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تەڵعەترابەر  
 

 :ئاشتی کۆمەاڵیەتی
 
،(7711 -7811ھۆۆبزتۆمۆا )بەدەگۆاتتۆائەفالتۆوونەوەوسۆۆکااتلەھەرکۆۆمەاڵیەتی،پەیمانیچەمکیدەبینینکۆمەاڵیەتی،ھزریمێژوویلەسەرنجدانبە
بەسۆەبارەتقسەوباسۆیزۆرتۆاینناسۆااون،کۆۆمەاڵیەتیپەیمۆانیفەیلەسۆوفانیبەھەرسۆێکیانکە(7111 - 7172رۆسۆۆجۆا جۆان)و(7171 -7762لۆۆ جۆۆن)

ژیۆانیقۆنۆاییلەدەکەنمۆاۆ گواسۆتنەوەیقۆنۆاییلەبۆا کەتیۆرییانەیئەوگانگتاینلەیەکێکەوھەڵگاتووەخۆیدالەکۆمەاڵیەتیژیانیرێکخستنیشێوازی
وە کۆمەڵگۆادالەبەرژیۆانیقۆنۆاییلەمۆاۆ ئەگەرچۆونکە.کۆمەڵگاداچوارچێوەیلەکۆمەاڵیەتیژیانیقۆناییبۆ(State of Nature)کۆمەڵگاوەلەبەر

قۆنۆاییلەئەوابووبێۆ ،خۆیۆدابەرژەوەنۆدییەکانیچوارچێۆوەیلەکادەیەکۆیھەمۆوووکادبێۆ خۆۆیئارەزووەکۆانیتێاکادنۆیبۆۆکاریتەنھابەیەریزیکائینێکی
نەتوانێۆ نەبێۆ دانپیانااوەکانۆدایاسۆاوعۆور لەچوارچێۆوەیودابنێۆ رەفتارەکۆانیوکۆادەوەبۆۆسۆنورکاتیشداھەمانلەوبیپارێزێ کەھەیەیاسایە ودەسەاڵتێکبەپێویستیکۆمەاڵیەتیداژیانی
 .کادووەلێوەباسیانکۆمەاڵیەتیپەیمانیچەمکیبیامەندانیکەئەوەیوە ،(ھەمووانلەدژیھەمووانشەڕی)وەستاندنیوکۆمەاڵیەتیئاشتیبەگەیشتنپێناولەئەمەشبکات،رەفتار
ژیۆانیپێکھێنۆانیلەدەکەنبەشۆداریئیتنۆیکەوەووەزیۆەەچینۆایەتی،وکۆۆمەاڵیەتیپۆێگەیمەزھەب،وئۆاینیلەڕوویجیۆاوازیکۆمەڵێۆکبنەمۆایلەسەرماۆڤەکانبووندا،بەکۆمەڵگاقۆناییلەچونکە

پێناسۆۆەلەئەمەشبکۆۆات،کۆۆۆمەاڵیەتیئاشۆۆتیوژیۆۆانپۆۆێکەوەزەمۆۆانەتیدەتوانێۆۆ جیاوازییۆۆانە،وئۆۆاڵۆزیبەمدرککۆۆادنوکۆۆۆمەاڵیەتیپەیمۆۆانیلەجۆرێۆۆکشێوەیەشۆۆدابەمدۆخێکۆۆیلەکۆمەاڵیەتیۆۆدا،
پۆزەتیۆ دیۆاردەیکۆمەڵێۆکئامۆادەییوبەرامۆەەرسۆیینەوەیوتونۆدوتیژیشۆێوەیلەنێگەتیڤەکاندیاردەییابیلەباتییەکەمانایەیبەودەکاتەوە،نزیکمانکۆمەاڵیەتیئاشتیچەمکیجەوھەرییەکەی

چۆونکە،(کۆمەاڵیەتیئاشتیوکۆمەاڵیەتیپەیمانی)ھەیەچەمکەکەداھەردوولەنێوانکەبکەیننزیکایەتییەبەوھەس دەتوانینلێاەوە.پێکەوەژیانوگەشەکادنوتەندروستیسەقامگیای،نمونەیلە
ھێۆۆزلۆۆژیکیوتێکۆدەداتتوانۆاییەوەوبەرژەوەنۆدیوھێۆزلەڕوویالیەنەکۆۆاننێۆوانتەرازوویودەکۆاتدروسۆ کۆۆمەاڵیەتیئاشۆتیلەسۆۆەرمەتاسۆیکۆۆمەاڵیەتی،پەیمۆانیلەالدانێۆکودەرچۆوونھەمۆوو
 .کاردەکەوێتە

کۆاد،باسۆمانپێشۆتاکەگواسۆتنەوەیەیئەولەنمۆونەیمێۆژووییەوە،گەشۆەکادنیقۆنایەکۆانیبەنیۆیەپەیوەسۆ بەتەنھۆاھەربێ ،کۆمەڵگایەکداھەرلەجاکۆمەاڵیەتیشئاشتیپاراستنیرەھەندەکانی
ویاسۆۆالەرێزگۆۆاتنئیۆۆاادەیھەروەھۆۆاجیاوازییەکۆۆان،قەۆۆوڵکادنیوپلۆۆۆرالیزملەرێزگۆۆاتنبۆۆۆبەھێۆزسیاسۆۆیئیاادەیەکۆۆینمۆۆونەیلە.ھەیەکۆمەڵگاکۆۆانەوەسیاسۆۆیئیۆۆاادەیبەپەیوەنۆۆدیزیۆۆاتابەڵکۆو
دەبێۆ کەبۆاوەڕەیبەوکۆارکادنومۆافەوەوئەر لەڕوویتاکەکۆاننێۆوانیەکسۆانیلەرێزگۆاتنویاسۆاحوکمەکۆانیبەکۆمەڵگادەسەاڵتداریوسیاسینوخەەیپابەندبوونیودادگاکانویاساسەروەری
دادگۆابەردەمۆیبۆۆداواکااوێۆکھەرراپێچکادنۆیلەبۆندەسۆتکااوەووەربگانبەھەنددادگاکانبییاریدەبێ جێەەجێکادندامودەزگاکانیوپۆلیسلێەکاێ ،چاوییە وە یاسادالەبەردەمکە ھەموو
خۆۆیسۆەردەمەکەیگۆڕانکارییەکۆانیوپێداویسۆتیبەدر بتوانێۆ کەھەیە،دیمۆوکااتیوکۆااوەدەسۆەاڵتێکیبەپێویسۆتیکۆۆمەاڵیەتیئاشۆتیپاراستنیچۆنھەروە خۆیدا،دیاریکااویماوەیولەکات
ئیاادەیەکۆیخۆاوەنیکۆمەاڵیەتیۆدا،ئاشۆتیپاراسۆتنیلەپێنۆاودەسۆەاڵتپێویسۆتەبەڕێوەبادنیشەوە،وحوکملەڕووی.بگاێ ئازادییەکانلەرێزوبێ خۆیجەماوەرەکەیخواستەکانیواڵمدەرەوەیوبکات
فااوانکادنۆیبۆۆپێویسۆتەسیاسیئیاادەیھەمانھەروەھابکات،فەرمانیەواییشەفا بەشێوەیەکیوگشتیسامانیوموڵکبەھەدەردانیوناعەدالەتیوگەندەڵیبەرەنگاربوونەوەیبۆبێ بەھێزسیاسی

بۆۆسۆەرەکینمەرجۆیئەمۆانە.بکۆاتخۆۆیھۆاواڵتیەوونیبەھەسۆ وبکۆاتسیاسۆیبەشۆداریخۆۆیبەویسۆتیتاجیاوازی،بەبێتاکێکھەمووبۆیەکساندەرفەتیرەخساندنیوسیاسیبەشداریبوارەکانی
کۆۆمەاڵیەتیئاشۆتیھۆاتنەدیباسۆمانکاد،کەپێداویسۆتییانەشومەرجئەوھەمۆوونەبۆوونیلەبێۆ ،جۆرێۆکھەرگەشۆەکادنیئاستیوبێ کۆمەڵگایەکداھەرلەجاکۆمەاڵیەتی،ئاشتیدەستەبەرکادنی

کەشۆێواوەدۆخێکۆیسۆیکادنیتەنھۆاودرۆیۆنەئاشتییەکیئەمەشکەبھێنێ ،وەدیئەمەبتوانێ سەرکوتکادنەوەرێگایلەبەتەنھادەسەاڵتێکمەگەرلەمانە،خۆدزینەوەبۆنیەپاساوێکھیچومەحاڵە
کەخۆیانۆدا،خەڵۆکەکەیلەگەڵناوەڕاسۆتەرۆژھەاڵتۆینۆاوچەیعەرەبەکۆانیدەسۆەاڵتدارەمۆامەڵەکادنیشۆێوازیئەمە،بۆۆنمونەشۆمان.دەکاێۆ لۆێبەھێۆزیزۆرتەقیۆنەوەیئەگەریساتێکداوئانلەھەر
چۆۆنھەروە دەزانۆن،نیشۆتیمانبااڵکۆانیبەرژەوەنۆدییەپۆارێزەریبەخۆیۆانودەدەنخۆیانخەڵکیدەرخواردیبایقەداردروشمیتەنھابەودەکەنکۆنتیۆڵکۆمەڵگاھێززەبایبەسەدەیەنیولەزیاتا

لەسۆۆەردەمینەکەبۆۆاوەڕەیئەودەگەنەکۆمەڵگایۆۆانەشئەوخەڵکۆۆیدەکەنەوە،دادگایۆۆانقەفەسۆۆیرووبەڕوویوخۆۆوارەوەدەیۆۆانھێننەکورسۆۆییەکانەوەلەسۆۆەرخەڵۆۆکجیھۆۆانەوەبەبەرچۆۆاویئێسۆۆتادەبینۆۆین
لەدەسۆ خۆۆیبۆوونیبێۆ کۆاتیشبۆمۆاوەیەکیئەگەرسیسۆتەمیۆانکۆۆمەاڵیەتیپەیمۆانیلەشێوەیشتێکچونکەکۆمەاڵیەتی،ئاشتیبەناوینییەونەبووەشتێکرووخانیان،دوایئێستاشنەوحوکمییان
سۆەدامرووخۆانیدوایعێااقیلەئەوەی.بوونبەکۆمەڵگالەبەرقۆناییبۆدەگێیێتەوەکۆمەڵگایانەئەمماۆڤەکانیئەمەشدەگاێتەوە،جێگایبەرژەوەندیوناسنامەبنەمایلەسەرھێزملمالنێیودەدات
وناسۆنامەلێکۆدوورکەوتنەوەیوھەڵوەشۆاندنەوەقۆنۆاییبنێۆیننۆاویدەتۆوانینئەواھەڵەژێاین،بۆناوێکیبینناچارئەگەرکەحاڵەتە،ئەموەسەکادنیبۆبەرجەستەیەنمونەیەکیروویدا،دا٣٠٠٢لە

 .سەرەڕۆئاژاوەیەکی
 

 :کۆمەاڵیەتیئاشتیوسیاسیئیاادەیکوردستان،ھەرێمی
 

بۆۆتۆازەبووقۆنۆایێکیکوردبۆوون،شوناسیلەبەرگایکادنوشاخخەباتیلەسەدەیە لەزیاتادوایکوردیدا،سەربەخۆینیمچەئیدارەیەکیسایەیلە(٢٩٩٣)پەرلەمانیھەڵەژاردنییەکەمئەنجامدانی
بۆۆوونێکیلەوپێکھێنۆاشوناسۆۆیدالەگەورەیوەرچەرخۆانێکیھەڵەۆۆژاردنکۆوردماۆڤۆۆیبۆۆچۆۆونکەنشۆیندا،شۆۆاخئەوکۆاتتۆۆاسیاسۆینۆۆوخەەیەکیلەبەردەمبۆووسۆۆەخ گاەوێکۆیودەوڵەتبۆۆێنەتەوەیەکۆی
وشۆاروخۆا سۆایەیلەوبکۆاتسیاسۆیداپیۆسۆەیلەبەشۆداریکەئەکتیۆ بۆوونێکیبەکۆادیبۆوو،کلتۆورەکەیوزمۆانونەتەوەییەکەیۆیشوناسۆەپاراسۆتنیئامۆانجیتەنھۆاکاتەئەوتاکەپاسیڤەوە
بۆ.بێ دروس الئینتیمایوبکاتگەشەالیسیاسیومەدەنیمافیخواستیوبیاۆکەنوێدا،کۆمەاڵیەتیوسیاسیبازنەیەکیچوارچێوەیلەوبنێ ھەنگاوھاواڵتیەوونبەرەوەخۆییدادەسەاڵتێکی
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خۆۆینەتەوە،بەسۆەبارەتئەخالقۆیبەرپاسۆیارێتییەکیوفۆااوانکۆۆمەاڵیەتیکەڵەکەبوونێکیوفاەییوشارچوارچێوەیلەئیتادەبووچونکەبوو،گەورەوەرچەرخانێکیشێوەبەھەمانسیاسیشنوخەەی
جۆابۆن سۆەرکەوتووکۆمەاڵیەتیۆدائاشۆتیبەدیھێنۆانیلەتوانیۆانکوردسۆتان،سیاسۆینوخەەیوخەڵکئایابەاڵم.بکاتئامادەئازادکااوناوچەیەکیئیدارەیودەوڵەتیاساییدامودەزگایبونیادنانیبۆ

 ئەوواڵمیبێگومانئەوەبگاێتەوە،گەندەڵیدژایەتیکادنیویەکسانیویاساسەروەریوبەرامەەرقەوڵکادنیوتوندوتیژینەبوونیباسمانکاد،پێشوودالەھەروە کۆمەاڵیەتیئاشتیوبێ ئەگەر
 .نەخێابەدەبێ سەرەوەپاسیارەی
بەبۆووکوردسۆتانپۆێچەوانەوە،بەبەڵکۆوبگاێۆ ،تونۆدوتیژیبەرپۆابوونیلەرێۆگەوبکۆاتقەۆوڵجیۆاوازیوفاەیۆیکەئاستەیئەوبگاتەنەیتوانیکوردستان،الیەنەکانیوھێزسیاسیئیاادەیچونکە

وعۆور وکۆۆمەاڵیەتیپەیمۆانێکیجۆۆرەھەرلەکۆادەوەبەتۆاڵکۆوردیکۆمەڵگۆایھێۆز،زاڵەۆوونیوملمالنۆێلۆژیکیویەکێتیوپارتیوە بەرژەوەندیخوازیودەسەاڵتخوازھێزیدووملمالنێیگۆڕەپانی
لەدوای.کێشۆاکۆمەاڵیەتیۆداژیۆانیفەزایبەسۆەربۆاڵیئۆاژاوەوتێپەڕانۆدنەنوسۆااویونوسۆااوکۆۆمەاڵیەتییاسایەکیوعور جۆرەھەمووسنوورەکانیبەرامەەرسیینەوەیلۆژیکیپێکەوەژیان،یاساکانی

رێگۆائێسۆتا،سۆاتەیوئۆانبەمگەیشۆتنتۆاکوردسۆتاندا،ھەرێمۆیلەیاسۆاپێشۆێلکادنیودەسۆەاڵتبەکارھێنانیخااپونایەکسانیوئیداریگەندەڵیخوێنەەربوونیش،وتوندوتیژییەکانکاڵەوونەوەی
 .کوردتاکیلەالیئینتیماوھاواڵتیەوونپاۆسەیکامڵەوونیوکۆمەاڵیەتیئاشتیھاتنەدیلەبەردەمبووە

ئاسایشۆۆیونیشۆۆتیمانیبەرژەوەنۆۆدیلەبۆۆایتییەئەویۆۆشھەیە،کۆۆۆمەاڵیەتیئاشۆۆتیچەمکۆۆیلەگەڵزۆرینزیکۆۆایەتییەکیوپەیوەنۆۆدیکەکوردسۆۆتانەوەسیاسۆۆیفەرھەنگۆۆینۆۆاودێۆۆتەتۆۆاچەمکێکۆۆیلێۆۆاەوە
ھەروەھۆاوکۆمەاڵیەتییەکۆانپاسۆەودەرەوەسیاسۆەتیوئۆابووریوجوگاافیا:وە الیەنەکانیھەموووھەیەکۆمەڵگاودەوڵەتبۆزۆریانبایەخێکیچەمکەدووئەمتیۆرییەوەلەڕوویدیارەنەتەوەیی،

بۆۆبەاڵم.بۆکەنلۆێپارێزگارییۆانکەپێویستەئاسایشھاواڵتییەکیتەنانەتودەوڵەتدەرەوەیکۆمەاڵیەتییەکانیھێزەودەوڵەتلەسەرپێویستەھەریەکەشیانبۆودەگاێتەوەزمانیشومێژوووکلتور
حکۆومەتدامودەزگاکۆانیلەالیەنشۆتێکەنیشۆتیمانیبەرژەوەندیگوتاریکوردستانداھەرێمیئێستایقۆناییلەئایا:لەوانەپێشەوە،دێتەپاسەبەمسەبارەتپاسیارکۆمەڵێککوردستان،ھەرێمیحاڵی
بەپیۆسۆۆەیھێشۆۆتالەکاتێکۆۆدادەگەێنێۆۆ ،چۆۆیکۆۆوردھۆۆاواڵتیبۆۆۆچەمۆۆکەئەمئایۆۆادەخۆۆولێتەوە بنەماڵەییۆۆداوحزبۆۆیدیسکۆرسۆۆێکیچوارچێۆۆوەیلەتەنھۆۆابەیۆۆاندەکاێۆۆ ،لێۆۆوەباسۆۆیپەرلەمۆۆانەوەو

وە دەزگۆایەکیدەوڵەتەکانۆدا،چوارچێۆوەیلەکوێۆدایە لەچەمۆکەئەممەرجەعییەتۆیوکامۆانەننیشۆتیمانیبەرژەوەنۆدیدەستنیشانکادنیپێوەرەکانینەگەیشتووە تەکامولەوونقۆناییبەھاواڵتیەوون
ئەملەچوارچێۆوەیپاسۆیارنکۆمەڵێۆکئەمۆانەچۆیە ھاوشۆێوەداپاسۆێکیفۆرمۆۆلەکادنیلەدەزگۆایەئەمرۆڵۆیکوردستانداھەرێمیلەئایانەتەوە،بااڵکانیبەرژەوەندییەباسکادنیبۆشوێنێکەپەرلەمان
 .بگەڕێینواڵمەکانیانبۆدەدەینھەوڵبابەتەدا
تۆتالیتۆارییەوەوحزبۆیتۆا دەسۆەاڵتیبەھۆۆیھەڵەژاردنۆدا،وپەرلەمۆانیودیموکااسۆیژیۆانیبۆواریلەئەزموونیۆانەوەکەمبەھۆۆیکوردستانیشۆەوە،ھەرێمۆیوعێااقبەناوەراس رۆژھەاڵتیواڵتانی
لەنۆاوبادنیوسۆەرکوتکادنولەناکۆاویاسۆایبەکۆاریخۆۆیھەمیشەیینەریتیوە دەسەاڵتنیشتیمانی،بەرژەوەندیپاراستنیوکۆمەڵگائازادییەکانیحسابیلەسەروداوەچەمکەیانئەمزۆریباجێکی

دامودەزگۆایلەرێگۆایوسیسۆتماتیکبەشۆێوەیەکیوبێۆ ئەگەربپێکێۆ ،خۆۆیئامۆانجیناتوانێۆ گوتۆاردائاسۆتیلەسۆەربەتەنھۆاھەرچەمۆکەئەمناساندنیوپێناسەکادنەوەبۆیەکادووە،جیاوازییەکان
پێویسۆتەبۆۆیە.نەکاێۆ ئەکتیۆ وچۆاال پێکیۆدەھێنن،کۆمەڵگۆاودەوڵەتلەنێۆوانپادێۆکوە ناحکومییەکۆانرێکخۆااوەکەگشۆتیفەزایونەکاێۆ لەسۆەرکۆاریکلتورییەوەوپەروەردەییوتەشایعی
.سۆتوونینە بھێنێۆتەوەبەرھەمخۆۆیئاسۆۆییبەشۆێوەیەکیوھەرەمەکەژێۆاەوەیبەشۆیدابەزێۆتەھەرەمەکەوەنۆوکیلەبۆابڵێینیۆاندەوڵەتەوە،ودەسۆەاڵتئاستیلەسەرنیشتیمانیبەرژەوەندیگوتاری
ھەڵەۆداتسۆەررەھۆادەسۆەالتدارێتیوبکاتدادگاییلەسەریناویجیاوازەکانیھێزەوکۆمەڵگاھەمووھەیەبۆیئەواالیەنێک،موڵکیبەبووبەتەنھاچەمکەئەمدەربارەیقسەکادنمافیئەگەرچونکە

 .بداتھەوڵپاراستنیدالەپێناودەبێ بگاەنەکاتەوە،جیاکۆمەاڵیەتیئاشتیلەخۆیکاتھیچنیشتیمانیبەرژەوەندیدەبێ لەکاتێکدامەتاسییەوە،بکەوێتەکۆمەاڵیەتیشئاشتیو
دامودەزگۆایوپەرلەمۆاندەزانێۆ ،خاوەنیبەخۆیودەکاتنیشتیمانبااڵیبەررژەوەندیلەبا ئەوەیچونکەدەکەن،جودائاقاریدوولەرووخەریکەچەمکەکەھەردووکوردستان،ھەرێمیبەسەبارەت
نۆوێنەرایەتیویاسۆادانەردامەزراوەیەکۆیوە کوردسۆتانەپەرلەمۆانیھەرچۆیچونکە.سەرمایەنخاوەنودەسەاڵتدارحزبیدووبەڵکونین،حکومیوستااتیژیلێکۆڵینەوەیوزمانناوەندەکانیوئیداری
والوازەخۆشۆیداوەزیەەکۆانیسەرەتاییتاینجێەەجێکادنیئاس لەبەڵکوبگێیێ نیشتیمانیبەرژەوەندیدەستنیشانکادنیوداڕشتنمەرجەعەکانیلەیەکێکرۆڵینەیتوانیوەھەرنە کوردستان،خەڵکی

