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 :زمانییەكان مافە جیهانیی بەیاننامەی

 
 وریا قادر:  وه فارسییه  له رگێڕان وه

 
ـ هەموو حەشیمەتە زمانییەكان مـافی 2هەموو حەشیمەتە زمانییەكان مافیان هەیە، كە زمانەكانیان لەسەر زەویی پێشینانی خۆیاندا بە فەرمی بەكار بهێنن : 21ماددەی 

 .دەوڵەتییەكانیان بە زمانی خۆیان بێتئەوەیان هەیە، كە هەموو بەڵگەنامە كارگێڕی، كەسێتی و 
 .فێركردن و خوێندن لە هەر سەرزەوییەكدا، دەبێت لە خزمەت پاڕاستن و پەرەپێدانی زمانی ئەو حەشیمەتە زمانییەدابێت، كە لەوێ دەژین: 22ماددەی 

رمۆنییـانەی نێـوان حەشـیمەتە زمـانییە جۆراوجۆرەكـانی سەران ـەری فێركردن و خوێندن دەبێت لە خزمەت باڵوبـوونەوە و جۆراوجـۆریی زمـانی و كولتـووری و پێوەنـدیی ها
 .جیهاندا بێت

بـاخەەی منـدا،ن، سـەرەتایی، ناوەنـدی، ئامـادەیی، زان ـتگا و خوێنـدنی )هەموو حەشیمەتە زمانییەكان، مافی ئەوەیان هەیە لەمەڕ كەڵكوەرگرتن لە زمانەكەیان لە هەموو ئاسـتێكی خوێنـدن : 22ماددەی 
 . لەسەر زەویی خۆیاندا، بڕیار بدەن( نگەورەسا،
   :22ماددەی 

 .ـ هەموو كەس مافی ئەوەی هەیە بە زمانی تایبەتیی سەرزەویی خۆی، فێر بێت و بخوێنێت2
 .بەكاری بێنێت، زەوت ناكات ـ ئەم مافە، مافی فێربوونی زارەكی و بە نووسینی زمانێكی دیكە، كە تاك لەوانەیە وەك زمانی پێوەندی لەگەڵ حەشیمەتە زمانییەكانی دیكە2

 :ی ئورووپا بۆ زمانە ناوچەیی و كەمایەتییەكان(چارتێر)جاڕنامە 
 پەروەردەو فێركردن: 8ماددەی

ــــ لەبەشـــی پەروەردەو فێركردنـــدا، الیەنەكـــان پابەنـــد دەبـــن لەو ناوچـــانەدا كە ئەم زمانـــانە كاریان ێـــدەكرێت، بە 2
 :ە زمانەكان و بەبێ زیانگەیاندن بە فێربوونی زمان یان زمانەكانی و،تلەبەرچاوگرتنی هەڵكەوتی تایبەتیی هەركام ل

بە زمانەكانی پێوەندیـدار بەو ناوچـانە ( باخەەی مندا،ن)پەروەردەی مندا،ن لە قۆناغی بەر لە قوتابخانە : یەك( ا
 یان كەمایەتییە نەتەوییەكان بێت یان، 

بە زمـانگەلی نـاوچەیی و ( بـاخەەی سـاوایان)قۆناغی بەر لە قوتابخانەبەشێكی گرنگ لە پەروەردەی مندا،ن لە : دوو
 كەمایەتییە نەتەویییەكان بێت یان،

یەكێك لەم دوو خاڵەی لە ژێر بەندەكانی یەك و دووی ئەم بەندە دا ناویان براوە، دەبێ النیكەم سەبارەت بەو »: سێ
ییەكــانیل لە رووی چەنــدیەتیەوە بە رادەی پێوی ــت قوتابیــانە بەڕێــوە ببــرێن كە دایــك وباوكیــان خوازیــارن و قوتاب

 «گەیشتبن،
ئەگەر هاتوو ئۆرگانە دەوڵەتییەكان هیچ بەرپرسایەتییەكی ڕاستەوخۆیان لە پێوەنـدی لەگەڵ فێركردنـی بەر لە : چوار

ماددەیەدا قوتابخانەدا لە ئەستۆ نەبوو، النیكەم پشتیوانی لەم هەنگاوانە دەكەن، كە لە بەندەكانی یەك تا سێی ئەم 
 .یان هانی ئۆرگانە بەرپرسەكان بۆ جێبەجێكردنیان دەدەن. هاتوون

 فێركردن لە قۆناغی سەرەتاییدا بە زمانەكانی ناوچەكان یان كەمایەتییە نەتەوەییەكان پێشكەش دەكرێت یان: یەك( ب
 كان پێشكەش دەكرێت یانبەشێكی گرینگ لە فێركردن لە قۆناغی سەرەتایی بەزمانە ناوچەیییەكان و كەمایەتییە: دوو
خوێنـــدنی زمـــانە ناوچەییەكـــان و كەمـــایەتییە نەتەوەییەكـــان دەخەنە ڕیـــزی بەرنـــامەی خوێنـــدنی قوتابخـــانە : ســـێ

 سەرەتاییەكان یان
نێوەرۆكی النیكەم یەكێك لەم سێ بەندەی سەرەوە لە بارەی ئەو قوتابیانە جێبەجێ بكەن، كە دایكو بابیان داوای : چوار

 قوتابییەكانیل بەشی ئەم مەبەستە دەكات، دەكەن و ژمارەی
بە زمانەكانی ئەو ( لە پۆلی پێنجی سەرەتاییەوە تا وەرگرتنی دی لۆم)فێركردن لە قۆناغی دووهەمی خوێندن : یەك( پ

 ناوچانە یان كەمایەتییەكان پێشكەش دەكرێت یان
ەكــان و كەمــایەتییە نەتەوەییەكــان بەشــێكی گرنــگ لە فێركردنــی قۆنــاغی دووهەمــی خوێنــدن بە زمانەكــانی ناوچ: دوو

 پێشكەش دەكرێت یان 
خوێنـدنی زمـانە ناوچەییەكــان و كەمـایەتییە نەتەوەییەكـان دەخـرێتە ڕیــزی بەرنـامەی خوێنـدنی قوتابخانەكــانی : سـێ

 قۆناغی دووهەمی خوێندن یان
دەكەن و قوتابییەكانیل ( خوێندن بەو زمانە لەو ئاستەیاندا بۆ) قوتابیانە بەڕێوە دەبەن، كە دایك وبابیان داوای  النیكەم یەكێك لەو هەنگاوانەی لە بەندەكانی یەك تا سێ دا هاتووە لە بارەی ئەو: چوار

 .لە ڕووی چەندییەوە بەشی ئەم مەبەستە دەكەن
 .هەر بەو شێوەیە دووپات دەبنەوە( ە بەرزەكان، خوێندنی گەورە سا،نخوێندنی تیكنیكی و پیشەیی، خوێندنی زانكۆو خوێندنگ)ئەم مافانەی لەم چەند بەندەدا هاتوون، لە قۆناغەكانی دیكەشدا
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 . نپێداوی تییەكانی فێركردن و خوێندنی وانەی مێژووو فەرهەنگ، كە پێوی تە بە زمانە ناوچەیییە كەمایەتییە نەتەوەیییەكان بێت، دابیندەكە(ح
 .الیەنەكانی ڕێككەوتن قبووڵیانكردوە، دابین دەكەن پێداوی تییەكانی پێگەیاندن و پەرەپێدانی ڕاهێنانی مامۆستایان، كە بۆ جێبەجێكردنی نێوەرۆكی بەندەكانی ئەلف تا ح پێوی تن و( خ
ایەتییەكان دەنرێن، هەروەهـا بـۆ چـاوەدێری بەسـەر ڕادەی یەك یان چەند ئۆرگانی چاوەدێر بە مەبەستی چاوەدێریی ئەو هەنگاوانە، كە بۆ بنیاتنان و پەرەپێدانی فێركردنی زمانە ناوچەییەكان و كەم( د

 .ئەم ئۆرگان یا ئۆرگانانە دەبێت بە ڕێكوپێكی راپۆرتەكانی خۆیان بدەنەوە و باڵویان بكەنەوە. ك دەهێنرێنپێشكەوتنەكان لەم بوارەدا، پێ
 بەیاننامەی مافەكانی تاكەكانی سەر بە كەمایەتییە نەتەوەیی، ڕەگەزی، ئایینی و زمانییەكان

  :ماددەی چوار
 دڵنیایی تاكەكانی سەر بە كەمایەتییەكان لە بەڕێوەچوونی مافە مرۆییەكانیان و ئازادییە بنەڕەتییەكان و یەك انی لە بەرامبەر قانوونداـ نەتەوەكانی ئەندام، هەموو هەنگاوێكی پێوی ت هەڵ دەگرن بۆ 2

 .بە بێ هیچ چەشنە ستەم و جیاوازیدانانێك
ە كەمایەتییەكان هەڵدەگرن، تا بتوانن لە تایبەتمەندییەكانی خۆیان و كولتـوورو زمـان، ئـایین و ـ نەتەوەكانی ئەندام، هەنگاوی پێوی ت بە مەبەستی پێكهێنانی هەلومەرجی لەبار بۆ تاكەكانی سەر ب2

 .جلوبەرگی خۆیان گوزارشت بكەن، تەنیا لەو جێگایانە نەبێت كەلەگەڵ یاساكانی و،ت یان ستانداردە نێونەتەوەییەكان لە ناتەباییدان
ونی یاسا و ەبێت هەنگاوی پێوی ت هەڵبگرن بۆ ئەوەی تاكەكانی سەر بە كەمایەتییەكان دەرەتانی پێوی تیان بە مەبەستی فێربوونی زمانی زگماكی و هەبوـ نەتەوەكانی ئەندام، ئەگەر بۆیان دەست بدات، د2

 .ڕێوشوێن بە زمانی زگماكیی خۆیان هەبێت
دابین بكەنء هاندەر بن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لە سەر مێژوو، نەریتەكان و ئەو زمان و كەلتوورانەی لە نێو  نەتەوەكانی ئەندام، ئەگەر بۆیان بگونجێت، دەبێت پێوی تییەكانی خوێندن بەزمانی دایك -2

 .سنوورەكانی ئەو كەمایەتییانەدا هەن
www.ostomaan.org ددەبیگلو علی: ترجمە زبانی، حقوق جهانی اعالمیە ـ: سەرچاوە  

 امروز ایران سایت ،8991 دی امبری ی81 كراوی پەسند متحد، ملل سازمان عموومی مجمع مصوب) زبانی و مذهبی نژادی، ملی، اقلیتهای بە متعلق افراد حقوق بیانیە -
http://iran-emrooz.net 

  . وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه111  ژماره  له
22  /2  /2222 
 

 ی فێوریە كراوە بە رۆژی جیهانیی زمانی دایك؟ 22بۆچی                                                   
 

 .ی فێوریەی هەر ساڵێكە، پێشینە و مێژووی خۆی هەیە22رۆژی جیهانیی زمانی زگماكیل كە . رۆژە جیهانی و نێونەتەوەییەكان، هەر كامێكیان مێژوو و سەربردەیی تایبەت بە خۆیان هەیە 
دا، خوێنـدكارانی بەنگالدیـل كە ئەو كـاتە و،تەكەیـان  2212ی فێـوریەی 22ساڵ لەمەوبەر لە  02

بەشێك بوو لە پاك تان، وەك ناڕەزایی دەربڕین لە داسەپاندنی زمانی ئۆردوو بەسەر نەتەوەكەیان 
ی خوێنـدكار 1لە ئاكامی تەمەنی هێزە چەكدارەكانی پاك ـتان دا . دا، خۆپێشاندانیان وەڕێ خ ت
خەڵكی بەنگالدیل، بە،م دەستیان لە خەبات هەڵ نەگرت و نەك . بەنگالدیل گیانیان لە دەست دا

هەر نەچوونە ژێر باری داسەپانی زمانێكی دیكە، ملیان بۆ مانەوە لە ژێر دەسە،ت و لە چوارچێوەی 
 . پاك تان دا، نەدا و سەرەنجام سەربەخۆیی خۆیان بەدەست هێنا

بووە هۆی ئەوە بەنگالدیل وەك یەكەم و،ت كە لە پێناوی زمـانەكەی  2212ی فێوریەی 22رووداوی 
بە رەسمی پێشنیاری  2222ئەو و،تە لە نوامبری . دا خەباتی كردوە و قوربانیی داوە، سەیری بكرێ

دیـارە ئەنجـومەنی . ی فێوریە، وەك رۆژی جیهانیی زمانی دایك بناسرێ22بە یون كۆ كرد كە رۆژی 
انی زمانی زگماكییل پشتی ئەم پێشنیارەیان گـرت و لە ئاكامـدا، سـیهەمین كـۆڕی جیهانیی الیەنگر

 .گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ئەم پێشنیارەی پەسند كرد
دیـارە ئەو و،تە پێشـتر موســتەعمەرەی . میلیـۆنییە و زمــانەكەی بەنگـالییە 21بەنگالدیـل و،تێكـی 

نگالدێل  به  له  ی فێوریه22رۆژی .  وی زۆره ی لە و،تە دا برههەر بۆیە زمانی ئینگلیز. ئینگلی تان بوو
 . هیدانی زمان ناودێر کراوه ک رۆژی شه وه
موو ســاڵێ  هــه  ک رۆژی جیهــانیی زمــانی زگمــاکی نــاودێر کــراوه وه  ی فێوریــه22رۆژی   کــه  وه وکاتــه له
کان سـاڵی  کگرتووه یـه وه  ته رێکخراوی نه  که  بووه  یه و راده زمانی زگماکی تا ئه  خدان به بایه. چێ ده  ڕێوه زمانی زگماکی به  ۆ رێز گرتن لهتی ب ی تایبه وه سم و کۆبوونه کانی جیهان رێوره جۆراوجۆره  شوێنه له

w2008ک ساڵی زگماکان ناودێر کرد ی وه. 
 .  یه نگالدێشی هه ڵکی به خه  کی کۆنتر له نیو کورد دا مێژوویه  پێناوی زمانی دایک له  بات و قوربانیدان له خه  وه دڵنیاییه  به
  ش به مه رباری ئه ترسی سه مه  خ ته یدا گیانی خۆی ده که پێناوی پاراستن و زیندوو راگرتنی زمانه  تا تورک دا له زا خان و ئه می ره رده سه  می جیهانی له ڕی دووهه شه  ر له م دا کورد به بی ته  ی ده سه  ر له هه
 . ران بووه نده ی هه رێوه و په  وه ئاواره ه«تاوان»م  ی ئه سۆنگه  ی و له که زمانه  به  ی رۆژنامه وه ی و چاپ و باڵوکردنه که تی زمانه وڵی خزمه هه  وتبووه ێشتر، کهیان ساڵ پ ده
 . کانی زمانی کوردی پێک دێنێ جۆراوجۆره  نه الیه  و بۆ باس له  وه م رۆژه هی ئ بۆنه  دا ئاکادیمیای کوردستان سمینارێک به  ی فێوریه22رۆژی   رێمی کوردستانیل، له هه  م اڵ له ئه
 .ران بێ ندیی خوێنه زامه هیوادارین جێگای ره  که  کردوه  ی ئاماده م پاشکۆیه دا ئه ی فێوریه22پێشوازی   زمانی زگماکی و له  خدان به ک بایه یل وه«کوردستان»

 
 . وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه111  نیی زگماکی، ژمارهرۆژی جیها  ت به پاشکۆی تایبه  له

 
 کوردستان کورد
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 ۆییخ ربه سه یتا ئامانج هه ەوییەخودموختار یدروشم  له; کورد ی وه ته نه یوا هڕ یماف ینکردنیو داب یی وه ته نه ییر روه سه  

  
 رانی ن ماوه سه حه: نوسینی

 
  لـه( یی و زان ـتی شورشـی پیشـه)م شۆڕشـی تێکنۆلـۆژی کـه ڵ یه گـه یی هاوکـات له وه تـه کانی نه تـه وله ده  وه می زایینیـه هه رخی شازده تای چه ره سه  له

 . گرێ ده ره یی نۆی په وه ته نهروریی  و سه ره ،تی ئیم راتوری کۆن به سته ن و شێوازی ده ده ڵده رهه و س انیا سه  ڕان ه لژیک، فه کانی ئینگلیس، به و،ته
تی کۆن  تی و پاشایه گایه به ره ،تی ده سته ، ده و شۆڕشه می ئه رهه ک به ستی مرۆڤ وه ربه تی و پاراستنی سه ڕه و دانانی یاسای بنه  ڕان ه شۆڕشی فه  به
ت  نانه و ته  وه ته کانی نه ندامه شدار بوونی ئه به. ڕوا وتان ده و فه ره هربی دابڕ و ب ر زه به  ویته که وتوو ده یی و پێشکه رۆژئاوای پیشه  تی له واوه ته به
.  وه کاته ده  و و،تانه م ئه ر ده به وتن له ن و پێ که نده سه شه التداری، شاڕێگای گه سته ،ت و شیوازی ده سته دیاریکردنی ده  موو دانیشتووانی و،ت له هه

  کان کـه کۆڵۆنیالی ـتیه  دیهـاتنی سی ـتێمه هۆی وه  بێته وتوو ده کانی پاشکه ر سامانی و،ته ستدرێژی بۆ سه یلی ده هم  وه شانه و گه ڵ ئه گه هاوکات له
ی جیهــان  و چــوار قوڕنــه ره یان بــه رانــه و تا،نکه  رانــه ی داگیرکه نجــه رؤن و په کانی پێشــووی خۆیــان ده ی ئیم راتوریــه رانــه ر خولیــای داگیرکه ســه له
بڕ کردنـی  و بنـه  و زان ت   پیشه  دان به شه ی گه جێگه  ت عوسمانی و فارس و روس به تایبه ،ت، به کانی رؤژهه داپلۆساوه  ئیم راتورییه. کێشن ڕاده

سـاڵی   ڕخوازی و لـه ڕ و شـه یدانی شـه مه  بێته ت نیشتمانی کوردان، ده تایبه به ڕاست و ،تی ناوه پانتای رؤژهه  ده ی سێ سه ریی نوێ و ماوه ڕ و داگیرکه خولیای شه     ونه که و پیشەوون، ده ره تی و به گایه ربه ده
ر هاوکـات  هـه تی کوردیل وایه ته ی نه کانی ڕزگاریخوازانه م شۆڕشه که یه. کرێت شده وی و عوسمانی دابه فه مرۆڤی تورکی سه  وتوو و دژ به نێوان دۆ زلهێزی دواکه  سمی له ڕه  م جار به که زایینیدا بۆ یه 8359

ڕی  و په به  و ئازادیخوازانه  کی مرۆڤانه تاییه ره تی کورد و سه وایه ته ی نه ی ڕزگاریخوازانه وه ست ێکی بزوتنه ده  بیته الی دمدم، ده پزێڕین، قه شورشی خانی له.  ئاڕاوه  دێنه  وییانه ته نێونه  م گؤڕانکاریه ڵ ئه گه له
پرش و   یان به کانی کورد ، زۆربه زگاکانی کۆن و داپڵۆساوی میره ده  وه داخه به. ی داهاتوو چه وه  دان به بۆ وره  ی دایکانه وانه و چیرؤکی شه  تا ئێ تاش دڵی فؤلکلؤری کورده هه  که  وه تییه ری و ئازایه ختکه خۆبه

