  ك له یه گۆشه  وه ماه  له -8

 . ی ھاوڕی باش وه بۆ دۆزینه  ری به تی ده یارمه -9

10- یی خۆی بكات وره گرینگی و گه  ست به ھه  بكه  وای ل . 

 .  بكه دا گه تی له ماعه و نوژی جه  مشكی دا بچن  خوا له  كان به ما ئیمانی یه بنه  وڵ بده ھه -11

 .  ش كردنی بكه كردن و پشكه فری توانای قسه -12

 .  ببینه  و سودی ل  وه كان بخونه زانیاری یه چۆن  فری بكه  -13

 .  وه ره پی تواناكی بده  ڕاست و دروستی و به به كانی می پرسیاره وه -14

 .  بكه  خشه نه  كاركردن به دانان و خشه فری نه -15

 .  بكه  ج به  دا بۆی ج  یمانكت پ ر په گه ئه  -16

 .  و ئاسانی بكه نك خواردنی ساده كردنی ھه فری دروست -17

 . كانمان ناو پداویسته  خاته ت ده كه ره به  وره خوای گه  كه,   تداری بكه كه ره به فری ھزی  -18

 .  تی ژیان وایه سوننه  و ب معی بكه جه  سته فری كاری ده -19

 . دنكردنی پرسیارو گفتوگۆكر  ر ئاراسته سه له  بن ی ھه -20

21- كانیدا  گه له  جیاوازه  بكات كه  وه به ست ھه  بكه  وای لھتد... وشت جوانی و زانست و  و ڕه رگ جل و به  ندین بواردا له چه  له, ڵ ھاوڕ . 

 .  وه بكه كانی خۆتی بۆ ڕوون ھۆكاری بیاره -22

 . یدا گه خوندنی بۆ له  كردنی به  ست پ م ڕۆژی ده كه یه -23

 .  می مندای خۆتی بۆ باس بكه رده كانی سه رھاته سه چیۆك و به -24

 . ت تایبه ندك كاتی ھه  تۆش ڕۆی قوتابی له  و ڕۆی مامۆستا ببین با ئه  كارئاسانی بۆ بكه  -25
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 قاڵ ی پرته كانی میوه ندییه تمه تایبه                                                                    

 

 ت مه تا و ھه ك په وه یكان هییشۆخ ر نه رامبه به له ۆڤزستان مر یرز وه له  هی وهیم م ئه یخواردن ت بهیتا و به ۆڤمر یندروست ته ۆب  كانه وهیم نیسوودتر به  له كك هی ڵقا پرته.. د  حمه ئه زئار
 .تزپار ده

 ب ی سانه و كه ئه  ستهیوكات و پ بوون ئارام ده یو خهب یتووش  كه ی سانه و كه ئه یروون ده ڵقا پرته ی وهیم یكان هییند تمه بهیتا  له تریكك هی
 .تب ھه انی ئاسووده یكو و بتوانن خه ئارام بب انیروون تاكو ده نۆبخ ڵقا وتن پرته خه شپ ركاتژم 2  هی ھه انیو خه

و  میۆلســ هو ك رۆك فســف وه یكان سـووده به  و مــاده Aو  C ینیتـامڤی ۆبــ  گرنگـه یك هیــ رچاوه ســه ڵقا پرتـه ی وهیــم: نـ ھا ده روه ھــه كارناسـان
 .كات ر ده سه چاره  شهرئ كات و سه ده زھ به ۆڤمر یشكم یكان ماره ده یم ستهیش س مه و ئه میۆزین مه

 . خشه به  و وزه  هی ھه یگرنگ ۆیر ڵقا پرته  نجه رپهش  كان به تووشبوه  شهۆخ نه یراكۆخ ی رنامه به له

 .كان وه ه قه یشك نیز دابه ۆب  كهر دهیت ارمهی  هی وهیو م ئه یخواردن و تنسوت ده نناو خو ۆیسترۆو كل دیس ئه ڵقا پرته

 

 كات رى سكچوون ده سه باینجان چاره                                                                   
 

  ، وه  كھـاتووهپ ى شاسـتهیى ن مـاده رىۆز كى هیـ ژهڕ  له  كه یسپ نجانىیبا ڵ گه ، له  كھاتووهپ كان هیكانزا  رچاوه ى سه وره گه كى هی ژهڕ  له ش هڕ نجانىیبا" نل وات ده وزه بوارى سه انىیزانا
 نجانىیخواردنى با  ن به كه ده مانیژگارۆئام انیزانا  هۆیرب ، ھه  وه تهب دهۆك دای كه كلهتو  تى له ره بنه كى هی وهش  به ش انهیراكۆخ  رچاوه م سه ئه
 . كلتو ب

