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 شتییردهسهیاسین.د
 
لدهبدا پدداچهو راسدتبهو"ییوهتدهنهكڕیزییده"مكیچدهوامیردهبدهیوهكردندهبارهنددچهتهوتونهكهمیدیاكانیان،وستدهمبهڵهقهلهزۆرشێكیبهوكوردستانكانیحیزبییهرپرسهبهلههێندێككهیهماوه

سدتانوهیدانوخاندهنانهریدزییرهسدهییوهتدهنهكڕیزییدهیوهئدهكوهنكهدهكڕیزدایهلهكوردیوهتهنهتێكڕایستانیراوهپێویستیی
تاكددهو بێددتمكددهچهوئددهمانددایسدداكارترینلددهكیانئاگایددههددی یوهبێئدده!بێددتوهكانددهدائیرهكانینگاوییددهژهرهنجددهپهپشددتله

میسددتهدژیكیددهوهكاردانهكوهكددوردیكدارانددهچهیوهجواڵنددهتایرهسددهكددهئاشددكرایه.هاویشددتبێتدیهێنانیبددهبدد نگاوێكیانهدده
بدو،دارییرمایهسدهوم دێرندهپدێ ق ناغیلدهكدوردییڵگایك مدههێشدتاكدهووهڕێتدهگهدهروبهمهلهكیهدهسهلهزیاترب رانداگیركه

ونددوهمهههو اللیجدهو شدكاككوهكدوردیكانیییهشدوانكارهرییدهك چهنددووهرهخێڵدهوتوتریندواكهنێولهنگارییشیرهبهیوزههێزو
سدتدهگرتدهكوردیدانتییوایدهتهنهئدااڵیكاننییدهدهمهزهگدهرهوكدوردكانیسیاسدییهرێكخدراوهكهپاشتری .گرتردهوهكانرییهپشده

كانی سیاسدیه كتدهمهو خێد رۆڵدیحیدز .نبكهام شرفهراییگهخێڵهتیسیاسهوهئێستاشهبهو بیستیدهسهك تایتایانتوانینه
بددا ییبونوهتددهنهبهیپرۆسددهدروسددتبونیپددێ ناتوانرێددتباسددهنیشددایه.بینددیئاغایددانرۆڵددیكانی ركردهسددهو خدداندیوهرۆڵددی

كردنێكیئاراسدتهبدهپشتیندهوهئه،وهنابینێتهدابهقهدروشمییسایهلهڵكخهاڵنیك مهیاركردنیتهو سیاسییرێكخراویدروستبونیلهخ ینیاتهكهیهپرۆسهسازی وهتهنهبكرێت،ییوهتهنهكڕیزییهله
 وهتدهنهبااڵكدانیندییدهوهرژهبهیسایهلهكهوهجواڵنهخودینێوكانیجیاوازهوتهرهو باڵڵكردنیههب ستێتبهدهرخهاوچهمیكانیزمێكیبهكاركردنو نیشتیمانیو ییوهتهنهكییهوهجواڵنهیوتوانهركهسه
ئاسدتیرسدهلهندهیكدهرگرییخوازانهبهوهجواڵنهكوردومێژویدرێژاییبهبڵێنرگهینناكهڕۆییزێدهرب یههه.نیشتیمانییدادیموكراتیییزراوهدامهرخیهاوچهسیستمێكییچوارچێوهلهسیاسییڵسوڕانیههو

تییاڵیدهك مهو جید گرافییقدوڵیشبونیدابهو ییوازهرتهپهئاكامیلهڵكوبه،وهئهرههكنه،بینراوهنهوپتهیراستینهییوهتهنهكیكڕیزییهیهكوردستانی كانیشهبهئاستیرسهلهنهو كوردستانواویته
رسدهبهخد یژمونیهدهوهسدڕینهكتریدهو ییسدتهدهنددچهو دابدڕانمیشدهههییوهتدهنهكڕیزیییدهجیاتیلدهكانیداسیاسدییههێدزهنێولدهحیزبدیوخسدییشهتییدوژمنایدهو نداك كییو كدوردیییڵگدهك مه

پێشدێككردنییشدتهكارگهڵكوبدهوهرئدهههكندهكان،حیزبدهناوخ یڕیشهكانیندهوهزهزۆروخولهو كوردستانیدیكهكانیپارچهكوردانیخوێنیهستخستندهكانیشینمونهقترینزهو پاندوهسهداكهوهجواڵنه
هێنددێككدهكوردسدتان،خداكینێدوبد ئابدا،ی13لهوهعسیشهبهرانینفالكهئهبه،بێگانهرانیداگیركهسوپایهێنانیو بێگانهستیدهگرتنیو تاوانرێكیستاندهموههزاندنیبهو كانرامكراوهحهموهه
 !ماننكهنگینهرهنیشتیمانه"ندیشك مهمیوانی"هێشتاسوپایانهوئهیپاشماوهله
كوردسدتاندا،شدێكیبهنددچهنێوانلدهیانشێكبهلهبینرێتدهییوهتهنهییرێژهكییس زهلێكئااڵنێكیج رهكهنههمێژوییمیكهساتێكیندچهدا كوردلیگهیكدارانهچهیوهجواڵنهمێژویله،حاڵرههبه

فاالمسدتهمهیوهڕاندهگه،ك مدارهولهباشوركانیكوردهشدارییبهو هابادمهلهكوردستانك ماریزراندنیدامهسكێمانی،ب سمك هاتنیسكێمانی،ب وههیندستانهلهحمودمهشێخیوهڕانهگه:مهئهب شنمونه
 ڵگیرسدانههیمینهزهكهبدرێتتییانهڕهبنهزهگهرهوبهئاماژهبێتدهدالێرهرهه.هتد...7997ساڵیڕینیراپهیكولدا،ئهیكهوهجواڵنهتایرهسهلهاڵترۆژههكوردانیشداریبهكوردستان،ب وهوییهشورهله
 :گرنگترینیان،خساندوهرهكوردیانیوهجواڵنهوامییردهبهو
 .بیستهو ن زدهیدهسهكانیڕینهراپهزۆرییرگوزشتهسهیوهئه،وهنگاربێتهرهبهو ڕێتراپهكرددهناچارڵكیخهخولقاندودهیوهكاردانهكهكانبێگانهتهوڵهدهزۆداریو مستهو كوردستانداگیركردنی-7
سداڵیلهكاتێدك}(ناهاوتداندنیسهرهپه/uneven development)وترێتدهپێییوهئهعێراق،لهكانبییهرهعهناوچهو كوردستاننێوانلهژیانیشێوهیورهگهكیجیاوازییهو كسانیینایهبونی-3

وتیندهو كوردسدتانیپارهبدهمویهدهپێموابدوو گرتگڕمددهو دادهغددامبهكانیپاندهقامهشدهو ورهگهشان یو دوقاتپاسیو كانئاسمانداچوهبهخانهباڵهرنجیسهغدابهلهبومزانك خوێندكاریدا7991
 .{كرددهراوردمبهكوردستانكانیشارهوتویدواكهڵگهلهوكراوهركوككه
و یكولیئدهوهجواڵندهودواتدری لهیدهیكوردییدداههوهجواڵندهسدتیلهئێدراندهوهشدتهیزەردهڵدهوك مه یخ یبدونڵدهمیك مهردهسدهله)كارهێنانیكارتیكوردییومكمالنێیانب به رێمییرۆڵیواڵتانیهه-2
دوایولده سدتیانێێكردوهدهیددوڵووهیشدێخعوبهكدهوهجواڵنهلدهتاوهرهسهرلهكانی هه،توركه!وهرقاڵبونپێمانهسهمزهوحه زانمهرارگاكانیرهوقه وئیتالعات ران،ساواكئێ-نگیعێراقهاپاشجهروههه

 .نكهردهسهكارمانلهوهیانهكانكرێگیراوهیبهرێگهوخ ،لهوناڕاستهوخ راستهوهكیشه7997ڕینیراپه

تییچینایدهجیداوازییبونیندهو ژیدانیشدێوهسداكارییو كانگونددهلهكییخێڵدهو تییخزمایدهسداكاریكیگییهسدتههاوبهبدونیو كوردییتییسوننهڵگایك مهنێولهقوڵكیتییهچینایهشبونیدابهبونینه -4
سدتیانههپێددامدانئاماژهیختانهوهسداتهولدهڵگدهك مهو تداكالیییوهتدهنهج شدیوسد زلدهج رێدككانییدهوازهرتهپهو نداك كییموهدهوێدڕایوایكردبوكدهشدنهوچهبهلێكیه كارگده.كانشدارهلهرینبده
 .بكرێتپێ
موهدهوئدهشدنێكچهبهداكشداوهتونددییبهییوهتدهنهسد زیكێرڤدیجارێكبدهواوماقدهچدیكوردسدتانباشدوریلهكدوردییكدارگێڕییزراندنیدامهو ڕینراپهپاشكهبێرسینتیخ یهیجێگهدالێرهرب یههه
زگددادهرۆیشددتنیو كوردسددتانباشددوریرزگدداربونیو ڕینراپددهدوایدا،ڕاسددتییلهببێددت كانی ركردهسددهلددههێندددێكرسددوڕمانیسهیمایددهج رێكبددهو بێددتبێهددودهییوهتددهنهكڕیزییددهبدد ه ڵكوتانددهده

دامسدهعسروخداورژێمدیبدهكدهوهشده 3002دوای،لدهوهبینیدهكێتیددایهو پدارتیاڵتیسدهدهمردهبدهلهخ یدانعسبدهجیاتیلدهڵكخدهاڵنیك مدهماوندهنێودالدهمكدهیهریفاكتدهعس،بدهكانیرهركوتكهسده
وجێگدریرۆكیك ماریسهوهوپاشئه رزهربهكیسهویستیخ یعێراقییهموكوردیباشوربهكێتیبو،ئیدیئێستاسوپا ب خواههیه ویپارتیپرۆسهستوریعێراقكهدهنگدانبهیدهرێگهولهدراسێدارهله
 شوناسدیكوردبدونوشوناسیعێراقییبونشوێنبده بێت نهرهوعه تیكوردوبرایه عێراقیئاشتییكاتبڕوایبه،چیوایلێدهیهوهستكوردهدهبااڵكانبهرهههوپ سته مانرۆكیپارلهوسه زیرانرۆكوهسه

 رنامهبێبهخێراینگیناهاوسهئابورییگرتنێكیرهپه3002پاشلهوهبودجه%71رگرتنیووه مارۆیئابورییئاكامیالبردنیگهلهبوترێتكههاپێویستهروههه!كاتقنهتییلهوكوردایه
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كدوردتداكیكدهبونندهوتوهپێشدكهندوهسدهشهگهناوچدهوئدهكانبییدهرهعهناوچدهچیددیعێراق،لدهتدائیفیڕیشدهڵگیرسداندنیههومەریكائدهو عێدراقنگیجهوێرانكاریه یبهو ستیێێكرددهكوردستانداله
 .تبێفتمی دوهریفاكتهوایكردشوهئه.ییزهبهیمایهو نكو مهرێمێكیههكردهیناوچانهوئهتایفینگیجهڵكوبهرێت،پێبهییانئیرهراوردكردندابهكاتیله
لدهبدوهشكوشدندهگدورزێكیمانكاتدداههلهوهدڵنیاییدهبهوهئده،كدهوهجواڵنهبدهدابێدتیوزهو خد ڕاگرییب بوبێترهاندهه كارێكیكوردیییكدارانهچهیوهجواڵنهمێژویدرێژاییبهمسێیهریفاكتهرگهئه
 كانكوردییهسیاسییههێزهب توركیاسوپایو ئیسالمیك ماریو دسهئهو زافیقهكانیهاوكارییهنهیكول،ئهیكهوهجواڵنهب ئێرانساواكیكانیهاوكارییهنه.ییوهتهنهگییستههاوبهو كڕیزییهیلهسهمه
شهێزاندهولدههێنددێكو كانیانرێمییدهههو نێوخد ییدوژمندهدژیفشداركدارتێكیكوهبوههێزاندهوئدهكارهێنانیبدهپێناولدهڵكوبده،بدوهییدداوهتهنهكڕیزیییدهوكدوردپێناولهكانداتهوهنهو شتاكانههله

 .ربگرێتلێوهندیپهوێتبیه ركهههب تێدایهج راوج ریینمونهیاندهمێژوشو چونوهكییانهرهدهنهالیهو واڵتوئهمدهبهتییرایهن كهیتاڕاده
كدوردییتییسدونتهیڵگدهك مهتی،تایبدهبهمەریكائدهسدوپایهداتنیو عسبدهرژێمدیوتنیكدهپداش،گشدتیبه7997ساڵیلهكوردستانڵكیخهڕینیراپهپاشلهبڵێمتوانمدهم،چوارهریفاكتهبهتبارهسه
بریلدهو رقتیی،اڵیدهك مههاوسد زییجیاتیلدهكدهر،بدهگرت تهترسدییداریمهپدڕریراگدوزهق نداغێكیو ختسدهورازێكیهدهیرێگهكانداناك كهمیكیشیاییهحیزبهبێباكییناشایستهاڵتێكیسهدهیسایهله

زرانددنیدامهتناندهتهدواق ندا،،ناگاتدهییوهتدهنهخداكیرزگاربونیبدهنیاتدهییوهتدهنهكڕیزییدهو سدازییوهتهنهیپرۆسه،باسهنیشایه.ئاراتههێناوهزیاتریگییستهدهندچهیی،وهتهنهگییستههاوبه
وربددهگرتنهوئاراهێنانددهیزادهییوهتددهنهكڕیزییدده.بینددراوهدیكددهتیوڵددهدهندددینچهپێشددوویشددورهكێتییددهو سددودانوچیكسددك ڤاكیاكوهواڵتانیلددهكروههددهناكددات،كریزییددهیهوئددهزامنددیتی وڵددهده

كانیمافدهیچوارچێوهلدهكدهرخدداهاوچهسیاسدییسیسدتمێكیودڵس زكگرتوییهرۆشنبیریكیتییهركردایهسهیسایهلهوه شیاركیڵگایهك مهلهتییهاڵیهك مهو ئابوریینگیهاوسهژیانێكیشێوه كردنیئاراسته
و سیاسدییهڵكارینددهگهلهیكهرچاوهسدهكدهتییاڵیدهك مهرییروهنادادپدهو مدادییزنیمدهكیكسدانییهنایهو تییچینایدهقدوڵیشدبونیدابه،باسدهنیشدایه.ڵسدوڕێتههنیشدتیمانییدانددییوهرژهبهو هاواڵتی
بدو(شدیككدایچیدانو سدنیداتنسده)چدینییوهتدهنهرانیرابدهشكسدتیمێژودالدهنموندهباشدترین،ییدهوهتهنهكڕیزییدهیلهسدهمهختیسدهدوژمندیورمێهلهزنترینمهقوڵێت،ڵدهههوهداراییهو كارگێڕیی

،(شدتاكانداههكوردسدتانیندویسهرهناپهالدێنشینییڵگهك مهنێووگوندلهبوڵهك مهشكستیشیكهوانهپێچه)چینلهكشتوكاڵیتییچینایهشبویدابهكیڵگایهك مهلهییوهتهنهكڕیزییهیكایههێنانهله
پداشسداڵی13یمداوهلدهكوردسدتاندا،باشدوریله.كدردنیتهئاراسوتنركهسهو رهبهو رێكیخستنو یاركردتهگوندنشینانیوهكهتییهچینایهرادیكاڵهئایدی ل جییهیرێگهلهبو،ماوسیت نگوهئهرب یههه

حیزباندهوئدهتییركردایهسده.كدردوهریگدوزهدا ترسدیدارمهفدرهئاقدارێكیبدهكانمیكیشدیاییهحیزبدهاڵتدارییسدهدهیسدایهلهنگییرهدهفهو ییردهروهپدهو تییاڵیدهك مهو ئدابورییرجیلومدهههڕین،راپده
داهداتیو سدامانق رخكردنیبدهكدرد،كددایهگژبدهیانڵگدهك مهكدانیجیاوازهتوێژهوهێزدیكهیهێندهووهق زتهخ یانب خسییشهندیوهرژهبهو اڵتسهدهدیهێنانیبهب كوردییانیڵگهك مهییوازهرتهپه
هاتوندههاترێگدایو ڵگرێتهدهخد یریسدهناچداركردواڵتیدانالواندیزارانهدهبون،ندهرازیدیچییمككدهو  تكارییخزمدهبهیواندهئهڕانددنیرپهدهو كانیانندهسدتوپێوهدهرسدهبهیوهخشدینهبهوواڵتدهمئده

 .وهشكردهدابهكانداوازهرتهپهسیاسییههێزهكییههاوكێشهمایبنهرسهلهكانیانندهگهشاروكانیشبوهدابهتوێژهو چیندیكهجارێكیوكردرگمهیوانهرهبراكوژیداڕیشهلهزارانیانههر،بهبگرێته
ئاسدمانبنمیچیلدهریانسدهخودخدواو رسدتلێهههكییدهمینهكهڕوات،دهخێدراپێنێكیداتدهورهبهڕاستناوهچینیج رێكهبهكانداحیزبییهاڵتهسهدهیسایهلهتییاڵیهك مهو ئابورییو سیاسییرییروهنادادپه