ھەرێمۆیبااڵکۆانیبەرژەوەنۆدییەدەستنیشۆانکادنیوپاراسۆتنلەگانگۆیرۆڵێکۆیئایۆدۆلۆژی،وحزبۆیدەسۆتێوەردانێکیھەرلەدوورکوردسۆتانپەرلەمۆانیدەبوولەکاتێکدازاڵە،بەسەریداحزبھەژموونی
وپۆیۆژەنوخەمبۆێوالواززۆریۆانیشنیۆیەبوونیۆانھەرئەوەتەیۆانکوردسۆتانداھەرێمۆیلەکلتۆوریش،وزمۆانپەرەپێدانیوستااتیژیلێکۆڵینەوەیناوەندەکانیھەمانکاتدالە.بگێیایەکوردستاندا

زانکۆکۆانیھەمۆووبەکەئەوەیە،ئەمەبۆۆنمونەشۆماندیۆاریکااو،خەڵکۆانێکیبژێۆویشۆوێنیبەبوونودەھێننبەکاریخۆیانکااوەکانیخانەنشینئەندامەکۆنەدڵیڕازیکادنیبۆدەسەاڵتدارەکانحزبە
لێکۆۆڵینەوەیپیۆژەیەکۆیزیۆاتا،حزبەکۆانگوتۆاریلەبگۆاەکوردسۆتاندا،ھەرێمۆیلەبکەنبییاربەناوەندەکانیپێشکەشەالیەنھەموستااتیژیلێکۆڵینەوەیژمارەیە نەیانتوانیوەسااڵنەکوردستانەوە
لەگەڵکۆوردی،زمۆانیبکۆاتەوە،روونواڵتەئەمئۆابووریسۆتااتیژینەخشۆەڕێگایوبکۆاتکوردسۆتانھەرێمۆیسۆنورەکانیوجوگاافیۆاپاسیلەبا زانستیوکۆنکاێتیبەشێوەیەکیکەنەبووەستااتیژی
ئەولێۆنەدەین،زمانناسۆیالفۆیونەڕۆیۆندوورزۆرئەگەربەڵگەشۆمانپاشەکشۆەدایە،والوازبۆوونلەرۆژبەرۆژزامانناسۆی،لێکۆۆڵینەوەیناوەنۆدەکانیوزانیۆاریکۆڕیوئەکادیمیسەنتەریدەیانبوونی
بەمزمۆانەکەیکەدەکۆاتخۆۆیلەشۆەرمبزانێۆ ،کۆوردیبێۆیوئەلۆ تەنھۆاھەرکەسۆێککەدوکانەکۆانە،وچێشتخانەوھوتێلودامودەزگاوشەقامناونیشانیورێکالموبازرگانیتابلۆیھەزاردەیان
ھەرنە نۆابن،حۆاڵیکەسۆیانلەکەسۆیانوجیۆاوازەتەواودەڤەرەدوولەمنووسۆینوخوێنۆدنەوەزمۆانیکەسۆرانە،وبادینانناوچەیدوورکەوتنەوەیودابەشەوونزیاتا،لەوەش!نوسااوەتەوەشێوەیە

بەرژەوەنۆۆدیوئاسۆۆایشبەپەیوەنۆۆدیکوردسۆۆتان،کەلەپۆۆوریومێۆۆژوووجوگاافیۆۆاوئۆۆابووریوزمۆۆانئەگەرئەیئەوەیە،لێۆۆاەداپاسۆۆیار.یەکتۆۆایلەگەڵتوندیشۆۆدانملمالنێیەکۆۆیلەبەڵکۆۆوئەوەنۆۆدەش
 !دادەناێ  نیشتیمانیبەرژەوەندیبەشتێکچئایانەبێ ،نەتەوەییەوەونیشتیمانی
لەوەش.نەکۆااوەلەسۆەرکۆاریونەدراوەبۆۆدیۆکەیھەوڵێکۆیھیچزیاتابتاازێ ،ئایدۆلۆژیوحزبیگوتارێکیلەکوردستاندا،ھەرێمیلەنیشتیمانیبەرژەوەندیکەدەبێتەوەروونبۆمانلێاەداکەوابوو
ونەورۆزوە نەتەوەییەکۆانیونیشۆتیمانیبۆۆنەھۆاتوونبەڵکۆونەوەسۆتاونبەوەندەشۆەوەزاریۆانەوەیە،بەسۆەرکۆاتھەمۆووودەسۆەاڵتدارەکانحۆزبەدەسۆکەالیبەبۆووەچەمۆکەئەمکەئەوەیەتاسۆانکتا
دیۆکەیبەشۆەیئەوپۆاڵدەدەنەپالنگێۆییوئینتیمۆاییبۆێتۆمەتیلەدوایشدادەکەن،وەڕە لێنوێینەوەیوکۆمەڵگاخەریکەوکادووەرەنگسەوزوزەردئااڵیبەراپەڕینیشیانوھەڵەبجەوئەنەال
 .جیاوازەئەوانەوەلەبیاکادنەوەیکەکۆمەڵگا

بۆۆکۆارمێۆژووبەرەوپێشۆەوەچوونیرەوتیلەگەڵوبکاێ بۆکاریکادەوەبەدەبێ بەڵکوبکاێ ،لەگەڵدامامەڵەیسیاسیگوتارێکیوە تەنھانابێ نیشتیمانیبەرژەوەندیئێمەبەباوەڕیدەرئەنجام،
رۆڵۆیبەگانگۆیوھەبێۆ پاسۆەدالەمرۆڵیۆانیەکسۆانیبەالیە ھەمۆوودەبێۆ بەڵکۆوناکاێۆ ،حکومەتێۆکیۆانالیەنێۆکچەنۆدبەبەتەنھۆاھەرئەمەشبکاێۆ ،بنەماکانیجێگیاکادنیونوێکادنەوە
 تەواویپشتگیایکوردستانسیاسیئیاادەیپێویستەئامانجەش،ئەمھێنانیوەدیبۆ.بدەنئەنجامخۆیانسەرشانیئەرکیئەوەیبۆبدرێ زمانەوانیوئەکادیمیتوێژینەوەیناوەندەکانیوپەرلەمان
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.نیشتیمانیبەرژەوەندیبەرزڕاگاتنیوکۆمەاڵیەتیئاشتیپاراستنیھەوێنیبەبەندەتواننپێکەوە،ئەمانە
ریریرۆشنگهماڵپه
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*مولودزێندین


.كادووهرقاڵسهیواڵتهوئهتاكێكیمووھه,میللیمیدیاووسیاسیكانیندهناوهباسیتهبوهتوڵهدهیاندنیگهرانهو یاندنراگهكوردستانرێمیھهلهكهیهماوه
والنگۆهیڵۆهكۆمهخۆۆیكۆاتیوهئیۆهبدهمهروویلۆه,كۆهیهوهتهنهولگۆهمووھۆهساوشۆتیمۆافێكینو چۆارهمۆافیكادنۆیدیۆاریكۆهتێدانیۆهگوماتیھیچدیاره
لۆهیۆهھهوهكانهسیاسۆیهھاوكێشۆهبۆهنۆدییوهپهیانوهئۆهدیدێتۆهچۆۆنواقعۆدالۆهمافۆهوئۆهاڵمبۆه.پێۆداناوهدانۆیخۆیدامیساقیلهكانیشكگاتوهیهوهتهنه
.تیوڵهنێودهوییناوچهوناوخۆیندیھهرهرسێھه
یوهكاردانۆهئایۆا ڵۆهگهلهنۆاوخۆیومیللۆیپشتگیایتهوڵهدهوئهیاندنیراگهئایابێ روونرچاومانبهجۆرهولهدانێكیبایاررھهپێشپێویستهوهئهربهله

.ینبكهبا وهندهھهرهرسێھهلهكوردیتیوڵهدهیاندنیراگهیندهئهوڵھهپاسیارانهوئهاڵمیوهبۆكاێن ئهپشتگیایوهزلهێزهواڵتانینالیهلهندتاچهھۆكارهدوووئهئایا چیهروروبهدهوالتانی

 . ناوخۆیی  ی هاوكێشه…مكهیه


وداخاانۆیھۆیبۆهبێ ئۆهكۆوردیتیوڵۆهدهالوازیخۆاڵیمۆنرایبۆهكۆهكوردسۆتانرێمیھۆهجوگاافیۆایمیانكۆهیهینبكۆهیایسۆهالوهدوولۆهكاێ ئۆهكهبێ ھاوكێشهگانگتایننگهرهناوخۆییھاوكێشه
واڵتۆیچۆواررھۆهیۆهوهئهلێۆاهكێشهالمبه.داوهنهس دهلهخۆیگانگیاڵمبه,وهكادۆتهمكهجوگاافیایانرۆڵیلهزانیاریوندیكادنیوهپهكانیھۆكارهچونیپێشرهبهندهرچهھه,ریایدهیپێگهبونینه
رێمیھۆهنۆاوخۆیسیاسۆیبۆاریبۆهنۆدییوهپهمیۆاندووه.وهیانگاێتۆهئه041یمۆادهكۆهیشۆوێنانهوئۆهواتهكوردستانلهشێكنبهكهیشوێنانهوئهیوهرانهگهنهھاروهھه,یهھهوردیانكیكێشهروروبهده

وایۆهپێۆیونۆهالیهرھۆهكۆهیوهئۆهھۆیبۆهنھۆهندیانۆهیوهپهولۆهنۆاروونیلۆهلۆهجۆرێۆكبینینئهینبكهڵكخهواڵتسهدهندییوهپهوكانسیاسیهنیالیهندییوهپهیایسهرگهئهكه,یهھهوهكوردستانه
بۆونیوملمالنێیۆهوئۆهھۆیبۆهڵكخۆهوایكادوهشوهئه,كانستااتیژیهئامانجهپێناولهككادنیهبۆسازشجیاتیلهنبكهكتایهڵگهلهسەاییمهگهندهئهوڵھهكاننهالیه.تیخۆیهالیكهراستیهمووھه

.گانگواروداوێكیبۆبێ تێدانهپێویستیكووهیئامادهتیدالهناعهوڵیندهگهیدیارده
رانۆدنیتێپهبۆۆبێ ئۆهررێخۆشۆكهكۆهنیشۆتیمانیسۆاتیسهموئهكۆووهوتوركهسۆهتێكیولۆهدهنانیبنیاتبۆبێ ھهتمانوڵهدهبهبوونكانیپێداویستیهبێ دهینبكهتوڵهدهیاندنیراگهباسیوردتارگهئه

خۆااپھۆیبۆهالوازهسۆاتهسهموئهوبۆهھۆاواڵتییمتمانۆهاڵمبۆهنیۆهسۆاتمانسهموئهئێمۆهنۆاڵێممۆن.كوردییۆهتیوڵۆهدهیانۆدنیراگهكیپێویسۆتیهكهییوهتهنهخیتابێكییئاراستهبهریگهناوچهخیتابی
.وهكۆبكاتهئاراستهكیهبهكاننهالیهمووھهكهنیهكگاتوویهخیتابێكیئێستاتاكوشوهلهجگه.ییوهتهنهزگایودهدامتهبونهنهكارھێنانیبه
جیۆپۆلۆۆتیكیخااپۆیوكاننۆهالیهسیاسیندییوهپهئالۆزیھۆیبهوابێ روداوێكیییورهگهئاس لهیوهئهبۆریهوهگهزۆرنگاویھهبهپێویستیمنرایبهینبكهناوخۆییھاوكێشهیایسهرگهئهوهلێاه
.كوردستانرێمیھه
لۆهرۆڵیۆانگانۆگریمیحۆوهواڵتێكۆیكۆووهوێ یۆهئهوالیۆهرھۆهشوهلۆهجگۆهویۆهھهكوردیۆانیكێشۆهمووشۆیانھهو گۆانگنییناوچۆهواڵتیداوهیانئێمهوریدهیواڵتانهوئهییناوچهیھاوكێشه…مدووه
.بێ ھهیهناوچهوئهیئاینده
ومیۆاناهئیسۆالمیھێزێكینالیهلهتوركیائێستاكهتتایەهبه,وهخولێتهئهوریانیادهلهموسڵتیویالیهماوشئهتاكوعوسمانیتیالفهخهروخانیدوایدروستەونیلهكهینپێەكهس دهتوركیاوهلهرگهئه
تۆاكانینۆهالیهجیاتیلۆهبێ نۆهپۆادهوئۆهچیتۆاوبكاتنمایشگانگندیناوهواڵتێكیكووهخۆینوێتێكیسیاسهشێوازوبهتوركیاوێ یانهئهكه,باێ ئهرێوهبهئۆیلۆداودیكهتیۆرهریكاریگهژێالهو
ولۆهتوركیۆاوئێمۆهنۆدییوهپهئایۆااڵمبۆهرۆژئۆاواورهبۆهگانۆگكییهروازهدهكووهیهھهخۆیگانگیشئێمهبۆتوركیابێگومان.بداتشكهناوچهوخۆیداھاتویلهبایارخۆیوێ یهئهڵكوبه,بكاترشه

یرێگۆهلهسیاسۆیریكاریگۆهئێمۆهیوهئۆهیرادهناگاتۆهاڵمبۆهچوبێۆ پۆێشورهبهئابورینیالیهنگهرهندیهیوهپهوئهچونكهدانیمرهباوهولهبێگومانبن كوردیتیوڵهدهیاندنیراگهڵگهلهكهیهئاسته
الیۆانردووھۆهكهعێااقیسوننهوكانتوركمانهوركوككهیكێشهھۆیبهكاربێنێ بهربازیسهھێزینازانمدوریبهواشداتێكیحاڵهله,توركیسیاسیبایاریندیناوهلهینبكهدروس وهئابوریهندییوهپه
.نزیكنتوركیاوهلهزۆر
كاروباریلۆهردانسۆتوهدهیۆاخودكانییمانۆهھاوپهیرێگۆهلهجۆاپێنێ بسۆهخۆۆیینۆهیمهھهجۆۆرجۆۆراویرێگۆهلهداتئۆهوڵھۆهویۆهناوچهوئۆهكانگۆیواڵتێكۆیشێوهمانھهبهینبكهئێاانیشیایسهرگهئه

كانیكێشۆهلۆهشدواقسۆهڵێنئۆهخۆشۆیانكوروهھۆهیۆهھهخۆییقسهشكهناوچهكانیروداوهمووھهلهاڵمبه,یهھهتیوڵهنێودهوناوخۆییكێشهڵێكۆمهواڵتهوئهكهشوهئهڵگهله.بێ وهتاهواڵتانی
.نبیكهخۆیانبێ دهراس ناوهاڵتیرۆژھه
اڵمبۆهراسۆ ناوهاڵتیروژھۆهلۆهریۆانمیحوهرۆڵۆیرسۆهلهملمالنۆیلهیهھهدرێژیاندووروكیمێژوویهتوركیاڵگهلهكهتێدانیهگومانیھیچوكاتئهعێااقكانیشیعهلهپشتگیایگشتیكییهشێوهبهئێاان
ئێستاكانبیهرهعهواڵتهندهرچهھه.یاندنیداراگهكاتیلهبەاێ بارلهكوردستانباشوریلهكوردیتیوڵهدهیپاۆسهنبدهوڵھهوهپێكهبیشرهعهتایكانینهالیهڵگهلهالیانردووھهنازاناێ دووربه
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 نابێۆ یكۆهبارهقهبچوكیلاایرهسهریشتهقهھاروهھهوكالیهلهسعودیهواڵتانیئێستاكهچاوبێ ربهلهشمانوهئهبێ دهاڵمبه,سوریاتتایەهبهكانیاننواڵتهناوخۆیرقاڵیسهبیرهعهھاریبهھۆیبه

یوهئۆه.كۆهناوچهسیاسۆیجوگاافیۆایلۆهورهگۆهوائۆاڵوگۆرێكیلۆهگیاێ رنۆهوهنۆدھهبهكانتیۆهوڵهنێودهندهناوهرسهلهریانكاریگهتوركیاوڵگهلهڵوێستیانھاوھهعێااقكانیسوننهپشتگیایلهرۆڵیان
ئیجۆابیخۆاڵینهاتۆهداھۆاتوشئێسۆتاولۆهوهوبارهلۆهینبكۆهئیجۆابیڵوێستیھهریچاوهناشەێ وهشهوانهپێچهبهبێ نهبارلهكیهشێوهھیچبهنگهرهییناوچهریفاكتهكهوهبێتهئهروونبۆمانوهشهلێاه
.یهھهكیهڵگهلهقوڵیانمێژوویوبیزھهمهیكێشهڵێكۆمهریانمیحوهرۆلیرسهلهخۆیاننێوانلهكادنباسمانكهیواڵتانهوئهیهوهئهبێ ھهییناوچهیھاوكێشهلهمنرایبه

بێگومۆان.تیكیهرهسۆهكییهكهكۆڵهئابورینیالیهكهكاێ ئهبۆیوهشیكادنهئێستاوهلهوهجیهانیەونهبهپارادایمیرۆشناییژێالهزۆركییهتارادهتیوڵهنیودهندییوهپهتیوڵهنێودهیھاوكێشه…مسێیه
تتایەۆهبهواڵتانۆهوئۆهیوهرهدهتیسیاسۆهلهئایۆابكاێۆ رۆژئۆاواریكاومۆهئهتیسیاسۆهباسۆیپێویسۆتهرونۆیرچاوبۆهبۆۆاڵمبۆه,بێ ئهفااوانزۆركهتهبابهكاێ ئهتیوڵهنێودهتیسیاسهرسهلهقسهكه
كۆوردوانئۆهنگۆهرهیۆهھهیوهئۆهڵكوبۆه,بكۆاتكوردیتیوڵهدهباسیكهنیهرونشتێكیواڵتهوئهكانیسمیهرهندهناوهلهكاابێ تێەینیئێستاتاكویوهئه.كوردیتیوڵهدهناویبهیهھهشتێكریكامهئه
كانیندهناوهلهیهھهنگێكدهناوهناوهواته.شێوهمانھهبهڵمانیائهنسارهفهریتانیاوبهكووهتایشواڵتانی.فیدراڵیعێااقییچوارچێوهلهبزاننخۆیاندۆستیبهكوردستانرێمیھهله
گانگۆینۆدێكیناوهئێسۆتاكوردسۆتانرێمیھۆهئایۆایۆهھهخۆۆیگانگۆیئۆابورینیالیۆهكاێ ئۆهجیهانیەونبۆهرسۆهلهقسۆهكۆه.ئاشۆكاابهبایارندیناوهرسهلهریكاریگهناگاتهاڵمبهواڵتانهوئهسمیناره

كۆهبۆینكۆهناوچهگانگۆیئۆابورینۆدێكیناوهئێمۆهیئاسۆتهوئۆهناگاتۆهاڵمبهبێ ھهوپێشچونێكرهبهنگهرهیانخاڵهولهنلێەكهرگایبهتوڵهدهیاندنیراگهلهناچاربنزلهێزواڵتانییوهئهبۆئابوریه
.پاراستنمانلهناچاربنكانزلهێزهاڵتهو
كۆهینبكۆهوهئۆهرییچۆاوهئێمۆهرگۆهئهپاسۆیارهوئۆهاڵمۆیوهبۆۆبهێناێۆ  توڵهدهیاندنیراگهلهوازئایابننهبارلهیهھاوكێشهسێوئهرگهئهیئهبێ پاسیارێكنگهرهوهمێنێتهئهكۆتاییدالهیوهئه
ھاریبۆهكانیشۆرشۆهیایسۆهرگۆهئهنمونۆهبۆ.نھهردهیاریدهریفاكتهماۆئه.حاڵمهبێتهئهكوردیتیوڵهدهوهئهتیوڵهنێودهوییناوچهیھاوكێشهلهتیتایەهبهخسابێ رهندهوهئهرجلومهھهتتایەهبه
پێمۆانكانشۆرشۆهماۆئۆهبووبێ ھۆهزیۆاتایگانگۆیتیوڵۆهنێودهعۆاملیرلینبۆهدیۆواریروخۆانیدوایلۆهرگهئهواته,كیهالوهكیرهدهریفاكتهوكانهشۆرشهمایبنهناوخۆیریفاكتهبینینئهینبكهبیرهعه
.زانیاریوندیكادنیوهپهكانیھۆكارهلهرگاتنوهسودبهگۆرنئهمێژوویئاراستهورنپهرائهتاننمیللهیئیاادهوهئهڵێنئه
یدیۆاردهنۆدیھهھێشۆتنینهكتاویۆهبۆۆكۆادنسۆازشوكۆوردینێومۆاڵییوهرێكخسۆتنهبۆهبێۆ كوردسۆتانرێمیھۆهناولهمكهیهنگاویھهپێویستهباۆنتوڵهدهورهبهێ وهبمانهرگهئهشئێمهوهئهربهله
بۆهنۆاوخۆیریفاكتۆهنجامرهسۆهووهكۆبكاتۆهییوهتۆهنهخیتۆابیكیۆهوریدهلۆهكاننۆهالیهمووھۆهیوهئۆهبۆۆنیشۆتمانیسۆاتیسهموئهورهبۆهنگاونانھۆهیئاراسۆتهبۆهتحكومۆهزگاكانیدهدامناولهجینابه
یھاوكێشۆهھاوكۆاریبۆهنۆاوخۆییھاوكێشۆهواتۆهینبكۆهدروسۆ تیوڵۆهنێودهیھاوكێشۆهرسۆهلهریكاریگۆهتوانینئۆهئێمۆهكۆهنیۆهگومۆانمبارێكیوادالهبنڵوێس ھهكیهرماوهجهوئۆپۆزسیۆنواڵتسهده

.رامیارییاساولهلۆریۆ كهبه.*بێ ئهرتێپهپێیداراس ناوهاڵتیرۆژھهكهیوهئهكوهبارێكیلهیاندنیداراگهكاتیلهپارێزێ ئهییناوچهیھاوكێشهیشهرهھهلهكوردیتیوڵهده,تیوڵهنێوده
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 شوانهخوشكی:نووسینی.ش ردهسهلهشیمیاییكیچهباینداریكچێكیریوهبیاهدا،مادنڵگهدهژیان
 
 .ش بێردهسهجوانیشاریتووشیماۆییهدژیورهگهساتهوكارهئهكهوهكادهدهنهوهله بیایھیچكه7677ڕیپووشپهی1رۆژی