سـت  ده به  ن كـه كـه ده  سـانه و كه ئـه ژگـارىۆئام  هۆیـ، ب تـنی گـه ده زیـم نـدامى ئهۆك  گرنـگ بـه كىسـوود نجانیبا  ن كه كه ده وه به  ئاماژه انیزانا
 .  وه ته ونهسكچوون بو یتووش  كه تنی گه ده  سانه و كه سوود به  ، وه نجانیخواردنى با  به نننال ده  وه لهیرچۆردى گ به یشۆخ نه
و  نمنــدا ت بــهیتا ، به نۆخــیب نجــانیم با كــه كى هیــ ژهڕــ  بــه  وه تــه بوونه  ده الوازى گــه یى تووشــ وانــه ئه  ســتهیوپ" نلــ ده انیــزانا ھا روه ھــه
 واوى تـه تـا به ێو ده ىرى چـوار كـاتژم مـاوه و رسـهۆق نجانیرسكردنى با ھه  رس كردن ھاتوون ، چونكه ھه یى تووش وانه ئه  ساالچووان ، وه به

  . تكر رس ده ھه
 

 نار كانی ئاوی ھه ندی و سووده تمه تایبه                                                              
 

 .تزپار ده چووانسا به ت بهیتا  به ۆڤمر یندروست نار ته ھه یئاو یخواردن و ھانهیج یكان وهیئاو م نیسوودتر به  له كك هینار  ھه یئاو.. د  حمه ئه زئار
 .ساچووان ی به ندروستی گورجیله بۆ ته  سوودترین خواردنه و به  ی مرۆڤه سته جه  ری خون له مھنه رھه نار به ئاوی ھه -1
 .بۆ جوانی پست  سووده ھا به روه رزیندوویی مرۆڤ و ھه ھۆی خۆشی و سه بته نار ده خواردنی ئاوی ھه -2
شونی كاركردنیان دوچاری   له  كه  سانه و كه ران و ئه رمانبه و فه" سترس"مكردنی  روونی و كه زینی گوشاری ده بۆ دابه  سووده نار به ی ھهئاو -3

 .نار بخۆن ب ئاوی ھه بن ده روونی ده گوشاری ده
 .كان وه ه شی قه كشی لهزینی  بۆ دابه  سووده بات و به نو ده كانی ناو خون له ورییه ناری چه ئاوی ھه -4
 . نجه ك شرپه كانی وه خۆشیه ركردنی نه سه بۆ چاره  سووده نار به ئاوی ھه -5
 .ندروستی دڵ ھۆی ته بته ش ده مه كردنی خون و ئه وته ھۆی پاه بته نار ده رداخك ئاوی ھه په  خواردنی رۆژانه -6

 

  گرت یى ده كتریاى ریخۆله كردنى به شه گه  له  چا ڕگه                                                     
 

  . تست وه ده یی خولهڕی اىیكتر به ك هی دژى ژماره  كه  كھاتووهپ ك هی ماده  ، چا له" تل ده  نجامدراوه سعودى ئه شكىیزانستى پز ژىیلۆك  له  كه شكىیى پز تازه كى هی وه نهیلۆكل
و  ش هڕوزو  چـاى سـه رى گـهیى كار ربـاره ده  هیـ وه نـهیلۆكم ل نجامدانى ئـه ئه  به ساون ھه شكىیپز نىیپشكن كىیكن ته یش به رى ژهتو كل مهۆك

  . راو كول ناسۆسودوم الویو سالمون یی لهۆخڕی اىیكتر ش به وانه ، له ایكتر به رىۆج ك هی ر ژماره سه له ییایچاى گ
م  كردنى ئــه شـته گه  لــه گرتن گـهر  لـه  هیــ ى ھـه وره گــه كى هیـر گهیكار  وه هیـكان رهۆموو ج ھــه  ى چــا بـه وه دنـهخوار  كـه  وتووه ركــه ده انۆیـب دواتـر

 .   انهیایكتر به
وا ئاسـتى  هن ، ئـ ده ى چـا ده وه خواردنـه ى گرنگـى به وانه ئه  ، كه  وتووه ركه ده  رنجام دراوه ده یقوتاب ك هی ر ژماره سه له  كه دا هی وه نهیلۆكل م هل

 . دووربوون ى چا به وه خواردنه  ى له وانه ل ئه گه راورد له به  متربوو ، به كه رۆز اندای سته ناو جه له ایكتر كردنى به شه گه

 تی ڤیکوردستان                                                                                                                   
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   وه نیگای ناودارانه گۆشه  له.. دایك                                                                         