و   رگرتووه ڵکیان لێوه تا ئێ تاش که موو کاتێکدا و هه هه  له  ت مۆسلمانێتی که ڕواله درۆ و فێلی به  سێاڵوی خوین و به  به م و تورک و دۆژمن جه ی عه رانه ر هێرشی داگیرکه به  وتنه که  تی ناوخۆوه باڵوی و دژایه
 . پێنن  رماندا ب ه سه یان به رانه نهوسێ ،تی چه سته کان بروخینن و ده کورده  تیه می میرایه رجه م سه هه ی نۆزده ده تا کۆتایی سه گرن، توانیان هه گرن و جاشی پێده رده ڵکی لێوه که
تا  ریان کـرد هـه کتر شـه دژی یـه دوژمنـانی کـورد لـه  بـه  وه سـتنه خـۆ به  یـان سـاڵ بـه کـانی بابـان ده کؤتایی پێهات، میره  تیه و میرایه خۆیی ئه ربه ستکرا و سه ستێ کوری خؤی قؤلبه ده  ،ن به رده ڵۆخانی ئه هه
-8353.)جێ کـرد ،چۆ کرا و تورکیان لێ نیشته کورد قه  تا نیزیک شاهیندژ له هه  ی ئی تاوه راغه مه  ی مۆکریان له وره شیكی گه سیاڵوی خوین تێکدرا و به  تی مۆکریان به میرایه.  کاوهیان پوو که ،ته سته ه د

و نووسینی   و دانانی خویندگه  پێدانی پیشه  ره کگرتن و په یه  به  و تیكۆشا که. ( ی ز8115/8151) یاند ڕاگه خۆی کوردی ربه تی سه وڵه م جار ده که واندز بۆ یه ڕه  دی سۆران له مه میر محه( ز.ی  8359
تیی  الی خـه مـه  فۆڵکلۆڕی کوردیدا بـه  له  ال ئیدری ی خاین که گیانی کورد و مه  ک خ ته ک چه تیان وه یتوانی دایبمرکێنی، ئی المه نه  وه ڕه باری شه کاتیک دوژمن له. جی کات قانون و،تێکی ڕیکو پێک جێبه

  هات ببێته ده  واندز که تی ڕه میرایه  سی به ره و هه  وه د کرده س ای میر محمه  قازانجی سولتانی عوسمانی له  زانی به زمان و نه سته ڵکی به د دا و خه مه ل تکاری میر محه رهه دژی به  فیتوای له  ناوبانگه جاش به
چلکاوی دوژمن، فیتوای جیهادی وێڕای   کی فرچکگرتوو به الیه مدی ان مه و هه  سولێمانێ دووپاتکراوه  دا له م دووایانه تی له الی خه کاریکاتۆری مه. ) راست، هێنا التی ناوه وتووی ڕۆژهه تی پێشکه هوڵ م ده که یه

ــه ــانگێ الل ــاکبیری سه اکبری چه ب ــه نــد ڕوون ــته دژی ده پ، لــه رلێشــێواوی چ بەــوکی  التی س
تی  یانه خه  به. ز 8935درخان الل الدینی به خۆی سولتان جه ربه ،تی سه سته ده.(باشووردا

ــوو کــه یه ــیر تێکە ــوو  زدانش ــامۆزای خــۆی ب ــه.ئ ــه کێش   وه داخــه کی به ره ی نــاوخۆیی و دووب
کی کؤن  خۆشیه ک نه تی وه ست ێکی حیزبایه تا ده می نۆی هه رده و سه ره به  وه می کۆنه رده سه له
ر  سـه  ر و زیانی قورسی خ تۆته ره و زه  لی کێشاوه رای خ تبێ په خؤشدا گه شی نه ڵه له  که

واری خراپـی  ێ تاش شوێنه تا  ت هه نانه ته. تی کورد وایه ته ی نه ی ڕزگاریخوازانه وه بزوتنه
کانی  وێ هۆیــــه ر بمانهـــه گـــه. جی هێشـــتووه تی کوردســـتان بـــه وتـــی حیزبایـــه ر ڕه ســـه له
مان  که وه ته ی نه دساله ند سه باتی بێوچانی چه ڕای خه ره ، سه  وه م بزوتنه وتنی ئه که رنه سه

  وه میلیـۆن نووسـه 53  و پتـر لـه  رفراوانی نیو ملیون کیلـۆمیتری چـوار گؤشـه و خاکێکی به
کیمان  ره کیی ناوخۆیی و ده ره شنی دوو هؤی سه کی هاوجه یه وه ر بزوتنه ک هه ، وه وه ینه لێکده
کانی  ره وداگه کان و ســه ران ۆ کۆڵۆنیالی ــته کــی واتــا داگیرکـه ره هـؤی ده. وێ کــه رچاو ده بـه
وتوویی جوغرافیــــایی  لکــــه هــــۆی نــــاوخۆیی ویــــڕای هه.  کانــــه ویه ژیرزه  وت و کانیــــه نـــه

ــه  مان کــه که نیشــتمانه ــۆنی رۆژهــه  ل ــزی ک ــێیی ســێ زلهێ ــورک و  دراوس الت واتــا روس و ت
ــ جه عه ــه همدای ــه  ، بریتی ــافی نه الوازی تیگه  ل ــتنی م ــه یش ــه گه یی و پینه وه ت ــتنی ع قلی  یش
بوونی سـتراتێژی  کیی نـاوخۆیی کـورد و روون نـه ره ندبـه چه  به  ودای داوه مه  که  ییه وه ته نه
وام،  رده ی بـه رانـه ختکه باتی خۆبه تی و خـه وایه ته رزی نه ستی به ڕای هه ره سه. ی که باته خه
وای خـۆی  ئاسـتی جیهانیـدا مـافی ڕه  دی و بتـوانی لـه  کی خـۆی بهێنێتـه ره ی دروسـت، ئامـانجی سـه وه لێکدانـه  ت، بـه کانی تایبـه رودۆخـه با  بتـوانی لـه  ی کـه یـه و ڕاده ئـه  یشـتۆته گه ویی کـورد نه تـه قلی نه عه
کـانی سیاسـیی  ر مێـژووی ڕیکخراوه سـه ک به یـه وه و ئاوڕدانه  وه لێکدانـه  بـه.  یتای بووه یتاپه کانی په کی تێکشکانه ره تی کورد، هۆی سه ایهو ته ی نه وه وتنی بزوتنه که رنه ش هۆی ناوخۆیی سه ربۆیه هه.سبێنی بەه

کانی نیشتمانمان بۆ روون  جیاکراوه  شه به  بات له کانی لێکترازانی خه ها هؤیه ر وه ێ و هه وه که رده کی و ستراتێژیکمان بۆ ده ره ڵبژاردنی دروشمی سه هه  مان له که وه ته کانی نه باتکاره رلێشیواوی خه کوردستان، سه
  ی کوردستان به وه ره ده لهند ڕوناکبیری کورد  م جار تێکۆشانی چه که لدا پێکهێنا، بۆ یه ،نی گه ناخی کۆمه  کی نۆیی له مدا، هیوایه رخی بی ته تای چه ره سه کانی سیاسی له م ڕیکخراوه که پێکهاتنی یه. وه بێته ده

  له( ز.ی8911)یمانی سێور  په  یی و له وه ته کانی نێونه ستووری دانیشتنه ر ده سه  نه شانی ئیم راتوری عوسمانی بخه لوه می هه رده سه ی کورد له له سه ئاستئ ئۆروپادا توانیان مه  ریف پاشا له تی شه رایه نؤینه
 . یی کورددا هێنرا وه هت مافی نه  دا دان به 91ندی  به
ی  وه وتی بزوتنه ر ڕه سه  خاته ر زیان ده تا ئێ تاش هه هه  شکردنه م دابه ری نێگاتیڤی ئه و کارتێکه  چوارپارچه  ، کوردستان کرا به(مان اڵ هه)یمانی لۆزاندا  په  شکردنی کوردستان له پیالنی ئینگلیس و دابه  به

کانی کوردسـتان دابـوو و  سـتکرده ده  سـنوره  رانی کـورد ملیـان بـه ی تێکۆشـه تی کورد دابڕ دابڕ بـوو و زوربـه وایه ته ی نه ی ڕزگاریخوازانه وه دا بزوتنه و پێالنه نجامی ئه ئه  له. دتی کور وایه ته ی نه ڕزگاریخوازانه
مانی تووشی  که نێشتمانه  ک له یه پارچه  کاندا که دژواره  رودؤخه با  نیا له گشتی ته  ی کورد به له سه رشت و مه دادهمی  رجه کانی جیهانی دووسه ی کێشه ر بناخه سه بارودۆخی نیشتمان له کانی خؤیان له وه لێکدانه

،م  خۆیی به ربه ئاواتی سه  موویان به ن و هه ده ڵده رهه ڕاوی سهڵب لێکهه  یتای کورد به یتاپه کانی په م شۆڕشه ی بی ته ده تای سه ره سه. ژاند هه کانی تریشی ده و پارچه  بۆوه رچاو ده کرد به ڵکوژی ده ترسیی کؤمه مه
   ییانه زه بێبه  وه ن ئینگلی ه الیه ز، له.ی8915/8911خۆ،  ربه تی سه زراندنی میرایه مر و دامه حمود ی نه شۆڕشێ شیخ مه. کرێن رکوتده گۆڕی و سه  کتر دێنه یه مانیی کورت له ودای زه مه  کتر و به یه جیا له
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ی  ر پاشماوه سه له)  تی دووقۆڵی تورکیه یارمه  ز به.ی 2221کۆماری ئارارات . دامرکێندران  وه ن ئینگلی ه الیه  کانی بارزان له شۆڕشه. هاتتێرۆری سمکۆ کؤتایی   ز به.ی 2222/ 2222شۆڕشی سمکۆ . تیکشکا

 .تێکشکێندرا( ز پێکهاتبوو.ی2221کان  مه جه تی عه ی پاشایه ر پاشماوه سه له  که) و ئیران ( زرا ز دامه.ی2222ئیم راتوری عوسمانی 
 پرش و باڵوی   کانیان الواز بوو و به الم ڕیکخ تنه خۆیی کوردستان سوور بوون به به تی واتا سه وایه ته وای نه ر مافی ڕه سه کان له مدا، کورده ی بی ته ده وڵی سه ێ هه کانی نیوه می ڕاپڕینه رجه سه کرێ بڵیین له هد

کۆلۆنیالی تی کۆنی . وتێکی نۆی برد و ڕه ره می جێهانی بارو دۆخی دنیای به ڕی دووهه شه. رکوتکران  کانی کورد، سه وامی دوژمنه رده  تان و هاوکاری بهتی ئینگل یارمه  ڵدا و به ریان هه کتر سه یه و جیاجیا له
 شیوازی  یان به زۆربه  که  ستراوه رؤژئاوای به  ر به م جێگۆرکی بۆ و،تانی سه مانای ئه. ڵدا ی ههر زنی رؤژئاوا سه مه  ره ک هێزی هه مرێکا وه و ئه  وه ی نزمه پله  وته که  وه زنی جیهانه مه  ره زلهێزی هه  ئینگلیس، له

پاش   که  وه کێتی سۆڤێته ست یه رده به  وتبووه کهی ئۆروپا  وره شیکی گه مانکاتدا به هه  له. مۆکانی ئینگلیس بوو سته کانی ده رکرده ،تی پاشا و سه سه نی ده مه چوون، کؤتایی ته ده ریوه وتوو به تیی دواکه گایه ربه ده
ی سـؤڤیتدا  ره بـه  مریکا دژ بـه وری ئه ده می جیهانی له رێ دووهه ی پرش و باڵوی رۆژئاوا پاش شه ره به. ژمێردرا وتوو دۆست ده النی والتانی دواکه بۆ گه  وه خشه روخ اری هیوابه  ر فاشیزمدا به سه وتن به رکه سه
  مجۆره به. کرد  تی ده رایه به رێوه سؤڤیت به  ،ت که ی رؤژهه ره تی به دژایه  ونه که ست ده به کانی فاشی ت هاوڕی و هاو مه کادیره تا کۆنه هه  وه باتکارانی دژی فاشیزمه نگرانی دیمؤکراسی و خه الیه  و له  وه بێته کۆده

 .کێشی ی ده ی بی ت درێژه ده تا کۆتایی سه هه  کا که س ێده ری سارد ده ڕ، شه پاش شه
ن  الیـه  لـه  کـه( وی هلـه په)زا شـا ،تی پیـاوکوژ و خۆێنخـۆر ره سـته مانی ده نـه. ستێنێ ده ڕه موکریان په  و له  وه بووژێته ڕ پێکهاتبوو ده شه ر له ک به یه ماوه  ی کورد که وه ی ژیانه ڵه دا، کؤمه دژواره    م بارودۆخه له

خۆ کـرد  ربه سـه  وه کرده  ،ت به کوردستانی رۆژهه  شێکی له شای ئیران، به  کرابوو به  وه ئینگلی ه
کارو   وه کرده  د به مه هید قازی محه وای شه ی کورد ، پێشه تی بێ وێنه سایه دا که و دوخه له. بوو 

 باری شاری 
  کـا بـه وا قـازی ده ی کـورد پێشـه وه ی ژیانه ڵه کؤمه. گرتبوو  وه سته ده ری به ور و به هاباد و ده مه
ــه ــراوی بەوکــه  کی کورتــدا لــه یــه ماوه رۆک و له س ری  ماوه و حیزبیکــی جــه ره بــه  وه کــؤرێکی داخ
  ڵه کۆمه. چیهاندا  له  بیر براوه شخوراو و له کی به یه وه ته ی هیوای نه مایه  بێته ستێنی و ده ده ره په
ی  مایه  بێ به کراو ده پارچه نیشتمانی پارچهی  وه کگرتنه خۆیی و یه ربه لگرتنی دروشمی سه هه  به

ون  که ڕێده هاباد وه ی مه و شارۆچکه ره ی کورد و روناکبیرانی کورد به وه ته هیوا و ئۆمیدی گشت نه
م و بوونی هیزی مؤڵدراوی سۆڤێت  رده وسه بارو دۆخی ئه. ندی بگرن  ی پێوه ڵه ڵ کۆمه گه تا له هه
  سنه  ،تی کوردستاندا، واته شی باشوری رؤژهه ێزی ئینگلیس له بهربایجانی دراوسێ و ه ئازه  له

ئاست ئینگلی ـی   له  دا که تی سؤڤێت هانده و دؤستایه ره به  ڵه تی کؤمه رایه به رێوه و کرماشان، به
تی  یارمـه  دیـاره. بوو شـکردنی کوردسـتان سـیمای بـاش و نـاوی باشـتری هـه ری به ستای دارێژه وه
تی  یارمـه  سـکتر بـوو لـه رته ند زۆر به رچه کو چۆڵ بۆ کوردان هه ندی چه اردنی ههنگی و ن رهه فه

.  وه رانی کـورده ر چاو تێکۆشه به له  وو،ته ی تی ئه وه هۆی خۆشه  ربایجان، بوو به سؤڤیت بۆ ئازه
ــه ــدیی و دؤســتایه و پێوه نجامی ئــه ئــه  ل ــێن بە گوشــار و زه ده  ،  وه تیه ن ختــێ نهێنــی  کــرێ بلێ

  رؤکێکی روون له بێ دیاریبوونی ناوه کی به ره ک دروشمی سه م جار دروشمی خودموختاری وه که بۆ یه(. ز.ی2221)بێ  دایک ده ک کۆتایی پێدێ و حیزبی دیمۆکراتی کوردستان له.ی ژ ڵه کاو کؤمه نه ، له وه سۆڤێته
رکۆمار  سه  بێته د ده مه قازی محه(. 2221ندانی  دووی ڕێبه) زرێنی  مه وتووان حێزبی دیمۆکراتی کوردستان کؤماری دیمۆکراتی کوردستان داده د حهن پاش جه  و دروشمه ڕای ئه ره ،م سه به.  ئاڕاوه  خودموختاری دێته

ن  که بات ده خۆیی کوردستان خه ربه کتر بۆ سه شانی یه الت شان به ی باشور و رؤژههرانی کورد تێکۆشه  مجۆره به. کی کۆمار ره کان هێزی سه و هێزی بارزانیه  رگه رۆکی ستادی س ای پیشمه فا بارزانی سه ال م ته و مه
ک  کۆمارێ کوردستان وهئاشکرا   کاندا به ته زاڕه جێماوی وه کانی به ڵگه موو به هه  کانی کؤمار، له وه تێکڕای کرده.رمی کی نامۆ و فه یه و خودموختاری هێشتا ووشه  کی بووه ره خۆیی کوردستان ئامانجی سه ربه و سه
یی  وه ته تی نه ڵ حکومه گه تی و دیاریکردنی سنور له یمانی دۆستایه گیرێ و په ڵ سۆڤێت ده گه ندی له تاران، پێوه  تی ئێران له وڵه کانی ده وڵه هه  بێ بایخدان به ها به روه هه.  د کراوه خۆ ناوزه ربه ،تێکی سه سته ده

ش،  مـه ڕای ئه ره سـه. بوو ، نـه رۆکی ئێ ـتاوه واتـا و نـاوه  خودموختاری، به  ندێکیان به کانی کۆماری دێمۆکراتی کوردستان ، هیچ پێوه وه می کرده رجه سه.وێ که ڕێده وه  وه ره رگانی دهباز. سترێ به ربایجان ده ئازه
ڕ  مـه ک له.م، سـتراتێژی ڕوونـی ژ کـه یه. شـاند ، وه وه نـه نـد الیه چه  کوردستان لـه  تی دا له باتی حیزبایه ندنی خه سه هر وتی سروشتی په ڕه  سی له کی قوره یه ربه حیزبی دێمۆکراتدا، زه  ک له.ژ.ی ک وه تواندنه

گ و  ربه ده  شێکی زۆر له م، به دووهه. ی نامۆ بوو که رۆکه اوهوا قازیل ن کانی حیزب و خودی پێشه ره به ڕێوه ت بۆ به نانه ته  خودموختاری، که  کراو، گۆڕدرا به  پارچه ی نیشتمانی پارچه وه کگرتنه خۆیی و یه ربه سه
ندێکیان  ت هه هنان ته.  وه شی دوژمنه باوه  وه مانی کۆمار چوونه شیان پاش نه زوربه. بوو نه  وه ڵه کۆمه  کیان به ندیه کاتێکدا هیچ پێوه ، له وه تی حیزبه رایه به ڕێوه ریزی به  رست هاتنه ل ه هه کانی  ته شیره رۆک عه سه
  شێکی بەوکی کوردسـتان لـه به  ی حیزبی دێمۆکرات به ی ڕێکخراوه وه سک کردنه رته م، به سێهه. تاری س ای دوژمن ری پێل قه که  یان کرده که ته شیره ی عه بوو، سواره تیان هه رپرسایه حیزب و کۆماردا به  له  که

