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الترۆژههکاوه
 
واڵتییچیوارهەرلەئەمیڕۆکەهەتیاوبیووهناوەڕاسی رۆژهەاڵتییپرسیەکانیسیەرەکیتری لەیەکێی کیوردپرسییئەمڕۆ،هەتابیستەمەوەسەدەیدەستپێکیلە

هەرێییدەدائەمگەالنیییمێییووویلەدڵییتەنێ کارەسییاتیوقەیییرا،کۆمەڵێیی لەبەردەمرێگییایپرسییهئەوهەبییوونی.بەردەوامەسییووریاوتورکیییاعێییرا ،ئێیرا،،
ئەم.دەچێی بەرێیوەکیوردا،سیاسییوفەرهەنگییژینۆسیایایبیۆسیاسییبەرفراوانییهەڵدەتێکییرۆژانەفیزیکییژینۆسیایایسیەرەڕایئەنجامیاالەوکردۆتەوە
ئەمگەالنییبراییانەیوهیاوبە ژییانیئاشیتی،دەرفەتییچیوونیلەنیاولەبەردەمدەرگیایناوەڕاسیتاارۆژهەاڵتییئاسیتیلەگشیتیبەنادیدوکراتیکەسیاسەتە
 .کردۆتەوەهەرێدە
سیتاتوویەکیسیانبوونیدەرفەتییشیێوەیە هیی بەوبهێڵینەوەجیهیانینەنمییدەرەوەیلەکیوردکەبیووەئەوەهەرێدیی،واڵتیانیورۆژئیاواواڵتیانیسیاسەتی
لەسیاسیەتەئەمکەدەویسیترێ ودەگیرترێی جیهیانینەنمییوهەرێدییهاوسیەنگیەکانیلەکیوردسیاسییبەشیاارینەمیینەیئیاراوەیهیاتنەلەپیێ ئەمیڕۆکە رۆژگاریهەتاوپێنەدرێ حقوقی-سیاسی
 .بکرێ بەردەوامیەکەمااوبیس سەدەی
وتوانیاوهێیزکەدەربیکەو،ناوەڕاسی رۆژهەاڵتییهەرێدییسیەرەکیەکانیهێزەلەیەکێ وە وبپارێز،خۆیا،هەبوونیتوانیویانەکوردا،چەوسێنەروەکا،سیاسەتەهەمووسەرەڕایکەدەرکەوتووەئەمڕۆکە

ئەوەیییا،کییوردا،ئییارادایە،لەیەکەمییااوبیسیی سییەدەیسییەرەتاکانیلەهەنییووکەکەتێکۆشییانەیئەووبیسییتەمسییەدەیدرێواییییبە.هەیەناوەڕاسییتیا،رۆژهەاڵتیییهەرێدیییدیدییوکراتیزەکردنیپۆتانسیییەلی
 .دەدە،قوربانیپێناویشیاالەودەبە،بەرێوەلەشکەری-سیاسیبەرفراوانیتێکۆشانێکیداخوانیە ئەملەگەڵرۆژانەوهەرێدەکە،لەدیدوکراتی گۆڕانکاریخوانیاریکەنیشانااوە
ئەوشانبەشیانی.دەرەکیااییهئاسیتیلەچونیاوخۆییئاسیتیلەچئێیرا،پرسیەکانیسیەرەکیتری لەیەکێی مروئیهکوردپرسی.ی بکهئیرا،وکوردستا،التیرۆژههباسیتتایبهبهتارهسهپیویستهلێرەدا
هەبیوونیبیۆنارەنایەتیەکیا،لەبەشیێ سیەرەتا.لێکیردوەبەهێیزدژبەریپۆتانسییەلێکیوە کیوردیکۆمەڵگیایئیابووری،وسیاسییکولتیووری،ئیایینی،بوارەکیانیلەکوردا،بەرفراوانیناڕەنایەتیراستیە،

ئیایینیچەوسیانانەوەیبیۆکوردا،نارەنایەتیلەبەشێکیتر.نیەنەتەوەییناسنامەیبەژیا،بۆدەرەتانێ هی ودەسەپێنارێ بەسەردافارسبوونیناسنامەیکەدەگەڕێتەوەکوردا،نەتەوەییچەوسانانەوەی
بەشیێکیتر.کیوردا،هەاڵواردنییسیەرەکیەکانیفیاکتۆرەلەیەکێی بیۆتەئەمەودەکرێی لێزەوتمەنهەبەوەشیعەدەوڵەتیالیە،لەئاینزاییەکانیا،مافەوسوونینەکوردا،لەنۆربەشێکی.دەگەڕێتەوەکوردا،

شییعەیە بەاڵم.شییعەنەئیایینزایبەسیەرئێیرا،لەکوردا،لەبەشێکیتر.ناداتنیشا،خۆیلەکورداناالەناوئایینەئەمهەبوونیلەبەرامبەرتۆلێرانسێکیهی دەوڵەتویارسان ئاینیبەسەرکوردا،لە
رێیوەینۆرتیری کەئاسیتێکاالە.پێشخسیتووەشییعەئیاینزایبەسیەرکیوردانیدژیلەچەوسیانانەوەیونەحدەتییونۆرینۆرتری دەوڵەتوناوکۆکیاایەلەدەوڵەتیشیعەیلەگەڵبوارەکانااهەموولەکە

پەژا کەئێییرا،لەکییوردا،نییوێیشۆڕشیییلەکییوردجەوانییانیرێییوەینۆرتییری هاوکییات.دەژییی تێیییااشیییعەئییایینزایبەسییەرکییوردانیکەئییارادایەلەهەرێدییانەلەوسییوتانا،خییۆوکوشییت خییۆبێکییاری،
ئەوهەمیوولەجیگە.هەڵیگەڕاوەتەوەئیسیممیکۆمیاریقیانانجیبەدەرئەنجامیاالەبیۆیە هەرولێکیراوەچاوپۆشییونەبینراوەئێستاکەتاکەراستییە .هەرێدانە،ئەوجەوانانیلەدەکاتپێشەنگایەتی

نەوتکییوردا،لەمییافەئەموپێکناهێنیارێ بەاڵمهەیەشییێوەیەبەمیاسییایەکیبنەڕەتییاایاسییایلەکەئەوەیسیەرەڕایونیییەنگداکیییا،نمیانیبەپەروەردەمییافیئێییرا،لەکیوردا،هێشییتاناعەداڵەتیییانە
 .دەکرێ 
دووئەمەسیەرەڕایبەاڵم.رەخسیاناوەهەرێیدەکەدیدیوکراتیکیداڕشیتنەوەینیو لەسیەربیۆنیو دەرفەتێکییگەیشیتووە،سیووریاهەتیاودەسیتیپێکردوەتونسیەوەلەکەگەال،بەهیاریرەوتییدەگەڵئەمیڕۆکە
 .ئارادانەلەدەکە،،سانهەرێدەکەدیدوکراتیکیگۆڕانکاریلەبەردەمئاستەنگیگەورەتری ئەنجاماالەودەکە،تەواویەکترکەنزیکایەتی

نییوەچڵیبەواڵتەکیا،هەمیوولەحقیوقی-سیاسیگۆڕانیپرۆسەیونابینارێ کێشەکا،بنەڕەتیەکا،چارەسەریبۆهەوڵاا،کەدەرکەوتووەراستیەئەمرابردووساڵیدوودرێواییبەکەئەوەیەیەکەممواری
 .دەمێننەوەرەواڵەتیشوێ نۆرلەوجارنۆرگۆڕانکاریەکا،.نیەئارادالەبنەڕەتیچارەسەریلێگەڕینیواتە.دەبرێ بەڕێوە
بەکیاربێن ،هەرێدییقەوارەپارێزەکیانیهێیزەدژیلەشەڕبۆتەنهاکوردا،دەویسترێ کەئەوەیپێشکەوتووەرۆژئاواوەواڵتانیالیە،لەکەیەکەمنزیکایەتی.دەگرێ لەخۆینزیکایەتیدوودووهەم،مواری
پرسییمیواریلەنیاروو،وشییوو هەوایەکییوکە کەهەیەئەوە هەوڵیاانینییەئارادالەئەمەبۆبەرنامەیە کەئەوەیهی تەنانەت.هەبێ کوردپرسیچارەسەریبۆبەرنامەیەکیا،کەئەوەیبەبێ
ئەوانیی ئەنجامیاالەکەکیردوەئۆپۆنیسییۆنی الیەنەکیانیهەڵوێسیتیتەنیانەتلەسیەرکیاریگەرینزیکیایەتیەئەم.ئیارادایەلەمافەکیانیوکوردپرسیلەسەربێاەنگیەکیئەوایانخودئاراوەبێننەکورددا
 .بووەالوانیەکڕیزەییویەکێتیوئۆپۆنیسیۆ،نزیکبوونەوەیلەیە نەمینەیائەنجامالە.بکە،دەستەبەڕدیدوکراتی هەڵوێستێکییا،بەرنامەیە گەلەئەممافیوکوردپرسیلەسەرنی ئامادە
دیدوکراتیکەکیانی-نەتەوەیییمیافەبەدا،کەبی ئامیادەکەئەوەیبیێبەبیکەنەوەدرێوتەمەنیا،تۆنێ کەئەوەیبۆبێن بەکارکوردا،دەیانهەوێ هەرێدەکە،قەوارەپارێزیهێزەکانیکەدووهەمالیەنی
 .هەڵبهێننەوەهەنگاوێ چوارچێوەیەدالەووبنێ کوردداگەلی
ئەوانەهینێی کۆمەڵگیاهەمیووبیۆئیانادهاوبەشییئاسیۆیەکیونەکیاتکۆمەڵگیاپێکهیاتەیهەمیوولەگیونارەونەبێی بنەڕەتییوبێی ئەگەرشیۆڕ کەسەلدانائەوەیسووریادالەکوردا،هەڵوێستیبەاڵم

 .دەداتئیستقرارقەیرانیوئاڵۆنیبەپەرەتەنهاوبێنێ بەدەس سەرکەوت ناتوانێ 
روونییبەنۆردەرەكییەكاندیا،وهەرێدییالیەنەهەڵسیووكەوتیشیێوانیوکا،هاوکێشیهروخساریتابوۆیە،ئەمیشرۆڤهپێیبەكەبەرچاوەلەکدا،یهوێنهگشتیبەناوەڕاس رۆژهەاڵتیئاستیلەئەمڕۆكە

لەناوخۆییەكیا،قەییرانەوئاڵۆنییەكیا،هەنیووكەتیر،واڵتیانیلەپێكیاادا،وشیەڕپێكردنییدەسی ولیبییمیسیر،تیون،،واڵتیانیلەدەسەاڵتاارەكا،خانەدانەلەهەناێكرووخانیدوای.دەردەكەوێ بۆ
 .ب گەلداخوانییەكانیوویس وەاڵماەرەوەینەیانتوانیوەكاریش لەسەرئێستاكەواكەئەوانەیكرا،حكوومەتانەدالەوئاڵووگۆركەئەوەیسەرەڕای.بۆتەوەنیاترقاتدەیا،بەرابردوو
جێییلەچەنیاەرێفیۆرمی دەسیتەواژەیهێنیانیبەكیارتەنانەت.بهێنی بەكارناتوانی ئاڵووگۆڕانەئەمبۆشۆڕ پێناسەیبۆیە.نەهاتووەپێككراو،چاوەڕوا،شۆڕشیئاڵووگۆڕانە،ئەمدەرەنجامیلەواتە
نیارەنایەتیواڵتیانەئەوهەمیوویلەكەناكرێی بیابەتەئەمئینكیاری.هەبیووبەرچیاویرۆڵێكییدەرەكییدەستێوەردانیگۆڕدرا،دەسەاڵتەكەیواكەواڵتانەیئەوهەموولەگوما،بێ.نییەدیارئەوی دایە،
 بەگەاڵ،سەرهەڵاانیكەدائەوەیا،ئیزنیدەرەكییەكا،دەستێوەردانەئایاكەئەوەیەگرینگی پرسیاریواتەوگرینكخاڵیبەاڵم.دایەلووتكەئاستیلەدەسەاڵتەكا،بەرامبەرلەگەال،
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ناوەڕاسی رۆژهەاڵتییگشیتیلەوواڵتیانەدالەمجیارا،لەجییاوانترنۆرسیاسیەتێكیهەنیووكەدەرەكیی دەسیتێوەردانیتەنیانەتنیا ییابیڕواتبنەڕەتییشۆرشێكیبەرەووبێ تێپەرخۆیااسرووشتیرەوتی
 .دەكاتپەیڕەو

رووبەڕوویراسییتەوخۆبۆخیۆیكەئەوەیجێیییبەالیەنەئەمئەمجارەییا،.كییردپەییڕەوهەرێدییاائاسیتیلەنوێیییا،سیاسیەتێكیعێییرا لەهێزەكانییا،كشییانانەوەیدوایلەئامریكیایەكگرتووەكییانیوییمیەتە
ئەوەنیاەبێیتەوە،قیووڵترلەهەرێیدەكەداناكۆكییەكیا،چەنیاەیودەكیاتهەرێمهێزەكانینێوا،مودمنیەتیبەدواداچوونیدوورەوە،لەهەنووكەوكردئامادەناكۆكییەكانینەمینەیبێتەوە،هەرێمالیەنەكانی