 رویج   نه/  زا شوان  ره

 

 »براون  نۆجاكس« .    وه ره سووت بكه و خه كتیدا  له ریدا ، ب كانیدا یژن جه یژڕۆ  له

 » یساف هڕعروف  مه«  .كات  ده ش شكهپ میخو یووحڕو  ، ئه  كمهیسم دا كه نیستریو شهۆخ

 » یوق د شه حمه ئه« . تن هی گه ده پ  نزاده سه هڕ یكل ، گه تین هی بگه یر پ ، گه  كه هی قوتابخانه كیدا

 » نیالمارت« . كهیدا ی هیال  هی، ال ھاندایج یر رانسه سه  له عریش نیجوانتر

  »براون نۆجاكس« . بواسه دا ھه نییویز یك هی وهچوارچ  و باوكت له كیدا ینج گه یكات ی نهو

 » یكورد یكند په«  .  بخوازه  تهو ، دو  نهیبب كیدا

 » ینیچ یكند په« .  رهبژ باش ھه یكیدا  باش ، كچ له یخاك  له  وهیم

 

           ===========================================  

 

 .ی خؤت خراپه بكه وه بترسه به ن، له راپه باست بكه خه لك به  ترسه خه وه مه له

 .يشتي بپرسه گه تينه یكه ل كر شت ھه

 .راست نييه یلين ھه مو ده كه یرت به ئه وه  وروبه ده یئاگادار

 .م كه يدا ده ت په خسيه ل تومه شه گه لكو كاتيك له تؤ، به یشه خسيه ت یتررخا به له ويت نه توم خوش ده

 .ینبؤ برژ یسكمۆ فرت كه هیوه ني ئه ین س شايه ھيچ كه

 .گات ئه تو ل تگر ستت ئه ده  که  هی سه و که ئه  نهیق راسته ی ێھاور

 .تؤ بن ینين كهپ یعاشق كند يه ھه نهتيشدا له وا حه ناره یكات كه چونكه له رك مه نين ته پيكه كھيچ كات

 .به نین کهیپ م به و ده شۆخ ڵد موو کات ھه بدهو ھه

 .که س باس مه که جیھ یال تۆخ یکان هینبگره نھ کس موو که ھه  له زبه ر مه گرانو د توره لك خه یبون و ھه یشۆخد  به

 .يته وه كه كری ل دهٿواوی  ته تا به كه ھه ر قبوول مه كسه لك يه كانی خه پرسيارو داواكاريه

ر  سه کانت جاره ئاسانیش گرفته  به  بیت وه موو شتیکت ھه یشتنی ھه ی توانای تگه وه دان بۆ ئه تیت ده خۆداگرتن و ئارام گرتن یارمه دان به

 .ی بکه

 .کوو مرۆفه وتوویی زانست نییه، به رکه کلیلی سه

 .دات سانی تریش ده که  ه کردن به اری ھهکوو بو ه ناکات، به مرۆفی ئاقل ھه

 .کرێ جبوور نه پی خۆش بوو نییه مه  ی که و کاره به  یه که و مانایه کوو به رجی پی خۆش بوو بیکات، به مرۆڤ ھه  و مانایه نییه که ئازادی به

 .سی تر نادا ل که گه ر له وی شه ئاشتی دا بژی، ھه  ڵ خۆی دا له گه ر مرۆڤک له ھه

 .سی تر نادا ل که گه ر له وی شه ئاشتی دا بژی، ھه  ڵ خۆی دا له گه ر مرۆڤک له ھه

  .یشتووه مانای ژیان گه  له  و مرۆڤه ی دا دانیش، ئه که ره ژر سبه  ناتوان له  رمرۆڤک دارک بچن و بشزان که ھه
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  داوه س نه كه  ی به زنهیاڵ خه خه

  یاپوه خه ، وه ز بۆ دینه

 

 تۆپین  ز به كا حه ری دز ده كه

 ببین ر ره نی زه تاكو خاوه

 

 ردا مشكی كه  ت ناچ به سیحه نه

 رددا؟ به  بزمار بوا به  ك دیویه

 

 !گیزو فیز  ردا لده سه سمان به به

 ویز ویزه ك وه نه  دان خۆشه پوه

 

  مژ و كۆنه قكی له ش نه مه ئه

 ! ئخۆنه ، ب پا پاداران بگره

 

 دكردار ترس و خۆفی ماری به  له

 شار حه  نا ئاور خۆم داوه په له

 

 

  م ڕۆژگاره له دیوه م نهخۆشی

  پاره  م به م، ئیمسال خۆزگه تی ھه وه

 

 