می  رجه ریی دوو سه وداگه سه  سکرد، ملدان به سنوری ده  دانهێنان به. کانی داگیرکراوی تری نێشتمانماندا شه موو به هه  کان له کوردستانیه  باتکاره ندیی نێوان خه ڵبڕانی پێوه ک بوو بۆ لێکهه تایه ره ئێراندا، سه
  باتکاره ر بیـر و مێشـکی خـه سـه شـی به ری سـارد، بـیڵی ڕه ی شـه وره ری ده رتاسـه پێکهاتبوون، بۆ سه  هک ر پاڕاستنی باری ژێئۆپۆلیتیکی ناوچه سه رمی له یمانی فه بی په  به  ،ت که ،ت، ڕۆژئاوا و ڕۆژهه سته ده

ختـی  تـۆپزی و زه  بـه  وه سـۆڤێتهن  الیه و، سازدانی حیزبی دیمۆکرات له ی ئه سه ره ر که سه ک و له.ژ.پاندنی دروشمی خودموختاری و تێکدانی ک رچی داسه گه. کاندا کێشا کوردستانیه  سیاسیه  کان و هێزه کورده
،  وسـاوه کانی چه باتی چینـه خـه  نگری لـه یلی الیـه مـه. گرتبـوو ر جێی وه ڵکی نابـه ڕی کـه وپـه کان ئه کورده باتکاره ی خـه متمانه له  بوو که  ت ڕاوێژکارانه ڕواله ختێکی سیاسی قورسی به ،م زه بوو، به نه  زۆردارانه

وی  ک هێزی پیشڕه سۆڤێتی وه  به  هێز و متمانه نگریی به پۆلێکی الیه کان، شه کۆمۆنی ته  کانی حیزبه ڕازاوه کان، دروشمه وساوه چه ملێکراو و چینه النی سته مانی دژی فاشیزم و دۆستی گه ک قاره ناوبانگی سۆڤیت وه
کان و  کۆمۆنی تی و کرێکاریه  ندامی حیزبه ئه  کانی نێشتمانی داگیرکراومان یان ببوونه جیاوازه  پارچه  کان له کورده  وناکبیرهی ر زۆربه. ڕێخ تبوو کاندا وه کورده  باتکاره نێو خه کان، له باتی دژی کۆڵنیالی ته خه

  ی به نده پرۆپاگه  ی سۆڤێتدا به چوارچێوه  کان له روسه  یره غه   تیهسۆسیالی  یاندنی کؤماره زراندن و ڕاگه دامه  تیی سؤڤێت به وایه ته کردنی پرسی نه شێوازی چاره. ڵیان پێکهێنابوو گه تی نزیکیان له یان دۆستایه
رانی کوردستان  شکه دابهت بوونی  تایبه به. مداری ئازادی رچه ری و په روه شتی دادپه هه به  ی کردبووه و و،ته ، ئه ی کورد دا وه ته وان نه ک له کانی کۆلۆنیالیزم و یه سته ش و ژێرده بێبه  وه ته ی نه ڕوانگه  وه له هێزه 

که و  ت راستیی چۆنێتی کارایی سی تێمه ڵبه هه.  رزتر کردبووه رد به لی کو ر چاوی گه به ڕێزی سۆڤیتی له  ی دیکه وان، هێنده کان بۆ ئه ره داگیرکه کانی والته ،تداره سته مۆ بوونی ده سته ی دژی سۆڤێتدا و ده ره به له
  سـتی کۆڵۆنیالی ـته کانی بنده وه تـه ئاسـت نه کانی، له سـیه مایه ڕای که ره رجۆر سـه هـه به. بوو ران ئاشـکرا نـه نـده ڵکی هه بۆ خـه  و و،ته کانی ئه کانی خۆماڵیی کۆماره سته ده ی کاربه هقین ،تی ڕاسته سته ی ده ڕاده

کـان و  کورده  باتکاره خـه  وه و هؤیانـه بـه.  وه وسانه چه ده  وه کانه زۆرداره  ی پاشا و ئیم راتوره وه وسانه ژیر چه دان ساڵ بوو له سه  النی ئاسیای دوور که بوو بۆ گه  وتێکی شاز سکه مدا ده رده و سه کان له ڕۆژئاواییه
  ره به ریوه به  شیکی زۆر له ت به نانه ته. ن ده پێده ره توند و تۆڵی په  هکان ب په چه  کان و حیزبه هاوکاریی و هاوڕێی کۆمۆنی ته  کانی نیشتماندا ،  موو پارچه هه  کان دوای رووخانی کؤمار له کوردستانیه  حیزبه

 . ببوون  رده روه ویدا په س ێکردبوو و له کان ده په چه  ناو حیزبه  ڕی سارددا، کار و تێکۆشانی سیاسیان له می شه رده سه کانی کورد له ناوبانگه  به
دروشمی   بێته ردا ده ی و،تی داگیرکه جوار چێوه  بات له دروشمی خودموختاری و خه  ورده  کا و ورده ست ێده جیاوازی ده  کانی نیشتمان به لێکدابڕاوه  پارچه  تی له هباتی حیزبای می خه رده دوای روخانی کۆمار سه

  و حیزبانـه لـه ئـه. کـرێ ده  ەوە تیوریزه( ،ت رۆژهه)ئیران  –و حیزبی دیمۆکراتئ کوردستان ( باشور)ن پارتی دیمۆکراتی کوردستان  الیه واوی له ته ی بی ت به ده می سه شه ی شه یه تا کۆتایی ده کی و هه ره سه
 واتا . ئێران و عێراق  شێکن له ،ت به هه  کوردستانی باشور و ڕۆژ  م پرۆگرامانه پێی ئه به. ستنیشان کردبوو ی ئێران و عێراقدا ده چوارچێوه  تی خودموختاریان له وڵه ی ده رنامه ی به ،ڵه کانی خۆیاندا گه پرۆگرامه
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تی  وڵه ست ده ده  به( ربازی نگ و هێزی سه تی جه زاره وه) ، ئابۆری و س ا  وه ره کاروباری سیاسی ده  نێن که داده  وه مان کاتیشدا مل به هه له. ن که تی ده وایه ته وای نه داوای مافی ڕهدا،  و و،تانه ی ئه چوارچێوه ڵه
ی  ئیـداره  بێتـه وابوو خودموختـاری ده کـه.( تی عیـراق وڵه ڵ ده گه ع له.ک.د.ی نێوان پ2212ی ئازاری 22ی  وتنامه م و ڕیککه سیهه ی ندکراوی کۆنگره سه ا په.ک.د.ی ح رنامه به  بڕواننه. )  وه بمێنێته  وه ندیه ناوه
زاڵبـوونی دروشـمی   بـه . ن و نایکـه  کردووه بولیان نـه ت قـه نا قه دا دهکاتی الوازی ر له گه ری کوردستان مه کانی داگیرکه ته وڵه ش ده بەوکه  و داواکاریه ڕای ئه ره سه. س نگی و به رهه کان و کاروباری فه داریه شاره

تی و  وایه ته ن بۆ دابینکردنی مافی نه که بات ده ک خه الیه له.  وه بنه ده( کاراکتێری دوئاڵ )   رونی دووانه وی پارادۆک ی و باری ده تی کوردیل تووشی کرده رایه به ریوه کانی به تیه سایه خودموختاری ، حیزب و که
 کانی ی پارچه وه ری و جیاکردنه م ه بارودۆخی جیهانی دوو جه  دیاره.  وه ستنه به ر ده ی جوغرافیایی و،تی داگیرکه چوارچێوه  خۆ به  وه کی تریشه الیه  نگ بن و له کانی تری کوردستان بێده شه ئاست به ناتوانن له

ینی  نـاکۆکی بـه  رگرتن لـه لکوه سـتن بـه کـه باری پشتبه ی نالـه مانکاتـدا ڕوانگـه هه له.  رجی زاڵیـان داوه لومـه هه  بـه  م ڕاهاتنـه تی پێکهـاتنی ئـه و سـ ا، یارمـهک  ل و چـه تـه  ت کراومان به ت له نیشتمانی له
کــانی کــوردی  ی هێزه وه ،م پاڵدانــه بــه. کانی دوژمنانــدا ســکرده ده  ی ســنوره چوارچێــوه  خودموختــاری لــه  روبۆی  ڵداوی بــه رهه ســه  کی تــازه خۆشــیه رونیــی نــۆی و نه زامێکــی ده  رانی کۆردســتان بــوو بــه داگیرکــه

ی  ده کانی کۆتایی سه انکاریهر گؤڕ مکێک پاساو ناکرێ و گه شنێک و چه هیچ چه  به  که   کی ئاشکرابووه ک و ناوێک بووبی الڕێیه ر بیانوویه هه  به  وه کانی تره شه رانی به داگیرکه  کانی کوردستان به جیاوازه پارچه له
  بوو به کرێ بڵیین کورد ده ببا، ده دایک نه اژواندبا و ماسمێدیای کوردی له هه ردستانی باشور ویژدان و بیر و ڕای گشتیی رؤژئاوای نه رفراوانی کو ،نی به ویی کؤمه و کؤچڕه  هاتبا ئاڕاوه جیهاندا نه  م له بی ته

بوو و  ت و روونی نه کی حقوقی تایبه می پێکهاتنی کۆماردا، خودمۆختاری واتایه رده سه ر له گه.هات رده سه مریکامان به کانی کانادا و ئه ک سورپی ته یی وه یی و ناوچه وه ته نێونهکانی  قوچی قوربانیی پیکهاتنه
.  یـه خۆی هه ت بـه ی تایبـه یی واتـه وه تـه تی و سیاسـی و حقـوقی نێونه ،یـه باری کؤمه ، ئێ ـتا لـه(ێ سـێڤر نامـه ڵگه بهک  وه) بـردرا کار ده خۆیی بـه به ڵ سـه گـه ویيدا هاوتا له ته کانی نێونه ڵگه به  ت له نانه ته

دیـاری   وه ندیـه تی ناوه وڵـه ن ده الیـه شـی له که ،ته سته نی دهکا دری و سـنووره یی ده وه ته کی ئایینی و نه تیه مایه و،ت یان که  ک له یه پارچه  ندی به تێکی ناوه وڵه ن ده الیه له  ،تێک که سته ده  خودموختاری واته
و بۆمبـای کیمیـاوی   رسـاتێکدا بـه هه  ینی له دام و خومه ک سه ر، وه تی و داگیر که وایه ته ستهێنانی مافی نه ده وه  دا نابێته... ی ئیران یان تورکیا و  چوارچێوه  رگرتنی خودموختاری له ش وه ربۆیه هه. کرێ ده

ی  چـه ر مێشـکی وه سـه له  و دروشـمه کانی ئـه ریـه واری کارتێکه ی ئاسـه وه بـۆ شـوردنه  پێشه ختی له کی سه تیی کورد ڕێگایه وایه ته ی نه ی ڕزگاریخوازانه وه بزوتنه.کا رده الچۆی کوردان ده رمانی قه فیتوای جیهاد، فه
ونی  خه  خۆیی کوردستان به ربه سه  ی کورد که رکرده تی و سه سایه ن که چما ئێ تاش هه.  ییه وه ته ریی نه روه خۆیی و سه ربه نیا سه ته  تی که وایه ته نهوشی مافی  لماندنی واتای ڕاست و بێخه بۆ سه. ئی تای کورد

دی خـانی ،  حمـه ک ئه وه  ونانـه و خه بـه  ن کـه و شـاعیرانه ر ئه هه.  وه واندا کۆکردۆته کانی ئه حیزبه  ڵکیان له راوی خه ،نی هه کۆمه  یه شاعیرانه  ونه و خه ر ئه هه  لمێنن که ن و نای سه  ده م ده ڵه قه له  شاعیرانه
کجاری  یـه  ڕاسـتیدا بـه  وردستانی باشـور لـهک  ستهێنانی مافی فێدراڵی له ده وه. وه چنه بیر ده کان له رکرده دا و سه وه ته مێژووی نه  دی له به نی ژیانی ئه خاوه  بنه ده.. حاجی قادری کۆیی و گۆران و هێمن و هتد

  ریی دروشمی خودمۆختاری له روه سه  کۆتایی به
،   کانه ییه وه ته نه فره  تیه و میرایه کانی کۆنی ئیم راتوری گرتووی سی تیمه ره کرێ بڵێین په ده  فیدرالیزم که. کرێ چاو ده ڕه  وه کرده  به  زمونه و ئه ئه  که یه ده  و ئی تا نیزیک به. کاندا هێنا کوردستانیه  ناو هێزه

.  یه تی خۆی هه بردرێ و کارایی تایبه کارده ندی به ک سی تێمێکی ناناوه ت وه نانه وتوودا ته زۆر و،تی پیشکه  دایکبوو و ئی تا له  مدا له هه ی نۆزده ده سه  مریکا ، له کانی ئه کگرتووه یه  ریمه دی هاتنی هه وه  به
، ناتوانی شێوازی  شکراوه ی جیاواز دابه ندپارچه چه  به  ک کورد که کی وه یه وه ته ت بۆ نه تایبه به. دابین بکا  وه ته کانی مافی نه موو بواره تی ناکرێ هه وایه ته ی دیاریکردنی مافی نه ک شێوه الیزم وه،م فێدر به

مافی   به  ويل دژه ئه  که  وه مێنێته شکراوی ده دابه  ی کوردستان دا دی ان نیشتمان به ر چوار پارچه هه  فیدرالیزمێکی پێکهاتوو له  له.  وه روون کاتهک و،تیك  کتر وه ل یه گه کان له جیاوازه  ینی پارچه ندی به پێوه
کانی کوردستان  ره داگیرگه  ،تدارانی و،ته سته ده.  وه بۆته روو نه رووبه  و والتانه ،نی وشیاری ئه هوتوو و کۆم ل و،تی پێشکه گه له  وه داخه ی کورد به وه ته ت نه تایبه به. م مافی مرۆڤ رجه ک و سه یه وه ته وای نه ڕه

نجامی  ئه  شدا له و و،تانه ناو ئۆپۆزی ێۆنی ئه له  وه داخه به.  وتوویی ڕاگرتووه دواکه ر به کانیشیان هه و و،ته  ئاستیان ئاسایشی نییه  ی خؤشیان له وه ته نه  ن که و و،تانه ی دانیشتوانی ئه دڕنده  ره توێژی هه
دام،  ،تی سـه سـته سـا،ن پـاش ڕوخـانی ده ده  پتـر لـه  وه کـرده  بـه.لمێنن درێ و ناتوانن بی ه م ده ڵه قه رز له کی به تایه خه  کانیتر به وه ته مافی نه  کان، دانهێنان به ،تداره سته ی ده فتا ساله ی حه نده پرۆپاگه

کانی تـری کوردسـتانیان  شـه رکوک و به ی فێـدرالی ، کـه ندکراو و بڕیارنامـه سـه ڕای یاسـای په ره و سـه  وه بوونه ز نه ردستان پاشگه بکردنی کو ره عه  تی به سیاسه  ت ب تێک له نه نا کانی نۆیی عێراق ته کردهر سه
بۆ .  وه کان ناگرێته نه موو الیه هه  تی و زان تیانه واوه ته فیدرالیزمی کوردستانی باشوریل به. یمانی فێدراڵی ی په وه لێکی گونجاون بۆ تێکدانه مای هه ته ریمی کوردستان و ئێ تاش به ر هه بۆ سه  وه ڕاندۆته گه نه

ی گشتی  دابینکردنی بودجه  ی خۆیان له که فه سره ی مه وه مانه پێی زیاده به.  وه سته ده کان کانگاکانی سروشتی و سامانی و،تی خۆیان به ریمه کانی هه ته وله مریکا، ده ک ئالمان و ئه و،تێکی فیدراڵی وه  له  وێنه
ییـدا،  وه ته و،تی فێدراڵی تیی نه  ، له وه له  بیجگه. کوردستان  دا به ی ده تا سێزده سه و له  وه سته ده فتی کوردستانی به موو داهاتی نه هه( غدا به)ند ریمی کوردستان، ناوه هه  ،م له به. ن که شداری ده و،تدا به
ڕاستیشدا  له.  وه تکرێته تی بگۆڕدرێ، واتا فیدرالیزمیل ڕه ڕه کرێ یاساێ بنه کانی پارلمان ده نگه سێی ده دوو له   عێراق دا به  ،م له به. شدار بگؤڕدرێ کانی به وه ته ری نه رانبه ڕای به  بی به تی ده ڕه یاسای بنه

ل  گه ت له نانه بتوانن ته  که  نزمتره  وه رانی کوردستان زۆر له زی داگیرکه ئاوه. ن که گیانی کورد و فێدڕالیزمیل پێشیل ده  نه وه که مێنێ، ده عێراق نه  مریکا له واو بێ و ئه ب ته ره ی عه و شیعه  ی سوننه ر کێشه گه
مافی دیاریکردنی .شنێک کولتوری زۆردارانه و خووی دێکتاتۆری بۆته چه  ها ساڵه نده ی چه ڕانه ریی ملهو روه نجامی سه ئه  له  و و،تانه ری ئه ده به ڕاده وتوویی له واکه د. ن سکی فیدراڵیل خۆ ڕێکخه رته مافێکی به

چارتای   کێشی و له ی بۆڕاده نجه په  و ناوه ر به ی خۆیدا هه که کتێبه  ک لێنین له وهموو زانایان  ڕای هه و به.  وه ناو باسانه  ڵگای مرۆڤ هاتۆته کی گرینگی کۆمه یه له سه ک مه مدا وه هه22ی  ده سه  نووس، له چاره
ولی  هه  ورد پێوی تیی ژیانیی بهی ک وه ته لمێنێ که نه ی ه وتی بزاڤی کورد ده می ڕه رجه سه. خۆیی ربه واتا سه. یی وه ته خۆی نه ربه تی سه وڵه زراندنی ده دامه  نیا له نیا و ته ته  بریتیه  مافی مرؤڤیشدا باسیکراوه

ی  ڵ رۆژێ رێکخراوه گه رۆژ له.   خ اندووه ڕه  م ئامانجه یشتن به رفراوانی بۆ گه کی به ودایه بارودۆخی ئی تای جیهان مه  دیاره. یی وه ته ریی نه روه خۆ و دابینکردنی سه ربه ،تی سه سته زراندنی ده بۆ دامه  بێوچانه
ر  سـه  کاتـه زۆر بواراندا کـار ده  مریکا له کانی ئۆروپا و ئه زلهیزه  ندی و،ته وه رژه قازانج و به  که  ڕاسته. کانی مافی مرۆڤ جیاوازه  نه بێت بۆ پاڕاستنی الیه تر ده ست و باڵی ئاواڵه کان ده کگرتووه یه  وه ته نه

الن  گه کانی دژ به بۆ سزادانی تاوانکاره  ستی دادگای الهه ده. گیرێ رچاو ده به کانیل له ست دیکتاتۆر و ملهوڕه ده  به  وساوه النی چه وندی گه رژه مان کاتدا، قازانج و به هه  ،م له ، به یه م ڕێکخراوه بڕیاردانی ئه
  له  رگرتنه ڵکوه کردنی که رێگای چاره  و تاقه  ییه وه ته کی ژێئۆپۆلیتیکی نێو نه یه له سه مهناکرێ ،   ییدا چاره ی ناوچه چوارچیوه  هیچ کاتێک له  ی کورد که له سه دا مه م بارو دۆخه له.  وه بیته تر ده تا دێ ئاواله هه
مافی دیاریکردنی   به  ها برواکردنه کی وه یه ی پرۆژه ردی بناخه ری و به به  ڕێوه به  رکه م ئه ییدا ئه وه ته ی نێو نه ڕاده  بتوانێ له  که  یه وتۆ هه کی ئه زگایه ده  ی کورد پێوی تی به وه ته نه.  یی وه ته زگاکانی نێونه ده