كڕیزییدهمردهبدهیراسدتیینهریمێدهلهخسداوهرهبد ڵت قینیانهدهتیرفدهدهو وهشدهكیدهتدهبونهداسداڵهنددچهمئدهیماوهلدهیواندهئه.گرتدوهویددازهبدنوویرزهسدهسدامانیرسدهبهسدتیاندهوتونددكردوه
كان،باییددهكارهمحاویكددهومودعددهو شدد ف و مێاینكددهرانیئاودیوكددهعس،بددهپێشددویرژێمددیكددانیپیاوه)كوهكانیسددتهدهلددهتددوانندهنیاتددهوائددهندروسددتكهككڕیزییددهیهوێتبیانددهرگددهئهو یینوهتددهنه

رانیسدوتێنهكدان،ئازادیخوازهرۆشدنبیرهو نو رۆژنامدهرسهڵكوتانهههو فڕاندنكانیت ڕهكان،واڵهبێقهدۆنمفرۆشهر،ئێكسێایهخ راكیوانیرهساغكهرچو،سهبهرمانیدهانانیبازرگوت،نهكانیقاچاخچییه
 .پێكبهێننوپتهكیكڕیزییهیه،وهكاتهك یاندهشی هاوبهندیوهرژهبهوڵگاداك مهلهنینمكهكییهژمارهكه(هتد...كاننوستوهگاداگوێیلهپیرێژنهومێردپیرهلهباشی كیژماریهكان،حیزبییهگاباره
كڕیزییدهلهرۆڵیدانكدهرزگدارییدواییهركردانهسدهوئدهئاكداریوهئدهاڵمبهیی،وهتهنهكڕیزییهیكایههێنانهب ه كارێكوكارێزماببنهلێكگهركردهسهالنداگهرزگارییخوازییوهجواڵنهیپرۆسهلهشێتده
كانش ڕشدهوتنیركهسدهپداشكدهیركردانهسدهوئدهچاولدهندینزۆریاننموندهوهداخدهبهكدهیواندهئههتدد،...ماوسدیت نگومانددێالو گانددیكوهشنموندهسدیمبول،بندهدهشوهبدهو خشدێتنهدهییداوهتهنه
وهكانیهسدتهردهبهمیددیاهاشوهوشدیوبدهقهدروشدمیڵگرتنیهدهو ییماڵدهبنهحدوكمییسدایهلهو توڵدهدهئیرهدابیو ت قانددنیرێگدهلهودیكتدات ربندهدهو زنێنڵئهههداش ڕشگێڕانهتیرعیهشهییژهپهبه
 .پێننسهدهییوهتهنهنگیبێدهیی،وهتهنهكڕیزییهجیاتیله

تییوایدهتهنهرب یدههه،یكردوهتدهئابوریدانجیداوازیندنیسدهرهپهكوردسدتانكدانیجیاوازهرێمدهههیوهرئدهبهلهكدهیدهوهئهوی ئدهین،بكدهبد یئامداژهوهیدهبارهملهبێتدهكهیهههگرنگزۆركیراستییه
هدانیداڵگدهك مهنێولدهبدازاڕكانیندییدهیوهپههاروههدهسدازیی،پیشهو كداڵ و كشدتندنیسدهرهپهو فراوانبدونیراده.ربدهگرت تهجیداوازیبدڕوایودیددكوردسدتانكدانیجیاوازهرێمدهههیگوێرهبدهكوردیی

دووهپێكدهسیاسدییئاكاریو ئابورییچ نكهنوهئهینیشانهوڵگهبهكانداجیاوازهرێمهههلهكانكوردییهسیاسییهیرێكخراوهكیشیكارییه.داڵگهك مهنێولهداتدهسیاسییو تییاڵیهك مهلێكیندییگهیوهپه
رۆكیسدهوقائیددحیزبدیپشدتیلهتوانێدتدهوێتبیدهركاتهدهوچینێكدهتاكدهكدوردیوهتدهنهوایدهپێیكدهك نسدێرڤاتچییماڵدهبنهسیاسدییهێزێكدیتێڕوانینیبڵێینتوانیندهرب یههه.كنیهبهریبتهروی
رییروهنادادپدهركردنیسدهچارهوایدهپێدیو گرتدوهمابندهبهی"وسداوهچهچیندی"تییوایدهتهنهكهس شیالیستیهێزێكییانرادیكاڵلیبراڵییوهتهنههێزێكیلهجیاوازهبكات،ریزیانكیهفیكهبهوهرماندهفه

تییاڵیدهك مهو ئدابورییو سیاسدییاڵتیسدهدهیوهشدكردنهدابههاروهكیی،هدهخێڵهبیرۆسدترۆیكایو ییماڵدهبنهك ل نیالیزمیتییوایهرمانڕهفهشێوازیبهك تاییهێنانونێوخ میستهڵگرتنیههو تییاڵیهك مه
گدانگرینكوهڵیینددهگهیوكاتدهئهتداببرێدت،سدكدارتهبهتدوێژێكینددییوهرژهبهو قازانجبهتییاڵیهك مهو ئابورییپێدانیرهپهیپرۆسهیكاتهوتائهوایهپێمرب یههه.ییهوهتهنهكڕیزییهریخولقێنه

یراسدتینهدیمدوكراتیییزراوهدامدهسیسدتمێكییكایدههێنایهبد ییریشدهكیچاكسازییهیكاتهوتائه،وهگرتبێتهژیانیكانیكییهرهسهجومگهو نگییرههفهو كارگێڕییو ییئابورو سیاسییكانیبوارهواویته
یكاتدهوتائدهبگرێت،رهپدهتییاڵیدهك مهمیسدتهو بێدتوهقوڵبوندهلدهروتییچینایدهشدبونیدابهیوكاتدهتائهما،بندهكرێتهنهمرۆڤدۆستانهنیشتیمانیكییهردهروهپهیوكاتهتائهدرێت،نهنجامئهرخهاوچه

 ركدههه"پرنسدیێییكاتهوتائهسێێنرێت،چهنهڵگاداك مهو تاكنێولهمرۆڤدۆستانهكیرییهروهنیشتیمانێهئاكاریهاوبه،وهگرێتهنهحیز و ماڵهبنهو خسشهب فاداریوهشوێنینیشتیمانب فادارییوه
 .نییهدیكهشتێكیهی تراویككهو هموهلهجگهكوردستانباشوریلهییوهتهنهكڕیزییهبێت،ستبااڵده"پیاكێشێهاتب چ نیراكێشێخ یب 

یریسبهماڵێه:رچاوهسه 
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 وریاقادر
 
 
بددهتییارمدده»ژندداندژیبددهجیاوازیدددانانكددانیج رهمووهددههێشددتنینهك نوانسددی نی»رتریكاریگددهرچیهددهبردنیڕێوهبددهكددهوهلددهئاگدداداریبدده
روو،خرێتدهدهدایدهیاننامهبهملدهكدهجد رهوبده»ژناندژیبهوتیژیتوندهێستنینهییاننامهبه»و،كادهژنانبهررانبهبهوتیژیتوندهێشتنینه
 كا،دهواوتهوهێزبهوتهرهمئه

كانیداهاتووبینددهیددهسددتراتیژی»لددهكروههدده،یددهئاشددتیووتنپێشددكه،كسددانییهبددهیشددتنگهك سددێیژندداندژیوتیژیتوندددكددهوهلددهراننیگدده
وكدراوهپێشدنیارژنداندژیوتیژیتوندڵگهلهكانیرهربهبهب اڵڵهگههێندێكواندالهووهتهكراوهرووندا»ژنانوتنیپێشكهب نایروییك نفرانسی

 ،»ژناندژیبهجیاوازیدانانكانیج رهمووههنێوبردنیلهك نوانسی نی»واوییتهبهچوونیڕێوهبهستیبهمهبه
ترهواویتددهبدهیداكیددهتاڕادهئازادییاندهومدا مبددهژندانیشدتنیستڕاگهدهو،ژنددانكانییدهتیڕهبنهیدهئازادیومدرۆ مددافیپێشدێككردنیبد كددهیهبناغهژندان،دژیوتیژیتونددكددهمدهئهرسدهلهپێدداگر

 ،وهكاتهده
 ژنان،دژیبهوتیژیتوندبهتبارهسهندا،درێژخایهلهئازادییانهوما مئهوژووربردنیرهبهوپشتیوانیلهوتنكهرنهسهلهراننیگه
ه یبدهژنداناڵواردنیهدهوكدردنسدتژێردههد یبدهبووهكهپیاواندا،وژناننێوانلهاڵتسهدهكانیندییهپێوهمێژووییكسانیینایهپێشاندانیب كهیهنوێنگهژنان،دژیوتیژیتوندكهمهلهئاگاداریبه

 ،وهوت تهكهلدێژنانیواوییتهبهوپێشچوونیرهبهلهپێشگیری،وهپیاوانه
 رابكێشن،دپیاوانچاولهدنزمتریپێگهوپایهوپكهب ملكادهناچارژنانكهیهگرنگانهیهتیاڵیهك مهمیكانیزمهولهكێكیهژناندژیوتیژیتوند]كهمهلهئاگاداریبه[هاروههه

كانسدتهدهدوورهناوچدهیداالدێلدهیژناندهوئدهر،ك چدهژندانیر،نابدهپهژندانی،(بدومی)واڵتدیخ ژنانیكان،یهتیمایهكهگرووپهبهرسهژنانیوێنهب ژنانكانیگرووپهلههێندێككهوهلهراننیگه
 الوازن،داوتیژیتوندررامبهبهلهتتایبهبهكانڕلێدراوهشهناوچهژنانیوسااڵچووبهژنانیتوانا،بێوقوستاننهژنانی،مێرمنداڵكچانیر،سهسبهدهیاندكراوبهژنانینوا،ئهبێژنانیژین،ده
ی34یبڕیارنامددههدداوپێچیی32پدداراگرافینجامیرئددهدهیوهبیرهێنانددهوهبدده

كددهوهسددتكددردنبددهوهه(71/7990ژمدداره)تیاڵیددهك مهشددورایی7990مددای
سددنووریولددهگرتوویددهرهداپددهڵگددهوك مهماڵددهبنهژنددانلددهدژیوتیژیتونددد

ربد وكاریگدهلدهپهبدهنگاویهدهبدێ،دهڕێپدهدهلتوورتدێوكدهداهات،چدین
 ،بنرێیهمدیاردهئهنێوبردنیله

و ئدددابووریشدددورایی79/7997یبڕیارنامدددهیوهبیرهێناندددهوههابدددهروههددده
كردنیئامدددادهوداپێشدددنیاریشدددورالدددهكددده(7997مدددایی20)تیاڵیدددهك مه
راشددكاوانهكییهشددێوهبددهكددهگدد ڕێتددههێناوهییوهتددهنێونهكییددهنامهڵگهبه
 ژنان،دژیبهوتیژیتوندیكێشهرنجبداتهسه

رۆژبددهرۆژراكێشددانیلددهژنددانكانیوهبزووتنددهكددهرۆڵێددكلددهپێشددوازیكوه
یكێشدددهكانینددددهههرهوجیدددددیبوونرۆك،نێدددوهبددد الیكانرنجهسدددهزیددداتری

 ،یانهههژناندادژیبهوتیژیتوند
بدد ژنددانكانیتددهرفهدهوتددانرهدهكددهیددهترسددیمهمئددهكردنددیسددتههبدده
،تیاڵیددهك مهكددانیبوارهلددهریرابددهبهوكانمافددهكسددانیییهسددتهێنانیدهوه

وتیژییتوندددوانلددهكیددهوج راوجدد ره یبددهدا،ڵگددهك مهئددابوورییوسیاسدی
 سنووردارن،وسكرتهبهوام،ردهبهوگررهپه
وبكدرێنچداورهبدێدهیمافاندهوئدهیبدارهلدهروونكییدهیاننامهبهژندان،دژیوتیژیتونددبد روونوگشدتگیركییهپێناسدهكدهوایدهبڕوامدان،كدراوهپدێیدانئاماژهوهرهسدهلدهیخااڵندهوبدهرنجدانسهبه
نالیدهلهسدتبوونێكی روهدهو،كانیانیدهتیرپرسدایهبهلهرێزگدرتننیدازیبدهوهتاندهوڵهدهنالیدهلهسدتبوونێكروهدههاروههدهدان،كدانیج رهوشدێوهمووهدهلدهژنداندژیوتیژیتونددهێشتنینهریبهستهده
كدهمدهئهرسدهلهسدوورینونینیدهگهرادهداوهخدوارهلدهژناندژیوتیژیتوندهێشتنینهییاننامهبهسمیڕهبهب یهرهه.پێویستهژناندژیوتیژیتوندهێشتنینهب وهیهییوهتهنێونهیڵگهك مهمیرجهسه
:بدرێپێویستوڵێكیههشنهچهرههبێده،وهمووانهههنالیهلهرێزگیرانیوناساندنب 

 
:مکهیهیمادده
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روونیدیدهیداجینسدی،ییسدتهجهیانددنیگهپدێزیدانوئدازاردانهد یببێتدهكدهتهجنسدیهیبناغهرسهلهوتیژتوندكییهوهكردهرهه»ژناندژیوتیژیتوند»یواژهستهدهلهستبهمهدا،یهیاننامهبهمله

تیتایبدهژیدانییچوارچێوهلهیاڵكخهرچاویبهلهكهئازادیلهوانئهیزۆردارانهشكردنیبێبهژنان،لهكردنزۆری،هاوشێوهیوهكردهیاشهڕههه.زیانانهوئازارج رهمئهه یببێتهیهوانهلهیاژنان،
 .دانوتیژتوندیوهكردهوفتاررهرێزیلهن،دهدهروودا

 
:مدووههیمادده  

 
 :وهسترێتهنابهنموونانهمبهرههاڵمبه،وهگرێتهدهوهخوارهیخااڵنهمئهژناندژیوتیژیتوندیوهلێكدانه

سدتدرێژیده،(جهیزیده)جیدازبدهندیددارپێوهوتیژییتوندددا،مداڵلدهمێرمندداڵكچدانیجینسدییئدازاردانیلێددان،وێنهب ن،دهدهرووداماڵهبنهلهكهروونیدهوجینسی،ییستهجهوتیژیتوند(لفئه
 .ژنانیوهوساندنهچهبهتتایبهوتیژیتوندوداتیمێردایهوژنلهردهبهندییپێوهلهوتیژیتوندنن،یهگهدهژنانبهزیانیریتانهدابونهوئهوژنانكردنینهتهخه،وهمێردهنالیهله
لدهكدار،شدوێنیلدهترسداندنوجینسدیئدازاردانی،جینسدیرگرتندیوهخدرا ڵكیكده،سدتدرێژیده:نمووندهبد دن،دهرووداڵك مدهبهژیدانیسدتێنیبهلهكهروونیدهوجینسی،ییستهجهوتیژییتوند( 

 .زۆریبهشفرۆشییلهوژنانفرۆشتنیوكڕیندا،دیكهكانیشوێنهوكانفێركارییهندهناوه
.خرێدهپشتگوێوهتهوڵهدهنالیهلهیادرێدهنجامئهوهتهوڵهدهه یبهكهروونیدهوجیسنی،ییستهجهوتیژیتوند( 

 
:مسێههیمادده
 
مووهدهونیدهمده،لتووریكده،تیاڵیدهك مه،ئدابووری،سیاسدیكدانیبوارهلدهكانیدهتیڕهبندهئازادییدهوكانیدهمرۆیدیمافدهمووهدهبدهیشدتنستڕاگهدهمدافی[پیداوانڵگدهله]كسدانیهكییهشێوهبهژنان
 :لهبریتینمافانهمئه.یهههیانئازادییانهوما وئهپاراستنیمافیهاروهههو،دادیكهكانیبواره

 ژیانمافی(لفئه)
 كسانییهمافی( )
 سیكهئاسایشیوئازادیمافی( )
 وهقانوونهنالیهلهپشتگیریمافی(ت)
 اڵواردنههكانیج رهمووههلهرزگاریمافی(ج)
 روونیدهوییستهجهتییسومهگونجاوییرادهزۆرترینلهرگرتنڵكوهكهمافی(چ)
 كارب ندیزامهرهجێگایورانهروهدادپهرجیلومههه[بوونیهه]مافی(ح)
.تیپڕسووكایهونامرۆیی،وتیژیتوندفتاریرهوسزایانجهشكهئهژێروێتهكهنهتاككهوهئهمافی(خ)