رەوشییلەهاوكیات.دەبینرێی چەشینەلەمسیاسیەتێكیچیوونیبەرێیوەئاشیكرابەنۆرسیووریادائەمڕۆكەیرەوشیلە.دەرەخسێنێ داكەهەرێدەلەخۆیتایبەتەكانیوەناییەبەرژەكردنیجێیبەبۆنەمینە
بیا راشیكاوانەئێرانیااوتوركییادەوڵەتیانیلێیاوانەكانیلە.دەكە،دییاریواڵتەئەمچارەنوسییكەچیین وروسییائێیرا،،هاوكیاتوپشتیوانەكانیوتوركیاالیەنەكانیئاشكرانۆرداسوریا ئەمڕۆكەی

وئیێ وئیاوارەییرووبەڕوویودەكیرێ قەتڵەعیامنۆریەكجیارخەڵكیانێكینیاوەدالەم.دەبیین شیەڕەدالەمبینكەوت ییا،سیەركەوت لەخۆیا،چارەنووسیتەنانەتوئەوانەهیشەڕەئەمكەدەكرێ لەوە
 ..كردووەقەتڵەعامبەدەستیبەرامبەریرژێدەكەیوئەوی ودەركەوتووەخۆیراستەقینەیرەوتیلەدەدرێ پشتگیریتوركیاوەالیە،لەكەئۆپۆنیسیۆنەیئەو.دێنەوەشەڕئانارەكانی
ئاییا!بكرێی  لێیموخالەفەتیناویدەتوانر چۆ،توركیاوە،بەسەرئۆپۆنیسیۆنیالیە،لەمرۆڤەكا،بڕینیسەربۆتوركیلیرەیهەناردەیا،بەوەرگرتنیوقاتەوەچەنابانیلەسەرمرۆڤەكا،فڕێاانی

ئاییاودەچێی ئاراسیتەداكامبەرەوسوریاكۆمەڵگایچارەنووسیئۆپۆنیسیۆنەچەشنەئەمكاریسەرهاتنەئەگەریلە
شییتێكیهییی ئۆپۆنیسیییۆنەئەمهێشییتانییا یییادەبێیی بەردەوامخرابتییرشییێوەیەكیبەئێسییتاكەناڵیییعەقویییەتهەمییا،
هەرچەنیاە.ئاشیكرایەنۆرلێیاێ چییداهیاتووئیتیربكیات،قەبیووڵكیوردا،میافیكەنییەئامادەنەكەوتووە،وەدەس 
دەكە،،سیانرێككەوتنەكیا،نەمیینەیگۆییاودەكە،دییالۆ رێگیایبەكێشیەكا،چارەسەریلەبا الیەنەكا،ئێستاكە
ونادیییارداهییاتوویەكیرووبەڕوویسییوریادەچیی ،بەرێییوەپەردەپشیی لەكەسیاسیییانەیمییامەڵەئەوهییۆیبەبەاڵم

 .مەترسیاارە
بەتێكۆشیانیدەرەنجیامیلە.سیاسیییەگرینگییپێگەیەكییخیاوە،هەنیووكەداجیهیانیوهەرێدیئاستیلەكوردگەلی
لەوتییایبەتەسیاسیییقورسییاییخییاوە،كییوردئەمییڕۆكەكوردسییتا،،بەشییەكانیهەمییوولەكییوردگەلیییسییاڵەیدەیییا،

 .كردووەسانخۆیبەتایبەتهاوسەنگیتەنانەتوبەرچاوەرۆڵێكیخاوە،هەرێدااسیاسییەكانیهاوسەنگییە
وئیییانادیخوانیپێشیییەنگایەتیوئەكتیییی ەتێكۆشییانیخیییاوە،كیییوردگەلییییهەرێییدەكەئیسیییتراتیویكیواڵتییییچییوارلە

بەهەنییووكەدارابییردووقۆناخەكییانیلەخییۆیهەڵەكییانیبەكییرد،پێهەسیی بەكییوردگەلییی.دەكییاتدێدۆكراسیییخوانی
وئۆبوێكتیییورەوشیییپێییبەوتێاەكۆشییێخیۆیئانادییەكییانیومییا كردنییسییەقامگیرپێنیاولەسییەربەخۆشیێوەیەكی
سیتاتوویوئیانادیومیا بەدانییا،هیچكامییا،هەرێیم،سیتاتووپارێزەكانیهێزەورۆژئاواموداخەلەگەرەكانیالیەنەئێستاهەتاكەئەوەیسەرەڕای.وەردەگرێ ئەنجامودەباتبەڕێوەسیاسەتبابەتییانە

 .نەكە،پەسەنایشیهێزەدووئەمئەگەربكە،،سانكوردگەلیبەتایبەتهاوسەنگیكەتوانیویانەپێشەنگەكانیوكوردگەلیبەاڵمنەناوە،داكوردگەلی
وراكیێ سیرن كوردسیتا،تیرپارچەكیانیلەكیوردكێشیەیبەسیەبارەتئێیرا،كاربەدەسیتانیلێیاوانەكانی.نەنیاوەداوەاڵتەئەمچوارچێوەیلەكوردكێشەیهەبوونیبەدانیئێستا هەتائێرا،دەوڵەتی
كەئەوەیوێیڕایكەدایەئیابووریوئاساییشییچوارچێیوەیلەدەیكیات،ئێیرا،كیوردانیكێشەیبۆدەوڵەتكەپێناسەیەك.نییەبوونیكێشەیەئەمكەدەداتنیشا،وەهائێرا،چوارچێوەیلەبەاڵمپۆنێتی ە

كوردسیتا،رۆژئیاوایكیوردانیبەسەبارەتدەوڵەتەوەئەمكاربەدەستانیلەهەناێكالیە،لەوئێرا،راگەیانانەكانیلە.نییەئارادالەهەنگاوێكهی دائابووری چوارچێوەیلەتەنانەتبەاڵمنییەراس 
كیوردا،سیوریاداسینوورەكانیچوارچێیوەیلەكەدەكرێی لەوەبیا بەاڵم.تاكەكەسیەكانەهییییا،دەوڵەتەسیەرجەمبووچیوونیرادەیەكچتیاهەڵوێستانەئەمكەنییەدیارهەڵبەت.دراوەلێاوا،هەناێك
لەكیوردگەلییبیۆئێیرا،دەوڵەتییچەناەئایابەاڵم.دەچێ بەڕێوەكوردستانەوەرۆژئاوایلەكوردگەلیالیە،لەكرداریشێوەیبەفۆرمۆالسیۆنەئەمگوما،بێ.هەبێ خۆیا،چارەنووسیكردنیدیاریمافی

باشییبەنۆركوردسیتا،رۆژئیاوایلەئەنمیوونەئەمدەبیێ.نەنیاوەتەوەچارەسیەریبیۆهەنگیاوێكیهیی ئێیرا،دەوڵەتییئێسیتاهەتیا.نیییەدیاردەكات پەسەناهاوشێوەفۆرمۆالسیۆنیكوردستا،،رۆژهەاڵتی
وكوردسیتا،بەشیەكانیهەمیوولەكیوردگەلیینێیولەعەقویییەتهەمیا،.نیییەداالیەنێیكهیی لەگەڵتیدوژمناییهویسیتیودەكیاتخیۆیسرووشیتییەكانیمیافەداوایتەنییاوتەنییاكوردگەلیكەببینرێ 

كۆمەڵگییایویسییتیئەمەبەاڵمهەیە،هەرێییمدەوڵەتەكییانیبەرامییبەرلەكوردیییا،كێشییەیبەكارهێنییانیویسییتیدەرەكییەكییا،،الیەنەكەناكرێیی لییێحاشییایئەمە.هەیەكوردسییتا،رۆژهەاڵتیییلەبەتییایبەت
دواتییروهێنییاوەكییاربەكوردییەكانیییا،پییارتەوكییوردگەلیییهەرێدییەكییا،الیەنەهەمودەرەكییەكییا،الیەنەهەمكەبینییراوەبییابەتەئەمجییارا،بەادكییوردگەلیییتێكۆشییانیمێییووویلە.نییییەواریکییورده

بەبەسیت پشی بەتەنییاوسیەربەخۆنۆرشیێوەیەكیبەكیوردگەلییتێكۆشانەدائەممێووویلەیەكەمجاریبۆ.كوردگەلیچارەنووسیبەکردبونیا،ڵرایهگویوكردووەپارتییانەوگەللەمخیانەتیا،
دوایییهەتیاواڵتێكییواڵتەئەموگیرینگەنۆرسیاسییقورسیاییەكیكوردسیتا،وكیوردگەلییكەنیییەتێیااگومیانیهیی .كیردووەتێكۆشا،بەدەستینوێوەئایایۆلۆژیایەكیبەچەمكیوخۆیجەوهەریهێزی

.بێی مەن،پێگەیەكییخیاوە،مۆدێی وەكدەتیوانێداهەرێیمئاسیتیلەبەڵكیوونیاداتدەسی لەشیتێكهی نەتەنیاكوردستا،رۆژهەاڵتیلەكوردكێشەیكردنیچارەسەربەئێرا،دەوڵەتی.ئیستراتیویكییە
ئەووكیوردكێشیەیبەسیەبارەتدەوڵەتەئەمنزیكیایەتیبەاڵم.بسیەپێن هەرێدەكەدابەسەرمۆدێ وەكتوركیاكەوتوویدوارژێدیدەیانویس دەرەكییەكا،الیەنە.بەرچاوەلەتوركیارژێدیرەوشیئەمڕۆكە
رانینوێنیهدییاارییپرۆسیهپێشخستنی.بۆتەوەپوچەڵتوركیادەرەكییەكانیوناوخۆییپرۆژەوپیم،هەموو.بۆوەپووچەڵلێیتەواویبەپیمنانەئەمكرد،كوردیگەلیلەسەركەهێرشانەیوقەتڵەعام

سی دهلهکوردسیتا،رۆژئیاوایتبەتایبیهوسیوریاتنیسیبهبیهخیۆیتیحاکدییهواویتیهبهتور دەوڵەتی.ڵداناسهتورکیایوڵەتیدهمانەوەیچارهبێراستیااله،"ئوجاال،عەباواڵ"رێزبهڵگهلهپهدهبه
وئیهرۆژئیاواکیوردانیرخودانیبیهالمبیهر ،بگیهڤتیهکوردسیتا،رۆژئیاوایوسیوریاتنیسیبهبیهخشییوهبهپێیا،کا،هێومونیکیههێیزهکیهرێفورماسییۆنێ بنەمیایرسیهلیهکیهداوڵحهنوریناچهرهه.داوه

هاوکیاریبیه . .پیکیهچاالکوانهژنیهسێتیروری.دائەنجامی. . .پرانیبهرێوهبهتیرۆریکورد،تیوایهتهنهیپرۆسهمدهربهلهبێرێگریوهئهبۆبەناچاروووهکردهڵپوچهکانیتورکهیسیناریۆیه
تیور دەوڵەتییبنەمیادالیه.وهکردهدائیدرالیکانیدیاارهبهرێگایکی الیهلهتورکیادەوڵەتی.رامانهوسرن داجێگایبوارهملهکاپتالیستییمۆدرنیتهکانیوهتهنه-توڵهدهساپۆرتیوفەڕانسهولتیده
بیۆگرینی رههیهنگریسیه وهدامیابنیهلیهکیهتامپۆنیهرێدیهههوئه.سووریایهلهتامپۆ،رێدێکیههکردنیسانوی ئه،یهههداکهناوچهلهخشیوهبهپێئامریکاکهرۆلێ تنیسبهبهتیسئولیهمه یه

وکیوردا،یقینهراسیتههێیزیگرتنیینادییاه گرتنیهنهروهنجامئیهوئیههوکیاری.گرتووهنیهروهنجامیئیهئیسیتاتاهیهاڵمبیه.ییهگهپهیهر ڤگهتهو. . .پناوبردنیلهبۆدێ ژمارئهبهتور دەوڵەتی
بتوانێداداهاتوولهیوهئهبۆدایهرسهلهرۆژئاوایداگیرکردنیسیناریۆی ساسهئهوئهرسهله،تهقهسهکییهوهخوێنانهباشووربۆکا،تورکهیوهخوێنانه.تورکیایهدەوڵەتییرستانهپهوهتهنهلۆژیکی
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یا،وهبۆنیهنزیی ونیاکر د بیهدانیاولیهیا،قینهراسیتهریسیهچارهکیییهئیرادههیی کا،تورکیهمخیاب .بهێنییکاریبهکا،رۆژئاواییهتهولهودهئامریکاڵگهلهئیرا،پرسیررانبهبهلهئاوانتاژێ  وه