ندی نیشتمان و  وه رژه کا و به کانی کوردستانی خؤش ده سیاسیه  یی بۆ هێزه وه ته کێتی نه شاڕێگای هاوکاری و یه  م ئامانجه کانی کورد به سیاسیه  کی دابڕی هێزه بروایه. یی وه ته ریی نه روه نووس و مافی سه چاره
رکی  کان ئـه کوردسـتانیه کیتی گشـت هیزه یـه  م ئامانجـه یشـتن بـه بـو بـۆ گه  تیـه وایه ته وای نه شـێوازی دابینکردنـی مـافی ڕه  خۆیی تاقـه ربه سـه. کـا تی پیرۆزتـر ده ندی حیزبایه وه رژه به  له  وه الیانه  به  وه ته نه

 . یه رانه روه نیشتمان ه
  

 تایمز ڕۆژهە،ت: سەرچاوە
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 شتی  رده یاسین سه. د 

 
  م كۆنویدراسیۆنه كانی ئه ندامه ئه. ی سنووری نێوان ئێران، توركیا و ڕووسیا ی سێگۆشه كانی ناوچه كورده  كییه خێڵه  زنترین كۆنویدراسیۆنه مه  له  كێكه اللی یه خێڵی جه

كی  یه ی ژماره وه وێڕای ئه. ژیان ،تی كوردستان ده ڕۆژهه  له  ی ورمێ ئاگری داغی بەووك و ناوچه  باكووری كوردستان و له  زن له كانی چیای ئاگری داغی مه ناوچه  له
 [.2]ژیان زووردا ده رێمی شاره باشووری كوردستان و هه  شێكیشیان له جێبوون، به تیدا نیشته ن تانی سۆڤیه رمه وقاز و ئه ی قه ناوچه  زۆریشیان له

كانی  گرنگترین تیره. ش بوون دا دابه ماڵه و بنه  ندین تایوه ر چه سه وانیل به ك له ر یه هه  ش بووه كه دا دابه چل تیره  ر زیاتر له سه اللی به نی باسه، خێڵی جه شایه
 [.2]نلو، ئوتایلو، ح و خلف، ساكان، مصركانلوندكا خلیكانلو،علی محولی، جلیكانلو، قه:  جێن، بریتین له ،تی كوردستاندا نیشته له ڕۆژهه  كه  م خێڵه ئه
یان شێوازێكی ڕێك و دیاریكراوی  كه وتی كۆچه ،م ڕه به. برد رده سه ری به كۆچه  مدا ژیانێكی نیمەه ی بی ته ده می سه كه كی یه و چاره  ی نۆزده ده كۆتایی سه  له  م خێڵه ئه
  وێته كه ده  شمه كه ی سیاچه ناوچه  ڕاوه گه هاریشدا ده به  كرد و له ری ڕووباری ئاراس ده وروبه كانی ڕووسیا و ده رییهسنوو  ناوچه  رزی زستاندا ڕوویان له وه  له. بوو هه

وان  وێت، ئه شدهن و زێدی خۆیان خۆ كه خۆیان ده  و زۆر شانازی به  ركردووه تی ناوبانگیان ده ئازایه  اللی به كانی خێڵی جه ندامه ئه[. 2]نزێك سنووری ئێران و توركیا
 [.2]ر ناسراون روه سانی ئاین ه كه  ن و به موسڵمانی سوونه  وه ڕووی ئایینه  ن و له كه ئازادی ده  ز به زۆر حه

تی  دژی حكومه  به 2222-2221سا،نی   له  وره ی ئاگری داغی گه و ناوچه باكووری كوردستان  حیزبی خۆیبوون له  بوون كه  ییه وه ته نه  ڕینه و ڕاپه كی ئه ره نیی سه مه ری ڕم و سووته كان سه اللییه جه  كه  ئاشكرایه
ك ئێران  تانی دراوسێی وه وڵه ستهێنانی هاوكاری و پاڵ شتی ده ده ر و پاش وه به ڵكوژی گرته الماری خوێناوی و كۆمه توندترین په  ڕینه و ڕاپه نێوبردنی ئه بۆ له  تی كه و حكومه ئه. ڵیگیرساند فاشی تی تورك هه

 [.1]دا داگیر بكات2222ی س تامبری 22  له  وره چیای ئاگری داغی گه  له  كه ڕینه ندی ڕاپه ڕیوان بهێنێت و ناوه ڕاپه  وی، توانی شك ت به كێتیی شوره و یه
بكات و سنووری   كشه ڕینی ئاگری، ناچار بوو پاشه ی ڕاپه ركرده ، اح ان نوری پاشا، سه وه ركهكانی تو ن هێزه الیه له  وره باكووری كوردستان و گرتنی ئاگری داغی گه  ی خۆیبوون له كه ڕینه پاش شك تی ڕاپه

نده،  رزه یوب ئاغا، شێخ تاهیر، فه ك ئه اللی بوون، وه خێڵی جه  ر به ی سه وانه ت ئه تایبه ی كورد، به رانی دیكه نگاوه و جه  رمانده فه. كانی ئێران ستی هێزه ده  ر خۆی بداته نابه ك په زێنێت و وه ستكرد ببه ده
ی  كـه تیره. اللی و الی خالید ئاغـا ی خلیكانلوی خێڵی جه ر تیره به نایان برده ن، په كان بكه ئێرانییه  سلیم به ی خۆ ته وه ئه  یان كرد و بێ كشه ر ئاغا پاشه ئیبراهیم ئاغای ناسراو به برو ح كی تللو و تایه

ی ئامۆزای خالید ئاغایان كوشت؛  یوب ماكۆ پێشگیرییان لێكرا و ح ۆی ئه  كانی ئێرانی له ی هێزه رمانده ن فه الیه لی، له ی تانه ناوچه  رمێن له ریكی كۆچ و بار بوون بۆ گه خه  هدا ك م قۆناغه خالید ئاغا له
  نێته یه زۆر خۆی بگه دیل بگرێت و به  شكری ئێران به رانی له ف ه ربازان و ئه سه  ك له یه تنگ كاجوت بگرێت و ژماره دا بدات و پاسگای كه ناوچه  كان له ئێرانییه  الماری هێزه خالید ئاغا كرد په  ی وای له وه ئه
 [.0]وڵتی ئێراندا بوو، پێكهێنا سنووری ده  له  ك كهی ئاگری داغی بەوو ناوچه  شی ئێرانی له رته كانی ئه ی نێوان كورد و هێزه م قۆناغه ڵ ڕژاندنی ئه تای پێكدادان و پێكهه ره ش سه مه ئه. لی رمێنی تانه گه
كان  كوردییه  ی خێڵه وه دوورخ تنه  زاشا له تی ڕه پێی سیاسه به  ك ح نلو و حیدرانلو كه اللی وه كانی خێڵی جه تیره  شێكی دیكه له به  وه بوو كه ستانی تارانی تۆقاند ئه ده تی ئێران و كاربه ی زیاتر حكومه وه ئه
رانی  نگاوه پاڵ خالیـد ئاغـا و جـه و چوونـه  وه سـتابوونه ته وه ت و سیاسـه وڵـه ی ده یه و پرۆسـه دژی ئـه  وانه نرێن، ئه ڵبكه كانیان هه ناوچه  له  بوایه ی ئێران ده وه كانی ناوه یان بۆ ناوچه وه نوور و گواستنهس  له

 [.1]دتی ئێرانی تووشی شۆك كر حكومه  كی وا كه یه له سه ئارارات؛ مه
و  ره یی بـه نـده ناهه پێی یاسـای په بـه  یان نیشاندا كه یی تادا ئاماده ره سه  رانی ئارارات له نگاوه اللی و جه كانی خێڵی جه تیره  كات كه ده  وه كی سوپای ئێرانه، باس له یه رمانده فه  حمود امین كه شكر مه رله سه

  رپێەی له سه  كان هاندا كه كورده  كی زۆری له یه وان ژماره ر گیان و ماڵ و نامووسی ئه ستدرێژییكردنیان بۆسه ت و ده وڵه كانی ده ئموره مه  چاوچنۆكیی هێندێك له ،م وه به ی ئێران بگوێزرێنه وه كانی ناوه ناوچه
 [.8]نێ نده به  نه ن و بده وڵت بكه رمانی ده فه

م  ی بی ته ده كانی سه درێژایی سا،نی بی ته ی كورد، و توانیبووی به ئێراندا به ناوی كێشه  له  شتێك نییه  یاندبوو كه جلی دا ڕایگه مه  و له  وه كانییه هسمیی زگا ڕه ڕێگای ده مێك پێشتر له كه  تی ئێران كه حكومه
له   كان كه ئێرانییه. كان زۆر داخدار بوو اللییه رمانی جه كداری و نافه نوێی پێدادانی چه رله ی سه وه هست ێكردن ده  ت به باره رێت، سه نێوبه كانی كوردستان له وه جوو،نه  وه ركوته ش و سه رته الماری ئه ی په ڕێگه له
نگی  ماهه مدیو سنوور تا به هه ئه  ربازی بنێرنه زی سههێ  كان كرد كه توركه  بوو، داوایان له دا نه كه ناوچه  یان له و تۆكمه  وره بوون و هێزێكی گه اللی نه كانی جه ی كورده تونده  ڕینه و ڕاپه ڕێی ئه تادا چاوه ره سه
 [.2]ن ركوت بكه سه  یه وه و جوو،نه ردوو ال ئه هه

و  پریشكی ئه  كرد جارێكی دیكه ده زیان نه كانیان بوون و حه هێزكردنی پاسگا سنوورییه زراندن و قایمكردن و به رقاڵی دامه ی ئاگری و خۆیبوون ڕزگار كردبوو، سه ڕنیكه ڕاپه  بوو خۆیان له زۆر نه  كان كه توركه
جیددی   گیرۆده بن تا به  وه یه وه و جوو،نه جۆرێك به  كان به یانوی ت ئێرانییه كان ده توركه  وه له  جگه. وه دایه كانیان نه تی ئێرانییه ،مێكی موسبه ، وه وه ڕێته كانی ئێران بۆ توركیا ب ه اللییه ی جه یه وه جوو،نه

 .قازانجی توركیا  ردوو ال به كانی نێوان هه سنوورییه  ركردنی كێشه سه چاره  ن به تی كورد و مل بده وایه ته ی نه وه ن بۆ لێدانی جوو،نه ڵ توركیا بكه گه نگیی ستراتیژی له ماهه هه  ی كه ڕه و باوه ه ئهن بگه
بوونی  ستی فـراوان نـه به پاند و به مه ڕیوانی كورددا سه ر ڕاپه سه ربازی و ئابووری به كی سه یه ها ئابڵوقه وه ره هه. وه دا كۆكرده كه ناوچه  له ی وره ربازیی گه خۆی و هێزێكی سه وته خێرایی كه تی ئێران به حكومه
  سـتیكرد بـه ت ده حكومـه: "ڵێـت تحاڵێك ده شـایه. ربیجـانی ڕۆژئـاوا ی ئوسـتانی ئازه وه كانی نـاوه یان بـۆ ناوچـه وه موارترین بارودۆخدا و گواستنه ناهه  و له  كه چۆڵكردنی دانیشتوانی ناوچه  وته كه  كه ڕینه ڕاپه

 [.22"]بوو ژماردنیان كارێكی ئاسان نه  زۆر بوون كه  نده وه ستبوو ئه كم ڕیزیان به22درێژایی  به  ی كه و خێزانانه كان، ئه اللییه كان و خێزانی جه ماڵه كۆچاندنی بنه
  كه كۆچاندنه. تاران  شێكیان بردرانه وه و به كانی نێو ئێران دوورخرانه دووره  نران و بۆ ناوچه ڵكه كانی خۆیان هه شوێنه  زاشا له رمانی ڕه فه  به  و خێزانانه ئه  ڵێت كه ژوونووسی ئێرانی، دهها افشار، مێ روه هه
 [.22]كانیان نه مه ته پیر و به  نێو منداڵ و ژنان و پیاوه تی له تایبه كان، به كورده  كی زۆر له یه نێوچوونی ژماره هۆی مردن و له  بووه  كرا كه  جێ خراپدا جێبه  نده وه رجێكی ئه لومه هه  له
بۆ   وه ربازیی زۆری كۆكرده هێزێكی سه  نوێی  رمانده فه. شكری شمال غرب ی ئێران، البرا و سرتیپ محمد خانی محتشمی له جێگای دانرا ی له رمانده دا سرتیپ ح ن مقدم، فه2222كۆتایی زستانی ساڵی   له

خشینی كوژراو و بریندارێكی زۆر ئاق  ڕێكی زۆر قورس و به سوپای ئێرانی پاش شه. كانی ئاگری داغی لێبوون و ئیبراهیم ئاغا و شۆڕشگێڕه  نده رزه فه  گوندی ئاق گل كه  كان له كورده  ڕیوه ر ڕاپه سه هێرشكردنه
 [.22]ن بكه  كشێ توركیا پاشه  كانی سنووری رزاییه و به ره نی كوردی ناچار كرد بهرا نگاوه گل ی گرت و جه

كانی ئێرانی  ادا هێزهت ره له سه. ی گوردانی دوو، كوژرا رمانده رگورد ح ن قویدل، فه كان، سه كورده  ره نگاوه رب و جه شكری شیمال غه نێوان گوردانی دووی له  پێكدادانێكدا له  له 2222ی ئایاری 22  ها له روه هه
ی  پێی ق ه به. یاندن ر و زیانێكی زۆریان پێگه المارده ر سوپای ئێرانی په سه یان كرده وانه هێرشێكی پێەه اللی دژه تی ئی ماعیل ئاغای جه ركردایه ژێر سه اللی له رانی جه نگاوه وییان كرد، جه خێرایی پێشڕه به
،م  به. ستی بریندار كردووه خه  یشیان به ربازی دیكه سه 222-222  و زیاتر له  ربازی ئێرانییان كوشتووه سه 222كان  كانی ئێران، كورده سنوورییه  وانه كانی پاسه ی هێزه رمانده ریم خانی سیاح، فه نگ كه رهه سه
نگ سیاح  رهه سه  ن كه و ژمارانه ی ئه كانی سوپای ئێرانی سێ هێنده ڵێت كه زیانه كان ده ئینگلیزه  یامنێره په  ێك لهك یه  وه یه و باره له. زیاتر بوو  وه دا زۆر له م پێكدادانه كانی سوپای ئێرانی له ڕاستیدا زیانه له

 .س بوو كه 1نیا  رانی كورد ته نگاوه كاتێكدا زیانی جه  ، له[22]م داوه ڵه قه له 122  شكری ئێرانی به كانی له سعید بدل زیانه. د[. 22]كردوون  باسی لێوه
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ی هاوكارییكردنی ئێران نین  كانی سنوور و ئاماده ی كورده ئاژاوه  نه گوێ ناده  تاوانباری كردن كه  وه كان و به نشكردنی توركه رزه سه  وته زیبوو، كه دابهربازانی  ی سه وره  زۆره  و زیانه پاش ئه  تی ئێرانی كه حكومه
بلیغاتیی  وڵێكی دی لۆماسیی و ته هه  وه ن خۆیه الیه ئێران له  ر بۆیه هه. ن كانیان تێناگه ندییه وه رژه ر به سه له  ڕینه و ڕاپه وامبوونی ئه رده كانی به رناكه ته خه  نده هه كان و ڕه اللییه ڕینی جه وی ڕاپه ڕووبونه بۆ ڕووبه

ی  رمانده فه  ی كرده نگ كلبعلی خان نخجوان رهه سهتی ئێران سرتیپ محتشمی البرد و  حكومه. ست ێكرد كانی ده اللییه جه  ینی كوردهِ  ڕ رچی زووتر كۆتایی ێهێنانی ڕاپه پێناوی هه ربازیی له كردنێكی سه و خۆئاماده
نگی بـۆ هاوكـاری و پشـتگیری  كی جـه یـه نـد فڕۆكه كارهێنانی چه بـه  لـه  و جگـه مـه ئه. سـت ر ده به كانی كـوردی خ ـته رسـته شاپه  گه به ره نیزامی ده یره جاشی غه 2222ی  ربازی و نزیكه سه 0222گشتی و هێزێكی 

 [.21]شیان ناگاتێ رته ستی ئه ئاسانی ده  ی به ختانه سه  و ناوچه كانیان له رانی كورد و خێزانه نگاوه و لێدانی جه  هالماری هێزی پیاد په
كی  نگ و چـه توـه  و بـه  پـاڵ  وری كوردستانیشیان هـاتبووهی ئاگری داغی باكو كه ڕینه شۆڕشگێڕی ڕاپه 222ی  نزیكه  ی كه وانه ئه. دا ر ده نگاوه جه 122-022  یان خۆی له كان ژماره اللییه جه  رانی كورده نگاوه جه

و  ئـه. سـووڕا ڵده هه  رمانـده ك جێگـری فه ش وه نـده رزه تی بـرو ح ـكی تللـو دا بـوون و فه ركردایه ژێر سـه وان لـه ئـه. ناكاو بـوون نگی لـه ی جه ش و ئاماده كدار دابه ی چه سته ی ده شێوه  كدار بوون و به سووك چه
 [.20]بوو شی داخ و ڕووخ اری گرژ ده بوو له زا شا گوێی له ناوی ده ڵێن كاتێك ڕه ده  ی كه یه هند رزه فه

  كانی شـێخ بـوون، لـه رزاییـه به  شۆڕشـگێڕانی ئـاگری دال لـه  ك لـه یـه ڵ ژماره گه له  اللی كه ی حاجی ئی ماعیل ناوری جه ر تایوه سه ستی هێرشكردنه به مه  نگ نخجوان به رهه یی سه رمانده فه  كانی ماكۆ به هێزه
رانی كورد  نگاوه یوب ئاغا بكوژن و جه كانی دومانلو، و توانیان ئه رزاییه ی زیوی خواروو و به ر ناوچه سه دا ستونێكی ئێرانی هێرشی كرده2222تای جوالیی ساڵی  ره سه  ها له روه هه.  وه ی سیاچشمه كۆبوونه ناوچه

ڵ  گـه یان له خه ویه سـته ڕێكی خوێنـاوی و ده كانی ساری ئاجـاق و شـه رزاییه ،تی به ر ڕۆژهه سه بوون هێرشێكی توندی كرده نگ نخجوان پاش ئاماده رهه ی سه كه هێزه. ن بكه  كشه اشهو قرخ الر پ ره ن به ناچار بكه
یاندنی زیانێكی  ختیان كرد و وێڕای گه كی سه رگرییه كانیل به كورده  دیاره. دا كوشت ڕه و شه ی ناسراوی كوردیان، له ركرده یان گرت و بروح كی تیللو، سه كه رزاییه كانی ئێرانی به ئاكامدا هێزه  له. كورداندا كرد

