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 راسلبرتراند:نووسینی
 حسنئەکبەر:رگێرانیوه

 
بەپەیوەسدەەکەئەوەی.دەرەکییەکاندداکاروبدارەلەھێد لەبدرییاسدایەنداوۆۆوکاروبداریلەسدەربەۆۆییەپێویسدەە دەوڵەتددایەکناوگروپەکانینێوانپەیوەندیھاوکاتدەوڵەتەکانءنێوانپەیوەندیلەکەئەوەی

..بکرێد چارەسدەرکەپێویسدەەکەموکدورتیەکەیەھەمدووئەوەچدونکەبکرێەەوە لەسەرجەۆەیپێویسەەکەناوۆۆیە سەربەۆۆییدەوڵەتێک ناوگروپەکانی
یاسدداوپێویسددەە دەوڵەتەکانددانێددوانپەیوەندددییلەکەئەوەیبەاڵم.کدراوەزامددنناوەڕاسددەەوەسدەدەکانیلەکۆتدداییھەریاسددابدۆملکەچکددردنبەھەرحدا، 
قۆنداەەیئەولەگە،ھاوشدێوەیەتێمانپەڕاندد ئەوروپدالەکەقۆنداەەیئەو.دەرەکییەکاندداوناوۆۆییکاروبارەلەسەربەۆۆبوونەوناوەندیحکومەتێکی

شددێوەیەبەم...بپددارێ نپادشددانەیددانەوانییاۆییەکددانبددارەنەکەکاتێددکگوزەراندددمان ناوۆۆیددداکاروبدداریلە(١)گوڵەکانددداجەنگددیلەسددەروەۆەیکە
 .جیاوازنپێویسەن بەدەسەھێنانیبۆکەھەنگاوەکانبەاڵمبێ  ئامانجھەریەکئامانجدەۆەکەداھەردوولەھەرچەندە

 .سەرھەڵناداتباشنێودەوڵەتیسیسەەمێکینەتەوەدا سنوریلەگە،بێ ھاوتاویەکساندەوڵەتسنوریکاتەیئەوھەتا
یەکێەیخدوازانبەاڵم.بەڵد دەڵدێنئێرلەنددانداوۆۆیدەسدەاڵتدارانینەتەوەن؟ئێرلەندییەکانئایا.بکەیندیاریدەبەین ناویبەنەتەوەکەئەوەیئەسەەمە
حاڵەتدددانەدائەمھەمدددوولە.نەۆێدددردەڵددێننددداوۆۆدەسدددەاڵتدارەکانیبەاڵمبەڵددد  دەڵددێنیەکێەیخوازەکددداننەتەوەن؟ئەڵسدددەەرییەکانئەی.نەۆێدددردەڵددێن

ھەمددان)بەاڵمنەتەوەن ڕوسددیاپۆڵۆنییەکددانیدەڵددێنپێدد ئەڵمانییەکددان.نددایدداننەتەوەبڵێددینبەگروپێددکئەگەرجددارێددیەییە مەسددەلەیەکیمەسددەلەکە
نەتەوەنەبدوونییداننەتەوەبدوونسدەلماندنیبدۆبگیدرێنبەکدر پسپۆرەکانپرەفیسۆرودەشێ .دادەنێپروسیالەبەشێکبەپروسیاپۆڵۆنییەکانی(ئەڵمانی
مشددەومنانەلەمۆۆمددانئەوەیبددۆ.دەیانەوێدد کرێدددەرکانیانکەشددێوەیەیبەوزمددانەوانییدداۆودمێیوویددییددانڕەگەزیئەرگددۆمێنەیبەکارھێنددانیبەگروپێدک
 .بکەیندیاریماناکانیوبکەینپێناسەنەتەوەدەدەینھەولنالبدەین 
ئداینیوزمدانڕەگەزوجیداوازییسدەرەڕاینەتەوەیەسویسدرا.یارمەتیددەربننەتەوەداپێکھێندانیلەبنەمایدانەئەمھەرچەنددەبکرێد  پێناسدەھداوبەشمێیوویدیبنەچەییاۆودزمانن یکایەتیپێیبەنەتەوەنابێ 

ملکەچدیلەوەیباشدەرەبید  شداھانەکانملکەچدی:)دەڵێد ملمالنێکاندداتونددبوونەوەیکداتیلەکرەموێدل.نەبدووننەتەوەیەکنداوۆۆداجەنگیلەسەروەۆەیبەاڵمنەتەوەن یەکسکۆتلەندائینگلەەراو.دانیشەوانەکەی
 .بێ دەوڵەتیەکئەوەیپێشبوو نەتەوەیەکئەڵمانیاپێچەوانەوەبەبەاڵمبوو دەوڵەتیەکبێ  نەتەوەیەکئەوەیپێشگەورەبەریەانیای(.بی سکۆتلەندییەکان

تدرئداەەڵێکیھەریدانڕانەمەرێدککەەەرید ەیەھەمداندرێیکدراوەیەەرید ەیەئەم.دەسدەەیەکیدانگروپێدکبدۆئینەیمدابوونەەرید ەیھاوشدێوەبوون بەھەسەکردن:ەەری ەیەوھەس پێکدەھێنێ  نەتەوەکەئەوەی
شدەیھەنددێکبەھەسد بەریەانیدا بدۆدەگەڕێیدنەوەدرێدیسدەفەرێکیلەئەوەیپداشئدێمە.ۆێ اندیھەسدەیلەدرێیتدرەنیانەروونەرمجۆرێکیەەری ەیەیە ئەمیاوەریکەھەسەەیئەو.کۆدەکاتەوەیەکەرلەدەوری
 .شەڕانگێ انەپیالنیلەپننبیانییەکاندەکەینھەس وادەۆداھەمانلەکاتێکدالەچاکن مرەڤیئینگلی ەکانکەبھێنینبنوادەۆەدالەمئاسانە.ئاشناکانداڕێگالەدەکەینسەرنجناکێشوجوان
یاسداھەمدانیاسداکانیۆۆمدانە حکدومەتیئەوەکەدەکەیدنھەسد ئدێمە.نەبێد سدەۆ کدارێکیحکدومەتفەرمانەکدانیبدۆملکەچبدوونوبێد ئاسداندەوڵەتێکددالەنەتەوەیەکپێکھێنانیدەکەنواھەسەانەجۆرەئەم

یددانشددەڕکدداتیلەئەمە.تێدەکۆشددێ نەتەوەیەکتاکەکددانینێددوانھاوبەشددەکانیئامددانجەبەدەسددەھێنانیبددۆکەھەیە نائاگاییددانەتددازەرکەمەەری ەیددیھەسددەێکیلێددرەدا.بوینددایەدەسددەاڵتدارۆۆمددانئەگەردەبددوون
بیانیدداحکدومەتێکیبەرھەڵسدەییکداتیلەکەتدر ھەسدەێکیھەرلەجیداوازەکەدەکدات ناوەکیناکۆکییەکیبەھەس بوەسەێ  حکومەتبنیارەکانیدەیکەسێکھەرکاتەدالەم.دەردەکەوێ بەڕوونیشەڕدامەترسی
بەرھەڵسدددەییئەگەربەاڵم.بیردەکدداتەوەئەموەکحکددومەتەکەیدێدد ڕەەێدددککەدەبێدد ھیددوابەبکددات ۆدددۆیحکددومەتیبەرھەڵسددەیئەگەربەاڵم.ببینێددەەوەدەسدددەاڵتیدالەەێددرۆددۆیلەوانەیەوپێدددەکاتھەسددەی

دەوڵەتسددنوریھەمداننەتەوەسددنورەکانیدەزانێد گرنگددیبەوپێکددەھێنێ نەتەوەیەکشددەێکچکەدەداتپیشدانئەوەدەسددەەجەمیییەەەرید ەئەم.نیددیەپێویسد ھیددوایەئەمبدوونیئەوابکددات بێگدانەحکدومەتێکی
 .بێ 

ھێددورکردنەوەیکدداتەشئەو.درێددیتێکۆشددانێکیسددەرچاوەیبەدەبێدد ودەبێدد بەھێدد ئەوالێکددرا نکددوڵیئەگەر.وەریبگددرنھێندددبەدەزگاکددانیشپێویسددەەھاوکددات.لێناکرێدد نکددوڵیحەقیقەتددێکە نەتەوەیددیھەسدەی
مرەیدیھاوسدۆزییسدنووردارکردنیراسدەیدالە.نیدیەپەسدەندیدانبداشۆۆیددالەۆدۆینەتەوەیدیھەسەی.لێناکرێ ھێرشکردنیمەترسیکەکاتەیئەوتابکاتمامەڵەئازادانەلێبھێنرێ وازیئەوەیمەگەرمەحاڵە 
جیاوازەکدداننەتەوەلەوائەمەچددونکەباشددە شددەێکینەریەەکانددداودابلەھەمەچەشددنیبەگشددەی .مرەڤدددالەنێددواندووبەرەکددیدروسددەبوونیبەھددۆیدەبێدد سددنووردارکردنەئەمچددونکەۆددراپە وندداقەقینیکددارێکی
فشدداریەێددرلەئددازادەوکەنەتەوەیەیئەوبەاڵم.تێدددایەبێگددانەیۆەڵکددانیدوەمنددایەتیکردنیئاشددکراییددانشدداراوەڕەگەزێکددیھەمیشددەنەتەوەیددیھەسددەی.بھێددننبەرھەمبلیمەتددیجیدداوازیچەشددنیبەددوانندەکددات 

 .تیادانییەدوەمنایەتییەیھەسەیئەمنییە دوەمنەکانیدا
تەندانەتمەترسدیەوە دەۆداتەگدروپەکەیبەرەەوەنددیکەدەزانێد  ۆدراپبەئەوەش.گدروپەکەیبدۆھەیەسدودیکەدەزاندێ بەباشئەوەمرەڤ.دەھێنێبەرھەمزیانبەۆشوبەرتەسکئەۆالقیجۆرێکگروپھەسەی
ھەرچەندددە.ئاسدداییەبیرکردنەوەیەکدیجەنگددداکدداتیلەجدۆرەشلەمبیرکردنەوەیەکددیبکەیددن بەدیگدروپییەئەۆددالقەئەمجەنگددداکداتیلەدەتددوانین.بێدد مرەیدیڕەگەزیکددۆیبەرەەوەندددیلەۆدراپەیەشئەمئەگەر
لەبەرگددریکەدەکەن ئەڵمددانیسددەربازیسددەیریرێدد ەوەچدداویبەئەوەشسدەرباریجیھددانە گەالنددیسددەرجەمبەرەەوەندددیوسددوودلە(٢)جەنگددالەئەڵمانیدداتێکشددکانیکەبددنوایەدانلەوئینگلیدد میللەتددیھەمدوو

 .گروپئەۆالقیلەبااڵتربێ بکات ئاراسەەیئەۆالقێکدەبێ سەربازەئەمچاالکیکەنەکردەتەوەلەوەبیریانئەوانچونکەدەکات واڵتەکەی
کدداتیلەبەاڵم.دیدکەواڵتدانیتداھەیەزیاتریدانکداریگەرییۆۆیددداواڵتەکەیلەچاالکییەکدانیکداروچدونکەتدر واڵتدانیبەرەەوەنددیھەتددابگرێد بەرچداولەواڵتەکەیبەرەەوەنددییزیداترھەیەئەوەیمدافیمدرەڤ
بەرەەوەندددیچوارچێددوەیلەبیرکردنەوەکددانینەداترێگدداوبگرێدد لەبەرچدداوجیھددانیۆۆشددبەۆەیدەبێدد بێدد  ڕوانیددنەدائەمبەسددەرگددۆڕانپێویسددەەگددرنگن تددریشنەتەوەکددانیبددۆکەپرسددانەدالەووجەندد 

 .بێ قەتیسنەتەوەکەیدا
 بەچاویەێردەسەەکانی کەبەکاربھێنێ  سەەموھێ دەبێ کاتەدالەوتەنیاحکومەت.بێ سەربەۆۆناوۆۆداکاروباریلەنەتەوەیەکھەرگرنگەزەرئەواھەیە بوونینەتەوەییەھەسەەئەمکەپێیەیبەو
 



 
 

 
                                 Page : 3  May : 2012                                                                                      کوردیی2172ردانیجۆزه3:یرهپهال   

 
 

لەیەکیەکددیشانبەشدانیجیاوازەکدانسدەربەنەتەوەتاکەکدانیکەدەۆدانەدالەو.دیدکەیەنەتەوەیەکدیحکدومەتیحکدومەتبدکەنھەسد تاکەکدانکەدەبێد  کاتێکدالەسەیرکردنەشجۆرەئەم.بکەنسەیریدوەمنەوە
گەورەینێددودەوڵەتییگرنگییەکدیشدوێنھەندد کەدەکەنواجوگرافییەکدانھۆکدارەوەکدیدکەیئاسدەەنگیھەنددێک.دەبێدەەوەئاسدەەن ڕووبەڕوویبنەمدایەئەمدەدات ڕووباڵکانددالەکەئەوەیوەکدەەیدن نداوچەدا
وھەماھەندد نەتەوەسدنورەکانیدەبێدد کەدەڵێد بنەمدایەیئەوبەگشددەی .گەورەکدانبەرەەوەندددییەقوربدانیبەدەکرێد دانیشددەوانئدارەزوویوویسدد دەۆەدالەم.پەنەمدانۆکەنددیوسددوێسنۆکەنددیوەکھەبێد  
 ملمالنێدددییەکالییکددردنەوەیونێددواندەوڵەتەکدددانپەیوەنددددیڕێکخسددەنیچدددۆنێەیبنەمددایەئەم.دەبێددد پیددادەبەکەمدددیزەرنەبێدد  دەگمەندددداحدداڵەتێکیچەنددددلەدەوڵەتدددا سدددنورەکانیلەگە،بێدد ھدداوجووت

 .ناکاتدیاریبەرەەوەندییەکانینێوانیان
بانگەشددەیھەمددانلەگەلدنملمالندد بەھددۆیدەبێد بانگەشددەیەشئەم.دەرەکییەکانیشددداکاروبدارەلەبەڵکددوناوۆۆییەکانیانددا کاروبددارەلەتەنیددانەکدەکەنڕەھداسددەروەرییبانگەشددەیگەورەکداندەوڵەتەھەمددووئێسدەا

نیدیەپاسداوێکیانھدی تاکەکدانچدۆنوەک.جەند ھەڕەشدەیلەجدگەنیدیەھدی جەوھەردالەسیاسدەتیش.سیاسدەتیدانجەند  یدان:دەکدرێەەوەیەکالیدیڕێگابەدووتەنیاملمالنێیەشئەم.دیکەداگەورەکانیدەوڵەتە
کاتێدک.پەتدیبەھێد یدەرەکییەکدانکاروبدارەلەبنیداردانواتدابانگەشدەکردنە ئەمڕاسدەیدالە.بدکەنڕەھداسدەروەرییبدۆبانگەشدەنیدیەئەوەیدانمدافیدەوڵەتەکانیشبەھەمانشێوەبکەن ڕەھاسەروەرییبۆبانگەشە

گشد جەنگدی)سدەرەتاییئانارشدی میلەجدگەنیدیەھدی ئەوەشبەھێ تدرە؟کامیدانبداوەڕەیبەودەبەسدە پشد مەسەلەیەئەمیەکالییکردنەوەیئەوادەدەن مەسەلەبەیەکگرنگینەتەوەییگروپیدوویاننەتەوەدوو
 .مرەڤایەتیسروشەییدەۆیدەوتبەمەیھۆب کە(گش دەی
ئەوادادوەربێد  یاسدادانەروپێویسدەەکە(٣)جیھدانیحکدومەتێکیبەردەسد نەۆدرێەەمەسدەلەھەنددێکیەکالییکردنەوەیونەبنڕەھاسەروەرییبیرەکەیدەسەبەرداریدەرەکیەکانییانداپەیوەندییەلەدەوڵەتانھەتا

یاسدددابەپێدددیپرسدددەکانیەکالییکدددردنەوەیبدددۆنیدددیەبەسالھدددایدادگدددایبەتەنیدددا.نددداکرێنەوەیەکالیدددینێودەوڵەتییەکدددانیاسدددابەگدددوێرەینێونەتەوەییەکدددانوجیھدددانیپرسدددەونابێددد زامدددنجیھانددددالەئاشدددەی
پاسداوێکیئەگەرتدردەوڵەتێکدیبیخاتەسدەرووەربگدرێەەوەدەوڵەتێدکلەھەرێد ھەنددێکبەوانێد کەدەزگدایەک.دەربکداتیاسدایانەئەمبەوانێد کەھەبێد  دەزگدایەکیشپێویسدەەھاوکداتبەڵکدونێودەوڵەتییەکان 

دانیشدەوانەمدارەیدەچدن لەنداوتدرھەنددێکیودەکەنگەشدەنەتەوەھەنددێک.ڕابگدرنشدکۆدارئێسداناشایسدەەیبارودەۆیئەگەردەکەنکوشندەھەڵەیەکیئاشەیبانگەشەکەرانی.وەرگرتنەوەیەئەمبۆھەبێ گونجاو
بەتواندانێدودەوڵەتییدەسدەاڵتێکیئەگەرلێدرەدا.ترسدەیانئەمبدۆنیدیەبەدەسدەەوەگونجاویدانپاسداوێکیجۆرەدا لەمبارەدەۆێکیلەدەترسنسنوورەکانیانگۆڕانیلەکەدەوڵەتانەیئەو.گۆڕاندایەلەکۆچەوەبەھۆی
 .پێناگیرێ بەریودەبێ زیادجەن مەیلیساتلەدوایساتئەوانەدات ئەنجامگۆڕانکارییەئەم

مدرەڤئەگەر.بێد جیھدانھێ ەکدانیشدەڕەنگێ ییکەمکدردنەوەیبدۆکەدەبێد  ڕەواکداتەئەوتەنیداھێد یشبەکارھێندانی.جیھاندالەبنھێ کەتەنیاھەبێ  دەریاییھێ یسوپاونێودەوڵەتییەکەدەسەاڵتەپێویسەە
رێگددایبددۆئەوەیھەبێدد پددۆلیسپێویسددەەچددۆنوەک.بەرامبەرەکانیددانتددااڵنکردنیچەوسدداندنەوەوبدۆدەقددۆزنەوەھەلەئەمگروپەکددانیددانتاکەکددانلەھەندددێکئەوابێدد  ئددازادوەحشددیەکانداەەریدد ەبەکارھێندانیلە

 .بەکاربھێننھێ نایاساییبەشێوەیەکیدەوڵەتاننەداترێگائەوەیبۆھەبێ  نێودەوڵەتیپۆلیسیپێویسەەبەھەمانشێوەبگرێ  مرەڤلەھێ بەکارھێنانی
جێگدایکەیاسدایەئەمسدوودیکەممداوەیەکیپداشکداتییەوشدەێکیھێد بەپێویسدەبوونئەوانەبێد  تدرسدوپایەکیھێد وھدی لەوجدگەوبێد دەریاییھێ یسوپاوۆاوەنکەھەبێ  نێودەوڵەتیحکومەتێکیئەگەر