 
:مچوارهیمادده
 
بدێدهتانوڵدهده.داوتیژیتونددهێشتنینهڵگهلهندیپێوهلهكانیانركهئهدانی]نه[نجامئهب بیانوونهبكه،ئایینیبینییتێیاریتدابونههی نابێونبكهحكووممهژناندژیوتیژیتوندبێدهتانوڵهده
 :بێدههاروههه.نبدهپێدرێژهیكهنجامهئهرسهتاههژناندژیوتیژیتوندهێشتنینهتیسیاسهستان،راوهبێوكانگونجاوهشێوهمووههلهرگرتنڵكوهكهبه
وازو،نددامیئهبدهبدبنسدمیرهیشدێوهبهیدان،بكهسندیپهبێده،كردوهنهرع دهبهخ یان»ژناندژیاڵواردنههكانیج رهمووههنێوبردنیلهك نوانسی نی»ئاستلهواویتهبهئێستاتارگهئه(لفئه)
 .بێننوهك نوانسی نهمئهیبارهلهخ یانكانییهتیتایبهرجهمهله
 بێارێزن،خ ك،یهوتیژیتوندشنهچهرههست گرتنیئهبهله( )
چجدا.نبددهواڵتكانیقانووندهیگدوێرهبدهپێویسدتوڵێكیهدهمووهدهژنان،دژیوتیژتوندیوهكردهب سزادانانیو،دایهندیپێوهملهوهلێك ڵینهنجامدانیئهووتیژیتوندلهپێشگیریستیبهمهبه( )
 .وهیهتیتایبهسانیكهنالیهلهچرابن،دنجامئهوهتهوڵهدهنالیهلهوانهكردهمئه
یژناندهوئده.دراوننجامئدهچێشدتوو،وتیژیتونددژندانیبدهقرهدهدهكدهنبكدهئامدادهتایاندهخهوئهیوهبووكردنهرهقهب ئیداریوكاری،نیدهمه،سزاییسمییرهیالیحهبێدهواڵتداكانیقانوونهله(ت)
هاروههدهتوڵدهده.وهبكرێتدهبوورهقدهب ركاریگهورانهروهدادپهكییهشێوهبهكانیانزیانهواڵت،كانیقانوونهپشتیوانییبهو،بكرێدابینب زایییانقهیرێگاچارهبێدهبن،دهوڕوورهبهوتیژیتوندڵگهله
 .وهبكاتهئاگاداروهرێگاچارانهمئهه یبهتواناییستهێنانیدهوهوزیانیوهبووكردنهرهقهداوایڵگهلهندیپێوهلهانكانیمافهلهژنانبێده
هاروههده،سدتهبهمهوبدهخ یدانكانیرنامدهبهلدهمداددههێنددێكزیدادكردنییداك،وتیژییدهتوندشدنهرچهههڵگدهلهكانیرهربدهبهبد ژندانلدهپشدتگیریپێددانیرهپهسدتیبهمهبهییوهتهنهیرنامهبه(ج)

 .ریكنخهوهوتیژییهتوندیكێشهبهیرێكخراوانهوئهڵگهلهتیتایبهبهكانیهتیوڵهنادهرێكخراوهڵگهلهبوارداهێندێكلهگونجاوهاوكاریی
شدنهچهرهدهررامبدهبهلدهژندانلدهپشدتیوانیكدهدالتووریكدهوئیدداری،سیاسدی،(كانمافده)حقدووقیكدانیبوارهلدهكداریگشدتگیریپالندیداندانیو،وتیژیتونددلهپێشگیریرێگاكانیدیاریكردنی(چ)

خدد وقددانوونبردنیڕێوهبددهكددانیج رهئاكددامیلددهوكاندددایهجینسددییددهبینددیتددێئاسددتلددهقددانوونبوونیسددتیارنهههبددهتبارهسددهژنددانیوهئددهبدد رێكبهسددتهدهبنددهدهوندهدهپددێوبددرهكوتیژییددهتوند
 .وتیژیتوندقوربانییبهوهنابنهدا،دیكهكانییهتیوڵهدهڵقوتاندنهتێهه

دێرییچاوهورستیرپهسهلههاوكاریخشین،بهپێتواناییكوهكانیتییهتایبهیهتییارمهلهكانیانمنداڵهبووپێویسترگهئهو،وتیژیتوندژێرژنانیكهوهئهركردنیبهستهدهب نبدهوڵهه(ح)
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وژووربردنیرهبدهبد پێویستنگاویههبێدهكانرهتیدهیارمهرێكخراوهوكانپڕۆگرامهكان،ندهناوه.بنندمههرهبهكانیهتیاڵیهك مهوشساغیلهتهخزمهوراوێژكاریرمان،دهڕێچووندا،بهوژیانومندااڵن
 .بگرنڵههوان،بهروونیدهوییستهجهخشینیبهتواناییوئاسای 

 .نبكهرخانتهوتیژیتوندهێشتنینهبهندیدارپێوهكانیتێك شانهب پێویستیڕادهبهتدا،وڵهدهیبوودجهله(خ)
ڵههپێویستنگاویههژنان،دژیلهوتیژیتوندسزایووهلێك ڵینه،پێشگیریبهتتایبهكانیتهسیاسهجێكردنیجێبهلهرپرسیاربهتییوڵهدهرپرسانیبهوئاسای كانیهێزهراهێنانیوفێركردنب (د)

 .بنستیارههژنانكانییهپێویستیبهرمبهههسانهكهمئهتابگرن
مووهدهوبداوفتداریرهكان،اڵواردندهههو،نبكدهژندداوپیداوفتداریرهكانییدهلتووریكدهوتیاڵیدهك مهشدقهمهرسدهلهچاكسدازییوهئدهبد بگرنڵههدافێركاریبواریلهتیتایبهبهپێویستنگاویهه(ر)

 .نببهنێولهراهاتوون،پێیپیاووژنو،جنسێكهستییبااڵدهیاستیژێردهیبناغهرسهلهكهفتارێكرهشنهچه
باریلدهوهلێك لێندهبد بدنرهانددهونبددهپدێوبدرهژنان،دژیوتیژیتوندكانیج راوج رهشێوهوییماڵهبنهوتیژییتوندباریلهتیتایبهبه،(كانژمێرهئه)ئاماروزانیارییوهك كردنه،وهلێك ڵینه(ز)

لدهوتیژیتونددكانیزیاندهیوهبووكردندهرهقدههاروههدهووتیژیتوندلهپێشگیریستیبهمهبهكاننگاوهههرییكاریگهیرادهو،ژناندژیبهوتیژیتوندكانیئاكامهوجیددیبوونیرادهرۆك،نێوهكان،ه یه
 .مووانههرچاویبهبخرێنهبیدهزانیارییانهوئامارمئه.ژنانرمبههه
 .بگرنڵههالوازن،وتیژیتوندررامبهبهلهكهداژنانهوئهڵگهلهندیپێوهلهتیتایبهبهوتیژیتوندهێشتنینهستیبهمهبهپێویستنگاویهه(ژ)
نگاویهده[راپد رتی]و،ژنداندژیوتیژیتونددبدهندیددارپێوهزانیداریین،كدهدهكانیكگرتووهیدهوهتدهنهرێكخدراویپێشكێشدیمرۆڤددامدافیكانینامدهڵگهبهڵگدهلهنددیپێوهلهكهداراپ رتانهوله( )

 .بگونجێنن،یهیاننامهبهمئهداواكانیجێكردنیجێبهستیبهمهبهڵگیراوهه
 .بنندراوهیهراگهمئهماكانیبنهبوونیجێجێبهستیبهمهبهكاریپالنیدانانیریهانده(ش)
 .نبدهتییانیارمهداییناوچهوییوهتهنه،خ جێییئاستیلهونبكهژنانكانییهتیوڵهنادهرێكخراوهووهبزووتنهتێك شانیوچاالكیهاوكاریی(ع)
.خ یانیرنامهبهنێونهبخهژناندژیوتیژیتوندنێوبردنیلهگونجێدهب یانرگهئهن،بدههانندامنئهتێیانداكهكانیهتیوڵهنێودهیهییناوچهرێكخراوه(،)

 
:مپێنجهیمادده
 

نمووندهبد .هداتووندایدهیاننامهبهملهكهنبدهمایانهبنهوما وئهدییهێنانهوناساندنتیییارمه،دایهتوانایانلهیندهوهئهبێدهكانكگرتووهیهوهتهنهرێكخراویكانییهتیرایهنوێنهوكانئورگانه
 :بێده
كانزمووندهئهیوهگوازتنده،وتیژیتوندڵگهلهكانیرهربهبهب كانیهییناوچهیهستراتیژیكردنیپێناسهئامانجیانكهنبكهیانهییناوچهوییوهتهنێونهیههاوكاریوئهكردنیشهگهبهتیمهیاره(لفئه
 .ژنانهدژیوتیژیتوندهێشتنینهبهتتایبهكانییهماڵیرنامهبهو،

 .ژنانهدژیوتیژیتوندنێوبردنیلهپرسیبهرمبهههكانتاكهمووههنێوانئاگاییپێدانیشهگهوپێكهێنانئامانجیانكهبنسمینارانهووهك بوونهوئهریهانده( 
ركاریگدهكییهشدێوهبهژنداندژیوتیژیتونددپرسدیتانبكهكانكگرتووهیهوهتهنهرێكخراویبهرسهمرۆڤیمافیبهتتایبهكانیندهناوهوبنیاتنێوانشییهاوبهونگاویهاوههپێدانیشهگهتیییارمه( 

 .رنجسهربهوێتهبكه
یبدارهلدهكانناوهناوبدهراپ رتدهكوهن،كدهدهیئامدادهكانیدهتیاڵیدهك مهدیداردهوگرفدتوكێشدهیبارهلدهكانكگرتووهیدهوهتدهنهرێكخدراویبدهرسهكانیندهناوهوزراودامهب كهداوانهلێكدانهوله(ت
 .بگونجێننژنانی بهدژوتیژیتوندڵگهلهندیپێوهلهكانب چوونهویلمهیبارهلهوهتوێژینهجیهان،تییاڵیهك مهرجیلومههه
 .بگونجێنن،كراوهپێیانئاماژهدایهیاننامهبهملهینگاوانهههوئهو،نبدهپێوبرهژنان،دژیوتیژیتوندیبارهلهرێنوێنیكانینامیككهیانكاریپالنیكردنیف رم له(ج
.مرۆڤداكانیمافهبهتتایبهكانینامهڵگهبهبردنیڕێوهبهلهخ یانكانییهتیرپرسیارهبهجێكردنیجێبهبهوهستنهببه،گونجێدهرگهئهژنان،دژیوتیژیتوندهێشتنینهپرسی(چ

 
:مشهشهیمادده
 
هێشدتنینهبد وكدرێدهجێجێبدهواڵتێدكلدهكدهدیكهكییهنامهڵگهبهرههیاتیاڵیهك مهكییهیماننامهپهووتنرێككهرههیاواڵتێكقانوونیكانیماددهلهكیههی نابێدایهیاننامهبهملهشتێكهی 
 .خ یرییكاریگهژێربخاتهبڕشتترن،بهوروونترژناندژیوتیژیتوند
 
 ورياقادر:وهیهفارسیلهرگێرانوه

 
 3077ینوامبری30
 
ریکوردستانکوردماڵێه:رچاوهسه
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 محەمەدهەڵ 


واتدایەکیبەیدا،ژیدان،مەترسدیدارەکانیکارەسداتەوسروشدتهەڕەشدەکانیرووبەرووبدوونەوەیبد گرندگه کدارێکیبدووەمرۆڤدانلێکنزیکبوونەوەیپێداویستییئەوەیپاش

سددەرئەنجام.چەسددێانوهەڵددداسددەریاننیشددانەوخەسددڵەتچەندددینپرۆسددەیەئەودرێژایددیبەووردەووردەبژێددو،پەیددداکردنیوهاوکدداریوتێکگەیشددتنباشددتربدد دیددکە،
وهاوچارەنووسدیهەسدتیدیدکە،لەواندیجیدابوونەوەوخ ناسدینەوەئامانجیبەئینجا،.ژیانرۆتینێکیبووەب تەیەکدالەقاڵبوونەوەورەوتەئەملەسەرمرۆ بەردەوامیی
وهێمداداهێندانیودۆزیدنەوەبد پەندابردنلەبیریدانبدکەن،بەرجەسدتەجیاوازییەکانیدانوخەسدڵەتباشدترئەوەیبد ،(ئدێمە)گرووپدیتاکەکدانی.رسکا(ئێمە)بانگاشەی
 .بووەجیاوازانەدەستەوگروو ئەوناسینەوەیوناساندنورەنگێێدانەوەوهەڵگرتنهێمایانەشئەوئەرکی.کردەوەخ یانبەتایبەتسیمب ڵی

وفەرهەنگددیومێژوویدیدیداردەیوسدیمابدووە،بەگەڕخسددتنیداینەمد یژیدانپەلەیدەسدتووریکەدا،(نەتەوەگەل،ئێمە،خێزان،خێد ،)قاڵببەسددتنیوگدوورانمێژووییدیپرۆسدەیدرێژخدایەنیمەودایلە
 .بوونبەرجەستەسیمب النەداوهێمالەو(ئێمە)بەتایبەتدیکەیدیاردەیزۆروجوگرافیجارانگەلەکوک مەاڵیەتی

لەبددریتییەنەتەوە:"دەڵددێنەتەوەلەمەڕئێكددزا ،لەسددەرئەڵمانیدداوفەرەنسدداشددەڕیدوای،"چیددیەنەتەوە"بەناوبانگەکەیددداووتددارەلە،7993-7932فەرەنسدداییئدداینییزانسددتکاریرێنددان،ئێرنسددت
ئەویورابددردووەوەبەپەیوەسددتەلەمددانەیەکددێ.دەخددوڵقێنندەروونیددیەوهەسددتەکیپرنسددیێەئەمدەکەن،دروسددتگیددانەئەمیەکددن،لەراسددتیداکەخەسددڵەت،دوو.دەروونددیوهەسددتیوگیددانیپرنسددیێێکی

 "..ئێستاوەبەدیکەیان
وin-group"ئدێمە"یدان"خ مدان"دەسدتەیجیداوازییلەسدەرقسدە(William G. Summer)زامەرولیدامئەمەریکداییس سی ل گیرۆژەوەیلەولێ.دەباتناو"هەرەوەزیک مەڵگای"بە(ئێمە)رێنان

کەئەوەیە،ئەمەکەواتە.راگیدراوەوە"ئدێمە"هەسدتیالیەنلە"خ مدان"گرووپدی:دەڵدێدەکدات،گرووپەکدانهەمدووبنچینەییدیجیاکدارییەکیونیشدانەوەکout –group"ئەوان"یداخود"ندام "دەستەی
گدرووپەئەمبد وگدروپەدائەمنێدولەکە،"هداوبەشهەسدتیوهەوارگەوزێددوتدێکەاڵوییداپەیوەنددی،"دەستەبەرکردنیرێگایلە"ئێمە"گرووپیزامەرقسەیبە.لێناوە(گیانیپرنسیێی)ناویرێنان
رێدیلەبەڵدکەبکات،پەیوەستپێکەوە"ئێمە"گرووپیئەندامانیکەناکرێ،دروستهەڵسوکەوتەوەشێوازیون رمرێگەیلەهەر"ئێمە"گرووپیمانادارییەیئەم.خ یبوونیبەئەبەخشێمانابووە،کارا

 .دەبێبەرقەرارسیمب لەکانەوەبەخ ناسینەوە
وبەردەوامبدوونپێویسدتیکەرەسدەیدەبدنەدیدکەدیداردەیونیشانەچەندینوخەسڵەتوسیمب لوئااڵودروشمپێیە،م بە

ونەسدددتوهەسدددتلەچەسدددێاندنیانوبەرجەسدددتەکردنسدددیمب اڵنە،ئەوداهێندددانی.دەسدددتەجەم یپێشدددکەوتنیوخ پاراسدددتن
نیشدانەیوبەخ ندازینوناسدنامەلەبەشدێ دەبدنەرادەیەک،بەدەگەنئاکامدالەهاونیشتیماناندا،تاکەیتاکەکەسایەتیی

 .پرشنگدارترئایندەیەکیبەهیواپەیداکردنوژیانج شدانیوسەرکەوتنەکان
خدرۆشوجد شهێددیهێددیهاوبەشدەوەنیشتمانیونەتەوەبەوابەستەبوونوهاوس زیمیانەوەلەموگروپانەدائەمنێولە

 .دەبێتخورتتربێتتاسیاسیدەستاوێژێکیوەکنەتەوەشهێزیرەهەندیودەگەشێتەوەودەکاتپەیدا
ناسدددنامەیدیدددکەیسدددیمب ڵەکانیونیشدددتمانوئدددااڵچەمکدددیسدددەردەخددداتەقورسددداییوبدددایەخڕواندددگەوە،لەمئددداپەشدددێو،

هەمیشددەپەشددێو،شددی رییەکەیگەشددتەدژواریوسددەختهەڵەمددووتیلەپددڕسددااڵنیدرێژایددیبەچەمکددانە،ئەم.نەتەوایەتددی
بەوبەسددتووەخ یدددالەگەڵجەنتڵمانددانەیپەیمددانێکیشدداعیر.بددوونزمددانیسددەروێددردیوگیددانوهەسددتودڵنێددومیددوانی

روویلەوئامدادەهەمیشدەنەگد ڕیبنەمدایەکیومد رکبکداتەکوردیددائەدەبدینێدولەرەگەزانەئەمگەرەکێتدیپەشدێو.بکداتئایددیایانەوبیرئەمزەمینەیفەراهەمکردنیلەسەرکاردەیەوێه شیارییەوە
بەمکددوردیشدی ریوکدوردیرۆتیندیکدارێکیببدنەبەهایدانەئەمدەیەوێشداعیر.کدوردتدداکیهەسدتیوزەیدنبەربدکەونەبەڵگەنەویسدتانەوسداناییبەوماندابەخ راسدتییەکیبیانکداتەفەرهەنگیدیەوە،

ئەوودەیخدوێنینەوەهدزرییەیقورسداییەبەوبدوارەدا،لەمپەشدێونەخشدیلدێکردوویدانە،کدایەدالەمبەشددارییەیلەوبکەیدنبێبەشدیکەشاعیرانینییەئەوەمەبەستلێرەدادیارە.برازێنێتەوەچەمکانە
 .بەرچاوترەکردوویەتی،ئایدیایانەوچەم ئەوی"مفردات"دەوڵەمەندکردنیلەکارایەیبەشداریکردنە