 [. 21]شكری شمال غربی ئێران بكوژن ی له رمانده نگ نخجوان، فه رهه ی ئێران توانیان سه كه هێزه  زۆر به
ن و  كه  كان چۆڵ رزاییه ك دانێن و به كان وا لێ بكات چه كورده  ڕیوه ڕاپه  تی ڕازیكردن و گوتوگۆوه ی سیاسه ڕێگه یوی ت له تا ده ره ناوبراو سه. وه گرتهرهنگ محمود خانی امین شوێنی  پاش كوشتنی نخجوان سه

الماری  ی هێـز و پـه ڕێگـه وت، داوای لێكـرد له محمـود خـان كـه  ربایجانی كرد و چاوی به ی ئازهردانی ئوستان زا شا سه ی ڕه وه ،م پاش ئه به. ن ،تی ئێرانی بكه سه ی ژێرده وه كانی ناوه ناوچه  ئاماده بن ڕوو له
كی  یه وه ر جوو،نه تییكردنی هه و دژایهپێنا له  یه ئاماده  میشه ئێران هه  توركیا كه  ننه یه بگه  یه و نامه تا ئه. وێنن رانی كورد دانه نگاوه جه  ر به ،چۆكردن سه ڕی توندوتیژی و قه وپه كارهێنانی ئه ربازی و به سه

 .بێت ریی ده وتنیان كاریگه ی ئێران و توركیا و ڕێكه وه ر نزیكبوونه سه له  كی وا كه یه له سه مه. وه ببزوێته  وه ڕی توندی و شێلگیرییه وپه كاندا به كورده
رهنگ  رهنگ میرح ین هاشمی و سه ك سه كوردی وه كی هار و دڕی دژ به یه رمانده یی فه رمانده ژێر فه یان له كه ر یه هه  كه  كانی و به دوو قۆڵ ی هێزه وه كۆكردنه  وته رهنگ محمودخان كه سه  دواوه به لێره  ر بۆیه هه

دا 2222مبری  ی نۆڤـه2  لـه  رهنگ محمـود خـان كـه ی سـه م هێرشـه ئـه. بـووندا  رزنـده تی فه ركردایه ژێر سه پاش كوشتنی بروح كی له  ڕیوانی كورد، كه الماردانی ڕاپه هێرش و په  وته هوشمند افشاردا بوون كه
ی صدر و رگورد ح ن بن سه: ك داری ئێرانی وه جه ره رباز و ده ند سه خشینی زیانی زۆر و كوشتنی چه ویل پاش به ئه.  وه رانی كورد پاك بكاته نگاوه جه  له  كه ستبهێنێت و ناوچه ده وتن به ركه ستی ێكرد توانی سه ده

 .رانی كورد، بكوژن نگاوه ری جه نده، ڕابه رزه كان توانیان فه پیالنێكدا ئێرانییه  دواتریل له[. 28]بدرخان  سروان عزیز الله
ندبوون  كانی سنوور و پابه ركردنی گرفته سه یك بۆ چاره وتننامه ستنی ڕێككه به توركیا و  ی له وه نزیكبوونه  شی ئێراندا، دپلۆماسیی ئێرانی به رته كانی ئه ربازییه سه  وه المار و جوو،نه دوایین په  ڵ گه هاوكات له

شـی  رته ی ئه انهوتن ركه م سـه تاران، دوای ئه  تی تورك له ری تایبه توفیق رشدی، نوێنه. ستهێنا ده ی به وره وتنێكی گه ركه یی كورد سه وه ته وڵ و تێكۆشانێكی نه ر هه ش دژی هه یمانێتی و كاری هاوبه هاوپه  به
كا، و  دی یـه تـه واوی هێناوه تـه ردووك به كانی ئێران و توركیای هـه ندییه وه رژه به  خل كه تبه زایه كی ڕه یه شێوه  كانی سنوور به له سه مه: "یاند كانیان ڕایگه ركرده كانی كورد و كوشتنی سه ڕیوه ر ڕاپه سه ئێران به

 [.22"]ركرا سه چاره
ر و  و فاكتـه ،م ئـه به. مكار كۆتایی هات نشاهی سته دژی ڕێژیمی شاهه 2222-2228نێوان سا،نی   ،تی كوردستان له ڕۆژهه  لی كورد له كداریی گه ڕینی چه اللی دوا ڕاپه ڕینی خێڵی جه ڕاپه ركوتكردنی به سه
  تی كـه تی و زۆرداری چینایـه وایـه ته ی نه وه ركوت و تواندنـه تی سـه نجامی سیاسـه ئـه  لـه  وه زیاتر و قووڵتریل بوونه  ه، بگرهو ر مانه ك هه یان، نه وه ی بێزاریی كورد و ڕاستبوونه مایه  بوونه ی ده رانه پێكهێنه

یشتوو  قۆناغێكی پێگه  می جیهانیدا پێ بنێته نگی دووه گیرساندنی جهڵ ڵ هه گه تیی كورد له وایه ته ی نه وه ی جوو،نه وه هۆی ئه  بووه  كی وا كه یه له كرد؛ م ه ی ده لی كورد پیاده ت به گه باره ڕێژیمی ئێرانی سه
 .تر
 كان رچاوه سه
 .82. ، ل2280،  ی دار الحریه غدا، چاپخانه د جاف، به حمه كردنی ح ین ئه رگێڕان و ئاماده كانی كورد، وه ئار، هۆزه. ج ه ی  هنری فیلد و ئێ[ 2]
 .281. ش، ص. ه2222، چاپ  و جمعیت شناس آن، أنجمن آثار ملی  یجان غربی و آثار باستانیایرج أفشار سی تانی، نگاهی به آذربا[ 2] 
 .282. ش، ص 2222، تهران، چاپ  ن، انجمن آثار ملی و جمعیت شناس آ  و آثار باستانی  به تأریخ آذربیجان غربی  محمد جواد مشكور، نظری. د[ 2] 
 .112. ی ناوبراو، ل رچاوه أیرج أفشار، سه[ 2] 
-2220)  مذكرات اح ان نوری پاشا، انتواظه آغری: ها روه هه. 222-22. ، ص2282، مركز دراسات العالم الثالث، بغداد، 2221-2228فی تركیا من   الكردیه  عبدالرحیم، الحركه  كریمه. د: بۆ زیاتر[ 1] 

 .2222، بیروت، تموز 2صالح برواری، ط :  ، ترجمه(2222
 .2212ش، چاپ اول، تهران، . ه 2222-2221. ایران  و تأثیر آن بر روابط خارجی  رش كردهای تركیهبیات، شو  كاوه[ 0] 
 .22. ش، ل 2202ڕی  ردان و پووش ه ، جۆزه22  كانی كورد، كوردستان، ئۆرگانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ژماره ییه وه ته نه  وه جوو،نه  ك له مێژوویه  كورته[ 1] 
 .20. ، ص2 ، شماره 2212، فروردین  رلشكر محمود امین، خاطرات، مهنامه ارتل شاهنشاهیس[ 8] 
 .22. ، ل22  كانی كورد، كوردستان، ئۆرگانی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ژماره ییه وه ته نه  وه جوو،نه  ك له مێژوویه  كورته[ 2] 
 .212. ، ل2202ندانی  م، ڕێیبه یانی، چاپی دووه رگێڕانی محمد ره دا، وه( 22-22)ی  ده سه  كریس كۆچێرا، مێژووی كورد له[ 22] 
 .101. ی ناوبراو، ل رچاوه أیرج أفشار، سه[ 22] 
 .22-28. ، ص2221خرداد  -، سال پنجم، فروردین2-2ارتل شاهنشاهی،   ، مجله"ارتل ایران"تامینیه،   سرهنگ احمد احت ابیان، تأریخەه و نیروی[ 22] 
 .212. ی ناوبراو، ل رچاوه كریس كۆچێرا، سه[ 22] 
 .222. ش، ل2211كرد از قرن نوزدهم تا پایان جنگ دوم جهانی، انتشارات مركزی حدكا،   ملی  سعید بدل، تأریخەه و جنبشهای. د[ 22] 
 .رچاوه مان سه هه[ 21] 
 .21. ، ل2281،  ی دار الحریه هغدا، چاپخان شێرانی كورد، به  چكه م، زرنگ، به ره عثمان خواكه[ 20] 
 .18. ، ص2212ارتل،   سرتیپ قلی بیگلری، خاطرات یك سرباز، تهران، چاپخانه[ 21] 
 .81-12. رچاوه، ل مان سه هه: بۆ زیاتر[ 28] 
 .2222  دی 20اطالعات، [ 22] 

2221022020  
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 دار زنه شید خه الر كمال مدحت  ره ته: روونی  ری ده توێژه
 ری ڕاوێژكاریی خێزان   نته رۆكی سه جێگری سه 
  
كۆتایی  له  وه گێڕنه مێژودا ده ك له روه ،هه  وه نه كه ده  م ڕۆژه جۆرێك یادی ئه و،تان به  ك له ر یه نجانی هه و گه  ری جیهان ناسراوه رتاسه سه له كه وی تی ،چیرۆكێكه ژنی ڤالنتاین ،یاخود رۆژی خۆشه هجچیرۆكی  

وی ـتی   وین و خۆشه نجان و پاڵ شـتی ئـه رگیری گـه ی هاوسـه هانـدانی پێكهێنـانی پرۆسـه    ڤالنتـاین ناسـراوه  بـه بێـت كه ك ده یه شـه راتـۆری رۆمانیـا قهمی ئیمبراتۆر كلۆدیس ئیمب رده سه مدا و له ی سێهه ده سه
ر بێتو  گه  دا پێی وابوه مه رده و سه پێی دیدو بۆچونی ئیمبراتۆر له كان   و به وی ته خۆشهنجان و  رگیری گه ی هاوسه نجامدانی پرۆسه ئه له  رمی رێگره رمانێكی فه پێی فه ئیمبراتۆر به  كه  كاتێكدایه له  مه ئه.بێت ده
فیری  بێت و بڕیاری نه نگ ده قاڵی جهر ت سه وڵه ده  كه  كاتێكدایه ش له مه كانیاندا ئه ك ژنه ته یان له وه مانه زكردنیان به نجان و حه هۆی ناچاالكی و س تی تواناكانی گه  بێته وا ده ن ،ئه رگیری بكه نجان هاوسه گه

ِ  ب ڤالنتاین به  شه ،م قه به.كرێت  رده نگدا  ده جه  نجان له م گه رجه شداریكردنی سه ت بۆبه وڵه ری ده رتاسه سه گشتی له   و له  نجان بوه رگیری گه وین و هاوسه ر و پاڵ شتی ئه بڕیاری ئیمراتۆر هانده  ی گوێدانهِ 
زانێـت بڕیـاری گرتنـی و  ڤالنتـاین ده  شـه ی قه وته ڵ ـوكه م هه كاتێك ئیمبراتۆر كلودیس بـه  یاندوه ك گه یه نجانی به وین و گه ها ئه نده چه  وه رگیریه ی هاوسه ی پرۆسه رێگه كاندا له نهێنیه تاریك و  وته شكه ئه

ــتنه ــه  خ  ــه قه  مجۆره كــات ،بــه رده ده  وه نــاو زیندانی   خرێتــه ی نــاوبراو ده ش
  وینی كەێكی نابینـا كـه ئه  وێته كه ڤالنتاین ده  شه دا قه م كاته له  وه نهزیندا

ها  روه بێــت ،هـه ده  كـه رشتیاری زیندانیه رپه لێ رسراوانی سه كێك له كەكی یه
ی بمرێت چاوی  وه پێل ئه وی تی بڕاوی ڤالنتاین له هۆی خۆشه به  وه گێڕنه ده

  وه ڤالنتاینـــه  نوســێت لـــه كی بۆده یـــه و نامه  وه كاتـــه ی چاكده كه وی ــته خۆشه
بێــت  هاری رۆمانیــا ده پشـوی بــه كه 212شــبات ســاڵی  22رۆژی  لــه  مجۆره بـه.
  وه كرێته ری لێده كرێت و سه ردباران ده بریاری ئیمبراتۆر، ڤالنتاین به  پێ به

ــه نجان و خۆشه م گــه رجه و ســه ــاده  پكــه چه دا به م رۆژه وی ــتان ل بن  گــوڵ ئام
،م كاتێك رۆمانیا  شبات به 21  وێته كه رۆمانیا ده هار له ستیدا رۆژی بهڕا ،له

یادێكی  شبات وبه 22بۆ    گۆڕاو بوو به  وكرا رۆژه یڕه سیحی  تێدا په ئاینی مه
كی  پشویه م له شه ن پاپا بولی ی شه الیه له كه 2202تاكو ساڵی   وه دینی مایه

ــه  وه نی ــه كه ــۆڕا، ب ــه دهر نجان بــه ،م گــه گ ــه  وامبون ل ــه وه یادكرن و  م ڕۆژه ی ئ
ــه ریــه هه ــاڵوگۆركردنی گــوڵ و  كــات وه ده م یاده جۆرێك پێشــوازی ئــه ك ب ك ئ

ری  رتاســه سه كاندا له وســته نێوان خۆشه لــه..………نـاردنی كــارت و مــاچ 
  .جیهاندا 

ت و  لمانیــــه و عه ره ندنی  بـــه ســــه شه و  گه ڵگـــه ی كۆمه وه ڵ كرانــــه گـــه له وه 
هێمــای   گــۆڕا بــوو بــه  وه هێمــایی دینیــه  لۆجیا رۆژی ڤالنتــاین لــه كنــه ته

وی ـتی  خۆشه سـت به تـاك هه  یه و ساته ستیل ئه وی تی و خۆشترین هه خۆشه
 .بێت  ستی هه مان هه شی هه كه ره رامبه كێكی خۆش بوێت و به ی تاك یه وه له  تیهستیل بری بكات و با،ترین هه  كه ره رامبه خودی بۆبه

  نـده رچه هه. كتردا نێوان یـه لـه  وی ـیته كانی خۆشه سـته ی هه وه پێناو  گۆڕینـه ن لـه كه جۆرێك پێشوازی لێده كان به وی ته كان  و خۆشه نجه كوردستاندا گه ی دواییدا له سا،نه له  م یاده وێت بڵێم ئه مه دا  ده لێره 
ژن و مێدی   پرسم تۆبڵێ ها ده ره هه.بێت  هه  كه و یاده كه ر رۆژه سه كی له ی هیچ زانیاریه وه ئه  بێ به  وه نه كه ش ده م ڕۆژه ندێكیان یادی ئه ت هه نانه تی تهوی  زلێكردن  خۆشه نێوان حه ن له نجان جیاكاری ناكه گه

كان  ڵ خێزانی كوردیدا ژن و مێرده گه زمونی كاركردنم له پێی ئه ن ؟به كه ده  ژنه م چه چۆن پێشوازی لهدا  م رۆژه رببڕن ئاخود له كتر ده وی تی بۆیه ستی خۆشه كانی تری ژیانان هه رۆژه  ر له ی كوردی گه ڵگه كۆمه
بڕن و  رده وی تی ده ستی خۆشه ربڕینی هه ده  كانیان له می مێرده رخه مته ر كه رامبه یی خۆیان به و گله كان  گازنده زۆرجار  ژنه كه  وه كانیانه ن مێرده الیه ت له تایبه بڕن به رده كتری ده كانیان بۆیه سته می هه كه زۆر به

دابینكردنی   خت له مڕۆ زیاتر جه تان ئه كاتێكدا ئافره ن له كه دیده كانی ژیانی ڕۆژانی به دابینكردنی پێوی تیه  ست له ربڕینی هه پیاوی كورد ده  كان ،چونكه سته ربڕینی هه ده ڵێن پێوی ت ناكات به ك پیاوان ده وه
كان  و گرفتـی نێـوان خێزانـه دروسـتبوونی كێشـه له  یـه ی هه وه نگدانـه ش زۆر ره مه ئه  كه  شایانی باسكردن نییه  كه  مه ی كه كه ڕێژه  نده وه بێت ئه ر هه گه ئه  وه داخه ،م به ، به  وه نه كه كان ده ویه عنه مه  داوی تیهپێ
وی تی  ڵێم خۆشه كۆتاییدا ده له.  كتر  وی تی بۆیه ستی خۆشه ربڕینی هه رگیری و ده كانی ژیان و چۆنێتی پێكهێنانی هاوسه نه ی الیه زۆربه ت به باره سه  یه خود هه ڕۆشنبیركردنی تاكی كورد پێوێ تی به  وه رئه به له
ری  سـه چاره  ینـه رگیز ناكه كرێت هـه نـگ نـه ڕه  و الیانانـه م ئـه رجه سـه ر بێتو به ین گه ر بكه سه چارهك، یاخود گرفتێكی ژیانمان  یه وێت كێشه مانه ساتێك ده  پێكهاتوه  سته قڵ و جه روون و عه رۆح و دڵ و ده  له

 . كه گونجاو بۆكێشه
 م كه وی تان ده م خۆشه رجه سه دا پیرۆزبایی له م رۆژه له
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 نووسەر و وەرگێڕی گەورەی کورد براییم خانی یوونسی کۆچی دوایی کرد                         
 ئازاد بانەیی: ئا

 
بنەمـاڵەی بـراییم خـان یەکێـک لە گەورەتـرین . ی هەتاوی لە شاری بانە و لە ناو بنەماڵەیەکی دەست ڕۆشتوویی ئەو شـارە دا لە دایـک بـوو1305براییم خانی یوون ی کوڕی سڵمان خانی یوون ی، ساڵی 

سەرەڕای ئەوەی کە هەموو تایەفە و . ل کە یەکێک لە پیاوە ئازاکانی گروپی دوانزە سوارەی مەریوان بووەبنەماڵەکانی شاری بانە بوون کە لە بە ڕچەڵەک دەچنەوە سەر بنەماڵەی حاجی ئەحمەد بەگی ڕی
بنەماڵەی براییم یون ی ئاغا بوون و خاوەن زەوی و زار و گوند و پاوانێکی یەکجار زۆر لە ناوچەی بـانە بـوون و چەنـدین 

ەەوانەوە براییم هەر لە سەرەتای الوییەوە ڕووی لە خوێنـدن و گوندی وەک مجێ ە و بەلوە و هتد،یان هەبوو، بە،م بە پێ
لە . قوتابخانە کرد و زۆر بە زوویی گشت ئەو پالنە لە خوێندنی بڕی کە لە شاری بانە و تەنانەت کوردستانیل دا هەبوون

تە دا دەبێـت کە لە هەر لەو کـا. هەڕەتی الوەتییە بە هۆی کێشەیەکی بنەماڵەییەوە بانە جێ دێڵێ و ڕوو لە تـاران دەکـات
یون ی . ی هەتاوی پەیوەندی بە ڕیزەکانی حیزبی تودەی ئێرانەوە دەگرێت1332دانشکەدەی ئەف ەری دەگیرسێتەوە و ساڵی 

ی ئەرتەش و دەزگـای سـیخوڕی ٢لە ڕیزی ئەو ئەف ـەرانەی حیزبـی تـودە دا بـوو کە پـاش ئاشـکرا بـوونی، لە الیەن ڕوکنـی 
بە،م بە هۆی ناتەواوی . نجە و ئازارێکی یەکجار زۆر، سزای ئێعدامی بە سەر دا سەپێندراساواکەوە گیرا و سەرەڕای ئەشکە