 ! كه پان مه  ماحت ھنده ستی ته ده

 ! كه مه شمان م په ره نی كه خاوه

 

 

 بگومان  ر بوایه رمانكه ڵ ده چه كه

 رمان كرد ده ده ری خۆی پشا سه  له

 

 

 ڕ دفه ڕێ شۆفاری به ر لگه گه ئه

 ڕ ڵ مه گه گ لهگور  وه خواته ئاو ده

 

  كانه دیمیه ی قه رموده ش فه مه ئه

  خۆی قورس و گرانه جگای  رد له به

 

  باوه  قه م نه شارو الدێ ئه  له

  ماوه  وه خته سه جگای  گیای شین به

  

 دلتان بت دیالن ھیوادارم به                                                  

 

ت دیالن
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 ) ژانوییه – دیسامبر ( فرانبار به مانگی  - مژووی کوردستان رۆژژمری            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قشی حمان نه ره :کردنی   ئاماده

 

   - Decemberدیسامبری                                                           
 .عوسمانىتى  حكوومهن  الیه  له  سعوودیبستانى  ره بۆ عه مزینى شه یدووى عوبه شخى  وه دوورخستنه  1882 ی دیسامبری23 1

 !کوژرن  ده س که 1000  زیاتر له !کران  پشتیوانی ده  وه تی تورکیه منیه سازمانی ئه  که. وه کانه) بۆره گورگه(کان  فاشیسته تورکه ن  الیه  له الیی هلی ئ کوردی عهکوشتاری  1978ی دیسامبری 23 2
   ولر ھه شاری له كوردستان سانینوو رۆژنامه ندیكای ندامی كارای سه و ئه رانی كورد نووسه كتی ی یهولر ھه لقیندامی  ئه خالید جوتیارکۆچی دوایی  2009ی دیسامبری 24 3
 .توانای كورد وتوو و به که رى ھه نووسه مال عیرفان جهكۆچى دوایى  1922ی دیسامبری 25 4
 . بۆ سووریه عیدى پیران شخ سهھۆى رووخانى شۆرشى  به درخان ت به الده جهی ناى بردن په 1939 ی دیسامبری25 5
 .     تی کوردستان رۆژھه خودموختاری  ت به باره لی کورد سه تی گه رایه ی نونه سته ده یی مادده 26ی  ه گهی  وه بو کردنه 1979ی دیسامبری 25 6

 .کان ھید مۆعینی یه باوکی شهوزیری ناوخۆی کۆماری کوردستان و  و،بی دموکراتی کوردستانری حیز ندامی ربه ئه عینیومین م ئه د ممه محهمائاوایی  1991ی دیسامبری 25 7
 .غدا شارى به لهتوانای كورد   مژوونووسى به رى یده سیح حه ئیبراھیم فهكۆچى دوایى   1882ی دسامبری 26 8
 .ددینھائه د به مه حه لى مه مامۆستا عهى كورد كۆچى دوایى زانا 1982ی دیسامبری 26 9
 .ى بانگى كورد رۆژنامهى  وه چاپ و بوبوونه 1813ی دسامبری 26 10
 .شارى سلمانى  له ى ژین مین رۆژنامه كه یهی  وه بوکردنه 1929ی دسامبری 26 11
 . ه گه -قارمیشت  كانى ماوه ناوچهر  ھرشى سپاى عراق بۆ سه  1976ی دسامبری 26 12
 .دی باکووری کوردستان شارى ئامه له یال زانا لهن  الیه  له گاى دیموكراتی كۆمهى  وه یاندنی بزووتنه راگه 2004ی دسامبری  26 13
   باکووری کوردستان کر گوندی فیس ی دیاربه له)P.k.k(پارتی کرکارانی کوردستانزرانی  رۆژی دامه 1978ی دیسامبری 27 14
 .رلین بهشارى  له كوردى خوندكارانى  ه مى كۆمه یه 13ى  پک ھاتنی كۆنگره  1969 ی دیسامبری27 15
 وتی سویس  لهنگی کوردستانی ئران  رگیر و کارگیری رادیۆ ده ر و چاالکوانی سیاسی،وه تکۆشه تیقی ھا عه تهکۆچی دوایی  2009ی دسامبری 28 16

 .شاری سلمانی  نالی خاک و کوردسات تی ڤی له ری که ندی شانۆ و بژه رمه ھونه لی سالع یال عه لهۆچی دوایی ک 2008ی دیسامبری 29 17
 .غدا شاری به  له ددام حوسن سهعسی کورد کوژ  دانی دیکتاتوری ریژیمی به سداره له 2006ی دیسامبری 30 18
 .ولر شاری ھه لهر و ناسراوای کورد  روه تی نیشتمانپه سایه که)ندی فه کری ئه بووبه ئهال  مه(ندی  ال فه مهکۆچی دوایی  1942ی دیسامبری 31 19