بدێویەکبدێنکەشداعیرمان،دیدارتریندەبێدتەپەشدێورواندگەیەوەیەلەمکدزە،نیشتمانوئااڵلەبێئاخافتنوبا دەربڕیکتومتکەنەتەوەییەی،دیدەبەوئەدەبەکەماندالەکوردخواستەکانیوویست
 .مەیدانەدالەمهاوکووفینابێتەکە هی وهاوچەرخماندائەدەبیلەرەگەزانەیەتەرزەئەمتانوپ چنینیسەرگەرمیراشکاوانەزۆروپرینگانەوە

سدوویوکدردووەئامەدیسەردانیوسابوخمیوانیب تەوبەستووەک ڕیسكێمانیلەوکردووەگوزەریهەولێردابەوگەڕاوەتەوەبێرکوتبەرەوئەوگێتییەوە،ئەمقوژبنێکیهەرهەڵدابێتەپەشێویرۆژگار
بدزرلێدیمەحاڵیشدەونەچدووەپەشدێوبیدریلەنیشتمانهەرگیز.مەیدانەیەئەمدیاریهەمیشەرابەریوکوردستانوکوردناسنامەیوئااڵهەڵگرینەتەوەیە،وخاکشاعیریپەشێو.ناردووەقامیشكیب 
خەرجبەرزیشداعیرانەیکدارامەییوسدەلیقەگەلدێپێناوەدالەموداوەچەمکانەلەمسەرنجیگ شەنیگایەوەلەمپەشێوئاخر.نیشتمانب ئازادییەوسەربەخ ییئااڵیەکیکوتەوێڵیمێژساڵیشەلەوبێت

 .نەمریوسەروەریفەزایب چەمکانەدایەئەمبەرزکردنەوەیهەوڵیلەهەنووکەتائاساسیزیفپەشێو.کردووە
وهەنددووکەتددائەدەبەوەگێتیددیپێخسددتنەسددەرەتاکانیلەشدداعیرژیددانیگرنگەکددانیوێسددتگەلەئاوڕێدد سیاسددییانەوە،وهددزریدیدددێکیچواچێددوەیلەوخاکەڕایددانەهەوڵێکددیوەکخوێندددنەوەیە،ئەم

پاشددانکددراوەتەوە،بەسددەرئددااڵسددیمب ڵیسددەرەتاوهەیەپددێکەوەئ رگانیکیددانپەیوەندددییەکینیشددتمانوئددااڵ.دەداتەوەهێمایددانەودروشددمئەمبەرجەسددتەکردنیوت مددارکردنبدد شدداعیرتێک شددانەکانی
 .دەکەوێتبەرچاونیشتمانچەمکیخوێندنەوەی
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 :مێژووییەکانوێستگە
٨٦.١.٨١٥١ 

 
 کەژاوەتا،پێشەنگیلە

٨١١....ل.هەڵکرابوومەهابادخوێنینیئااڵی
 

.دەکاتنمای کوردایەتیداخوێناوییوسەختخەباتیمێژوویلەخ یئااڵلێرەدا
 

دێدتەتابك یەکمدانووردەبیدنەوەبەیتەلەمکاتێ.کوردنەمانیومانکاروانیسەرقافكەیدەبێتەخوێنالفاویتێیداوقوربانییەومەرگەساتلەپڕمێژوویەکیبەڵگەیخوێناویکەژاوەی...پەشێوەوەبەالی
داگیرکەرمدانکوشدندەیزەبدریهاوزەمدان.دێنیدتەوەئێمەوەبیرسێدارەدراوەکانیلەهاوڕێونەمرپێشەواییپیرۆزالشەیوکوردستانجوانەمەرگەکەیک مارەبەسەرهاتیخ یسووریرەنگیبەکەبەرچاو،
 .یاددەخاتەوە

 
 .نییەفەرام شیولەیادچوونهیهەرگیزبەسوێیە،هێندەشاعیرالیکارەساتەئەم
 

بڕیداریغەدرەورەشمێدژوویئەوە.مێدژووەدەسدتیقوربدانییکدوردکەکدردووە،راسدتییەبەودەرکدیچداکشداعیرئاخر.بکاتدەربازمێژووخەمیبازنەیلەخ ینەیتوانیوەبزانێ،پێئەوەیبێپەشێو،
.داوەنەتەوەکەیب سەختیواقەدەرێکیوچارەنوو 

نداودەچێدتەدیدکەوەدەوازەیەکدیلەپەشدێودەبیندینپرسدیارە،ئەموەرامدیبد بنەخشدێنێ شدی رەکانیتدابك یکەرەسدەکامەبەشاعیربێ چیرێگەچارەدەبێبێت،سەپاوزۆربەوتاڵواق یئەوەساتێ
تدژیئاینددەیدەبیندێ،شدەکاوەدائدااڵیلەسەرفرازیورابوونپەیامیشکستوگالندوایچرکەساتەدالەم.دەکاتبەرجەستەکوردایەتیوهەقسەرکەوتنیوزۆردارشکستیئەمجارەیان.بەسەرهاتەکانەوە

 :دەڵێودەکاتبەدیرووناکیلە
 
 فرمێسکتداتن کیلە

 دی،کاوەمبازوویدەماری
 دی،زوحاکمکەوتوویالشەی
 دی،شەکاوەمبەرزیئااڵی

 ٨١٥...ل.دیرووناکمئاس یەکی
 

مددژدەیوپەیددامنەبددووئەوکددرد خدد یپدداشنەوەیرادەسددتیئەمددانەتەوەبەوکددردقوتدداردوژمنددانلەکوردسددتانیئددااڵیلەسددەروەری،پددڕتراژیدددیائامێزیمێژوویەکددیلەجددگەنەبددووپێشددەوائەوەئەدی
دەسدتنەگدات،ئامانجەکدانیدوابەتداکردلێوایکردەوە،بەرجەستەنەتەوەیپ اڵیینیئیرادەیدیکەجارێکیبووخوێناوییەوانەئەوهەربەخشین پێخەباتیلەسەرسووربوونوک ڵنەدانبەردەوامیی

 .ژیانەزیندوویئیرادەیخەسڵەتیهەڵگریراستیدالەشی رەک پكەئەم.داجاڕکوردیبەردەوامیورەواخەباتیمانیفێستیدیکە،واتایەکیبە.نەداتبەرتێک شانلە
 

٨١٩١ 
 
 ئااڵ

 بزانن،باش!دۆستەکانم
 :بزاننباش!دوژمنان
 وزەردەشتبەباوەڕمچەند

 هەیە،خوابەوئاڤێستابە
 هێندەشهەزار
 ٨١١ل!..........هەیەئااڵهەڵکردنیبەباوەڕم

 
بدا.بەهێدزماندایەکیوکدورتپەیدامێکی.نەکدردووەخد یدەرووندیودڵنەسدتیوهەسدتلەگدوزارەیراشدکاوانەهێنددەکە !.بێتووترانەیارداویاربەروویروونتروسادەلەمەپەیامێ چدەبێداخ 

بداوەڕیجێدییەکجدارمەزهە وئدایینوئایدۆل ژیاگەر.دەکەمهاواروناسڵەمێمەوەناکەم،شەرمبن ڕن،لێمهەردووال:بداجاڕدنیادابەدەیەوێشاعیر!بنئاگاداردوژمنانی ورادێرنب گوێیدۆستان
 .هیوایەتیوئومیدهەزارجارسەربەخ ییوئااڵوابن،

دەکەونەسدەرزەوی،وئاسدمانپیرۆزییەکانیهەمووب خ شەویستیپەشێو،الی.نەخشاندووەخ یەوەباوەڕیودیدلەمەسەلەکەیجەوهەرییەکەوراستونەهێشت تەوەتێداکەسیخواهیشتیپەشێولێرەدا
 .نەتەوەوخاکناسنامەیوهەبوونب سیمب لەودەکاتمرۆییکەرامەتیوئازادیوسیاسیقەوارەیسەربەخ ییوێنایخ یدارەهەندیلەئااڵش.ئااڵوەگرنگیوبەهاپاش
دممه محهڵهریهماڵێه
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 گواراچێ
 
 ئەمانیهیوا:کوردیب 

 
 .رزگاریب خەباتەکەیاندالەخەلکەپێشرەویوش رشگێرهەلبژێردراو،ئازادیخواز،هەڵسوراوێکینمونەیبەرزترینپارتیزان

 
 .نیەبەهێز،سوپایەکیبەدژیکەمینەیەکشەڕیواتەسنوردار،ئاستێکیلەشەردەکرێب وێنایگشتیشێوەیەکیبەکەئەوەیبەپێچەوانەیپارتیزانی،شەری
 
واڵتێد یداننداوچەیەکلەخەلد هەمووپارتیزانیسوپای.خەڵکەچەکداریباڵیپارتیزانیبزوتنەوەی.دەکرێحاکمانزۆریوزوڵمدژیبەجەماوەرەوەهەموولەالیەنکەشەرێکەپارتیزانی،شەری!نا

 .جەماوەرەپارتیزانی،بزوتنەوەیسەرچاوەیوڕەگواتە.بەرێلەناویبیهەوێکەهێزێ هەربەبەرامبەرلەک تایەتیسەرکەوتنیه کاریئەوەوەدەگرێ،لەخ 
بدێ،خد راگردابەهێزسوپایەکیدارێژراویب بەرنامەجەولەیەکیبەلەبەرامبەردەتوانێجەماوەریارمەتیبێبەبێ،ناوچەکەشارەزایوچاالکهەرچەندبچوک،چەکداریگروپێکیکەئەوەیپێوابوونی
گشدتیشدیوەیەکیبەنداوچەیەکخەڵکدیالیلەدزانەئەوکەبدێلەبیدرئەوەماندەبێوە-دەدۆرێنناوەندیدەوڵەتیبەک تاییدالەکێوەکانسەردزەکانیوچەتەتەواویئەوەیە،سەلماندەکەش.هەڵەیە

واتەپددارتیزانی،هێزێکددیئەندددامانیلەهەرکددامە.رواڵەتددیەتەنهدداچددونەلێدد ئەمکەئەوەیلەگەڵچاولێدددەکرێ،خددوازرزگدداریبزوتنەوەیەکددیوەکئەوانکددردەوەیسددەرترن،چەتەودزک مەلێدد لە
سدوپایهەبدێ،سدەربازەکانیانباشدترینباشدیەکانیهەمدوودەبدێجەمداوەر،برومەنددیسوپایئەندامانی
 .بکاپەیرەوبەهێززۆردیسیێكینێکیدەبێجەماوەر
ندیە،داپدارتیزانیژیدانیلەگەڵلێکچوونێکیدانشدێوەهدی سونەتیچەکداریژیانییاساگەلیکەئەوەی

بەلەبەرمددددابەرخ لدددددالەخ گەوزاندددددنوسددددەربازیرێزدانددددانیو"بەوریدددداوبەپشددددو"کەئەوەیوە
دیسدیێكینی.ندیەبدوونیدیسدیێكینی کەندیەمانایەبەوئەوەنیە،بونیشێوەیەکبەهی دافەرماندەکان

وە،(مدافوق)خد یەوەیەسەرویلەداپێویستکاتیلەوداباوەریلەئەودا،تاکیدەرونیلەپارتیزان
بمێنێدتەوە،خد یوەکلەوبەشدێکەب خ شدیکەچەکدداریەکەهێدزەکاریگەریکەنیەئەوەب تەنهائەوە

 .خ شیەتیگیانیپاراستنیب بەڵکو
چدداوەدێریلەژێددرهاوکدداریەوەنزیکتددرینلەالیەنسددەرباز،هەڵەیبچددوکتریندا،ئاسدداییسددوپایەکیلە

هەررووداندددیرەزمەنددددەیە،هێزێکدددیخددد یسدددەربازێ ،هەرتێیدددداکەدا،پدددارتیزانیشدددەڕیلەدایە،
بچدوکتریننداتوانیکەسدێ هدی بێ،خەمکەمتەرناتوانێکەسێ هی دەکا،دیاریچارەنو هەڵەیەک

 .دایەمەترسیلەهاورێکانیوخ یژیانیچونبکا،هەڵە
 .ناکەوێبەرچاوبەگشتیراستەقینەیەدیسیێكینەئەم
سدەربازیرێزداندانییاسداگەلیتەواویبدوونیبەسادە،سەربازێکیبێ،بێئاگاکەکەسێکەوەڕوانگەیلە
 .دیسیێكینترەبەدەکا،بەجێجێوشیارانەوەرێزیوسادەیبەفەرماندەکەیەوەلەفەرمانەکانکەپارتیزانێ لەخ ی،لەسەروترب 

بدوونیقوربدانیبەربەستیببێتەکەنیەسیخورییانفەالقەئامرازێکیج رەهی سوپایەک،وەها.نیەئینسانیکەموکوڕیبچوکترینب جێلەوێداکەبژێرکراوەگوڵهێزێکیڕزگاریدەر،سوپایوەهەروەها
 .هەوەسیانوهەوابەلەبەرمابەرتاکەکان
 .ە"پارتیزان"بەریوەبەریهێزیدیسیێكین،وئەرکبەبەرامبەرقوڵوشیاریخ مانە،ی(وشیارانە)ب چوونی

کەئەوەیبەهد یپدارتیزان.کدارزارەوجەولەکداتیشدەو،.هەبدێبدوونینداتوانێسستپارتیزانیشەری.بێچاالکجەستەشەوەومێش ڕوویلەدەبێبەدیسیێكینە،سەربازێکیئەوەیلەگەڵپارتیزانێ 
تەنهداپکشدێتەوە،دوورزۆرتێددادەکاجەولەکەیکەنداوچەیەیلەودەبدێکەندیەماندایەبەوئەوە.دەکداپاشەکشدەودەوەشدێنێدوژمدنلەزەبدردەکدا،دیاریسەنگەردەجولێ،شەوبەناوچەکەیە،شارەزای
 .بکرێخێراپاشەکشەکەکەئەوەیەمەبەست
وبدداگەمدارۆنداوچەکەئەوەیبد کداردەخداتەخد یتایبەتیەکدانیهێدزەدوژمدنپێددەکا،دەسدتهەوایب مبارانیدوژمندەکاتەوە،بوولێدراوزەبرناوچەیلەداپك سێنەرەکانیهێزەهەمووزووزۆردوژمن

 .دەنێرێب سەربازیودەکادیاریسەنگەرهەندێ ب فریودان
مەبەسدتیبەپارتیزانەکدانسدنوردار،پاشەکشدەیوکدردنهێدرشبەدوژمدن،بد کەمدینداندانیبەنزی ،مەودایەکیب پاشەکشەبە.بوەستندوژمنبەبەرامبەرداسەنگەرێ لەتەنیادەبێپارتیزانەکان

 .دەگەندارۆژچەندیانسەعات،چەندماوەیلەدوژمنکردنیماندوواتەخ یان
لەشدەرنداوچەیناسدینی.هەیەبدوونیتدری بنەرەتدییاسدایەکیداپدارتیزانیشدەریلە.پێددەکەنەوەدەسدتهێرشدەکانیاندابداشلەکداتێکیوخ یدانەوەحەشدارگەکەیلەبەشمەینەتخەلكیسەربازانی

کەلكیئەوانەیچولێوەربگیرێکەلکیئەکرێئەوانەیچپاشەکشە،رێگاکانیلەسەرتەواویشارەزاییدەبێئەو.سەربکەنەهێرشیبریارەکەبێشوێنەئەوشارەزایدەبێپارتیزان.پێویستیەکانە
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بە.بناسدنبمێندنەوە،تیایددامداوەیەکبد دەکدرێکەشدوێنەیئەوبکدرێ،برینددارهداورێیەکیلەپارێزگداریتیایددادەکدرێکەشدوێنەیئەوشدوێنەکان،پدارێزراوتریندوژمن،ودۆستمالیلێوەرناگیرێ،
جدولەیەکیجەولەوهەرپشدتلەپدارتیزانی،هێدزیڕاستەقینەیناوەرۆکیواتەخەڵ ،ئەوەیلەبەر.مەیسەرەودەکرێئەمەشبیناسێوبێشارەزادەستلێیوەکناوچەیەئەوهەموودەبێترواتایەکی

 .خ یاننچەکدارەکەیپێشرەوەهێزەگرنگیزۆریارمەتیدەریتر،واتایەکیبەوتازەنهێزیسەرچاوەیپەرەستیارن،وبەرنامەگەیەنەرن،خ راکناوچەکەخەلکی.وەستاونوهەنپارتیزانەکانەوە
رێکددخەریپددارتیزان"کەئەوەیەرەنگدددەداتەوەکەواڵمێدد و"بکەیددن شددەردەبددێبدد چی"پێشددەوە،دێددتەپرسددیارەئەمپارتیزانەکددان،تدداکتیکیهەزارجددارەیپێویسددتیلەگەڵوەئەمددانەدا،هەمددوولەگەڵ

گیدرۆدەیچەکەکدانیبدێهداوزینجیرەکەتێدەک شدێسیسدتەمێ گد رینیوڕوخانب پارتیزان.بردوەچەکب دەستیزەحمەتکێ خەلکیئازاریلەپرنارەزایەتیهاواریبەیانیب پارتیزان.ک مەالیەتیە
وزوڵدم"سیسدتەمی"دێپدێ کەهەلدومەرجەیئەوتەواویلەوەرگدرتنکەلكبەکەئەوەیلەسەرسوورەئەو.دەکاشەرحاکمان"سیستەمی"تایبەتیهەلومەرجیدژیبەئەو.کردووەچوێرەوەریوفەقیری