قاچییەوە کە لە کاتی خزمەتی سەربازی دا لە دەستی دابوو، سزاکەی بۆ سزای زینـدانی هەتاهەتـایی و کـاری زۆرەملـی بـۆ 
 . انەی قەسر کراکەمکرایەوە و بۆ تێ ەراندنی سزای یەک اڵ بەندی تاکە کەسی روانەی بەندیخ

بە هۆی زیرەکیەوە براییم خان لە زیندان دا خۆی فیری زمانەکانی فەران ەوی و تا ڕادەیەکیل ڕووسی دەکات، کە پاشان لە 
بەر لێبـوردنێکی شـای ئێـران دەکەوێـت و پـاش ئـازاد بـوونی 1341سـاڵی . وەرگێڕان و نووسیەکانی دا پاڵ شتێکی باش بوون

باڵو کردنەوەی ئەو کتێبە سەرەتایەک بوو بۆ براییم خان کە بێتە ناو جیهانی ئەدەب و نووسین و سەرەتایەک بۆ شۆڕشی نووسین . باڵو دەکاتەوە" هونەری داستان نووسین" ە ناوییەکەم کتێبی وەرگێڕدراوی ب
 . بەرهەمی وەرگێڕدراو و دەیان بەرهەمی نووسراوی خۆی دا بینییەوە 80و وەرگێڕان کە خۆی لە 

ی هەتاوی دا، پوستی 1357ن لە ساڵی یووسنی پاش ڕووخانی ڕژیمەکەی حەمەرەزا شای پەهلەوی و بە دەسە،ت گەشتنی یەکەمین حکومەتی کاتی بە سەرۆکایەتی موهەندیس مەهدی بازرگا براییم خانی
سـتان هاوکـات بـوو لەگەڵ سـەرهەڵدانی دەیـان حیـزب و ڕێکخـراو و تـاقمی سیاسـی، بە،م هەرچەندە سەردەمی دەسە،ت داریەتی یوون ی لە پارێزگای کورد. سەرۆکایەتی پارێزگای کوردستانی پێ  ێردرا

 . ناوبراو زۆر بە چاکی توانی ئەرکەکانی بە جێ بگەیەنێت و لەگەڵ خەڵکی کوردستان دا بگونجێ
لە . وازی لە کاری سیاسی هێنا و بۆ جارێکی دیکە ڕووی لە تارانی پایتەختی ئێـران کـردەوەمانگە و هێرشی بەرباڵو س ای جەهل و نەزانی بۆ کوردستان، براییم خان بە تەواوی  ٣پاش دەست ێکی شەری 

بە   ـقەی سـەبارەتکتێبی ناوازەی لە زمانەکانی ئینگلی ی و کتێبێکیشی لە زمانی فەران یەوە وەرگێرایە سەر فارسی، ئەوە جگە لەوەی کە چەنـدین بەرهەمـی دان 80 ساڵی ڕابردوو دا زیاتر لە 33ماوەی 
ی هەتاوییەوە تووشی 1388ناوبراو لە ساڵی . و کوردستانەوە کولتور و ئەدەبیات و ڕووداوە مێژوویی، سیاسی و کۆمە،یەتییەکانی کوردستان و بە تایبەت ناوچەی بانە خ تە کتیبخانەکانی جیهان، ئێران

ساڵی دا چاوەکانی لە سەر یەک  85ی ڕێبەندان لە تەمەنی 19ی سەرلەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە، 3سەرئەنجام کاتژمێر  نەخۆشی لە بیرچوونەوە ببوو و چەندین ساڵ بوو بەو نەخۆشیەوە دەینا،ن، تاکوو
 . دانا و ماڵئاوایی لە ژیان کرد

ژوو، ئـابووری و کلتـووری گەلـی کـورد بە زمـانی فارسـی دەکـات، هەر چەندە بەڕیز یوون ی تاکوو ئێ تا هیچ بەرهەمێکی بە زمانی کوردی چاپ و باڵو نەکراوەتەوە، بەالم بە نووسینەکانی کە باس لە مێـ
 . دیکە جیگیر لە و،تی ئێراندا خزمەتێکی گەورەی بە کلتوری گەلەکەمان کرد و بووە هۆی ناساندنی هەرچی باشتری گەلی کورد الی نەتەوە فارسی زمانەکان و کەمەنەتەوەکانی

نەتەوەکەی و و تایوەکەی لە شاری بانە و زانایی و توانای بێ ئەژماری خۆی لە بواری ئەدەب ونووسین دا، بەالم لەو پەڕی هەژاری دا و دوور لە خاک و  براییم خان سەرەرای دەوڵەمندییەکی زۆری بنەماڵە
 .ی بە خاکی دایک ب  یردرێتوا بڕیارە ڕۆژی پێنجشەممە تەرمی ناوبراو لە گۆڕستانی سڵێمان بەگی بانە کە شوێنی لە دایک بوونیەت. لە غەریبی دا سەری نایەوە

 هەزاران ساڵو لە ڕۆحی گەورەی براییم خانی یوون ی و یادی بەرز و بەخێر 
 :لە بەرهەمەکانی ئەو نووسەرە ناودارە دەکرێ ئاماژە بەو کتێبانەی خوارەوە بکرێت
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ـــرد . 8 ـــوچرا کـــرد شـــناس  -جنـــبل ملـــی ک کـــریس ک

 فران وی
 یهنر نمایشنامه نوی . 2
 ویلیام شک  یر -طوفان . 22
 های رمان جنبه. 22
 اگر بیل استریت زبان داشت. 22
 سی ل جی ادموندز -کردها ترکها عربها . 22
 توماس هاردی -یک جوت چشم آبی . 22
 

 تامس هاردی -به دور از مردم شوریده . 21
 تامس هاردی -جود گمنام . 20
 رز تره مین -موسیقی و سکوت . 21
 تامس هاردی -بومی  بازگشت. 28
 شرین لیزر -گشتی در کردستان ترکیه . 22
جــک ریمونــد  -مــردی کــه خورشــید را در دســت داشــت . 22

 جونز
 ال ن رابرت -م له کرد و روابط ایران و ترکیه . 22
 رندل جاناتان -با این رسوایی چه بخشایشی . 22
 چارلز دیکنز -عالمتەی . 22
 دیکنزچارلز  -داستان دو شهر . 22
 هاردی باربارا -چارلز دیکنز . 21
  –دفتر یادداشت روزانه یک نوی نده . 20

 فئودور میخایلویچ داستایو کی
 مصطوی نازدار -کردها . 21
 فاست هوارد -اس ارتاکوس . 28
 

آغا، شیخ و )شناسی مردم کرد  جامعه. 22
 نِ  سِ  مارتین وان براین -( دولت
 کریس کوچرا -جنبل ملی کرد . 22
ــترام . 22 ــای تری  ــد آق ــدگانی و عقای زن

 استرن الرنس -شندی 
 تامس هاردی -دست تکیده . 22
 هاوز آرنولد -تاریخ اجتماعی هنر . 22
پری ـتلی،  -سـیری در ادبیـات غـرب . 22

 جان بوینتن
میرسکی سـی  -تاریخ ادبیات روسیه . 21
 دی
 گی ینگ جورج -میراث شوم . 20
گاســــکین  -لینمــــارا، عشــــق و آرزو . 21

 کاترین
 ای زن شیشه. 28
 هون کن تانس -آشیان عقاب . 22
 لویس سی دی -تامس هاردی . 22
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 بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان

 بەناوی گەلەوە
 ئێراق -پەرلەمانی كوردستان

 
ئاسایی ژمارە ئێراق لە دانیشتنی  -ی هەمواركراو، لەسەر داوای ژمارەی یاسایی ئەندامانی پەرلەمان، پەرلەمان كوردستان2222ی ساڵی (2)ی یاسای ژمارە (10)لە ماددەی (2)پشت بە حوكمی بڕگەی 

 :بڕیاری دەرچوواندنی ئەم یاسایەیدا 22/0/2222ی رۆژی (28)
 

 2222ی ساڵی (8)یاسای ژمارە 

 ئێراق –یاسای بەرەنگاربوونەوەی خێزان لە توندوتیژی لە هەرێمی كوردستان 
 :ماددەی یەكەم

 :مەبەست لەم زاراوانەی خوارەوە ماناكانی بەرامبەریانە بۆ مەبەستی ئەم یاسایە
 ئێراق –هەرێمی كوردستان : هەرێم :یەكەم
 .كۆمەڵە كەسێكی سروشتین، پەیوەندی هاوسەرگیری یان خزمایەتییان تاكو پلەی چوارەم هەیەو ئەوانەی بەپێی یاسا هاتوونەتە ناو خێزانەوە :خێزان :دووەم
اوسەرگیری یان خزمایەتی تا هەر كردارێك یان وتەیەك یان هەڕەشە یان پێ لێبكرێت لەسەر بنەمای جۆری كۆمە،یەتی لەچوارچێوەی پەیوەندی خێزانیدا كە لەسەر بنەمای ه :توندووتیژی خێزانی: سێیەم

 .ە زیانیان پێ بگەیەنێو مافو ئازادییان لە دەست بداتپلەی چوارەم بنیات نرابێو ئەوانەی بەپێی یاسا هاتوونەتە ناو خێزانەوە دەشێ لەباری جەستەییو جن یو دەروونییەو
 .دادگای بەرەنگاربوونەوەی توندووتیژی خێزانی :دادگا: چوارەم

 :ماددەی دووەم
تیژی جەستەییو جن یو دەروونی، ئەم كردەوانەش توندوو: هەركەسێك كە پەیوەستی هەبێ بە پەیوەندییەكی خێزانی، ئەنجامدانی توندووتیژی لەچوارچێوەی خێزانیدا لێ قەدەغە دەكرێ، لەوانەش :یەكەم

 :وەك نموونە بە توندووتیژی خێزانی دادەنرێت
 .هاوسەرگیری بە زۆر. 2
 .و منداڵ بە شوودان(شغار)هاوسەرگیری ژن بە ژن . 2
 .بەشوودان لەجیاتی خوێن. 2
 (.التالق باالكراە)لێك جوداكردنەوەی بە زۆر . 2
 (.صلە االرحام)بڕینی پەیوەندی كۆمە،یەتی . 1
 .مێرد بەزۆر ژنی خۆی ناچاری بەدڕەوشتیو كاری داوێن پی ی بكات. 0
 .خەتەنەكردنی مێینە. 1
 .ناچاركردنی تاكەكانی خێزان بۆ جێهێشتنی فەرمانبەرێتی بە ناڕەزایەتی خۆیان. 8
 .ناچاركردنی منداڵ بۆ كاركردنو سواڵكردنو بەجێهێشتنی خوێندن. 2
 .ئەنجامی توندووتیژی خێزانخۆكوشتن لە . 22
 لەباربردن لە ئەنجامی توندووتیژی خێزان. 22
 .لێدانی تاكەكانی خێزانو منداڵ بەهەر بیانوویەك بێت. 22
سووكایەتی پێكردنو جنێودانو جنێودان بە كەسو كارو بەكەم سەیركردنیو ئازاردانیو گوشار بۆ هێنانی دەروونیو . 22

 .رجێی كردنپێشێڵكردنی مافەكانیو بەزۆر سە
 .بۆ زیان پێكەوتوو لە توندووتیژیو خێزانی هەیە زامنكاری پاراستنی لە توندووتیژی هەبێت :دووەم
 :سێیەم

داوا لە كێشەی توندووتیژی خێزانی لەالیەن زیان پێكەوتوو یان ئەوەی بەپێی یاسا شوێنی دەگرێتەوە دەجووڵێنرێو . 2
 .پۆلیس یان داواكاری گشتی لێ ئاگادار دەكاتەوەدادگا یان لێكۆڵەرەوە یان بەرپرسی بنكەی 

لەسەر كارمەندانی بواری تەندروستیو پەروەردەو بنكە فەرمییەكانە بۆ هاوكاری كردنی قوربانیانی توندووتیژی . 2
 .خێزانی هەواڵ بدەن

 .رێكارەكانی لێكۆڵینەوەو دادگایی كردن لە كێشەكانی توندووتیژی خێزانی نهێنی دەبێت: چوارەم
 :ددەی سێیەمما

 .پێكدەهێنرێ2221ی ساڵی (22)ژمارە ( یاسای دەسە،تی دادوەری هەرێم)دادگایەكی تایبەتمەند بە بابەتەكانی بەرەنگاربوونەوەی توندووتیژی خێزانی بەپێی : یەكەم
 .توندووتیژی خێزانی دابین بكاتپێوی تە لەسەر وەزارەتی كاروباری كۆمە،یەتی لە هەرێم شوێنی حەوانەوە بۆ قوربانیانی : دووەم
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 .قوربانیانی توندووتیژی خێزانی تۆڕی پاراستنی كۆمە،یەتی بیانگرێتەوە :سێیەم
 .بۆ زیان پێكەوتووانی توندووتیژی خێزانی بكەنەوەلەسەر وەزارەتی تەندروستییە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی كاروباری كۆمە،یەتی چاودێری تەندروستی دەستەبەر بكەنو سەر لەنوێ شیاندن  :چوارەم
 .بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی توندووتیژی دژی ئافرەت لە وەزارەتی ناوخۆ بە بەدواچوون بۆ كێشەكانی توندووتیژی خێزانی دەكات :پێنجەم

 
 .ی توندووتیژی خێزانی بكەنكانلەسەر وەزارەتی ناوخۆیە بەشێكی تایبەت لەناو پۆلیس بكاتەوە كە بەشێوەیەكی بنەڕەتی لە پۆلی ی ئافرەت پێكهاتبێتو هەڵ و كەوت لە كێشە :شەشەم
 .لەسەر وەزارەتی ناوخۆو دەستە فەرمییە پ  ۆڕەكانە ریكالم بۆ رۆشنبیریەتی بەرەنگاربوونەوەی توندووتیژی خێزانی بكەن :حەوتەم

 :ماددەی چوارەم
وەك رێكارێكی كاتی بۆ پاراستنی توندووتیژی خێزانی (فەرمانی پاراستن)ایەتی دەكات دادگای تایبەتمەند لەكاتی پێوی تدا یان لەسەر داوای یەكێك لە تاكەكانی خێزان یان ئەوەی نوێنەر :یەكەم

 .دەربكات، بەمەرجێ فەرمانەكە ماوەی پاراستنەكە لەخۆ بگرێتو لەسەر دادگاشە بەپێی پێوی ت درێژی بكاتەوە
ی هەڵوەشاندنەوەكە بە ئارەزوو پێشكەش كراوەو لە پێوی تە ئەوەی داوای پاراستنی كردووە واز لەو فەرمانە بهێنێ بەپێی هاتنەكایەی شتی نوێو لەسەر دادگاشە تەئكید لەوە بكاتەوە كە داوا :دووەم

 .بەرژەوەندی زیان لێكەوتووە
 :فەرمانی پاراستن ئەمانە لەخۆ دەگرێت: سێیەم

 .ك لە شكات لێ كراو كە دەست درێژی ناكاتە سەر زیان لێكەوتوو یان هەر تاكێك لە تاكەكانی خێزانبەڵێننامەیە. 8
 .كرد گواستنەوەی قوربانی بۆ نزیكترین نەخۆشخانە یان بنكەی تەندروستی بۆ چارەسەركردنی لەكاتی پێوی تدا یان ئەگەر قوربانی خۆی ئەمەی داوا. 1
 .نیەیەی كە بەمەترسی بۆ سەر شكاتكەر یان بۆ سەر هەر تاكێك لە تاكەكانی خێزان دەزانرێت نابێ رێگا بەشكات لێكراو بدرێت بەێتە ماڵی خێزابەبڕیارێكی دادگا و بۆ ئەو ماو. 5

 .هەزار دینار كەمتر نەبێت(555,555)ێ كە لە سەعات زیاتر نەبێ یان بە غەرامەیەك سزا دەدر(51)لە حاڵەتی پێشێڵكردنی فەرمانی پاراستن، سەرپێەیكەر بۆ ماوەیەك دەگیرێ كە لە : چوارەم
 :ماددەی پێنجەم

وەی كێشەكە رەوانەی دادگای تایبەتمەند لەو كێشانە بكرێت، پێوی تە لەسەر دادگا الیەنەكانی شكایەت رەوانەی لیژنەیەك بكات كە لە شارەزاو پ  ۆڕان پێك دەهێنرێت بۆ چاككردنەوەی نێوانیان پێل ئە
 .تێدا بكرێت، بەمەرجێ كار لە رێكارەكانی پاراستن نەكات كە لەم یاسایەدا هاتووە كە دەشێ ئاشتەواییان

 :ماددەی شەشەم
 :لەگەڵ زیان نەگەیاندن بەهەر سزایەكی تووندتر كە دەقی لە یاساكانی بەركاری هەرێمدا هاتووە

پێنج ملیۆن دیناریل زیاتر (3555,555)یەك ملیۆن دینار كەمتر نەبێو لە (8555,555)ا دەدرێت كە لە هەر كەسێك هانی ئەنجامدانی كردەوەی خەتەنەكردنی مێینەی دا بە غەرامەیەك سز :یەكەم
 .نەبێ
نەبێتو غەرامەیەكیشی دوو ساڵیل زیاتر (1)مانگ كەمتر نەبێتو لە (1)هەر كەسێك كردەوەی خەتەنەكردنی مێینەی ئەنجامدا یان بەشداری تێداكرد سزای بەندكردنی بۆ ماوەیەك دەیگرێتەوە كە لە  :دووەم

 .پێنج ملیۆن دیناریل زیاتر نەبێت، یان بەیەكێك لەو دووسزایە(3555,555)دوو ملیۆن دینار كەمتر نەبێتو لە (1555,555)لێ وەردەگیرێ كە لە 
ساڵیل زیاتر نەبێو (5)ساڵێك كەمتر نەبێتو لە (8)یگرێتەوە كە لە هەركەسێك كردەوەی خەتەنەكردنی مێینەی ناكانی ئەنجامدا یان بەشداری تێدا كرد سزای بەندكردن بۆ ماوەیەك دە: سێیەم

 .دە ملیۆن دیناریل زیاتر نەبێت، یان بەیەكێك لەو دوو سزایە(85,555,555)پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێتو لە (3555,555)غەرامەیەكیشی لێ وەردرەگیرێ كە 
ەكەی بۆ ك بوو، یان دەرمان از بوو، یان كیمایی بوو، یان مامان بوو، یان یاریدەدەرەكانیان بوونو لەسەر دادگاشە فەرمان بدات پیشەكەی یان كارباری تاوانكار تووندتر دەبێ ئەگەر بكەرەكە پزیش: چوارەم

 .ماوەیەك لێ قەدەغە بكات كە لە سێ ساڵ زیاتر نەبێت
 :ماددەی حەوتەم

 :سا كارپێكراوەكانی هەرێمدا هاتووەلەگەڵ زیان نەگەیاندن بەهەر سزایەكی تووندتر كە دەقەكەی لە یا
ەبێتو بە غەرامەیەكیل سزا دەدرێت كە لەیەك ملیۆن دینار هەركەسێك توندووتیژییەكی خێزانی ئەنجام بدات بۆ ماوەیەك سزای بەندكردن دەیگرێتەوە كە لە شەش مانگ كەمتر نەبێتو لەسێ ساڵیل زیاتر ن