روهسیویمتهکیوردا،بتیوان کیههییوایوبه.داوهپیرهپهکانیربانیهسهئوپراسیونهووهوهکردوتهچرترکانیا،ئاسدانییههێرشه.جیاوانترهنور . .پبهررانبهبهلهئوجاال،عەباواڵڵگهلهدیااردوای
 !وهبشکێنهداخۆیا،ونایرژهبهلهدایهئارالهراس ناوهالتیرۆژههتنیسبهبهتانهدیزاێنێکیکهداقۆناغهملهمیووییهاڵبهوئهوبگر،
یرهبیه وه،ییهههداتورکییاخیوینیاوکیانیهێزهنێیوا،لیهکیهپارادوکسیێ ویکهشیۆڤنییهوعیهنهلیهرمنیهفنیاامێتالیزمیپێیاانیرهپهکهیکهسیاسیهرکهئهوتور دەوڵەتیرۆلێگرتنیرچاولەبهبه
هیێ بیهکوردستا،رۆژئاوایوباکوورتنیسبهبهتتایبهبهئارامیدیپوۆماسیکردنیپراکتیزهوناهمایهکیئاشتیهئاسویردوغا،ئهپێاانیشهوگهدادپارتیررانبهبهلهپهههمهوپهههجهرستیپهوهتهنه

تتایبیهبیهورۆژئیاوالیهکیهدادهوڵحیهوکیادهیرسیهخیۆیداکیهناوچهلیهئاڵتێرنیاتی سیتاتووی وهئییرا،دانیاوهملیه.بێدهقامگیرناسهوئالۆنکیداهاتویهتورکیاداهاتویوناکر دیبهشێوانێ 
بیۆکیادهتسیاسیهولیهمعامهساسیهئهوئیهرسیهلیهوێشیتووهگهتورکییاکانیکێشیهراسیتیلیهبیا ئییرا،چونکه.ربگر وهجیها،نلهێزەکەیواڵته8ومودرنیتهلهخۆینو رۆلێوووهبێتهنزێ ئامریکا
 .داکهناوچهلهخۆیتیداریهالتسهدهیوهمانه
هەر.ناوەڕاسیتەرۆژهەاڵتییپرسیەکانیبنەڕەتیتیری وسیەرەکیتری لەیەکێی دابەشیکراوەناوەڕاستاارۆژهەاڵتیسەرەکیواڵتیچوارلەسەرکەئەوەیهۆیبەکوردپرسیکەدێندەوەوەبیرئەوەکۆتاییاالە

رێچییارە، باشیتریمی ڕایبە.دەخوڵقێنێی ئیابووریوسیاسیینیوێیهەوایەکییوکە هاتنەئیاراینەمیینەیودەکیاتەوەهەرێیدەکەدالەبنەڕەتییگۆڕانکیاریکۆمەڵێی بیۆرێگیاپرسیە،ئەوچارەسیەریبیۆیە
الیەنەهەمەچارەسیەریەکیهەبێی ،نیو سینووریکۆمەڵێی دانیانیبەپێویستیکەئەوەیبێبەووەربارێ ئیستاستکردیدهسنوورەکانیلەدەس کەئەوەیبێبەدەتوانێ کەدیدوکراتیکەکۆنفێاڕالیزمی

ژییانیلەبەردەمدەرگیاهاوکیات.ئیاراوەدێنێیتەکیوردا،سیاسییخۆبەییانکردنینەمیینەیکەسیەرەکییەشیەرتێکیدیدوکراتیی ،پرەنسییپێکیوە دێسیێنتڕالیزمهێنیانیبەکیارلێیرەدا.پێشبخاتکوردپرسیبۆ
میافەبتوانێی کەحقیوقییە-سیاسییسیتاتوویەکیبەدانپێیاانا،بنەڕەتیچارەسەریتەنها.دەکاتسانئانەری وبەلوچعەرەب،وە گەالنیپرسیچارەسەرینەمینەیودەکاتەوەگەال،برایانەیوهاوبە 

.بکاتگارانتیکوردا،دیدوکراتیکەکانی
2177یئاوریوی5
یرۆژوشرۆقهناینووچهناوه:رچاوسه
 

                       
 

 مەالنادەئیبراهیم
 

لەسیەرقسیەی"عەرەبیینیشیتدانینیاو"ناعەرەبیپێکهاتەکانیپرسیبەعسەوە،دامەنرانانیلەهەربووپرۆسەیەكعێرا ،لەکوردجینۆسیادیپرۆسەی
وئێسییتالەسییەرگەورە،مەترسیییەکیکەمایەتیییانەوپێکهییاتەئەوکەلەوەیبییێجگە.دەبەسییترایەوەکۆلۆنیییالیزمەوەسییتارتیویەتیوخواسیی بەودەکییرا

بیۆئەوتۆییا،چارەسیەرێکیهی لەوەبێجگە.تێبکۆش عەرەبنەتەوەیئامانجەکانیخزمەتیلەدەبێ وعەرەبنەتەوەیلەبەشێک یاعەرەب،ئایناەی
میکییانیزمیبەڕۆشیینبیرکردنیا،وجیییاواننییاوچەیبەسییەردابەشییکردنیا،وپەرتوباڵوکردنیییا،وئیرادەکردنیییا،بییێپرۆسییەیبییۆیە.پێنەبییووناعەرەبەکییا،

ییابکیاتبانگەشیەئەوەی"داهاتووە٧٧مادەیلەبەعساای٧٤٩١دەستوریلەتەنانەتناعەرەبەکا،،بۆبەع،تێروانینیلەبووبنەڕەتیبەشێكیجیاوان،
بییۆبییکە،کیۆچداگیرکاریییانەمەبەسییتێکیبەکەئەوانە هەمیوووەدەردەنرێیی ،عەرەبییینیشیتدانیلەعەرەب،دژیلەرەگەنیپێکهییاتەیەکیڕیییزیبچێیتە

 .دەکرالەسەرکاریدەوڵەتااوحیزبئاستەکانیهەمووسەرلەجینۆسایاجۆرەبەم".عەرەبنیشتدانی
هێشیتاچیونکەبپێکێی ،ئامانجەکیانیئەوەیبیۆمیابوو،بەعی،لەبەردەمدییکەهەنگیاوینۆرهێشیتانەبووبێی ،هەمیوویلەوانەیەجینۆسیایاە،پرۆسیەیجێبەجێکردنییلیوتکەیوتروپكئەنفال،شااڵوەکانی
لەبەیی گشیتیەوەخواسیتیونمیا،ونەویلەڕووییەکگرتیووقەوارەیەکییوەکیوکیوردنەیتوانیبیووهێشیتابکوژێی ،کیوردداخەڵکییدەروونییودڵلەڕنگیاریوئیانادیوبەڕەنگاربوونەوەئیرادەیبوونەیتوانی
کە.نیییەهەمییوویبەاڵمئامانجەکییا،،بەگەیشییت لییوتکەیلەبەشییێکەئەنفییالشییااڵوەکانیدڵنیییاییەوەبەبییۆیەبەرێیی ،

ولەبیرکییرد،بییۆیە.بگەیەنێیی ئاکییامبەپرۆسییەکەبتوانێیی ئەوەیبییۆنەبییوودرێییوتەمەنیییهێنییاەبەعیی،خۆشییبەختانە
لەوکتییوپڕڕووداوێکیییدەکییاتەئەنفییالشییاالوەکانیدەدا،ئەنجییامیبەعیی،کەسیاسییەتەیئەوهەمییووخسییتنیپشییتگو 

ئەسیتەمەنەکیرێ بیا ئەنفیالشیااڵوەکانیلەبەرقۆناغەکیانیتا.دەسەنێتەوەلێماناکانیودادەماڵێ ڕەگوڕیشەکانی
بیۆبیزانی ئەسیتەمەنەکرێ ئامانجەکانیبۆلێکاانەوەوشێنەکرێتەوەڕاگواست پرۆسەیتاتێبگەی ،ئەنفاللەبتوانی 
چیوونەکوردیەکیا،حییزبەچیونکەدەڵیێ .هەڵەبجەشیەوەبەدەکە،ئەنفیاللەبا ساویوکانەخەڵكێك!ڕوودەداتئەنفال
.دەگرێی سیەرجینۆسیایاەوەپرۆسیەیخیودیبەنەنانیینەوەلەتێیڕوانینەئەمبەاڵمکیرا،کیدیابیارا،بیۆیەهەڵەبیجەناو

 .نابێ دروس جینۆسایاکارداستراتیویەتیلەدرێوخایە،هۆکاریبێوڕەهەنابێپرۆسەیەكهی چونکە
پرۆسیەی٧٤٩١لەدەسیتەاڵتبیۆبەعی،هیاتنیلەگەڵئاشیکرایە،کوردستا،باشووریلەکوردخەڵكینۆربەیالیئەوەی

بەعسییەوە،لەالیە،کییوردبییارودۆخیتەواویخوێنییانەوەیودەسنیشییناکردنیا،بەسییەرەتادەکییات،پییێدەسیی ڕاگواسییت 
نیاوچەیعەرەبەکیا،شییعەبەڵکیوبەغیاالەنەبیوو،شییعەفەیوییکیوردیتەنهیاکەئاشیکرایەئەوە.لێکیاانەوەیەوبیرکیردنەوەئەوبیۆگیرنگەبەڵگەیەکییوگرنی بەشیێكیفەیویەکیا،کوردەکردنیدەستکاری
 دوایئینجا.نەدەکرا،قبوڵبەع،بۆوهە،تایبەتدەنایا،کۆمەڵێكپێکهاتەیەک چونکەشااڵوە،ئەوبەرکەوتنەفەیویەکا،کوردەتەنهابەاڵمدەژیا،،بەغااشوێنێکیلەهەموووهەبووبەخۆیا،تایبەت
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لەجینۆسیایادەسیتپێکردنیسیەرەتایوقۆنیا تری ترسنا بۆیە.بێ ئارادالەئێرا،/عێرا جەنگیدەنگوباسیلەوەیبەرڕاگواست ،شااڵویبەرکەوتنەکوردستا،الدێکانیتەواویئەیوولشۆرشیهەرەسی
ونیرەکیانەنۆرکە(العصیرة القیری)هاوچەرخەکیا،کۆمەڵگیابەنیاویجییاوانکۆمەڵگیایەکیلەچەنیانیشتەجێکردنەوەیا،دیلەالیەکیلەالیەك،بووکوردستا،نشینەکانیالد تەواویڕاگواستنیکوردستا،،
جییاوانیلەسیەرنیەتوێوینەوەیە تائێستا.دەبوونەوەڕووبەڕوویئۆردوگایانەئەولەناوخەڵکەئەوکەبارودۆخەیلەوبێجگەئەوە.دانراوەبۆهاوچەرخیشیا،ناویوکراوەدیاریشوێنەکانیا،ستراتیویانە
.ڕاگواست دوایوڕاگواست لەبەرکوردخەڵکیدەروونیبارودۆخی

گەلییییاداگییرکەرکەدۆخەیەئەوچەمیکەلەومەبەسی ،(civilisation offensive)دەبێیتەئینگوییزیبەکەداهێنیاشارسیتانیی(هێرشیکرد،)ییادەسیتارێویچەمکییئێوییا نیۆربێرتبارەیەوە،لەو
وەهیاشارسیتانیەتە،شکسیتیئەمەبنەڕەتیاالەبەاڵمبێنێی ،دەرییا،بیوو،ناشارسیتانیولەدواکەوتی ئەوەیبیۆدەبیاتجییاوانڕێوشیوێنیکۆمەێكبٶپەناژێردەس الیەنی"کردنیبەشارستانی"بۆسەردەس 
وایەپێییبێی هۆکارێیكهەرلەبەرئەقڵیەتێیكدەگرێی ،سیەرڕەگەنپەرسیتەوەودژوارئەقویەتێکییلەچونکەئەخمقیەکانە،بنەماهەمووهەڵوەشانانەوەیوناقانونیەونامرۆڤانەتەواوەتیبەپرۆسەیەك

وسەردەسیتەالیەنییلەبەرژەوەنیایپێکهیاتەیەئەوگیۆڕینیبنەڕەتیاالە.مرۆڤبەبیناکەنەوەلەسەریانەبۆیەدەچ ،لەجڕوجامش ودواکەوتوو،تێناگە،،ژیا،ودونیالەوناشارستانی هێشتاالیەنەئەو
 هەبوو،ڕەسەنەکا،منااڵیهەرچیدا،ئنجامیا،واڵتەئەوڕەسەنیخەڵکیلەدژیئوسترالیالەکۆلۆنیالیزمڕەفتارە جۆرەئەمندوونەی.دەکە،پیادەینامرۆڤانەوبەربەریانەنۆربەجۆرێکی

نیاتوان ناوچیانەلەوکوردەکیا،بەعسییەکا،لەڕوانینییئەوەیبیۆبووپرۆسەیەئەوڕێكدائەنجامیبەع،ئەوەی.بکە،پەروەردەیا،ئەوروپیانەئەتەکێتیوشێوانلەسەرئەوەیمەبەستیبەکۆیانکردنەوە،
 وکرێکیییارودەکە،دەوڵەتکۆششیییەکانیهەوڵلەڕێگیییریچەتەکیییا،وجەردەودنبگەیەنییی ،پیییێخزمەتانەییییا،ئەونیییاتوان ئەوا،وخزمەتگوناریەکیییا،لەدەسیییت دوورەناوچەکیییا،بیییوی ،شارسیییتانیانە

هێییزیمەبەسییتیکەقییانو،،لەدەرچییوا،وهەڵگەراوەکییا،دەگییوت پێیییا،کەلەوەیکییردن پشییتیوانیسییەرەکیسییەرچاوەیەکیناوچییانەئەووایەپێیییکەلەوەیئەوەچیی دەکییوژ،،دەوڵەتفەرمانبەرەکییانی
   .بووپێشدەرگە