ندداەەقۆبەمکدداتێکیش.لەبنیارەکددانیسددەرپێچیکردنودەرچددوونبەنابینێدد ۆەونحکومەتێددکھددی ئەمەدائەنجددامیلە.دەبێدد لەدەسددەداتەواویکددۆنەرەڵینێددودەوڵەتیحکددومەتیودەردەکەوێدد گرتددۆتەوە ئدداەاوەی
 .ۆۆیدایەلەجێیوئاقینەیەھیواکەمانئەواسەرھەڵبدات جۆرەلەمحکومەتێکیبینھیواۆوازئێمەئەگەرمنبەڕای.نابنپێویس دەریاییھێ یسوپاومانەوەیدەگەین 
لەبەردەوامقەقلددنبدۆدەنگیملکەچبدوون.نیددیەسدەۆ کدارێکیدەگەیەندن ئەنجامەمددانبەمکەپلەبەپدلەھەنگداوانەیئەوپێشددبینیکردنی.نێدودەوڵەتییەدەسدەاڵتەئەمپدایەدارکردنیبددۆلەبەردەمددایەدرێیمدانرێگدایەکی

پێویسددەەبددوون یەکدەیبەرەەوەندددییەکانمانئەگەرتەنددانەت.وەھمددنڕاسددیەدالەنێودەوڵەتییەکددانچدداوتێبنینەوپێکدددادانکەدەبدداتبەوەپەیمددرەڤئێسددەا.کەمیددیەلەرووھێدد یشبەکارھێنددانیوزیادبووندددایە
 .لەشەڕکردنکەمئازارترەوباشەرۆۆبەدەسەەوەدانکەبکەینبەوەدەرک

ئێسددەاجەنددگەیئەم.دەبددنەوەدووالیەنەوێرانبددوونییددانھاوکدداریڕووبەڕوویشارسددەانییەکانیشرەگەزەھاوکددات.دەبددنۆدداپوورکەرترووێرانکەرتددرروودەدەن کەجەنگددانەیئەوداھێنانەکاندددازیددادبوونیلەگەلددن
بدۆکدارشارسدەانیەت وێرانکردندیلەبدریۆەڵدکئەوادوەمندایەتییەکە ھێوربدوونەوەیوسداردبوونەوەبۆھەبێ تەواوکاتیئەگەر.بێ ڕوونزیاتر(دووالیەنەوێرانبوونییانھاوکاری)ھەڵبیاردنەئەمکەوایکردووە
 .دەکەنجەن مەیلیلەباربردنی
 .منااڵنەیەکەگێلێەییەکیھێ ەوەبەھۆیۆۆسەپاندنوشانازیکردنتاوانە کەۆوارەوەچینەکانیچەوساندنەوەیوەھمە لەڕاسەیداکەگومرکیباجی:لەملمالنێدانئابوورییداسەرەکییکاروباریلەس دەوڵەتان
الیەنێدکیدانکەسھدی .نەتەوەکدانەنێدواندوەمندایەتییبێد  مدایەپووچجدۆرەلەمگفەوگدۆیەکیدەکداتواکەئەوەشدی.بدکەمەوەدووبدارەیوبددوێ لەبدارەیەوەنامەوێد ھەربدۆیەکراوە باجەوەلەبارەیزەرگفەوگۆی
بدۆدەشدێ دەکدات نەتەوەکانددانێدوانلەگدومرکیبداجیداندانیکەپاڵپشدەیئدارگیۆمێنەەیئەوئەوەشددالەگەلدن.ناکداتیۆرکشدایەرولەنکشدایەریدانسکۆتلەنداوئینگلەەرانێوانگومرکیباجیرێکخسەنیپێشنیازی
 .بەکاربھێنرێ لێیبەرگریکردنونەتەوەیەکشارەکانینێوانباجیسەپاندنی
جیھدانی ئاشدەیبەزامنکردندیسدەبارەت.بنرێد بونیدادبازرگدانییەئەولەداھداتوودادەشدێ رێگدر بەنەبدننەتەوەکداننێدوانکیدنەیوڕقئەگەر.ھەیەمرەڤدایەتیبدۆسدوودیجیھدانیئدازادیبازرگدانییکەئاشکرایە
بەھێ ەکدانیلەھۆکدارەیەکدێکەتدایبەتبدازاڕیکدردنەوەیئدارەزووی.نیدیەگرند پێدەبەسدەن پشدەیکەدەرامەتەکانیاندەرگاکردنەوەبەئەندازەیجیاوازەکانشارسەانییەدەوڵەتەنێوانلەبازرگانیئازادییکەدەبینین

 .جەن ھەڵگیرسانی
دەرفەتدیبەڵکدونیدیە مەبەسد ۆداڵیبازرگدانیبەتەنیدائەمدنە.ئەوروپدیسیاسەتمەداریگەرمەکانیلەباسەبەیەکێکبووەناودەبرێ  (ۆوارەوەچینەکانی)تێکشکاوەکانڕەگەزەبەکەئەوەیقۆسەنەوەیوقۆرۆکردن

نەتەوەیەکددیئەگەرچددیسداماندارەکان .دەکەندەبەیەکەکددانسداماندارەۆ مەتددی(ندایددانبدکەنھەسدد )دەبەیەکەکداندیپلۆمدداتەزەرجدار.پیشەسددازیلەگرنگەدرە(پددارە)سدامانلێددرەدا.مەبەسدەەجێگددایوەبەرھێندانیش
بددیویکەئدداەاوانەیئەوودەکەننیشددەمانیتوشددیکەشددەڕانەیئەو.تێدددەگەندەبددن سددوودمەندلێیددانکەقەرزکددردنبددۆباجدددەرانھاندددانیونیشددەمانیالیەنگیددریبددۆپەنددابردنھددونەریلەبەاڵمنددین تددایبەت

 .سەرمایەداریداسیسەەمیلەتاسانیونوقمبوونئەنجامیلەجیھانسەرشانیدەکەوێەەکەباجەیلەوبەشێکلەجگەنینھی دەکەنەوە 
پرسددەئاڕاسددەەیبەئەگەرسددوودبێ بەنەتەوەیددیەشددانازییەئەمدەشددێ کەنەبێدد  نەتەوەیددیشددانازیبەھەسددەکردنئەگەرنەھددامەتییە ئەمسددەرچاوەیبەنددابنسدداماندارەکانوگددومرکیبدداجیلەکددامھددی بەاڵم

ئەودەبینددینکۆمەاڵیەتیمانددا سیسددەەمیلەکدۆمەاڵیەتیدادپەروەریومرەڤدەسددەیزامنکردندیبەکددردشدانازیمانیددانکدرد زانایانمددانەوەوشداقیرانمانبەشددانازیمانئەگەر.بنێد ھەنگدداوشارسدەانیەتگرنگەکدانی
بەدەرھەیە ئێسدەائەوەیوەکنیشدەمانی شدانازیچدونکە.نیدیەئەوتۆیدانکداریگەرییەکیالوەکدی ڕەڵێکیلەجگەسەرەوەپرسانەیئەوئەوەشدالەگە،بەاڵم.سوودبەھەوڵدانیچەندینپاڵنەریبەدەبێ شانازییە

ودەکدداتبەھێدد یگددروپئەۆالقیدداتیئەمەشکەنددادات تددرشددەێکیھددی بەگرنگددیتددردا دەوڵەتددانیپێشددنیازیبەسددەرۆددۆیویسددەیسددەپاندنینەتەوەوەێردەسددەیناوچەکددانیزیددادبوونیجڵەوکددردن ھێدد یلە
دەکددات ئایدددیاڵێکلەبەرگددریئەوانەبێدد  حەقددیشلەسددەرئەگەرۆددۆ.دەبێددەەوەتددرداڕووبەڕوونەتەوەیەکددیلەگە،کاتێددکحەقەلەسددەرنەتەوەکەیددانکەبدداوەڕدانلەوکەسددیان٩ھدداوواڵتی١١لە.دەیچەسددپێنێ 

ئەوائایدددیاڵن بددااڵترینھەڵگددریکەھەیەۆۆیددانبەبنوایەیددانئەودەوڵەتددانھەمددووکەپێددیەیبەو.جیھاندددالەچدداکەیەھێدد یزیددادبوونیھێ یدددالەزیددادبوونێکیشھەر.دیددکەدەوڵەتددانیئایدددیاڵیلەبددااڵترە
 .الوازەھیوایەکیجیھانیھەماھەنگیوئاشەیبۆھیوایەکھەرئەوەبێ  بەھێ وبەردەوامھەسەەشئەمھەتا.ھەیەسەرکەوتنبەگەورەیانھیوایەکیناکۆکیەکداوھەرلەبردنەوەلەسەرسوورنھەموویان
 دەرکودەکەنملمالنێلەپێناویدالەوانەیقورسەرەتەرازوویتایدەکەن تیاھاوکاریکەنەتەوەکانپرسانەیئەودەبینینبکەن ئازادجیاوازەکاننەتەوەبەرامبەرنەیاریورقلەھەسەیۆۆیانۆەڵکئەگەر
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سدددامانەکەیوکەسدددەروەتلەبەرئەوەینازانێددد ۆددۆیدوەمندددیبەندددانەواوقەسددابکەسدددێکھدددی .لێندداداتزیانددد دەفرەشدددێ  پددێۆۆیددد کااڵکدددانیکەسددەیئەو.ناکرێددد بەراوردبەجەنددد بازرگددانیبەوەیدەکەن
ئەوبەناردەنییەکانمدانکەنیدیەلەبیدرئەوەیکەسبەاڵم.جەسدەەمانەوەدەکەوێدەەترسدناکبرینێکدیکدنینەبەوکەبھێندینبەوەبداوەڕلێددەکرێ داوامداندێدن بێگدانەوەلەواڵتێکدیکااڵکدانکاتێدکبەاڵملێدەکێشنەوە 

 ئەولەالیەنکەبازرگدانیچەمکدیھەربددۆیە.دەکدنینلەوانددیئدێمەکەلەبیددردەکەنکااڵیدانەئەولەکاتێکددائەمە.دەکەنکااڵکانمددانسدەیریمەترسددییەکوەکبۆنداردووە کااڵمددانکەواڵتەشئەو.کااڵیانەمدانکنیدووە
دابەشدکردنیلەئەنجدامیبازرگدانی.سداۆەەیەماندابەتەواویچەمکدێکەبەسدەرماندا سدەپێنراوەبدوون ەەھدراوینیشدەمانپەروەریکەبەڤایرەسدیئیکۆنۆمیسەانەشئەوودەترسنبێگانەلەپێشبنکێیکەبەرھەمھێنەرانەی

کەبددۆئەوەی.بگددۆڕێەەوەدیددکەداکەسددانیبەرھەمددیلەگە،بەرھەمەکددانیپێویسددەەلەبەرئەوە.بھێنێدد بەرھەمپێیددانە پێویسددەیکەپێداویسددەیانەیوکددااڵئەوھەمددووناتوانێدد مرەڤێددکھددی .سددەرھەڵدەداتکددارەوە
باشددەربەشددێوەیەکیدەتوانێدد کەبکددات پەیددداکااڵیددانەدالەوپسددپۆڕیوایەباشددەربەڵکددوبھێنێدد  بەرھەمۆددۆیپێداویسددەیەکانیھەمددوونەتەوەیەکنیددیەپێویسدد ھددی .راسددەەدەوڵەتددانیشبددۆراسددەە تاکەکددان
دیدکەشدەومەکیھێندانیبدۆنداردنەدەرەوەیەئەوئەگەرنیدیەسدوودێکیھدی شدەومەکنداردنەدەرەوەی.بکداتئداڵوگۆڕیتدربەکدااڵیتدردادەوڵەتدانیلەگەلدنزیدادە بەکداربردنلەپێویسەییکەئەوەشی.بھێنێ بەرھەمیان

ئەوبێئەقڵیدیرادەیبەھدانقەسدابەئەمبێئەقڵیدیراسدەیدالە.دەبینێدەەوەشدپرزەدالەدوۆێکدیۆدۆیبەزووییبکنێ  پۆشاکیاۆودپێیویاننان نایەوێ بەاڵمبفرەشێ  گۆشەەکەیدەیەوێ کەقەسابەیئەو.نەبێ 
ئەونرۆدددیداندددیبەبددد دەکددداتنددداوۆۆشدددەومەکینددداردنەدەرەوەیئدددارەزوویودەداتنیشدددەیمانیپاراسدددەنیھەوڵدددیکەپاری کدددارەیە 
 .دەیانھێنینلەدەرەوەشەومەکانەی
ئەوەیچدددونکەپدددووچیە ئەمەبەدڵنیددداییەوە.مدددرەڤبدددۆپێویسدددەەشدددەێکیکدددارکەبددداوەڕەیئەوەۆسەۆتەسدددەرمرەڤدددیکدددر سیسدددەمی

.باشدەرەبەرھەمددەھێنێن  شدەومەکدیداریکراویبدنیکەبێد کەمکدارھەتا.کارکردنۆودینەککارەبەرھەمیشەومەکیکەپێویسەە 
ەمدارەیەکتداۆاوەنکارەکدانبدۆدەرۆسدێنێ دەرفەتبەرھەمھێندانکەرەسدەەکانیبەرەوپێشدچوونێکیھەرئابووریمدانەوەسیسدەەمیبەھۆی

ووەردادپەرسیسددەەمیبەاڵم.کرێکدارانەئەوۆێ انددیھەەاربدوونیھدۆیدەبێددەەئەنجامیشددالەوالبدبەنکددارلەسدەرکرێکارەکانیدانلە
بەرھەمشدددەومەککددر کەمکددردنەوەیبەبدد کددارەوەسددەقاتیکەمکدددردنەوەییددانزیددادەکرێددیبەھددۆیکەسیسددەەمەیە ئەوپێشددکەوتوو
  .دەھێنێ 
پێویسدەەلەکاتێکدداگروپددا بەرەەوەنددیبەگدییدەداتتاکەکدانبەرەەوەنددیالوەلەھەزار.تێکشکاوەسیسەەمێکیئابووریمانسیسەەمی

ھەمددووالیەکبددۆگددومرکیبدداجیزیددانیوئددازادبازرگددانیسددوودیدادپەروەرداسیسددەەمێکیلەسددایەیبەاڵم.نەبێدد بەگییەکدددادانەئەم
 .دەبێ ئاشکرا
گرنگییەکدیزانسدەیشپێشدکەوتنیودەبێد ھەمدووانبدۆسدوودیانداھێنانەکدانودەزینەوە.دەوەسەنیەکدیشانبەشانینەتەوەکانبەرەەوەندییەکانیشارسەانییەتدابونیادنانیلەدەبینینبازرگانی مەسەلەیسەرەڕای
.ھەمدووانبەسدوودگەیاندنبدۆمەبەسدەەۆداڵیبلیمەتیدیەکەیبەتەنیداوھەمدووانەبدۆدەزینەوەکدانیچدونکەبێد  ئەڵمدانییداۆودفەڕەنسدییدانئینگلید یزاندانیدیەگرند .شارسدەانیجیھدانیکدۆیبۆدەبێ ھاوتای

مدرەڤشدەێکچ:کدردلەۆۆمدانپرسدیارمانئەگەر.مدرەییەڕەگەزیھەمدووبدۆبەڵکدونیدیە واڵتەئەوبدۆتەنیدادادەھێنرێد  واڵتێکدالەکەئەوەی.ھەیەجیھانییانتایبەتمەندیەکیفێربوونھونەرووئەدەبیھانیج
دیداریکراو بەنەتەوەیەکدیبێد تدایبەتڕەھداییەوەوکەبەتەنیداندابینینەوەشدەێکھدی لەوەاڵمدداتدر؟گیانددارانیلەبەھاترەبەمرەڤبەوەیبھێنینبنوالێدەکەنوامانکەچینئەوشەانەجیادەکاتەوە؟دڕندەکانلە

بەکەمگرنگییەکدیوبدایە دەیانکدات جیھانددالەپێنداویکەمدرەڤدەدەنباشدانەکدارەبەوبدایە ودەدەنشدەانەبەمکەگرنگیکەسانەیئەو.ھاوبەشنتیایانداجیھانکەکۆیدەکەین بەدیئەوشەانەھەمووبەڵکو
 .بۆیدڵسۆزەمرەڤرێکەوتبەکەدەوڵەتەیبەودەدەنکەمبایەۆێکیھەروەھادەدەن نەتەوەییەکانسنوورە
دەتددواننلەجیھانددداکەسکەمکەتددازەبوومزانسددەێکیوتددنەوەیسددەرقاڵیئێسددەالەبەرمدداوەیەک.دەرکەوتددووەبددۆسیاسددەتچوارچێددوەیلەدەرەوەیجیھددانی ھاوکدداریگرنگددیۆددۆمتددایبەتیئەزمددوونیلەئەنجددامیمددن

.ئەمەریکددانوھیندددچددین ەاپدۆن رووسددیا نەمسددا ئەڵمانیدا فەڕەنسددا واڵتددانیۆەڵکددیقوتابییەکدان .ئیەددالیکەسددێکیوئەڵمدانیکەسددێکیدانراوەکددانیبەبددوومپشەئەسدەوورزانسددەەدالەملەکددارکردن.بیڵێدنەوە
دەکەیدنھاوکداریھاوبەشددالەئەرکێکدیھەموومدان.نادیدارداتدازەیلەدارسەانێکیدەبنینتازەرێگایەکیوشارسەانیەتەکانینپێشەنگیدەکردھەسەمانبەڵکو.نەدەکردنەتەوەییدابەشبوونیبەھەسەیلەئێمەھیچکام

 .بەرچاوماندەھاتنەنەزەکوپووچسیاسیەکانونەتەوەییودەوڵەتیدوەمنایەتییەو
وئددازادیۆوازیدداربوونیەووکرێکددارانەبەمددافیپەیوەسددەنکەپرسددانەیئەووئابوورییەکددانکێشددەچددونکە.جیھددانییەھاوکدداریپێشخسددەنیھۆکدداریتدداکەلەزانسددەداکەھاوکدداریکردننیددیەمانددایەبەوئەمەبەاڵم

 .ھەیەباشجیھانیینیەتێکیبەپێویسەیانلەھەرشەێکبەربەگشەیمرەڤدەسەی
بەرەەوەنددییەلەبدریمدرەڤپێویسدەە.وەحشدیگەرانەھێد یوتونددوتیییولەسدەەمررزگداربوونبدۆھیواۆدوازبینناشدێ بکەن جڵەویەکەریدالەبەرامبەرمرەڤھەسەیگومانوترسورکەبەرایەتیئەوکاتەیھەتا

 .بەشدارنتیایداھەمووانکەببات گشەیەکانبەرەەوەندییەبەپەیدابەشکردووە وجیاوازنەتەوەکانیانکەسەپێندراوەکانوەھمییە
جیھدانیکەلەپدووریسدەربدۆتدایبەتڕەنگێکدیکەدەبەۆشدننەتەوەکدانبەتوانداجیاوازییدانەئەمۆودیچونکە.بسنینەوەجیادەکەنەوە لەیەکنەتەوەکانکەنەریەەکانودابنێوانجیاوازییەکانینییەپێویس ھی 
وھەرێمدددیھددداتوچۆرێگدددایۆ مەتگدددوزارانیوگەشدددەیارییەکانرێدددبەرەبەکدددراونپەیوەسددد کەنددداکەین نەتەوەییەکدددانتایبەتمەنددددییەسدددەرلەبەریتدددوانەوەیوڕەھددداگەردوونگەرایدددیئدددارەزوویئدددێمە.بدددکەنزیددداد