 

         -     ژانوییه                                                                

،دوایین م شته پاپ گریگووری ھهزایینی دا، ی1582سای   له. یه"ڕۆژژمری زایینی"ش  كه ڕۆژژمرهو،  سیحه دایكبوونی عیسا مه ی له فته ی ھه كه ستپكه ،دهسای نوێ زاینیی ی ی ژانوییه1 20
 . ناوبانگه به »ڕۆژژمری گریگووری«  به  دا كرد و ئستاكه و ڕۆژژمره ئاوگۆڕی له

   .سلمانىو پیاوماقونى شاری  دحمو مه شخڵ   گه له) وسن( ریتانیا بهی حاكمى گشتى  وه کۆبوونه  1918ی  ی ژانوییه1 21
 .لیل جه جاسم رشتى رپه سه نستان به رمه ئه  له  وان ئرهنگی  ى رادیۆى ده ى  ئستگه وه كردنه 1955ی  ی ژانوییه1 22
 .  باشووری کوردستان  هل ناوپردانى  ناوچه  فا بارزانی له ال مسته ڵ مه گه له  حوسن امدد سهوتنی  دیدار و چاو پکه 1970ی  ی ژانوییه1 23
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 .غدا به شارى له  تى برایهى   هى رۆژنام وه بوبوونه 1974ی  ی ژانوییه1 24
 . تی تورکیه مهوحکون  الیه  فیزیونی کوردیی له له ته)T.R.T( 6 تی.ئار.کانالی ئاسمانی تیزرانی  دامه 2009ی  ی ژانوییه1 25
 .شاری سلیمانی  تی نیشتمانی کوردستان له کیه یاندنی یه راگه  ر به سه کوردساتزرانی کانالی ئاسمانی  دامه 1999  ی ژانوییه1 26
 .تکشانی کوردستانی ئران حمه ی شۆرشگری زه ه کۆمه  ربه سه ت تی ڤی رۆژھهزرانی کانالی ئاسمانی  دامه 2006ی  ی ژانوییه2 27
 .كوردستان   ندانى رمه تى ھونه كیه یهزراندنى  دامه 1983ی  ی ژانوییه2 28
 .ران ستى خونه رده به  وته كه مبۆل سته ئهشارى  له  وه زمانی كورد چاپ و بو کرایه  م جار به كه بۆ یه خانى دى حمه ئه زینی و م مه کتبی 1920ی  ی ژانوییه3 29
 . مدون حه ال مه حامید ال مه كوردشاعیرى مائاوایی  1976ی  ی ژانوییه3 30
 .کوردلھاتوو  رستیفلۆلكۆزانای ناوداری و  حاجی جندی پۆفیسۆرکۆچی داویی  1990ی  ی ژانوییه4 31
قوتابى  29  یه و قوتابخانه ئه. وه گوته ى تدا ده وانه درخان به عبدالرزاقرووسى  بىو  لف ئه  به  كه تی کوردستان رۆژھهیه خو شارى ی كوردى له ی قوتابخانه وه کردنه 1913 ی ی ژانوییه4 32

 .بوو ھه
 .شاری سلمانی  گر له ر،ریالیست و رخنه روه شاعیری نیشتمانپه رزنجى به نحوس د همم محهكۆچى دوایى  2000 ی ی ژانوییه5 33
    سلمانی  شاری توانا ناسراوی کورد  ، شاعیر بهبدو میرزا عه  خادیم حاجیکۆچی دوایی  1971ی  ی ژانوییه5 34
 .ن نده شاری له  له ناوداری کوردوان و مژوو نووسی  ر، زمانه نووسه ھبی توفیق وه مائاوایی 1984ی  ی ژانوییه5 35
 ).ع، ح، ب(  ، ناسراو به د شخ حوسن مه حه مهشاعیرى كورد  مائاوایی 2000 ی ی ژانوییه6 36
 . لیم زیز سه عهكارى كورد  ندو شوه رمه كۆچى دوایى ھونه 2003 ی ی ژانوییه6 37
 )چاک(دچاودری کوردۆسایرکخراوی  زرانی دامه 2002 ی ی ژانوییه6 38
 .  ل کراپشوازى  حموود مه شخن  الیه  له  کهبۆ سلمانى  )سمکۆ( شكاك خانى سمایلچوونى  1923 ی ی ژانوییه7 39
 . ھاباد مهشاری   له  كوردستانى گۆڤارى  وه وبوبوونه پچا 1946ی  ی ژانوییه7 40
 .یاند راگه كوردستانىرمى   ى ھه ردوو ئیداره ى ھه وه كگرتنه یه نكوردستارمى  رۆكى ھه سه بارزانى سعود مه 2006ی   ی ژانوییه7 41
 .ولر شاری ھه  ۆرانیبژ لهگندی  رمه ھونه)فا د مسته حمه قادرئه(ک قادر زیرهکۆچی دوایی  1981ی  ی ژانوییه7 42
 ۆبـ ۆییخ ربه سـه یداوا, كـا ده یم رده سه یکان کگرتووه هی  زهھ یش شكهپ اریشنك پ وه  که ،داۆیخ ی هرنام به یخا  چارده ی دوازده یخا  له کایئامر یمارۆرک سه نۆلسیو 1918 ی ی ژانوییه8 43