شیارکەپێگیانەیوپیردئەوهەمووڕوخانانیکشتوکاڵ،والد ڕەهەنایلەدابڕینیبەلەالیەكکورد،نەتەوەییەکانیسیداسڕینەوەیوجینۆسایاپرۆسەیبناغەیبەدەکرێ نۆرموێیانەئۆردوگائەمدواتر
ئۆردوگایییانەئەم.جەمییاوەرلەبەرگریکییارهێییزیدابڕانیییدی،لەالیەکیییدەبەسیتنەوە،بەیەکەوەالد و

خییوارەوەداخییااڵنەیلەودەتییوانی کەکییرد،بەعیی،سییتراتیویەتیبەگەورەینۆرخزمەتیییکۆمەڵێییك
 :بکەینەوەکورتیا،
بەووبکییییاتکییییوردخێزانیییییهەنارسییییەدا،کییییۆنترۆلیئاسییییانیبەنۆرڕێگییییایەوەلەوتیییوانی:یەکەم

 .دەیەوێ خۆیکەباتبیا،ئاراستەیەوە
ییابەرهەمیبەریەکەیەکییبیۆگیۆڕینیبەرهەمهێینەرەوەیەکەیەکیلەکوردیخێزانیهەنارسەدا،:دووەم

بیوو،،خەرییكهەمەجیۆرپیشیەییکیاریوماڵییاتوکشتوکاڵبەکوردانەخێزانەئەوتەواوی.مشەخۆر
ڕووتییااوڕە جەنجییاڵیوقەڵەبییاڵ کۆمەڵگییایەکیلەچەنییاودابڕێنییرا،سروشییتەئەولەهەمییوولەپییڕ
وسییەربانیەکا،خیوەتگییاگەمییارۆیژێییروڕژێییمپیییاوانیڕاسییتەخۆیچییاودێریژێییرخییرانەکییرا،،قییایم

 .دەبووتونااپشکنینیخاڵیبەبۆچوونیا،ودەرچوو،
ترسییناکەوە،دەروونیییبۆشییاییەکیبکەوێییتەکییوردتییاکیکییردواینوێیییانەکۆمەڵگییالەوبێکییاری:سییێیەم
خەڵكیااییادەوەریلەکوشیت دییاردەیتەنانەتنەبوو،،دیاردانەئەوالدێکا،لەبنەڕەتاالەکەکایەوە،دێنەبەرفراوا،نۆربەشێوەیەکیکۆمەاڵیەتیەکا،کێشەوخۆکوشت وژنا،سەربۆدەستارێویلەوێوە

   .نەدەچوو،شوێنەدابەومانگی بەبکوژرابایەناوچەیەكلەکەسێك.بووترئەستەمئاسدا،ڕمانیلە
وەگەڕییا،بەعسیااسیاسیەتیلەخزمەتییوبکیاتییا،"تەجنییا"وخۆییانەوەڕییزیبخیاتە"خەفییفەافیوا "بەنیاوجاشیەکانیمیویشییایلەخەڵیكژمارەینۆرتری توانیڕژێمئۆردوگایانەوەئەولەڕێی:چوارەم
دەییانتوانیوبیوو،کاسیبکاروجوتییارالدێیاالەسیەردەمیئەوانەنۆربەیچیونکەبکیات،کەڵەکەیەکاییاابەسیەرلەکوردسیتانااجیا ژمارەیەیهەمووئەوبتوانێ بوومەحاڵنەبوا،ئۆردوگایانەئەو.بخات
پیشییەیکییردوایییا،نۆرموێکیا،ئۆردوگییابەاڵمبییوو،بەرتەسییکاانۆرلەسینوورێکیجاشییایەتیدیییاردەیکیاتەئەوتییاکەواتە.ڕانەدەگەیشیی لەوانەنۆرژمییارەیەکیبەدەسیتیدەوڵەتهەروەهییابییویەن ،خۆییا،

کیردەنۆرییا،خەلکێکییڕێییەوەلەووکیرانەوەبەعسیەکا،بنکەیئۆردوگایانەئەولەهەمووهەروەها.بێنێ بەکاریا،خۆیا،کیخەڵلەدژیشێوەخراپتری بەدەوڵەتی وببێ دروس بۆڕەواجیجاشایەتی
 .پیاەکرد،سیخوریا،کاریوبەعسی
مەبەسیتیهەڵیبەت.دابەشیکرد،بەسیەرداتەلەڤیزییۆنێکیخێیزانەوهەربیۆیەبەعسیاا،دییایلە"کردنییا،شارسیتانی"بەبیۆهەربەر،گرتنەدیکەیڕێوشوێنیکۆمەڵێكبەع،ئادیۆلۆژیەوە،لەڕووی:پێنجەم
بەخەڵیكبەڕژێیمڕێڕەویەکیانیوفەرمیا،گەیانیانی.سیەددامخۆندایشیکردنەکانیوسیەردا،بەئاشیناکردنیا،.ئاییایۆلۆژیاکەیوبەع،حکومەتیسیاسەتەکانیبەبووخەڵكئاشناکردنیکارەلەوسەرەکی
 .دەستەاڵتبەدژبیروبۆچوونێکیهەرلەدوورخستنەوەیا،وتەلەفیزیۆنیەکا،ننجیرەبەسەرقاڵکردنیا،وخافاڵنانیا،لەئەوەچ .ئاسانی
ووەفیاداریوەکیوهاوبەشییبەهیایژمیارەیەكلەخەڵیکەئەوتیوانیبەمە نشیینەکا،،الد بنەڕەتیەکیانیکیۆمەاڵیەتیەبەهیالەدەرچیوو،بیۆگونجیاووشییاهێمنەیەکییبەبیوو،ئۆردوگایانەئەو:شەشەم

 .کوردستا،خەڵكیتەواوینێوا،لەناکۆکیبەرپاکردنیوبڕی یەکایدەستیودرۆکرد،ولەیەکایخیانەتکرد،بۆداببڕێ نێوانیا،هاوکاریودەستپاکیوڕاستگۆیی
دوایلەالدێییانەیلەونۆرێیك.کیوردەواریکولتیوریوبیناسیانیسروشی ،ئیابووری،لەڕوویکوردسیتا،،الدێکیانیهەالبەهەالکردنییوخیاپورکرد،وتێکیاا،وردبوونەوەیەلێجێگایکەدیخاڵێکی:حەوتەم
خانووەکیا،گۆشی وئێسیكوەکیوپێشیترکەکیراونەتەوە،دروسی پەرتیوباڵووبێسیەروبەرنۆرجۆرێکیبەالدییانەئەونۆربەی.نەماوەپیوەکوردبوونەیا،ڕۆحیوجوانیئەوهیچیا،بیناکراونەتەوەراپەڕی 
 .بفەوتێنێ مێووویەسەرماییەئەونۆریبەشێکیودابڕنێ مێووویەکانیەوەلەڕەهەناەکوردخەڵكیتوانیبەمە .ڕاچووبوو،دەبەریەك
خییۆیخواسییتیوئییارەنووبەیییابشییێوێنێ ،وبپسییێنێ کییوردیکۆمەڵگییاینییاوسییترکتۆریەکانیپەیوەنییایەهەمییووئەوەیبییۆبییوو،داگیییرکەرسییەرەتاییەکانیهەوڵەنۆرەموێکییا،ئۆردوگییاکەتێییاەگەی لەوەدا

 .کاریگەربێدابڕاویلەیەكدوورگەیوگیتۆکۆمەڵێكبەبیانکات.دایڕێوێتەوە
 2177(ئاوریوی)نیسا،71

کا،ریپێنوسهماڵپه:رچاوهسه
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 .موکراسیی کێم دێنێێکیوالریزمی تورکیی لە بەرامبەر دسێ                    
 

 گوناییکرمان 
 

 .بەرایی
 
ئاسی لەکەدەکیادابیی خەڵی بیۆمافەئەوسێکیوالریزم.دەکاجودادەوڵەتلەئایی کەبکر لەبۆتاریفیئایایۆلۆژیێ وەکیدەکر سێکیوالریزمفۆرم،سادەتری لە

نییەدیدوکراسیییبەمانیایگشتیشێوەکیبەسێکیوالریزم.هەیەسەربەخۆییئایی بەرامبەرلەبەاڵمنیە،ئایی دژیسێکیوالریزم.ب ئانادئایینییقوتابخانەیوفەرما،
سیاسیەت،کیۆمەاڵیەتیی،فەرهەنگیینێیوەرۆکیلەخوییاجۆرێکیبەیەکسانییوکۆمەاڵیەتییعەدالەتیتێیانااکەدیدوکراتی ئینستیتیوتهایێکیدامەنرانانیومۆدێرنیزە،بەرەوبێهەنگاوێ دەکر لێ،-
 .بەهرەمەناب لێیهەڤوەاڵتییا،وبکر ئەدائابوورییو

کیۆمەڵگەییکیدامەنرانیانیڕەهەنیایلەئەوەیجیێگەیبەبەاڵم،-بکیادووردەوڵەتاارێتییسیستەمیلەئایی توانیبوو،درووس ٧٤٩٩لەساڵیتورکیاکۆماریدامەنرانایلەگەڵکەتورکییسێکیوالریزمی
السیاییڕێچیکەیبەڵکیوونەبیۆوە،نێزیی ڕەهەنیاەلەوهەرنە عەسیکەرتاریینهنیەتییوتورکییشۆڤێنیزمیکارێگەرێتییلەژێری-بکر بەرقەرارکۆمەاڵیەتییعەدالەتیتێیااکەهەنگاوهەڵێنێیەکسا،

ئیێکە لەنکیۆڵیفەرهەنگە ئەونێولەوبکا،بەرفرەتورکییڕەگەنپەرستانەفەرهەنگیتوانیڕۆژاوایێبەرژەوەناییەکانیپاراستنیبنپەردەیلەوپێشگرت؛ئۆروپایێفەرهەنگیلەوێنەچوویکردنەوەکی
 .بکاجیهانێنەتەوەیکەونارتری لە

 .فەرهەنگی سێکیوالریزم
بیریییچیارچێوەی"خزمەتییبنەمیاگەوەکییئەوەیبیۆهێنیابەکیار"ئیانادهیزری"چەمکییوەکییسیێکیوالریزمیتێرمییهۆلیئیۆ جەییکەبجۆر ،ئینگوستانیینێومەناینووسەرییەکەمجاربۆ،٧١٩٩لەساڵێ

 :دەکاسێکیوالریزمتاریفیجۆرەبەوهۆڵیئۆ کردەوە،باڵویوچاپ٧١٤٩ساڵیلەکە"سێکیوالرئەخمقی"خۆیبەحسەکەیلەپاشا،،.بکا"کۆمەاڵیەتیی
نییە،ئاییندەنیاییوپیۆلیۆگیبەباوەڕییا،کەکەسیانەیەئەوبیۆپتیرودەبیێ،تەواومیرۆڤی لەوپێیاەکادەسی میرۆڤلەوهەیەجیهانەوژیا،بەمپێوەنایکەبەرپرسێتییەوئەر کۆدیسێکیوالریزم"

(٣ومیرۆڤ،[خزمەتکردنیی]بیۆبەردەسیتەحیکدەتێکیینانسی (٩ببیر ،پێشی ەگیۆنەویەژییانیئەممەتێرییالبەکارهێنیانیڕێیگەیلە(٧:دامەنراوەبنەمیاگەسێلەسەرسێکیوالریزم.دەبین ناکامڵوئایی 
چیا کیاریئەوەیبیۆبیار هەول[بەردەوام]کەچیاکەکارێکیئەوە چاکە،ئێستاژیانیچاکەیی-گیر ،یا،بگیر نەنەرلەچاکەبەاڵم،ی-بار ئەنجامچاکەبکر کەوەختێ لەهەرچاکەکارێکی
 ."بار 

بەاڵم،.هەبیێپێشیکەوتیا،بیوارییەکسیا،جیۆرێکیبەکەکیراوەدابنی بۆمافەیا،ئەوئاساییمرۆڤانیتێیااکە"چاکەکاریی"بنەماگەیکەدامەنراو،باوەڕەئەولەسەرسێکیوالریزمسەرەتاییئەدگارەکانی
الیە،لەڕا٧٤٩٩سیاڵیلەکەئیسیممییواڵتێکییوەکیووتورکییا،.دراوەمیانەوەیبەدرێیوەدیدوکراتیی بنچینەیییبنەماگەکیانیحسیێبیلەسەرسێکیوالریزم-لەگەلتورکیا -سێکیوالرڕژێدانیلەنۆرلە

بیۆئەمە.کیردیەئاییندەنیایتاکیانیئانادییوئایینییپێکهاتەکانیدژایەتیی(لەگەڵرێوتنی خوێ )جۆرێ هەمووبەوبوو،تورکیایێدەوڵەتیلەسەروویئەسکەرییئینستیتیوتیکەڕادیکاڵسێکیوالری
 .دیدوکراسییفەرهەنگیلەبووەکەمهێنا،وسێکیوالریزمبنەماگەیلەالدا،خۆی

 .سێکیوالریزمی تورکیی
ژنییانیبەئییانادییئەوەیبییۆڕاکییردژنییانیسەرپۆشیییکردنیییقەدەغەیاسییایتورکیییاپارلەمییانیکەوەختێیی لە