رەحدی.بدردنەوەنەکلەدەسدەدانەودەڕانددندەرئەنجدامیگەردوونگەرایدیە.سدناوەتەوەگرند شدەێکیھەمدووجیاوازەکدانشارسدەانیەتەبەسدەرۆەڵکدانیچەنددجارەیوبێمانداپەیوەنددییبەھۆی...نێودەوڵەتیەکانەوە
پێویسدەەناگرێد  ۆێد انبەۆۆشەویسدەیلەھەسدەکردنرێگدانیشدەیمانپەروەریچدۆنوەک.بگدرێەەوەجێگداکەیئەوەینەکدێد  بەدینیشدەیمانۆۆشەویسدەیلەپداشرەحدێکەدەکەین بەدیھێنانیئارەزوویکەگەردوونی
بددۆدەکدداتئارەزوویددانکەمددرەڤشددەانەیئەو.دەگۆڕێدد نیشددەیمانۆۆشەویسددەیتایبەتمەندددییھەندددێکنێددونەتەوەییەرەحددیئەمئەوەشدددالەگە،.نەگرێدد نیشددەیمانەکەیبددۆمددرەڤلەھەسددەیرێگددانێددونەتەوەییرەحددی

بەھرەمەنددئاشدەیدالەھدونەریواڵتەکەیدەبێد ۆوازیدارمدرەڤپێدیەبەم.دەگەیەندنجیھدانبەھەمدووسدوودشدەگەلێکنبەڵکدوبھێندرێن بەدەسد ئەوانیەدرحیسدابیلەسدەردەشێ کەنینشەانەئەوھەماننەتەوەکەی 
ئەمکەپێویسدەەنێدونەتەوەیی ھاوکداریوئدازادیباشدەریبەجیھدانێکیگەیشدەنبدۆمرەڤدایەتیەھاوکاریکردنیۆوازیاری.بێ میھرەبانودادپەروەرودڵفراوانو بەرزبێپێگەیزانسەداوفکرلەپرسەکانیبێ  

لەۆاوەندددارێەیەدەوڵەتەکەیکەناکدداتتەمەندامددرەڤ.بکەیدنمددرەڤبەۆددەەوەریتەمەندایناشددێ بەدینەھێندانیونەھدداتنەدیبەکەجیھانێدک.بھێنرێدد بەدیتیددادامرەڤدیشددادیوۆۆشدیوبەدیبھێنرێدد جیھدانە
وکدردووەفێدریمەسدی کەحەزرەتدیمرەیەکانددالەکاروبدارەبرایەتدیرەحدیقدووڵکردنەوەیویدارمەتیدەسدەیلەدرێیکردندیدەکداتھەمیشەییسەرکەوتنێکیئارەزوویبەڵکوبھێنێ  بەدەس سەرکەوتنبەرتەسکەکاندا
نەتەوەئەگەرکەرێگددایەکەتەنیددارێگددایەشئەم.دەکدداتبەرجەسددەەحیکمەتددیشراسددەەقینەترینھاوکدداتبەڵکددوناکددات بەرجەسددەەبددااڵئەۆالقێکددیبەتەنیددابددرایەتییەرەحددیئەم.کددردووەلەبیریددانکەنیسددەکان
کەئەرکدانەی ئەو.بەۆدەەوەریلەنداوبردنیبەھدۆیندابنفریودەرەکدانوناڕاسد ئەرکەولەتواندادایەتیایدداگەشدەکردنکەەیانێک بەبگەندەتواننئەوەبیگرنەبەر (زانسەیەشێەیەکیکەھۆکارەکەی)ۆوێننەاوەکان

 .بدەزرێنەوەجیھانخوازیوەیانۆۆشەویسەانەدالەکردەوەیتەنیاپێویسەە.بھێنێ ۆۆیدابەدوایقوربانیدانوئازارجێبەجێنەکردنەئەمھەرچەندەبکەین جێبەجێیانناچارنیندەگرن سەرچاوەرقەوەلە
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 سوید-موکریناھید
 
کەنیدیەواڵتێدکومدیللەتبەواتایدکبەردەکەوێد  ۆدۆیبەشدیواڵتەکەیسیسدەەمیونەرید چەقبەسدەنیوپێشدەکەوتنوداۆدراویوکراوەیدیبەپێدیمیللەتێدکھەرجیهانیدهوگشدەگیرکییهکێشده.زنیمدهپیداویکێشه

 .سەنبوهبوونساالربۆوامردهبهحەوڵیلهپیاوانیانونەبنمەزنیپیاوکێشەیگرفەاریەنانیتازەرکەم
 !.ەنانلهزەروزوڵ ناوبانگیسەرمەشقیدەبنەۆەریکەپیاوانیوبردووەبۆۆۆیھەرەگەورەیبەشیەنان گرفەارییەیلەمکوردوەکئێمەشنەتەوەیبەداۆەوە
وردبدابەتەداکدورتەلەمندامهەو بدۆیەھەبدووە ۆۆیدانرایئینساندەسدەیشپیداویبگرەوچاالکەنیزەرکراون زەرقسەگەلێکیەنگرفەیکێشەووپرسلەمەڕ

سدەرئینسدانییەکەوەپرسدەلەکەگدرفەەئەولەسدەرقسدەکردنەبلێیکر دهم پکهپێیئیشارهمەبەسەمەلێرەدامنئەوەیبکەم باسەئەولەسەرزیاتربوونەوەی
ەنکدوەیوبەەندانبەراندبەرتونددوتیییقی ەوندیدیداردەیکەمەوقدییەیلەوکێشدەکەلەقسدەکردنەەنکوە دەکاتەنەتەوەیەکوییوهتهنهگرفەێکیدەبێەەودەکات
 .کوردھەمووگیرفانیدەیخاتەناسنامەیەکوەکودەداتکوردسەانیلەنێوچاوانیمۆرکێکوەکوکوردکولیناسنامەیدەکاتە
تاکوئێسدەاتدریشکیالیدهلدهو کالیدهلدهزاڵد ورداپلوسدێنهتانیوڵدهدهونەبدووەسدەربەۆۆبەڕێدوەبردنێکیۆدۆوکیدانۆداوەنیئێسدەاتداکوکدوردئەوەیبەھۆی

ئینسداننەکتێیدداەنکەبدووە بەسدەنێکچەقوداۆدرانوکدوێرەوەریتوشدیکدوردنەریەدیرێسداکانی ورەەاندهەیدانبەڕێوەبردنیبۆدینەومەزھەبشوێنکەوتەی
ئینسدانسدەروەریھەرچدیکدۆیلەودەکداتەوەپیداواندیساننەری ھەمانتریشەوەلەبارێکیقوربانی وسەربنینبۆنێچیرێکەپیاوودەسەیکۆیلەیەکیبەڵکونییە 

بددۆتەنەریددەەئەمپیدداو وجددودیلەسددەرھەرەشددەبەدەکدداتیەکسددانکەمفکرەکددانپیدداوەالیەن فی یکددیئددازادیبچددوکەرینوکەمەددرینبەشددێوەیەکەنەوە کددرداریبچددوکەرینبەدەکدداتوابەسددەەیھەیەپیدداووجددودیو
کرانەوەیدانتواندایدنیداجێیەکدیلەھدی کەدەکدات بیرکدردنەوەیەکومێشدکبەچەقبەسدەوویتدوشپیاوانێدکبەشدێوەیەکپێددەدرێ  بەردەوامدیودەکداتگۆشنەوەلەدواینەوەکورد نەوەیپێگەیاندنیقوتابخانەی

ەندانیبەۆدوێنیسدوورەدەسدەیانکەھەنگەلێدکپیداوۆۆیدانواڵتەکەیلەنداوۆۆییجدۆرهوئدهرھدهبدۆیەپێناکرێد  ەنددالەگە،مامەڵەکردنیدانئینسدانوەکولەەیانەنھاوبەشیھەزمینییەوبووندائینسانبەرووی
توانددایودەکەنگددوزەرئەوێددداچەقبەسددەوویدەۆددیلەھەمددانکەھەن کددوردگەلێکددیپیدداودنیاشددداپێشددکەوتووەکانیواڵتەلەندداوولەدەرەوەبەکردارەکانیددان رەشددکردووەواڵتەکەشددیانناوچدداوانیۆۆیدداندەوروبەری

مددرەڤبەھەیەکددوردتدداکیھەرچددیگیرفددانیدەۆەنەەنکددوەیشناسددنامەیبگددرەدەکەن رەشددەرکوشددەنلەەنواڵتەکەیددانندداوینیاتددهنەبەەن دەرحەقنامرەڤانەکانیددانبەکددردەئەمانددهبەسددەریدا نیددیەتێپەڕبونیددان
 .دەسەەکانیشەوە

 .پیاوانەیە؟ئەوکرداریئاکامیکرداروکوە ەندەبێەەکوردرەوەندیھەموولەکوێدادەڵێپێمانکەبدوێ  لەسەریھەند دەمهەو منباسەیئەوجەوھەریۆاڵیکە
کدوردکوردسدەانلەباشدوریسداڵە٢١بەن یدککەناچێد لەیدادئەوەشد کدراوه وتزهلدێکردندیشدهگهرجیلومهھهرانییهنهالیەنلهوۆۆیکیانیۆاوەنینەبۆتەئەوەیبەھۆیکوردکهدەکەملەوەباسکاتێکبەاڵم

تددایددهدیاردهوئددهرێیێددیمکددهالنددییددابنبنبکددات دیدداردەیەئەووبخدداتەرووبەەندەرەھەقتوندددوتیییوەنسددەیرکردنیبەکەمگرفەددیبددۆپێویسدد رێچددارەیوپددالننەیەوانیددوەبەاڵمھەیە ۆۆبەڕێددوەبەریئیدددارەیی
 !!.وهبکاتهمکهرچاوبهدێکیحه

 .داناوەکوردناوبانگیلەسەرنێگەتیویکاریگەریگەورەترینبێ  لەگەڵدائەمرەشیتاکوکوشەنەنوەنکوەیکەلەکاتێکدا
سیاسدیروئیدایوپەرەوەدەسیسدەمیلەمدادامبەاڵمھەیە بدونیمرەڤدەسدەیشودەسد ەنپیداویچداالکن ەندانرێکخراوەکدانیەن کەمبینیندیوکدوەیلەەنرێگدریبدۆنیدیە کداریگەرووردپالنیکوردسەانۆۆیلەناو
واڵتەئەویاسدداکانیئێسدەاشتداکوۆراپەدر ئەوانەشلەھەمددوو.پدێشنداچنەەنوئینسدانقددازانجیبەکارەکدانئەنجدامیواڵتددا ولەەیدانپیدداوھاوبەشدیوەکەنوئینسدانوەکئینسدانناسددینیبدۆنیدیەکدارواڵتددا
 .ئەسەەمکاریدەبێەەبەڵکونییە ئاساننیاتهنهکرانەوەبێگومانیاسایەکیشدالەوەھادادەنرێ  دینتەفسیراتیودینبنەمایلەسەر
پێمدانئەوەیدەکدات ئاشدکراتریولێددەداتکداریگەرترلەنداوکوردداەنبەکەم اندیمەترسدیزەنگدیکدهئەوەیپیشداندەدات ۆدۆیوەکپەردەوبدێوندامۆتروگەورەترەنکوەیگرفەیکهترسیدار مهرهھهیکێشهبەاڵم
لەندداوکەدەەیددن پێشددکەوتووەکاندالەواڵتەئەوانەیتدداراوگەن کوەەکددانیەنکددوردەپیدداوەکددارینیددیە ئاسددانبووندددائینسددانبەرویددیکددرانەوەیلەئەنجامددداکەبدداردێنێگەلێددکئینسددانئددێمەواڵتددینەریەددیدەڵێدد 

ویاسددا تێیددداکوشددەندەەی ئینسددانوەکتێیددداەنواڵتددانەیئەملەندداوکەھێندداون؟بددارینەریدد کددامھدداتوون؟لەکددو ئەمددانەئدداۆۆکەبێگانەکانیددان دەوروبەرەھەمددووبددۆدەۆددولقێننسەسددوڕماندنیددامیللەتددانی
 !.کوشەنن؟بەەنۆەریکئەماندەرچوونە لەمرەڤەن،گهلهبەدرەفەاری

ودەکەندەرونیدددانگرفەددیبەدەیددانتددوشگەنجەکانیددان کددچەبددۆلێهدداتووەزینددددانێکیوەکماڵەکانیددانپێشددکەوتوانەشواڵتەلەمودەکەنۆاوەندددارێەیانپیدداوانەجددۆرهئەوکەھەنکددوردۆێ انگەلێکددیئەورپددالە
وەنکوشددەنبەردەبەنەپەنداپێشددکەوتوولەواڵتدانیکەجیهانییەکدانگەورەورەەنددامەسدەردێنیدەبدنەکددوردانەشپیداوەئەونددینکەم.بندوێنندەھەمدبەرتوندددوتیییئەوپەڕیتدائامدادەنکچەکددشبدوونییداۆیلەئەگەری
لێدرەوەکێشدەکەھەرکدوردێکەوە گیرفدانیبدیخەنەوبیانیەکدانالیکدوردبدۆناسدنامەیەکبدکەنەکدوەییەئینسدانئەمئەوەیدەگداتەۆەریکەکەئاسەێکگەشەۆتەرێیەکانیانئەوانەەنەکانیان وک بەرانبەرتوندوتییی
وکدوەەنکوهکدوردپیداویھەمدووودەدرێد کدوردیکدۆمەڵیتداکیبەحەمدووەنکدوەیناسدنامەیۆەریدکەندین میشکدهنتدهقیقهحهکدهبەەن بەراندبەرکدوردپیداویھەندد نامرەڤدانەیکردەوەیبەھۆیکەدەسەپێدەکات

شدێوازیبەرندامەوھەندد بەدیداردانیشدەوونووتۆئدهجدۆڵێکیوجد بدێواڵت یوهرهدهوۆدۆنداولدهکدوردکۆمەڵیتاکەکانیدەزگاولەھەمانکاتیشدادەناسرێن قوربانیوئیرادهبێوپۆکهچهەێربهکوردەنیموحه
 !.دەکاتگەورەتریشیوپێدەدرێ بەردەوامیکێشەکەۆودینییه کهکێشهیرێیه،گهدهتێکیسنخییهوتناسبھی کهئینسانیانەناکردەوەئەولەدەیسواوچاالکی
ئەوەشنائینسدانیانە کدردارەئەمبەراندبەربدیندەند بدێئدێمەنداکر چدونکەبدونیەتی ئینسدانیەکبەدەرەجەیدیداردەیە ئەمبەراندبەربکدات بەلێپرسدراویھەسد لەئەورپداکوردھەرتاکێکیدەکاتوالێرەئەوەی
ئینسدانوەکھاوڕێکدانیکەئازادیدانەیلەولەئەورپداکدوردپێگەشدەوویتدازەکچێکدیبەشدکردنیبدێلەگەنج کچێکیکردنیبەندولەکۆتەنێک ۆوێنیرشەنیلەئینسانێک کوشەنیلەبونمانبێدەن لەکاتیب انین
  .بکەینۆۆمانبونیئینسانلەگوماندەبێ ھەیانە 

ھەرئەسدەۆیدەۆداتەبەرپرسدیارەتیدیسدانلەتداوانەکە ھاوبەشدبوونەکەتدرالوەکیەکدانیئەرکەسدەربچیدنەورپجدیندهبدوونئینسدانئەرکدیوەکدیاردانەیدهئەودەایەتیکەش گەورەکهھەرەئەرکەلەئەگەرتاحه
 بهکورد ەنیوئینسانلەسەرلەۆەتەرەئەموەسەاندنیبۆنەدانھەو،چونکەەنکوەی دیاردەیبننکردنیبۆبێ چاالکھەبێ دەسەیجێتابداتھەو،کەدەرەوە واڵتانیلەکوردیدالەکۆمەڵیکوردتاکێکی

 

http://www.kurdistannet.org/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:2012-05-18-08-39-47&catid=9:2012-01-01-20-11-06&Itemid=37
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ئاگدابدێتداوانەنین ئەمبەشدداریۆۆمدان لەکچەکدانیوۆۆمدانۆێ اندیلەڕێ دەگدرینئینسانین مافیلەبواریچاالکئەوەیبەھۆیئێمەنەۆێرکەبکەینەوەوابیرزەربەمانرەنگەلەتاوانەکە بەشداربوونەوقێکنه

گیرفدانی دەۆدرێەەەنکدوەیناسدنامەھدۆیەبەوکدوردیشتداکیھەمدوودەناسدرێ  کدوەەنبەکدوردھەمدووکدوە ەنکدوردێکیوەکنداویبیوبدونەوەیبەھدۆیئەنجامیشددالەودەکەنتاوانداۆراوەکاننپیاوەئەوەلەوەی
ئینسدانیئەرکدیلەچداووبدکەنئینسدانیگەورەیتداوانێکیلەچاوپۆشدیبەوھدۆیەوەونیدیەئەوانلەۆێ اندیکدوەییەەنئەوروویدداوەئەوەیکەئەوەیبیدانویبەلەکوردسدەانداکدوردلەۆەڵکیزەرێکئەگەرترالیەکی
لدێۆێ اندیناسدنامەیەکیوەکناسدنامەکەیانبدنبیویدشوپدنشئەگەرچیبیانیدا لەواڵتانیپەنابەریانکۆچبەرنەتەوەیەکیھەرکۆمەڵیچونکەدەسەناکەوێ  بیانوەشیئەمکورددەرەوەواڵتانیلەبپۆشن ۆۆیان
ھەمددوودەرەوەکددوردانیئەوەیبددۆلێددرەوەبددۆیەتێدددایە پرسددیاریھەمددانبددۆتروانیندداننەشپرسددنئەگەرودەکەنلددێپرسددیارتلەبددارەیەوەکوردێددکوەکبێگددانەکەتدەوروبەرەدەکددات تاوانێددککوردێددککاتێددکدێدد  

بدێوکچەکانمدانئدازادیسدنوردارکردنیدیداردەیۆێ اندی تونددوتیییدیداردەیکدوەی ەندیداردەیبنبنکردندیبدۆھاوکداربینوھەسدەینۆۆمدانئینسدانیبەئەرکدیبەتاکمدانتداکپیویسدەەمامەڵەبکەینئینساندەسەانە
ئەورەتدیبەتونددیپێویسدەەھەیە پیداووەنیەکسدانیوئینسدانپیدرەزیبەڕمدانباوهکەبەوەیبنوامانوسەلماندنیکسانیهوبەرابەروەیانیدروسەکردنیلەپێناو ھەیانهھاوڕێکانیانئازادیانەیلەوبەشکردنیان
 .قی ەونەدیاردەوگرف ئەوبۆپێویس رێگاچارەیبەدوایگەرانوھاوبەشکاریبەدروسەکردنیئەویشکوردی کۆمەڵیتاکێکیھەمووگیرفانیوشانجانەایدەیخنەکوەەکانەنکەبکەینەوەکوەیەنناسنامەی

 
نێ کوردسەانریماڵپه
 
==================================================================================


 

ڵیسوورهمهیلحه


ییکەرەسدەیشدێەندانکیکانشدهێککدههیمووانروونوئاشدکراھدهۆبد. کدرردهسدهلدهانیدگۆالیودنێکدردهشدانیسەنوهدهەناندهیبدواریانیزاشدارهنهیدالولده کدرەنداندهیکانشدهێکبداسلدهکههڵھاساندهچهیماوه
شماندهلدهاید جنەیدبکگداەڵمۆکییئازادەباسلنیناتواننێکرەنرەسەرچاشەشانێکوەئتاەوھییەتیەاەڤمریگاەڵمۆکمووەھ
یسددەمیسواتددهگدداوهڵمددهۆکڵددیزایسددەمیسۆیھددوهبددهبناەددهرلددهەنھددهیمددهێئیکانهییددتھامهنهیرەزرهھددهیربددهەزکددهنیزانددده
وییێسدەدر دهتداوان ووشدەنییهێدرکدهنیندیبدهنیدبکدهمدانۆۆیابدردووڕوسەاێئیریرسهگهئه.قاونڵۆووهڕەرهسهاوساالرویپ