ریرگسۆێەهمۆهنیھایمۆهبووئهھۆهجیۆاوازییوجۆارهاڵمئۆهراھۆاتەوونبۆهواییھۆهوبۆمەارانیتۆپڵگهڵكدهمووخهھه
 .رشارداكێشابووسهبه

ومێكبێۆ رھۆهبۆۆمۆنمهتۆهوجینایهئۆهریوهبیۆاهیوهگێیانهبوومپێموایهتهوجینایهئهربانیقوسێككهككهمنوه
 .مكهئاشنادهیهتیماۆڤایهدژیتهمجینایهكلهیهگۆشهڵگهرانیشدهخوێنه

بۆازاڕتۆاكووشۆ خۆۆمبۆۆشۆ كۆیینچووبووینۆهچووكتالهدووباایڵگهبوومدهسااڵنهنیادوازدهداتهشهرهورۆژهله
،شۆاردایۆهندینێوهلهكه"رچاوێسه"پانیگۆڕهناوشارمنیشچوومهپاركیوچوونهوهمنجیابوونهوانلهبكیین،ئه

سۆێكبیۆایھات،ھیچكهڵدهكھهیهوبۆالسهركهتاسانھهڵكلهخه.وشاریانبۆردمانكادكانھاتنناكاوفاۆكهله
ڵكزۆرتۆاخۆهوهوھۆیۆهوبۆهشۆیمیایهوتكۆهدیۆاركۆهموهمكۆهاڵمكۆهبۆهكۆااوهشۆیمیاییشاربۆردمۆانیكهوهكادهدهنه
ڵكبۆۆخۆهكلۆهشۆێدیۆتمبه.ماڵێوهیاندهرجۆرێكبووخۆمگهمنیشھه.كاددموچاویاندادهوئاویانبهراسانبوونھه
بۆوولۆهمۆاڵنیابۆابملۆهتۆه.وهكانۆداخۆیۆانشۆاردۆتهمینهژێۆازهڵكیشلهخهشێكلهوبهاڵتوونكانھهپۆڵكهرتهسه

 كااوهشیمیایینیگیانشاربۆمەارابابموتبابهبه.یانچووبۆبازاروهبۆدۆزینهخێاایی،بهوهتهمنجیابوونهوتملهپاسیبااكانمی
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لۆهفامێسۆكمكۆهمكۆه.وهھاتنۆهوانئۆهكیۆهماوهدوایوهخۆشۆیهبهاڵمبۆه.بۆووتناراحۆهزۆروهڕایۆهگهكاتێۆكوهیدیتەوونۆهنهاڵمبهڕابووگهشارواویتهوئهرۆیش وباڕووتهبۆنیكچمناوتی،تاسناكه
 .خۆشخانهنهیاندهگهمنیبابمزوورھهكادبوو،بلۆقیمێككهپێستیشمكۆخیمدهوبووھهموهرشانهتیحاڵهبوون،دهتاریكبوونریكخهچاوم.گاتەێ ئاوریانكهیوهئهكوهخوارێھاتنهچاوانم
چونكۆهوێناابوونخۆهخۆشۆخانهنهسۆاریحهلۆهكانخۆشۆهنهیزۆربۆه.بۆوونكۆادنمرسۆهچارهریكیخۆهوكۆادمنۆدپێوهلۆێسۆێاۆمیان،وتۆهركهبهوبایندارلهبووپیوابوورحشهمهحاایسهكوهخۆشخانهنه

چۆۆلشۆاربڵۆێمكۆاێدهدام،دهئۆازاریزیۆاتارۆژبۆهرۆژمكهخۆشۆیهنه.مۆاڵێوهرامۆهگهبۆابمڵگۆهدهدادوایۆیلۆه.گواستنرادهیاندیكهكانیشارهبۆبووخاابتازعیانوهكهیخۆشانهنهوئهبوونهئیمكانات
لێۆیكیۆهرادهتۆاویسۆ خۆشهرانیخوێنۆهئێۆوهكۆهبۆوونسۆاتێككارهتووشیشارڵكیخهوراباانرۆژبەوو،

 .بایندارزارھهدهبهنزیكوھیدشهدانسهبهنزیك،نیهباشیوهكادنهدووبارهوئاگادارن
یكۆخۆهوسۆواریناسۆهھهاڵمبهقوتابخانهوهچومهمنیشوھاتكانقوتابخانهیوهكاانهكاتیرابادوھاوین
ھێنۆدێككۆهبووجۆرێكبهوكاتئهشیكهوهداخهبهتنانهتهم،بكهرزشوهتوانیمدهنهدامدهئازاریانزۆر
وئۆهچونكۆهبۆووییشۆیمیاییبڵۆێپۆێم كهھیچبوونهخۆشپێممنیشوگاترادهدوورمنلهخۆیان كه
 .كاددهسانهكهجۆرهولهچاویانسووكچاوێكیبهڵكخهكات
مكهشۆۆیهخۆاڵمنهبۆۆهبۆۆۆقوتابخانۆۆهوهچومۆۆهرچۆنێكبۆۆوودهومنۆۆیشھۆهرابۆۆادقوتابخانۆۆهنۆدمانگێۆۆكلۆۆهچه

ھۆۆۆیبۆۆهقوتابخانۆۆهرێگۆۆایگۆۆاتمھێنۆۆدێكجۆۆارلۆۆهلێیقوتابخانۆۆهچوونۆۆهھێۆۆزیدامكۆۆهئۆۆازاردهیھێنۆده
مكۆهوهداخۆهبه.مۆاڵێوهیانهێنامۆهكانمدهھاوپۆلییۆهبووكۆهمنۆهوهماڵۆهوهھاتنۆهزۆرھێزیسواریناسهھه
.مبەۆاتدیكۆهكانیركۆادنبۆۆشۆارهسۆهبۆابمبۆۆچارهدابۆهدهنۆهیوهئۆهڵیھهوخێزانداریبابمتییرامهده
بۆابممۆنكهیوهئهھۆیودراوسێكانبووبهخزمانھێندێكلهكبووھاوكارییهرشێوهھهاڵمدواتابهبه

نۆۆدچهدوایاڵملۆۆهبۆۆهوهبۆۆاشبەومۆۆهمێككۆۆه.دابۆۆوومدێایژێاچۆۆاوهلۆۆهوێكلۆۆهیۆۆهوماوهبەۆۆاتبۆۆۆورمۆۆێ
 .وهھاتهكخۆملێوهمانگێكدووباره

لۆۆهتوانیمۆۆدهتنهنانۆۆهكادبۆۆوو،ھێنۆۆدێكجۆۆارتهمۆۆنتۆۆاڵلۆۆهژیۆۆانیخۆشۆۆیكرابۆۆادونهیۆۆهوماوهدووسۆۆاڵ
بۆه.دوكتۆۆرالیبۆادهمنیۆاندهبۆووكۆهمسۆواردهناسۆهھه،ھێنۆدهبۆژورێوهخۆمانرابچمهماڵیساریحه
.ورێزبۆادتۆهكییهخۆشۆخانهبۆۆنهكبوومنیختیهدبهربهھهكانبابمبهدوكتۆرهكێكلهیهداواكارییھۆی
رێزمۆافیبۆهدوكتۆۆریوبابیشۆموتۆیومنۆیشزۆرگایۆامشۆیمیاییموتۆمكۆهپشكنیندوكتۆۆرپێۆیدوایله
دوكتۆۆر.لێهۆاتووهرماوایسۆهھۆیوبۆهیۆهھهیدیكۆهكیخۆشیهونهئهمبڵێیكهكچهوابهیقسهتنیهوهئه
مانگێۆكیمۆاوهلۆه.تۆاكووباشۆتابێۆ وهبمێنێتهكلێاهیهماوهبێتدهكهوكچهكئێوهمندوكتۆرمنهوتی
بۆۆێدهكۆۆهاڵمدوكتۆۆۆروتۆۆیبۆۆهشۆۆتێردهسهوهبمەاتۆۆهسۆۆتیمێكباشۆۆتابەۆۆوومبۆۆابمویبۆۆوومكۆۆهوێلۆۆهداكۆۆه
وهڕاینۆهبابمگهڵگهمێنم،دهریبوهیهشاریبوولهاڵممنپێمخۆشنهبه.وهبمێنێتهزۆرتالێاهكییهماوه

ولۆۆهخوێنۆۆدنھێنۆۆاوازملۆۆهناچۆۆاریوبۆۆهمتوانیاڵمنۆۆهمبۆۆهخوێنۆۆدنبۆۆدهبۆۆهویسۆۆتمدرێۆۆژه.شۆۆ ردهبۆۆۆسه
 .بوونهاڵمھیچئاكامێكیرۆیشتمبهوورمێھابادمهكانیشبۆشارهدیكهندجاریچێژمچهئازاردهوهمهكهخۆشیهنهھۆیروابهباد،منھهوررادهكھهكاتوه.وهكانمجیابوومهھاوپۆلییه

وهیانویسۆ بچنۆهدهڵبااكانمكۆهگهھاویندهئاخای".ندرهمه"لهخش بیییخانهكورهچووبووینهناوچهتیرامهمدهكهڵكیكووخهوهبژێویمبۆدابینكادنیهكمالهبنهڵگهبووله7612ساڵیھاوینی
ورێزسۆواریتۆهلۆه.ڵكێشۆمھهناسۆهوھهئۆهبۆێتئێسۆتاشنۆاتوانمبۆهڵەۆهگۆاتۆھهردهوه(سۆالەوتامول)یسۆپێایئڵكملۆهمكۆهكهسواریهناسهوكاتبۆھهش تائهردهبۆسهوهویستمبچمهقوتابخانه
ریكبۆووخۆهمفشۆاربۆۆھۆاتكۆهھێنۆده.مۆابووجێلۆێمبۆهشۆاردانۆاوتاكسۆیاڵملهرگامبهوهكهیهئیسپیایڵكلهوتەوومنویستمكهكهرێوهكهئوتوبوسهبووكهكدهخولهھابادبوویندهمهئوتوبوسی

.مۆاێدهریكۆهخهتیخوشۆك چیۆهوتكۆهمیبااكۆهكانبۆهموسۆافیاهكێكلهچاواندی یهممادنمبهمكهكادین،كهنهیقسهاڵمبهبهرێگهوهوتكهوپێیوتكهشۆفیاهبهیكهلهسهممهخنكامبااكهده
پێەۆوویناسۆهھهوئیسۆپیاییوئۆهبوھۆهسۆواریناسۆهھهخۆشۆییشنهوموسۆافیاهئۆهوتچونكهركهخوامبۆدهییورهگهورۆژهئه.ماوهجێبهلێیكهناسهھهوئیسپێاییتیسواریهناسهھهكهویشوتیئه
 .بوومادنرزگارمومنلهمندابهویئه

تووشۆیبۆێزیۆاددهوهنمۆهمهتهبۆهررۆژكۆهھۆه.بگۆامئێۆوهناخۆیبۆهنكۆاتیوشۆارهئۆهسۆاتدیتوانیكارهزۆربچۆووكلۆهلێكیگۆهنموونهخۆمكهكانیئازارهبا كادنیبهوێویس نامههخۆشهریخوێنه
.كۆاتمھاوكۆاریمدهكهرهوھاوسۆهڕێنمنیاراپۆهتۆهشبۆهوهماڵۆهكۆانیتنۆاتوانمكارهنانۆهتهدوكتۆۆردامكۆهدێاییژێاچاوهلهمیشهوھهئێسكبووموالوازیماردهتیحهكنارهوهدیكهلێكیگهخۆشینه

دووپاسۆیارئێسۆتایهاڵمئێسۆتاشكۆهبۆه.ماڵێوهتهماۆھاتوومهوتەوومئهكهخۆشخانهنهلهككهیهماوهش ،دوایردهسهبۆمەارانیڵساڵاۆژیگهدهمھاوكاتهریانهوهوبیاهئهنووسینیریكیخهئێستاكه
وكۆاێدهوروداوهلۆهوقسۆهبۆا تۆازهمووسۆاڵهوھۆهئۆهربۆوونیێپهتدوایلهمیشبۆچیودووھهر سهشیمیاییانكاایهكانھێاشیكوردنشینهنیاناوچهبۆتهكهوهتهاڵمماونهوهالمبێلهواویتهبه
 .كادماۆییهدژیساتهوكارهنگییانلهبێدهییوهتهنێونهڵگایكۆمه
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 قفایهڤینۆ 
 
 یمانایۆهوبۆهالمبۆه،وجودیۆهپاسۆێكیوردوونیۆهگهومێژووییپاسێكیژنپاسیكاتێكدالهتی،یهوهخۆیهوجودیبهنهاتهبهندییوهپهكهیمانایهوبه،وجودیهكییهكێشهژنیكێشهپێیانوایهسانێككه

كیئایدیایۆهدیۆدوبهین،بكۆهژنپاسۆیلهقسۆهبێ دهوهلێاه(.ونیكه)ردوونیگهوجودێكیگاتهدهتاھهڵگاوهكۆمهواویتهوجودیبهستهیوهپه
یۆانشۆارێكیۆانكێكڕهگۆهدانیشۆتووییۆانخێزانێۆكنهاتۆهنۆاوژنێكیلۆهقسۆهینكۆهئهژنلهقسهكهئێمهچونكه،وهردوونیهگهیگاانهخنهره
،ئینسۆانیهكیڵگایۆهكۆمهرتاپایسۆهیكێشه،نیهزێكگهرهنهاتهیانتاكێكیكێشهنهاتهبهكهكێشهنسڵهئهچونكهین،ناكهوالتێكتنانهته
وداكانمۆهمووھۆهكۆهونێكنكۆهتاكیڵكوبهنین،كڵگایهكۆمهتاكینهاتهكانتاكهوهرنێتهئینتهتۆڕیلۆژیاوكنهتهیسایهلهكهوهنزورهمهوله
چۆۆاوبێۆۆ دهكۆۆهوایكۆۆادووهشۆۆهوهئهووێ بكۆۆهجیهانۆۆداكانیپارچۆۆهمووھۆۆهبهسۆۆتیاندهیوهئۆۆهبۆۆۆماوهنۆۆهبگۆۆاهووهكورتەۆتۆۆهمیانۆۆداردهبهله
تۆاهتێكیبابۆهشمۆهئهكه،جیهانگیایۆهمیسیسۆتهكۆهجیهانۆداینوێیۆهمهسیسۆتهوئۆهیسۆایهلههوبخشۆێنینهتۆاكیناسنامهبۆیشتنمانتێگهبه

وبكۆۆاتفااونتۆۆاونۆۆهكهمئۆۆهھۆۆاووالتیكۆۆووهمیزادوئۆۆادهكۆۆووهخۆۆۆیبۆۆوونیبۆۆۆژنتێیوانینۆۆیبێۆۆ دهوهشۆۆهمهلهگاێ ،ڵۆۆدهھهتۆۆایقسۆۆه
نۆوێیمیسیسۆتهیسۆایهلهژنیئینسۆانیانهبۆوونیوتیسۆایهكهبۆۆبكۆاتتۆاتێیوانینێكیووهخوێندنهچیملكهپیاوووهبكاتهپێناسهڵگایكۆمهبۆوبناسێ ونیكهمیزادێكیئادهكووهخۆیكانیداخیتابهله

دابۆیاوداكییۆهناوچهلهزگۆهرهكیۆهنهاتۆهدۆزیكنۆهونیكۆهدۆزێكۆیكۆووهیانكۆهدۆزهڕمۆهلهڵوێسۆتیانھهوژنۆانكانیجیهانیهوهبزوتنهوتیرهرسهلهقووڵیریكاریگهرچاوبهكییهشێوهبهكهجیهاندا،
 .داناوه

 نها كوشتنی ژن ك ته نه
 نۆاتوانینزانیننۆهردوونیگۆهڕووداوێكیبۆهرگهئهین،كهدهژنروونیدهبچووكیئازاردانێكیڵكوبهژنێككوشتنینهاتهكنهكووهڕووداوێكیلهقسهنموونهبۆكهیهوهئهبیڵێمداوتارهملهوێ مهدهیوهئه

یۆانكاێ پێۆدهتیسۆووكایهكۆهیژنۆهوئۆهرگۆهئه.بناسۆێ ردوونیگۆهكیقوربانیۆهكۆووهخۆۆیچۆۆنكۆهوهبدۆزێتۆهھوشۆیاریهوئۆهبێۆ ئامادهژنبێۆ دهكروهھۆه،وهینۆهئاگاداربكهلۆێجیهانیرێكخااوێكی
راسۆتگۆویوهئاوڕدانۆهوفۆااوانتێیوانینێكیبۆهركاریگۆهئینسانیدۆزێكیبەێتهناتوانێ یەنیننهچاوهوبهشئێمهوكاتنهپێناسهخۆیردوونیگهكائینێكیبهكاێ پێشێلدهمافێكییاندرێ دهنجهشكهئه

ژنۆانیژیۆانیدرامایبۆهكۆتۆاییودرێ دهنجهشۆكهئهوكاێ پێۆدهتیسۆووكایهردوونیگۆهكۆائینێكیكۆووهڵكوبۆهژنزیگۆهرهكۆووهنهاتۆهكنۆهینلێەكۆهداكۆۆكییوهئۆهبۆۆینربكهسۆتەهدهبۆجیهانیجیددی
پاسۆۆێكینۆۆهبیكهیوهئۆۆهبۆۆۆنبكۆۆهژندۆزیبۆۆهتتایەۆۆهكانیواڵۆۆهھهروومۆۆاڵیوهردوونیۆۆهگهدیۆۆدهملۆۆهرھۆۆهبێۆۆ دهنكۆۆهئهرووداوێۆۆكواڵیھۆۆهروومۆۆاڵیكۆۆهكاننووسۆۆهرۆژنامهخۆۆودی.بهێنۆۆینمانڵگاكۆۆهكۆمه
 ..ردوونیگه
روداكۆكیكۆهبەێتۆهخۆیژنیوهئهبۆدروستەێ قوربانیشداژنیھزریناولهبێ دهڵكوبهت،ڵدارھهسهوبكاترهكهچهبێ دهكاندادواداچووهبهرونووسهھزریلهنهاتهكنهكهردوونیهگهوهبیاكادنهمئه
 ..یداكهدۆزهلهركهقسه

 كرێت تی پێنه چیدی سووكایه
وزوڵۆموتیسۆووكایهچیۆدیكۆهیوهئۆهیشۆتۆتهگهوگۆۆڕدراوهژندنیۆابینیووهبیاكادنۆهوقڵعۆهكۆهیهراسۆتیهوئۆهشۆێواندنیدواجۆاروڵگایۆهكۆمهكانیقوتونااوهلۆهحۆازرووهشۆیكادنهمانۆهئهتهڵەهھه
 .نیهقوبوڵقابیلیونیهنگەوونبێدهلێیجێگهجیهانداینوێیهمهسیستهمیردهسهملهوهوسانهچه

خۆكوشۆۆتنوكوشۆتنكۆانیرووداوهبۆیۆهبێۆ ،قایۆلپاندسۆهئهریداسۆهبهڵگایكۆمۆهیرجۆهلومهھهوبۆهژنبۆۆووئاسۆاییشۆتێكییزاددامئۆادهیسۆكهتهدنیابینیۆهسۆنووردارووهبیاكادنۆهوئۆهیسۆایهلهجۆاران
ووهدینیۆهوتیالیۆهكۆمهخورافاتیوری دابونهڵێكۆمهباریژێاچووهئهدروستكادنیداولهبووھهستیدهڵگاكۆمهمووھهپیاۆزژیانیكییهپاۆسهكووهرگیایھاوسهیپاۆسهمهدهوئهكروهھهمتابوون،كه
بۆۆریروهسۆهدواجۆاروچووئۆهڕێوهبۆهسۆزادانڵكۆمۆهبهوراردانقۆهڵكۆمۆهبهوژیۆانڵكۆمۆهبهپانسۆیپیبهڵگاكۆمۆهمهدهوئهچونكهكاا،دهستنیشاندهبۆیوهتاهوانیئهنالیهلهمیشهھهژننووسیچاره
خۆۆیدواڕۆژیونوو چۆارهلۆهبییۆاریۆهھهبۆۆیخۆۆیتۆاكیشخۆودینهاتهوتاكهبۆنهاتهریروهسهجیهانیدانوێیمیسیستهیسایهلهئێستا،گۆڕدراوهواوتهنۆرمهوئهئێستاالمبهبوو،پیاوڵگاوكۆمه
ریكیشۆهڵگۆهلهتیرامۆهكهبێۆ دهبێۆ رروهسۆهیوهئۆهبۆۆورهروهسۆهتۆاكیوهلۆهیشتنتێگهوجیهانەینیووهبیاكادنهئاسۆیفااوانەوونیڵگهلهكانجۆرهلهجۆرێكبهالقیشتهیرێژهبینی دهبۆیهبدات،
 .كیهرهسهریكیشهونیهكهتیهالیهكۆمهھاومێشهملهژنیشو،كادووهزیادیپارێزراوبێ ژیانیدا

 كرێت الت وێناده سه رێكی بێده وه كو بوونه وه
داوایونكۆهدهوێنۆایداخااوئیاادهلهوالتسهبێدهرێكیوهبوونهكووهژنوامردهبهن،كهئهژنیكێشهدۆزولهبا شیپیاوانهوئهتنانهتهیهوهئهوهھێشتۆتهدواوهلهئێمهوالتیلهژنیدۆزیكهیوهئه
ریسۆوایونبۆهئهئۆابیووییۆانبێ ھۆهنۆاوێكیشۆیوهئهكانۆدا،بوارهلهبوارێكلۆهبێ ھۆهسۆتیجێدهكۆهتنایۆهیاڵداخهبهژنێكیانرگیزھهنكهدهڵگاكۆمهكانیژنهلهقسهكهن،كهدهبۆڵگایكۆمهییزهبه
خیتابۆهیۆهمهئهبێۆ ،ییزهبهیجێگهمتاكهخۆیانلهبێ ھهورێكبوونهونبكهلێوهیقسهبێ ھهتێكبابهیوهئهبۆنهاتهبهن،خهئهراوێزیپهزانیننهھیچبهۆزیبیادبهیانڵگاداكۆمهچاویلهنكهئه
 ..كادووهالوازتایكهدۆزهووهتهسییووهژنیتیسایهكهكهكهلۆكاڵییهریتیهنه
ژندۆزییوهمانۆهبۆۆھۆیۆهمینكۆهیهیانكۆهوالتهسیاسۆینووسۆیچارهلهبییۆاردانوئاشتیراربوونیرقهبهلهنبكهشداریبهیوهئهبۆپێیانداننهرێگهتداوسیاسهلهژنانیقینهراستهكادنیپێنهشداریبه
 ..ردوونیگهیپلهبۆكانخیتابهیوهبوونهرزنهبهوجیهانیئاستیبۆبوونینهفااوانولۆكاڵیهچوارچێوهوله
 ..بنیهئاڕاستهوبهكانمانخیتابهشپێیهوبهبێ دهكهردوونێكهگهھاووالتیڵكوبه،نیهوالتێكیانشارێكھاووالتیچیدیمیزادئادهڵكوبهژنكنه
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 تینیگارعنایه
 