 .ێت یان بەیەكێك لەو دووسزایەكەمتر نەبێتو لە پێنج ملیۆن دیناریل زیاتر نەب
 :ماددەی هەشتەم

ی هەمواركراوو یاسای هەمواركردنی پیادەكردنی 8998ی ساڵی (15)ی هەمواركراو و یاسای ئوسووڵی دادگایی كردنی سزاییەكانی ژمارە 8919ی ساڵی (888)حوكمەكانی یاسای سزادانی ئێراقی ژمارە 
 .یاساكانی دیكەی بەركار لە هەرێم پیادە دەكرێن، ئەگەر هیچ دەقێك لەم یاسایەدا لەسەر نەهاتبووو 1551ی ساڵی (83)یاسای باری كەسێتی ژمارە 

 :ماددەی نۆیەم
 .پێوی تە لەسەر ئەنجومەنی وەزیرانو الیەنە پەیوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن

 :ماددەی دەیەم
 .جێبەجێ دەكرێت(وەقائیعی كوردستان)ی ئەم یاسایە لە رۆژی باڵوبوونەوەی لە رۆژنامەی فەرم

 هۆیە پێوی تییەكان
گەیەو لەپێنـاو پاراسـتنی لە هەڵوەشـاندنەوەو پاراسـتنی توندووتیژی خێزانی دیاردەیەكی نەرێنـی دژ بە پرەن ـی ەكانی شـەریعەتە ئاسـمانییەكانو مافەكـانی مـرۆڤەو لەبەرئەوەی خێـزان بنەمـایەی كـۆمەڵ

اك ازیو چارەكردن دوای روودانی، اسایی بۆ دروستیو سەقامگیریو قەدەغەكردنی توندووتیژی خێزانی بەرێگای خۆپاراستن بەر لە روودانیو گەڕان بەدوای دۆزینەوەی چارەسەری چتاكەكانیو وەرگرتنی رێكاری ی
 .بۆیە ئەم یاسایە دەرچوێنرا
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   کوڵه  ر و مریشکه مام هۆمه                                               
 

 د حمه ڕێواس ئه
  تر وره گهخوا   س له بوو که بوو نه هه

 
.  وه بڕییه چوو بۆ دارستان و داری ده موو ڕۆژ ده ر هه مام هۆمه. ژیا گوندێکی نزیک دارستانێکدا ده  ر بوو، له بوو ناوی مام هۆمه پیاوێک هه. بوو نه

کی بـۆ  یـه موو ڕۆژێ هێلکه کـرد هـه ده  وڵهک  مریشکه  ر داوای له مام هۆمه. بوو ی کلکی نه وه ر ئه به له  کوڵه  وت مریشکه بوو، پێیان ده مریشکێکی هه
. دارستان بـژی  ر جێبهێڵێ و له ی مام هۆمه که بڕیاری دا ماڵه  ی زۆر پێناخۆش بوو، بۆیه مه ش ئه کوڵه  مریشکه. بوو ده  گینا لێی تووڕه بکات، ئه

ش زۆر ترسـا و  کوڵه  مریشکه. و ڕوویان هات ره ک به بوون، رێوییه  وه ره ده  کانی له ڵه و جوجه  کوڵه  ڕۆژێکیان مریشکه. ک هی  ڵه جووجه  ڵه نی کۆمه خاوه  کی بەووکی بۆ خۆی دروستکرد و بوو به یه وێ کو،نه له
کانی  ڵـه چـۆن خـۆی و جووجه  وه کـرده ر بیـری ده ش هـه که مریشـکه . ند برسـیمه زانن چه ده. ڕام گه کی وادا ده دوای قاوڵتییه به  ند ڕۆژێکه زانی من چه ده: وتی  وه لێیان نزیک بوویه  که ڕێوییه. یزانی چی بکات نه

کانی من  ڵه ، ئێ تا جووجه یه مام ڕێوی من پێشنیارێکم هه: مێشکدا هات وتی  کی به یه ناکاوا بیرۆکه له. ڕزگاربکات
باشی تێر  بن و به و ده ڵه و کات قه ، ئه وه ر دوو سێ رۆژی تر بێیته ڵێی چی گه ، ده نییه  زۆر بەووکن و گۆشتیان پێوه

مام   چی بکات تا خۆی له  وه کرده ده  وه وام بیری له رده به   که ئیتر مریشکه. ڕازی بوو  م پێشنیاره به  که ڕێوییه. خۆیت ده
پـاش . بـوو  وه ریکی داربڕینـه دارستان، کاتێ خـه  ری بینی له وت مام هۆمه ڕێکه  به  و ڕۆژه ر ئه هه. ڕێوی رزگاربکات

پاش . پالنێکیا ندانا  وه ردووکیان پێکه و ئیتر هه وه ر گێرایه ی بۆ مام هۆمه که رهاته سه موو به هه  کوڵه  ، مریشکهساڵو
  کوڵـه  چـوون و مریشـکه  کـه و ڕووی ڕێوییه ره کانی بـه ڵـه و جووجه  کوڵـه  ، مریشـکه وه هاته  که ڕێوییه  ند ڕۆژێ که چه
.  یـه کم هه ی بمـان خـۆی داوایـه وه ،م پـێل ئـه بـه. بوون وره نـد گـه کانم چه ڵـه جهبینی ئێ ـتا جوو ده  ماشاکه ته: وتی

  وه وێ پێکـه مه ی بمان خۆی ده وه پێل ئه: ویل وتی ئه. م ڵێیت من ئاماده دی چی ده: وتی  وه خۆشییه  ش به که ڕیوییه
ریل گوێی  کاتێ مام هۆمه. رکێ ڵ ه و هه گۆرانی  وتنه کان که ڵه مریشک و ڕێوی و جووجه. ڕین ڵ ه گۆرانی بڵێین و هه

ئیتر . کات ڕاده خێرایی  توانی به بێت تا ده ده  که قه ته  گۆی له  که  که ڕێوییه.  که ڕێوییه  کات له ک ده یه قه ته  وه وێته که نزیک ده  که. ڕوات ده  که نگه و ڕووی ده ره کات و به ده  ئاماده  که نگه بێت، توه نگیان ده ده  له
 .ژین کاندا ده ڵه ڵ جووجه گه خۆشی له  کات و ئیتر به ر ده ش سوپاسی مام هۆمه کوڵه  مریشکه.  وه ته دا نایه و ناوه جارێکی دی به  که ڕێوییه

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

 
 :ک یڵێ وه تدا مه که منداڵه م رده به له کێکات چیه  هی هه ند وشه چه

 
 ..قڵێت تۆ بێ ئه -2

 ..دا یه وشهم  م ئه رده به روونی بێت له ت توشی گرێی ده که مناڵه  یه وانه له وێت وه که ت ئه که تی مناڵه سایه که  ر سه له  مه ئه  ڵێ چونکه ت مه که مناله به  یه م وشه رگیز ئه هه
 ..ی ناشرین جنێو و وشه -2

 ..چێت ر ئه وشت ده ت بێ ره که و دوای مناله  وه کاته م ده ت که که وشتی مناله ره  ت چونکه که پێل مناڵه  ڵی له مه  م وشانه ئه
 ..هیوای مردنی بۆ بخوازیت -2

 ...ی توشی خۆکوشتنی بکات وانه له  دایک بیت،،چونکه ی له وه پێل ئه  بمردیتایه  ڵێ خۆزگه هیچ کات پێی مه
 ..یت ڵکی هیچ شتێک نایه که ڵیت به مه تۆ ته -2

 ...یکات ده  ی که و کاره ی یان ئه و وانه ئه مێنێت له خۆی نه  ی بروای به وه هۆی ئه  بێته ئه  چونکه  یه له زۆر هه  یه ند وشه م چه ئه
 ..ی نا کار هێنانی وشه به -1

  کات بروای به ئه که منداڵه  وا له مه ئه که..( و شته یت له توانی شتی باشتر بکه تۆ ئه که  بروام وایه)ک  وه  یه ی جوانتر هه ڵکو شێوه به  هێنه کار مه ڵی به گه له  م برگانه ئه..( که وامه... که وامه)
 .....خۆی بێت زیاتر

 ران به رێوه ستافی به/سۆزی:کردنی ئاماده                                                                                          
 کوردژین  ت به تایبه                                                                                                                                                 
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 لیمۆ                                                                                
                                                                                                                   

 ۆمیل یژووێم
  
 ەیەه انیـاوازیج یرا انیـزانا شەوەئ رەبە، ل یەروون و ئاشـكرا نـ یتەواوەتەب ەیەویم مەئ یبوون داەیپ ەیرچاوەس,  ەـ( Citrus)  یرۆج یكەروو ڵیماەبن ەل ە، ك ەكانەئاودار ەویم ەل كێكیە ۆمیل
 وەرەب ەوەئ یدوا وەوەبـووت واڵجـار بـ مەكیە ۆبـ ایئاسـ یرەشـویك یژئـاواۆر یباشـور و باشـور ەل یەوا انێیـپ لیتـر یكێنـدەو ه نیچـ انیـ ەنـدیه یت،و نەڵید كێندە، ه ۆمیل ۆب كیدا یمانیشتین رەسەل
 ەشتەیگ ۆمیل ەویەزۆد یكایكولومبو ئامر  توفیكر ەكز 2222 ین،سا یدوا ەل لیو دوا وروپاەئ وەرەب ەویەبوو واڵب ەوەئ ی، دوا ینیزا ی 122 ڵیسا ەیكینز ەل ەوەبووت واڵب قایو ئافر استەڕناو یتە،ژهۆر

 .رایگەردەو ێل یسوود لیشكیپز یكار ۆو ب یجوانكار یكەروو كوەو نراێكارهەچاند و ب انیمویل ۆیت لێوەل كاویئامر
  
 كێگرام 855 رەه ەل ۆمیناو ل یو كانزاكان نیتامڤی 

 
 ملگم B1 ......... 0.04 نیتامڤی 
 ملگم C............ 50 نیتامڤی 
 ملگم 55.............  ومیكال  
 ملگم11...........  راتۆف و 
 گرام 1.9.........  درادیهاۆكارب 
 گرام9............  نیتڕۆپ 
 یرێكال لویك 51............  ەووز 
  

 ۆمیل یكانەسوود
 
 مەك ( Heartburn)  ەزۆس ڵەد ەیشێك تێبكر ەڵكێت رمەگ یئاو ەڵگەل رەگەئ تەبیتاەب ۆمیل یئاو:  ەدەگ ۆب یسوود 
 . داتەخواردن د یرسكردنەه یتەارمی هاەروەو ه. ەدەگ ەب تێخشەبەد یو ئارام ەوەكاتەد
 كێگالس ەروژان یو خواردن ەئوك ان ەدژ ەك C نیتامڤی ەچاو ل رەب یكەیەژێر ۆیهەب كاتەد نجترەجوانتر و گ  تێپ ۆمیل 
 . ۆڤمر یرچاوەس ەلوچ ل یزوو دروست بوون ەل كاتەد یگرێر ۆمیل یئاو ەل

 .و ددان  مەد ۆب یەوا ەوەرەپاكك كوەو هاەروەو ه ەوەكاتەد مەك یددان و پود یو ژان ەو ددان باش مەد ۆب ۆمیل یئاو 
 . تێگالس ئاوب وین ەڵگەل ۆمیل تەل وین یە، و باشتر وا( ڕەخ ڕخ)  مەدەئاو ل یردانەوێت ەب شەمەئ ( tonsillitis)  روەگ یوكردنەه ەیوەچاكبون ۆب ەرەد یتەارمی ۆمیل 
 ەل لێك ەیوەكردن مەك ۆیه ەتێبەد ەتەربەش مەل كێگالس ەروژان ەیوەو خواردن نێتەشل یئاو ەڵگەل ۆمیل یئاو یكردنەڵكێت ەك نەكەد ەمەب ەئاماژ كانەرچاوەس ەیربۆز ەباش رۆز لیك ەیوەكردن مەك ۆب 

 . ینانێكارهەب ەل كەیەماو یدوا
 ەب مە،ب ەرباشۆز ەیەه انینیخو یرزەب ستانەپ ەیشێك ەیسانەك مەئ ۆو ب (High blood pressure) ەوەكاتەنزم د نیخو یستانەپ ۆمیل یخواردن 
 .گونجاو  یكەیەژێر
 .كاتەفراوانتر د دانەناسەو ه ەباش ( Asthma)  سەفەن ەنگەت یكانەشێك ەیوەكردن مەكۆب ۆمیل 
 . داتەد ( arthritis) كانەجومگ یوكردنەه ەیوەچاكبون یتەارمی هاەروەو ه وەباش ( Rheumatism)  زمیماتۆر ۆب 
 . كاتەد انیئارام كەیە، تا راد ەیەه انیتەمە،ه انی ەشێرئەس ەیسانەوكەئ ۆب ۆمیل یخواردن 
 . ەوەكاتەد مەك ڵد یكانەمارەد یقبونەر ( Atherosclerosis)  یشۆخەن ەتووشبوون ب ەیژێر 
  
 ننیبب ێل یسوود نیاتریز ەیوەئ ۆب ۆمیل یخواردن یتیەنۆچ
  

وا  ونەڵەو ق ەرۆز انیشـێك ەك ەیسـانەك وەئ ۆ، و ب تۆیبخ ەتەربەش مەل كێگالس ەژانۆو ر نێرتیش یئاو كێناو گالس ەتەیبك ۆمیل تەل وین ەك یەوا باشتر
 . رگرتنەسوود و اتریز ۆب زاننەباشتر د ەكرد ب باسمانەك یەیگاێر مەئ كانەرچاوەس ەینیرۆز مە،، ب تێخورەن ەویم كوەو ۆمیل نێینال شەوەئ ەڵگەل. بخون  ەتەربەش مەدوو گالس ل ەژانۆر ەباش
 ئازاد یایدیپڵۆکین ایئ ا،یدی یکیو :  رچاوه سه
 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%86&hl=en&gbv=2&biw=1042&bih=909&tbm=isch&tbnid=E9FuWvAISY7FDM:&imgrefurl=http://www.walapress.com/archive/zanyary/3521-2011-07-10-14-37-29.html&docid=5Fi3HwlWZd4-zM&imgurl=http://www.walapress.com/archive/images/stories/kurdi/hewall/lemon-mint-tea-sq-1.jpg&w=533&h=533&ei=NVhFT7S0CaXj0QHtzKDqAw&zoom=1
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 ئەمیر باباخانی
 
  یـه وانه ،م له ، بـه لێـوهر  ی سـه یان بـۆ بـزه زۆربـه  ، که ڵبژاردووه کمان هه یه  ند دانه چه" ند ماوه زه"  ت به باره کانی جیهان سه تیه سایه که  وره ی گه ها ق ه روه کاندا و هه جۆراوجۆره  وه ته کانی نه ڵه ته نێوان مه له

 .ڕینوێن  بۆ هێندێکمان ببێته  شه وانه و تۆ بکاو له بارودۆخی من  هێندێکیشیان باس له
 
 (ڵی ئاڵمانی ته مه.)کانت تا چاوه  وه کانت بیروڕا بگۆڕه ڵ گوێچکه گه ندکردن زیاتر له ماوه کاتی زه* 
 
 (وی رانسه فه.)ر نۆکه  بێ به کۆتاییدا ده  کا، له ند ده ماوه زه  بۆ پوول و پاره  پیاوێکی که * 
 
 (یونانی.)ی بێ که ر دڵی مێرده سه له  که  ره وه خته ژنێک به *

 
 (ئینگلیسی.)سازێ قیر و بێ پوول چاک ده ڵ پیاوی فه گه ژنی عاقل له *

 
 (ئاڵمانی.)ن که ماڵێکیشدا ژیان ده  وێرانه  لهکتریان بوێ  ر یه گه ژن و مێرد ئه * 
 
 (هێستانی له.)تی سایه زاوای جوانو بێ که  له  تی باشتره سایه که  زو به زاوایی ناحه* 
 
 (ئیتالیایی.) ند پێ باشتره مه وڵه پیاوی ده پیره  ژاری له کچی عاقل، الوی هه * 
 
  ویتریان  ڵ ئۆه گۆه و له بۆی د دهنۆ مه وڵه کیان ده ڵ یۆه گۆه ن، له ژن هۆه  دوو جۆۆره* 
 (ئیتالیایی.)قیر فه
 
کاتی ژن   و له ی بکه که وره ده  جوانی چاو له  و قوماشدا به  کاتی کرینی پارچه  له * 

 (ربایجانی ئازه.)بکه  وه دایکی بووک چاک لێکۆڵینه  ت به باره هێناندا، سه
 
 (چینی.) دڕاندن، پێویسته  دیکهشێکی  و که  جووته!!! ی ژن، بۆچی وه بۆ دیتنه * 
 
 (چینی.) ڵبژێره دایکی چاک هه  خاکی چاک و کچ له  مێوی له  داره * 
 
 (تورکی.) تی لێ دوور راگره که اڵم پووڵ و پاره به  مێردی، بیهێنه  ببی به  وه ته که هۆی پووڵ و پاره  تۆ به ئه  ر ژنێک ویستی که گه ئه* 
 
 (ماری ئامپێر.) کانه قۆنتراته پیرۆزترین  ند له ماوه زه * 
 
 (سپانیایی.)چێ رده راپ ده زۆر خه  باش و جاری واشه  جاری وایه  ، که ک وایه ک شووتیه ند وه ماوه زه* 
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 فتاری و ڕه پیشه  روایه دووڕوو هه

 بزماری  م له هه دات، ناڵ ئه  م له هه
 
 

 وستان سته ڵێن بۆ ده دیمی ده قه
 رمێن و كوێستان گه  رقی نییه هیچ فه

 
 

 ئیمتیحانم  چی له رنه ده  نگه ڕه
 !واو بزانم تۆ ته یبی ر عه گه ئه

 
 

 ر چاوی به  كانی خۆت بێته یبه عه
 دناوی س به كه  وا نابینی به ڕه

 
 

 ددان  ڵێن خزم به ده  شهووره مه
 ئێسقان گۆشتیشت بخوا، ناشكێنێ

 
 

 شیری  ك مرۆ گرتی به ر خوویه هه 
 پیری مانی رك نابێ زه بۆی ته 

 
 

  كڕاوه سپ نه برا گیان هێشتا ئه
  خاوه یاڵی ستن، خه ڵبه اخوڕ ههئ

 
 

  م ناوه عبای ئه موو ده گۆشتخۆرن هه
   دناوه به ر ناوی گورگ چی هه كه 

 
 

  
 دلتان بێت دیالن هیوادارم به                                                  
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 (  فێورییه – ژانوییه ) ندان ی ڕێبهمانگ  - مێژووی کوردستان رۆژژمێری            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قشی حمان نه ره: کردنی   ئاماده
 