 ."بەرێلەناووبکاوردزۆر
 ٨١٥٩دیسامبری

("گواراچێئێرنێست توێژینەوەیناوندی)لەوەرگیراو"
 ڵوێستریههماڵێه:رچاوهسه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 رگه  پێشمه          

 
 رگهشمهێپنهێداوڵیوگوگوردڵههیرشاخسهڵ یهه

 رگهشمهێپنهێوبستڕوچواللهڵگووێنیكهیچر
 ناوهێپلهانیلگگهیواهڕیماف بغانهڵقهیرسه
 رگهشمهێپنهێووخڕاڵكاروقهدایفیكاوهیوهنه
 یزگارڕیبازڕێیوچراهیوایهیرچاكسهیمشه

 رگهشمهێپنهێوخوماسهحهرش،ێوهتمهڵههینمونه
 ستاوهههیدادێبیكورددادژیلگهیناوێپله
 رگهشمهێپنهێسووتاڵبهیرموكردارگهیگولكدهبه
 ناوهێپله یخیانیگسوورهیواكههڕرداواسهله
 رگهشمهێپنهێسته ڵوتوانیوپشتژڕۆدوایوایه
 كوردستانلهرركهیداگبهتهیقانحهێنێلمسهده
 رگهشمهێپنهێتارمڵزو،یزگارڕیژڕۆیشتهیفر
 زه لوهگهیكدارچهیوباسكزێهبهینیوتڕگو
 رگهشمهێپنهێخوئاودراوبهیمامونهمانهیئبه
 گناسهمهر،ئهنگاوهوجهزانیوپارتنێخاوروونده
 رگهشمهێپنهێستبزووهه قنعهوخاوهستیوتهڵداعه
 ش ڕشیمبولوسهرادهی ئساحهتهبهیساموههبه
 رگهشمهێپنهێق تبیقهڕنگانهتر وتهیژڕۆله
 راوهیگرزونهبهیاڵدوژمنقهیرشێهیكاتله
 رگهشمهێپنهێقرمكێتستاوهههانیژیرێشكوووه
 یدادێبیریكازنجدهڕوبتڵبازووقهیرۆزبه
 رگهشمهێپنهیكوردنیگریزێئاملهنیستههباده
 ن نچكهریسهییزگارڕیژڕۆیر خیشنگڕپكوووه
 رگهشمهێپنهێنوماسهحهژووێمیوههڕوهڕینڕیگه
 ستهیوێپكهزهۆریپژهڕۆمگرنلهزڕیستنههده
 رگهشمهێپنهێرزلهوێكچونكهنێدانیقوربانڕێیله
 نماشاكهتهیرهێستئهكتاقهوهشا ڕشیژووێمله

 رگهشمهێپنهێبزووتهڕش، ڕشیركخهڕێبزانن
 كهیریسهوانهڕب"یقادر"اڵیگهنگلههاودهش تئه
 رگهشمهێپنهڵێمخهایوچكهڕدوژمنادیچاوله

یدقادرحمهئهی رێش
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 مڕۆدا دوێنی و ئه  اڵتداری له سه کانی ده تی کۆماری تورکیا و مکانیزمه اڵیه مێژووی سیاسی و کۆمه       
 
ناهیپههیوا:ن

 
 ئاسیناپاندی  ،زانک یتییکان،اڵیهک مهسیاسیزانستهمام ستای

 
وهکاندههێزهزلنالیهلهاڵتسهدهیوهشکردنهدابهدادانوپێ ڕشهتوندیندێکیناوهچونکهنووسراوهستهبهمهمئهبهوتارهمئه
رهدهودایدهئارالهتورکیا-سوریهکوردوستانیلهقور ڕێکیشهوهئه،کوردوستانهدارخمانچههاومێژوویلهدیکهجارێکیب 
شئێمدهبێدهستهبهمهمب ئهستاوهوهڕانهیهههلێکوردییانیوواڵتانهئهنالیهلهدقهکورددژیرگمهماشێنیوهمکانیزمندهچه
بد یانژیراندهیوهخوێندندهداتدهروودونیدالدهیرووداواندهووئدهبناسدینکانمانرهمبهههتوانایوه.بیربتوانینیخ مانن رهبه

 .وهبمێنێتهب نمانشیوهووهالواندنهنیاتهپاشانکهبێتنهئێمهلیگهدۆڕاوینبکه
بیدزانسئیمێراتد ریناوکانیندهوناوهبچووکئاسیاینایهپێیانجارمکهیهب وهزاینییه77یدهسهلجووقیلهتورکانیسه7.7
ک ندهکیزایدهفهڕاستناوهکانیدهسهوکات لی کكیساکیرۆژائاواداشیبهلهنموونهبوبوو،ههبواردازۆرلهرۆژئاواییربیغهرۆمیئیمێرات ریڵگهلهجیاوازهکهگوتدهپێرقیانشهرۆمیئیمێراتووریکه
بدووئیستانبوول-بووک ستاندینوپ لیشاریختیانپایتهکهرقیشه-ئ رت دۆکسرۆمیئیمێراتووریوهوانهپێچهبه.کرددهڵکیخهکكتوورووزانستیج رهمهههتیدژایهوهبووزاڵرمارگرژیدهستانهرهپه
سیاسدیهسیسدتهمئدهسدمیرهزمدانییووندانیزمدانیکدهدایدهمدهلده'زانددی  ڤی'گرینگدی.بدوارهمئدهرانیلێک لدهوهکانچاوهرسهپێبهبووههومرۆڤییانتتایبهسوتێکیودهتشارستانیهساڵزارههب 

چددێدهتێدد وبددێدهپیددرنددێدهبنیدداتخدد یکدداراکتریکاندددارووداوهندداوالهوبددێدهدایدد لددهمددرۆ چدد نکوهرهدده.گرهڵنهوحاشدداههکیرهسددهخدداڵێکیکانیوونانیددهمێژوویددیتیرۆحیانددهگشددتیوبددهبووه
7017یئاگوسدتی32سداڵیلدهبچدووکئاسدیایئداخینداونێنهدهجارپێمکهیهب لجووقیسهتورکانی*چێدهتێ خ یداناولهکهوهبێتهدهمێ ردهسهروویورهبه'ڤزاندی  -بیزانس'ئیمێراتووری

 .لجووقیسهتورکانیستیدهبهزایینی7412مای39ساڵیلهوایتهبهیوهشاندنهڵوهههب کتایهرهسهبێتهدهمهئهوهدێننپێنسک بیزانسسوپای'اڵزگردمه'ڕیشهلهزایینی
کدهدادهفارسدیبیدهئدهبدهیانرهپدهکدهج رێد بدهتتایبدهاڵتیسدهدهنخداوهبهبوونفارسیئیمێراتووریناوالنیگهلههێنانژنوتیخزمایهندیهپێوهیشێوهبهلجووقیسهتورکانیزانیندهکوهرهه

 ..فینهحهیسونه-ئوسمانیتیرۆحیانهبهاڵمبهگرتوهستهدهبه'ئورت دۆکس-یوونانیاڵتیسهدهکانیندهناوه'بیزانس'اڵتیسهدهیناوچهب هاتنیانبهب یهبکاتپشتیوانیانبتوانێ
 .یهمهسییستهمئهیدرێژهتورکیهک ماریتیوڵهدهوهج ربهج رالنیگهلههاتوونپێ موویانههک بهکانئیمێراتوورییه

سداڵیسدتهبهمهمئهب ،ئایدئ ل ژییهمئهتیخزمهبیانخاتهئیمێراتووریداناولهوهمابوونهیالنهگهوئهیوهئهب برددهکاریبه'ترقیوئیتحاد'یڵهک مهکهگوترێدهمکانیزمهوئهبه'ئ سمانیزم'
 .مانیپارلهسیستمیزراندنیدامهئینجاوتیڕهبنهکییاسایههێنانیپێ به7909
بدوونپێناسدییوهسدڕینهتووشدیتورکیدهکدانیکوردهدا'لد زان'یمانیپدهلهکرارچاوشخاڵهمهئهرههوهبووههئایینیمانای'تمیكه'مانایکهبوومهئهگوترێدهکوهتیڕهبنهیاسایالوازیخاڵی

 .گشتیبهکوردێکدامووههررانبهبهلهکانهتورکهکیرهسهتیسیاسهساتهمئهتاههکه
 .وهدۆزییهنهپێویستیانیپێگهوشوێنڵگاک مهناولهوهمانهتقهسهکانوڵهههب یهرههدامهدهولهتورکنشینشارو'رووناکبیرڵگایک مه'بوونینهنوێستووریدهدیکهخاڵی**

رۆحدیراریقدهبدێورانینیگدههد یکدهبدووندیکدهکانیلتوورهکدهوئدایینالنیگدهونشینشارتوێژیلهوبوونرووناکبیریسانهکهوئهپڕانیکهبوومهئهکیرهسهستووریدهالوازیسێهمیخاڵی***
مئدهبد وهدۆزییدهیاندیکدهواینداڕهوتدازهمکدانیزمیکیوزۆڵدمکدهنبددهی شدێوهبدهخ یانناسی نالیستیبهگرینگیکهکردکانتورکهلهوای7973ساڵی'بالکان'کانیڕهشهدۆڕانیوهبووڵگایانک مه
 .ئابووریشدابواریلهتنانهتهتورکیبهکراسمیڕهزمانی،وهندرایهسهلیێانیانبووههکانبێگانهندیتمهتایبهوئهکانداورهگهشارهمووههلهمداکهیهیپكهله.ستهبهمه
 

 **کانئابوورییهگرینگهندهناوهلهبوودیکهکانیئایینهالنیگهکردنیردهمکانیزمهمئهدوهمییپكه
 

ئدایینیبداریلدهبچدووکئاسدیایکانیناوچدهبدادهواڵندهههمئدهیدرێدژهلدهرهده.هداتپێد تدورکشارنشدینیڵگایک مدهکانیبناخدهجد رهمبهرهبهرهبهجیهانیمیکهیهڕیشهروودانیکاتیلهب یهرهه
 .'پ ندۆ 'کانیناوچهیوونانیانیجن سایدیب کردنوااڵستیدهمهئهوهپێ چووهب یانئاسانیبهنییکانرمهئهک مک ژی7974ساڵیبکرێنستدهکیهوهزمانییه

کانیفاشیسدتهلدهمهدهمدهوئدهژئێ پد لیتیکیبدارۆدۆخیلدهرگدرتنوهڵ کدهبدهتورکیدهک ماریوهبوونتتایبهخستنیورێ دانسازخ ریکیخهدجیهانیدووهمیوهمکهیهڕیشهلهتورکیاڵگایک مه
بادهرۆژانهژیانلهاڵمبهیههه'ل زان'یمانیپهلهچ نکوهنێدهکانداجیاوازهئایینهبهدان 7920-7932ساڵیتورکیامیدهوئهتیوڵهدهندهچهرهه.گرندهروهڵ کهکانبكش ڤیکهلهمههئاڵمان

کانوهتدهنهلدههێنددێ چونکدهبدووئ سدمانیئیمێراتدوورینداوالنیگدهویستییوانهپێچهبهمهئهکاتێکدالهبچنئورووپاواڵتانیلهاڵتسهدهوتوڵهدهخیبایهلهج رهموبهبوایهتورکیشتێ مووهه
 .تورکبهببنویستیاندهنهکرددهپێستههخ یانالنیگهویژدانیورۆحیپێناسیکانسربهویوونانیکانکدیتبوووهخ یانکانیوهتهنهرزگاریپێ دهسهکیه
یواندهپێچهبدهمهئه.نورهگهشاریندچهلهومنکهبالکانموسڵمانیبووب یاننهقورسیوتیحمهزهڕانهشهمئهوگرتباڵکانیانڕداشهسێکانئ سمانییهیشدائ سمانیئیمێراتووریهێزیبهمیدرهسهله

ڵیانگدهلدهرخوداننبدهریکیخدهتورکیداکدانیکوردهوهمدهدهولهوهیوونانینی،رمهئهلهیوهسڕینهوهکهناوچهب کانتورکههێنانیوهزایینی71تا77یدهسهلهکهکانهکوردنشینهوناوچهبچووکئاسیای
بدێدهکدهڵدێندهپێیدانوانی ئدهفاشیسدتیئاڵمدانیرسدوپایبهندهبهدهناپده'کانتورکدهنێد 'ڵدیندهکانچاوهرسهکوه.ژیدهوێلهساڵزارانههبهوبووهنهریداگیرکهدقهکهخاکێ رسهلهوهمانهب 

 .بچنباڵکانورهبهکانیانقازانجهدژیترساندهچونکهمێنننهکاننییهرمهئهویوونانی
نداویکوهبدوونتدورکئیتدر'پاشامالکهفامسته'اڵتیسهدهرسههاتنهپاش.گوترێتدهکوهداکانیانکوشتنهرمانیفهسوپاساالرسێگرتخ له'خسووسهمهشکیالتته'ناوی'جێن ساید'مکانیزمی

 .وهدرایهدهواڵموهبارهملهتوندیبهرمانێ نافهج رهرهههاتلێخوای
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اڵتیسدهدهیدرێدژهوهسدوپامدهئهوهدونیداکانیکدهچهمد دێڕنترینبدهیارهتدهگدوێیبناخدهتاهدهسدوپامئده،یدهههئ رووپداوڕاسدتیناوهاڵتیرۆژهدهوئافریقداسدوپایترینورهگدهتورکیامڕۆیئهرژێمی
نیانکه،مێژوونووسدهژانشدڵهوهدیم گرافییدهبداریلدهکانوناوچهکان،ناوهوهمانهب یاناڵتسهدهیمکانیزمانهوئهاڵمبهکرانفروتووناتهڵ خهگ ڕا،شتێ مووههواتهتورکیهکنهئ سمانییهئیمێراتووری

 .بوونهوهپێیهیستانهرهزپهپهرهم رکیکهشتێ رههررامبهبهلهتفرهنهلهکردپڕکانیانقوتابخانهکانیرتووکهپهدرۆداتاشینیبه
ئابووریانیدانهێدزیبهیلهک مه42پێشترکهبووه'پروگرۆم'ناوینکهدهلێوهباسیوردیبهزایانشارهکوهشاندنهوهستدهمئهکاتدهپێستده7911سێتامبریلهیوونانیکانیوهسڕینهک تایشیبه

ومداڵرسدهبدهسدتیانودهکدردردهشداریانیوندانیڵکیخدهوهکدردنلدێیانشدهڕهههداکداتژمێرششهیماوهلهب یهبڕکردنبنیووزهفزهمهئهبگوترێتکرێتده'متحولهکته'ناویژێرلهکیهبهکرد
 .گرتداراییاندا

 
 :تورکیائیسالمیک ماریڕژێمی

 
 .ناساندتیوڵهنێودهدونیایبهواشتیوئایینیرمنهخ یانمان ڕێ ج رهبهسهکهدوومئهینکهدهئ غكووداوودوردۆغانئهلهبا مانداکهوتارهیشهبهمئهله
نداوڕبداوهبدهوتمزگدهنیکدهکهک ڵه،اڵتهسهدهندیناوهوتمزگهکهکیهئیسالمیکوهوایهڕیباوه.تیخوێندوویهساڵ2ئایینیسهدرهمهلهئیستانبووللهبووهسا قهزیریوهرۆکسهپێ ردۆغانئه*
یواندهکدردووهیدانبووهدونیدادالده'ئێشد 'نداویبدهیلدهگهقوتانخانهموئدهژیدهئامریکداکانیکگرتووهیدهتدهوالیهلده'نگولدهئواڵتحفه'مریدیوباتدهناورانڕکهشهبهوتمزگهناوڵکیوخهباتده

 .'تورکیزمپان'یدهنهپڕوپاگهب هێندرێندهکاربهوهڵێنهدهئیسالمیئایینی
 .تورکیایوهرهدهزیریوهب تهساڵهندچهوهبووه'ئ غكووداوود'تیلهنێودهباریکاروراووێژکاریردۆغانئهوهاڵتدارییهسهدهمیردهسهله
 بناسین کوردیئێمهبێدهب ینکهده'باسیمانکهوتارهسێهمیشیبهله
وسدتراتژینخایدهدرێدژئارمدانجی'نداویژێدرلدهیدۆکت راکدهتێدزیوکدردووهکاری'بیكگه'و'ڕهڕمهمه'زانک کانیپرۆفسوریکوه،تورکهوباوکیتاجیکهدایکیندهتاشکه'بوویدای له'ئ غكووداوود'

 .بووهردۆغانئهراویژکاریساڵشتههیماوهبهوهرهدهزیریوهبوونهپێ تورکیاوداهاتوویتورکیاب کاتدهنیشانوتخهڵێک مهلهبا 'تورکیا
تێدڕوانینیجێگدهکییدهچاوهرسهکهبڵینتوانیندهسیاسیوتیڵسووکهههیوشێوهپ لیتی کتێبێکیکوهیوونانیبهوهتهخوێندوومهیهڕهالپه900زیاترلهکهیکهمهرههبهنتێ ریسیهکهو'ئ غكووداوود'