 .کات ده کان کورده
 .شاری تاران  ورامان له ی ھه موفتی ناوداری ناوچه یی د ناسری زیانی پاوه ممه محهکۆچی دوایی  2009ی  ی ژانوییه8 44
 .كانى شار داخران سمییه ره  رمانگه موو دوكان و فه ھه سلمانىبۆ شارى  شكاك خانى سمكۆ ى پشوازى كردنى لهست مه به 1923 ی ی ژانوییه8 45
 . وه کیان گرته یه   تی شؤڕشگیر راه ربه ،حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانو  حیزبی دموکراتی کوردستانی ئراننجام دوو  رئه جیایی و لک دابران سه ساڵ9پاش  1997ی  ی ژانوییه8 46
 . كرمانجى زارىى  ی رۆژنامه وه بوکردنه چاپ و 1924 ی ی ژانوییه8 47
 .  رچوو ل ده  ژماره 2مووی  ھه به) فا پاشاى یامۆكى مسته(ن  الیه له) بانگى كوردستان(ى  رۆژنامهی  وه چاپ و بو کردنه 1926 ی ی ژانوییه9 48
 . وه  هكرد ولر شاری ھهى  قه  له پورى كوردى له كه  تی بۆ كى تایبه یه خانه مۆزهفۆلكلۆرى كوردى،  ى لژنه 1990 ی ی ژانوییه9 49
 .  شاری سلمانی  ندکراوی سیاسی کورد له ر و به روه شاعیری لھاتوو ونیشتمانپهداخی  ره سیب قه حهکۆچی دوایی  1997ی  ی ژانوییه9 50
 .وتی تورکیا  له مبۆڵ سته شاری ئه  كى  كورد له ند قوتابییه ن چه الیه له )ھیوا(ى ھڤى  ه كۆمهندنى زرا دامه 1910ی  ی ژانوییه10 51
نـد  چهسـت  ده ی به رزه بـه واره کی ھه ره گه ،لهری حیزبـی دمـوکراتی کوردسـتان نـدامی ربـه ئه)سـووڵ دھقـان ید ره سه(  وره سووی بابی گه ید ره سهھید کردنی  تیرۆری و شه 1988ی  ی ژانوییه10 52