تیایی-بێین بەکیارخۆیا،پێااوەیخودامافەئەوبتان بێئارەنوویا،ژنانێ ئەگەرکاتێ لەبار تورکیایێ
هێییر کەوتیینەتونییایبەنۆرڕادیکییاڵسێکیوالریسییتەکانیوئەسییکەریئینسییتیتیوتیکییرد،کییارەیئەوپارلەمیا،

ئەوەیبیۆهەڤوەاڵتیییا،بەمیا دانەوەی.بیکە،الوانتورکییایێسیێکیوالریزمیدەییانەو ئەوانەکەبەوەیکرد،
وپوییوورالیزمکردنیییبەرفییرەڕەهەنییایوڕەوییی بەڵکییونیییەسییێکیوالریزملەالدا،بێیین بەکییارخویییا،ئییانادیی

الوانسیێکیوالریزمواڵتدەسیتووریلەبەشیێ بکیرێتەشیەریعەتوەختێی لەڕاسیتەئەوە.دیدوکراسیییەفەرهەنگی
کەبکیر ڕەدهەڤوەاڵتیییا،مەفەکیانیتونیایبەکاتێی لەبیێمەترسییااردەکر شیوەهەما،بەبەاڵمدەبێ،

ڕادیکییاڵ،نهنییەتیییحییاڵەتەلەو-بییکە،خۆیییا،ئییایینییوفەرهەنگییییباوەڕەکییانیئەدایئییانادانەنەتییان 
کەسیەقەتە نهنییەتەئەوهەر(.سیەقەتە،نهنیییەتەئەونادەیگشیتیبەدیکتاتۆرەکیا،)دەکیادرووسی "ڕەدکیردنەوەوکەمتەحەمیولیی"فەرهەنگییکە"ڕادیکیاڵسیێکیمریزمی"بۆدەگوانێتەوە"سێکیوالریزم"

 .کردیەحەپ،تورکیزمجەهویوبێباوەڕیی،تر ،سایکویلەناوتورکیاییی-داوەتەو تورکیناسیۆنالیزمیسەراپایڕا،٧٤٩٩لەساڵیتاعوو،وەکوو
بەرامییبەرلەدەهێنییێکیێمچەنییاونیادیدوکراتیکەوناعییادڵەچەنیا"تییورکییعەدلییی-سیاسیی"سیسییتەمیببیین کەجیهییانێبیۆوەبیهێنییانەوەیێکەبۆخییۆیتورکیایێیاسییاییەییی-سیاسیییفەرهەنیگەئەوهەر
 .ئەخمقییەتوانایلەخالییتورکییعەدلیی-سیاسیسیستەمیهەناێ لەبەرهەر."هەقیقییعەدالەتی"

وچەوسیانا،پڕۆسیەیبەڕەوایییئەوەیبیۆهێنیاوەبەکیاریهەمیشیەتیورکییناسییۆنالیزمیسێکیوالریکەبووەبەهانەیی ییکردووەدرووستیتورکییکۆمەاڵیەتیی-سیاسیفەرهەنگیکەکوردۆفۆبیایەیئەو
 .کورستانێکەونارینەتەوەیبوونیلەکرد،نکۆڵی

ودیدوکراتییی بنەمەگەکییانیتەواویلەالدانەبۆخییۆیئەوە کەییی-کییردیتەوەڕەدومەحکییوومدەکییا،یەکسییانیوپوییوورالیزمبانگێشییەیکەلیبڕاڵییییدیدوکراسییییهەمیشییەتییورکییناسیییۆنەلیزمیسییێکیوالری
ئەنیاامێکیببێیتەکەتورکیایێوەرگرتنیهەمبەرلەڕێگریشەوتورکیایێگەشەکردنیلەهەمبەرپێشگربۆتەنهنییەتەوڕەفتارجۆرەئەو.ساالرییمەردوومسێکیوالریزمیفەرهەنگیئۆرگانەکانیالوانکردنی
 .ئۆڕوپایێیەکییەتیی

 عەدالەتییبوارەکانیلەدیدوکراسیفەرهەنگیبنەماگەکانیبتوانیتابباپێش ەیوبپارێز لیبرالسێکیوالریزمیفەرهەنگیگەرەکەبهێبێ،بەدەس خۆیئارمانجەکانیبتانیتورکیائەوەیبۆ
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ئەوکەدەداڕەنی کوردسیتانێبیاکووریلەکیوردگەلییکەلتیووریی-سیاسیییتەسکەرەیوفەرهەن لەڕێزلێنا،وناسانا،لەئەمە کەی-کرد،جێبەجێحاڵەتیبخاتەئابوورییوسیاسی،کۆمەاڵیەتیی،
تەکییامولیڕەهەنییایلەدەتیانیتورکیییایێدیدیوکراتیکیسییێکیمریزمیئەوکییاتەتەنیێ.تۆمییاربکرێ یەکسیا،وهەمییوارتورکییایێدەسییتووریلەوبناسییرێ قیانوونییچییارچێوەینێیولەفەرهەنییگەوتەسیکەرە

 .بکاپەیڕ کۆمەاڵیەتییعەدالەتیخاوە،وسی ی کۆمەڵگەیێکی
ونەتەوەییی،یی-فەرهەنی ناسینامەیوکیۆ،،تی مافەکیانیلەڕیزڵینیا،یاسیایی،ڕەهەنیایئیایی ،ئیانادییمیایا،ئانادیڕادەربڕی ،ئانادییبنەماگەکانیلەسەرسیاسییفەلسەفەیجۆریلەدیدوکراسی
بییەو ئەگەرتورکییابۆهەنا لەبەرهەر.بووەدرووس کەمینەمافەکانیبۆڕێزدانا،ونۆرینەحوکدیی-پووورالیزمبنەمایلەسەردیدوکراسی.دامەنرایەعەسکەرییئینستیتیوتیبەسەرسی یڵییکۆنتڕۆڵی

میووەتێکییوە لەدەسیتوورکوردستانێگەلیمەفەکانیتەواویوببا،پێشیا،وبپارێز سی یوییئانادییسیداکانیودابنێمرۆڤمافەکانیبۆبنەماگەکانیڕێزگەرەکەی-بکاگەشەسی یڵکۆمەڵگەیێکیبۆناو
 .بکاجێگیریا،تور میووەتیلەجودا
کەیی-دەژیتێییااتورکیاکەبگر،نەنەرلەهەقیقەتەئەووبکە،،دوور"ڕووتەتورکایەتییە"لەوخۆیا،گەرەکەتورکیایێسێکیوالریویزمسێکیوالربگر ،پێ لەڕۆنا ئاییناەیێکیڕەهەنایئەوەیبۆ

دەژییی تورکیییالەئەوانەیکەسییەقەتەنهنیییەتەئەوسیەردەمییییی-تییور بەناشییب ونییی تیور هەموویییا،دەژییی تورکیییایێلەئەوانەی-گرتییووەشیەکڵیتییور وکییوردسییەرەکیینەتەوەیدوولەتورکییا
مافەکیانیداوایکەدەداکیوردا،بەمیا شیێوە هەمیا،بەبیکە،،خۆییا،نەتەوایەتیییمافەکیانیلەپارێزگیارییکەدەداتورکیا،بەمیا کەشیێوەبەهەما،ئەوڕۆ،سەردەمی.چووەبەسەرتورک هەموویا،

 .هەیەسیاسیییییاساییڕەوایێتییهەما،کوردستانێ نەتەوەیبۆپێش ەبردنەئەوی-ناسیۆنالیزمەپێش ەبردنیسەردەمیسەردەمئەگەر.بکە،خۆیا،نەتەوایەتیی
 .دیـماهـیک
دوورلەوا،ئێی هەرهەتیابکیر بەرقەراردەوڵەتودیی لەنێیوا،ڕێزمەنیاانەتێگەیشیتنیلەیەکتیریکەشییئەوەیبیۆبیێسیاالرییمەردووموپویورالیزمییگەرەکەمرۆینیییفەلسەفەیێکیوەکیسێکیوالریزم

کردنییتیێکەل.بیکە،پەیخۆییا،ڕەهەنیاییەکیایلەتەنیشی تەنارووسیتدەناانەکیۆمەڵگە،پێشی ەبردنیبیۆئەرکەکانیا،ئەدایلەبەجٶرێ -بکە،خۆیا،یاسایی-سیاسییوکۆمەاڵیەتییکاریلەیەکتر
پێبکیادەسی مرۆڤیایەتییپێش ەبردنیوخرمەتکرد،ڕەهەنایلەکردەبەگەرەگەپیۆکراسیییا،بێسێکیوالریزمچهەرئایایایێ .دەبێکۆمەڵگەبۆدژوارییئەنجامێکیدەوڵەتاارێتییکاریبەئایناارێتیی

 دێنێشکس دەنا-ببێتەواوکۆمەاڵیەتییعەدالەتیتەکامولیلەو
وبهێنیێخاپانیا،سیاسیەتیبەکارهێنیانیلەوانکەبیااهەوڵگەرەکەکێشیوەرە،ئەویەکییەتییلەئەناامێ ببێتەودەربچێئۆروپایێکردنەوەیالساییلەدەیەو بەروواڵەتکەتورکییسێکیوالریزمیبۆ
چیاوەڕێیبەرامیبەری لەیی-بکیایەکسیانییلەقسیە"تورکیایەتیی"فەرهەنگییلەنیاوبەردەوامنیاتوانێتورکییا.ببیاپێش ەکرد،تەحەموولوتێگەیشت لێکترفەرهەنگیپێویستە"خۆیئاییناەیخاتری"بۆ

ئاشیتیەکیتێییااکەبیگەر جییاییچیارەکیدوایبەکەگیرینگەتورکییابۆ.هوشیارترەتورکیایێناماقووڵیسیاسەتەکانیلەکوردستانێمیووەتی.دابنیش "چۆکا،لەدەس "کوردستانێخەڵکیکەبکائەوە
ڕەگەنپەرسیتری دارایلەالیە .بیااخیۆیچەواشیەکارانەیسیاسیەتیبەدرێیوەئۆڕوپیایێدییکەیواڵتیانیوئەمریکیابەرژەوەنیاییەکانیپاراسیتنیپەردەیپش لەنکارتچیایتورکیا.دابدەنر هەمیشەیی
 .بکاوەدۆنی چارەنەخشەڕێگەیودیدوکراسییلەقسەکاریکاتۆریینهنیەتێکیبەلەالیەکیتر-بکالێحاشاباستانییکوردیمیووەتیدەستوورەئەوسێبەریژێرلەکەبێواڵتدەستووری

_______________________________________ 
 :ژێیاەرەکا،
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مرۆریئهماڵپه:رچاوهسه
 

 .کوشتنی ئافرەت بە پاساوی گەڕانەوەی شەرەف                                
 ڤیا،سوێدا،                                                                                                                                           

 
کیراویدییاریمێووویەکییییا،دییاریکراو،کیۆمەڵگەیەکیبەنیییەتیایبەتدییاردەیەکیخێیڵیا،خێزا،شەرەفیگەڕانەوەیوپاراست بیانویبەئافرەتکوشتنیدیاردەی
 .ئەنجاماەدرێ نیاتررێوەیەکیبەدواکەتووەکا،ونەریتیکۆمەڵگەلەئێستاشااسەردەمیلەوجیاوانفۆرمیبەکۆناالەبەڵکوهەبێ ،

کەکارەسیاتبارانەی،بیارودۆخەئەوهۆیبەئەوی ئەنجاماەدرێ ،ئافرەتا،بەرامبەرشەرەفەوەگێڕانەوەیناویبەکەتاوانەی،لەمنییەبەدەرکوردستانی کۆمەڵگەی
شیییەرەفپارێزیئەقڵیەتییییبیییوونیوکۆنەکیییا،دابیییونەریتەرۆڵییییودەوروبەرنەتەوەکیییانیکوتیییوریکیییاریگەریلەبەرهاوکیییاتوهیییاتووەبەسیییەریاامێیییووودرێوایییییبە

 .کۆمەڵگایەئەمتاکەکانیلەبەشێ کردەوەکانیونیه لەسەرئەمانەهەموووکاریگەریەکانی
بەهییۆیواتەکۆمەاڵیەتیەکییا،سیاسیییئییابوریتەکنەلییۆجیپێشییکەوتنەووگۆڕانکییاریمۆدێرنەکییا،کییۆمەڵگەبنەماکییانیبەکۆمەڵگاکەمییا،کییارتێکرانیلەبەرلەمڕۆشییاا
وئیانادبییریئاراسیتەیبەونەریتەکیانەوەداببەپابەنابو،وپارێزگاریباریلەگواستنەوەدایەوگۆڕانکاریدۆخێکیلەکوردستانیکۆمەڵگەیجیهانگیریهۆکارەکانی
پێویسیی وەکییویییا،وناگرێیی وەرپێشییکەوتنەئەمکۆمەڵگاکەمییا،مرۆڤەکییانیلەچینێیی کییۆمەاڵیەتیومێنتییاڵیئاسییتیبەرامییبەردالەتێکشییکاناووە،بەربەسییتەکانیهەمییوووهێنییاوەتەوژمیییکەلیبییراڵ،