لێکددانیپدێبدهدیدارهوهپێیدهسیاسدی'عدار تده'روخسداریوتحاڵدهیکردناندهنددیک مبهمئدهووهکاتدهدهخدڕجێگدازۆرلدهمێدژووهاروهههفیکردا،وانیداورهیانبهلهستدهبااڵسێکهکه.خدارهوبایه
 .وهتهب ماوهوهکانهفارسهلهودیێك ماتیکهسیاسیوتهڵسووکهههمئهوتارهمئهرینووسه
 .بووههموریدییشێوه'قیرهوتهئیتحاد'یلهک مهب کهسێ کهدووهم،'میدبدولحهعهسوڵتان'کانیچاالکییهلهگرێدهچاوهرسهبڵینتوانینده'ئ غكووداوود'ونیوخهبیری
ئاتدا)'پاشدامالکدهفامسدته'تییارمدهکدانی وئنگكیزهبووهدهکانیبكشدویکهو'لێندین'تییارمهنهالیهمئهکهڵینپێده'کانیانسێکتاریسته'کهباڵێ بوون،باڵدوووهمهدهوئهلهرههکانمالییهکه

 .کردبووشیاندابهمدهوئهکانیهێزهزلکهبوونهوهسنوورانهووئهدیکهواڵتانیبهچاویچونکهدا(تورک
 .بینندهدونیادایکوچکهرسێسهبهاڵتسهدهونیخهزوووئارهمانهئهوهروویانینرووبهکوردئێمهمڕۆئهکهیاندیکهباڵێکیاڵمبه
خ یدانمهدهقدازانجی***کانجیرانهڵگهلهکانگرفتهرکردنیسهچاره(**ستیانهبهمهخ یانیباییهتهوئاشتیوئه)ئاشتیهێنانیکاریبه:*کاتدهشتسێیکهسیاسیهکهتی رییهپشتیپاڵب 
کانبدهرهعهبد خ یدانیوهئدهوێندهبد .یدهکهتێ رییهیوهداندهترهخ یددالهخ ییینموونهاڵتیسهدهوفریشتهکوهکانئوسمانییهدانیپیشانوه'نێوئ سمانی'لهگهعارۆ تهج رهمکانیان،ئهرهمبهههو

یرهغدهالنیگدهڵکیخدهدایکیدانوایانواندهئه'چدارییندی'سدوپاینددامایئهڵگهلهیتاڵیهک مهوسیاسیوتیڵسووکهههچاوربهینموونهدائ سمانیمێژوویلهکییهبناخههی ندهدهپیشانوبراباوک
 .بوونهبووستیوهپهوهئابوورییهبهکهاڵتیسهدهکانیندهناوهشداریبهکیهشێوههی بهبوون'دانێئ جاقگارد'ندۆنیزیدائهوزایرلجهئهمیسر،لهبوون رهعه
 :'ئ سمانی نێ 'ونیخهب نێدادهگرینگبهدونیاوناوچهشوێنسێ
نزید اڵتیخ رهدهلدهاڵتداریمانسدهدهبد ب مدانزندهمهگرفتێکدییدهوهیوونانهسدتیدهبده'ئێدژهاڵتیسهدهک یکهیوهئه"ڵێدهیداکهمهرههبهلهخ یب وه'ئێژه'ریایدهدارقیشهیرانهدیتهمهله*

 ودونیادا
یدهههسدوپاییان42000ووپاراسدتنیانمانتورکدهبوونیههبیانوویبهداگیرکردووهیاندوورگهمئهشێکیبهوه7914ساڵیلهکهقبر هاوهرههوه.گرینگهب یان'ئالبانیاوب سنی'دابالکانله**

.قبر له
 .'رکووککه'لهپر بێبهزیدابهبوونهڕاخ لهووهاڵتهسهدهباریلهب یانگرینگهکاننشینهکوردوناوچهکوردوستانواتهنزی اڵتیخ رههله***

کانیسیاسدیهندهالیهبدزاننبدێدهویدهبناخهبدێسیاسدیقیبدیرهبد یوبدرادهبدرایتێ ریئینجاڵگرینههنگاوههناکرێتپێمانوابێمانابێبێدهئێمهب دا37یدهسهلهئێمهب عارۆ تهدیێك ماسی
گومدانبدێ.وهنابندهک ڵمدانلهساکارییهویسادهمئهئابهیهههیانمیکانیزمهمئهک یکهلێ گهاڵتسهدهنبخهکیهنگیاندهیهههمانکهلهگهکردنیتوونافروتهریگهئهوئال زهکهبارودۆخهکهکورد
 .مداکهیهوبیستیدهسهلهکوردهیوهوژیانهژیانتیمانهزهواڵتیوهرهدهلهکوردییلهک مهوهکوردوستانرێمههتیوحکوومهکانیهێزهوکوردنگیدهکیه
_________________ 
 :رژێده
 

 Speros Vryonisهاوڕیمپرۆفس ریب پێزانینوسوپا 
 ادبوارهملهکانینرخهبهمهرههبه'هاروارد'لهنزی ریخاوهکانیزانستهشیبهله
ڕێنگدهلدێتوڵدهدهبدهنکدهنهکوردوسدتانکییهناوچهداربنئاگابێدهگوتمدهپێوامردهبهکرددواییک چیپارساڵیکه'ساریسنێ کكیس'خ میوونانی،باوکیوتاقانهدڵرووناکپرۆفس رهاوهرهه
 "نبکهجن سایدیرانداگیکهکوردوستانیدیکهکانیشهبهکانهێزهزل
اڵتتایمزرۆژهه:رچاوهسه
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 حامدیئاس 
 

 پێویست؛سەرەتایەکی
 

قەیدرانەسیاسدیەکان،قەیدرانەوعێدراقلەحدوکمڕانیسیسدتەمیعەرەبدی،بەنداوبەهداریئەزمونەکدانیداوادەکدات،ئداڵوگ ڕدیسدانخەریکەناوەندرۆژهەاڵتیناوچەی
بدد ئیسددرائیللەگەڵهاودەنددگئەت میەکددانیبەرنددامەوئێددرانئیسددالمیک مدداریکردنددیدژایەتددیلەرۆژئدداواوئەمەریکددارۆڵددیکوردسددتان،هەرێمددیلەسیاسددیەکان

کەرۆژئداوای،سنوریلەکوردبونیپارچەپارچەوفاشیزمبەعسیسوریایحکومەتیهەڵویستیوسوریاشەڕەکانیوهەڵسانوئێرانیئەت میبەرنامەیسەرنەکەوتنی
وکوردسدتانئدابوریلەتورکیداسدەرەکیکداریگەری(.عێدراقفیددراڵیەتیلەگەڵهداوبەشبەشدیهەرنەکدێدتشدمولیبەماندایلێدرەداکوردستان)گشتدالەکوردستانەحیزبیوسیاسیمێژویرەنگدانەوەی

سدەرەکیرۆڵدیلەگەڵعێراقددا،واڵتدیلەحدوکمڕانیرۆڵدیوناوەندرۆژهەاڵتیلەئێرانوتورکیارۆڵیبەبەرامبەرکوردستانهەرێمیلەسیاسیهەڵوێستیدابەشبونیهەروەهاک مەڵگاژێرخانیوبنەما
وبداکورکوردسدتانیلەسیاسدیزینددانیانیمانگرتنەکدانی.دەورانەدالەمکدوردنەتەوەیدیئاسایشدیبد ندینخد شمدوژدەیئەمدانەهەمدوسدوریا،بد سیاسیئاڵوگ ڕیلەعەرەبەکانمیرنشینەلەگەڵتورکیا

 .واڵتدابەرگریلەگەریالکانهاتنەدەستیوکوردستانسەرب تورکیەسوپایهێرشەکانی
سیاسدیسدەرکوتیوواڵتگەنجدانیبەتدایبەتیچارەنوسدییانبەخەڵ ک مەاڵنیباوەڕیبێوکااڵکاننرخیسەریچونەوبێکاریزیادبونیکوردستان،هەرێمیلەتایبەتکەرتیوسەرمایەوااڵبونیدەست

وکدارئەمنیەتدیوکدافیبێکداریبدیمەینەبدونیهەروەهداتێکدداوەگەلیدانوەزعدیهەمویانئەمانەجیاجیا،بنەماڵەیلەالیەندەسەاڵتکردنیق رخوناموسێەرستیناویژێرلەژنانکوشتنیوهەرێملە
بەردانەبەشدانبکداتوادارخاوەنکدارورێکبخداتبەردەوامدیبەتایبەتدداوسدااڵنەگرێبەسدتیلەکارمەندانوکرێکارانکێشەیتەواویبتوانیبێتهەمەالیەنفدراسی نێکیکەکرێکاری،رێکخراوینەبونی

سدەحنەیسدەرهداتنەوەوبەرەسدازیبەرەوبد هەلدوەرگرتنوک نەپەرسدتیبد بانگەشدەدوبدارەوئاڵوگ ڕەکدانلەئیسالمیزمپانرۆڵیهەروەها.بەرهەمهێنگەلیکەکرێکاران،گوزەرانیوژیانچاککردنی
 .کوردستاندالەنیندڵخ شکەرمایەیسەرمەقوالتەکانیانبەاڵمروداوەکانن،پەراوێزیلەهەرواخ شیەوەبەسیاسیەوەباریلەئەگەرچیسیاسی،وک مەاڵیەتی

 
 سەرەکیەکان؛گرفتە
 

الوازیفداکتەریگرنگتدرینئەمەونداوچەکەلەدژەکدانهێدزەلەبەرامدبەریەکنەگرتنیەتدییدانریزەکدانیەتیناتەبداییرونەوەکدوئەوید کەدەکداتەوە،بارەسەدودوبارەسەرەکیەکەیگرفتەکوردمیككەتی
لەمسدودئاسدانزۆرنێدوەدالەمکدوردنەتەوەیدیدوژمندانیهەرب یەش.دژیاننهەمویانپراکتیکدالەبەاڵموتەدا،لەدەکەنداواکاریهەموانی ورونەکەسی هەموب وهاوچەرخدامێژویلەنەتەوەییە
سددەرکردەسددەردانەکانی.دەکددرێنسددمک ڵنەتەوەیددیبەرزیقددازانجیونەتەوەیددیسددتراتیژیوقوربددانیدەبێددتەنەتەوەیدد ئاسایشددیچارەنوسددیودەدەنبەکوشددتیەکدەسددتیبەگەلووەردەگددرنفدداکتەرە

دەکداتشدتدوداوایرێد دەورانەئەم.دەورانەئەمنەتەوەییەکدانیپرسدەلەگەڵناک کەکوردگەلیسیاسیختابیکەزیندوننمونەیکەرکوکودیاربەکروەکوشارەکانیودەوروبەرواڵتانیب سیاسیەکان
 ئەوانی ؛نەتەوەییەکانمەسەلەب سیاسیسەرکردایەتیلە
 .داپراکتیکیهەڵوێستیوسیاسیختابیلەیەکدەنگیویەکبونی
 (.گشتدالەخەڵ گوزەرانیوژیانچاککردنییانی)ناوەخ بەرەکانیبەهێزکردنی
 

 ناوەخ ؛بەرەکانیبەهێزکردنی
 
.هتددد...وئیددارەلەشدەفافیەتوکدد مەاڵیەتیدادپەروەریبدونیوجیاجیاکدانچیددنەلەنێدوانجیداوازینەهێشدتنییددانیهەیە،سیاسدیدەسدەاڵتیکەداکوردسددتانبەشدێکیلەچیندایەتیەکەیبەماندائەمە

هێشددتابنرێددتجدددیهەنگدداویئەگەربەاڵمکددوردی،شدەقامیچاکسددازیداواکاریەکددانیوئ پ زسددی ننەکخ شددیانخددودیچاکسدازیپاکێچەکددانیلەزۆرێبەرامددبەرعدداجزەئیسددتادەسددەاڵتەیئەمئەگەرچدی
وکرێکدارانفدراسدی نێکیبدونیهەروەهدادەکداتەوە،بەرزتدرگوزەرانیدانوژیدانئاستیوهەرێمەئەمزەحمەکێشیوکرێکارانک مەاڵنیبەدەکاتزۆرک مەکیەکینەتەوەییسامانیعادیالنەیدابەشکردنێکی

 ...بێتباشک مەکیدەتوانێنێوەدالەمکارمەندان
 

 پراکتیکیدا؛هەڵویستیوسیاسیختابیلەدەنگییەکویەکبون
 
سدەرهەڵدانەوەیبد بدردوە،بنبەسدتبد نەتەوەیدیئاسدتیهاوپەیمانیەتیەکدانیهەمدوفەرزکدردوە،ناهداودەنگیەیئەمحیزبدیحکدومەتیمیراتدیهەندوکەییەوفەوریداواکاریەکیروبەدەرەوەلەزیاترئەمە

بد تەوەقدوڵئەوەنددەناک کیەکدانچدونکەکوردسدتاندا،سیاسدیفەزایدونیدایلەزەحدمەتەزۆرئەمەنەتەوەیدیئاسایشدیقازانجەکدانیبد حیدز ئاسدتیلەسدەرمساوەمەیەچارەتەنهانەتەوەیییەکگرتنی
 وباشترەلەالنەتەوەکەیانتاکیخ دیلەپێبێگانەیەکیانهەردەمکوردمیككەتیتاکەکانیبەداخەوەکەلتوریشەگرفتێکیئەمە.بکاتنەتەوەکەیخودیب تاباشترەلەالدوژمنانیانب سازشزۆرجار
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 .دەگرنلیزۆرتریشیریزی

هەمددویئەمددڕۆئەمەی.نەتەوەخزمەتکدداریونیددانونەرموسددازشودەرەکیەکددانهێددزەدژیهێرشددکەرویەکدددەنگهێددزوبەکدد بکرێنەوەدەکددرێلەیەکدددائەمددی کەدەوێالیەنددیدودەورانەئەمبەکددورتی
 گشتب دورستنەتەوەییستراتیژیەکیبونی.داویەتیخ یداسیاسیمێژویلەوەکدەداتزۆرتری قوربانیگەلئەوەبێتبەردەوامکوردسەرکردایەتیسیاسەتیلەرەوشەئەمئەگەرپێچەوانەیە،
بدێتدرلەالیەکیناکاتگەلچارەنوسیبەخزمەتونەتەوەییەئاسایشیدژیحیزبیەسیاسەتیلەبونەدابەشئەمگەورەیە،نیشتمانیخزمەتێکیهەماهەنگک دەنگییەکیلەگەڵکوردنەتەوەیناوچەکانی

 .مەسەلەیەهەمانهەرێمدالەدەسەاڵتوحکومەتبەخەلكک مەاڵنیباوەڕی
 لەمانە؛هەنزیندوپرۆسەیەکیچەندکوردمیككەتیب دەورانەئەمسەرەکیەکانیتاقیکردنەوەلەیەکێ

 
 .دابڕاوەکانناوچەوکەرکوکلەکوردیەکگرتوبونیودیجكەئ پراسی نیبەهێنانشکست

 .ک مەڵگاهەمووگەنجانوالوانبەگەشەدانبەتایبەتیحکومەتوخەڵكک مەاڵنیلەنێوانباوەڕدروستکردنیوخەڵ ک مەاڵنیگوزەرانیوژیانچاککردنی
 .کوردستانرۆژئاوایلەکوردگەلیرەواکانیداخوازیەلەپاراستنوسوریاکوردستانیلەتورکیارۆڵیبەهێنانشکست

 
 بەکورتی؛

 
حکدومەتیخەڵکدیبەرزببێتەوە،واڵتزەحمەکێشانیوکرێکارانگوزەرانیوژیانئاستیورابگرنناوەخ لەهاوسەنگیتابتواننپیویستنزۆردەورانەلەمنەتەوەییەکانوچینایەتیوەزعیەتەلەتێگەیشتن
بدد مدد دێرندەسددتورێکیلێرەشددا.ترسددناکیەوەنەکەوێددتەنەتەوەیدیئاسایشددیبدد ئەوەیبدنسددەرەکیپددارێزەریوبچەسدێێنننەتەوەییەکدداندەسددکەوتەروبەدەرەوەشلەوبزاندێخدد یحکددومەتیبەکوردسدتان

 .مێژویەپێویستیەکیک مەڵگادایەکلەجیاجیاکانبیروڕاوجیاجیاکاننەتەوەگشتیەکەوەژیانی
بەرەیبەهەرگەلئەوانەبێدت،بەیەکەوەژیدانومد دێرندەسدتورێکیودابێدتلدوتکەیبەرزتدرینلەگەنددەڵیوبێدتناشدەفا ودیموکراسدیندادەسەاڵتێوبێتبنەماڵەوحیز حوکمیهەرئەگەربەاڵم

.نادیارداداهاتویەکیودیارکراومێژویبازنەییەکلەخوالنەوەیانیئەمەش.پێشەوەبباتەئاستیەکبەچینایەتیەکانیونەتەوەییئەرکەناتوانێودەبێتخەری ناوەخ 
 
 یریسبهماڵێه:رچاوهسه
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 ئازادئینسایکڵ پیدیایویکیێیدیا،لە

 

 
ئەم.کێشداوێنەیدانوکد کردەوەنموونەیدانوپیاسدەیانکردپدێکەوە.ماندگسدەرگەیشدتنە77ئداپ ل بەئاڵددرینبدازوئارمسدترانگنید دا7929جدووالییی37لە.مانگگ یسەرگەیاندەمرۆڤیزانست
 .کردووەلێمانپشتیکەئاڵدرینبازلەکێشاویەئارمسترانگنی وێنەیە
پێشدبینیکردنشدیاویدەرهداتییدانئاکدامچەشدنێ سدەرچاوکەیدەتوانێدتکەنوانددنەشدیاوییانبنەڕەتنراوزانینلەسەرڕێکخراویڕاهێنانێکیوکردەج رەهەرخ یدا،ڕاستێنەیگشتگرترینلەزانست،