ادیدزوامروولدهردهبدهکدهیدیسدارۆهانیدهوبهکانرهشبهۆھمادهبهادییەیوردنوئنهتهۆه یشنەشفلهسوتاندن ۆۆ یییتوندوت
وبدداسوکانوئدهنجامددهرهده.وهبندهدهەرڵوقدوو،قددووکدووڵبدههونابنددهیڕێسداسد یوێپیرهێگددوکبدهندهکاننددهیوبرهیدبدووندا

کانەشدددێکییکەرەسدددڵیۆددداوێشدددێکادهڕۆیۆدددیالۆربدددماوهجدددهیرنجسدددهرەموزکددده کدددردهەنیزەردسدددهلدددهکدددهیۆواسدددەانه
یچدسدەهیوێپکدانرهێکو گدریوهوکردندهۆدهەبارودمئدهیبداشبدوونۆبدمکدهبکدهرهوهوتدهبداسلده وهمهدهدارهێل.ەوەتەزراوەد

.انددوهینجامگدهئدهبدهیەندانیکانهیدوانڕۆواسد وچداوهندهچههیئاراداکوردلهیەنیوهب ووتنهیناوبهکێرپرسگهوئه بکر
مڕبدداوبددههۆیددربھدده.مهسددەهئهرەەنددانزیچاالکددانیانددێنورگکوردسددەاندا دهلددهیسددیلۆپیزاەوفیاسددیسیقددانەفەۆۆیھددەب
یچداالککگرتووداهیدیکهیدرهبدهولده ێدربگهەنانئهیوانوتنخوازهشكهێپهییتهیساوهوسەهیوێپداننهۆڵوویوامردهبهی میکانیم

ح ابوئددهیکددان هڕییەنددانکوردسددەانوبددهیوهرهودهوهندداوهلددهتبددهڵھدده ێۆسددهڕدهۆباشددەربددانیانڕسددووەڵھیتددەرفەدننێبنددو
یشددەھاوبیکیەییسددەراتیورەدەلەویانەوانەیددکوردسددەاننیکددانە بیحرەگەئتددریکهیددواتابهوه شددهیکانهیسەینالیۆناسوهب ووتندده
تداکوچچبدهزۆسدڵودرۆمۆدەدهیسدانوکهیندهمدهیچاالکانکدهینداکروهحاشاله.. ێبینگەھاودیرەشکۆۆەگێوررەدوھانن شهێپ ێبەدەکوردیەنەوەئەوەببنۆداکیمانیھاوپهیکێترچهرێەولهیکوردسەان

سدەاھاتێئرلدهبدهکهیدمداوهکدانۆبیکدڵۆدهینددکارێۆوکچدههیدرسدوومهسهبهکهیونه هێقوتاوانهپاشئهەنانلهیچاالکانکهیهەڵورئهنموونهۆب.وهنهکهرزدهبهانیداواکانکهیادهڕنوتاکهنوکاردهھهۆکبه
ودانۆبیشدارییسداحلیپداروهلدیتاوھدهی2932یوهێلۆاودهی12ربدهرابدهبهیندییزای1121یلیئداوری21یوتكهێرممهشه5یەەبووکهروکچهئههیسومهکهباسهیاویش.بوورانهێبویکێونگاھهان یاێنگ
یواروئاسدهوهەدهێندریبدهیودهرمهتهودانۆبییسداحلیپدارولدهنجامرهتداسدهۆیۆدیمدالوهەدهێوناچ ێدنێناماریددناڵسدا21نمدهتهینددکارێۆویهیدسومهكهیوتووحهیماوهوانهڵواھهێیپبه.وههیزراەدیکهرمهته
فشددارومەاڵدا بییایدیدمیویرببددهیکێئاسدەلددهووداوهڕوئدهیوهنگدانددهدهۆیھدبدووبدده!تدددااڵسدهئاسد دهەنلددهیچاالکدانیوگازندددهۆندههڕورووداوهپداشئدده. ێددبدهاریدردسددهلدهیپاشدانۆنکاندددنوییێسدەدرده

یوانیفدراوانپشدەیکێوانێدپڕێیوهێشدبدهوهەناندهنهیداللدهشیکوردسدەانیکدهیدیکانشدارهیبداقکدرالدهکدانۆبیچداالکیەنداننهیدلدهالکدهیوکارهئدهرگدهئهامینڵد.کوردسەانداەلتەاڵسەدرەسۆبەبووەنییقورسا
ونێلکددهی نیکهیددوبدده ێددبابددردووڕوانپەددرلددهشددهھاوبههڵدرۆاسددهلهانیددندد بوونوھاودهشھاوبددهیودداریەیرنددهسددەهیوێەندانپیوهەنوب ووتنددهیسددوراوانڵھدده.بددوودهدواوهبددهیباشددەریوتسددکهدهرەزکرابداێل
ەنیچاالکدانەدراوهیدسدەاشێئکتداروهھدهداهیدگاڕێولدهکدههۆیوھبدهسەهیویپیوامردهبروبهسهداێمپکئاماەهروهشھهمانهمووئهھهۆبکهارهید.ربهبگرنهتازهیکێوشورهوهنهبکهنپانۆیۆوانێنیکانهییشاۆب
سدەاکهێئتداوههیدکاررسدهھاتندهیتارهسدهرلهھدهیسدالمیئیمدارۆکینگدبروزهزه.کراونیسالمیئیمارۆکیکانخانهیندبهیچێاپڕجارانرەوزوهتهبوونهووڕورهبهرەزیکێرکوتوگوشارسه،گهلهکوردسەانیالتەھهەرله
یکددانارهنیبسددەاشێووتددائداوهیەنددانیۆسددەن ێددراوەپڵیوھددهمووکاتوھددهناوهێھەندانهیکانمافددهبددهیداندد یرگوھددههییددناویددەنوپییوسددانهیبددهیوانبددیسددالمیئیمددارۆکێبدد،گددهلهیسەاشددێوتددائوامددهردهبه
یکێمرکاندائدهنگهرئاسدەهرانبدهبهلدهیدیوازهرتدهپهدوورلدهوبدهن کددههیورهووبهس ینیمیوفخوازیئازادیەنانیبوونکداێۆەھابارودوهلهواتهکه.کردوهنهم ایئیەنانیوهوسانهچهدەبهیهانیجینیۆنوانسۆک
.هیدایخوازیکسانهییوهباتوب ووتنهۆهیندوهرەهبهلهشمهگومانئهێوب ێبھهانیرترگهیکاریکڕەڵیتواننەناندهوههینگھاودهکهبهوهمهکهدهمهرئهسهۆ لهداجهییتاۆکله.سەهیوێپ


کوردسەانوکوردریماڵپه

 



 
 

 
                                 Page : 7  May : 2012                                                                                      کوردیی2172ردانیجۆزه7:یرهپهال   

 
 

 
 

 نووسینیمسەەفارابەر
 

 مێژووی سەرھەڵدانی رۆژنامەگەری
 

لەبەرسدەرقاڵیھێنانەیدداھدی سدودودەسدکەوتێکیپێنەبدناوەلەودا(1468-1398)گدۆتەنبرگ.داھێندراوەئامێریچاپلەسەدەیپان ەھەمیزایینیدالەسەردەسەیمسگەرێکیئەڵمانییوحەنانگۆتەنبەرگداھێنانی
لەچداپداوەتەندانەتبیدری(کەێبیپیدرەزیئدایینیۆداچپەرەسدەی)کاتێکەێبیئینجیلی.ودەسەکورتی

نبازرگددانێکیچینددیبەرلەگددۆتەنبرگھەوڵێکددیتددریشلەالیە.چددوەندداویۆۆشددیلەسددەرتۆمدداربکددات
بەوداھێندانەیگدۆتەنبرگشۆڕشدێکیمەزنلەھەمدووبوارەکدانی.ھەبدووە(1051-990)بەناویبدیشدین 
چاپڕەلێکیئێجگدارگرینگدیبیندیلەبەرەوپێشدوەچوونیشارسدەانییەتلەسەرانسدەری.ەیاندادروس بوو

 .ێوەیەکیڕێکوپێکچاپوبیوکرانەوەھینانە گۆڤاروڕەەنامەبەشماوەیەکپاشئەودا.دونیادا
 

لێکددۆلەرەوەیئەڵمددانیئۆتددۆگروتئەمپێددنجمەرجەیداندداوەبددۆجیدداکردنەوەیڕەەنددامەلە1938لەسدداڵی
 :شێوەکانیتریڕاگەیاندن

  
 .بەشێوەیەکیدەوری النیکەمحەوتوویجارێکدەربچی -7

 .کێشەھەنۆکەییەکانیسەردەمیۆۆیبکاتچارەسەری-2

 .بەئامێریچاپبنوسرێ -3

 .ھەموکەسێکبەوانیبەپارەیۆۆیدەسەیبکەوی -4

 .بەچینوتوێیەکانیکۆمەاڵنیۆەڵکەوەبی ھەمەجۆڕپێوەندیناوەرەکیپیویسەە-5
 

لەالیەنجددۆنکددارلۆسچدداپوبیوکددراوەتەوە ھەروەھددایەکەمڕەەنددامەیرەەانەلەلەندددەنبەندداوی1609لەسدداڵی(Relation:بەئینگلیدد ی)یەکەمھەفەەنددامەلەمیددیوودالەشدداریسەراسددبۆرگبەندداویپێوەندددی
 .دالەسەردەسەیئیدواردکران چاپوبیوکراوەتەوە1702یئازاری11دەیلیکران لەڕەەی

توزەحدمەت بەاڵمدەرگدایەکیشارسدەانیبدۆگەڵەسدەەمدیددەکەیۆدۆیۆسدەەسەرپشد ویەکەمڕەەندامەیکدوردیمیقددادمددحەتبەدرۆدانلەشداریقداھیرەیمیسدردەرگدایەکیپدنمەینە 1898ینیسدانی22لەرەەی
 .کاروانیۆەباتوتێکۆشانبەڕێوەیەبۆبەدیھێنانیئاواتوئامانجەکانیبەدرۆانبۆئازادیورزگاریکوردوکوردسەانلەورەەەوە.بەناویکوردسەاندامەزراند

ئەگەرچدیدەرچوانددنیڕەەندامەیکوردسدەانلەقداھیرەدوورلەۆداکوۆەڵکدیسدەەملێکدراوی.دانەیبەۆدۆڕاییلەکوردسدەانلدێدابەشدەکدرا2000چاوەکانئەوڕەەندامەسدێھەزاردانەیلدێچداپدەکدرابەپێیسدەر
نداویدەرکردبێدد رەەندامەوانییکدوردیتددا«پیشددەیگەڕانبەدوایسەرئێشدەدا»ئەوپیشددەیەئەگەرلەمێدیوودابەنداویکدوردبەھدۆیزەڵد وفشددارینداحەزانیگەلدیکددوردبدووەچەنددینجدداریشجێگدۆڕکێیپێکدراوە 

 !!بەدوایمەرگدائەمنەشگەڕانبووە

 
 :ھەندێک لە شۆڕەسوارەکانی مەیدانی رۆژنامەوانی کوردی، ئەوانەی کۆچی دواییان کردوە

 
 1898«ەنامەیکوردسەانرە»میقدادمەدحەتبەدرۆانۆاوەنی*

 1913«گۆڤاریڕەەیکورد»قەبدولکەری ئەفەندیۆاوەنی*

 1922«گۆڤاریبانگیکوردسەان»مسەەفاپاشایامولکیۆاوەنی*

 1926«گۆڤاریزاریکرمانجی»مێیوونووسحوسێنحوزنیموکریانیۆاوەنی*

 1939«گۆڤاریگەاڵوێی»ماموسەائیبراھی ئەحمەدۆاوەنی*

 «گۆڤارین ار»ماموسەاقەالئەدینسەجادیۆاوەنی*

 «گۆڤاریرەناھی»ماموسەائەنوەرمائیۆاوەنی*

 «رەەانەیەین»پیرەمیردیشاقیرۆاوەنی*

 1945«رەەنامەیئازادی»مەالشەریفڕەنگەرێییۆاوەنی*

1954گۆڤاریھەتاو»ماموسەاگیوموکریانیۆاوەنی*
 

http://www.google.ca/imgres?q=%D8%B1%DB%86%DA%98%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C&um=1&hl=en&gbv=2&biw=1080&bih=929&tbm=isch&tbnid=IDq6oEnUqcp7hM:&imgrefurl=http://www.standardkurd.net/Direje.aspx?Cor=Hewal&Jimare=81&docid=m9fOUhOu1uORyM&imgurl=http://www.standardkurd.net/wenekan/newspapers.jpg&w=311&h=273&ei=AdK5T-ycA6mu6AGt_YjcCg&zoom=1&iact=hc&vpx=122&vpy=144&dur=715&hovh=210&hovw=240&tx=158&ty=129&sig=116244978429562339868&page=1&tbnh=144&tbnw=168&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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 ورمیرزاکەری  جەاللیدڵسۆزانەلەڕەەگاریۆۆیدابەشداریکردووەلەگەشەپێدانیڕەەنامەوانیکوردیداوەکووماموسەاقەبدواڵگۆران مەقرووفبەرزنجی ەەفجگەلەسەداننووسەروڕەشنبیروھونەرمەند
 . محەمەدتۆفیقوردی محەمەدمەولودمەم سال حەیدەریودەیانیترمیرزاکەری  ئەمینیمیرزاکەری  ئەحمەدەەفوور مەالئەنوەرمائی شاقیریبەناوبان قانع ماموسەاشاکرفەتاح

 
 رۆژنامەگەری، دەستەالتی چوارەم

 
 :باسکراوە بنەماکانیدەوڵەتلەسەرسێکۆلەکەیبنەڕەتیدامەزراوە«جوریسپیدیا»وەکوولەماڵپەڕی
 گە،یاننەتەوە-7

 ھەری یاننیشەمان.-2

 دەسەەاڵتیسیاسی-3
 

 :دەستەاڵتی سیاسی بریتیە لە
 
 دەسەەاڵتییاسادانان-7

 دەسەەاڵتیجێبەجیکردن-2

 دەسەەالتیدادوەری-3

 
؛بداروەەندامەوانیوەکدوئداوێنەیەکوایەچدونکەر.وڕینوماییکردنیتاکەکانیکدۆمە،ودرووسدەکردنیڕایگشدەیوگۆڕانکداریلەیاسداکانلەبەرئەوەیرەەنامەوانیبەگشەیڕەلیکاریگەریھەیەلەھۆشیارکردنەوە

توپەردەالدانلەسددەرکەموکوڕیەکددانوبەدواداچونەوەیددانبددۆیەشڕەوتددیکۆمەڵگددابەردەوامڕەنگددیتیددائەداتەوەکدداریگەریراسددەەوۆۆیھەیەلەسددەرھەمددوارکردنوگواسددەنەوەیڕایۆەڵددکلەسددەرشددێوازیدەسددەاڵ
 .ناوینراوەدەسەەاڵتیچوارەم

 
 جۆرەکانی رۆژنامەوانی

 
 رەەنامەوانی

 ئاشکرا
 نھێنی
 حوکوومی
 حی بی
 ئەھلی
 شار
 شا 
 رەەنامەوانیسەرکاەەز
 رەەنامەوانیئەلەکەرەنی
 

 تێبینی
 

لە.چدرایگەنەگەرچدکلەدوایرەەندامەیحی بەکداندەگەراکەچدیئێسدەاچەمدۆلەیلێددەگرنجدارانۆدوینەربە.بەگشەیھەموجۆرەکانیڕەەنامەوانییکدوردلەقەیرانددایە؛میددیایحی بدیزاڵەبەسدەرمیددیایئدازاد
ریکەمەیتیدایەبەالمالیۆۆمددانرەەندامەیحی بەکدانزەرەۆددوێنەواڵتەپدێشکەوتووەکدانیدونیداحیدد برەەندامەیتدایبەتینیددیەبەڵکدووڕەەندامەین یددکلەحید بھەیە سدەربەۆۆیە؛پانەدایەکیبچددوکیحی بدایەت

ئەمدنەھاوکێشدەینێدوانرەەنامەنووسدیبەدبەۆد و.بدکەنەوەوچداوپێکەوتنیدانبدیووێدنەلەگەلرێ مدابۆئەوکەسانەیلەرەەنامەیحی بەکانکاردەکەنکرێکارندەبیبەپێیمەزاجیۆاوەنکداروشەسدازیانبدۆبدکەن
ەنوسسئەگەرڕەۆدنەیلدێبگدریوفەرامۆشدیبکداتسدەرکردەحەزلەچداریناکداتولێدیۆدۆشنابید ڕەندگەنانیشدیببنید  بەسدەرەکەیەرئەگەررەەندامرەەندامەندو:سەرکردەیدەس ڕەیشەویناوحی ببەمشێوەیە

 .ومەمانەیۆوێندەواریۆۆیلەدەس ئەداتبەاڵمڕەەنامەگەرڕاسەگۆیی.پاداشیئەداتێوپشەگیریدەکاتمەرایبۆبکاتدەس ۆۆشیلەکارەناڕەوکانیبکاتسەرکردەلەبیریناکات
 

دانومێواندداریدەسد وئەحبداب دەبدوایەئەوجدۆرەڕەەنامدانەیحید ببەڕەەنامەوماڵپەڕیحی بەکانیکوردسەانبریەیەلەتای تەیبلیتەشریفاتیۆاوەنیحی بوکەتەلۆگیوێنەیسەردانەکانیبۆسدەیرانوسدەر
 .رەکانیزلەربوایەۆۆراییببەۆشرانەوەالپە

 
 :سەرچاوە

 
 لەویکیپیدیا ئینسایکڵۆپیدیایئازاد
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 ئازادئینسایکڵۆپیدیایویکیپیدیا لە

 
وتدارەئەمپەرەپێددانییدارمەتییدەتدوانی ئەگەرتکدایە.(بگدرەچداولەبەرۆداوێنکردنوردترەکدانیڕێندوێنیەبەکارھێندانی.)نووسدینسدەانداردیشدێوازیبگداتەتداھەبێد ۆداوێنکردنبەپێویسەیلەوانەیەوتارەئەم
 .گرتبێ ۆۆلەگونجاویپێشنیاریوتووێیپەڕەیلەوانەیە.بدە
ئەم (FranceیددانRépublique française)دەوترێد پێددیبەفەڕەنسدیفەرەنسااا یااان فەرەنسااا  کۆماااری

)لەدەریددایفەرەنسدداتددرەوە کیشددوەریدەکەونەکەدەریاکدداندوایزەویدورگەولەکۆمەڵێددک (حۆرئدداوائەوروپددای)دەکەوێددەەواڵتە
 (ئەتڵەسدی)زەریدایبدۆەوە(ڕایدن)لەڕووبداریھەروەھدا (بداکور)دەریدایو(ئینگلی ی)نۆکەندیبۆدەبێەەوەدرێیەوە(ناوەڕاس سپی

بەلجیکددددا یەکگرتددددوو شانشددددینی)لەگە،ھاوسددددنورەفەرەنسددددا (الشددددەش)بەناسددددراوەپێکھدددداتەیەوەشددددێوەوبەھددددۆیفەرەنسددددا
تددرزەویەکددانیلەدورگەوواتەدەرەوەلەسددنوریھەروەھددا(ئیسددپانیاوئەندددەرامۆندداکۆ ئیەالیددا سویسددنا ئەڵمانیددا لۆکسددەمبۆرگ 