دیۆالۆگ،وهقامووسۆییهباریلۆه(.یڤینپۆهیۆانی،Log)و(دوویۆانی،Di):پێکهۆاتووەدووبەشلەوالتینییەلێکدراویوشەیەکی(Dialog)دیالۆگ
  .بکاێ دەتوانێ سداکهدوولهزیاتایاندوولەنێوانکەدێ وتووێژبەواتای
 تیعینایهنیگار
بەکەبۆووبۆاوەڕەدالەوودەکۆاتکۆمەڵگۆاکادنۆیبەرێکخسۆتنبەئامۆاژەیوتارەکانیۆدازۆربەیلەلێنین.کۆمەڵگایەکادنیرێکخستنبەمکانیزمیدیالۆگ

کادنۆیرێکخسۆتنلەبەرکەدەکۆاتبەوەئامۆاژەلێنۆینوتەکانیسەرلەئۆجەالنعەبدواڵرێزداربەاڵم.سەردەکەونشۆڕشەکانکۆمەڵگا،بوونیبەرێکخستن
 .تێپەردەبێ دیالۆگدالەپەروەردەیە ھەرتییڕهبنهخالێکەچاالکی،رێکخستن،پەروەردە،لەپێکهاتووەکەدەکات،نێشاندەس قۆناییسێفۆرمۆلێکیوبکاێ پەروەردەکۆمەلگاپێوستەکۆمەڵگا

لۆۆێچاکسۆۆازیانوییریشۆۆهگۆڕانکۆۆارییوقامگیاسۆۆهکیئاشۆۆتییهدیالۆگانۆۆهوئۆۆهوائۆۆهگیاێن،نۆۆهمابنۆۆهبهدیالۆگۆۆداکاتیلۆۆهدیمۆۆوکااتیکانینسۆۆیپهپاهوکاێننۆۆهفۆۆااوانکاندانوسۆۆتاندنهودیۆۆالۆگرگۆۆهئه
 .وهوێتهناکه
 
 مێژووی دیالۆگ* 
 

یۆانپۆاڵەوانپێکهەڵپیژانی.ماۆ کوژرانیوجەستەییھێزیلەسەرملمالنێ.بوونباھۆجەستەوھێزیھێڵێلەسەرنەتەوەکانتێکهەڵچوونیقۆنایەکانیکەدەردەکەوێ بدرێتەوە،مێژوولەئاوڕکاتێک
 .دۆڕاونەتەوەیسوپاودۆڕانیدەبووەیکهئاکامهدۆڕاوپاڵەوانیدەکەوتەوە،لێسەرکەوتووینەتەوەیوسوپاسەرکەوتوو،پاڵەوانیبگاتەایەوزۆرانیانبەیە دژسوپایدووپاڵەوانیدەکاا.سوپاکان
دەکاێۆ .دەناسۆاێتەوەوهکۆارهھێۆزیزۆروخەڵکۆیبەرێۆژەیقۆنۆایەشئەم.بۆووپیشۆەکارییشارەستانیەتیئاکامەکەیوپیشەکاریقۆناییویشئهئاراوە،ھاتەنوێقۆنایێکیمێژووقۆنایەیئەوپاش
حۆازرقۆنۆاییبەاڵم.روویۆداسۆەربازییەوەھێۆزیبەھۆۆیواڵتۆانداگیاکۆارییخۆاوومۆادەیبەسۆەردەستەەسۆەرداگاتنئاکۆامیلەکەگۆاتەبەرجەسۆتەییھێۆزیرێیەویھەمانپیشەکارییقۆناییکەبڵێین

ژیۆانیقۆنۆایەیلەم.بۆووزانیۆارییتەقیۆنەوەیدەرئەنجۆامەکەیکەبکاێ ناودێاکامپیوتێاقۆناییبەقۆنایەئەمدەکاێ .ھەبووئاماژەپێکااوقۆنایەکانیلەچاوپێشیرووهسەمەرەیسەیاوبازدانێکی
وھونەرمەنۆدانوزانایۆانونووسۆەراننۆاوبااوسۆەردەمیسۆەرەکییکۆارێکتەرانیکەدەڵێۆ زانیۆارییسۆەردەمیبەسۆەبارەت"تافلێا."دەگێیێ سەرەکییدەورێکیزاناییلەسودوەرگاتنوتازەگەریماۆڤدا

پێوەنۆدیەکانپیشۆەیخێۆاایگەشۆەیوزانیۆاریدیوارەکۆانیرووخۆانی.دەکەوێۆ پۆێشماۆڤەکانۆدالەنێۆوانھتدوخزمەتگوزاریوتازەگەریوزانیاریگۆڕینەوەیبەوبەخێااییئەمەشکەرۆژنامەوانانن
.جێگیۆاەوەوفەرمۆیدیۆالۆگینێۆوانبکەوێۆتە"الیەن/کە "رەسۆمیبەشۆێوەیەکیکەبێ ئەوەرێگاتەنیادەچێ لەوه.تانوپۆئاساوەپێوەندیەکینێودەکەوێتەنەیەوێوبیەوێ”الیەن/کە "کەوادەکات
بۆاشڕێگۆایەکیھەنۆووکەداسەردەمیلەدەکاێ بەکادەوەکادنیودیالۆگلەبیاکادنەوەبۆیە.بکەوێ وەگەڕسوپاجەستەییھێزیھات،باسیپێشتاکەمێژووکۆنەکانیقۆنایەبەشێوەیکەئەوەییان
 .کارلێکەوەپێوەندییپاۆسەینێوبنێتەھەنگاووبەێ رزگارجەمسەریتا وتاکیەھەندیپێوەندییلە"الیەن/کە "ئەوەیبۆھێزدەستکەوتیلەجۆرێکەدیالۆگکەبگوتاێباشتاە.بێ 

دواتۆاکەرەوتێۆکھاتنەئۆارایھۆیبووەوھێنابەکارلێکتێگەیشتنمەبەستیبەھێماکانیماۆ کەئەوکاتەی.بوودروس زمانکەگەڕاندۆتەوەسەردەمانەئەوبۆدیالۆگیانھاتنەئارایکاتیبیامەندان
تەنیۆادیۆالۆگکەبەمجۆۆرە.گۆاتخۆۆیەوەبەالیەنیۆیچەنۆدواتایوبوودەربازخوێندنەوەیەتاکیەھەندییلەمدیالۆگشێوازیکۆمەڵگاکانبەرفاەبوونەوەیوگەشەسەندنبە.بیابەسەردادیالۆگیناوی
نیۆوانلەتەنیۆانە پێوەنۆدیەکانە،دامەزرانۆدنیبنچینەیدیالۆگ.رۆژانەیەدیالەکتیکیمێژوویی،فەلسەفی،زانستی،بابەتێکیدیالۆگ.نیەسادەپێوەندییەکیوخواستەکانزمانیھێنانەسەرمانایبە

 .بکاێ کادنێکیشچاولەچاوتەنانەتوجوڵەنیشانە،سیگناڵ،بەدەتوانێ دیالۆگکەواتە.ساوشتیشداوماۆ نێوانلەبەڵکو،ماۆڤەکاندا
 
 دیالۆگ لە فەلسەفەدا* 
 
گاینگیۆیوتەیەبەمئامۆاژەدانلەمەبەسۆ .قسۆەکادننھێۆزیوزانسۆ خۆاوەنیکەیسۆانهکهوئۆهسۆتیدهوێتۆهبکهدەسۆەاڵتدەبۆێدەڵۆێودەکۆاتزانسۆ گاینگیۆیبەئامۆاژەیونانیفیلوسوفی"ئەرەستوو"

 .ھەڤپەیڤینێکدانێولەبهێننیەکتایبەقەناعەتدەتواننماۆڤەکانچۆنکەقسەکادنەتوانایھەبوونی
کاتێۆک.پەیڤینۆداودیۆالۆگلەنێۆوانھەیەجیۆاوازییبابەتۆدالەزۆرنیۆیە،قسۆەکادنتەنیۆادیۆالۆگفەلسۆەفەدازانسۆتیلەبەاڵم.کەسۆدادوولەنێۆوانقسەکادنەتەنیادیالۆگکەوایەپێیانکە زۆر
کەڵۆکزیۆاتادیۆالۆگپێکهێنۆانیبۆۆمۆاۆ چونکە.ئاراوەھاتۆتەھتدوکۆمەڵیانالیەنیان کهدوولەنێوانھەڤپەیڤینێککەدەچێ ئەوەبۆماۆ زەینیشتێکھەمووپێشدەبیستاێدیالۆگوشەی
 .نیەدیالۆگقسەکادنێکھەمووبەاڵم.بێ قسەکادنمانایبهزاراوەیەمئهنگهرهکەدەچێ ئەوەبۆزەینزووبۆیەش.وەردەگاێزمانمیکانیزمیلە
سۆۆازکاد،یەکتۆادالەگەڵپێوەنۆدیانودۆزیۆنەوەبۆۆواتایۆانوناسۆیھێماکانیۆانماۆڤەکۆانکەکۆۆاتێ.بەدیهۆاتدیۆالۆگەوەئاکۆامیلەشارسۆتانییەت،سۆەرھەڵدانیوبەماۆڤەۆوونھۆکارەکۆانیلەیەکێۆک

 ..کادووەتۆمارئێستایھەتاماۆڤایەتییمێژوویکەبوورەوتەشئەوھەر.دیالۆگلێناناویزانس دواتاکەڕەوتێکەوەکەوتنە
کۆمەاڵیەتیۆداژیۆانیلەنێۆومۆاۆ ھەبۆوونی.دیۆالۆگەوەرەوتۆینێۆودەکەوێۆتەکەدەبێبەکۆمەڵگاکاتێماۆ دیکەبەواتایەکی.ماۆڤایەتیداکۆمەڵگایوماۆڤەکانھەبوونیلەبنەڕەتییەخاڵێکیدیالۆگ
 .رۆژانەیەدیالۆگیگاێدراوی

 
 دیهاتنی دیالۆگ لە حاڵەتی دیالەکتیکیدا  به* 
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لەنێۆوئۆانتێتیزوتێۆزبەڵکۆونابۆات،نێۆولەتێۆزئۆانتیزێز،دیۆالەکتیکەداحۆاڵەتەلەمبەاڵم.دیۆالۆگەئەوبەرھەمۆیدەبێۆتەسۆەنتێزەئەودەبێۆ ،سۆازسۆەنتەزێکدەگۆان،یە ئۆانتیتێزوتێزکاتێک
یەکتۆایتەنیۆانە دیۆاریکااو،ئامۆانجێکیبۆۆدەکەونرێۆکئایۆدیدوویۆانفکۆادووکاتێکدیکەواتایەکیبە.دەبێ درووس الیەنھەردوولەسەنتەزێکودەکەنتەواویەکتایکوانتۆمیکدافۆرمولێکی

ئامۆانجیبەدیهێنۆانیبۆۆیەکتۆاییارمەتیۆدەریدەبۆنەودەمێننەوەخۆیانوە دووالیەنھەردیالۆگدالەکەواتە.دیالۆگەوەخانەینێودەکەونەودەبێ دەسکەوتیشیانئەنجامدالەبەڵکوناکەنەوە،رەت
مۆن"خۆیۆدالە،"نالیۆه/کە -تۆۆ"دیالەکتیکیەداکادەلەمواتەبەخۆی،دەبەخشێ ھاوئاس بوونێکی"الیەن/کە _تۆ"کەدەزانێ ئەوە"الیەن/کە -من"دیالۆگبۆدیکەوەسۆنگەیەکیلە.ھاوبەش

 .بەپێچەوانەوەوسازدەکات"نالیه/کە -
 نالیه/ که–تۆ=نالیه/ که-من

بۆۆھەیەبەخۆۆیتۆایەەتتێیوانینێکۆیئۆایینیشھەروەھۆا.ھەبێۆ دیۆالۆگبۆۆتایەەتیۆانخوێندنەوەیەکیتوانیویانەقوتابخانانەلەوکامھەر.کادۆتەوەشیدیالۆگیانکانفییهلسهفهقوتابخانەزۆربەی
 .دیالۆگ

حۆاڵەتیکیودەکۆاتپۆلەەنۆدیالیەنێۆک،نەتەوەیە ،گاوپێۆک،بۆۆدیۆالۆگیچوارچێۆوەیودادەناێۆ ئۆۆبژەبەماۆڤەکۆانسۆەرچاوەدەگاێ،ئیۆدیالیزمەوەفکایەتۆیلەکەپۆزیتیڤیزمداقوتابخانەیلە-
وکۆمەڵگۆایەئەملەگەڵدیۆالۆگوفکۆایەتچوارچێۆوەیودەکۆاێنپۆلینەەنۆدییکۆمەڵگاکۆان،ھەمۆووقوتابخۆانەیەدائەمنێۆولە.دەیخوێنێتەوەزانستیانەبەشێوەیەکیبەاڵمدەگاێ،وەبەرچاوبۆنەگۆڕی
 .سپییانرەشن.خااپنیانباشنھەمووکەکوردوەکوودەیناخێنێ ،بەگشتیدەکاێ نەتەوەباسیکاتێکنمونە،بۆ.دێ پێکنەگۆڕشێوازێکیبەکانانیداچینه
ھۆۆیچودەگۆردرێۆۆ دیکۆۆهماۆڤێکۆۆیبۆۆۆوهماۆڤێکۆۆهلەدیۆۆالۆگشۆۆێوازیکەپێیۆۆانوایەودادەبەزێناێۆۆ ماۆڤەکۆۆانتۆۆاکەیتۆۆاکەئاسۆۆتیبۆۆۆدیۆۆالۆگھومومانیزمۆۆداوھێامۆنۆتیۆۆکفەلسۆۆەفییقوتابخۆۆانەیلە

لەگەڵھاوکۆۆاتفەلسۆۆەفییەقوتابخۆۆانەئەم.دەبێۆۆتەوەنزیۆۆکبابەتەکۆۆانلەریالیسۆۆتیداچوارچێۆۆوەیەکیلەودەناخێنۆۆدرێ سۆۆۆبژەکتیڤیھەبۆۆوونێکیوەکۆۆووماۆڤەکۆۆان.دانۆۆانێندیۆۆالۆگبۆۆۆپۆلەەنۆۆدیە 
 .دەکاتدیاریماۆڤەکانپێشینەیوئێستادەروونیرەوشیلەبەرچاوگاتنیبەدیالۆگشێوازیئیندوالیزم،قوتابخانەی

پێکهاتووەکۆاندیۆالۆگەئەنجۆامیلەبیاوڕاکۆانسۆەنتەزیوھەڵدەسۆەنگێندرێ گشۆتی،بیۆاوڕایوکۆمەڵگاکۆانماۆڤەکۆان،کەدەناخێنای گشتیداچوارچیوەیەکیلەدیالۆگکۆلەکتیڤیزمداقوتابخانەیلە
نێۆوفکاەکۆانیوبۆچۆوونبەیەکۆییە ھەتۆاوەردەگاێۆ کەڵکدیالۆگلەکۆلەکتی ھەبوونێکیبۆکۆلەکتیڤیزمکەواتە.بابەتێکدالەالیەنیبێوئەرێنینەرێنی،فکایبەبەسەرنجداندەباێ ،بەکار

 .دەکەوێ پێشدیالۆگمیکانیزمیپۆزەتیڤیزم،وھۆلیزمفکایەتیبەبەسەرنجدانقوتابخانەیەدالەم.بکاتدیارییخۆیمەبەستیبەدەستهاتوو،فاکتۆریئەنجامیلەوکۆبکاتەوەکۆمەڵگا
گەتوگۆۆومشۆتومیبابەتیۆکلەسۆەروکۆۆدەبنەوەپلێنومۆدالەئەوەکەبڵێۆیندەتۆوانینکۆدەبنەوە،مەجلیسێکدالەگەلنوێنەرانیلەکاتیکداھەیە،گشتیواتایپلێنوم.پەرەدەستێنێ پلێنۆمدالەدیالۆگ
 .دەکەن

 
 دیالۆگ و ئایین* 
 

خۆۆیخۆودایلەگەڵمۆاۆ .نامێنیۆ واتۆایدیۆالۆگئایینۆدالەنێۆو.ھەیەچەمۆکەئەمبۆۆجیۆایتێاوانینێکیودیالۆگسەردەپەرژێتەکانفییهلسهفهقوتابخانەباقیوەکووئایینیشکادباسمانھەروەکو
لەئۆارادادووالیەنیۆی.ناکاتەوەقسەکەسەئەولەگەڵخودائەوەیلەبەروەرناگاێ ،ئۆبژەکتیڤیوەاڵمێکیکاتیشداھەمانلەبەاڵمدەکات،پەییەوئایینییەکانکادارەودەپارێتەوەوقسەکادندەکەوێتە
ھەرئایینۆدانێۆولەبەمجۆرە.دێ بەدیالیەندادوونێوانلەوتووێژیاندژکادەوەوکادەوەلەدیالۆگپێکاائاماژەیوەکووھەر.دیالۆگەوەخانەیناچێتەئەمەکەواتەدەپەیڤێ،الیەنێکنیاتهونییە
کەدادەناێۆ دیۆالۆگبەحۆاڵەتەئەممێتافیزیکیۆدائەندێشۆەینێۆولە.دیۆالۆگدەڵۆێئایینلەوتوووێژەبەممێتافیزیکتیۆرییبەالم.مۆنۆلۆگەشێوازێکیئاییندالەکەواتە.نییەوەاڵمێکوھەیەقسە
 .دەکاتسازپەیوەندییە ووەردەگاێتەوەخۆیوەاڵمیئیلهاموەکودیکەداشوێنیکیلەودایەپێوەندیلەمیتافیزیکیفکاییھەبوونێکیلەگەڵ
بابەتێۆۆکالیەنەوە،سۆێلەوگۆشۆەییەسۆێسۆتاوکتورێکیتایۆلۆۆگی.ناسۆااوەتایۆلۆۆگیبەکەقۆۆڵییەسۆێپێمۆانێکیدێۆ ،پێۆکبەشسۆێلەکەھەیەکەشۆمانشۆێوازێکیدیالۆگۆداشۆێوازەکانینێۆولە

 .دەبەساێ قۆڵیسێپەیمانێکینێوانەدالەم.ماۆڤداوپەیامەەروخودانێوانلەھەیەشێوازەئەمئاییندالە.دەبەستاێ پەیمانێکوھەڵدەسەنگێندرێ 
 
 توانستی دیالۆگ* 
 
بکاێۆ لەسۆەرپێۆداگاییوبگێادرێۆ وەبەرچۆاو"کۆادەوە"تەنیۆاودابماڵۆدرێ "فکۆا"الیەنۆی"وشۆە"لەکاتێۆک".کۆادەوە"و"فکا"واتە.یەکتاینتەواوکەریوتانوپۆکەدووالیەنەھەڵگایدیالۆگوشەی
بەواتۆایەکی.ئەنجۆامبۆێگەمەیەکۆیدەبێۆتەدیالۆگبستێندرێتەوە،لێکادەوەیوئەندێشەالیەنیھەڵگایبەێتەتەنیاوشەئەگەردیکەوەالیەکیلە.دەچێ ی"کادەوەخوازی"رەھەندیبەرەو"وشە"ئیدی
 .دیکەئەویقوربانییبەێتەناکاێکادەوەوئەندێشەالیەنەکانیلەھیچکامدیکە
 
 گرینگی هەبوونی دیالۆگ* 
 
بۆۆۆبەڵکۆۆونۆۆیە،دەسۆۆەاڵتشۆۆەڕیبۆۆۆدیۆۆالۆگ.دەرواتدیموکااتەۆۆوونبەرەوکۆمەڵگۆۆائەوودەبینێۆۆ خۆۆۆیەوەبەمەزنپێشۆۆکەوتنیکۆمەڵگۆۆایەئەوبکاێۆۆ بەدیسەربەسۆۆتانەدیۆۆالۆگکەکۆمەلگایەکۆۆدالە

پێکۆاائامۆاژەیسۆەرەوەشلەھەروەکۆوو.فکاەکۆانەبەیەکگەیشۆتنینێۆوانپۆادیدیۆالۆگکەبڵێۆیندەکاێ .وەردەگانکەڵکمیکانیزمەلەمکەکەسانەیئەوبەرژەوەندییلەپێناودەستکەوتەبەدەستهێنانی
بۆخۆۆیئامانجێۆکمۆاۆ کۆاتێ.گۆاینەماۆڤێۆکھەمۆووبۆۆئامۆان .دەبێۆ دەستکەوتیشۆیانودەگەنبەیە فکاەکۆاندیۆالۆگەوەرێگۆایلەکەواتەفکاەکان،سەنتێزیبەدەستهێنانیبۆمیکانیزمێکەدیالۆگ
مۆاۆ کەئامۆانجەیبەوگەیشۆتنبۆبهێندرێ بەکاردەکاێ کەیکانااڵنهلەویەکێکهدیالۆگلێاەدا.بگاتخۆییئامانجهبەوتاھهبکاتەوەتاقیکاناڵەکانھەموودەبێ کەواتایەیەبەوکادهدیاریی
 .بگاتپێیدەیەوێ 