 .دەبێ تێپەڕپیایااگەردوو،کەیەکانەیدوایلەیە پێشکەتنەئەووجیهانیەبارودۆخەئەوڕوویبەنەکراوەتەوە
هەژمیوونیکەوایکیردووە،وئیافرەتداوەتەهۆشییاریترنییائاراسیتەیەدابەمئافرەتیانی رێکخراوەکیانیکردنیکارئاشناکردووەوهەمەالیەنەکانیا،مافەبەئافرەتانیشیگۆڕانکاریانەئەمکاریگەریبێگوما،

 .بکاتئاراستەخۆیژیانیئانادمرۆڤێکیوەکوئافرەتلەوەیگرت رێگەبەردەباتەپەناپیاوساالریەئەقڵیەتیئەوهێزە ئەمنەمانیترسیلەونەمێنێجارانیهێزیپیاوساالری
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 .ئابڕوووشەرە کڕینەوەیپاساویبەئافرەتەکوشتنیکەئاس ئەوپەڕیدەگاتەتاتوناوتیویبەکارهێنانیبەردەباتەپەنابۆیە
لەپییاوەسیاڵەیسیەدا،کیۆمەاڵیەتیوئیابووریرەهیایهەژمیونیبەرهەمییکەتاوانەیە،ئەمئەنجاماانیسەرەکیفاکتەریدەگرێ سەرچاوەپیاوساالریەوەئەقڵیەتیلەکەشەرەفپارێزی ،ئەقڵیەتیبوونی

کیوڕوکی منیااڵینێیوا،لەدەکرێ جیاوانیبنەرەتەوەلەهەرچونکەئافرەتکردنەیکۆیوەبەلەمهەیەرۆڵیخێزانی پەروەردەیودەنانێ خۆیموڵکیبەئافرەتپیاولەبەرئەوەیئەمە ،کۆمەڵگەدا
 .دەکاتگەشەودەبێ گەورەمنااڵەکا،گەورەبوونیلەگەڵپەروەردەیە ئەموخێزاناالە
وخێیزا،تیریئافرەتیانیالیدڵەڕاوکیێوتیر درووسیتبوونیهیۆیدەبێیتەودەکیاتتونیاترخێزانیاالەپییاوهەژموونیخێزا،شەرەفیگێڕانەوەیمەبەستیبەکێشراوەبۆنەخشەکوشتنێکیکەتاوانە،ئەم

بنییاتیودەرونییبیاریونیهنییگەشیەیسیەردەکیاتەکیارودەبێی درووسی لەسیەرنێگەتی ییا،کاریگەریدەدە،دەس لەهۆیەوەبەمدایکیا،کەئەوانەیتایبەتیبەمنااڵکەئەوەیوێڕایئەمەکۆمەڵگە
 .دەداتپیشا،باوکیا،ڕۆڵیخراپیمۆدێوێکیهەروەهاکەسێتیا،

تونییاوتیویتییریجۆرەکیانیهەمییووهەروەهییاوتیاوانەلەمکییرد،ڕێگییریئاراسیتەیبەنییاوەگەورەیهەنگییاویهەرێیمحکییومەتیدوایییااسیاڵەیچەنییالەمتییایبەتیبەوکوردسیتا،هەرێدیییلەخۆشیبەختانە
ئەمییانەحکییومەتەوە،کییاریسیاسیییئەجینییااینییاوچییووەتەپرسییەئەمکەشییێوەیە بەئییافرەتدژیبەکارهییاتوو
بەمبەرنەتییوانراوەتەواویبەئەوەتییابەاڵمئییافرەت،بییارودۆخیلەسییەردانییاوەکاردانەوەیییا،وئیجییابی هەنگییاوی
هەیەتییاکەوەکییۆمەاڵیەتیژییینگەیبەپەیوەنییایوهەیەقییوڵیڕیشییەیوڕە دیییاردەکەچییونکە.بگیرێیی ،تییاوانە
ئاراسیتەکردەوەکیانیودەکە،درووسی ەکیانیبۆچونوبییرکەمرۆڤەژینگەیئەوەوژینگەکەیەتینادەیمرۆڤچونکە
پەسیتانیژێیرلەتیا هەنیاێکجاروپێوەرەکیا،دییاریکردنیلەسیەرهەیەکیاریگەریکیۆمەڵگەکوتیوریونۆرمدەکە،

 .ئەنجاماەداتتاوانەئەمکۆمەاڵیەتی
نەرمتیرە،کاتێی هەمیوولەخۆییااسیەرەتاییانەیوسروشیتیبیارودۆخیلەمیرۆڤ:)دەڵێ (رۆسۆژا ژا،)هەروەکو

 (.توناڕەووشەڕانیبوونەوەرێکیدەکاتەمرۆڤکەکۆمەڵگەیە،ئەوە
قوربییانینەبینەئافرەتیا،هیچیتییروبگیرێی تیاوانەبەمڕ ئەوەیبییۆبکرێی ئامیادەکییۆمەاڵیەتیژیینگەیپێویسیتە
وبکیرێتەوەمیێجەسیتەیلەشیەرە وبکرێی شیەرە چەمکییبۆلێکاانەوەدووبارەپێویستەشەرەفپارێزیئەقڵیەتی

ئییافرەتی وئافرەتیشییەهیییبەڵکییوپیییاوەوە،بەنییییەتییایبەتشییەرە چییونکەمرۆییەکییا،،بەهییابەببەسییترێتەوە
 .خۆیکردەوەکانیلەبەرپرسەوهەیەخۆیشەرەفی
دییاردەلەوکیوردیکیۆمەڵگەیورەتبکیرێتەوەژنکیوژیکوتیوریتەواویبەهیاتووەئەوەکیاتیدییاردەیە،ئەممەترسییەکانیلەبکیرێتەوەوشییارکیۆمەڵگەوکیۆمەڵگەییپرسیێکیبەبکرێی پرسیەئەمپێویستە
 .ئیرادەخاوە،وئانادئینسانێکیببێتەژ،وداماڵرێ قێزەونە
کیوردی ژنیینابێی بەرقەرارژ،ئیانادیبەبێئانادی گوما،بێودۆستەژیا،وئانادیخوانگەلێکیکەناسراوەبەوەکوردکاتێ هەمووودۆستانەیەمرۆڤوجوا،کوتورێکیخاوەنیکوردیکۆمەڵگەیچونکە
 .بکاتبەرجەستەشایستەییوجوانیبەئانادیەیئەوتوانیویەتیهەمیشە

.شەرەفپارێزیئەقویەتیقوربانینەبێتەئافرەتچیترودیاردەیەئەمدژیدرووستببێ کۆمەاڵیەتیدەنگیەکیکۆتابکاتکوژەکا،ژ،لەنەفرەتکۆمەڵگە،یاساپێ لەبا
 
مرۆریئهماڵپه:رچاوهسه

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

 
 شۆرشێ کۆتایی

 
 الرێبیستێفا،.ئێف
 محەمدەدیکەریم:ئینگویزییەوەلە
 

پارتەکەییاانێیولەئیاگربڕیکوردسیتا،،کرێکیارانیپیارتیرێیبەریئۆجاال،عەباوڵاڵ[و.کراوەتەوەباڵونەورۆندووەمیهەفتەیلەراپۆرتەئەم]رابردووهەفتەی
وبەهێیز–کیوژراوەتێیااکەسیی٩٤٤٤٤نزیکییدەگیوتر کە–شۆرشیێ ئەوە،پیێ .راگەیانیاتورکییایە،دەوڵەتییدژیلەتێکۆشیا،خەرێکیدەیەیەسێنزیکیکە

لەبەاڵم.کیردووەبەهێزتیریPKKوداوەکیوردیناسییۆنالیزمیبەگەشیەیتەنهیابیزووتنەوەیەئەوبردنیینێیولەبیۆئانکاراهەوڵەکانی.بەرچاودەهاتەپتەو
 .روونترەدەنێ،هەنگاوکۆتاییبەرەوشۆر کەئەوەیئاسۆیئامادەیە،کێشەکا،بەئاشتیانەهێنانێکیکۆتاییبۆئۆجاال،کەبەرچاودێتەوەهائێستادا

.خوڵقانابووئاشتیبۆلەباریا،وگونجاوکەشێکیوبوو،ئارادالەپێشاالەهۆکارچەنای .ئاواوەهاتەگونجاوداکاتێکیلەئۆجاال،راگەیەناراوەکەی
وهیاتووەپیێکۆتیاییومیردووەنەنی ،ونەبیربەشۆرشیەبەوهێنیا،کۆتیاییبیۆهەوڵیاا،کەنیابەوەدادانییا،تورکییاگشیتییراینۆربەیو(AKP)دەسیەاڵتاارگەشەپێاانیوعەداڵەتپارتییەکەم،
 .بااتکوردکێشەیبۆسیاسیچارەسەرێکیدۆنینەوەیبۆنیاترپێااگرانەیهەوڵێکیدەبێدەوڵەت
 خولیداهاتووساڵیکەکاتێ ئەردۆغا،(AKP)پرۆگرامیوپەیرەوپێیبە.هەیەئەردۆغانەوەتەیبرەجەبوەنیرا،سەرۆ نێاەخوانییەکانیبەنزیکینۆورپێوەناییەکیکوردستا،پرسیدووهەم،

 



 37:   ژماره                                                                                                                        
     Page : 9   April   : 2013 /کوردیی2377 ڕیمهبانه9:یرهالپه                                                                                      

 
 

یەکەمدەبێیتەئەوبیبیاتەوە،ئەگەر.کیردووەپیێدەسی سیەرکۆماریبیۆبەرینییوبەرچیاوهەوڵێکییئەردۆغیا،ئەوە،باتیلە.وەنیرا،سەرۆ بەببێتەوەدیکەجارێکیبۆناتوانێبێ پێکۆتاییدووهەمی
سیەدواتە،2127سیاڵیتیاتورکییاسیاسیەتەکانیبەچوارچێیوەدا،بۆدەرفەتێ وسیاسییەکانیچاالکییەبۆچەترێ هەروەهاهەڵبوێردراوە،خەڵ راستەوخۆیدەنگیبەکەتورکیادامێووویلەسەرکۆمار
 .دەبێ تورکیا،کۆماریدامەنرانیساڵەی
بیۆرووخسیتۆتەتورکییابنەرەتییییاسیایدارشیتنەوەیلەنیو سیەربیۆخیۆیئامیانجیروو،بەشیێوەیەکیئەردۆغا،بۆیەهەر.رواڵەتییەنیاترپۆستێکیسەرکۆماریئێستادالەکەئەوەیە،کێشەکا،لەیەکێ
گیۆرانەئەوبیۆ.نییەپەرلەماناالەگۆرانێ وەهاکردنیدرووس بۆپیویستەیدەنگەرێوەئەوAKP.بکاتەوەکەمتروەنیرا،سەرۆ دەسەاڵتیوبەهێزتربەرێوەبەرییپێگەیەکیبکاتەسەرکۆماریئەوەی

بنەرەتییاایاسیایبەچاوپێااخشیانانەوەبیۆبەڵێنییوPKKلەگەڵئاشیتی.پەرلەمانیاالەکورسیە77خاوەنیکەە(BDP)دیدوکراسیوئاشتیپارتیکوردا،،الیەنگریپارتیپشتیوانییبەپێویستی
بیۆئەردۆغیا،راسیتیاالە.بکیاتدەسیتەبەرئەردۆغیا،حکیومەتیلەدیدوکراسییوئاشتیپارتیپشتگیریدەتوانێتورکیا،لەبوو،هاوواڵتیپێناسەیکردنیبەرباڵووکوردەکا،بۆنیاترکولتوورییمافیبۆ

لەنیو بنەرەتییییاسیایەکیوایەپێییا،کەترسیاناووەتورکیانیئەونۆربەیئاسیۆیەئەوبەاڵم،.دەبیێکوردەکیا،لەگەڵگەورەسیەودایەکیوسیاتبەپێویسیتیدەیەو ،سیەرکۆمارییەیئەوکردنییدرووس 
 .دەکاتخۆ ستەمکاریبوونیدرووس بۆرێگەئەوە ودەکاتەوەچرکەسێکاادەستیلەپێویس لەنیادەدەسەاڵتێکیرەوتەدا،ئەمدرێوەی
لە.PKKشۆرشییبەهێنیا،کۆتیاییبیۆئۆجیاال،هەوڵیاانیورۆڵبەسیەبارەتAKPنیاوکۆڕەکیانیخشیانانەوەیچاوپێیاالەبیریتیەکیردووەنییاترئاشیتییبەگەیشیت دوورمەودایکەکۆتیاییفیاکتەری
ئەویراسیتەوخۆیبیوونیبەشیااریپێویسیتیوتوانیائۆجیاال،کەسیایەتییکارتێکەریی.دانیناانیکوردی711رۆژمانگرت لەخواردنینیاترلە73دا،ئۆجاال،یارمەتیبەکۆتاییهاتنی2172نۆڤەمبری

بەئۆجیاال،لەگەڵسیەرەتاییەکا،دانووسیتانەپێکردنییدەسی کەرایگەیانیائەردۆگیا،-ئۆجیاال،نێوانگیرییدوایمانگێ -کاتێ نەبوونەکراوچاوەروا،ئەوەکەواتە.رووخستەئاشتیااپرۆژەیەکیهەرلە
ئۆجیاال،وئەو.دەبیاتبەرێیوەوتووێوەکیا،-ئەردۆغیا،متدیانەیجیێگەیکەسییوتورکییاهەواڵگریییدەنگیایبەرپرسیی-فییاا،هاکیا،تورکییاوە،الیە،لە.یەPKKشۆرشییبەهێنیا،کۆتاییئامانجی