و(ئەوروپدایەکێەدی)دامەزرێنەراندیلەیەکدێکەفەرەنسدا(.ھۆڵەنددیەئەنەێلدیدورگەکدانیوسدۆرێنامبەڕازیل )لەھەریەکەدراوسێی
ئەندددامەلەپێددنجیەکددێکەفەرەنسدداھەروەھدداە یددش(یەکگرتووەکدداننەتەوە)دامەزرێددنەریئەندددامیوزیدداترەلەھەمددووانڕووبەریشددی

کەواڵتەی(9)لەویەکێکیشددەھەیە ی(ڤیەددۆ)مددافیەو(یەکگرتووەکدداننەتەوە)پاشددکۆیکە(ئاسددایشئەنجددومەنی)ھەمیشددەیەکەی
 .ناسراونئەتۆمیبەھێ ی
ڕووۆددددانیدوایناوچەیددددانئەوکەبددددوونیە(ئەڵمددددان)ھددددۆزەئەوئەمەشکەھدددداتووە ەوە(فەڕەنکیددددا)لەندددداویفەرەنسدددداندددداوی

بددوو فەرەنسدداشانشددینیسددەروەرییمەڵبەندددیکە(پدداریس)دەوروپشددەیندداوچەیبەتددایبەتداگیرکددرد (ڕەمددانیئیمپراتددۆریەتی)
 .ڕەچوونیدا(کاسۆلیک)مەسیحیلەئایینیوفەرەنسییەکاننواڵتەئەمدانیشەوانیزەرینەی
 مێژوو
نداوچەیەوە ئەوھداتنەزاییندیی(چدوار)سدەدەیلەدەوروبەریئەڵمانیەکدانھدۆزە (ڕەمدانی)بەھەرێمێکدیببدووکەپێکھێنداوە ی(Gauleگدالە)واڵتدیکەدەکداتداگیدرڕووبەرەئەوزەریدنەیئێسدەافەرەنسدایواڵتی
دەگددرێەەوەئێسددەافەرەنسدایکەندداوچەیەیئەوئەمەدوای (فەرەنسددا)نداواڵتەلەمناویددانھددۆزەئەم(ڕەمدانیئیمپراتددۆریەتی)نەمددانیدواینیشدەەجێبوو ندداوچەیەلەوناسددرابوو(فدنەنکە)بەکەھددۆزانەلەویەکێدک
لەۆۆگرتبدوو جۆراوجدۆریھدۆزیچەنددینتدازەیەشانشدینەئەمکدۆکردەوە واڵتددایەکئدااڵیلەەێدرئەڵمانیەکدانیھدۆزەھەمدووھەڵساوکارەبەم(Clovis Ier)یەکەمکلۆڤیسی)شاکە ز(486)لەساڵییەکخرا 

لەوھەریەککەشانشددینێک چەندددبددۆبددوودابەش(Gauleگددالە)واڵتددیواتەواڵتەئەم (Wisigoths)ۆۆرئاوایەکددانگددووتەو(Burgondes)بەرگەندددیەکانو(Alamans)ئەالمددانھۆزەکددانیوەک
 .بەڕێوەدەبرا(Mérovingien)میرەڤینجیەکانبنەماڵەیفەرماننەوایەکیلەالیەنشانشینانە
 .ی(فەڕەن )شانشینیزەویەکانیبەفراوانکردنیھەسەانگرتەوەویان(Mérovingien)میرەڤینجیدددەکانشوێندددی(Carolingiens)کددارەلنددگیەکانبنەمدداڵەیوەچەوزایینیی(ھەش )سەدەیلەنیوەی
ئەواندیشکەکدرددابەشکوڕەکەیدداسدێھەرلەنێدوانفدراوانەکەیئیمپراتدۆریەتە(٦١٨)لەسداڵی(شدارلمان)وتەۆ ھاتەسەر(Charlemagneشارلمان)کەئەوەیدوایبەئیمپراتۆریەتبووی(فەڕەن )شانشینی

(ئیمپراتدۆر)بدۆ(پاشدا)گدۆڕینیبدۆڕێکخسد شدکۆداریئداھەنگێکی(یەکەملویسدی)مدایەوە (لدویس)تەنھدالەکوڕەکدانیمدرد (811)سداڵییدش(شدارل)مدردو810)ساڵی(پیپین)بەاڵمبوون (شارلولویسپیپین )
  .ز(813)لەساڵی
پێکھدات لدێئێسدەایی(ئەڵمانیدا)کەبدوو(Francia orientalisڕەەھەاڵتفەڕەنگدی)شانشدینییەکێکیدانشانشدین دووبدووبەکەبدووەوە دابەشی(فەڕەند )شانشدینیترجارێکی(یەکەملویسی)مردنیدوای
 serments)(شەراسدبۆرگ)لەیدان(سەراسدبۆر )پەیمدانی(شدارلمان)نەوەکدانی842)لەسداڵیلێپێکھدات ئێسدەایفەرەنسدایکەبدوو(Francia occidentalisۆۆرئداوافەڕەنگی)شانشینیتریشیانئەوی

de Strasbourg) بەکارھداتووەسدەردەمەئەوکەڕوونکدراوەتەوەنوسدراوەو(ڕەمدانوتوداسدک)زمدانیبەھەردووکەھەەماردەکرێد نوسدراوانەبەڵگەندامەئەوبەکدۆنەرینپەیمانەئەوبەڵگەنامەیەیئەممۆرکرد 
یدان(فەڕەند )شانشدینیدەسدەاڵتی(987)سداڵیتدا(Carolingiens)کددارەلندددگیەکانھەروەھدادادەندێن ئەڵمانیاشھەروەھافەرەنساوفەرمیلەدایکبوونیپەیماننامەیەئەمفەرەنسامێیوونوسەکانیلەھەندێک

(Capétiensکەپیشدیەکان)ئەویدشکەگدرتەوەپێشدووینەوەیجدێگەیتدرنەوەیەکدیشدێوەیەبەمواڵت بەپاشدایبدوووتەۆد سدەرچدووە(Hugues Capetکاپێد ھدۆگ)شازادەساڵەدالەوھەربەڕێوەبردو
بەشدێوەیەکی(Capétiensکەپیشدیەکان)وەچەکدانیھەروەھداز (12)سدەدەیتداکوبەڕێدوەبەرنتدازەدەوڵەتدیتوانیدان (le domaine royal)شانشدینیزەویەکدانیفراوانکردنیبەھەسەانئەمانەبوون 

 .ز1789)لەساڵیفەرەنساشۆڕشیبەرپابوونیتابەڕێوەدەبرد فەرەنسایاندەسەاڵتیبەالوەکییانڕاسەەوۆۆ
 ئیڤڵبورجی.ڕاگەیەندراکۆماریسیسەمیوھاتکۆتاییپاشانشینیدەسەاڵتیفەرەنساشۆڕشیلەدوای

 جوگرافیا
ئەمریکددایبداکور ئەمریکدای)دەکەونەلەزەویەکددانیبەشدێکفەرەنسدابەاڵم (ۆۆرئدداوائەوروپدای)دەکەوێدەەفەرەنسدداسدەرەکیبەشدیلەکاتێکددا

فەرەنسدا.ەوە(باشدورجەمسدەری)کیشدوەریو(ھینددیزەریدای)باشدوریبداکوروھەروەھداڕەەھەاڵتەوە ۆۆرئاواو(ھیندیزەریایوکاریبیباشور 
 دەھێنێدد پێددکفەرەنسدداگشددەیڕووبەریسددێەکیباشددور لەبدداکوروکەنارئاویەکدداندەشددەەدەکەونەکەیە سروشددەیدیمەنددیچەندددینۆدداوەنی
دەکەوێدەەیدش(ئەلدب)چیدایۆۆرئداواوباشدورینداوچەیچیاکدانیبدۆدەکشدێ یەوەو(ئەتڵەسیزەریایوکوربادەریای)سنوریدەکەوێەەفەرەنسا
وە(ئەلدب)چیدایفەرەنسداسدەرەکیەکەیچیداھەیە چدنداریندیوبەردیدنبەرزینداوچەیفەرەنسادالەناوەراسەیۆۆرھەاڵتەوە باشوریناوچەی

بەرزیەکەیودەەمێررێدد (ۆۆرئداوائەوروپدای)شدداۆیلدوتکەبەرزتدرینبەوە(بدالنئەلمددۆن)لەلدوتکەییەبریەدیتیایددداشدا لدوتکەبەرزتدرین
 .شێدارنزەویەکانیبۆیەلەدەوروپشەەدەریایچەندینئەوەیبەھۆیفەرەنسا ە(فۆ وسەنەراللوماسیفئەردان لیەگۆرا پیرینیە )وەکھەیەتریچیایچەندینھەروەھام (4808)دەگاتە

 دانیشتووان
 



 
 

 
                                 Page : 10  May : 2012                                                                                      کوردیی2172ردانیجۆزه10:یرهپهال   

 


زەرنیشددەنیانەکدۆمەڵگەلەم(٥)کەپێکدددێ  نیشدەنیکددۆمەڵگەی(73)لەفەرەنسدا) کەس(111)دەگدداتەچوارگۆشدەکیلۆمەترێدکلەھەردانیشددەوانچدنیکەکەس ملیددۆن(60)دەگداتەفەرەنسددادانیشدەووانیەمدارەی
 :یەشێوەیەبەمئەنجامدراوە2003)سەرەمێریەیئەوبەپێیگەورەن

.ملیۆنکەس1:تۆلۆز(5.ملیۆنکەس 2,1:لیل(4.ملیۆنکەس7,1:لیۆن(3.ملیۆنکەس5,1:مارسیلیا(2.ملیۆنکەس2,11:پاریس(1 
ملیددۆن(4,2)گەیشددەە(2004)بەاڵمحدداڵەت ملیددۆن(5,1)گەیشددەە(1990)لەسدداڵیکە ھاوسددەرگیریبەبددێبددووزەرتددرسەربەسدد پەیوەندددیلەھەمانکاتدددا دابەزیھاوسددەرگیریەمددارەینەوەدەکاندددالەسددەرەتای

 .حاڵەت
  بژیوی  جۆرەکانی

شدارەکانیو(پداریس)لەدانیشدەوانیھەنددێکبەاڵمدەەیدن زەبەالحدداباڵەۆدانەیولەۆدانوۆەڵکیکەفەرەنساتریشارەکانیو(پاریس)لە%(74)دەکاتەکەدەەینلەشارەکاندافەرەنسیەکانبەشیسێبەشلەچوار
تدر شدەیچەنددینۆەڵدوزوئداگردانیوەک.وەردەگدرنکدۆندەزگدایئدامێرولەسدوودزەرتدردەدەن سدەردەمۆۆشدگوزەرانیوەیدانتدریھۆکارەکدانیبەئدامێروکەمەرگرنگدیبدیین کۆنددالەۆدانوویکەالپەسدندەوایانتر

 شارەکان ئارامیپاراسەنیو قەڕەباڵغیکەمکردنەوەیلەبەرشارەکان چەقیلەناوبەرزباڵەۆانەیدروسەنەکردنیبۆدەگیرێەەبەرتوندڕێوشوێنیو ڕێنماییچەندشارەکاندا لەلەھەندێک
کارەکانیددان شددوێنیسددەربددۆگواسددەنەوەیانبددۆدەکرێدد دابددینبددۆتایبەتیددانگواسددەنەوەیھۆکدداریوئددامێرلەھەمانکاتدددادەکرێدد  دروسدد (ناوەڕاسدد چینددی)بددۆنیشددەەجێبوونشددوێنیچەندددینشددارەکاندالەدەوروبەری
 .شارەکانتریشوێنەکانی

وەکالدێکددانۆەڵکددیزەریددنەیو کشددەوکاڵکردنو ماسددیبەڕاوەسددەرقاڵنزەربەیددانکەدەەیددن واڵتەئەمدانیشددەوانیگشددەیی%(26)ڕێددیەیدەکدداتەکە(فەرەنسددادانیشددەوانیچددارەکیندد یکەیلەالدێکاندددابەاڵم
جلشدۆروبەفرگدرو سدەتەالی و تەلەف یدۆنو ئۆتۆمبیدلوەکلەئامێرەکدانیبدوونسدوودمەندو دەەیدنۆێ انیددایەکلەۆدانوویزەرینەیانوەردەگرن ئاسودەییو ۆۆشگوزەرانیھۆکاریولەئامێرسوودشارەکاندانیشەوانی

دانیشدەوانیبدۆتەواوبیێدویبچوکدانەشزەویەپدارچەئەمو بچدوکەرنئەوروپدابەواڵتدانیبەراوردبەدەکەنتێدداکشدەوکاڵیبەروبدومیکەزەویدانەیئەوشدارەکانە ۆەڵکیھاوشێوەیەیانیانکەتر ئامێریچەندینو
  .ناکەندابینالدێیانەئەم

 ئایین
 :بووەدابەششێوەیەبەمفەرەنسیەکانئایینی

 .کاسۆلیکمەسیحی25%

 .مسوڵمان9%

 .پرەسەان 3%

 .جوولەکە7%

 .بنوایدیکه5%

 :بێئایینی

 .بێۆوایی37%

 .ئایینگومانکردنله22%

  زەوی  ئاستی
باشدوریو ناوەڕاسد وۆدۆرھەاڵتلەھەرێمەکدانیدێد پێدکچیدالەتەپدۆلکەوو پێچداوپێ و بەریدنو پدانلەدەشدەیۆۆرئداوان وبداکوورکەدروسدەکردووەھەرێمیدووو جیاوازنجوگرافیەوەلەڕوویفەرەنساناوچەکانی

زەویەن مەکددانی(5.ڕایدندەڵدی(4.ۆدۆرھەاڵتبداکووریبدانی(3.فەرەنسددابداکووریدەشدەایەکانی(2.نۆرمەنددیا-بەریەدانیتەپۆلکەکدانی(1:ھەرێد کەئەمددانەن(10)بدۆدەبێد دابەشفەرەنسدازەویەکدانیواڵت 
 .کۆرسیکادورگەی(10.ڕەنودەلیڕاس ناوەسپیناوچەن مایەکانی(9.جۆراوبەرانسچیاکانی(8.فەرەنسائەلپیناوچەکانی(7.ناوەڕاس بەرزایەکانی(6.ئەکویەان

  و ڕامیاری  حکوومەت
لەدووپەرلەمددانیشھەڵدددەبیێردرێ  جارێددکسددا،)5)ھەردەسددەووربەپێددیسددەرکۆمارچەسددپا (1958)لەسدداڵیسددێپەەمبەرەوەی(28)لەبەرواریگشددەیەوەڕاپرسددیلەڕێددگەیفەرەنسدداپێنجەمددیکۆمدداریدەسددەووری
 :ئەوانیشکەپێکدێ ئەنجومەن

.ھەڵدەبیێردرێنجارێکسا،(3)ھەرئەندامانیناڕاسەەوۆۆنیوەیتیروپشکیوئەمئەنجومەنەبەشێوەیئەندامپێکدێ (331)لە(:Sénat)پیرانئەنجومەنی(1
 .لەواڵتیاسادانانەدەسەاڵتییەکەمھەروەھاپێکدێ  ئەندام(577)لەکۆمەڵەیەئەم:(Assemblée nationale)نیشەیمانیکۆمەڵەی(2
 : کارگێڕی 

پێددیبەفەرەنسددی:بەڕێددوەبردنفەرمددانگەی(3(.Département)دەوترێدد پێددیبەفەرەنسددی:ھەرێدد (2(.Région)دەوترێدد پێددیبەفەرەنسددی:ندداوچە(1:بددۆدەکرێدد دابەشکددارگێنیەوەلەڕوویفەرەنسددا
دەوترێدد پێددیبەفەرەنسدی:شددارەوانی(5(.Canton)دەوترێدد پێدیبەفەرەنسددی:بەڕێددوەبەرایەتی(4(.Arrondissement)دەوترێد 

(Commune.) 
 François)فرانسددوائۆالنددد"رانسددهرەککۆمدداریفهکانیسددهڵبیاردنددهرمیھهیاندددیفددهپێڕاگهبدده2172ییمددانگیمدده2وتیرێکددهلدده

Hollande )وهینیکۆالسارکۆزیبگرێەهرەککۆمارینو جێگهکسهووهوهبباتهکهڵبیاردنهھهسوسیالیس توانیلهکاندیدیحی بی


 (François Hollande)  فرانسوا ئۆالند کی یه
 

سددکرتێری2008تددا1997سدداڵیلدده.بددووهدایددکلددهرانسددهفهواڵتددییرووئددێنشدداریلدده 1954ئددووتیی12وتیڕێکددهلددهئۆالنددد فرانسددوا
مانیپارلدهلدهبدووهکدۆرێ شداریرینوێندهدواتدرتدا1997لدهو1993تدا1988سدااڵنییمداوهله.بووهرانسهفهسوسیالیسەیپارتیمیکهیه
 .بووهتوولشاریوانیشاره2008تا2001ساڵیله.دارانسهفه

لدهدا2012یمدهشدیشهلده)کانلبیاردندهھهمیدووھدهۆدۆلیلدهوبدووواڵتدهوئدهکۆمداریرەکسدهپۆسدەیکاندیددیوههپچدهرادیکداڵیپارتیوسوسیالیس پارتینالیهلهدارانسهفهی2012ساڵیکانیڵبیاردنهھهله
.وهبردهیواڵتهوئهویڕاسەنهکۆماریرەکسهسارکۆزینیکۆال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:France_departements_regions_narrow.jpg
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 ژیاننامه
چنهدهکهیسانهکهوبهتهتایبهکهدانیشەمانیتیرایهبهڕێوهبهیۆۆێندنگهلهناوبراو.هتریبێرتمارگێری فرێدریکنیکۆلۆاتوووئۆالندگۆسەاڤجور دوکەوربچووکیکۆڕیئۆالندنیکۆالجۆر ەێراردفرانسوا

 .وهبوونهجیالێکدا2007له.مندا،چوارنیۆاوهبهبوونوھێناپێکشیھاوبهەیانیداڕەیا،سێگۆلێنۆاتوو،گهلهدا1970له.تیۆوێندویهوهیه رمیفهوتیوڵهدهباریوکارنێۆ
 ژیانی سیاسی

 .میەێرانفرانسوالهپشەگرییکومیەهرەکیسهبهبوووپاریسلهبازرگانیرزیبهیۆوێندنگهچووهدواتر.داپاریسلهتسیاسهیۆوێندنگهلهۆوێندکارانندیکایسهرەکیسهبهبوودا1974له
.رانسهفهسوسیالیسەیپارتیندامیئهبهبووهدا1979له

------------------------------------------------------
 داھات
 :بۆدەکرێ دابەشفەرەنساداھاتی

 .سروشەیونەوتوەازی بەردینۆەڵوزیو ۆاووبۆکسای ھەیە وەکئاسنیوچەندینکان ای کشەوکا،:سروشەیبەرووبومی(1

تدروکداری تەندروسدەیوچداودێری ئەمواڵتەدەکەن ھەروەھدافێرکدردنئوتێدلکەسدااڵنەچەنددینگەشدەیارسدەردانیوۆ مەتگدوزاری کیمیایەکدانوپیشەسدازیە ئەواندیشئۆتۆمبیدل:پیشەسدازییەۆ مەتگوزاریەکدان(2
  .دەگرێەەوە

فەرەنسداشزەویوچدارەکی بەکداردێندەرەکدینداوۆۆھەمبدۆبازرگدانیتدرکەھەمبدۆپیشەسدازیوچەنددینداریبەڕوو زەیەدون سدنەوبەروئەمدانەشبدریەینلەداری واڵتدنداھداتیگرنگیسەرچاوەی:دارسەانەکان(3
 .پێکدەھێنن