 بۆبێ رێگایە دەتوانێ دیالۆگبۆیەشھەر.ھەیەزێهنیەتیشۆرشێکیبەپێویستییئەوەشپێشەکەون،بەیەکەوەکۆمەاڵیەتیەکانالیەنەھەمووکەپێویستەدیموکااتیک،کۆمەڵگایەکیبەدیهێنانیبۆ 
 ژیانیھەروەھاوھەیەشۆرشبەپێویستییبەردەرامکۆمەڵگاکەبەوەدەکاتئاماژە"یۆتۆپیابەرەورێگایە "بەنێویخۆیداپەرتوکێکیلە"بوێامارتین"ئاڵمانییفیلوسۆفی.شۆڕشەئەمبەدیهێنانی
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 .یهھهواتایکۆبوونەوەدالەھەموویراستەقینە
لەسۆەربەروونۆیسۆەردەمەئەوکۆاریگەرییدەژیۆا،جیهانیۆدادووھەمیشەڕیکاتیلەھاباما کەئاماژەیەجێی.کادزۆریلێکۆلینەوەیەکیکۆمونیکاسیۆن،ودیالۆگبابەتلەئاڵمانیفیلەسوفیھاباما 
شۆێوازەکانیبەدەر کەبێۆ لەسۆەرێئەوەنۆدەکۆمەڵگۆازانیۆارییئاسۆتیپێویسۆتەکەدەکۆاتلەوەبۆا کۆمەڵگۆادانێۆوانلەگەتوگۆلەبابەتھاباما .داوەتەوەرەنگیلێکۆڵێنەوەکانیداوبۆچوونبیاو

بەئامۆۆاژەھەروەھۆۆاھابامۆۆا .دەژیدژوارداقەیاانێکۆۆیلەکۆمەڵگۆۆایەئەوئەوکۆۆاتەبێۆۆ ،نائاشۆۆناچەمۆۆکەبەمکۆمەڵگۆۆاکاتێۆۆک.بکاێۆۆ کۆمینیکاسۆۆیۆنودیۆۆالۆگبەکێشۆۆەکانچارەسۆۆەرکادنیودیۆۆالۆگ
دووەمۆیشۆەڕینەودەکۆااجیهۆانییەکەمیشەڕینەئەوکاتناسیەوایە،دیالۆگیانشێوازەکانیوبوایەلەسەرێزانیاریانئاستیسەردەمانە،ئەمماۆڤەکانیئەگەردەڵێ،ودەکاتجیهانیشەڕیھەردوو 
.دەبەنناڕاسۆتیە ھەمۆووبۆۆپەنۆاکۆمەڵگۆادابەسۆەرخۆیۆانفکایەتۆیداسۆەپاندنیبۆۆپاوپاگەنۆدەکادنبەدەسۆەاڵتداراندەڵۆێودەکۆاتماۆڤەکانھەڵخەڵەتانیبەئاماژەیھاباما ھاوکات.جیهانی
سۆەردەمیبۆۆخەفەتھابامۆا ھاوکات.ناخۆنناڕاستیەکانفایویوھەڵدەبژێانراستەکەرێگاوھەڵدەوەژێانچەوتەکانلەراستیەکانتاکەکانئەوکاتبێ ،بەرزماۆڤەکانزاناییئاستیوبێ ئەگەر
 .قوربانیدەیانکادەودەھێنابەکارچەوتەکانئامانجەبۆماۆڤەکانیاندەسەاڵتدارانچۆنکەدەکاتلەوەبا ودەخواتنازیستی

 
 نسیپەکانی دیالۆگ پره* 
 

تۆۆایەەتپاێنسۆۆیپیکۆمەڵێۆۆکھەڵگۆۆایوفکاەکۆۆانەگەیشۆۆتنیبەیە میکۆۆانیزمیلەھەمانکاتیشۆۆداوکۆۆۆمەاڵیەتییبۆۆابەتێکیدیۆۆالۆگواتە.دامەزراوندیۆۆالۆگبنەمۆۆایلەسۆۆەرکۆمەاڵیەتییەکۆۆانپێوەنۆۆدییە
 :لەبایتینپاێنسیپانهولهشێکبه.بپارێزنپاێنسیپەکانیدیالۆگدالەئامادەالیەنەکانیکەخۆدەگاێ خۆیواتایبهدیالۆگکاتێککارەکانەسازیکادنیبەورێکخستنبنچینەیدیالۆگ.بەخۆیەتی

 
 .تۆلەرانس•
 .گایمانەپێشنەبوونی•
 .دیالۆگبابەتیلەسەرپێویس زانیاریی•
 .دیالۆگدالەبەشدارالیەنەکانیھاوئاستەوونی•
 .خۆداسەپاندنێکھەرچەشنەلەخۆپاراستن•
 .دیالۆگزەمینەیلەباربوونی•
 .دیالۆگشوێنیوکاتلەبەرچاوگاتنی•
 .دیالۆگدالەبەشدارالیەنەکانیرێزگاتنی•
 .بەرامەەروخودبۆچوونیبیاولەئاگاداربوونالیەن،/کە ناسینیپێویستەوونی•
 .دیالۆگداالیەنەکانیھەڵەژاردنیوبیاکادنەوەوفکالەئازادیوەبەرچاوگاتنی•
 .دیالۆگدالەبەشدارالیەنەکانیبەرژەوەندیەکانیوەبەرچاوگاتنی•
 .تێکهەڵچوونودوژمنایەتیبەجێیدیالۆگبنەمایبەباوەڕھێنان•
 .جیاوازبیاوڕایھەبوونیقەووڵکادنی•

 
 دیالۆگ بۆچی

 
وتشارسۆتانییهوڵگاکۆمۆهلۆهشۆێکبهلهووتنپێشکهوێنیھهبۆته پێویستییهکووهدیالۆگدابگۆڕهدنیامله.نێیهگهدهکولتووروڵگاکۆمهوتا بهزنمهسارێکیخهخێاادابگۆڕیدنیایلهگۆڕبووننه

وخواسۆ .نگێنێلیسۆهھهناتوانێستووشقەهچهڵگایکۆمهکانیرهپێوهلهکامھیچوناگونجێداخااوداتێکیشارستانییهوکولتووریچوارچێوهلهحازرچاخیکانیگۆرانکارییه.وهتهنگیداوهرهکانداکولتووره
کۆانیبوارهمووھۆهلۆهمهردهسۆهوئۆهکانینۆهالیهین،بکۆهکارییپیشۆهچاخیلۆهچۆاوکۆهنموونۆهبۆۆ.وهبۆتۆهارفااوانتبۆهوتازێۆدهکانوتنهپیشۆکهپێیبۆهپۆێورداھاتووهسۆهبهگۆۆڕانیڵگاکانکۆمهیلیمه
مووھۆه کۆڕانکارییۆه.ناڤینۆداکانیدهسۆهتۆاریکییچۆاخیژیۆانیلۆهبۆووهماۆڤیۆیڵگایکۆمۆهریبهرلهسۆهبۆازدانیھۆکۆاریزنمۆهکیگۆڕانکارییه،وهینهلێکەده....سیاسییوزانستیئابووری،تی،اڵیهکۆمه
خۆهبایهبۆهتبارهسۆهگۆۆڕانڵگا،کۆمۆهکانیچینۆهگۆۆڕانیر،ماوهجهندییرمهباوهسیستمیلهگۆڕانرسهبخاێنهس دهکاێدهکه.کاندڵتهھهوهبنایهلهرھهمووشتێکیھهکهوهگاتهڵگایکۆمهکانیبواره
گشۆ پێیۆهمبۆه.کۆاائۆایینبۆۆنوێیوهلێکدانهدابوارهملهرھهھاروهھهوکانجۆراوجۆرهلقهدروستەوونیوئایینلهروانینجۆریلهگۆڕانتی،اڵیهکۆمهنوێیڕیڤگهتهرھاڵدانیسهکان،مادییهڕوپهئه
یۆاننۆدیییوهپهدانوسۆتانکۆاتێ.ئاراوهھاتنۆهوهندییۆهیوهپهودانوسۆتانرێۆیله.وهگاتهماۆڤییڵگایکۆمهریبهرلهسهناڤینکانیدهسهپاشتتایەهبهمێژوودرێژاییبهیییانهبنچینهگۆڕانکارییهوئه
وهڕوبوونۆهرووبهلۆهکانسیسۆتمهیۆانسیسۆتمیوجۆرهبۆهرھۆه.گۆانردهوهکتاییۆهلۆهزگۆهرهڵێککۆمۆهتۆازۆرمکۆهکتایۆدایهڵگهلهوهڕوبوونهرووبهلهکاننهالیهکهگاێردهسهدیالۆگیکهزانستییهواتابه
دوورکۆانیکولتوورهوڵگاکۆمهلهوهوردبوونهبه.نکههدشهگهتازۆرمکهخۆیاننێوانکانیدانوستاندنهیرادهپێیبهوبێدهرییانکاریگهکتاییهرسهلهریورووبهدهیدیکهکانیسیستمهیانسیستمڵگهله
وبۆۆهوخۆیهراسۆۆتهکییۆۆهئاماژهمۆۆهئهبینۆۆدرێ،دهکانداشارسۆۆتانییهڵگاکۆمۆۆهبۆۆاقیلۆۆهکانکولتوورییۆۆهنیشۆۆانهری ،نۆۆهودابئۆۆایین،شۆۆێواز،یزۆربۆۆه،وهبخوێندرێنۆۆهوهناسۆۆییهنیشانهروویلۆۆهونزیۆۆکیۆان

 .وهبداتهنگرهجیاوازداواوتهبواریلهشکارتێکادنانهمئهنگەێره.یهھهکتایدایهرسهلهرییانکاریگهوامردهبهکانتهشارستانییهکولتووروڵگاکۆمهکهیراستییه
 2772یجانیویای77
 :ڕاوێزپه
 ..چاپهیئامادهکه(دیالۆگ)ناویژێالهکتێەێکبۆکورتهکیراییهبهوتارهمئه*
کاننگهدهریماڵپه
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 ویدا هله زاشای په ڕه مه می رژێمی حه رده سه کوردستان له                            
                  مکهشییهبهسیاوانکاوسی


!(دا،رژێمێکیناسیۆناڵیفار دامەزرا وهتهنهئێاانیفاهبۆچیله!)ئێاانزاشالهڕهمهررووخانیرژێمیحهسهساڵبه(62)ڕبوونییتێپهبۆنهبه


 !دۆخ و ئەرکی ئێستا* 

چوو،کۆتاییهێنۆابەحکۆوومەتیڕێوهیئینگلیۆزبۆهخشۆهنهبهتکۆهیواڵوهرهدشۆایقاجۆاڕبۆۆدهحمهزاق،دواینۆاردنیئهیھێزیقۆهرماندهزاخانیمیاپێن فهره

یبۆمۆاوهوییداڕشۆ ،کۆهھلهتییپهیرژێمیپاشایهشایئێاانو،بناخهتدابووبهسمێکیتایەهڕێوڕهزاینیلهی7127یئاپایلی28ھۆزیقاجاڕو،لەرۆژی
 .یکێشاساڵدرێژه86

یشۆتەوونو،اڵتگهسهدهدابه7171سۆاڵیکانبەسەرۆکایەتییلێنۆینلهبوو،بلشویکهوهزاخانلەالیەنئینگلیزەوەبۆئهرهھۆیپشتگیایویارمەتیدانی
اوسۆ ومۆافخورالنیبندهوگۆهوسۆاوهپشۆتیوانیلەچینۆیچه.زراندبووکێتییسۆڤێتیاندامهرخاکیپانوبەرینیئیمپااتۆرییرووخاویسێزاردا،یهسهله

 .و،نەھێاڵنیئیمپایالیزمیجیهانیی،ئامان وستااتیژیسیاسییرژێمیتازەدامەزراویکۆمۆنیستییرووسیایپێکدەھێنا

ووەوە،لەئێاان،لەنێوکۆڕوکۆمەڵەوچینوتوێژیرۆشنەیایوکاێکاریۆدا،بیۆایکۆمۆنیسۆتییپۆێشبەدەسەاڵتگەیشۆتنیکۆمۆنیسۆتەکانیرووسۆیاباڵوبەۆ
یزاینیۆدابەھۆۆیقۆاتوقییوباسۆێتییە کەئێاانۆیگاتەۆووەوە،پتۆالەنیۆوملیۆۆنئێاانیۆیبۆۆپەیۆداکادنیکۆار71اڵنیکۆتاییسەدەیچۆنکەلەسا

انیوبژێۆۆوییژیۆۆانروویۆۆانلەرووسۆۆیاکۆۆادو،لەوێلەنێۆۆوکۆۆارگەوکۆۆانزاوکۆۆێڵگەیدەرەبەگەگەورەکانۆۆدا،لەڕێۆۆگەیئەنۆۆدامانوکۆۆادرەنهێنییەکۆۆ
 .ەکانەوەبیاوباوەڕیکۆمۆنیستییانناسیکۆمۆنیست

کۆۆاتێکیش.ئەمحەشۆاماتەزۆرەکاتێۆکگەڕانەوەبۆۆئێۆاان،ئەوبیاوبۆاوەڕەنۆوێیەیوافێۆایبەۆۆوون،بۆۆخەڵکۆیشۆاروگەندوزێۆدیخۆیۆانگێۆیایەوە
ی7127یھەتۆاویبەرامۆەەربەمۆانگیجۆۆنی7211لەمۆانگیجۆۆزەردانیسۆاڵی''حیزبۆیکۆمۆنیسۆتیئێۆاان''یەکەمینرێکخااوەیکۆمۆنیستییبەناوی

رزانیۆۆی،لەپۆۆارێزگەیگۆۆێاڵنکەھاوسۆۆنوورەلەگەڵیەکێتیۆۆیسۆۆۆڤێ ،لەالیەنکەسۆۆایەتییسیاسۆۆیورۆشۆۆنەیاییئەوسۆۆەردەمەیئێۆۆاانبەنێۆۆویحەیۆۆدە
ئێاانۆداڵەیرۆشۆنەیایوکاێکۆارییلهیۆزبەکە،ئەمحیۆزبەتۆوانیلەمۆاوەیەکیکەمۆدالەنێۆوکۆڕوکۆمۆهعەمووئۆیڵییەوەدامەزرێندراو،ئەکادمییەکیناوداریوە دۆکتۆرتەقیئەرانۆیبۆووبەئەنۆدامیح

 .بەخێااییگەشەبکات

کۆانیلێوارهنێتۆهیهگهدهھاسۆانیوبێکێشۆهئێاان،رووسۆیابهڵدانیشۆرشۆیکۆمۆنیسۆتییلۆهرھهئەمکەشەسیاسییەتازەیە،بایتانیایتێگەیاندئەگەربێتووبەپەلەچارەسەریگونجۆاونەدۆزێۆتەوە،ئەواسۆه
ویۆیئێۆاانو،واڵتۆانیوتوسۆامانیژێازهتایینۆهتاھۆهنیھهخاوهتیکۆلۆنیالیستیجیهانبوو،خۆیبۆهوڵهتایندهورهداگهمهردهوسهلهبایتانیاشکه.وئابوورییبایتانیابووماریوزهشادهنداوکهکه
 .داگیایکادبوون،لەبەرئەوەئامادەنەبوووازلەبەرژەوەندییزۆروزەوەنیخۆیلەناوچەکەبهێنی زانیکهدهتیدیکهکههرپیتوبهبه
زگۆهرهیقاجۆاڕیبهماڵۆهتانیبنهرهتیالوازوبێۆدهحکوومه کۆتاییهێنابهالیهیاندنوپەروەردەکادنیسوپاودامەزرانیداوودەزگەیحکوومەتییبۆرەزاشاورژێمەکەیلەالیەنبایتانیاوە،لهاڵتگهسهدهبه

ی''لزعۆۆهشۆۆێخخه''تییرۆکایهسۆۆهبه(عەرەبەکۆۆانیخوزسۆۆتان)تییمیازاکووچکخۆۆانورۆژاوایباشۆۆووریئێۆۆاانرۆکایهسۆۆهباکووربهالنیئێۆۆاانلۆۆهیرزگۆۆاریخوازییگۆۆهوهبزووتنۆۆهوهشۆۆهکیدیکهالیۆۆهتۆۆور ،له
دانۆۆوقمیخۆۆوێنبکۆۆاتنێوئاگاوبۆۆاروتوگوللۆۆهختیارییلۆۆهکۆۆانیبۆۆهڕینیکوردهھاوکۆۆاتتۆۆوانیراپۆۆه.وبادلەنێۆۆ

ھەروەھۆۆا.یۆۆانپێەەخشۆۆاا''سۆۆاویلۆڕسۆۆتانقه''کانیسۆۆوپایئێۆۆاان،نازنۆۆاویڕاڵۆۆهنهبەچەشۆۆنێکیواکەژه
مۆانسۆمکۆیشۆکا یمێژوویۆیوقارهرکادهتییسۆهرۆکایهسهرێمیورمێبهھهیرزگاریخوازییکوردلهوهبزووتنه

سۆتانیئینگلیۆزدهکیسوپایئێاانو،ھاوکاریوپێالنگێییۆیتورکیۆاورووسۆیاوکاربهدواییه لهھێاشییهبه
لەالیەنھێزەکۆۆانی 7167یجۆۆۆنی27ڕێکەوتۆۆی عێااق،تێکشۆۆکاو،لەئەنجۆۆامیپیالنێکۆۆدالەشۆۆاریشۆۆنۆلۆۆه

 .ئێاانەوەکوژرا

ریرژێۆۆۆۆم،رکوتکهیسۆۆۆۆهکۆۆۆۆانیدیکۆۆۆۆهکاندا،پۆۆۆۆۆلیسوھێزهورهگهشۆۆۆۆارهتارانولهسۆۆۆۆەرباریئەمۆۆۆۆانەش،لۆۆۆۆه
کانیوتهسۆۆتکهیدهنێوبادنیپاشۆۆماوهلۆۆهھەڵیانکوتۆۆایەسۆۆەرکۆمۆنیسۆۆتەکانوئۆۆازادیخوازانو،دەسۆۆتیانکادبه

کاندیخوازبەدەسۆۆتهێناابوون،زیندانۆۆه،کەبەخۆۆوێنیھەزارانئۆۆازا(شۆرشۆۆینوێخۆۆوازیی)''انقۆۆالبمشۆۆاو ه''
تۆۆا و.خۆھەبۆۆوون،داخۆۆاانربهیسۆۆه رۆژنامۆۆهرچییۆۆهنووسۆۆانو،ھهئۆۆازادیخوازانورۆژنامهپیکۆۆاانلۆۆه

 .وهیشۆرشینوێخوازییانگاتهوتساڵهمیحهردهنگ،جێیسااڵنیئازادودێمۆکااتیسهزهوهشه

یفۆار وهتهالنیئێااندا،بۆنهررۆشنەیاانوئازادیخوازانوگهسهبهدژوارهمدۆخهرایخولقانیئهرهلێ،سه
شۆێوازیپێنێو،بهئێاانۆدابسۆهکانینافۆار لهوهتۆههرنسۆهالتیسیاسۆییخۆۆیبهسۆه،ھێژمۆۆنیودهویۆداھلهتیپهزرانیحکوومۆهسۆاییدامۆهلهبۆۆئەوەی،بتوانێۆ وهپێشۆهیمێژوویۆیھاتهورهگهلێکیھه

 .ریسهلهوامهردهربهمیۆشھهتاکوئهیکوردکهوهتهنهوانهئێاانلهیکانیدیکهوهتهتینهنگوشارستانییهرھهواروفهزیوئابووریوئاسهگهجێنۆسایکادنیرهستەکاتبهجۆراوجۆرده

یفارسۆدابەتەواوەتیۆۆیوهتۆۆهیشۆتنینهاڵتگهسهدهمبهردهبۆهله،زەویۆۆنەزاشۆاوهنرهالیۆۆهوییلهھلۆهزرانۆۆدنیرژێمۆیپهبەپێویسۆتیدەزانمسۆۆەرنجیخۆوێنەربۆۆۆخۆاڵێکیگانۆگرابکێشۆۆم،ئەویۆشئەوەیە،بەرلەدامهلێۆاەدا
دوویئەوھۆکۆارەسیاسۆیومێژوویۆیوجۆوگاافییەھەڵۆدەینەوەکەدەسۆتیاندایەدەسۆتییە ،بۆۆئەوەینەتەوەیفۆار لەخۆۆییابەینێخۆیەکۆاتبەبۆزانینیئەمراستییەشدەبێچەندالپەڕیە لەرابۆا.خۆشکاابوو

 !دەمیاس وگەورەوچاوساخینەتەوەکانیدیکەیئێاان
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حۆاجیباایمۆیھاشۆمیانکەدارۆیەیشۆیااز''تیفارسۆێکبەنۆاویپیالنوخیانۆهبهیزاینیدا،7117ساڵیله تور ڵهچهڕهبهدخانیقاجاڕیممهئایامحه
ئێاانبێنۆێو،نۆدلۆهاڵتدارێتییکۆوردیزهسۆهده،تۆوانیکۆتۆاییبۆهرۆکهۆزیدیۆکەیفۆار یلەشۆکاوسۆهرمانۆده،لەگەڵبااکەیوچەندینفه''*(7)بوو

 .تەکەیختیحکوومۆهپێتۆهبەبکۆات ''تۆاران''دێیھەاڵتوبەشێکلەباشۆووریکوردسۆتاندابسۆەپێنێو،شۆارهدەسەالتیتورکەقاجاڕەکانبەسەرئێاانورۆژ

تۆۆارانلەڕوویھەڵکەوتۆۆوویی.کانیھۆۆۆزیقاجۆۆاڕەوەلەبەرچەنۆۆدھۆۆۆیە بۆۆوورمانۆۆدهدخانوفهممۆۆهنئایامحهالیۆۆهدێیتۆۆارانلهستنیشۆۆانکادنیشۆۆارهده
زێۆۆدوشۆۆوێنیکۆۆهنیزیکۆۆهوهباکووریئێاانۆۆهرانولۆۆهمازنۆۆده لۆۆهالیۆۆه،لهوهه''لەورزئۆۆه''رزورژدوھەڵەمۆۆوتیچیۆۆایبۆۆهریزههبۆۆجۆۆوگاافییەوەپاڵیۆۆداوه