 .کردووەئاشتیرێکەوتنیبۆستراتیوێ رێگایەکینەخشەئارایهێنانەلەسەرفۆکووسیا،
کوردەکیا،گیرووپەنۆربەی.بکاتسانکێشەهەناێ دەتوانێگشتیلێبوردنیپرسیاریندوونەبۆ.باە،تێ ئاشتیرەوتیدەتوان پر چەنای .کۆتاییەوەرێککەوتنیلەدوورەنۆرهێشتائاشتیکەدیارە
PKKشۆرشیگێرانیتورکییا،خەڵکییلەبەرچیاوبەشیێکیبیروایبەبەاڵمدەرکیر ،PKKخەباتکیارانیبیۆگشیتیلێبیوردنیرێککەوتنێی ،هەرلەبەشێ وە کەدەکە،پێااگری–ئۆجاالنی خودیو_

 .بڕیارێک وەهادژیتونایبەنۆروتیرۆریست 
نەتەوەیییبیا،تەڤگەرێکییبەبیووەرێکخیراوەئەو.نیییەئەومنااڵیدیکەچیرێکخراوەکەیبەاڵمهەبێ،تورکیادایPKKناولەگەورەیکاریگەریلەوانەیەوبو ئاشتیلەوانەیەئۆجاال،ئەوە،سەرەڕای

ئاشیتیرێکەوتنییکردنییپشتگیریبۆPKKلەبەرچاوبەشێکیبتوانێئۆجاال،ئەگەرتەنانەت.نی (ئۆجاال،)ئەوکۆنترۆڵیژێرلەئەمانەهەموو.ناوچەکەداهەموولەپۆوەوتا،ورایەڵەکۆمەڵێ بە
لەخۆیییا،بیۆداهیاتووییە هیی PKKفەرمانیاەرانیلەبەشیێ ئەمیانە،هەمیوودوایلە.نەبێی چەکەکانیییا،دانیانیبیۆمەیوێکییا،سەرسیەختەکا،ناسیۆنالیسیتەگیرووپەلەبەشیێ لەوانەیەبیاات،هیا،

 .نابین چەکااریخەباتیدەرەوەی
سینووریدرێوایییلەکوردنشیی نۆریینەشیاری5لەئەسەدبەشاردەوڵەتیچەکاارەکانیهێزەکشانەوەیدا،2172جووالیلەسووریا،لە.کردووەئاڵۆنترئاشتیا،دانووستانەکانیناوچەکە ئاڵووگۆرەکانی

کەسییاناییەیوخێراییییئەو.کییردەوەپییڕیخێراییییبە-هەیەPKKلەگەڵنزیکیییپێوەنییاییەکیکە–(PYD)دێدوکراتییی یەکیەتییییپییارتیکەکییردسییانسیاسیییبۆشییاییەکیتورکیییادا،وسییووریانێییوا،
(PYD)ئەوەیبیۆکردبێ پاشەکشەیهاوئاهەن شێوەیبەلەوانەیەئەسەدکەکردسانتورکیاالیگومانەیئەوبکات،کۆنترۆڵناوچانەئەوتوانیPKKسیوننەینۆریینەئۆپۆنیسییۆنیوتورکییادژیلە

ئەوەیهەرەشیەیتورکییا.تورکیاچەکاارەکانیهێزەوخا دژیلەPKKهێرشەکانیبۆبناغەیە ببێتە(PYD)دەسەاڵتیژێرناوچەیکەنیگەران لەوەتورکیابەرپرسانیئێستا.بکاتهێزبەسووریا
 .بستێنێ تەشەنەخێراییبەدەتوانێچەشنەلەومودمنێیەکیچەشنەهەرودەبێ چەکااریدەستێوەردانیچەشنەدالەوهێرشیئەگەریلەکەکردووە

هەرکیاترابیردوودالە.دەبیردر بەرێیوە(PKK)لەباڵێکەکەەوە(PJAK)کوردستا،ئانادیژیانیپارتیلەالیە،تەڤگەرەئەو.رووبەرووەکوردشٶرشگێرانیلەگەڵدەوڵەتتورکیا،هاوشێوەیئێرا،،لە
کیزیلەروویسیووریاوەهۆیبەواڵتدووپێوەناییبەاڵم.گۆریوەتەوەPKKوPJAKهێرشەکانیدژیلەبەربەرەکانێبۆنانیاریا،وکردووەهاوئاهەن چاالکییەکانیا،ئێرا،وتورکیابووبێپێویس 
ئێیرا،تورکییا،دەسیەاڵتاارانیوتەکانیپێیبەئەوە،سەرەرای.کردووەسنووردارPKKهێرشەکانیدژیلەبەربەرەکانێبۆتورکیایتواناکانیئەمە هەروهاوبەشیا،هاوکاریالوانییهۆیبۆتەوناوە

سیەرخسیتنەگوشیاربیۆکارتەکیانیتیری سیەرەکیلەیەکێی ئێیرا،چیونکەهەیە،PKKشۆرشییبەهیات کۆتاییئەگەریلەکەمینۆربەرژەوەناییەکیئێرا،.کردووەPKKلەشاراوەپشتگریبەدەستی
 .دەداتدەس لەتورکیە
بیۆیەهەرودەبێنییئێیرا،دەسیتیبیووکەڵەیەکیوە میالیکیتورکییا.بەغاالەمالیکیدەوڵەتیلەگەڵئانکاراپێوەناییەکانیبوونیخراپلەگەڵهاوکاتەPKKبەسەبارەتئێرا،سیاسییەیگۆڕانەئەو
دامەنراوەبەسیەرخیۆیکیۆنترۆڵیکردنییپیتەوبەدوایبەردەوامییبەمیالیکیهەڵبیواردنەوەدوایلە.کردعەالوی،ئەیادمالیکی،دژبەرەکەیلەپشتگیریعێرا ،لە2171ئاداریپەرلەمانییهەڵبواردنیلە

تیایفیمودمنێییهیۆیببێیتەکیردەوانەئەمکەدەترسی لەوەتورکەکیا،.کیردۆتەوەبەرتەسی کوردەکانیوسۆننەکارتێکەرییورۆڵوبووەهەواڵگرییەوەدەنگاکانیوپۆلی،تایبەتبەعێرا ،سیاسییەکانی
بیۆوتیووێوویسیتیوهییواپەرەسەنانانە،ئەو.بگە،سەربەخۆییبەتەواویبەعێرا باکووریلەکوردەکا،وعێرا هەڵوەشانەوەیلێ هۆیببێتەلەوانەیەوهەژاناعێراقی2113تا2117سااڵنیلەکە

 .دەکە،نیاترPKKشۆرشیبەهێنا،کۆتایی
تورکییا،97-7991لەکەنیااوشیەڕیروودانیلەدوای.بووەعێرا باکووریلە(KRG)کوردستا،هەرێدیحکوومەتیلەگەڵتورکیالەگەشەیرووپێوەناییداوە،روویکەستراتوێ گۆرانیگرینگتری بەاڵم
سینوورەکانیلەکیوردیسیەبەخۆیدەوڵەتێکییهیاتنیپێی ودەداتحکیوومەتەبەوشیەرعییەتپێوەناییەئەوکەئەوەیترسیلەهەبێ ،کوردستا،هەرێدیحکوومەتیلەگەڵفەرمییپیوەنایینەبووئامادە

بەنزیی .گرێیاراوەپیێکەوەبەرچیاوبەشیێوەیەکیئابوورییەکەییا،ئەوەییکەسیەرەتا.هەیەهاوبەشییا،بەرژەوەنیاییکەناوەبەوەدادانیا،هەردووالوە2119ساڵیلەبەالم.دەکاتخێراترتورکیاباشووری
لەهەورەهییاوبیناسییانیکەرتیییلەنۆربەیییا،)عێییرا بییاکووریلەئیسییتاتییورکیکۆمپانیییای7211بەنزییی .هێنییراوەبەرهەمتورکیییالەکوردسییتا،هەرێدیییحکییوومەتیلەفرۆشییراوەکا،کەلیووپەلەی01%

 .دەکە،کار(نەوتاادەرهێنانی
هەرێدییحکیوومەتیلەخیاونەوتیراستەوخۆشێوەیبەبریاریاابەغاا،دژایەتییسەرەرایدا2172جووالیلەئەردۆغا،حکومەتی.هەردووالیەپێوەناییەکانیبوونیبا هۆکارەکانیلەدیکەیەکێکیونە،

 بەدوایئانکاراپێشتر.بەردەوامەعێرا ،باکووریلەکوردەکا،دەسەاڵتیژێرکوردستانیرێگایلەراستەوخۆنەوتبۆرییدوووگانبۆرییەکیراکێشانیبۆوتوێوەکا،وبکاتهاوردەکوردستانەوە
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پێکهێنیانیبیۆکوردسیتا،هەرێدییحکوومەتیدەتوانێنەوتکەئەوەیترسیلەبەربگر ،کوردستانەوەهەرێدیحکوومەتیالیە،لەونەسەرچاوەکانیراستەوخۆیکۆنترۆڵیپێشیناوچەیەلەوکەبووئەوەوە
بیاکووریلەPKKپێگەکیانیکردنییسیەرکوتبیۆکوردسیتا،هەرێدییحکیوومەتیبۆپاڵنەرێ وە ونەدابەشیلەکرد،هاوکاریلەهیوادارەتورکیائێستادالەبەاڵم.بکاتبەهێزترسەربەخۆ،دەوڵەتێکی
.وەرگر کەڵ عێرا ،
ئەمیانە،سیەرەڕای.خۆیانیاا،سیەرەتاییقۆناغەکیانیلەهێشیتاوتووێوەکا،.نییەروو،نۆربێ،PKKدڵخوانیکەئاشتیرێکەوتنێکیئاسۆیهێشتاناوچەییانەدا،وناوخۆییئاڵووگۆرەئەمهەموولەگەڵ
والدەبە،نێوەراسی رۆژهەاڵتییتەنیاهییبەربەسیتیگرینگتیری سیەربکەو،،ئەوا،ئەگەر.ئاوارەهاتۆتەPKKشۆرشیبەهێنا،کۆتاییبۆرابردوودادەیەیچەنالەکەهەوڵەگرینگتری وتووێوانەئەم
ئەمهیۆیبەنێیونەتەوەییکیۆمەڵگەی.بگێڕێی ناوەراسی ،رۆژهەاڵتییلەنییاتررۆڵیییادەداتتورکیابەنیاترهێزێکیهەروەهاشۆرشەبەوهێنا،کۆتایی.تورکیالەدیدوکراسیسەقامگیرییهۆکاریدبنە

 .نییەدیاروروو،نۆری ئاشتیئاسۆیئێستادالەهەرچەناەبکات،وتوێوەکا،پشتگیرییدەبێپێارائاماژەیکەهۆکارانەی
 

   خوازیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کورتەباسێک لەسەر ڕەمزی سەرکەوتنی بیری سەربەخۆیی  
 
 ئاوەکامرا،ئەمی .د 
 (گەاڵلەیمەسەلە)
 

وسیەربەخۆ،ڕووخیانیدەوڵەتییوسیەرهەڵاانیچەنیای واڵتییتیانەوبویوکیسوسیالیسیتییلەڕۆژهەاڵتییئوروپیاڕووداوەکانیپا ڕووخانییەکێتییسیۆڤییەتیی
 کوردستا،،سەربەخۆیباشوریوپێکهاتنیدەوڵەتینیوەبەعسیسوسیالیستیعێرا 

وقەیرانیینەتەوەییییبوویی لەئوروپییاییەکگرتییوودا،تەیدییوروباشییوریسیودا،،ویسییتییسیەربەخۆییلەکاتالۆنیییایئیسییپانیاپێکهیاتنیدەوڵەتیییدیدیوکراتیکی
فوسیتی بیۆپێکهێنیانیدەوڵەتێکییسیەربەخۆوبوونەوەیپەیتیاپەیتیایهەروەهاقەبوڵیڕێفراناۆمبۆسیەربەخۆییسیکاتوەنالەالیە،دەوڵەتییئینگویسیەوە،نزیی 

لەمبیارودۆخەدائەمپرسییارەدێیتەپیێ کەئەرکییئەوانەیکەلەخەمییپچڕانیانیتەوقییکیۆیوەتینەتەوەیییکیورددا،و.وسیەرن ڕاکیێ کیردووەوگۆڕێکیگەورەکۆمەڵگیایجیهیانیتووشییئیاڵ…هتیا
یەکانیداکەبەشیێ لەروونیاکبیرا،ونۆربەیحییزبەسیاسییییەسیاسییییە لەنێیوئەمگێیواوەنالەبیارەوردودامەنرانانیکیانیسیەربەخۆییکوردسیتان چییتێکۆشەریرێگایرنگارییوبەدەوڵەتبوونیک