 . ره ده کانىى  ناوچه و له كریاز شهدامێنى چیاى   ،لهئێرانو  كوردكانى  ری نێوان هێزه شه له كوردشكرى  له وتنی ركه سه 2222ی  ی ژانوییه22 2
 .سلێمانى شاری  له ى  ژیان مى رۆژنامه كه یهى  ژماره ی وه چاپ و باڵو کردنه 2220ی  ی ژانوییه22 2
 . جیاوك عروف مه كوردكۆچى دوایى شاعيرى لێهاتووی  2218ی  ی ژانوییه22 2
  به د ممه وا قازی محه پێشههاباد و  چوارچرای مه  له کانی کوردستان جیاوازه  رای ناوچه نوێنه  س له زار که هه 22  ویکی زیاترله کۆبوونه  له کۆماری کوردستانیاندنی  ڕاگه 2220ی  هیی ژانوی22 2

 .          ڵبژیرا هه رۆک کۆماری کوردستان سه
 .رۆک کۆماری عێراق سه قاسم عبدالكریمو  بارزانى فا م ته ال مهى  وه دواین كۆبوونه 2202ی  ی ژانوییه22 1
ی و پارت نێوان له ری براکۆژی شه  به هێنانستی کۆتایی  به مه به  ولی ئاشتیخوازانه هه ست پێکردنی ده  له بی دێموکراتی کوردستانی ئێرانحیز وپشتیوانیپیشوازی  2228ی  هیی ژانوی22 0

 .باشووری کوردستان  تی له کیه یه
 . جاهید بورهان كوردتوانا   كۆچى دوایى شاعیرى به 2222ی  ی ژانوییه22 1
 .شكاك سمكۆىكانى  رگه ر پێشمه بۆ سه ئێرانتى  مهوكانى حكو هێرشی هێزه 2222ی  ی ژانوییه22 8
 . ئارارات شۆرشىستى لێدانى و تێکشکانی  به مه به  هتوركیو  ئێرانتی  وڵه نێوان دوو ده  له  وتنامه مۆركردنى رێككه 2222  ی ژانوییه22 2
 .رکوک شاری که  ندی گۆرانیبێژی ناوداری کورد له رمه هونه ردان لی مه مامۆستا عهکۆچی دوایی  2282ی  ی ژانوییه22 22
  کوردن یان زۆربه ىكه وناوچانه له عێراق ى سنوورى چوارچێوه کوردی له تى حكومهنی پێكهێنا ستی  به مه به ریتانیا عێراق و به شی شانشینى هاوبهیاندنى  راگه 2222 ی ی ژانوییه22 22
 .هاباد شاری مه  ری سیاسی له ند و تێکۆشه رمه هونه دیقی لیل سه خهکۆچی دوایی  2212ی  ی ژانوییه22 22
 .کورد ینووس  ژنامهۆو ر یعوسمان یسوپا ی رکرده سه یامولکی یفا پاشا م ته ییئاواڵما 2202ی  ی ژانوییه22 22
 كوردستانباشووری   ی له رگه پێشمه  کانی هێزی رییه روه پڕسه داستانه  ی زوربه باری جهرتی  ی که رمانده وفه  رگه پێشمه ئوف دین شكور ره جمه نه  ریشه  مامههید کردنی  شه 1985 ی  ژانوییه  ی22 22
 .     ،دزێ قه  شاری  کورد له وتنخوازی رو پێشکه روه  هنیشتمانتی و  ،یه رگیر،چاالكی سیاسی و كۆمه و وه  ر نوسه  تروشی كتۆر سدیق ئهودکۆچی دوایی  2282 ی ی ژانوییه21 21
 .ولێر ههشارى  توانای كورد له   شاعیرى به ریف ر سلێمان شه فه موزه مالئاوایی 2221 ی ی ژانوییه21 20
 .دوحمو مه  دى كاكه حمه ئهكۆچى دوایى زاناى كورد مامۆستا  2220ی  هیی ژانوی21 21
 .هاباد شاری مه  ۆرانیبێژی ناوداری کورد لهگندی  رمه هونهد ماملی  ممه محهکۆچی دوایی  2228 ی یهژانویی 21 28
 .شاری مووسل  نی کوردی له سه ۆرانی فۆلکلۆری رهگندی  رمه هونه(د حمه یازیوسف ئه ئه)زاخۆلی زیا ئهکۆچی دوایی  2280ی  هیی ژانوی21 22
 .باشووری کوردستان کردنی الچوو قه ویران کردن ورستی  رپه لی شیمیایی سه عه  ناسراو به جید ن مه سه لی حه عهدانی  سێداره له 2222ی  ی ژانوییه21 22
 .سلێمانىشارى  له مێرد پیره كوردناوبانگى  ن شاعیرى به الیه له ژینى  ى رۆژنامه مین ژماره كه ی یه وه باڵوکردنه 2222 ی ی ژانوییه20 22
 .ولێر ههشارى   له كوردلى  ر گه سه له جینۆسایدى ناساندنى  ى كۆنگره وه كردنه 2228 ی ی ژانوییه20 22
 .کانی عێراق و کوردستان ری شاره ران ه سه  ،تى شانشینى عێراق له سه دژى ده خۆپێشاندان له 2228 ی ی ژانوییه21 22
 .غدا بهشاری   لهكوردى نگی  ى رادیۆ ده ى ئێزگه وه كردنه 2222 ی ی ژانوییه22 22
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 .تارانشارى   له مریكا ریتانیا و ئه ستانى به ده شاى ئێران و كاربهڵ  گه  له بارزانىفا  ال م ته مهوتنی  چاوپێکه 2221 ی ی ژانوییه22 21
 .تی نیشتمانی کوردستان کیه تی یه رکردایه ندامی سه ر و ئه پاریزه  بابه ر ده عومهکۆچی دوایی  2222ی  ی ژانوییه22 20
 .شاری باموڕنی  ر و فلکلور ناسی ناوداری کورد له روه باتگێری کوردپه ،خهڕنی هۆزانڤان عدوڵاڵ بامه سه مالئاوایی 2220ی  هیی ژانوی22 21
 . وه ى لێ باڵوكرایه مارهژ 22   م گۆڤاره زمان، ئه 1  به مبۆل سته ئهشارى  له كوردستانی گۆڤارى  وه چاپ و باڵو کردنه 2222 ی ی ژانوییه22 28
 .ر زێوه ختیار به كوردكۆچى دوایى شاعیرى لێهاتووی  2212 ی ی ژانوییه22 22
 .مبۆڵ سته ئهشارى  له ندى قشبه شێخ عوسمانى نهكۆچى دوایى  2221 ی ی ژانوییه22 22
 .خشرا ى پێبهوروپا ئه،تى  نۆروێژ دا خه(ترۆم ۆى)ڤی تیڤالى   له قوبادى نى همه بهرهێنانی  ده  له فرن كانیل ده له كی هفلیمى  2221 ی ی ژانوییه22 22
 .دا نه ڵبژارده م هه ڵک له رچاوی خه شداری به به  عێراقو  كوردستانڵبژاردنى  ى هه پرۆسه 2221 ی ژانوییهی 22 22
 .ى ریوراندۆم وه بزووتنهن  الیه  كان له ڵبژاردنه ى هه نجام دانى پرۆسه ڵ ئه گه هاوكات له خۆیى كوردستان ربه سهئیمزاى بۆ   وه کۆکردنه 2221 ی ی ژانوییه22 22
 .باشووری کوردستان رداخی ی قه ر ناوچه نکی ه گوندی ته  ران له نجده ی ره ڵه نووس و سکرتێری کۆمه رۆژنامه (،ل شاسوار جه)ئارام نی دهیدکر شه 2218ی  ی ژانوییه22 22
 .،تی کوردستان رۆژههشاری ورمێ   تی پارتی دێموکراتی کوردستان له رکردایه ندامی سه ری سیاسی و ئه تێکۆشه ئیدریس بارزانیکۆچی دوایی  2281ی  هیی ژانوی22 21
 

     -    فێورییه                                                                    
 .باشووری کوردستان  له پارتى نيشتمانى كوردستان زرانی دامه 2221ی  ی فورییه2 20
 .مۆسکۆشاری   لهری کورد  ندی لیکۆڵینه ری ناوه زرێنه ری ناودار و دامه نووسه پرۆف ۆر شاکرۆ خدۆ مخۆکۆچی دوایی  2221ی  ی فێورییه2 21
 (. ڵه کۆمه)حیزبی کۆمونی تی ئێران   ربه سه تی ڤی  ڵه کۆمهزرانی کانالی ئاسمانی  دامه 2220ی  ی فێورییه2 28
 .باشووری کوردستان ولێری شاری هه  تی و پارتی له کیه یه ی2 ری قه و مه ی2ندی  لبه ی مه وه قینه ته جێژنی قۆربانساتی  کاره 2222ی  ی فێورییه2 22
 . ى كورد كێشهر  سه ن له نده شارى له له كۆنوران ێكپێک هاتنی  2222 ی ی فێورییه2 22
 .مامۆستایانى كوردستانتى  یهك یه  مى ى پێنجه كۆنگرهپێک هاتنی  2212 ی ی فێورییه2 22
 .كوردستان وساوان و جووتیارانى چهى  وه زراندنى بزووتنه دامه 2221 ی ی فێورییه2 22
 .دهۆك شارى له روونى تى و ده ،یه كۆمهى  رده روه ى راوێژكارى په ى بنكه وه كردنه 2222 ی ی فێورییه2 22
 .باکووری کوردستان  له بتلیسکانی  رینی کورده راپه 2222ی  ی فێورییه2 22
 .سلێمانىشاری   له مێرد پیرهن  الیه له ڵى زان تى كورد كۆمهزراندنى  دامه 2220 ی ی فێورییه2 21
 . ی کوردهل باتى گه خه دژ بهندێكى  ند به چه (ریتانیا به،مریكا ئه،پاك تان،ئێران،عێراق، هتوركی)نێوان  له(سنتۆ)غدا بهیمانى  ى په وتنامه مۆركردنى رێككه 2211 ی ی فێورییه2 20
 .شارى سلێمانى  له تى مامۆستایانى كوردستان كیه یهمى  ى دووه پێکهاتنی كۆنگره  2200 ی ی فێورییه2 21
 .ولێر ههشارى   له تى مامۆستایانى كوردستان كیه یهمى  ى چواره پێکهاتنی كۆنگره 2212 ی ی فێورییه2 28
 .شاری تاران  رگیری ناوداری کورد له ر و وه کۆچی دوایی دوکتور ئیبراهیم یون ی نووسه 2222ی  ی فێورییه2 22
 .یان چۆل كرد كه شاره فته سێ هه،دوای  توركکانی  ن هێزه الیه له هاباد مهداگیركردنى شارى  2228ی   ی فێورییه2 12
 .سلێمانىشارى   وانى له نى شاره نجوومه ڵبژاردنى ئه هه 2222ی  ی فێورییه2 12
 .ئاگرىى  ناوچه  له  وه ن كورده الیه ، لهى نیزامی تورك دوو فرۆكهى  وه خواره  خ تنه 2228ی  ی فێورییه2 12
 .ولێر شارى هه  له تى مامۆستایانى كوردستان كیه یه می چوارهى  پێکهاتنی كۆنگره 2212ی  ی فێورییه2 12
 .ولێر شارى هه  له كانى كوردستان سازییه بازرگانى و پیشهتى  كیه یاندنى ژوورى یه راگه 2221ی  ی فێورییه2 12
 .ولێر ههشارى   له كوردستانرێمى  تى هه مهون حكو الیه له  د ممه قازى محهوا  چوونی ڤی تیڤاڵى پێشه رێوه به 2221ی  ی فێورییه2 11
 .خۆیى كوردستان ربه سه زراندنى پارتى ساڵرۆژی دامه 2222ی  ی فێورییه1 10
   .سلێمانىلقى  كوردستان مامۆستایانى كێتى یهزمانحاڵى  نگى مامۆستا گۆڤارى دهى  مین ژماره كه ی یه وه باڵوکردنه 2212ی  ی فێورییه1 11
  لهئۆتۆنۆمى بۆ كوردستان داواى  وت و پاریس كه له رپرسى كۆنوران ى ئاشتى به( كلیمان ۆى)  چاوى به كوردى  وه ته واى نه ى ره كێشهر  سه ندان له ریف پاشاى خه شه 2222 ی ی فێورییه0 18

 .تلیس،موسڵ کرد كر،خرپوت،به دیاربه
 .شاری سلێمانى  له یامى راستى گۆڤارى پهى  وه چاپ و باڵوكردنه 2222 ی ی فێورییه0 12
 .باشووری کوردستان  لهکگرتووی ئی المی کوردستان  یهزرانی  ساڵرۆژی دامه 2222ی  ی فێورییه0 02
 .بریتانیا نی نده شاری له  ری کورد له روه رگێرو نیشتمان ه ر،وه نووسه ( قاله مامه)باغی بدولقادری ده عهکۆچی دوایی  2222ی  ی فێورییه0 02
 . بجه ڵه شاری هه  شؤرشگێر،روناکبیرو شاعیری لێهاتووی کورد له د موختارجاف حمه ئهکۆچی دوایی  2221ی  ی فێورییه0 02
 .بۆتانى   ر ناوچه سه له كان رووسهو  درخان به كامیلگوتوگۆى نێوان  2221ی  ی فێورییه2 02
بانی و بـرایم  الل تاڵـه فا و جـه ال م ـته نێـو پـارتی دیمـوکراتی کوردسـتان مـه  ناکۆکی فکری لـه باشوری کوردستان، و کانی کورده شی عێراق و رته نێوان ئه  س له ئاگربه 2202ی  ی فێورییه22 02

 !د  حمه ئه
 پێک هاتبوو زیر وه 22  له  ته یئه و هه ئه(زیران ی وه کابینه)ی میللی  ئی ه تی ره یئه و هه تی کوردستان حکوومهپێک هێنانی  2220ی  ی فورییه22 01
 .ئێران  تی له دیکتاتوری پاشایهو رووخانی ریژیمی  النی ئێران گهشؤرشی  2212ی  ی فێورییه22 00
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 .ولێر هه    له( نكوردستا كێتی و پارتی و پارتی كۆمۆنی تی ی یهالوان ی رێكخراوی پێكهاته که)كوردستان  الوانی  كانی رێكخراوه  فیدراسیۆنیزرانی  دامه 2222ی  فیورییهی 22 01
       .شاری سلێمانی  یی کوردستان له وه ته رۆکی ئارشیڤی نه ری شانۆ و سه ر و دارهێنه بێژه عروف ج مه ره د فه ممه محهکۆچی دوایی  2228ی  ی فێورییه22 08
 . هتوركیکانی سوپاى  و هێزهپیران  عیدى سه شێخ  ربه نێوان شۆرشگێرانى سه ڵەوون له  ر و تێک هه م شه كه یه  2221 ی ی فێورییه22 02
  .   عید شێخ سهتیی  رۆكایه سه  به باکوری رۆژئاوای کوردستان  له  وره ڵدانێکی گه رهه سه 2221ی  ی فێوریه22 12
 .تی عێراق ست ریژیمی پاشایه ده به هیدانی حیزبی شیوعی شهرۆژی  2222ی  ی فێوریه22 12
 .كوردستانختى كاتى   پێته  كرده داراهێنی پیران عیدى سه شێخ 2221 ی ی فێورییه22 12
 (ش چوار به  ئێ تا بۆوته).تکێشانی کوردستانی ئێران حمه زه ی شۆرشگێری ڵه کۆمهزرانی  ساڵرۆژی دامه 2212ی  فێورییه ی21 12
 . ڵه رانی کۆمه زرێنه دامه  کیک له ری سیاسی و یه تێکۆشه ریمی حوسێن که  مه حههید بوونی  شه   2212 ی ی فێورییه21 12
 .حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  ربه سه ئاسمانی تیشک تی ڤیزرانی کانالی  دامه 2220ی  ی فێورییه21 11
 .نووسانی کورد ران و رۆژنامه نووسه  ڵێک له ن کۆمه الیه  له رانی کورد ندی نووسه ناوهپێک هاتنی  2221ی  ی فێورییه21 10
 .تی ناوداری کورد سایه رز و که به ری پایه ف ه ئه گ یزی به مین فه ئهکۆچی دوایی   2221 ی ی فێورییه20 11
 . بۆ تورکیهکینێا   له (پ کا کا)پارتی کرێکارانی کوردستان رۆکی  سه الن بدوڵاڵ ئوجه عهرفاندنی   2222 ی ی فێورییه20 18
 .گ به یزى فه مین ئه كوردرى لێهاتووی  دیب و شاعیرو نووسه رو ئه ف ه كۆچى دوایى ئه  2228 ی ی فێورییه20 12
 .بارزانى فا م ته ال مهو  عێراقرۆك كۆمارى  سه عارف عبدال الم نێوان  س له یاندنی ئاگر به راگه 2202 ی ی فێورییه21 82
 .ستی کوردستان ربه پارتی سهزرانی  ساڵرۆژی دامه 2220ی  ی فێورییه21 82
 هاباد شاری مه  رۆک کۆماری کوردستان له سه د ممه وا قازی محه خیزانی پێشهری کورد، روه ر و نیشتمان ه تێکۆشه  ژنه مینا خانم قازیکۆچی دوایی  2228ی  ی فێورییه21 82
 . كوردستان دیموكراتى الوانى تى هكێ یهزراندنى  دامه 2212 ی ی فیۆرییه28 82
 .باسمى شید رهكۆچى دوایى زاناو مێژوو نووسى كورد  2212 ی ی فیۆرییه28 82
 روو بدا  كه ناوچه له  كى كورد كه یه وه ر بزووتنه ركوت كردنى هه ستى سه به مه به(  هتوركی – عێراق)نێوان   له غدا بهى  وتنامه مۆركردنى رێككه 2211 ی ی فیۆرییه28 81
 ولێر ههشارى   ناسراو له كدارێكى نه ند چه ن چه الیه له پارتىرۆكى فراك یۆنى  مان و سه رله پهندامى  ئه ریرى ن ۆ هه ره فهكردنى  تیرۆر 2222 ی ی فیۆرییه28 80
   .ولێر ههشاری  پاركی كی شوباتی له هیدانی یه خشاندنی مۆنۆمێنتی شه نه ،وولێر هه كانی رجوانه یمانگای هونه په كاریی شی شێوه مامۆستای به ر مه ست عو ربه سهکۆچی دوایی  2222ی  ی فیۆرییه22 81
 .،تی کوردستان رۆژهه قزی شاری سه  له  ۆڤاری سروهگری  زرێنه ندامی دامه رگێر و ئه ر،وه نووسه وی زیز کیخوسره عهکۆچی دوایی  2222ی  فێورییهی 22 88
 .هاباد مه  هاتووچووی رێگادا له  له  رگیر،چیرۆک نووس وهاوکاری گۆڤاری سروه شاعیر، وه مارف ئاغاییکۆچی دوایی  2228ی  ی فێورییه22 82
 .رێمی کوردستان تى هه دژى حكومه سوریاو   هتوركی، ئێرانتی  وڵه ى سێ ده وه كۆبوونه 2222 ی ی فێورییه22 22
 .ى جوتیارانى كوردستان وه بزوتنهزرانی  ساڵرۆژی دامه 2221 ی ی فێورییه22 22
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