بنچیدنەیسدەرلەزاندینبەدەسدتهێنانیبد ڕێکخسدتنێکەزانسدتهاوچەرخیددا،بەرتەسدکتریڕاسدتێنەیلە[.٨]شدارەزایانەزۆرڕێکدارێکییدانکدردەبەبێدتئامداژەیەکدەکرێدتزانستڕاستێنەیەدا،لەم.بێت
 [.٨]زانستیپێڕەوی

بەکداربراوزانسدتیلەگەڵجیداکردنەوەیەبد ئەمەئەزمدوونی؛زانسدتیدەوترێدتپێدیهەندێجارلێدەکرێتقسەیوتارەدالەمکەشێوەیەبەوزانست.ورددەبێتەوەوشەکەبەرتەسکتریواتایلەسەروتارەئەم
 .گرێدراونپێکەوەزۆرجاراندووەئەمهەرچەن-مرۆڤداپێداویستییەکانیبڕێ لەزانستییەلێک ڵینەوەیبەکاربەرییکە

شدیاویبەڵدگەیزانسدتمەندان،دەستبەسدەرداگیراو،شدێوازگەلیلەکەڵکدوەرگرتنبە.یاسدامەندەوەلێکد ڵینەوەیڕێدگەیلەمدرۆ زانیندیوتێگەیشدتنزۆرکردندیودۆزیدنەوەب بەردەوامەتێک شانێکیزانست
شدتەکانکدارکردنیچد نیەتییبەسدەبارەتئەوکداتە،شدیدەکەنەوزانیارییەکانت ماردەکەن،ڕوانینەکانگرێدراویپێواندنیشیاویدراوەگەلیک دەکەنەوە،ک مەاڵیەتییەکانوسروشتییەکاندیاردەب ڕوانین
 :لەبەردەگرنق ناغەدووئەمزانستیک ڵینەوەیپێڕەوەکانی.ئاوادەکەنبیردۆزیڕاڤەی

 پاشانودیاردەکەکاریچ نیەتییبەسەبارەتگریمانەکانپێکهێنانی.3
 .هەڵدەسەنگێنێتدەستبەسەرداگیراوداهەلومەرجیژێرلەگریمانەگەلەئەمکەتاقیکردنەوە،.1

ئاکامەکدانیلە.بدکەنهاوشدێوەتداقیکردنەوەیئەواندەرەنجامەکدانیپشدکنینیدووبدارەبد بتدوانندیدکەزانستمەندانیتاکووبووبکەنەوەزانیارییەکانیانکەچاوەڕواندەکرێتلێیانزانستمەندان،هەروەها،
 .هاوچەشنەداهاتوویڕووداوەکانیباشتریپێشبینیکردنیهەروەهاوڕابردووڕووداوەکانیلەباشترتێگەیشتنیتوانایڕەوتەئەم

 بنەڕەتیدابەشاندنی
 :سەرەکییەوەک مەڵەیدووبەدابەشبکرێنزانستگ ڕەپانەکانیکەباوە

 زانستەسروشتییەکان،کەلەدیاردەکانیسروشتدەک ڵنەوە،-7

 .ئاکاریمرۆ ولەک مەڵگادەک ڵنەوەزانستەک مەاڵیەتییەکان،کەلە-3

دروسدتییەکەیتدرەوەلێکد ڵەرانیلەالیەنبکرێدتتداکووبێتتاقیبوونەوەشیاویوڕوانینشیاویدیاردەیلەسەربنەڕەتیدەشێتزانینواتەئەزموونیوشەی.ئەزموونییەکانزانستەدەوترێتپێیاندووەئەم
 [.٨]بسەلمێندرێت

 .ئەندازیاریوەکووبەکاربراوەکانەوە،زانستەناودەکەوێتەکەهەیەزانستگایی تریلقیهەروەها
تدایبەتیشارەزایییەکانیک مەڵەوزاراوەزۆرترئەوانەهەرچەندەلەخ بگرێت؛ترزانستییەکانیگ ڕەپانەتوخمەکانیلەهەندێ دەتوانێتکەهەیەواپسێ رانەیزانستییگ ڕەپانیپ النەدا،ئەمناولە

 .هەیەخ یانیان
ووردتدوێژینەوەیەکیهەردووکیدانکەلەوەدایەلەیەکچوونیدان.لەگەڵیاندداهەیەجیداوازییژیهەمودەچێدتک مەاڵیەتییەکانوسروشتیزانستەلەهەمشێوەیییەکانەوە،زانستەناودەکەوێتەکەبیرکاری

 [.٣[]٨]بەدەستهاتووەکەدایەمەعریفەتەسەلماندنیشێوازیلەجیاوازیشیانوتێوەدەگكێننمەعریفەتلەبەرینایییەکڕێکخراویوڕاستەقینە
زانسددتەلەگەورەپێشددکەوتنیهدد یدەبێددتەشددێوەیییەکاندازانسددتەلەگەورەپێشددکەوتنی.بنچیددنەنوگرنددگزۆرئەزموونییەکددانزانسددتەبدد لەوانەن،ل ژیدد وئامددارهەروەهدداکەشددێوەیییەکان،زانسددتە

زانسدددتە)کددداردەکەنچددد نشدددتەکانکەئەوەیشدددرۆڤەکردنیلەژیهەمودۆزیدددنەوەلەهەمپێویسدددتن؛زۆریاسددداکانوبیردۆزەکدددانگریمانەکدددان،بەشدددێوەدانبددد شدددێوەیییەکانزانسدددتە.ئەزموونییەکانددددا
 (.ک مەاڵیەتییەکانزانستە)هەڵسوکەوتدەکەنچ نوبیردەکەنەوەچ نخەڵ و(سروشتییەکان

 زانستمێژووی
بد دەگەڕێدتەوەندوێزانسدتیبەرەبەیدانیبەاڵمبەکدارهێنراون،الوەبەمنداوینسدەدەکانیلەزانستییەکانپێڕەوەوکراوەلێقسەیک نەوەڕۆژگارانیلەسروشتیجیهانیلەئەزموونیت ژینەوەیئەگەرچی

 [١.]ناسراوەهەم71وهەم72سەدەکانیزانستییش ڕشیبەکەشتەئەولەدرێژەینوێسەردەمیسەرەتاکانی
ومێتافیزید مەعریفەتناسدی،ل ژید ،وەکوو)فەلسەفەدیکەیگ ڕەپانەکانیبەئینگكیزیئاخێوەرانی.بووسروشتیفەلسەفەیسروشتلێک ڵینەوەیبەئاماژەب باوزاراوەیهەم،79سەدەیدەستێێکیپێ 

79سدەدەیسدەرەتاکانیو71سەدەیک تایییەکانیلە.ڕەوشتدالەگەڵهاوواتایەزۆرتاکەم"ڕەوشتیفەلسەفەی"ئەمڕۆکە(.moral philosophy:ئینگكیزیبە")ڕەوشتیفەلسەفەی"دەیانوت(ڕەوشت
ناوبدانگیزانسدتیپێدڕەویوەکدووخەریکبدووفەرمدیشدێوەیبەکەشدتەیئەوڕاسدتەخ یبەکارهێندانیلەگەڵدواتدر،ت زێد تەنیدابەاڵمنەبدوون،هاوواتابەتەواویهێشتاسروشتیفەلسەفەیوزانستدا،

زانددینئەرەسددتوویییچەمکددیبەئامدداژەکردنبدد هێشددتائینگكیزیدددازمددانیلە(زانسددت)=scienceوشددەیهەمدددا،71سددەدەیلەبەرانددبەردا،لە.یەکتددرئامدداژەپێکەریوهاوواتددابەبددووندەردەکددرد،
لەڵد کجد نفەیكەسوو کەبوووشەکەدادووجیاوازەیواتائەملە.بێتباشپێشنیارێکیشتانهەندێ جێبەجێکردنیچ نیەتییب بتوانێتکەبوودڵتێرکەروپتەوپێویستئەوەندەیکەبەکاردەهێنرا

 ".بخولقێتزانستێکەوەلەناتوانێت[سروشتت ژینەوەی]سروشتیفەلسەفەی:"نووسیسووکایەتیهێنەرانەدا7290
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زانسدتواتدایبابەتاندا،زۆرلە.هەڵگرتبووخ یدالەگشتگریوبەرینزۆرواتایەکیزۆرجارانئەوەشدا،لەگەڵجیاببێتەوە،فەلسەفەلەگەرەکیبووسروشتیفەلسەفەیهەمدا،79سەدەیسەرەتاکانیلە

وتدارەئەمپێشدەکیی)بەکاردەبرێدتواتایەکددائاوەهدالە(ک مێیدوتەرزانسدتیسیاسدی،زانسدتیوەکدوو)نوێددازاراوەیهەندێ لەئەمڕۆکەشکەشتێ ،بەسەبارەتمتمانەجێیزانینیبەدەبووخەریکبوو
،(دەسدتێێکرانیدوتنەوەیاساکانیوکێێكەر،یاساکانیگالیكەی،یاساکانیبە)پێناسەکراوەوە-باشیاسایک مەڵێ بەدەبەسترایەوەسروشتیفەلسەفەیکەزانست،بەرتەسکترەکەیواتابەسەبارەت(.ببینە

جیهدانیواتە)سروشدتیجیهدانیلێکد ڵینەوەیلەگەڵزانسدتهاوسدەنگکردنیبد هەبدووپەرەگرتدووخواسدتێکین زدەهەمددا،سەدەیدرێژەیلەزێدەتر،.دەبووباوترسروشتیزانستیوەکووپێیئاماژەکردن
 .زمانناسییەوەبەرزەخێکیناودەخستە(ک مەاڵیەتیزانستیناونرادواترکە)ک مەڵگایومرۆ لێک ڵینەوەیدواییداسەدەیسەرەتایوسەدەکەک تایییلەهەندێجارئەمە.دا(نامرۆڤی

کدداتەئەوتددا"زانسددتیپێددڕەوی"زاراوەی.زانیددنەوەتددریشددێوەکانیو(زانسددت)=scienceلەنێددواندادەندداجیاوازییددانزیدداترڕۆژهەرزمددان-ئینگكیددزیئدداخێوەرانیلەزۆرێدد ،79سددەدەیدرێددژەیلە
لەزانسددتمەندیددانزانسددتیار)=ئینگكزیدددازمددانیلە"scientist"وشددەی.هەبددووواتدداکەیبەسددەبارەتگشددتیپێکهدداتێکیبەدەگددمەنکەهەرچەندددداکەوتبددوو،ئیتددر7910دوایبەاڵمبەکددارنەدەهێنرا،

لەخەڵد ئیتدر.کدردگەشدەیهەمەوە79سدەدەینیدوەیدوایدینلەزانسدتە،کاریانکەخەڵ لەتاقمێ وەکووزانستیارانوتوبێژی.بەکارهێنراەوەهیووەڵویڵیاملەالیەن7922ساڵییەکەمجار(کوردیدا
وشدەیدەکدرێتەوە،جیدامدرۆ تێک شدانیمەڵبەندەکانیدیکەیلەبەئاشکراییوبەدەستدێتزانستییەوەپێڕەویگرتنەبەریلەکەزانینەیئەووزانستیپێڕەویبەکارهێنانیواتەڕاستێنەدا،بەرتەسکترین

 .بەکاردەبردهاوشێوەیانزاراوەگەلیوزانستیاروزانست
 .بووتوندترتەکن ل ژیوزانستنێوانگرێیبیستەمدا،سەدەیلە

 زانستیپێڕەوی
DNAدیاریدەکاتناسراوەکانژیانەهەمووزگماکییپێکهاتەی. 

دیدداردەلەڕوانددینڕێددگەیلەئەمە.پێشددبینیکردنبدد لەبەرگددرتنەوانەئەمبەکارهێنددانیولەبەرگددرتنەوەشددیاویشددێوەیەکیبەسروشددتڕووداوەکددانیبدد ڕاڤەدۆزیددنەوەیدوایبەدەگەڕێددتزانسددتیمیتدد دێکی
 .دێتەدیتاقیکردنەوەکانئەنجامدانیوسروشتییەکان

کدد کرانەوەئەزموونییەکددانبەڵدگەکەهەر.وەسددفبکەندیداردەکەلدد ژیکییددانفیزیکدییددانبیرکارییدانەنواندددنێکیگدوێرەیبەتێدەک شددنواتە.دروسددتدەکەنمودێدلزانسددتمەنداندیداردەکە،لەڕوانددینپداش
 .بەدوادەدرێتیەکسەریاندەکرێتدەستکارینەبووڕەزامەندیجێیگریمانەیەکهەرکاتوتاقیبکرێنەوەگریمانەکانپێویستە.بکەنپێشنیارگریمانەدیاردەکەڕاڤەیب دەتواننزانستمەندان

ئەمبددندڵنیداکەئەوەیەگرندگتدردا؛دەرهاتەکدانیسدەربەبیددەنوبدزاننباشدتربە(تاقیکردنەوەکدانئاکدامی)دەرهاتەکدانلەیەکێد زانسدتمەندانلەوانەیەتاقیکردنەوەکانددا،ئەنجامددانیکداتیلە
گەیانددنیئاسدتکەمکتدرینبەب تێک شینبەهەیەپێویستییزۆرسوورلەسەر،وچڕزانستییمیت دێکیلەبەرگرتنی.بکەنپێشکەشیدیاردەکەب دەیانەوێتڕاڤەیەیئەولەسەرنابێتکارتێکەره گرێتییە

بەهەروەهدداوتاقیکردنەوەکددانئاکددامیداوەریکردنددیبەوتاقیکردنەوەکدداندروسددتیداڕشددتنیبەدەتوانرێددتئەمە.تددردائەوانددیبەسددەردەرهاتەکددانلەیەکێدد بەسددەردادانیوهدد گرێتیکاریگەرییەکددانی
دووبدارەکد ڵینەوەکەبەڕێوەچدوونیچد نیەتییهەیەب یدانسدەربەخ کانتد ژینەرەولێکد ڵەربووکدرانەوە،یدانڕاگەیێندرانتاقیکردنەوەکدانئاکدامیئەوەیپداش.بێدتەدیت ژینەوەکدانلەدەرەنجامگرتنەوە

 .ئەنجامبدەنهاوشێوەتاقیکردنەوەیبن،چ نلەوانەیەسەربەخ کانئاکامەکەبزاننئەوەیب وبێشکنێنەوە
 .زانستیبیردۆزێکیچوارچێوەیبەببێتکەپەسەندبکرێتلەوانەیەهاتەدەرەوە،تاقیکارییەکانلەبەسەرکەوتووییگریمانەیەککاتێ 

 بیرکاری
هەروەهداپێوانەکدان،کد کردنەوەیوچداودێری.دەیبینێدتزانسدتییەکاندامدودێكەڤەگد تنیودەربددڕینلەکەڕۆڵەیەئەوزانسدتدالەبیرکداریگرنگەکدانیئەرکەلەیەکێ .بنچینەیەزانستەکانب بیرکاری

لە.بنچیدنەنفیزید زانسدتیبد جیاکداریوتەواوکداریوسێگ شدەزانی،ئەنددازەزانی،جەبدر،ژمێدرە،نموونە،ب .هەیەبیرکاریبەربوویبەکارهاوردنیبەپێویستییزۆرجارپێشبینیکردن،وگریمانەکردن
 .ت پ ل ژیوژمارەکانبیردۆزیوەکووپەتیبیرکارییدەوترێتپێیانکەلقانەیئەوتەنانەتزانستدالەبەکارچووننشیاویبیرکاریلقەکانیهەمووڕاستیدا
تاقیکردنەوەکاندددائەنجددامیج راوجدد رییسددنووریومتمددانەبوونجددێگەیئاسددتیدیدداریکردنیوهەڵسددەنگاندنلەدراوەکددانن،شددیتەڵکردنیوپددوختەکردنبیرکارییددانەیڕێکددارگەلیکەئامارییەکددانشددێوازە

 .ک مەاڵیەتییەکاندازانستەوسروشتییەکانزانستەلەدەگێدڕنسەرەکیڕۆڵیئامارییەکانیکارییەش.زانستمەنداننیاریدەری
 زانستیک مەڵەی
گ ڕەپدانێکیلەکدارنخەریکدییەکیدانهەرکەکد مەڵەوە-بدنچەنبەدابەشددەبێتزانسدتیکد مەڵەی.هاوکاریییەکانیدانوپێوەنددییەکانیانزانسدتمەندان،دەسدتەیسدەرجەملەپێکهاتووەزانستیک مەڵەی
 .زانستدالەتایبەت
 زانستلقەکانی
ژمدارەیەکلەالیەنزانسدتلەلقێد هەریدانگ ڕەپانێد هەر.هەیەخ یدانتدایبەتییزاراوەکدانیکد مەڵەکامەیدانهەرکەزانسدتدانلەشدارەزاییدانێێندراویبەربدووشدێوەیبەپ لەکانیزانستلقەکانی
 .بوودەکەنەوەگ ڕەپانەئەویانلقەلەوک ڵینەوەکانئەنجامیکەدەکرێتنوێنەرایەتیزانستییەوەگ ڤاری

 
 سەرچاوەکان

 
 (ئینگكیزیبە)scienceوشەیپێناسەی↑.7
 (.The Logic of Scientific Discovery:ئینگكیزیبە)زانستیدۆزینەوەیل ژیکییان(Logik der Forschung:ئاڵمانیبە)ک ڵینەوەل ژیکی.کارڵپ پەر،٨٫١٨٫٨٨٫٨↑.3
 .نییەتاقیکارییەوەوئەزموونلەڕێگەیسەلماندنئەزموونییەکانەوە،زانستەبەپێچەوانەیبیرکاریدا،لە↑.2
 (ئینگكیزیبە)زانستیش ڕشی-ئەورووپادالەڕۆشنگەری↑.4
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 .یی ندیی نێوان رەوشت و نەریت و لێبوورده یوه په                                               
 