پەینددیپۆتداسدەردەھێنرێدد کەلەدروسددەکردنی(ئەلدد اس)واڵتدەریانددەھێنن لەندداوچەیبۆکسدای  ھەروەھددالەباشددووریئاسددنوپددۆاڵوۆدداویبددریەینلەۆداویە ئەوانددیش(لدۆرین)زیدداترلەندداوچەی:کان اکداری(4
 .ویۆرانیۆمھەیە  گۆگرد تەنگسەنۆو دینکانیدەزرایەوەوھەروەھافەرەنساچەنسروشەیەازیفەرەنساسەرچاوەیلەباشووری(الک)کیمیاویدابەکاردەھێنرێ  ناوچەی

 .ڕاودەکرێ ماسیتریوچەندینجۆری وسەردینتونەبەرھەمدێ  کەماسیھەزارتەنسااڵنەماسی860)لەفەرەنسان یکەی:ڕاوەماسی(5

وکیمیایەکدانپیشەسدازییەوکارەبداکەرەسدەیو ئۆتۆمبیدلکەبازرگدانیەیە ئەوجدۆریلەگرنگەدریننەوتیەکدانبەربدوومەجیھانددا لەھەمدوودەرەوەلەبازرگدانیدەەمێررێد والتبەپێدنجەمفەرەنسدا:دەرەوەبازرگانی(6
 (.ئەوروپایەکێەیواڵتانیوئەمریکاسویسرا سیودیە یابان )لەبریەیندەکاتلەگەڵدابازرگانیانفەرەنساکەواڵتانەیئەوگرنگەریندەگرێەەوە ...ھەد

 گواستنەوە گەیاندن
(دیگدۆلچدارلو ئدۆرالی)فنەکەۆدانەیھەردووھەروەھداودالەکاتیمێرێدککد 300)دەگداتەۆێدرایەکەیدەکاتھاتوچۆدا(پاریسولیۆن)لەنێوانشەمەندەفەرەیئەوجیھانە شەمەندەفەریۆێراترینۆاوەنیفەرەنسا

گرنگەدریندەردەچێد  ڕەەندامە(85)ڕەەانەلەفەرەنسداداگواسدەنەوەن سدەرقاڵیڕووبارەکانددانۆکەنددولەنێدوانجۆراوجدۆرکەشدەیچەنددینھەیە فنەکەۆانەتریششاریلەچەندینو فنەکەۆانەکاننلەقەرەباڵغەرین
تەلەف یدۆنبەسدەرسدااڵنەبداجیدەبەن بەڕێدوەیسدەربەۆۆکانحکدومیەدامودەزگدازەربەیدانکەھەیەڕاگەیاندنکەناڵیچەندینھەد ...و(لیبراسیۆنولۆمۆندسوار فرەنسفرانس ئۆس )لەبریەینڕەەنامانەشئەو
 .بکرێنپارەدارڕادیۆیانەو تەلەف یۆنکەناڵەئەوتادەسەپێنرێ  ڕادیۆکانداو

 یاسا  دەسەاڵتی
 :ھەیەدادگایجۆردووواڵتەدالەویاساییسیسەمیکەسە تاکەئازادیلەفەرەنساپارێ ەرییاسادەسەاڵتی

 دادگدایبەرایدیدادگدای)ودادگداتایبەتەکدانیش(گەورەبەرایدیدادگدای) وەکگشدەیئەودادگایانەنکەتدایبەتنبەمدافی:دادگامەدەنیەکان(1
  .وکرێکارچارەسەردەکات نێوانۆاوەنکارکەکێشەی(رێکارکودادگایکۆمەاڵیەتیدەسەبەریکێشەی دادگاکانیبازرگانی

سددوکەدادگدداییبەتددایبەتە:تدداوانسددوکە-.پددۆلیسدادگددایدەدرێددەە:سددەرپێچیەکان-:ئاسددەەسددێوبەسدد اکانتددایبەتە:سدد اداندادگددای(2
 .ھەد...وکارگێنیو مندا،دادگایوەکھەیەتردادگایچەندین.تاوانەکاندادگایتەً  دەدر تایبەتەو:تاوانەکان-.تاوان

 فێرکردن
بەرزەوتیایانددداۆوێندددنئاسددەیکەناسددراونبەوەواڵتەئەوزانکۆکددانیو دادەنرێدد گرندد بەواڵتێکددیفێرکددردنو پەروەردەلەڕوویفەرەنسددا
 :شێوەیەیەبەملەفەرەنساۆوێندنیشیئاسەی (نۆبڵۆەالتی)ۆاوەنیبەبووندەرچوونزانکۆیانەلەوکەکەسچەندین

  .ترلەوالتانیە(بەکالۆریۆس)پلەیبەرامبەر(Licence/Maîtriseمەتەرێ یانلیسانس)پلەی(1
 .فەرەنسابەناوبانگەکانیلەزانکۆیەکێکە(سۆربۆن)زانکۆی(.Master)ماسەەرەبەرامبەر(Diplôme d'études approfondiesدیبلۆم)پلەی(2

 
 پارتە رامیاریەکان

 
 فەرەنسادیموکراتیلەپێناویەکێەیپارتی
 ڕاسەرەوپارتی
 سۆشیالیسەیپارتی
 چەپرەوڕادیکاڵیپارتی
 شیوقیپارتی
 نیشەیمانیبەریپارتی
 نو دیگۆلیپارتی
 ترڕێکخراویو پارتچەندین
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 ئیبراھیم ئەحمەدباتی مامۆستا  ژیان و خه    
 
 ئازادیایدیپڵۆکینسایئا یدیپیکیوەل

 
ڕەشدنبیرونووسدەروۆەبدداتگەریڕامیداریۆەڵکدیسددلێمانیو(2000ینیسددانی8-1914یئداداری6()بدلە:ەناسددراوترب)دەحدمەئ یبدراھیئ

یەوەھاوکدداتلەگە،ۆوێندددن 30لەسددااڵنی.لەڕەەنامەکددانیەیددان ۆەبددات کوردسددەانکددارینووسددینیکددردووە.باشددووریکوردسددەانبددووە
لەبەرھەلددومەرجیتددایبەتیئەوکددات.بددووەبەجۆرێددکدامەزرێددنەیپددارتیدیمددوکراتیکوردسددەانیقێددراق.تێکۆشددانیڕامیدداریدەسددەپێکردووە

.ڕەوانەیھەندراندەبێ وتادواییڕەەیتەمەنیلەشاریلەندەندەمێنێەەوە
 ژیان

ڕەم یفەتاحکەئەفسەرێکی.دایکبووە لەبنەماڵەیەکیناسراویشاریسلێمانیلە1914یساڵی3یمانگی6ئیبراھی ئەحمەدلەڕەەی
ئەمکاریگەرییەی.کوردبووە مامیبووەوکاریگەریزەریلەسەرڕەشنبیربوونیبرازاکەیھەبوو ھەربۆیەزووڕەوانەیقوتابخانەیدەکات

.لەشاریبەەدادکۆلێجییاساتەواودەکات1937ردەوامبوو لەساڵیمامی تاقۆناەەکانیدواناوەندیۆوێندنیئیبراھی ھەربە
 ژیانی ڕامیاری

بیسدەیسدروودوحدمەدلەشداریسدلێمانیگوێھەرزوو ئیبدراھی ئە.یکدردووەئیبراھی ئەحمەدھاوکاتلەگە،نووسین کاریڕامیاریکردووەوچاالکیوبەشداریلەشۆڕشیئەیلوولبەسدەرەکایەتیمەالمسدەەفابدارزان
ھەروەھددابۆردومددانیشدداریسددلێمانیلەالیەنفنەکەکددانیئینگلیدد ەوە.ھددۆنراوەینیشددەمانپەروەرانوھەواڵددیشۆڕشددگێن شددێبمەحمددوودبددووە

ڕێنددوێنیکددردووەبددۆئاشددناکردنیبەۆەبدداتی«مددامەڕەم یشددی»جددگەلەوەھەلددوومەرجەتددایبەتییئەوکدداتەیسددلێمانی .کدداریەێکردووە
«الواندیکدورد»لەسااڵنیسییەکانداولەگە،کۆمەڵێکۆوێندکاریکدوردیلەبەەدداگرووپێکدیپێکھێنداوەبەنداوی.یونەتەوایەتیڕزگاری

  .بیوکردەتەوە«دیاریالوان»وگۆڤارێکیشیبەناوی

ندەناسدرێ  کەسدەربەمەڵبەنددیلەباشدووریکوردسدەا(ک.ە)ئیبراھی ئەحمەدبەدامەزرێنەرولێپرسدراویکدۆمەڵەیەیدانەوەیکوردسدەان
ھەڤاڵەکانیدددایھەیەلەگە،(1946مەھابدداد)کەسددەروەریدامەزراندددنیکۆمدداریمەھابدداد.کددۆمەڵەیەیددانەوەیڕەەھەاڵتددیکوردسددەانبددووە

دا 1947پداشڕووۆدانیکۆمداریمەھابدادلەسداڵی.کوپاشدانبدۆحددکبکداتەوە-توانیبوویلەزەرناوچەیکوردسەانلقبدۆکدۆمەڵەیە
ەسددەرەکیئیبددراھی ئەحدمەدب.ک لەپداشکۆبددوونەوەیەکبنیاریانددابچنەندداوپدارتیدیمددوکراتیکوردسدەان-ئیبدراھی ئەحدمەدولقددیە

 .لقیسلێمانییپارتیدیموکراتیکوردسەانھەڵبیێرا

پدداشئەوەیدەسددەاڵتداریئەوکدداتەیقێددراقبەربددووەگیددانیشۆڕشددگێنانیکددوردوپددارتیدیمکراتددیکوردسددەان ئیبددراھی 1948لەسدداڵی
یقێدراقڕێگداییۆەبداتی1958موزیسداڵییتەم14ئەوکاتەیئازادکراتاھەڵگیرسانیشۆڕشی.ئەحمەدبۆماوەیسا،ونیوێکبەندکرا

 .نھێنیگرتەبەر

لەمیدانەیکددۆنگرەیدووەمدیپدارتیلەشداریبەەدددابەکدۆیدەند  ئیبدراھی ئەحددمەدبەسدکرتیریگشدەیپددارتی1951لەشدوباتیسداڵی
لەسدەرکدار.ئێدراق-کراتیکوردسدەانگدۆڕابدۆپدارتیدیمدو«پدک»ھەرلەمیانەیھەمانکۆنگرەدالەسەرپێشنیازیئەو ناوی.ھەڵبیێردرا

کدۆنگرەیسدێیەمیپدارتیدیمددوکراتی1953لەسدداڵی.لەسددلێمانییەوەبدۆکەرکدووکگدوێ رایەوە1951وچداالکیڕامیداری لەھداوینیسداڵی
 .نپەسەندکراکوردسەانبەڕێبەرایەتیئێبراھی ئەحمەدکراولەمکۆنگرەیەدادامەزراندنییەکێەیئافرەتانوالوانوقوتابیا

ئیبددراھی ئەحددمەدوەکسددکرتێریپددارتیدیمددوکراتیکوردسددەانووسەرنووسددەریڕەەنددامەیۆەبدداتکدداریدەکددرد پددێش1961لەسدداڵی
شۆڕشددیئەیلددوولڕویکددردەتەشددا ولەڕوویڕامیددارییەوەلەگە،ھەڵگیرسددانی.ناچدداربووبەەدددابەجێبھێڵێدد وۆددۆیبشددارێەەوە1961داۆسددەنیڕەەنددامەیۆەبدداتوھەڵگرتنددیمددۆڵەتیحیدد بەکەیلەکۆتدداییسدداڵی

ندددەنیسددکرتێریبدداڵینووسددینەگەیڕامیدداریپددارتیدیمددوکراتیکوردسددەانبددووەپدداشھەرەسددیشۆڕشددەکە ڕوودەکدداتەھەندددەرانوزەربەیەیددانیلەشدداریلە1971تدداسدداڵی1964لەسدداڵی.شۆڕشددەکەیبەڕێددوەبردووە
.ەپایەەۆەیبریەانیاگوزەراندوو

 ژیانی وێژەیی و ڕۆژنامەوانی
سدداڵیدا لەڕەەنددامەی18ئیبددراھی ئەحددمەدھەرلەسددەرەتایەیددانییەوەدەسددەیداوەتەکددارینووسددینوڕەەنددامەوانی ھەربددۆیەلەتەمەنددی

لەبەرشدارەزاییلەنووسدیندا پیرەمێدردشداقیروۆداوەنیڕەەندامەیەیدانلە.ەیانکداریکردووەوندۆبەرینووسدینەکانیلەو بیوکدردەتەوە
 :نووسێنێکداسەایشیئیبراھی ئەحمەددەکاتودەڵێ 

  .انەەیانچاوەڕێیئەمکوردییەڕەوانەیەپیرەمێردیشبەھیواینەوجەوان

 :کاتیکێشۆوێندنتەواودەکات دیسانپیرەمێردباسیدەکاتودەڵێ 

 .ھەد..لەۆوێندەوارەھەڵبیێردراوەکانمانئیبراھی ئەحمەدکەکۆلێییمافیتەواوکردووە

دەسد ١1944ھەربدۆیەناچاردەبێد لەسداڵی.دەردەکەنلەگە،مامۆسدەاقەالئەدیدنسدەجادیگۆڤداریگەالوێدی1949بۆساڵی1939لەساڵی
مۆڵەتیبیوکردنەوەیچەنددەمدارەیەکیگۆڤداریڕزگداریپێبەۆشدرا١1958یتەمموزی١١پاشسەرکەوتنیشۆڕشی.لەکاریمیرییھەڵبگرێ 

 .دەکردوھاوکاتیشبەرپرسیارێەیڕەەنامەیۆەباتدیشی

بەھدۆیبیوکدردنەوەیوتارێدکبەڕوویدەسدەاڵتدارانیقێراقددا ۆەبداتو.سەرنووسدەریبدووە(زاوایئیبدراھی ئەحدمەد)ئیبراھی ئەحمەدبێجگەلەوڕەەنامانەۆاوەنیڕەەنامەیکوردسەانیشبوو کەجەاللتاڵەبدانی
 داۆرانوفەرمانیزیندانیکردنیش1961کوردسەانلەساڵی
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 .رچووەددەحمەئ یبراھیئۆب
 االکرادو»ەیلکێنام.وھەد«وانەکیریدوات» «یرەوەرێکو» «لەگیەان»کەونر ەبیکێشاکارندەچەبشیوەئ ەوینووسینرۆەبیکارنیندەچرە ێوپاررەنووسیدەحمەئ یبراھیئشداەیێویپانۆڕەگەل

 .بەقەرەبینووسیویەتیھەوڵێکبووەبۆڕێکخسەنیپەیوەندیینێوانکوردوقەرەبلەواڵتیقێراقدا1937ڵیساەلەک«الیرب
 .یراێنشەشاروەلرەوھیمانێسلۆبەویە راێگوەیکەرمەوتکردییدوایچۆکنەندەللە2000ینیسانی8یئێوارەیڕەەی٥ساڵیدالەکاتیمێر86ئیبراھی ئەحمەدلەتەمەنی

.بوویۆالقرەزھەومیبانڵەتااللەجیزوورەۆدەحمەئ یبراھیئ.ەبوودەحمەئ یبراھیئیتیەراەنووسیانیەیکانەمەرھەبنینگەریگرەلکێکیەلەگیەان
 
ەزگۆۆەڕیپڵما:ەرچاوەس

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



 
 

 شبهێب                                                                                                                                     
؛ڕوووچاویکانیراگرتووهنگیبهورهدڵیتۆویاللهکچۆنکوێسەانیکوردسەانپنبهوه

!وینیکانییئهکهشهچاورهسوورهگر  ماسییهڕیرادهباوهنێودڵیپنکوردیشیادتله
کانیتهوکهتوشدهیبدهھهکملدیچیدابدهرزتوهرنیبدهشدانازیی گدهکانیەیدانیلێدورێیلدهتاسدهپنلهناسهتادوایینھه....تۆکه

کپشدەیروهرگ ھدهسدمیسدامیمدهلهتهراگدرت تدۆکدهکاوهشدهرزورسنگینیشەمانبدهسهنگیۆۆرلهکئااڵیسێرهکوردسەانووه
کجددداڕێکیجدددوداییوهفددداییو ھددی دڕکدددهسدددێکیبێوهرهرامۆشددی ھدددی ھهردێکینێدددونشدددێویفهھددی گابدددهدوەمددنشدددکاند دڵنیابددده

.بنبێننویسەی لهناتواننتیشکیرووناکیۆۆرییادوۆۆشهیانەوانیوهنه
مانکدونکدونشدیندهویرهر وسدینگیشدهدهدتدێندهرقدهرمهردنسدووریسدهبدنکێلدیگدهکانیۆۆرییادتلدهکتیشکهیانییهربهھه
.سەێننڵدهوھهۆهلهسەییاریجێیوانکۆرپهرمییدهکگهتینیوهنوبهکهده

رسددەانیکوردسددەانوناویئازادیویسدد وجددوانیپهھددهنددهۆهمێدددیگددندهندانیناھوھۆڵبهیبەدداوێنیسددهبدد هسددەنوبددهڵدهھهکۆرپدده
.ریالوولوۆرەشانیرقیدهردهگهبێەهس وپێ کو،دهدهداتهچاو کو،ھێ دهۆاتهدهکو،تروسکه.کو،نهۆهکاندهدڵه

.بننایهھید لهیشهئهریایهیادتده
.یەینهبسەیوزهمووی بس بهکوردسەان ھهبۆیهنمیلێرواوهگهگوڵهۆیلێرەاوهجواناویترجێیهھهله

رن تنداوهکانقدهتسدیسندابناللدهکان قده اللدهجاڕهۆداکیواڵتدیمدناللده بۆیدهکیلدێروواوهیدهرشدوێنێرەااللهھهۆوێن له
.ھێ ترنزانبهۆهکبااڵیتۆزەرلهوه

.ریایهردهیتۆکوردسەانیشھهکهییادهشێوهتبۆیهکهفرینهرزوقیبهربهرگسووتاووسهجهشینیدایکهت لهکهبرینهد،بهشینیبووکهت لهکهچاوشینهشینییادگارهلهشە شینهچیاوده
.بننایهھید لهیشهئهریایهیادتده

شدێیریزاردیدوانلدهزارانھدهمریی وھدهمد ورازیندهیرهڵدهزایهوبدهکۆدۆیمداوهرتوهنگهگڵیالیسدهنێدودڵدیسدندهتلدهناندهۆد وتهتدوێیبدااڵیدرهزولدهوهیرهرسدینهسدهنداۆیۆداکولهلدهدوایینئاۆد 
نا...ھیدبدا؟نازان شانیشهقیشقداشانلهلههیکامقاشقھه.وهڵێەهقاشقاندهویسەیبهۆۆشهپناوپنله

وکداتیشدهرووبدارشدۆرهندووریدوانیگدایتۆیدهلده.رگهرچاویرووندیپێشدمهکوبهمووروونن رووننوهرووبارھهریا بۆیهوزهرهبن بهکوردسەانر دهررووباریلهنێوھهتهزتزاوهحهنووریدواییننیگاکانیپنله
.دڕ مدهندیسەهرگیبهیبێھیواییوجهیشوورهبن وسینهده