کۆانیکااھۆزهیلێۆدهوهییئۆهتاسۆمتامهاڵتیکوردستان،کهرۆژھهلهوهھۆیدوورییهبهوهشهکیدیکهالیهیبوو،لهکهدخانوھۆزهممهجێەوونیئایامحهنیشته
  .نریوداگیایبکهسهنهکوردبتواننھێاشبکه

سۆۆیبەاڵمدەستنیشۆانکادنیتۆۆارانبۆۆۆپێتەخۆ کەلەنێۆۆوجەرگەیگەلۆۆیفارسۆۆداھەڵکەوتۆووەو،بەھۆۆۆیبۆۆوونیپێشۆۆینەیەکیچەنۆدسەتسۆۆاڵەیزمۆۆانیفار
ھتۆد،وێۆژەوئەدەبۆیفارسۆیتوانیەۆووینە ...رنەیشابوریوفێادەوسیوحافزوسۆەعدیولەڕێگەیشاعیاانیناوداریوە مەولەویوخەیاموعەتا

لەالیەنۆیسیاسیشۆەوەبۆوونیکەسۆایەتییەکینۆاوداریوە .تەنیالەنێوگەلیفار ،بەڵکولەنێوگەالنیدەوروبەریشیداپلەوجۆێگەیتۆایەەتوەربگاێۆ 
دوایمادنۆیئایامحەممەدخۆانو،لەسۆەردەمییپێۆدرابوو،''ئێعتمادولۆدەولە''ۆیخزمەتۆیگەورەیبەئایامحەممەدخۆان،کاابۆووبەسۆەرۆکوەزیاانو،نازنۆاویحاجیباایمۆیدارۆیەلەدەسۆەاڵتداکەبەھۆ

گانگتازمانیفارسیبەرەبەرەبووبەزمانیفەرمیینێوکۆشۆکوسۆوپاپاشایەتییفەتحعەلیشایقاجاردا،جگەلەوەیکەدەسەاڵتیفارسەکانبەھۆیحاجیباایمەوەزیاتاپەرەیسەند،بەڵکولەوەش
ومەیۆلەۆۆوونی یبەتورکەۆۆوونشۆۆاکانیقاجۆاڕوشۆازادەوئەنۆۆدامانیبنەماڵەکانیۆانکەچەنۆدھەزارکەسۆۆێکدەبۆوون،بەپۆێچەوانەیباپیایۆۆانئایامحەممەدخۆانەوە،کەشۆانازی.ونێوەنۆدەکانیحکۆوومەتی

وسۆەرزەمینانەبۆکەنکەدانیشۆتوانەکەیپێۆیەویانشانازییانبەزمانیفارسیوئێاانیەوونیانەوەدەکادو،لەڕێگەیئایەتۆڵاڵکانەوەئامۆژگارییدەکاان،پارێزگارییلەوخا وسنوورخۆیەوەدەکاد،ئەم
ستەمیپەروەردەوپێیەوکادنیدێمۆکااسیوئۆازادییکۆۆمەاڵیەتییلەالیەنحکوومەتەکۆانییەوە،بنەمۆاڵەییزاینەوە،رازاوەییئۆروپاونێوبانگیزانس وسی٢١ھەرلەسەرەتاکانیسەدەی .ئاینزایشیعەن

لەالیەنشۆاوەکورسۆیووبازرگانەگەورەکانیئێاانیھانداکەکوڕەکانیانبۆخوێندبنێۆانبۆۆئۆروپۆا،بۆۆئەوەیپۆاشتەواوکادنۆیخوێنۆدنەکەیان،بگەڕێۆنەوەو، شاوشازادەکانووەزیاوکاربەدەستان
،لەبوارەکۆانیپزیشۆۆکیولەشۆکایودۆزیۆنەوەیکۆانزاوبەشۆیدەرمانسۆۆازییلەالیەن(دارالەنۆون)یزاینیۆۆیەوە،زانسۆتگەیەکیگەورەبەنۆاوی7187لەشۆاریتۆارانیش،لەسۆاڵی.پلەوپایەیۆانپێەەەخشۆاێ 

وەھێنۆۆاانبۆۆۆ(نەمسۆۆا)ەوەدامەزراو،جۆۆگەلەمامۆسۆۆتایەکیئێاانۆۆی،ھەروەھۆۆاشۆۆەشمامۆسۆۆتایدیۆۆکە،لەواڵتۆۆیئۆۆۆتایش(کەیۆۆاامیۆۆا)سۆۆەرۆکوەزیاانینەساەدینشۆۆابەنۆۆاویمیازاتەقیخۆۆانیفەراھۆۆانی
 .ەبکاێن،بۆئەوەیخوێندکارانیئەمنێوەندەزانستییەکەلەمنداڵیبنەماڵەدەستیۆیشتووەکانیئێاانیپێکهاتەوون،بەبیاوزانستینوێپەروەرد''دارەلەنوون''

دنیۆایمۆۆۆدێین،لەرادەیدواکەوتۆووییکۆۆۆمەڵگەیخۆیۆۆانو،بەاڵمبەپۆێچەوانەیویسۆۆ وئامۆانجیکاربەدەسۆۆتانوچینۆۆیزەنگینۆیواڵتەوە،زۆربەیئەمخوێنۆۆدکارانەدوایئاشۆنابوونیانبەزانسۆۆتینۆۆوێو
کمۆدارێتییتێگەیشۆتنو،کەوتۆنەخولیۆایئەوەوەکەگۆۆڕانلەسیسۆتەمیسیاسۆیوکۆمەاڵیەتیۆدابۆکەن،بۆۆئەوەیالوازیونزمییحکوومەتیقاجاڕو،کارنەزانییدەسۆەاڵتدارانیئێۆاانلەسیاسۆەتوحو

  .ئێاانیشلەکاروانیپێشکەوتندوانەکەوێ 

چەنۆدینلەشۆکاگەوشۆەقامیزۆروگۆڕەپۆانوبۆازاڕومۆزگەوتویپێتەختیشئێدیئەوگوندەیپێشۆوونەمۆابوو،بەۆووبەشۆارێکیرازاوەیپیلەباخوباخۆات،سۆەدانکۆشۆکوتەالروباڵەخۆانەو،''تاران“
چینیدەسەاڵتدارانوچینیئاینیوچینیبازرگانوبۆازاڕیو،ھەروەھۆاچینۆی.بەماوەیەکیکەمتارانبووبەنێوەندیکاروباریبازرگانیوسیاسیودیپلۆماسیوئابووریی.گەڕە وکۆاڵنیلێسازکاابوو

 .ھەرچییە تارانگەورەتادەبوو،کێشەوناڕەزایەتیینێوخۆییزیاتابەرەوڕوویحکوومەتیقاجاڕدەبووەوە.،لەگەڵتوێژیرۆشنەیاوخوێندەوارپێکهاتەیسەرەکییتارانیانپێکهێناکاێکاروھەژار

ومەتیقاجۆاڕدەبینۆۆی،رووسۆۆیالەشۆکایخسۆۆتەڕێوچەنۆۆدینھەرێمۆیگەورەیئێاانۆۆیلەبۆۆاکوورەوەدەولەتەکۆانیکۆلۆنیالیسۆۆتیرووسۆۆیاوبایتانیۆاشھەرلەسۆۆەدەینۆۆۆزدەوەسۆوودیانلەمالوازیۆۆیەیحکۆۆو
نێویۆانبەپێۆیرێککەوتنێکۆینهێنیۆیئێاانیۆانلەبایتانیاشئەفغانستانیلەئێاانجیاکادەوەو،داھاتیکۆانزاوسۆامانیباشۆووریئێاانۆیخسۆتەووەدەسۆتیخۆۆیەوە،بەوەشۆەوەنەوەسۆتابوونو،.داگیاکاد

لەبەرامۆەەرسۆەرھەڵدانیھەرچەشۆنە.ھاوکاتھەردووالشیانپێکەوەلەتاران،وەکیە دەسەاڵتوبەرژەوەندییخۆیانو،حکوومەتیگوێیایەڵوئۆاڵقەلەگوێیقاجاڕیۆاندەپاراسۆ .خۆیاندادابەشکادبوو
وابەسۆۆتەییحکۆۆوومەتیقاجۆۆاڕبەمدووزلهێۆۆزەو،گوشۆۆاری.ەوە،سیاسۆۆەتێکیھاوبەشۆیانپێیەودەکۆۆادو،لەنێویانۆۆدەبادبزووتنەوەیەکۆیرۆشۆۆنەیاییلەشۆۆارەکان،یۆۆانلەالیەننەتەوەکۆۆانیبندەسۆۆتیقاجۆۆاڕ

گوشۆاربۆۆسۆەررۆشۆنەیاانو،چەوساندنەوەیچینیھەژاروکەمدەرامەتوجۆتکارلەشارولەدێ،ھەروەھانەبوونیئازادیو لەڕادەبەدەریکاربەدەستانوھێزەکانیحکوومەتبەرامەەربەخەڵکلەالیە ،
،لەسۆۆەردەمیپاشۆۆایەتییناساەدینشۆۆاکەچۆۆوارەمینشۆۆایقاجۆۆاڕبۆۆوو،بزووتنەوەیەکۆۆیگەورەی7117پشتگوێخسۆۆتنیدەسۆۆەالتیسیاسۆۆیوئۆۆابوورییچینۆۆیمەالکۆۆان،دەسۆۆتیاندایەدەسۆۆتییە و،لەسۆۆاڵی

کۆۆیئەمرووداوانەلەتۆارانیپێتەخۆ ،بەرەبەرەبیۆایئێاانچێتیۆینە ھەرلەنێۆوگەلۆی.ناوبۆانگییۆیی(شۆرشۆینوێخۆوازیی)،''و ەانقالبمشۆا''رێەۆرمخوازییھەڵگیاساکەلەمێژوودابەشۆرشیمەزنی
وونیبیۆایناسیۆنالیسۆتییفارسۆی،کەئەمەشبۆووبەبنۆاخەیە بۆۆپەیۆداب.فار ،بەڵکۆولەنێۆوئەونەتەوانەشۆداپەرەپێۆدا،کەکۆاتیخۆۆیبەسۆەرکوتوزۆرەملۆێلکێنۆدرابوونبەحکۆوومەتیقاجۆاڕەوە

 !یلێکەوتەوە،کەلەگەڵئەمباسەمانداناگونجێ ''موسەدقدوکتۆرمحەممەد''بەسەرۆکایەتیی(بەرەیناسیۆناڵیئێاان)،''جەهەملیایاان''بزووتنەوەی7186-7187لەرەوتیخۆیدالەسااڵنی
ئەمەشمانۆایوایەئەگەرشۆارێکبۆۆئەممۆاوەدوورودرێۆژەپێتەختۆیواڵتێۆکبێۆ ،زمۆانوزاراوەو.درێۆژەیکێشۆاسۆاڵ718ئەمدۆخەئاڵۆزەسیاسییەلەتاران،بەدرێژاییحکوومەتیقاجۆاڕبۆۆمۆاوەی

لەوەوەھەستیمەزنیخوازیولووتەەرزیبەرامۆەەرزاراوە،یۆانزمۆانینەتەوەکۆانی.ەچوارچێوەیئەوواڵتەدادەژینداونەرێ وکولتووریزاڵدەبێ بەسەردانیشتوانیھەمووئەومەڵەەندوھەرێمانەیکەل
ئەونیوەدەسۆۆەاڵتویھەروە لەکوردسۆۆتانیش،چەنۆۆدینئەمۆۆارەتیکوردیمۆۆانھەبۆۆوونکەلەسۆۆەردەمەجیاجیاکانۆۆداولەچەنۆۆدھەرێمێکۆۆیکوردسۆۆتاندادامەزرابۆۆوون،بەھۆۆۆ.بندەسۆۆتی،لەالدروسۆۆ دەبێۆۆ 

وازیگۆۆۆرانیومۆسیقاکەشۆۆیانبەھەرێمەکۆۆانیدیۆۆکەینیوەسۆۆەربەخۆییەیکەھەیۆۆانەوو،لەڕوویپیشەسۆۆازیوھۆۆونەریووێۆۆژەومێعمۆۆاریو،ھەسۆۆتینەتەوەیۆۆیەوەتۆۆارادەیە پێشۆۆکەوتنو،زاراوەوشۆۆێ
.زومەھابادنموونەنبۆئەمەشارەکانیسنەودیاربەکاوسلێمانیورەواند.کوردستانداباڵوبووەوە

 
 لێرەدا دەگەڕێمەوە سەر باسەکەمان سەبارەت بە حکوومەتی رەزاشای پەهلەویی

 
مئامۆۆانجەجێکادنیئۆۆهخوێنۆۆدنھەبۆۆوو،بۆۆۆجێەۆۆهرەزاشۆۆایپەھۆۆلەویبەمەبەسۆۆتیزاڵکادنۆۆیزمۆۆانوفەرھەنگۆۆیفۆۆار بەسۆۆەرنەتەوەکۆۆانیدیۆۆدا،پێویسۆۆتیبەداڕشۆۆتنیسیسۆۆتەمێکیتۆۆازەیپەروەردەو

 یتورکیاینوێ،رستانهزپهگهمیرهرۆکیسیستهشێوازوناوهیشتنیلهیبینیو،دوایتێگه(تاتور ئه)مالفاکهمستهوهنێزیکهردانیتورکیایکادو،لهزاینداسهی7161ساڵیرەگەزپەرستانەشی،له
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زمانیفارسۆی،واڵنێاییبۆهنۆدیھۆهناوه.رمییواڵتزمانیفۆهبییاریالبادنۆیچارشۆێویدەرکۆاد،زمۆانیفارسۆیکۆادبۆه.موودانیشتوانیئێاانرمییھهرگیفهجلوبهرگیئۆروپایکادبهجلوبهلەگەڕانەوەیدا
زۆرینەیۆانشۆاکانیئێۆاانوهکۆنۆهلهوهپێیئۆهبۆهکاا،کۆهکانئامۆادهیقوتابخانۆهودرۆبۆۆوانۆهکیخەیۆاڵیلەالیەنوەزارەتۆیپەروەردەوەمێژوویۆه.زرانۆدیتۆارانیدامهنگستانیئێاانو،زانسۆتگهرھهفه
  !زاشایزاناوبوێاولێهاتوورهبهیشتووهگهوهوانهلهممیااتهو،ئهخاکیئێاانکادووهوپارێزگارییانلهزیفار بوونەگهرهله
 سۆااڵنیوهوانۆیئۆاینزایشۆیعهپێیهکۆه''محام''سمیمانگیرێوڕهمردهبهو،رێیگاتلهوهمکادهالکانیکهتییچینیمهاڵیهالتیسیاسیوئابووریوکۆمهسهده،لهوهتیشهاڵیهئالییکۆمهھالهروهزاشاھهره

 .نروسینگیخۆیانبدهسهولهوهقاموکۆاڵنهنێوشهرابادووبیژێنه
بگۆڕدرێۆ وبکاێۆ بە''پاشۆیا''کانکۆادنێۆویوهتۆهینهڵۆهکۆمهاانداوایلۆهتیئێۆوڵۆهزاشا،دهیرهرراسپاردهسهله7168ساڵیله .(Pershia) ''پاشیا''گۆتااواڵتیئێااندهزاشا،بهمانیرهتاکوزه

یتورکیۆابەێۆ وێنهبهو،ئێاانێکیوادروستەکاتکهوهنێوزمانوکولتووریفارسدابتوێنێتهکانینافار لهوهتهموونهڵەژاردنینێویئێاان،نیازیوابووھهوھه''پاشیا''البادنینێویزاشابهره.''ئێاان''
!یفارسهوهتهیشزمانوکولتوورینهوئهکهوهته نه کولتوورویه مێژوو،یهنییهخاوهبه


 !سیاسەتی دابڕاندنی ناوچەکوردنشینەکان لەیەکدی، لەڕێگەی پڕۆژەی دابەشکردنی پارێزگەکانەوە
 
ررامەۆهتاویبهیھۆه7677ساڵیاڵڕێزانیمانگیگهسندکااو،لهپه(کانستانه)کانشکادنیپارێزگهیدابهییاسایتازهڕێگهاڵت،بهڕۆژھهلیکوردلهشکادنیگهتیدابه،سیاسهوهرژێمهمانیرلهنپهالیهله
 :شکاادادابهردووپارێزگههسو،کوردستانیشبهشپارێزگهشه،ئێاانکاابه7161ریمەهمانگینۆڤهبه

تاکوبۆکۆانوھۆهسۆتکادینێۆوانتورکیۆاوئێاانۆهسۆنووریدهکۆهوهماکۆوبازرگانۆهلهشایانیباسه.ھابادومهرایهبیل،ورمێ،مهردهئه ورێز،تهبایتیەووله(:شمالیاب)یباکووریرۆژاواپارێزگه-7
.یهپارێزگهمرئهسهش خاایهردهسه
.(!ناوچەیعەرەبنشینیباشووریرۆژاوایئێاان)گەیشتەسنووریخوزستانتادهوهقزوبانهسنووریشاریسهله :یرۆژاواپاریزگه-2
شمۆهئه.وهگاتۆهدیدهحمۆهرئهختیاریوبویهوکاماشانوئیالمولۆڕسۆتانوبۆهسنهی پارێزگهکانیوهکوردنشینهرێمهواویھهیورمێ،تهپارێزگهلهیکوردستانجگه،پارێزگهشکادنهمدابهپێیئهبه

وئۆیالمولۆڕسۆتانکاماشانوسنه: گۆتاێپێیاندهوڕۆکهئهکهزانیوهوناوچانهکانیئێاان،کوردستانیانبهتهویی،حکوومهھلهزراندنیرژێمیپهتایدامهرهتاکوسهوهکۆنهیبزانینلهوهبۆئهکهراستییه
 .دحمهرئهختیاریوبویهوبه
مانگیلۆهەووکۆهڕیپۆهکانۆداتێنهشۆکادنیپاریزگهریاسۆایدابهسۆهبووھێشتادوومانگبهوهئه.یانکادرستانهزپهگهرئامانجیرهبۆسهشکادنهمدابهواوییئهناتهستیانبهرزووھهزاشا،ھهاڵمرژێمیرهبه
 .پارێزگه(77)دهکاانبهکهشپاریزگهرکادو،شهیدهمانیاسایتازهرله،په(7161)داوساڵهرئهندانیھهرێەه

:لەدابەشکادنینوێیپارێزگەکاندا،رۆژھەاڵتیکوردستانبەسەرئەمستانانەدادابەشکاا
.ورمێ،مەھاباد،مەرایەوبیجاڕخۆی،:بایتیدەبێ لە:پارێزگەیچوارەم
.ئیالم،شائاباد،کاماشان،سنە،مەالیاوھەمەدان:بایتیدەبێ لە:پارێزگەیپێنجەم
.،گوڵپایگان،ئەھوازوخوڕەمشەھا(خورمۆوە)خوڕەمئاباد:بایتیدەبێ لە:پارێزگەیشەشەم

رھیتلۆهکۆهوهزاشۆاوایلێکدایۆهندینواڵتۆانیئۆروپۆادا،رهرچهسهستەگاێ بهخێااییدهڵمانیاتوانیبهنگیجیهانیدا،کاتێکسوپایئهمجهیدووهرمهگهله
یکۆهوهھۆیئۆهشبۆووبۆهمۆهئه.یاندبوواڵتیگهسۆهدهبهزکۆهئینگلیۆڵمانیاخۆشۆکادوپشۆتیکادهڵئهگهندییلهپێوهوهرئهبهوێ ،لهکهردهیداسهکهنگهجهله
فایقارنو،بۆۆباشۆووریئۆهاڵتالبۆهسۆهردهسۆهزاشۆالهنو،رهئێۆاانداگیابکۆه7117یمۆارچی27وتی،رێکۆه(مایکاورووسۆیائینگلیزوئه)،''یمانانھاوپه''

شۆایجێیبۆاوکیکۆادبهیلۆه(زاشۆایرهورهکۆوڕیگۆه)زاشۆاڕهمه،دەوڵەتۆیئینگلیۆز،حه7117یسپتامەای77تیوڕێکهشمانگدواتا،لهشه.وهنهدووریبخه
 .ئێاان


 !دەستپێکردنی حکوومەتی حەمەڕەزاشای پەهلەویی

 
نۆدمانگێۆکچهبه.خۆیکوردستاندامەزراربهمەھاباد،کۆماریسه،لەشاری7117یرێەەندانی(2)ساڵێکدوایکۆتاییهاتنیجەنگیجیهانییدووەم،رێکەوتی

تیۆۆیسۆۆۆڤێ دوایدامەزرانۆۆیکۆمۆۆار،بەنەخشۆۆەیئینگلیۆۆز،رێککەوتنێکۆۆیسۆۆاختەلەنێۆۆوانقەوامولسۆۆەڵتەنەسۆۆەرۆکوەزیاانیئێۆۆاانو،سۆۆتالیندیکتۆۆاتۆرییەکێ
یشبەپشتیوانییئینگلیزوئەمایکاتوانییانکۆماریکوردستانو،ئازەربایجانبیووخێننو،سوپایرووسیالەکوردستانچووەدەرەوەو،سوپایئێاان.مۆرکاا
.وهپێننهاڵتیکوردستاندادابسهرئێاانورۆژھهسهوییبهھلهاڵتیرژێمیپهسهنوێدهرلهسه
رئۆازادیخوازانوتەادنبۆسۆهڵمۆهواریکۆمۆاروھهیئاسۆهوهوجاسۆیینهسۆتیکۆمۆار،ئۆهدهتیوکاربهسۆایهیۆانکهدو،دهممۆهقۆازیمحه–وایکۆورددانیپێشهسێدارهدوایرووخانیکۆماریکوردستانولهله

باشۆووری)رمێنوگۆهرهشرایانکادوبۆهشێکیدیکهبه.وهنبۆبیایهنیاتایی،یانکورتخایهتاھهو،زیندانیھهوهودارکارییهنجهشکهژێاکیزۆرگیاانوخاانهیهژماره.ستیپێکادرانیکورددهروهنیشتمانپه
رییانسۆهرمهچهیپیلۆهوبۆێھیواییۆدا،ژیۆانیتۆازهراوکۆهنێوتۆا ودڵه،لۆهوهیجۆراوجۆۆرهیۆداکادنیکۆاروپیشۆهگۆۆڕینینێۆویخۆیۆانوپهکانیعێااقرۆیشۆتنو،پۆاشیداوشارهو،به(کوردستان