 .شاری سلیمانی  ناسراو له کداری نه چه
 .غدا شارى به له رانى كورد تى نووسه كیه ى یه كۆنگرهمین  پک ھاتنی چواره 1974  ی ی ژانوییه10 53
 . رچووه ل دهی  ژماره 546 ئستا تا ھه  که موکراتی کوردستانحیزبی د ئۆرگانیکوردستان ی  رۆژنامهی  م ژماره که یه ی وه چاپ و بو کردنه    1946ی  هیی ژانوی10 54
 . بارزانى د حمه ئه شخ كوردکوانی سیاسی الكۆچى دوایى شۆرشگرى و چا 1969 ی ی ژانوییه11 55
 .یشتیمانى كوردستانتى ن یهك یهزمانحاى ئۆرگانى  ى كوردستانى نوێ رۆژنامهى  مین ژماره كه ی یه وه بوکردنه 1992ی  ی ژانوییه12 56
 .کۆماری کوردستان  ھزی بۆكان لهی  رمانده وجگری فه توانا ری به نوسه شاعیر و نگوڕی میرزا مه د حمه مین ئه د ئه مه محهكۆچی دوایی    1988 ی ی ژانوییه12 57
 .غدا هب یشار  له بانى هزاى تا ره خشکورد  یناودار یرشاع ىیدوا چىۆك 1910 ی ی ژانوییه13 58
 .ولر شاری ھه  شاعیری نوکار و لھاتووی کورد له ریم ل میرزاکه جهکۆچی دوایی  1993ی  ی ژانوییه14 59
 .شاری تاران  ناوداری کورد له یشاعیری شۆرشگر  ی ئلخانیزاده سواره مائاوایی 1976ی  ی ژانوییه14 60
 .ختی ئران پیته شاری تاران  توانا و ناودار کورد له  رگیری به وه د قازی ممه محهکۆچی دوایی  1998ی  ی ژانوییه14 61
 شاری بۆکان  ۆرانیبژی کورد لهگ تاحی مامۆستا ئیبراھیم فه مائاوایی 2006ی  ی ژانوییه14 62
 .ولر  كورد لقى ھه رانى تى نووسه كیه مى یه كه كۆنفرانسى یهپک ھاتنی    1971 ی ی ژانوییه15 63
 .ولر ھهشارى  له كوردستان رمی ھهفزیۆنى  له زراندنى ته دامه 1998ی  انوییهی ژ15 64
   .لی دوجه  ى شهرك سه لهشوو،پ رشىۆدادگاى ش كىۆر سهر  نده واد به عهو راقع رىۆكتاتیزر براى د تىیرزان تكر به دران دارهس  له  2007 ی ی ژانوییه15 65
  .مریکا جورجیای ئه  له فیستڤای الوانی کوردمین  که یه 2010ی  ی ژانوییه15 66
 . رول ھه ى ژنامهۆر ى وه وبوونهچاپ و ب 1950ی  ی ژانوییه16 67
تكردن و  ر ئاستى جیھان دا بریارى خزمه سه له كه ى واره د شونه سهو  نو لیستى ئه  كان خسترایه كگرتووه یه  وه ته نه  ربه ن ركخراوى یونسكۆى سه الیه  له ولر ى ھه قه 2000 ی ی ژانوییه16 68

 . پاراستنیان دراوه
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 .چوو  روه به عراق  له مانى رله وخۆى په راستهبژاردنى  م ھه كه یه      1953 ی ی ژانوییه17 69
 .پارتی دموکراتی کوردستان  زمان حالی کوردستان تی ڤیزرانی کانالی ئاسمانی  دامه   1999 ی ی ژانوییه17 70
شكردنى ئیمپراتۆرى عوسمانى  ستى دابه به مه به) نسا ره ریتانیا و فه به(نوان  له) پاریس(  له ۆنفرانسى ئاشتىك  لى كورد له رى گه نونه ندان ریف پاشاى خه شهشداری  به 1919ی  ی ژانوییه18 71

 .بکرێ لى كورد مافى گه  ى باسی له وه ب ئه
 . شارى  بۆكان  كورد لهتواناو لھاتووی   بهشاعیرى  قیقى باسى حه عه مائاوایی  1997 ی ی ژانوییه18 72
 ئران کۆماری ئیسالمییست  ده  تی کوردستان به ندی سیاسی رۆژھه به ر و روه ر و نیشتمانپه تکۆشهچاالکوانی  شاد حوسنی رهدانی   سداره له 1990ی  ژانوییهی 18  73
 .ولر شاری ھه لهدزه  كانی ڕانیه و قه ناوچهتوانای چیرۆکی فۆلکۆری کوردی  ری به نووسه) کر د به حمه ئه(د ئاکۆ  حمه ئهکۆچی دوایی    1988 ی ی ژانوییه18 74
 .شاعیری لھاتووی کورد ردۆخی روحانی شوا بابا مه مائاوایی 1988ی  هیی ژانوی19 75
 .خاك سپردرا به یبۆكان  شاری  لهبران  قه  گردی گوندی   کورد له  یر روه نیشتیمانپه  شاعیری د نووری همم محه  دوایی  كۆچی 2009ی  ی ژانوییه19 76
 .غدا شاری به  له كورد ست بروینی توانا و ھه  کۆرانیبژی بهندى  رمه ھونهلى  خوداداد عهمائاوایی    1986 ی ی ژانوییه20 77
 . م شاره ئه  و گرتنى دووباره رسیم شاری دهر  تى عوسمانى بۆ سه مهوھرشی حكو 1920ی  ی ژانوییه20 78
 .    تى و داواى یارمه ت تى سۆڤیه كیه یهلیكى كوردستان بۆ  مه حمود شخ مهی  نامه      1923 ی ی ژانوییه20 79