.یچداویبدووکیدڵبدناونڵێدیچداوهده.کدوڵندهڵێدیدڵدیدایکدهده.جدۆشدێدننمزیداتروهردهسدەانھدهسدەیھهسدەانھهوهسدێحرینهنگیپدنلدهئاھهکو، بهکانھاتوونهتینوانەاکاویلێوتکانیاوهگوڵیلهبۆسووره
.کوڵنرلهکانھهجۆشن کانیاوهرلهکانھهسەهڵێیدڵیپێکراون ھهده
ینجدهسدەیپهھهزتبۆتدهحده.گر شئدارامیپێددهپدهوکۆریکۆرپدهنێدوبد هی ێنندهسدااڵندهک کۆندهیدهنبدهیددهیچداودهسەێرهیئه،گرشهگهڵێنیگش کییوکوڕانلهبهزتبۆتهحهورانهئامێدیدەیبێدادیدهله
.رانیکوردگیانیحاشاکهربۆتهگن گنبهتهالوکبوونهبۆیه.،ۆوێنیدرش ووردگهکان لهالوکبێیه،ۆوێنودڵیدڵدارهگهلهاڵوهکانتێکهنیارهەه
.ڕوۆێنێیپاسداردهقسوورهاڵیبیریسوپایبهوقهپۆلهرشهوھهپۆلیھێناوهرزێنێ تیپتیپشهلهناویدەدهوھهیپێیهتۆفان گرمهقامیشلووبۆتهریاییادتلهده

.یجیهانردیدهبهنهۆهقیب دهرچاویرهبهرمانداوێنهنوھهبووشتیشکیبوونوھهشباوهنوباوهکهقدهرئاسمانیشینیمانیکوردشهکانیبهزەکهشونهرهورهکانسینگیھهوبریسکهیپێیهبریسکه
.ھاریجوانیھاتیبهشمیدهزی هگه.... ئاهھێمایۆوێنیتۆیهزانیاللهۆۆده.روێنێدهزی هوگهرۆاکیپاکوبێنازاللهسهولهیپێیهرێینه

.بجهڵهکدووچاویکیییھهروهوزھهوز سهدائی سه.رزێکهروهیھهجیهانهوھاریئهبه.ھیدیشهئهھارهیادتبه
..وزسهمیشهوزوھهن سهرویڤییهلکیسهکپهکشاڵیشێخیپیران وهیباران وهپسەهکرهسراویچوارچرا وهاڵوهاڵیگوڵیھهکگهوزوهسه
؛ڕوووچاویکانیراگرتووهنگیبهورهدڵیتۆویاللهبهکچۆنکوێسەانیکوردسەانپنوه

.ھیدیشهئه.وینیکانییئهکهشهچاورهسوورهگر ماسییهڕیدارادهنێودڵیپنباوهکوردیشیادتله
کوردسەانوکورد





 
 

 
                                 Page : 14  May : 2012                                                                                      کوردیی2172ردانیجۆزه14:یرهپهال   

 
 

 .'' نێو '' و '' ناو '' ی  ی وشه ڕاڤه                                                                   
 

سۆران.س.ح 
 ورهناویکوردسەانیگهبه

ھیدوامبدهم کدهکدهشدهزمدانیکدوردیداپێشدکهلدهووشدانهتبدهبارهکەانسدهیدهپدێشد  راڤهڵدهداھهوهرهلیسدهگهکداربردنیوشدهبدهچونزەرجار له
 :وهرنهبیریبهرنالهگهن ئهچاویبکهشرهرپێەانگونجاوبو ئێوهگهئه
نێدوتدهھاتوهوهزمدانیفارسدیهنداڵێ لدهبۆیده".ندام"بدهوبدوهوهنێدوزمدانیفارسدیهتهچووشدهدا کهبیدهیقاره"اس "یمانوشهمانایھه"ناو"یوشه

داووشدانهزەرلده چدونلده"ندام"بدهفارسدیدابدوهکیشلدهبۆیده.زاندر دراوتردهسد لێندهرودهمۆرتربهکۆنەر سهزمانیکوردی چونزمانیکوردیبه
"ی،وشدهگدهله"نداو"یاڵموشدهبده.وھەدد"ۆدام=ۆداو" "دام=داو"ک وه"م"بدهبدوه"و" پیەدینێدوزمدانیفارسدیتدهچوونهوهزمانیکوردیهلهکه
 .شنیجیاوازبنووسرێنچهبهوپێویسەهیهتۆفیریھهدا یفارسیده"میان"یمانوشهمانایھه که"نێو
 :مبهناودهگاەەیانکردوه رهوهه"ناو"یوشهله کهووشانهداھێندێکلهلێره
 .دناووھەد به(ناویکوڕ) گومناو ۆۆشناو ناوۆاس(بقهله)بان  رێ ناوناسناو ناو
 :گاەەیانکردوه رهوهه"نێو"یوشهلهی کهووشانهشھێنذیکلهمهئه
 . نێوان نێوما،وھەد(وهنێوه)زێڵ نێوه(رنەهسه)ندهرەک نێوهنێوه
 .بن،نهونابێلێمانتێکهیهتۆفیریانھهدافره"نێو"یوشهکتهله "ناو"یوشهبیرمانبێ کهلهکورتیپێویسەهکوردیوبهبه

 
 2112یمهشهره-تاران

 

 : '' خانم'' و '' خان '' ی  ی وشه راڤه                                                                

سۆران.س.ح

 
 :بێھێیاووردبینرانیۆوێنهرنجیسهیجێگهھیوامبهکهم کهدهشکهپێش"ۆان "و"ۆان"یوشهبهتبارهسهناسیەانزمانباسێکیدالێره
بدوونیزا،کدهزاندین دهشمدهئه.بدوهداکانیشمغوولدهنگریسدیاڵتیسدەهدهەێدرلدهرچاوبدهیکیمداوهورهگدهکوردسەانیوهداۆهبهچون .وهکوردیهزمانینێوتهھاتوهکه مغوولیهکییهوشه"ۆان"یوشهدا تڕهبنهله

 .کوردیزمانینێوتهھاتوهڵوارۆهبهفارسیشوتورکیوبیقارهیوشهکوهرھه-پێنێسهدهدایوس دهبنلیگهزمانینێوھێنێەهدهزا،اڵتیسەهدهلیگهوشهئایینی ورامیاری
یڵیفددهۆهئداۆرینوگرتدوهەدددایبهکدهمغدوولۆدانیھوالکددۆردەەان ئدهڵیفدهۆهبدابپیریۆددانینگی چدهکوه بدوهنێریندهمرەڤددیرزیبدهیپایدهوپللدهرێدد  ی(پاشدکۆ)پاشدگردا مغدوولیزمددانیلده"ۆدان"یوشده
 ".قائان"کوه بوهزەرشیاندیکهی(بقهله)رێ ناوکانمغووله.کردوهپاکەاوبباسیقهیماڵهبنه
 .تئافرهبۆ"ێیانبه"یوشهوبر دهکاربهنێرینهبۆ"بێی=گبه"یوشهداتورکیلهکوه.بوهتانئافرهی(بقهله)رێ ناویش"ۆان "یوشه
کانیپارچدهواویتدهلدهربیوبدهوشد وهبنهزەرشدنیچهبدهوهڵدهوهھهلده مغوولیدهکییهوشده"ۆدان"یوشدهکدرد پدێمئامداەهکوهرھده:ه"ۆدان "و"ۆدان"وشدهیراڤهکه کهباسهیرهوهتهکاکڵیرسهدێمهدالێره

ردارسدهاڵن؛ردهئدهۆداندحمدهئهۆداناڵن؛ردهئدهۆدانمانوڵیئدهرۆان؛دبدهڕانکامدهبەلسی ۆانفرهشهکوهوێنهبۆ براوهکاربهوانئهیماڵهبنهینێرینهوماقوو،پیاوی(بقهله)رێ ناوکوه ورهگهکوردسەانی
ۆددانلیقددهمددهحهدارەەدان؛ووێنددهۆددانشدیدڕهمهحهک؛.د.کرگریبددهزیددریوهقددازییفیسدهۆددانینحوسددهمدهحهق ؛سددهۆددانددینیفهسدهردارسددهۆوراسددان؛لددهقووچدان ۆددانشددیدرهردارسدهمددوکری؛ۆددانزی قده
)کوردسدەانیۆدان فرهماشدهکوه.بدوهۆدانیماڵدهبنهلدهبڵدێ بداکده بدراوهکداربدهماقوو،زەرتیئافرهبۆرھهوهڵهوهھهلهکوردسەان له"ۆان "یوشه.دیکهرێ داریسیکهدانسهوبانهۆانمهحهڵباۆی گه
 .دیکهناوداریوماقوو،تیئافرهدانسهبهودممهمحهقازیواپێشهۆێ انیۆان میناجاف؛ۆان قادله؛کردوهدروس تورجانییزانسەگهکهچکۆلهۆانمهیاۆان نیساءنوور؛(اڵنردهئهسەوورهمه
شدیاویی(بقدهله)رێ نداویانزوربدهش دیکدهلیتگدهئافرهاڵمبده.بدوهئینگلیسدی"یددیله"یوشدهکوهشدەێکی براوهکاربهماقوو،رهھهلیتگهئافرهبۆۆان یوشه ورهگهکوردسەانییجێگهزەرلهوت  کوهرھه

 .ھەدودادهپوور   میمکهباجی ۆات ۆاتوون  ۆاتویای :کوه بوهۆۆیان
داندیرنجسدهبدهاڵمبده....وسدەنانبێیۆدانممریده؛"قیبندهۆدانفسدهحه"کوه ھێندراوهکاربده"ۆدان"یوشدهت ئدافرهبدۆجارھێندێککوردی زمانینێوتهھاتوهوهتورکیهزمانیله"گبه"یوشهکهپاشانله
لدهکدر دهئایدابڵدێ باشده یدهبیرەکهمئدهزەرتدریلماندنیسدهبدۆ.شدیاوترهتدانئافرهکدوردیی(بقدهله)رێ نداوبدۆوهناسدیهزمدانیروانگدهله"ۆاتو"یا"ۆان "یوشهرھهمنوڕایبیربه وهرهسهییهشرەڤهوئه

 .رێ دارهوئهشیاوییدیکهشەێکییارێ بهۆاتوونییاۆان باشیانی به"ڵێندهرھهیهرسەهمئهباتیلهئێسەاشب ان وا !"ۆانباشیانی به"بڵێینوینبکهواڵپرسیھهتێکئافره
.بدوهۆدان لدهقادهمێدردیوکدوردزنیمدهلیمرەڤگدهلدهکێکیدهکدهجداف پاشداقوسمانرێ داروێنهبۆ بوهنێرینهبۆتورکیرزیبهفرهرێ ناوی"پاشا"یوشه:مبکهئاماەهشمانهبهدا تهبابهمئهراوێ یپهلهبا

بدهپیداوبدۆش "ئاەدا"یوشده.نێریندهبدۆتورکیدهرێ نداوینددیش فهئهیوشده(.مێدردپیره)گبدهتۆفیدقسدەاماموهکورد زنیمهوانیوێیهوێنهبۆ براوهکاربهپیاوانرێ ناویکوه تورکیهویشئهکهگ بهپاشکوی
"کد ورهگده"ڵدێندهپێدیداکدوردیزمدانییزاراوهھێنددێکلدهکردبێ ندهشویتقهکهتێکئافرهرێ ناویبهتبارهسه.ۆانێریڤهدهلهش مامهنیسهرهھۆزیرەکیسهش مامهئاەاینیارهقهرێ دارکوهبر  کارده
(کد ورهگده)بداشیانی بده"بڵدێنمبیسدەوهنهتقدهداکدوردنێدولدهاڵمبده "ئێلی ابێد (ک ورهگده=مدیس)بداشیانی بده"ڵدێندهکانئینگلیسدیهوێندهبدۆ.ربگدرنوهلێڵکیکهمێدیاکاندا لهمدیوهنهھێشااڵمبه.

وجدوامێریزنی مدهمێرۆاسدی ویسدەی ۆۆشهی(پێشدکو)پێشدگرکوه کوردیدهنیسدهرهکییهوشدهکدهیدش "کداک"یوشده"!!!ۆدانندازدار"ڵێندهجێگهھێندێکلهیانازدارۆاتویاۆان نازدارڵێندهرھه"نازدار
".رزگارکاک"کوهن یکی وتیبرایهدروشمیوساکارن بهرهزەرشنیچهبهیا.ۆاتوزینو"ممهکاکه"؛"ییکاکه"ئایینی"سلێمانی؛دیحمهئهکاک"کوهبر  دهکاربهنێرینهرێ ی
 
ن گیاره:رچاوهسه
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 بۆ مناڵ  ترسیداره مه فیزۆن له ته                                                            

 
وییدهفی ەنڕێگایهلدهتهزەرییروردنیسدیهوتووهرودهنوێددادهیپ یشدكیوهتوێییندهملدهً  السدودبێد بدهبداشوبهزەرشدەیفێریوهیهوڕێگهتوانێ لهمنا،دهوهتێدایهباشیزانسەنییرنامهفی ەنبهلهتهندهرچهھه
:مھۆوارانهرئهبهبچوكلهبۆمناڵیترسیدارهمه

 
فی ەنبكدداتولددهتهیریزەرسددهوییددهرمنددا،بددۆماوهگددهئهریخسددەووهدهزانسددەییوهتوێییندده,زەروییهشددێوهمنددا،بهوێشددیزیددادوردنی-7
ۆدواتووێشدیزەردهیدهوهفی ەنهلهتهالییاڵیۆدهبێئاگایدداودهوالدههوداتئدفی ەندهلدهتهیریوشدداۆدواردنبخدواتواتێد سده،ئهگهله

 .واتزیادده
ھۆیشبددهوشددەهمڕهئددهوروومامۆسددەاوھاوڕێكددانیودداتبددۆچددواردهدروسدد دهورهگددهوییهشوێشددهمددهئهوددهجێنابددهوشددەیڕهوتنیروددهده-2
 .فی ەندالهتهزێ لهبهدادهوهیهجێوههنابیرنامهبهیروردنیسه
شوالدهمدهئهوهفی ەندهلهنتهالیدهلدهۆشدكردنیبهھۆیبدهبیدانییرنامدهبهیروردنیتوسدهً  ووالتیالیدهوۆمهولەدوریمنا،لدهالدانی-3

 .ۆۆییڵگهوۆمهیرنامهبهلهوهێەهوبێ ودوربكهبیانیانهرنامهوبهئهواتزیاترھۆگریمنا،ده
 .وەێبخانهردانكردنیوەێبوسهیوهۆوێندنهلهوهوێەهواتدوربكهمنا،دهفی ەنوالهلهته-4
 . ەنهفیلهتهالییاڵیۆهمیشهھهیوهئهھۆیدابهقوتابخانهوێ لهوهردهمێشكیدادهالوازلهوییهنیشانه-5
.وهفی ەنهلهتهجیاوازییرنامهبهیروردنیسهھۆیبهۆێ انییوێشهدروسەكردنی-2

 
ودردزیداترفی ەنیشدیلهتهیریرسدهگدهئه,یقوتابخاندهوانیرودهئهجێكردنیدابنێد بدۆجێبدهتدریوانیوواتدهوهفی ەندهلهدیارتهنیشدێ بدهواەمێرێد زیداتردانهمندا،لدهدوربێ پێویسدەهبهمنیشانانهلهیوهبۆئه
.وش ڕهبهتیسایهنوهمۆاوهكوببێەهتاوه,.بكاتۆۆییڵگهوۆمهوانییهوڕەشبیریزانسەیرنامهبهیریسه


  ن کانتاندا بکه ڵ منداڵه گه له  وستانهروون در ی ده ڵه مامه                                             

وەردەروەپۆیھەەێبەباوكدو یداەیدروسەەڵەماممەدواجارئەون ەبكاندایوانڵەمناە،گەلیرونەدەڵەیمامنۆباووانب اننچوكانیداەیوەئۆبیرونەدیەگارۆئامكەوووڕەنەیۆەد،ۆاەپان داەتەبابمەل
فسوسەئمەاڵب ەوتووەشكێپرەزانس زاویەۆلەونەتەوەیوەئە،گەلان یوانەڵەزاریباشیكێاندنەیگێپ
یابیەانیوانڵەمناە،گەل یوداباوكەیانیرونەدوندروس ەتەڵەیمامویەنەیوەنگدانەردایووردەیگەڵمۆوەل
وكانیداەیوەئیوایھەب یووردیزمانرەسەمێنبگیرەویزانس یوێپەبمەتەبابمەئەوەیەنگۆسوەلۆیەب ەیەھ

.ربگرنەوێلیسودوەوەننێخویباووانب

.نەبكیاریوانەانداڵەمناە،گەلەبووشیمەویوەیەماوۆبرەگەئ ێەڕەمووەھ: مەویە
.نەبكیڤیتیماشاەتەوەكێوپبگرن ێئامەلوانەانڵەمنا: مەدوو
.نەبكانیماچ ێەڕەمووەھ: مێیەس

.نەبكانیتڵەواڕوووۆسارڕیسفەو: مەچوار
.نەبكانیھاوواروانداەوگرانقورسەوارەل: مەنجێپ
.نەبكەشانۆبانیقی: مەشەش
.نۆخیبەوەكێوپنەۆواردندروس بكدایوەریەە،گەل: مەوتەح
.نەبكەقسوانەانڵەمناە،گەلنەبدڵوەبگرن ھلیسجەتەل گوەیوەئیگاێجەللداێمبۆتۆئەل: مەشەەھ
.لنێبشانیقاچونەبكداەڵگەلانیاری: مۆیەن
.ننێبخولقۆبانییدارێچیواتونەباسبكیناوینەكێپەینووەەوەكێپ: مەیەد
.نەبرەادیپەبدایوەریەە،گەل: مەیەازدی

.انداەیوەوتنەۆیەووریرگاەدانیتانداەوەالجەسەبكوتنیودابنوسنۆبانەیسەانیوەشۆۆوەزدارانۆسەیسەڕ: مەیەدوازد
.نڵێبە،تەمیوەریەۆبونەبكەناڵمنایاریەوەكێپ: مەیەازدیس

.نەدەدێپانیب انگرنگەیوەئۆبن ۆنانبخوانەانداڵەمناە،گەلەوەرەدەلكجارێندەھ: مەیەچوارد
.وانەانداڵەمنایووەڕل ێزمانەانبرەسەل” ێیوەدش ۆۆ“ەیباوشوامەردەبوەشیمەھ: مەیەپازد

یفارسیەیموفقیارۆڤگ:ەرچاوەس
ھوانسادانئا:یفارسۆبیرانێرگەو
ییبجههڵھهرەقوم:ڤەیرچەپوههییفارسله
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   ى ئاو بده وه خواردنه  كاتى خواردندا زیاتر گرنگى به له                                                        

 
ندروسد وگدوڕانىسەنیشدانكردنىۆدۆراوىتهردهسدهداتلهھدانىمدرەڤده چونكهۆشهمىۆواردنداسوودبهلەهگهىئاولهوهۆواردنه وهوردووهیپ یشكىئاشكراىوهنوێەرینلێكۆلینه

 .واتواندهۆۆشیهوىونهلهقهرگرىلهشبهمهئهفەارىۆواردن وهڕه
مهواتىۆواردنىەهىلهومنداالنهئه وهریخسەووهدهنجامدراوهمریكىئهىئه"ئۆریگون"نكۆىزالهمدوایهبهوهوهوهلێكۆلینه

واتىىلدهومندااڵندهچاوئدهوات لدهزرهوۆهرۆواردنىبرێكىزورىمیوهبهنهبهنادهوازیاترپه ئهوهۆۆنهۆۆراودائاوده
 .وهۆۆنهدهوانگازیهوهۆواردنداۆواردنه