 .ستپێکادهد
زمۆانووفێابۆوونیردهروهپۆهتیو،رێۆیلۆهکانیحکوومۆهنۆدهوناوهودایۆاهرمییقوتابخانهزمانیفه،زمانیفارسییکادهوهاڵتییهسهژێادهتییخستهواوهتهاڵتیکوردستانیبهزاشارۆژھهڕهمهکاتێکحه

دوای.بۆووواموفااوانتۆادهردهسۆاڵدوایسۆاڵبۆهیهرسۆتانهزپهگهرهتهمسیاسۆهئۆه.کاانخۆهدهکوردیقهزمانییڤینونووسینبهکانداپهوخوێندنگهقوتابخانههل.روکولتووریکوردیگاتوھونهوێژه
کانۆدا،مووقوتابخانهیھۆهوشۆهحهکۆدییبۆدوێنو،لهڵیهگۆهزمانیزگمۆاکییخۆیۆانلهکاندابهقوتابخانهیوشهحهکاتیپشوویکورتلهتلهنانهتهکانگیااکهقوتابییهندساڵێک،رێلهڕبوونیچهتێپه

ندشیرێەهوهچاپدانوباڵوکادنهولهوتو،نووسینکهدهستنهکاندادهرتۆکەاۆشییهپهرتۆکێکیکوردیلهپهھیچجۆره.''فارسیصحە کنیدبه''نووسییانریسهڵواسیو،لهیانھهورهکیگهتابلۆیه
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 زمانیکوردیتاوانبوو،سزاکەشیزیندانوشکەنجەو،حوکمیچەندینساڵزیندانو،پەکخستنیکاروژیانینددێییکیشبهڵکونووسینیچهندکاابوو،بهرنووسینکتێەیکوردیرێەه ھهنه.کاا(ممنوع)
.''....ھێننوحیزبیدێمۆکااتپێکدهردووحیزبیتوودهشیھهڵکیئێاان،ئامانجیھاوبهکانیماۆ بۆتێکیایخهدابینکادنیدێمۆکااسیوئازادیومافه.زاننالنیئێااندهگه

گوێیسۆاوا یبۆهکهتاسۆاقسۆهدهچۆنکۆهرێ ،نێۆویشۆابۆهخااپۆهنێوماڵیخۆشۆیبۆهتلۆهنانۆهوێااتهیۆده نهند،کۆهیسۆهره پۆهیۆهرادهنگودیکتاتۆرییشۆابهزهوهشه.ئاساییبووبەسەرکەسەکەدا
 .کێشااندادهوئێا رکوردستانسهتاباڵیبهنگیفاهزهوهشدیکتاتۆریوشهوپێێهربهبوو،ھهکهفااوانتادهناوچهئێاانولهاڵتوناوبانگیشالهسهوده ساڵدوایساڵھێزوتوانا.وهبگاته
نشۆیو،مێۆژوویخامهتیھهریحکوومۆهزرێنۆهتییکۆۆرشدامهسۆتپێکادنیپاشۆایهبۆۆکۆاتیدهوهشۆیبۆادهکهتایمێژووهرهنشۆاھیوسۆهگۆڕیبۆشاھهوهتاوییهھهزاینی،شامێژوویئێاانیلهی7117ساڵی
 .داکوردپێشاندهربهرامەهیحەمەڕەزاشایبهرستانهزپهگهیبیایرهشرادهمهیکوردن،ئهچهزوبنهگهرهلهنکهیپشتگوێخس ،چۆ''کانماده''زرانیئیمپااتۆرییدامه
وهوتۆۆهڕوشۆۆرکه،شهجۆارێکیدیکۆه.ریعێۆااقداگیاکۆهدژیرژێمۆیما،لۆهتییبۆارزانیینۆهرۆکایهسۆهیلوولبهڵگیاسۆانیشۆرشۆیئۆهھهڵگۆهیرابۆادوویزاینیۆی،ھاوکۆاتبۆوولهدهکانیسۆهسۆتهتایشهرهسۆه

نۆدامانیحیزبۆیدێمۆۆکااتیئهلهشۆهوبه،بۆئهیهتازهمدۆخهڵدانیئهرھهسه.کانیکوردستانکادندهڵەهچیاومهخاکینیشتمان،روویانلهیکورد،بۆپارێزگاریکادنلهزارانرۆڵهھهکوردستانو،به
شۆاروله.باتیسیاسۆیوحیزبیۆیچاالکیوخۆهبۆهوهنهسۆتەکهو،دهوهکۆدیکۆبەنۆهورییهدهلۆهکۆهوهپێشۆهباریھێنایهتێکیلۆهرفۆهژیۆان،دهعێااقوباشۆووریکوردسۆتاندهلۆه ،کۆه(اڵترۆژھۆه)دسۆتانکور
ھاوڕێیۆانونۆدییانبۆهوباشۆووررۆیشۆتنوپێوهرهسۆەرھەڵدانیشۆۆرش،بۆهیی،پۆاشئاگۆاداربوونلهوهتۆهڕینهسۆ وبیاوبۆاوهنھهوهکوردیدڵسۆۆزوخۆاڵێک،کۆمهوهاڵتیکوردستانیشهکانیرۆژھهگونده

تییتایەۆهکان،بهشۆاروگونۆدهلۆه ورێکخسۆتنیحیزبۆیتو،شۆانهاڵرۆژھۆهوهڕانۆهنجامدانیکاریسیاسیی،بەنهێنییگهرگهرێکخاانوبۆئهیپێشمهستهده.گاتوهتییحیزبهیهرکادهناسیاریکۆنوسه
زیقریوانوسۆهوشۆنۆوسۆۆماوباادۆسۆ ومۆه شۆ ردهوسهور وموکایۆانوبانۆهکانیگۆهربازیرژێۆمنێوچۆهڵژانۆداروسۆهگۆه،لهرگهولێکدانیپێشۆمهقهتهرهبهرهبه.کانسازکاانسنوورییهنێوچهله

ارییەیکەیکەلەباشۆووریکوردسۆتانھەلگیاسۆابوو،تاسۆیخسۆتەدڵیداگیاکەرانۆیکوردسۆتانەوە،چۆۆنکەدەیۆانزانیبەردەوامەۆوونیئەمکەشەسیاسۆیوچەکۆدسیاسۆیوچەکۆدارییەمجموجوڵهئه.وهگاته
ئەوەبووداگیاکەرانیکوردسۆتان،بەتۆایەەتییرژێمۆیحەمەڕەزاشۆاکەلەوسۆەردەمەدا.دادەنێ کەلەبندەستیاندایەلەبەشیگەرمێنیکوردستانھەڵگیاساوە،کاریگەرییلەسەرکوردیئەوبەشانەیدیکەش

.اوچەکەوھاوپەیمانانیلەن دییخۆیپتالەداگیاکەرانیدیکەلەناوچەکەرۆڵیدەگێیاو،بەژانداریناوچەکەدەناساا،ھەوڵیدەدا،بۆچەسپاندنیزیاتایدەسەاڵتوبەرژەوەن
یرووخانۆۆدبوو،حەمەڕەزاشۆۆا،گانگیۆۆیزۆریبەعێۆۆااقدەداو،دژیقاسۆۆموحکۆۆوومەتەکەیبۆۆوو،پیالنۆۆیدەگێۆۆیابۆۆۆ''فەیسۆۆەڵ''ھەرلەدوایکودەتۆۆایعەبۆۆدولکەریمقاسۆۆملەعێۆۆااق،کەرژێمۆۆیپاشۆۆایەتیی

دەزگەی)،''سۆاوا ''یزاینۆی،سۆیخوڕێکیزیۆاە ولێهۆاتووی7181ەدەسۆتپێکادنیشۆرشۆیئەیلۆوول،واتەلەسۆاڵیلئەوەبۆووسۆێسۆاڵبەر.لەنێوبادنیقاسموگێیانەوەیسیسۆتەمیپاشۆایەتییبۆۆعێااق
ەسۆتێو،ھانیۆانبۆداتبوو،لەالیەنشاوەھەموودەسەاڵتێکیپێدرا،بۆئەوەیلەگەڵکەسایەتییەکانیسیاسییباشووریکوردسۆتانداپێوەنۆدییبە*(2)،کەناویعیساپژمان(پاراستنیئەوکاتیئێاان

،کاتێۆکشۆەڕلەنێۆوان7177عیساپژمان،ھەرلەوساڵەداتوانیەوویخۆیلەمامۆستاباایمئەحمەدوجەاللتاڵەبانینێزیکبکۆاتەوەو،سۆاڵی.بۆدەستپێکادنیخەباتیچەکدارییلەدژیرژێمیقاسم
 .چەکیبینەویپێشکێشیسەرۆ بارزانیوسەرکادەیەتییشۆرشیئەیلوولکاد77777نوھەزارتمە677777کوردوسوپایعێااقھەڵگیاسا،عیساپژمانبیی

زۆریپێنەچۆوورژێمۆیقاسۆمرووخۆا،بەاڵمشۆەڕینێۆوانکۆوردو.شەڕوشۆریگەرموخوێناوییلەنێوانسوپایعێااقوھێزیپێشمەرگەیکوردستان،دەستیپێکادو،ئاگایشەڕزۆربەیناوچەکانیگۆاتەوە
ھاوکۆات،پێوەنۆدیینێۆوانرژێمۆیشۆایئێۆاانو،سۆەرۆکایەتیی.لەنێوانکوردورژێمیبەعسیعێااقھەردرێژەیکێشا٢٩٩٠رژێمەکانییە لەدواییەکیعێااقتاکاتیمۆرکادنیرێککەوتننامەیئۆتۆنۆمی

.اریشەیدادەکوتاشۆرشیئەیلوولو،وابەستەییشۆرشەکەبەئێاانەوە،ساڵدوایساڵپتەوتادەبوو،زیات
:کادنیشۆرشیکوردیداڕش ستهتییپارتیدێمۆکااتو،پالنیوابهیهرکادهسهیلهوهوڵینێزیکەوونهیشتنبەمئامانجانە،ھهزاشا،بۆگهڕهمهحه
.نههتییپارتیو،رازیکادنیانبۆھاوکارییتوندوتۆڵودووالییهرکادهڵسهگهندییلهخۆشکادنیپێوه-7
.وهیلوولهتییشۆرشیئهیهرکادهنسهالیهاڵتیکوردستانلهکدارییرۆژھهوجموجوڵیچهرگهنێوبادنیپێشمهله-2
نگوپێکۆدادانییجۆهڕێگۆهپایعێۆااقو،الوازکادنۆی،بهررژێۆموسۆوسهستیگوشارخستنهبهمهتییشۆرش،بهیهرکادهسهخشینیدراووپووڵیزۆربهربازیوبهتییسهپشتیوانییلۆجستیکیویارمه-6

 .پێنێ ررژێمیعێااقدابسهسهدواڕؤژدا،بتوانێ داخوازییسنووریوسیاسییخۆیبهله،کهرگهپێشمه
!مایکاشبوومویستیئهکهییهپلهبهمهئه،کهکهالوازبکاتنێوچهکێتییسۆڤێ ،لهیمانێکیگانگیبلۆکییه ھاوپهعێااقوه-1
مووھۆهله''کۆانبیۆایجیۆاخوازییکورده''رانخۆیۆان،یداگیاکۆهوتۆهخۆیی،بهربهنێوبادنیبیۆایسۆهلۆهیکوردسۆتان،بۆۆرانیدیکۆهیخۆۆیوداگیاکۆهکهیلوولو،دڵنیابوونیرژێمهنێوبادنیشۆرشیئهله-8
 .کانیداشهبه
نۆۆدامانیحیزبۆۆیدێمۆۆۆکااتیتیوئهیهرکادهنێۆۆوانسۆۆهوتۆۆه،نۆۆاکۆکییکهرهبۆۆهره،بۆۆهیزاینۆۆی71-76سۆۆااڵنیتییپۆۆارتییلۆۆهیهرکادهفابۆۆارزانیوسۆۆهالمسۆۆتهنێوانمهاکۆکییلۆۆهڵدانینۆۆرھهڵسۆۆهگۆۆهله

،واتۆه''مەکۆتەبسیاسۆی''شۆێکیدیپشۆتگیاییانلۆهنگایبۆارزانی،بهالیۆهشۆێکیانبۆوونبۆهبه. یۆهدوژمۆنبهباونۆاکۆ وشیناتهسێبهمانیشبوونبهبەگشتی،ئهاڵتکوردستانوشۆرشگێیانیرۆژھه
.کێتییسۆڤێ بوویهگوێیلهئاڵقهبوونکه(حیزبیکۆمۆنیستیئێاان)یئێااننگایحیزبیتوودهنداموالیهکاد،دەستەیەکیدیکەشئهبانیدهاللتاڵهدوجهحمهھێڵیباایمئهله
رۆکیحیۆزببۆوو،ھاوکۆات،سۆه(وفیقدتۆهحمۆهئه)بۆدوڵاڵئیسۆحاقیدا،عهیهوکۆنگاهله.میحیزبگیاایدووه،کۆنگاه''رپشتده''ینێوچهربهیسه''سونێ''گوندی،له7171زیسالیرماوهمانگیسهله

ینگایحیزبۆیتۆووده،یۆانالیۆه''دحمۆهھێڵۆیبۆاایمئه''نگایالیهن،چۆنکهدابکهکهکۆنگاهشدارییلهیخۆیبهکهندامانیحیزبهئه لهیهداژمارهینهو،رێگهیبارزانیبوڕومتمانهویس وجێەاوهخۆشه
کیانچاالکییۆهشۆنهئێااندابیابۆوونو،ھۆیچچه،لۆهوهیزاینۆه7186سۆاڵیدقلهدموسۆهممۆهاندوکتۆۆرمحهزیاانیئێۆارۆکوهسۆهتۆایدژبۆهدوایکودهلۆهیئێاانیشکۆهدا،حیزبیتوودهونێوهله.بوونئێاان
نگاانینۆدامانوالیۆهیئهڕێگۆهیبهوهبۆئۆهلوپۆوھاتوچۆکادنبۆعێااق،پهوتنه،کهاڵتیئوروپاوهرۆژھهییحیزبیدێمۆکااتیکوردستان،لهیژیانیرێکخااوهوهڵبووژانهگهمابوو،لهنێوخۆیئێااندانهله

نھتۆد،حیزبۆیدێمۆۆکااتبکۆه..حمانقاسۆملوووبدولیهالوێژو،دوکتۆرعهلیگهنیبلووریان،کا عهنقزڵجی،کا یهسهمینیسااجی،کا حهدهمهریمیحیسامی،کا حهکا کهوانهله–کوردیان
.وهنهپانیسیاسییکوردستاندابکهنێوگۆڕهیانلهکه بۆحیزبهکوردستانو،جێپێیهلهلقیحیزبیتوودهبه
:ڵێو،دهتهمبابهرئهسهخاتهکانیداپتارۆناکاییدهرییهوهبیاهمیرگیسێیهبهیئێاانبوو،لهندامیحیزبیتوودهسااڵنێکیزۆرئهریمیحیسامیکه،کا کهوهمەارهله

بۆیۆۆانرانۆۆیحیزبۆۆیشۆۆیوعیعێۆۆااقباادهیکۆۆهوشۆۆوێنهئۆۆهواتۆۆهالیئێمۆۆهھاتۆۆهورۆژهرئۆۆهیۆۆداوھۆۆهبهھاتۆۆه.(ن–یئێۆۆاانبۆۆوورۆکیحیزبۆۆیتۆۆوودهسۆۆه)نش،دوکتۆۆۆررادمۆۆه7171ییفیوریۆۆه8رۆژی
کانبایتیەۆوونلۆهشۆداربووهبه.یئێۆاانپێکهۆاترێتییحیزبیتۆوودهیشۆرشگێییحیزبیدێمۆکااتیکوردستانورێەهنێوانکۆمیتهسمیلهرهکییهوه،کۆبوونه7171ییفێورییه1رۆژی......دیاریکادبووین

کا سلێمانوهنحیزبیدێمۆکااتیشهالیهنشودوکتۆرقاسملوو،لهدمهدوکتۆرراوهنحیزبیتوودهالیهله.ریمیحیسامینشوکهمینیسااجی،دوکتۆرقاسملوو،دوکتۆررادمهدهمهیمانیموعینی،حهسوله
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 .).ن–بوونندامیحیزبیتوودهسمییئهڕهبهوانیدیکهکا سلێمانیموعینی،ئهلهجگه....)مینیسااجیدهمهریمیحیسامیوکا حهموعینیوکا که

 ''!ینبتوانینبییاربدهوهپێیئهینوبهماشایبکهتهنتائێمهبارودۆخیواڵتوکاروتێکۆشینیخۆتانراپۆرتێکبنووسنوپێشنیازتاندیاریەکهرسهلهئێوهپێمخۆشه'':نشگوتیدوکتۆررادمه
تانبۆۆکۆهدۆخهدائێۆوهوباسۆکادنهلۆه.ینندییبگاینو،با بکهیئێاانپێوهبیتوودهرێتییحیزڵرێەهگهھاتووینلهخۆوهربهنرێکخااوێکیسهالیهلهئێمه.راپۆرتنانووسینئێمه'':کا سلێمانگوتی

 .(.نستکاریکااوهھێندێکدهوهوانییهڕوویزمانهله.)''....!ینگهتێدهبیاورایئێوهشلهوئێمهوهبێتهروونده
ربۆهیسۆهکۆهباڵهله،کۆه(یشۆرشۆگێیکۆمیتۆه)،حیزبۆیدێمۆۆکااتیکوردسۆتانوتنۆهورێککهپێێئۆهبه.یشتنوتێەینیپێکگهندینبیگهندوچهربهرچواسهوام،لهردهپاشچواررۆژباسولێدوانیوردوبه

  :ڕووینهخهدهکهوتننامهندێکیرێککهندبهیزیاتا،چهوهبۆرۆنەوونهوههژێاله.یئێاانلقیحیزبیتوودهتییبووبهواوهته،بهکادباتیاندهخۆخهربهوهو،سهوفێقجیابەوونهدتهحمهئه

 .''!کانیکورددابێ رێتییمارکسیستهژێارێەهرجێکحیزبیدێمۆکااتیکوردستانلهمهناسێ،بهسمیدهڕهیئێاان،حیزبیدێمۆکااتیکوردستانبهحیزبیتووده*
 .''!گانندیینهتێکپێوهڵھیچحیزبوحکوومهگهیکورد،لهرکێشهسهکدیلهڵیهگهراوێژلهبێردوو حیزب،بهھه''*
..... نێنالنیئێااندادهیگهوهبزووتنهشێکلهبهکوردستانیئێاان،بهلیکوردلهیگهوهیئێاانوحیزبیدێمۆکااتیکوردستان،بزووتنهحیزبیتووده*
کانیمۆاۆ بۆۆدابینکادنیدێمۆکااسۆیوئۆازادیومافۆه.زاننالنیئێااندهبزاڤیدێمۆکااتیکیگهلهکااوهشێکیجیانهبهلیکوردبهیگهوهیئێاانوحیزبیدێمۆکااتیکوردستان،جوواڵنهودهحیزبیتو*

 .''....ھێنناتپێکدهوحیزبیدێمۆکاردووحیزبیتوودهشیھهڵکیئێاان،ئامانجیھاوبهتێکیایخه

کۆاتولۆهتنۆهوورێککهوهوکۆبوونهیه،ئهوهوێ ،ئهکهرچاودهیئێااندا،بهوحیزبیتووده یشۆرشگێییحیزبیدێمۆکااتیکوردستانوتنینێوانکۆمیتهرێكکهلهتێکیگانگکهیەینین،بابهداده لێاهوه
یکوردسۆتانتووشۆیکێشۆهتبۆهبارهچیسۆه،کۆهوهشۆاردهتاسۆیسۆاوا خۆیۆاندهاڵتیئۆروپۆاشلهرۆژھه،لهتییحیزبیتوودهیهرکادهسه.اڵتدابووسهڕیدهوپهشایئێاانلهکهنجامدراوه،مێکدائهردهسه
سۆتینێو،ھهاڵتدانۆهرۆژھۆهریکۆوردلۆهماوهرشۆرشۆگێیانوجۆهرییبۆۆسۆهیباشۆووریکوردسۆتان،کاریگۆهازانۆهندنیبزاڤۆیرزگاریخوسۆهره،پهیانلێنیشۆتووهوهڕاوکێھۆاتوونو،تاسۆیئۆهودڵۆهژارهپه

کوردسۆتانیئێۆاان،لیکۆوردلۆهیگۆهوهبزووتنۆهکۆاتکۆهدهوهرئۆهسۆهخ له،جۆهکۆهوتننامهنۆدیرێککهسۆێبهوهرئۆهبهله !تیهاڵتوباشوورداپێکنهنێوانکوردیرۆژھهنووسییلهباتیوھاوچارهھاوخه
!النیئێاانرییگهرتاسهیسهوهبزووتنهلهشێکهبه
نۆۆدامانیحیزبۆۆیدێمۆۆۆکااتیکوردسۆۆتانئهڵکادنیڵقورتانۆۆدنوخۆتێکۆۆهزۆرمخۆۆابن،خۆتێهه.وهداباڵوبەوونۆۆهکۆۆهیهجیۆۆاوازودژبهوسۆۆێھێڵۆۆهنێوئۆۆهنۆۆدامانیحیزبۆۆیدێمۆۆۆکاات،لۆۆه،تێکۆۆیایئهیهمشۆۆێوهبه
.یانۆۆدیۆیحیۆۆزبگهیوژیۆۆانیرێکخااوهکپارچۆۆهیهیلهورهناسۆۆاا،زیۆۆانیگیۆانیوسیاسۆۆییگۆه(اللیالییوجۆهمۆۆه)ڕیشۆهنێوکۆۆورددابۆۆهلۆهکۆۆهوهتییباشۆوورهیهرکادهڕیسۆۆهوشۆۆهکێشۆه،بۆۆه(اڵترۆژھۆه)