 
  ن یه ردیا   وه خواره ی وانه ی ئهرۆژ و مانگ  وه داخه به                                                         

 .رۆژئاوایی کوردستان  له وتنخوازی کورد حیزبی دموکراتی پشکهزرانی  سارۆژی دامه 1957سای  1
 .تی کوردستان ورم رۆژھه  له  تی سروه یه ه بی و کۆمه ده نگی ئه رھه گۆڤاری فهی  وه چاپ و بوکردنه 1985سای  2
 .لماس ی سه ناوچه  کانی ئران له ھزهست  ده به ی کوردستانمی حیزبی دموکرات ی دووھه ندی گۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه )نحۆ(ھیدبوونی باپیرشکاک شه 1967سای  3
 .شاری سلمانی  ناوبانگی کورد له  دیبی به مژوونووس و ئه گ حوسن نازم بهکۆچی دوایی  1932سای  4
 .ریتانیانی ب نده شاری له  له ردستاننیشتمانی کوی  زرانی کۆنگره دامه 1985سای  5
 تورکیه  حیزبی سوسیالیستی کوردستان لهپکھاتنی  1974سای  6

 ر زۆری ی ھــه زۆربــه  وه داخــه  مــانگی خایانــد بــه 18ی  وه و جوونــه ، ئــهشؤڕشــگری حیزبــی دمــوکراتی کوردســتانی  ن کۆمیتــه الیــه  کــداری و سیاســی لــه تکۆشــانی چه 1968 -67کانی  ساه 7
 .ھید کران رانی شه به روه به

 .نیه ئایینی ر به ھیچ ڕكخستنكی سیاسی و نه و سه فیدراسیۆن ڕكخراوكی دیموكرات و بالیه ، یدئكان له سو ه كوردستانییه فیدراسیۆنی كۆمهزرانی  دامه 1981 سای 8

 ، همانی تورکی پارله  زمانی کوردی له  ھۆی سوندخواردن به  به یال زانا ساڵ زیندانی بۆ له 10سزا دانی  1994سای  9
 .ینی فرمانی خومه  بهی ئران  کانی دیکه وه ته و نه رانی کورد روه سیاسیی و نیشتمانپه  ندییه بهساتی سامناکی کوشتاری  کاره 1988ھاوینی سای  10
 . رانی سیاسی کورد بووه ی تکۆشه وه ئامانجی کۆکردنه  که ندی قشبه دین نه سره شخ نهن  الیه  له حیزبی شۆرشزرانی  دامه 1959سای 11
 .باشووری کوردستان ی بارزان، ناوچه  له تی کوردستان رۆژھهر و چاالکوانی سیاسی  تکوشه  ک یه ن ژماره الیه له ی رزگاری کوردستان ه کۆمهزرانی  دامه 1963نی  ژووئه 12
 .رکوت کرا سه ن ریژیمی شا الیه  له  یه وه و جوونه کان ئه گه به ره دژی زۆلم و زۆری ئاغاو ده  به ی موکریان رینی جووتیارانی ناوچه ڕاپه 1952ی سای  مه شه ره 13
  .للمانیشاری س  له مدون ال حه نابینا مهشاعیری  مائاوایی 1915سای  14
 .رادیۆ کوردی کرماشانزرانی  دامه 1958سای  15
 .باشووری کوردستان  له بی دموکراتی کوردستانمی حیز ی دووھه ندی کۆنگره ناوهی  ندامی کۆمیته د ئه حمه میرزا ئه  ناسراو به حیم وردی الره ھید بوونی مه شه 1967سای  16
 .یال زانا لهندکراوی کورد  به  به تی ئوروپا کیه انی یهم ساخارۆفی پارلهتی  خه 1995سای  17
 .باشووری کوردستان  له.کۆماری کوردستان  نگ له رھه زیری فه و جگری وهحیزبی دمۆکاتی کوردستان، ری ربهندامی  ئه سووی ھید کردنی دشادی ڕه شه 1968سای  18
   .تکشانی کوردستانی ئران حمه رکخراوی شۆڕشگری زهڵ  گه  له ی دموکراتی کوردستانحیزبی ھاوکاری  ا کردنی بریارنامهدانیشتنی دوو قۆیی و ئمز 1982ی  مانگی ژووییه 19
 .عیراق  له شامبیابانی   شاعیری ناداری کورد له)سیروالیی حیم نه بدولره عه(فایی وهکۆچی دوایی  1902سای  20
 .ی کشا ندین مانگ درژه روی داو چه)موقت  قیاده(پارتی دموکراتی کوردستانی عراقو  ی کوردستانی ئرانحیزب دموکراتنوان   لهری ناخوازراو  شه 1981ھاوینی سای  21

 

 

 

 

 

 قشی رحمان نه  وه کردن و بو کردنه  ئاماده  له  یه خۆیی مانگانه ربه کبوون، گۆڤارکی سه ئینترنتی یهگۆڤاری      
                                                                    r_neqsi@yahoo.ca   

 

 

 
 
 



 
 