23تا79ننێوانمهنجىتهواروگهرزهھه21رسهمیانلهوه یهنجامدایانئهوهدووواتىجیاوازدادووتاقیكردنهرانلهتوێیه
 .نجامدراوهساڵیئه
وهسەنیشانكردنىڕەلىۆواردنهلدهگه لهنجامدراوهئهساڵی5تا3ننێوانمهمندالىته15رسهمیشلهىدووهوهتاقیكردنه

 .وهنمندااڵنهالیهوارھێنانىلهتىبهلچونیهگهواندا لهۆۆراویهمهواتىۆواردنىەهلهوهوانیهمووجۆرهھهبه
شدازیداترمهلئهگهلۆواردندا لهگهورلهرزىشهوىبهیهرێیهوانىپێكهاتوولهگازیهوهوارھێنانىۆواردنهبهئاگاداربنلهن وهوهرانئامۆەگارىمندااڵنىبچووكدهوۆتایداتوێیهله

     .واتزرهوۆهنىمیوهندروس وزیاترۆواردسەنیشانكردنىۆۆراوىتهدهداتلهھانىمنداالندهوانوهگرنگهھۆوارهلهوێكهیهواتىۆواردندا چونكهىئاوبدرێ لهوهۆواردنهگرنگىبه
 

  ینێت گه كانى دڵ ده رمانه فه  ك زیان به خوله 31ى  كێشانى سست بۆ ماوه ره جگه                                           
 
ھۆىزیانبێەهك دهۆوله31ىىن یكهوێشانىۆاووسس بۆماوهرهجگه وهوتووهروهىپ یشكیدادهوىتازهیهوهىلێكۆلینهمیانهله
 .باتناودهوانىۆوێنلهمۆلۆلهوانىد، وهرمانهفهكلهیهەمارهیاندنبهگه
شمه زیادلهیهھهوهوانهرهقبوونىۆوێنبهڕهوىگرنگىبهندیهیوهپهوێشانهرهجگهمجۆرهت ئهوسهلئهرقئهوالىئاەانسیشهپێیھهبه

 .وهواتهىمێش دهڵەهوانىد،وجهمرەڤتووشیوێشه
كىسدیۆۆلدهىن یكدهناوبدۆمدادهوێشانىسس وناوبدهرهجگه"لێنمریكىدهىئه"نیۆیۆرك"زانكۆىلهوهوهىلێكۆلینهبنكهرانلهتوێیه
كوێشددانهرهمووجگددهوھدهوێشددانهرهجگهمجددۆرهمدرەڤۆددۆىلدهسددەهپێویھێنێد  بۆیددهدهوهدواىۆۆیددهندروسدەىبددهىتهنددینوێشددهچه

 .وهدووربخاته
 

 ن كه ندروستى مرۆڤ ده ته  رگرى له ى به و پێكهاتانه ئه                                                         
 
وىچاالویدانلدهریدهواریگهن ودهواتھدهزرهوۆدهندینجدۆرىمیدوهچهوهن وهدهوهبهئاماەهىتازهوهوىزەرىلێكۆلینهیهەماره
 .یهوانداھهوانوڤایرەسهتىوردنىمیكرەبهدەایه

ىپێكهاتدهنددیانبدهمهولهھۆىدهقالددا بدهلپرتهگدهوزلهسدێووپیدازوچداىسدهلدهودهریهھه"لێنمریكایدهتیمىزانایانىئه
 .ڵەهترسیجهىمهوهمكردنهووهومیكرەبوڤایرەسانهدەىئهسەهپاراسەنىجهبیننلهشەى ڕەلێكىگرن دهسرو
ناوچاىلهوه"روتین"ىناسراونبهۆۆراویانهرچاوهمسهپێكهاتووىئهمریكىئاشكرایانكرد وهىئه"ھارفۆرد"زانكۆىرانلهتوێیه
 .گرندهڵەهڕوودانىجهله رێگهیهداھهشوزوڕهسه
ى"روتدین"ى پێكهاتدهودهوهپێیلێكۆلینهبده.ىمێشد ڵەدهوانىد،وجهرگرىودردندەىوێشدهبدۆبدهوىچاالودهھارێگایهروهھه

 .وانرهقبوونىۆوێنبهىۆوێنوڕهڵەهتىجهحالهگرتنلهواتبۆرێگهسروشەىوارده
ترسدیمهرگرىوردندىلدهربدهسدهلهیدهرىھهزەرتدرینواریگده"روتدین"ىپێكهاتهوهوتووهروهبۆیاندهىسروشەى وهپێكهاته511ىىن یكهوهشیكردنهڵساونبهرانھهتوێیهجێیباسه

.ڵەهجه


 كات ى قۆلۆن ده نجه ترسی شێرپه مه  سێو پارێزگارى له                                                               

 .نۆلۆقىنجهرپهێشتووشبوونبهیترسمهداتلهدهەڤپاراسەنىمرتىارمهی وێتىسربهشهووهی ۆواردنىموتووهروهدهدایكیمرىئهتازهوىهیوهنهیلۆكێلىانهیمله
 نۆلۆقىنجهرپهێدادەىشسەهناوجهلهكهیكهاتهێپنانىێمهرھهبهلههیگرنگىھهكىێلە رواندهیوسۆنەىئئهندىبهمهولهدهىۆھبهوێتىسربهشهووهیۆواردنىموهوهنهیلۆكێلێیپبه
 .هینجهرپهێمشبهوونتووشبیترسمهرگرىوردنلهبهلههیھهیشیچاالووىهیگرنگوه
تبهیتا به ێبدهنۆلۆندروسەىقرتهسهلهانیجابیئوىهیرگهیواروهۆشهسوودبهیومادهیسروشەىكهاتهێپرھاۆوىجرهسهوىهیرچاوهسهوێسىوهیمدا وهوهبهیشئاماەهوهوهنهیلۆكێل

".نول یهیلۆب"و"نیكەیپ"ىماده
کوردسەانتیڤی:رچاوهسه
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 .  وه نیگای ناودارانه گۆشه  ت له سیاسه                                                    
 

شوانزاره
 

 
 «ڤۆڵتێر» .  كی زۆری داگیركردووه كاندا، پانتاییه ھۆشی الوازه  ، له تاندنه ڵه ڵخه ھهری  ت ھونه سیاسه*  

 «بۆل كراون » .  ت نییه ك سیاسه یه موو قسه اڵم ھه ، به یه تێك قسه موو سیاسه ھه* 

  «ناپلیۆن » . ناچڵی وازی لێبهێنیت  یت و به ستی پێبكه ده  كه  یه وه تدا، ئه بارترین شت له سیاسه ناله* 

 «ڤالیری» .گرنگن بۆیان   كه  وه بكۆڵنه  و شتانه ی له وه ڵكی بۆ ئه خه  ، ڕێ نادات به رێكه ت ھونه سیاسه* 

 «بسمارك » . سنووری توانادا   له  ری كاركردنه ت، ھونه سیاسه* 

 »  فردریك نیتشه» . دوژمن  بێت به ی دهی تریش كه شه ھێنن و به كارده شێكی به ، به وه شه دوو به  كات به ت، مرۆڤ ده سیاسه* 

 «ر  ھیتله» . دار  تمه سیاسه  ببم به  من خۆم بڕیارم دا ، كه* 

 «ت  ڵمه تیف ھه له» ..! كاندا سوتابێ بارووتی وتاری سیاسییه  م بێ ، له كه ترسم نیشتمانه رمێك دێ ، ده ئای بۆنی ته* 

 كانی ی ھۆیه وه دات، دوای تریش توانای لێكدانه ینێ یا مانگێكی تر یا ساڵێكی تر چی ڕووده سبه  كهتوانای پێشبینی كردن،   له  ت بریتییه سیاسه* 

 «رچڵ  چه» . دی ھاتنه ر نه گه ، ئه و پێشبینییانه دیی ئه ھاتنه نه

  كه شتییه توانێت كه ر خۆشی ده و ھه ئه  یت ، كه كات بڕوای پێبكه وات لێده  وه كات ، دوای ئه كان دروست ده پۆله شه  كه  یه سه و كه دار ئه تمه سیاسه* 

 «ڤۆڵتێر » . رێت  و ڕۆخی دڵنیایی به ره به

 «م ستید  ولیه» . رزێ  له رێكی سیاسیدا ده م نووسه رده به  كان ، له یتانه ی شه ڵه رۆكی كۆمه سه* 

 .  دا ھیچ ڕووبارێكی لێ نییه و شوێنه رچی له گه وست كردنی پردێك، ئهدر  ن به ده ڵێن ئه كن ، به كو یه موو شوێنێكدا وه ھه  داران له تمه سیاسه* 

 «نیكیتا خرۆشۆف » 

 »  نه یوسف كه» . ھاوڕاتن   بێت كه نه  وانه نها ئه ، ته  تدا ھاوڕێت نییه سیاسه  تۆ له* 

 «بسمارك » .   ره ڵكو ھونه ، به  ت زانیاری نییه سیاسه* 

 «رستالیس  ئه» . داری جیهان تمه ترین سیاسه وره گه  توانێت ببێت به تاری خۆی بگۆڕێت، دهف وشت و ڕه ر فێڵباز ڕه گه ئه* 

 «م  نی دووه سه حه» . ر چووبێ  سه ر كاتیشی به گه ھا ئه روه ، ھه خشه زیان به  وه یته ی بكه كه ره ی پێبگات به وه ر پێش ئه گه ، ئه  ك كشتوكاڵه ت وه سیاسه*

 «سۆزان كۆ ئیلیام » . ربگریت نگی وه تی بێ ده سیاسه  توانیت سوود له ناكۆكی، ده  له  وه تنه و بۆ دووركه*

 «.  ره تیش تا سه دۆستایه  ، نه ره تی تا سه دوژمنایه  تدا نه سیاسه  له» : شڵێن ده* 

 ن گیاره
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 گری نانت  ناداتێ   ڵتا  ئه گه  برسا بمری له  له

 س   پێی  ئه وێرێ موو  که ھه   اڵته سه درۆ   بێ  ده

 لبژێره دایکی باش ھه  داری  باش  و کچ  له  ترێ  له 

 کات ری خۆی ئه رمانی سه ر بێت ده رمانکه ده  ڵ که چه که

 که  وشك  بێت  ته حمه ک   که  ئاوی  پێدا بروات  زه یه جۆگه

 نگینه جێی  خۆی  سه  رد  له  به

 انهرمانی ژی ری   دڵسۆز  ، ده براده

 کتێبی  به  نرخ  له   سامان  باشتره

 کوژێته وه ئاگر  به   ئاوی   پیسیش   ده

 مناڵ    یان  له    شێت    ببیسه   یان  له    قسه

 بۆ   خۆی  ریشی   نیه  به   کۆسه پێده که نێت

 ست   لێ     نادرێت ک  ده یه    پڵه  به چه

 یدا  دیاره که ھاره به  ساڵی   خۆش  له  

 ی   خۆشه له م  تا  قووڵ  بێت  مهگۆ

 ر گوڵ نیت دڕکیش مه گه ئه

 ژان  رت بێته سه  گره ش  گوێ ڕامه نده وه گرن، ئه ڵێ  گوێت لێ نه مه  نده  وه ئه

 ده فیرۆ مه  کاتت به  واته ، که  ردی کات دروست کراوه به  ی ژیان له بناخه

 ی  ڕێسێت ئه  ریش   بێت کلکی  که شی ڕێس  بێت به  شی  ڕێس ته ته

 بێت یزانێت  و  پیاو  فێری   ده ژن  ده   رێکه ویستی  ھونه خۆشه

 شووتی دا سپی یه  نها له ،ته شه موو شتێکدا ڕه ھه  ختی له به

 قێ ته دڵی   ئه   وه ه..  .....  ڵێت   به قومارچی  دۆڕاو  نه

 کات ن  ئه وێ شه و  له بێت ئه  وه  که ر کوێیه ھه  با  له 

 کات وێکیش  بێ، شوێنی  خۆی خۆش ئه بۆ  شه بزن 

 د    به    ئاشکرا     خۆشه ممه بانگی      محه

 سۆر  کمه      خۆری   بۆ   چه ماڵی    نه

 بری    خۆی قه   چێته س  ده ر  که ھه 

 باری جااۆ ده  ر قبوڵ  بوایه ر دوعاى  که گه

 کڕیزی    دایه کگرتوویی  و  یه یه  ھێز  له  

 کوێت بوو؟  قیر له ند پیرۆزت بێت ،فه مه هوڵ ده

 
زەرپۆس ریشارهماڵپه
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حمانیوریاره

وۆییوۆدێنیئاسدەلدهرزشدهموهئدهیکدان...وینگرھدهفه یتهیداڵمدهۆک یاسدیسهییدرگهیکارسدە بدهبووهوھه،فوتباییاریزملهحهشهیمھه درمیبتاوهوهله
لددهکێددەەرکددهکمددنبدووهوهیکددهیدیرەمددنوزیکانئاواتدهنیسددەەریوشهۆوۆنیترورهگددهلدهکێکهیددیکددات درمیددبوه.کدردوهکاندددارهۆراوجۆجگددهڵمدهۆکیوهرهده
.وهنددهبهیوبوهنددهڵێببیددقرهیئددهیوسددروودێبددوهسددەهدهبددهانیکوردسددەانیاڵئدداکددهنینددیداببیددیوهتددهونهێنیکیئاسددەکوردسددەانلددهیبددیاردهڵھددهیمددیتکدانەهەر

لددهرەزیکێشددبهیربوونبهسددەهودهامیددپددهکڵێددمددهۆکیگددرڵھددهۆیۆددداییددوهتددهونهێنیاڵبددایکێنەێمۆرنددۆتوتنلددهرکددهدهوکوردسددەانیبددیاردهڵھددهیمددیتیبوونھدده
یزووئدارهێن سدمدهتهیدییاێدرربدهگدهئهکده ڵدێتدوان بدهیکههییراسدە.ێشدابۆکێتدانداوهێمپلدهیشدینمهتهیییاێدربهنگهرهکهکوردهیکەڤێمریمنیکانونهۆه
یزهەریدپوەدروورهسدەهوھهئده.بدووهکاندداهییوهتدهونهێنئاسەهلهییوتوورکهسهکوردسەانبهڵیفوتبایمیتیەنیدشهیمھهانیکهی وههییاینڵدبهێمبووبورهگه
 .هیناشوهانهێنگوله راوردناکربهکهیدیکێشە یھ،گهلهکا دهێپیسەھهنسانیئداڵفوتباییوهتهونهێنیکێبوارلهوردسەانکیاڵئایکردنڵوھهبیقرهیئهیسروودیمارشیدانێلیکاتلهکه
کدوردلدهیوپرسدتهییدوجوودمهیوهرزبووندهبه.نێبدیدوهکنیرۆدهنیندیبدهوهێدپانیونۆدهرهەزیکێناڵسداکدهیشدانهھاوبهزووهوئامانجوئدارهوئهێچرمانالدهسهلهیتھامهنهیربهێسکهیرۆهوردهموردهکهس دهھه

یتداکیکدێمنیدیوهتدهنهینددھهرهیمالوالئدهێبدیکێر ئاواتھاوچهییووێمیییاێدربهکانداهییهانیجرزهبهدانهیمهلهییایجوەراف-ییوهتهنه-یاسیسیکهیکههیککوردوهیوتنرکهدهوییوهتهونهێنیکاناڵبائاسەه
 .بوومدایربوونبهسەهدهڵیوھهولهوهیدوههێیپزمەریپیوننۆهمهتهیییاێدربهکهکوردبووه

،گدهلهێرکبدهێکلدهمدهیمتئدهیناندهێقڵەدروورۆویوتنرکهوسدهنیسدەلهفهیندههیندالچهینەێمۆرندۆکتوهیدیوهتهونهێنیاڵبایکێئاسەکوردسەانلهڵیفوتبایمیتیوتنرکهح وورودهکه ڵێتوان بدهوههییراشکاوبه
ینۆددددداوهیتدددددرێدوورودرکێلگددددده یکێناڵسددالدهکدداێتاناڵویبدیاردهڵھده
یکێتداکرھدهۆبدایراسدەلهانن ۆیۆ یانیددددددکییرروهوسددددددهۆییۆربهسدددددده
یکێناڵسدداکددهندددوویزیکهیددوهتددهنه کوکدددددددددوردوهەڤکمددددددددرکددددددددوردوه

یکهییدددددددنگیکدددددددات گرباتدهۆددددددده داۆیددۆیواکددانرهمافددهندداوێپلددهرهەز
ییرگددددهیکارێتددددواندهکددددههیددددھدددده ینددهێموکددهینانددهێقڵۆوییتهیسدداکه
ککددددددددوردوهیروونددددددددهیۆهیدددددددبا یبدددددوارلدددددهیڤیتزهۆپدددددۆیوۆراسددددەه
ێلددیحاشدداۆیۆددییووێددمیددییاێدر بددهتبددهیتابهکددهبددووهکهیددوهتددهنه

کوردسەانبداسیکاناوازهیجپارچه لدددهکهیدددرەزلدددهکدددهسدددەاێئ.کدددراوه
نهیداللدهییوهتهنهیوسرووداڵئا کوهیکددوردیمدداێھیوهرزکردنددهوبدده
کدهنگدهیگررەز  ریگدهێپیشێپ وهکوردسدەانهیکانرکراوهیداگتههڵوده

یمێرھددددهیتحکوومددددهیلددددوتفبدددده کوردسدەاندوورلدهیکدهیدیکێتاڵوله
یبددددددیاردهڵھددددددهڵیفوتبددددددایمددددددیت کوردسددەان یباشددوورلددهوهکوردسدانه
نیسدەلهفهیتداڵولهداییوهتهونهێن یسدددمرهیکێنەێمۆرندددۆتکوردسدددەانلددده
ییوتوورکهسددهبدهدایددهانیجیگدهێپ نۆدداوهیکێتدداناڵویمددیرترامبددهبهلدده
یکێنێرشدوھدهکدوردلهۆبییوهتهنه یانیشددددددایکددددددێوەروور وکددددددهردهده
،فوتبددایکانهییدهانیجدانددهیمدهلده  یجبوورندمدهەریئ.ێنێدیدبهادایدن

وبدهم ۆۆدییرزشدوه-یدیوهتدهنهیشوناسدینۆداوهایددنیکدهیدیکدڵمووۆدهکھدهوهشیمندکدووڵم بدهبکدهکدهیدیکدێتاڵولدهینگرهیدال یند،فوتبدایبدیاردهڵھدهیکدێمێتینککدوردۆداوهوهمۆۆدۆبکدهیوهئهۆیھدابه
ییرێمشدئدهریدبناۆودئاگداوهیکهیدوهێشدبده یدددهامی ێنەنددوئهایدەانیرۆم،گدهکوردسدەانلهیبدیاردهڵھدهییاریدکدهداییددوایەاندهەمرلده.بد دهگدرانڵدانید،شدحاۆۆمۆۆدیکدههڵفوتبایمدیتیشکسەانیوتنرکهسه
 !وهوتمهکهۆئاسسەاۆمامی«ئاوات»
 ۆوداقومرمبداڵێیب
 داورهگهیکێدانیمهله
 !ێبایدونینێپۆتیاری
 ن یکوردسەانببیمیت
 ؟!!ێرداببهلهیسووروجوانیکێکراس
 ب شیریپرەوکاتزئهیدیئ
 بیبکنتهۆنبمبهتمهتقهب قهشیشۆۆنه
 ێنێنامداێم تلهئه
 وهنمهێوانبخوئه،گهلهشیرتمنوشهبه
!!بیقرهیئهیرزبهیسروود

کوردسەانوکورد
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