باشۆوورلهاڵتیکوردستانپێکهێنابووکۆهرانیرۆژھه دژواریبۆتێکۆشهلهگشتییبارودۆخێکیگهیلوول،بهکاروباریشۆرشیئهزاشالهڕهمهردانیرژێمیحهستێوهھادهروهۆیی،ھهکییوناکۆکیینێوخرهدووبه
.ستیپێکاددهوهیلوولهکانیشۆرشیئهرماندهتیوفهیهرکادهنسهالیهتییحیزبلهیهرکادهندامانیسهئهورگهراویپێشمهرهبهرهبهمالوهبه7178ساڵیله.کادباتیاندهژیانو،خهده
،''باتخۆه''تاۆشۆیئۆاماھێزیھابئهبۆدولوهاتۆا،عهدوفتۆهیدووحهماوهبه.وهئێاانکادهسلیمبهته''کایسهسواره''نێویندامێکیحیزبیدێمۆکااتیبهر،ئهواڵیایپشتده،عه7171رمانانیمانگیخهله
وناکوردانۆۆهوهمکۆادهرئۆهرامەۆهبهد،لهممۆۆهنێویمیۆازامحهگیۆااوانبۆهکێکلۆهیۆۆه.وهزاشۆاکۆادهڕهمهرژێمۆیحهسۆۆلیمبۆهنۆدامیحیزبۆیدێمۆۆکااتیتهشئهورامان،شۆهیھۆۆهینێوچۆه''وێڵۆهته''گونۆدیلۆه

ھیدیوشۆهسۆتیێژیگوللۆهردهبۆهیداتۆهدهوجاکا،ئۆهروچاویخوێناویدهنگسهتەهقۆناخهو،بهقوزللهشهربهدرێتهدهوهتاۆشییهھابئهبدولوهنعهالیهلهکهدات،تییپێشاندهزایهداناڕهیهنهناماۆڤا
کانیرگهومۆاڵیپێشۆمهربنکۆهشۆیاندابۆۆسۆهھێاشۆێکیھاوبه،له''بێتۆوێن''یھێۆزیرمانۆدهعەانفهلیشۆهرو،عۆهباڵیایپشۆتدهڵعۆهگۆه،لهکاوهیھێزیرماندهفه–سۆمیاخان،حه7171ساڵی.کاتده

یپاراسۆتنیزگۆهنێۆانبۆۆدهکاندهنامۆهڵگهیحیزبیی،پاشانکۆۆیبهنامهڵگهلوبهلوپهمووکهرھهسهگانبهستیشدهستێننودهکیانلێدهچهپارچه17مرجهنوسهکهکدهموویانچهحیزبیدێمۆکاات،ھه
دژواروسۆامناکیانوه،بۆارودۆخێکیزۆریهرهودایهسۆتهسۆۆمیاخانودهنحهالیۆه ژنومنداڵیسلێمانمۆوعینیلهاڵت،وهکانیرۆژھهرگهپێشمهدیلگاتنیژنومنداڵیھێندێکلهوجابهئه(.ساوا )ئێاان

...بوووهیییهوهتهکیماۆڤیو،پانسیپێکینهموویاسایهیھهوانهپێچهواریو،بهرێتیکوردهنگوداونهرھهفهتییدووربوولهواوهتهشبهوهئهباشوورپێکهێنابوو،کهاڵتلهرانیرۆژھهبۆتێکۆشه
ھیدکاان،یۆانگیۆاانو،کۆانیرژێمۆیشۆا،شۆهڵھێزهگهکدارییلهیچهوهنگاربوونهرهندینبهچهکانیحیزب،لهکادرهناسااوولێهاتووهلهسیدیکهیانکهشەری وده،سمایلشەریەزادە،قادرالئاوارهمه
وفیقدتۆهحمۆهیئهوهنجیایودوورخسۆتنهروشۆوێنکادنیسۆدیقھۆهرژێمیئێۆاان،بێسهیبۆهکهیالشۆهوهدنهسۆلیمکایلوولو،تهتییشۆرشۆیئۆهیهرکادهنسۆهالیهھیدکادنیسلێمانموعینیلهشه.درانسێدارهله

وهکۆادهوزنجیۆاهشۆیکبۆوونلۆه،بهوهعسۆهنرژێمۆیبهالیۆهروشۆوێنکادنیلهرژێمیعێۆااقو،بێسهسۆلیمکادنیبۆهاڵتنوخۆتهرویستیرژێمیئێاانو،دواتاھۆهسهله''مانیماسی''ویستیبازرانیبۆخۆشه
 .یکاانکهرهداگیاکهزاشایدیکتاتۆرورژێمهڕهمهییدا،پێشکێشیحهمالهندییحیزبیوبنهوهرژهالتوبهسهپێناودهیکهلهزێنانهدڵته

ئەیلۆوولودەزگەیپاراسۆتنیشۆۆرش،پالنۆیجێەەجێکادنۆیلەنێۆوبادنۆیپێشۆمەرگەی ییفەرمانۆدەکانیشۆرشۆیژنەڕاڵئۆوەیسیکەئەوکاتفەرمانۆدەیھێۆزیژانۆدارمیسەرتاسۆەریئێۆاانبۆوو،بەھاوکۆار
 رۆژھەاڵتو،بنەیکادنیتۆویخەباتیانلەوبەشەیکوردستاندەبادبەڕێوە

ڕانگۆهئۆتۆمۆبیۆلدهاڵتیکوردسۆتاندابۆهکانیرۆژھۆهقامیشۆارهنێوشهعاتێکزووتا،بهندسهکادنیاندا،چهبارانرۆژیگوللهاڵت،لهیشۆرشگێیانیرۆژھهوهرگاتنهکانیرژێم،پاشوهیساوا وھێزهزگهده
خۆاانو،کانداده،قوتابخانۆهرایۆهنگوھهودهبیستنیئهبه.یشاربیۆنربازگهوسهره،به''کانتهچه''بارانکادنیگوایهنیگوللهکاد،بۆبینینیدیمهڵکدهخهکادو،داوایانلهوازیاندهبڵندگۆبانگهو،به
دژییامیتونۆدوئۆاگاینلۆهپۆهوهشۆکاهیلهرمانۆدهنفهالیۆهپێشۆدا،لهله.کۆاددهربازگهسۆهنشەشسالوحەتساڵەوەھەتاکوالوو،ژنوپیاویتەمەنحەفتاسۆاڵ،روویۆانلۆهمهزارانقوتابییتهھهبه
کانیانرگهربازیی،پێشۆمهئۆتۆمۆۆبیلیسۆهکۆداریرژێۆم،بۆهڵێکچهوجاکۆمۆه،ئۆهوهخوێندرایۆهزاشۆا،دهڕهمهحه–ییسوپاوشایشۆاکانورهنێوبادنیانو،دلێایوگهوله!!(کانتهچیوبکوژوچهئاژاوه)
رزرێپۆۆشو،ئۆتۆمۆۆبیلیسۆهکانیۆانبۆهیکوژراوهڵکیکۆورد،الشۆهپاشۆانبۆۆتاسۆاندنوتۆقانۆدنیزیۆاتایخۆه.کادنبارانیانۆدهو،گوللهڵکیخۆهیئۆاپۆرهوهریزیپێشهھێنایهودواندواندهکهیهکهیه
.یانگێیانده کاندایشارهقاموجادهنێوشهو،بهوهکادهوهشۆڕدهربازییهسه
یزانسۆ دهسۆهمو،لهیبیستهدهسه،له(زنوشارستانێتییمهرهبه)،''سویتمدنبزرگبه''و''سالهشاھنشاھی2877تاریخ''یداروبێبناخهلوبایقهپش درۆشمیززاشا،لهڕهمهرژێمیحهیهمشێوهبه

.ڕوووهخستهکورددهربهرامەهکانیکۆنبهدهسهتییباوباپیاانیلهیهێسنووری،مێژوویدڕندهتیبنواندنیدوژمنایهداو،بهتییدهڵیماۆڤایهیپێشانیکۆمهرستانهزپهگهڕیرهوتندا،بیاوباوهوپێشکه
داھاتووژمارهملهشیدووھهبه...تیماویه
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                 یه هه  كره كانى دڵ و شه خۆشیه وى و نه له ى قه بۆ كێشهیسى سوودى  خۆخ و قه                                          

 
تىپاراسۆتنىمۆاۆ بۆداتلۆهكاێۆ یارمۆهیسۆی،دهىخۆۆخوقهخۆواردنىمیۆوهنۆدبوونبۆهپابه،كۆهىپزیشكىئاشكااىكادووهوهنوێتاینلێكۆلینه

.كاتكانىدڵدهخۆشیهنهتاسیتووشەوونبهمهشپارێزگارىلهمهراىئهره،سهكاهمىشهدووهخۆشیجۆرىوىونهلهقهتاسیتووشەوونبهمه
نبۆۆۆكۆهكاردهكێكىساوشۆتىپێكهۆاتوون،كۆهكوچۆهیۆهوپێكهاتهیسۆیلۆهىخۆۆخوقهمیۆوه"لۆێنمایكىدهزانكۆۆىتكساسۆىئۆهرانلۆهتیمۆىتۆوێژه

ىوھۆكارانۆهگانگتۆاینئۆهلۆهكێكۆهیهكان،كۆهوكادنۆهوىوزیادبوونىتێكااىھهلهكانىقهكێشهكوپارێزگارىكادنلهنگكادنىڕۆلىخۆراھاوسه
 .كاتكاندهتاسیدارهمهخۆشیهماۆ تووشینه

وتووهركۆهكدهرژمێایهپێیسهبه،وهندروستىبووهكانىتهىكێشهوهرزكادنهتاینھۆكارىبهورهوىگهلهساالنىڕابادووداقهىزانایانلهپێیوتهبه
 .ھێنێ دهوهدواىخۆیهندروستىبهىتهورهكىگهیهساالنىداھاتووداكێشهشلهمهنالێنن،ئهدهوهویهلهىقهس كێشهدهكانبهمایكیهئه%67زیاتالهكه

 .  وینلهتىقهىحالهوهرزكادنهكان،ھۆكارىبهخێاایهخۆراكهمهژهرزشیوگانگیدانبهمىڕاھێنانىوهندروس وكهمىخۆراكىناتهسیستهجێیباسه
 

  وه كاته م ده كه  كره كانى دڵ و شه خۆشیه ترسی نه ى شیر مه وه خواردنه                                           

لهاویپ ێكا،دهایشتایلویىنوهخواردنهژانهڕۆكه،ئاشكااىكادووهداوهانینجامئهتانىیربهرانىژهێتوكهشكىیىپزتازهكىهیوهنهیلۆكێل
 .  ێزێبپارڵدكانىهیشۆخونهكاهشهیشۆخنهیتاسمه
وڵدكانىهیشۆخشنهوانه،له ێزێپاردهیشۆخنهێندھهلهۆ ،ماایشكانىكهاتهێخواردنىپ" ێلدهلزۆیب یكاردىۆزانكربهزانستىسهمىیت
. كاهشه
وتكهركهكۆتایدابۆیاندهله،وهنجامدراوهساڵیئه81تا18ننێوانمهپیاوىته2618رسهوامبوولهردهساڵبه27ىماوهۆبكهكهوهنهیلۆكێل

 . وهكاتهمدهنپیاوانكهالیهله%87ىرێژهبهتاسیهممهكانىشیائهخواردنىپێكهاته
 . وهبنهدهنێخوىۆستپههڵرزىپاورىبهچهگوزوۆكاىكلىئاستىشهوهرزبوونهبهی،تووشننێنالدهوهانهیشۆخمنهس ئههدىبهسانهوكهئهشكهوهنهیلۆكێلێیپبه
كاهشۆهشۆىۆخنهتووشۆەوونبۆهیتاسۆالممه،بهوهتهبونهڵدكانىهیشۆخنهیتووش%01ىژهێروابه،ئهداوهنهایخواردنىشبهانیگانگكهكهوهنهیلۆكێىلشداربوانهوبهئه"نێلدهرانژهێتوھاروهھه
.وهتهێبدهاتایچوارجارزىژهێربه


 ن كه هێز ده به  وه قاڵ و بروكلى تواناى بیركردنه پرته                                                          

لگۆهلهتۆازهكانىهیۆاریزنكادنىزانگۆاانخۆهىۆھۆتۆهێبشدهمۆه،ئه ێۆبچوهمەوونۆهوكهرهبۆهوهشۆهمبارهلۆهكیۆلۆفیتاشۆكۆااىێت ێكاندا،دهمهتهوتنىشكهێلپگهله" ێلدهشكىیپزكىهیوهنهیلۆكێل
وڵقاپاتۆهتەهیتا،بهكاننهیتامڤیواتوزرهخهووهیمرىۆزكىێخواردنىبا،بهنكهساالچواندهبهژگارىۆوامئامردهبهرانژهێتوهۆیندا،بمهتهوتنىشكهێپ

 .باوكلى
ىمۆادهرگۆاتنلۆهسۆوودوهتىارمۆهیىكۆهوه،بۆهوهاكادنۆهیتوانۆاىھۆزروبزكادنىێھكانىبۆهرچاوهسهنیباشتالهكهێكهیكیلۆفی،تاشانیىزاناوتهێیپبه
 .كاتدهااتاێخكاندارهنەهێناوخولهنێخوكانىهیسپكهۆخاادىیزییبدات،وهدهشكداێكانىمخانهوانێنشلهپاراستنىھاوبهۆبس یوێپاوىیمیك
ندهدهكیۆلۆفیمۆىتاشۆخۆواردنىژهوامگانگۆىبۆهردهبۆهكىهیۆوهێشۆىبۆهكارانهرزهوھهئه،كهئاشكااىكادووهدىیسوشكىیپزىوهنهیلۆكێلنیتاێھانوروهھه
.ننێس ددهرزبهىبهنماهندنداێكاتىخووالهئه،

 مانپارێزێت ى دڵ ده ڵته جه  له  شكۆالته                                                                        


ىتۆهڵجۆهتووشۆەوونبۆهیدژبداتلۆهۆ پاراستنىماتىارمهی ێكا،دهالتهۆوامىشكردهبهنانىێكارھبهكهخستووهیردهیىئوستاالتازهكىهیوهنهیلۆكێل
 .ڵد
بۆایتیشمیۆدیكال"گۆڤۆارىرسۆهشۆیلهكهنجامهرئهودهنجامۆداوهھۆاوالتىئوسۆتاالىئه2776رسهیانلهكهوهنهیلۆكێلكهرنۆملەلهناشۆمىۆزانكرانىژهێتو

 .وهڕێتهگهناویدادهلهرزىقاوهكىبهیهبۆبوونىرێژهكانىشكۆالتهئاشكاایهسووده:لێن،دهوهبالوكاایه"جورنال

كۆانىتىڕووداوهكاێ حالهساڵ،ده77ێژاىدربهقاوهله%17ىرێژهىپێكهاتووبهشكۆالتهدگااملهكارھێنانىسهبهرانڕۆژانهپێیزانیارىتوێژهبه
وهسۆانهوكهئۆهنهیۆالرمۆانلهدهانیۆبحۆهاتىیجلۆهالتهۆشۆك ێۆكاده" ێۆلدهكۆهوهنهیلۆكێلیرپاسزومابهالیئھاروهھهوهمبكاتهكه%17ىرێژهدڵبه
 .ھاتوونڵدكانىهیشۆخنهیتووشورهگهكىهیوهێشبهكه ێناێكاربهبه

 .نهیژخاێتاىدریشۆخنهێندھهونجهاپهێوشڵدكانىهیشۆخنگكادندژىنهجهۆ،بدهیكسۆنتىئساوشتىئهكىهیشمادهمهئهكه"لۆنیەیلۆب"ىمادهبهندهمهولهدهالتهۆشك
کوردستانتیڤی
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 !!بۆمن باشتڕيننخۆشت بووێم يان رقت لێم بێت هەر دووکيان   :شکسبير دەڵێ * 
 

 گەر خۆشت بووێم هەميشە لەدڵت دەبم                 
 گەر رقت لێم بێت هەميشە لەخەياڵت دەبم                 

  
 كاتی گریانیدا له  لكی یه نین خستنی خه  پیكه ترین شانازی من به وره گریگترین و گه  : شارلى شاپلین دۆڵێ* 
  

  م ئيراده ، سێيه م ئيراده ،دووه  م ئيراده كه يه :  وتن،سێ شت پێويسته ركه وتن و سه پێشكهبۆ   : لـۆرد ئافـيبۆى دەڵێ* 
  

 برد ل خۆم نه گه دونيادا هيچم له  ڵكى بزانێت له تا خه  وه ره ده  بێننه  كه ناو تابووته  كانم له سته كاتيك مردم ده  :نـدر  سـكـه ئه* 
  

 بوو ى پياوێكم بينى قاچى نه وكاته بوو تا ئه پێاڵوم نه  گريام چونكه ده  :ديل كارنكى * 
  

 بن ژنۆكانم شل ده رۆم تائه ده  نده وه كانى خۆم ئه بة پێيه :  زاندارك* .
  

 ربچيت ده  رگاوه مان ده هه كاتى ناچاريدا ريگات له له  يه وانه ،له خه دواى خۆت دامه  ك له رگايه هيچ ده  :دۆن هارۆلـد * 
  

 کانم ببینێ سێک ناتوانێت فرمێسکه هیچ که  و کاتانه ئه  م، چونکه بکه کاتی بارانا پیاسه  م له که زئه حه  :چاپلنچارلی * 
  

 يت كه ر ده رى ژیانت مسۆگه وه خته ى ، به ماناى ژيان تێ بگه  واوى له ته  ر به گه ئه  :تۆلستۆى * 
  

 مر ئه  بێت به ده  وه يه ده جوابى نهر  گه ، ئه  يه وه فرمێسكى منداڵ پارانه  :رۆسـۆ * 
  

 بن ناتوانن خۆیان ببینن  وره گه  نده رچه كان هه چاوه  :شکسپیر * 
  

 عەشق تەنها ئەو کاتە دەمرێت کەدەگاتە ئارامی ، عەشقی زیندوو هەمیشە لەملمالنێدایە  :پاوڵە * 
  

  چاکه  له  توانی خۆت ڕابگریت جگه موو شتێک ده ر هه رامبه به  له  :ڕۆسۆ * 
  

  تا بچووکبه ره بیت سه  وره ی گه وه بۆ ئه :فاڵتوون  ئه* 
  
 بيت، بيجكه هيس ئپر تؤ  هونكه هچ. م هك هرازدا ن هب ڵ هك هيز زؤرانبازى لگر هربووم، كه هێكه فكم هزؤر د :جۆرج بێرنارد *  

 يه هي هم هو ك هزى ل هح  راز  هب ش، هو هل      
  

 ..تایی نین تاهه کانیشمان هه ت موشکیله نانه ، ته ژیانمانا بوونی نییه  تایی له تاهه هیچ شتێکی هه: م که یه  :شارلي شابل * 
 

 ..نین تیایا پێناکه  که  یه و ڕۆژه چێت، ئه ستمان ئه ده  له  ترین ڕۆژ که وره گه :چارلی چاپلن*  
  

 ر خودی خۆتدا زاڵ بیت سه  به که   یه وه وتن ئه رکه ترین سه وره گه :فالتۆن  ئه* 
  

س ربهریسهماڵپه
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 هیدا    یکگرتوو هیو       ییبا ته  وتن   له  رکه سه

 به نین کهیپ م به و ده شۆخ ڵد ێموو کات هه بدهڵو هه

 ێزان رخواز   ده شه    به   ی که س   دوژمنه که     موو هه

 ینێبؤ برژ یسكێرمٿتؤ ف كه هیوه ني ئه ین س شايه كه موو هه 

 گرن ده   اسای   له   خنه هڕ  زێانگڕ دز  و  شه  یسان که  نها ته

 یر بب دادوه ڕۆڵی شکیمر یکردن ییدادگا یکات  له ێناب یوڕی

 قل دروست بكات ئه تێالم پاره ناتوان پاره دروست بكات به تێتوان ده قل ئه

 کات دروست ده ۆیخ یکان سته ده  به ۆیخ یانیژ  که  کهێس که ڵکام ۆڤیمر

 ێنێرد ده  وه شهڕیبن و   له کێدار کێوێس ۆب نڵێ ده کێس که به ۆڕکتاتید

 تێزانی ده تێلی ده  که ی وه الم ئه به ت،یلینا یزانی ده  که ی وه ئه عاقل

 ینیبب دایریپ یروخسار  له یالو یم رده سه یکان تاوانه یتوان ده

 كا ێبه ج ێج كێموو شت هه ێتوان ده ێب هه یبر سه ی وه ئه

 هی ین داێت ی نده که خه هی ژهۆو ر ئه ژۆر نیشترۆناخ

 وه تهێناکه و ێل یره سه ن ڵیخراپ مندا یژن

 يى  جوانى  و   ناسكى يه نمونه  ت ئافره

 س قه ۆب شتۆوا گ نانه ۆب نان

 رەس   ەهات  یشیوانیم  بووەن  ۆیخ ۆب  مال

 ادگاری    تێنێمەد   رەه  ژگارۆر   رواتەو   د    تێد

 وه چتهێپ ئه     نمیژ   ی و  خونچه     زمهیئاز   یوانیم   ن مه ته

  دوژمنته  ێن که ئه  ێپ  تێپ  که  ی وه ،  ئه   ستهۆد  تێنێتگر ده   ی وه ئه

 ن ناکهێپ ڕی باوه شیتر  یتان للهیم  تێباش ناب ۆیخ  یت لهیل م گه له  ی وه ئه

 یشۆبکیت دایناویپ  له ێب هه کێشت که ێب نه  وکاته نها ئه ته هی ین ینرج انیژ

 کات جووت ده   شیله   سه ر   شاخ   تێب  اری،    جوت   اریگه ر  جوت ئه

 وه تهێنێکوژ وه   ده رکردنهیب   یکه   چرا   هیبوون  ره شه   با  تووره

 هیموان دا هه  یست ر ده به و  له  کهێرز موو وه هه  ی وهیم  یستیو شهۆخ

 ڕیب کیریان یناوک   یاتیبوو  له    ج  انیکێکور  یو  بد   یند 

 یاستڕو  یست مه

 که با مه به نۆک یکا
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