 دسوهئهجوانه

 

 :نیبکهێستێدهەوەکانییەتیرەنلگهمه کوێنکجلهیکردنڵچابهندهیوزکان ییەمیسکئهوێنلهڵمندایکردنڵچابهندهیزیکەیەندنموونچهلهبا

 

بدوون،(کد ڵیمنددا)انەیدنیرۆزەک..سدندکرابدووپهکدان ییەمیسدکئهوێدنەلەویدیەتیرەنیوشدتەریروومردلدهفرداتادهناوبهلهڵمندایکردنڵچابهندهیز
وەئەکیددیکەیەگەڵم نددکدچهملدهاڵسدندبدوو،بدهپهەویدیەتیرەنیوشدتەریرووکد لدهیکردنڵچابدهندهیزیتدیرەنشەکیددیکەیەگڵمه ندکچهکلهروههه
 .بووییوشتڕەنایکێکارهیاردهید

اندهیحکومکردنمهکد ندهیکردنڵچابهندهیزیتیرەنانیکان ییەمیسکئهیتیرەنیردانوهێستتده بە(وێنەچوون)نه،ییوشتڕەنایکێکاربههیاردهیودئهیدانان
لدهەووخراپدهباشدهیروولدهوشدتەریچداوکردنهرامدانورلدهجگدهیدیەنیرووندیکهیدناسدهێپهیدوهێوشبهوشتەرەدوانلانه،یکردنسندنهپهاینەتەکەڵب
یوشدتەریکێتقدهیقکدههههییدن ێشدتنێدیبندایبداوا،یرسدهلهەانیمشدتومرسدووفانكهیفدهەژێدمەلکدهوخراپدهباشدهیمکچدهوێدنچندهدهارداندهیدره وجدئدهچونکده..ەوەکۆیەگدرانیکەیەگڵمه کنهیال

''یدیەنیبدوونتقدهیقهه'':ڵدێده یوئده..تقدهیقههیبارهدههیههینهینچیبیکێریبکوەڵبن،یئاگاێبوخراپهباشهیتقهیقههیربارهدهیوهرئهبهکلهنهێبییگوماناوەوئههیوانهەل،ێبکراوێستێهه
بدهتددا،ەبیتایکێخۆبدارودولهوتاکهئهیچوون راوبرەسەتێستەوەدانیکادهێپیستتاکههن کچوهییەروونەدیکێشتوشتەرنڵێیبیوهکئهوهنێیبدوێیلاوازیجیکییەنیبێندتچهبهێکردهمەاڵب

ڕیمشدتومیوهێدچوارچلدههیدچکدهۆریبوەئداییدگوماناویفهلسدهفهلدهنییبدابدزانێروابدگده.ییەنیبوون دایواقولههییتارما(کراوێستێههیوشتەریتقهیقهه)وهگومانهیروولهێبگوترکهیوهێرشهه
هاوکداتماڵهبد،ێکد دروسدتبدیکردنڵچابدهندهیوزکان ییەمیسدکئهیدیتیرەونیوشتەرید ک بکردنێپمەئاماژتاداەرەسەلەکیونموونانهئهەیربناغسهلهەوەرئگه،ئهراستهێتاکواوازدایجیتیرەن
ربدهلهێبگدرکۆیەگدرانیدکەیەگەڵم کدییوشدتڕەنایکێکدار یهدخندهلدهرهێناتوان ێسکه یهواتهکه،ەوخراپەڵەهێبکهیایژ لی دیوئانیردههیناورێژژنانلهیککوشتنروهههوخراپنەڵەه
رەوێدپ یهرواەه..ییەنوشتداەریمکچهلهییردوونگهیکێتقهیقهه یهەڵێدهاتوهشداییژهێریفهلسهفهکلهروههه،ەکیدیکهەیگڵمه ندکچهانیەگڵمه ککهییتیرەنبهدارهییندوهیپهاینەتیوهئه

 .ەکیدیوەل ڵێمه کیباشتربوونیکردنییردادوه بییەن یارکراویدیگشتیکهیوانهێوپ

ەوەئ..نەبدکسدندەپیکدوردیتەحکدومیناسدکیخۆبدارودیانوویدببده وخدێنەڕیشدانیدڵیدیندهکوردستانگهیلکرخهگهئه؛ەوەنینێهەدستاێئیکوردستانیخۆربارودسهلهکەیەنموونییژهێریفهلسهفه ب
یینددوهیپده)یفهلسدهفهدارهێل،وهتهێنێنامیکوردیلگهمه ک بەکیدیچیهەییبووردێلەلەجگدارهێلواتهکه،ێبکرسندەپوههیکانەڵییەندمووگهههبهییاسیسیوشتەرکەویکوردیتەحکومدارهێلێبده
یفهلسددهوفهییسدەکەتاکیوشدتەر بدوونبدکاننده کارهیپرسدڤیرسدەبییوشدتەریوالریسدکیکهیدکبناغدهوهسدتاێئ بد(راولدسن جد)وانددا یخیمردهسدهلده(ک لدن وجدبز وهد سدۆر)ی(یتهیدالمه ک
کددههیدهدهانیدتددابوونل وحکومهخدهوانێدنلده یگوتراوندهیکێمددانینددپدهچهشددارهێرلگشدت،هده گونجداوبدیکهیاسدایرێدژلددهکتدریەبدهانددنیسدوودگهینداوێپلدهبوونوهکدهێپیانیدژ.ییریگشده گ
یکێتەبدابەوئدهکدهێبدەدرپداەبرش وشدئداژاوهوهشدهلگهمه کنهیدالم،لدهوسدتهڵیدینددهگه بد ڕێگددهییاسدیسیوشدتەقبدوونرلدهماناندهیپهوەئ ێرکات،ههنندانهوسوودمهییوشتەریکێلەمانگەیپ
 .دارهییندوهیپهمەاڵبژترهێدر

یکیەهانددبدهچهبدهیاوازیجیندباکگراوهنیندچهتاراوگهیکێتاکێکردهنینیبەیدکەو..ێدرەدێپیوەبرستاداێئلهکهکانییەتیرەنفرهلگهمه کلههیههیرچاوبهیکییەرگهیکارییەتیرەنیوشتەروئه
بدن،دهردهروهپدهان یدخیلگدهمه کیبداویتدیرەنیوهرهدهلدهیوژناندهئدهیکوشدتننموونده ب(سندهپهنهیرۆزیالماڵبهێربسهلهانیاوازیجیراتانهیرەهاونوبهله ێندهههیوانهەل)ێبههوهاوازهیج

 :ەانییتیرەنۆیەوگرئهایلکهوخهئه بهیههبژاردنەڵدووهداەرێل،ێکردهێلانیکوشتنیشههەڕهانیبراوباوکیستدهکروان،ژنانبهنیدابیانهیاسایومووئهههیاڕرهسه

وئدهیژندانلدهییشد چاوپۆیەگدرانیدلکدهوخهرئههاوکاتهه،ییەككیمییتیرەنیوشتەریوهنانهێستهدهەوناوێپەل یوەئ..ێدییتا ژنانکیکوشتنەبنجامەرەکهسییوشتەریتیرەنیبژاردنڵهه:مەکیە
یدیتیرەفتدارنرهبدهیکدۆیەکگروهبدووڵکدهێتیتاراوگدهیلکانخدهدارهێل،ێبەدروستداندایکەتەل یبوونڵکهێجارترۆوزنراوێپسهییبووردهێلیمکچهوێنتهێچدهشەوەئ..نیژدهداێیتنکهکهدهوالته
وییشدانازەیووبوژاندهەوەدانڤرسدەب بدییەنددوهیپدهوەئینداخورووانیدوهونداوهوهرهدهییزگدارێوپارییرسدتپهوهتهنهیدروسدتکردن یهدتدهێبدهشەوەئکده،یدیتیرەنیشدتەریپاراسدتن نبکهکارده

ەانۆیدگروەئرسده بدهیههیواوتهیکییەرگهیکارنیددارهێلارهید،ەوەوشتەریمکچهیوهێچوارچوێنتهێبخرتهیرەنوەئنەکەد یشش وکێزاندهتر شکبه یخیباویتیرەن یکۆیەرگرهه،ییندەم شک
ان یدخچونکدهیزانددهییرربدهبهبهانەیکیدیکانەگەڵم مووکهه یوگرمانۆر،ەوانەلرمبهغهێپەیورئهبهلکنلهخهنیرزتربهکهننیبوادهان ی خرهعهن،یبژاردهڵههۆڤیمرمهێئنەڵێکجوودوهەک

 .كه یککرانبهدهیدیوانەئازادبوونوئ

یتدیرەنیسدتداندهلهرۆمتدازکدهەکییردوونگدهیوشدتەریوهێدچوارچوێدنتدهێچدهکدهتدازهیکدێتیرەنیسدندکردنپهبههیغهدهقهداێتیشتن ژنککهیهیلگهمه مکئهیاسایوێنچوونهیبژاردنڵهه:مەدوو
یرئاسدتسدهکرووخانددنلهچداککردننده بخ ەسوودبییرگهیکاریوفراوانکردنتازهیکێرم فینانێرهبهوهیوتواناییرانشگوزه خیکڕێباوه ببکاشهگهسندکردنهپهوەئییراستتوێربگهالمئه،بهباوه

 .انیداهاتوو بتیرەنبنهدهتازانهتهیرەمخووونئهرههوهشهێولهکا،دهشهگهانداێیتییسروشتیرزبهیفتارکرهوهییككیمیتیرەخووونوکاتهئه،ەگەڵم تاکوک

نیدبکده ڵێدمه کیسندپهمهێئێبده بهیوهئهدارهێلکهارهیپرسن،ییككیمیتیرەنیبژاردنەڵهیراگررستانپهەن کشهیمهه،ەوەتەڕێگەددنبژارڵههیزێه بوشتەرڵینسێیپریینهیبنچیزێمنهیبروابه
ییاوازیدجێبدبدهەگەڵم کدیکێمووتداکهده وگونجداوبداڵبایکێتیرنهینانێدستهەو بێبستداەردبهباشترمانلهیبژاردنەڵهمان خکه ێبکوشتنمووستهڵییندهگهیربناغهسهلهیکانبژاردنهەڵهکه
.ییزگهره

 

3073ینوامبری73
مرۆریئهماڵێه:رچاوهسه
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 کانیئامریکاکگرتووههیانیواڵتهکرۆکک مارهمسهرجهیسهلیسته

ورهدهرک مارجێگرسهنیسیاسیالیهرک ماریسهک تاییماوهکارکردنستبهوتیدهرێکهرک مارناویسهریز
ورهدوودهجانئادمسبێحیز 7191یمارسی71994یئاوریكی712320-7199ج رجواشینگتون7
ورهکدهیهتامسجیفرسنفیدرالێست7907یمارسی71914یمارسی71214-7932مسجانئاده3
ورهدوودهئارۆنب ور،ج رجکكینت نحیزبیدێموکراتیک ماری7909یمارسی79074مارسیی71424-7932تامسجیفرسن2
ورهدوودهئالبریجگیریحیزبیدێموکراتیک ماری7971یمارسی79094یمارسی71174-7922جیمزمادیسن4
ورهدوودهدانیلتامێکێنسدێموکراتیک ماریحیزبی7931یمارسی79714یمارسی71194-7927جێمزم نرۆ1
ورهکدهیهجانکاکه محیزبیدێموکراتیک ماری7939یمارسی79314یمارسی71214-7949جانک ئینسیئادامس2
ورهدهدووجانکاکه م،مارتینونب رنحیزبیدێموکرات7921یمارسی79394یمارسی71214-7941کسنئاندرۆجه1
ورهکدهیهرێچاردجانسحیزبیدێموکرات7947یمارسی79214یمارسی79234-7193مارتینڤانب رن9
کمانگیهجانتایكرحیزبیویگ7947یئاوریكی79474یمارسی71124-7911ویكیامهینریهریسن9
ورهکدهیه--------------حیزبیویگ7941یمارسی79474یئاوریكی71904-7923جانتایكر70
ورهکدهیهج رجداال حیزبیدێموکرات7949یمارسی79414یمارسی4 7191-7949جیمزناکسپ ل 77
مانگ72میالردفیكم رحیزبیویگ7910یجوالی79499یمارسی71944-7910زاگریتیڵ ر73
سێساڵ-----------حیزبیویگ7912یمارسی79104یجوالی79009-7914میالردفیكم ر72
ورهکدهیهویكیامکێنگحیزبیدێموکرات7911یمارسی79124یمارسی79044-7929فرانکكێنپیر 74
ورهکدهیهجانبرکێنری حیزبیدێموکرات7927یمارسی79114یمارسی71974-7929جێمزب کانان71
ورهکدهیهمكێنهانیبالههحیزبیک ماریخواز7921یئاوریكی792771یمارسی79094-7921ئابراهاملێنکن72
ورهکدهیهحیزبیدێموکرات7929یمارسی79214یئاوریكی790971-7911ئاندرۆجانسن71
ورهدوودهشایكرک لفاکس،هنریویكسنحیزبیک ماریخواز7911یمارسی79294یمارسی79334-7991ئ لیسسیمونگرانت79
ورهکدهیهویكیا،ویكرحیزبیک ماریخواز7997یمارسی79114یمارسی79334-7992رۆترف ردبیرچادرهیس79
مانگ1چسترئالنئارت رک ماریخوازحیزبی7997یسیێتامبری799779یمارسی79274-7997جێمزئابرامکارفێكد30
ورهکدهیه-----------حیزبیک ماریخواز7991یمارسی4 7997یسیێتامبری793979-7992چسترئالنئارت ر37
ورهکدهیهتامسهندریکسحیزبیدێموکرات7999یمارسی79914یمارسی79214-7909ستیفنگراۆرکكیولند33
ورهکدهیهل یم رت نحیزبیک ماریخواز7992یمارسی79994یمارسی79224-7907بنیامینهریسون32
ورهکدهیهئادالیستیونسنحیزبیدێموکرات7991یمارسی79924یمارسی79214-7909ستیفنگراۆرکكیولند34
ورهکدهیهگرته پارت،تئودۆررۆزولتحیزبیک ماریخواز7907سیێتامبریی799174یمارسی79424-7907ویكیامم کینكی31
ورهدوودهچاڵرزفیربنکسحیزبیک ماریخواز7909یمارسی4     7907یسیێتامبری791974-7979تئ درۆرۆزولت32
ورهکدهیهجیمزشرمنک ماریخوازحیزبی7972یمارسی4 7909یمارسی79114-7920ویكیامهوواردتافت31
ورهدوودهتامسمارشاڵحیزبیدێموکرات7937ئمارسی4 7972یمارسی79124-7934تامسوودرۆویكسن39
سیسالجانکالوینک لی حیزبیک ماریخواز7932ئمارسی4 7937ئمارسی79214-7932وارنهاردینگ39
ساڵ2جارلزدیویسحیزبیک ماریخواز7939یمارسی79324یئاگوستی79133-7922جانکالوینک لی 20
ورهکدهیهچارلزک رتیسحیزبیک ماریخواز7922یمارسی4        7939یمارسی79144-7924ربرته ورهه31
ورهسێدهجانگارتر،هریترومنحیزبیدێموکرات7941یئاوریكی792273یمارسی79934-7941فرانکكینداڵن رۆزوڵت32
ورهدوودهکكیئالبنباهحیزبیدێموکرات7912ییژانوییه794130یئاوریكی799473-7913 ترۆمنهریئه33
ورهدوودهرحچاردنێکس نحیزبیک ماریخواز7927ییژانوییه791230ییژانوییه799030-7929دۆایتئایزنهاۆر34
دووساڵلێندونبنیرجانسنحیزبیدێموکرات7922ینوامبری792733ییژانوییه797130-7922دینهجانئیفکه35
ساڵ2ه برتهامفریحیزبیدێموکرات7929ییژانوییه792230ینوامبری790933-7912لێندونبنیرجانسن22
ساڵ1جرالدف رد.نگنیوئسێیرۆئهحیزبیک ماریخواز7914یئاگوستی79299ییژانوییه797230-7994ریچاردنێکس ن21
ورهکدهیهنكسونراکفكرحیزبیک ماریخواز7911ییژانوییه791430یئاگوستی79729-3002جرالدف رد29
ورهکدهیهوالترم لدینحیزبیدێموکرات7997ییژانوییه791130ییژانوییه30.....-7934جیمیکارتیر29
ورهدوودهج رجهربرتواکرب شحیزبیک ماریخواز7999ییژانوییه799730ییژانوییه797730-3004رۆنالدویكسنریگان40
ورهکدهیهدنک ئیلک ماریخوازحیزبی7992ییژانوییه799930ییژانوییه30.....-7934ج رجهربرتواکرب ش47
ورهدوودهئاڵکورحیزبیدێموکرات3007ییژانوییه799230ییژانوییه30.....-7942بیلکكێنت ن43
ورهدوودهینیدی چهحیزبیک ماریخواز3009ییژانوییه300730ییژانوییه30.....-7942ج رجواکرب ش42
ورهدوودهج ز بایدنحیزبیدێموکرات3002ییژانوییه300930ییژانوییه30.....-7927ئ باماباراک44 
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