سییەلەیکییوردلەچوارچێییووەیئێییرا،کەوتییوو،،ئەرکیییسییەرەکییکییوردیکییوردلەپییا کۆمییاریکوردسییتانەوە،سییتراتیوییکۆمییاروبزووتنەوەکییانیپییێ کۆماریییا،وەالنییاووبەدوایچارەسییەرکردنیمە
،ئاییادانییدروشیدیسیەربەخۆییبەتەنییاییدەتیوانیببییتەهیۆیکیۆکردنەوەیخەڵکییئاسیایی.یەوەوپێویستەلەمپێناوەدابەچمکانیزمێکەوەبێتەنێیوگۆرەپیانیخەبیاتیسیاسییییەخوانچیسەربەخۆیی

داخیۆیبەاڵمپیێ هەرشیتێ پێویسیتەنەتەوەخیوانیکیوردلەپیوەییەکەم.ناەواریڕۆژهەاڵتیکوردستا،بۆوەدیهێنانیئەمئامانجە ئەمانەپرسییارگەلێک کەپێویسیتەواڵمییا،بیارێتەوەڕوناکبیروخوێ
یانەیڕۆژهەاڵتییوکەسیایەتیی،رێکخیراوەوپاشا،ئەوحیزبدیکەیجوغرافیایسیاسییئێرا،ونەتەەوەکانیپێناسەبکاوسنووریهاوکارییوجیاوانییخۆیبەپێیئامانجیکوردلەگەڵهێزەسەراسەریی

لەڕۆژهەاڵتییی.ەکییکییوردەیەکێیی لەخییاڵەگرینگەکییا،،ڕوونکییردنەوەیسییتراتیوییوئامییانجیسییەر.کییاتەوەدادەبینیینەوە،ڕوو،کوردسییتا،کەبەرژەوەنییاییکییوردیڕۆژهەاڵتلەمییانەوەلەچوارچێییوەیئێییرا،
و،بەوهییوایە،کەبیوو،لەڕییزیچەپییئێیرا،وحیزبییتیوودەیئێیرا،کوردستا،پا رووخانانیکۆماریکوردستا،لەالیە،دەوڵەتیداگییرکەریئێیرا،،حیزبییدیدیوکراتلەژێیرکیاریگەرییبییریچەپ

 ودیدوکراسییبۆئێرانیکردبە دەتوانێکۆتاییبەکێشەینەتەوەییلەکوردستا،بێنێدروشدیخودمختاریبۆکوردستا،دیدوکراتیوپاشا،سوسیالیسدیدامەرنانانیسوسیالیسم
نەحدەتکێشیانیکوردسیتانیئێیرانی کەهاوکیاتکیۆمەڵەیشۆڕشیگێڕی(.لەکۆنفرانسیسێهەمیئەوحیزبەوە،بەراسپاردەیئیرە ئەسکەناەریسکرتێریئەوکاتیحیزبیتیوودە)دروشدیسەرەکییئەمحیزبە

ژیاوپییێگەیچینییایەتیخییۆیلەگەڵحیزبیییدێدییوکڕاتپیا رووخییانیشییا،بییووبەپێکهییاتەیەکیسیاسییییلەگۆڕەپییانیسیاسییییرۆژهەاڵتیییکوردسیتا،،لەگەڵئەوەداکەپێیییلەسییەرجیییاوانییئایییاۆلۆ
.یەکەبیووهەرخاوەنیهەما،دروشموستراتێوییبوو،ئەوە هیی لەنیاوەرۆکیمەسیەلەکەینەدەگیۆڕیکەئامیان وسیتراتیوییهەرخودموختیارییدادەگرت،بەاڵملەپرسینەتەوایەتییوکێشەیکورددا،

ئێڕانیییوئەویدیکەییا،لەنیاوکۆنسیێپتیپرۆلیتیاریزەکردنییبەمچەشنەئەودووالیەنەهەرکامبەپێیتواناونفونیخۆیا،لەکۆمەڵگیایئەودەمییکوردسیتا،،یەکییا،لەنیاوکۆنسیێپتیدێدوکڕاسییی
سیتییکیورددادەنیر ،بەدەسیتیفەرامۆشییبسیپێر،ومەتەڵییپرسیکوردتوانیا،ستراتیوییکۆماروبزووتنەوەکەیسدکۆوبەرلەوی شێخعوبەییاەڵاڵینەهیریکەبەسیەرهەڵاانیبیزووتنەوەیناسیونالی

لەخیۆڕانەبیووکەهەنارا،ئینسیانیکیورد،چلەرییزی.سیاڵجییاوانیینەمانییا،لەگەڵدەوڵەتییکۆمیاریکوردسیتا،هەبیوو٣٤ش ودڵیئەوبەرەلەئینسانیکیوردکەنییاترلەخودموختارییبئاخنەمێ
بییوونیخۆیییا،دەکییردوخۆیییا،بەپاراسییتنییییا،بەرهێییر دەداکەچیییشییانانیا،بەئێرانیدا،لەگەڵئەوەیییاادەیییانبینیچییۆ،لەشییکریتییارا،وەاڵتەکەحیزبیییکوردییییااوچلەریییزیحیزبیییسەراسییەریی

یەداوییاوەشیااهەنارا،ڕۆڵەیکیوردگییانیلەپێنیاوئەوسیتراتیتەواویەتییئەرنییئێرا،بەرعۆدەدەنانیوبەدوایدامەنرانیانیدێدوکراسیییبیۆئێیرا،وخودموختیارییبیۆکوردسیتا،کەوتبیوو،ولەمپێن
وسیەڵدانانیئەممەسیەلەیەوشوێنێ بیۆهاوکیارییلەگەڵهێیزەجۆراوجۆرەکیانیئێرانییکێشانیفیارالیسملەئێرا،بەشوێ دیتنەوەیڕ یەکا،بەپێ ئێستا بەشێکیبەرچاویهیزەکوردیی.بەخ کرد

بەاڵمهەرلەوکاتەشییااکییاتێروولەخەڵییکەکەیخۆیییا،واتەخەڵکییی.دادەبینێییتەوەرژەوەنییاییخییۆیلەبییوو،لەچوارچێیوەیئێییرا،وبەیەخواننیییکەوتیوو،کەکییوردهەرچەنییانەتەوەیەکە،بەاڵمجیییایی
ەدادرێیوەبەخەبیاتیخیۆیبیۆسیەڵدانانیئەمیەوپیویسیتەلەچەنیابەرخوانیکوردکارێکیساکارنییداکاریسەربەخۆییلەمباننەیە.کوردستا،دەکە،،رادەگەین کەکوردمافیچارەنوسیخۆشیهەیە

:بیرەباات
کردنیستراتیوییسەربەخۆییوکاروتێکۆشا،بۆوەدییهێنانیدەوڵەتوسەروەرییسیاسییبیۆکیورددادیاریوکوردستا،خەباتبۆسەڵدانانیئەممەسەلەیەکەلەبارودۆخیئەمرۆیجیها،،ناوچەیەکەم،

پتانسیییەلیجەمییاورییکردنییشیییهەیە،بەاڵمئەمەتەنیییاکاتێیی ڕەنگییاەداتەوە،کەئەمڕەوتەبتیییوانێبەتەنیییاسییتراتیوییوبییزاوتوخەبییاتیدروسیی وراسییتەقینەیئێسییتایکییوردیرۆژهەاڵتەکە
یەکگرتنیهەمووئەویەکانیخۆیوهێز،دروشدیشیاووکۆکردنەوەئهێزەفکرییومادیییەکیبە،هەروەهاڕامیارییوکوردستا،ودروس لەهەلوومەرجیئەمرۆیجیها،،ناوچەخوێنانەوەیەکینو 
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ووپێشیکەوتنخوانیدادپەروەر،بییروسیەرنجیخەڵکییئاسیاییوبتیوانێوە هێزێکییسیەرەکییدادەبینەوە،کاریگەرییلەسەربزوتنەوەیکیوردیڕۆژهەاڵتهەبیێئاڵقانەیخۆیا،لەچوارچێوەیئەمگوتارە
تریشەوەبیسەڵدێنێکەبەرژەوەناییکوردیڕۆژهەاڵتلەموکرییانەوەتیادێهڵیۆڕا،لەاڵیەکی.دابگێر ڕۆژهەاڵتیکوردستا،وڕۆڵێکیجیادیلەگۆڕەپانیخەباتیسیاسییرۆشنیرانیکوردبەرەوخۆیڕاکێشێ

وسیەروەریسیاسییییکیوردودامەنرانیانیدێدوکراسیییکیوردییودادپەروەرییییردنیئیییرا،بەڵکیوولەدامەرنانیانیکییانینەتەوەیییکیەوەنەلەسیتراتیوییدێدیوکراتیزەوئایینەکیانیبەتەواویتیوێووچیی 
تیائەوانەیکەکیاتیشیتخوانیئێرانییلەشاپەرەسیتەوەدا،بۆدیاڵۆ لەگەڵنیوێنەرانیگیەکانیڕۆژهەاڵتیکوردستا،بەجێگایهەوڵوکەسایەتییوئیترکاتیئەوەگەیشتووەکەڕێکخراوەدایەکۆمەاڵیەتی

،تێبکۆشی ئەمناوئۆپۆنیسیۆنەکانیکۆماریئیسممییبۆئیسمحكردنینییزاموئێستادواینیزبوونیا،لەکوماریئیسممییهاتوونەتەڕیزیبەوکوشتنیڕۆلەکانیکورددابووەخۆیدەستیا،لەسەرکووتکرد،
 .وییهێزەکانیکوردلەپێناوەیپێکهێنانیسەروەرییوکیانیکوردتەرخا،بکە،هێزەبۆیەکگرتو
خوانەکانیکیوردەکەبەپێیێخوێنیانەوەیخۆییا،لەبیارودوخیئێسیتایکیوردوجیهیا،،هەڵسیەنگانانیهاوسیەنگییهێیزوقیووەتیکییوردلەسیاسیییلەگەڵهێیزەفییاارلیی-مڵدیمنەیفیکریییبەرەیدووهەم

چارەنووسییکیورد،هێنیانەگۆڕێیداسیەرەرایبەڕەوانانینییمافیبوونیمافەکا،وبەرژوەناییکوردلەچوارچێیوەیئێرانێکییفییارالیاخودبەپێیباوەریا،بەدابی ردلەگەڵهێزەکانینەکوردیئێرا،بەراوە
ئەوا،لەمباوەرەدا،هەبوونیئێرانێکیئانادوفیاراڵدەتیوانێبیارودۆخی.ل ورایاەگەیەن کەیەکێتییئێرانیا،بۆگرینگەوالیەنگریکۆمەڵگایەکیفیارادروشدیسەربەخۆییبەنادروس لەقەڵەمدەدە،

کوردخەباتیفیکریییلەگەڵئەماڵیەنەکیارێکیسیاکارخوانیبۆسەربەخۆیی.بێنێپێ وبەشاارییکوردلەدەستەاڵتیسیاسییئێرا،وسیاسییلەکوردستا،کردنیئابووریی،فەرهەنگییپێویس بۆگەشە
وبەوقەناعەتەییا،بگەیەنیێکەئۆپۆنیسییۆنیشیاابەقیووەتبکیاتخوانییلەنێوڕیزیئەوهێزانەودرێوخایە،هەیەتابتوانێبیروهەستیسەربەخۆیی،ئەوەپێویستییبەکارێکیبەهێزیفیکریییەنی

وئەمەدەبێیتەهیۆیوەپیا کەوتنییوئییاارییبیۆکیوردلەچوارچێیوەیئەرنیییئێرانیییەکگرتیودابەڕەوادەبینیێداتەنیامافێکیبەرتەسکیفەرهەنگییییەوەلەباشتری حاڵەتەتییوڕاسئێرانییبەچەپ
ئەنمیوونیدەوڵەتییهەرێدیی.یەکەمەسەڵەیکوردیڕۆژهەاڵتلەچوارچیوەیئێراناامسۆگەرناکر یوبەرهەلستکارییبۆگەێشتنیخەڵکیکوردوبەشێ لەنوخبەکانییبەمڕاستیڕەوتیئاگایینەتەوەیی

یەیەکەلەریئەمڕاسیتییداهەیە،نیشیاناەوبرییاردا،یەکیبەرچاویلەباننەیسیاسیییەوەقورسایەتییوچۆنیایەتییوکێشەیبەردەوامیلەگەڵبەغاادلەواڵتێ کەکوردلەباریچەناایەتییکوردستا،
هێرشیەکانیئەمدواییانەیهێیز.وئامانجەکیانیبگیاتوبەئاواتوسەروەرییخۆیلەمواڵتەدابگێر کردنیکیا،ئێستایەوە،ناتوانێڕۆڵێکیوەهابۆدابی واڵتیفرەنەتەوەییئێراناا،کوردبەحەشیدەتی

نەتبیۆگەیشیت بەئێرانیبەدووحیزبیفیارالخوانیڕۆژهەاڵتیکوردستا،نێشاناەریشکستیئەمچەشنەبیرەلەنێوکوردیڕۆژهەاڵتونەبیوونیدەرفەتتەنیاپوڕاستیگشتخوانییەکانیچەوکەسایەتیی
 .یەسیاسەتونمانیهاوبە لەگەڵئوپۆنیسیۆنیگشتخوانیئێرانی

کەلەباشیتری حاڵەتیاابەمبیاوەرە،”وئیومەتیئێیرا،نەتەوەیئێیرا،“یەلەالیەنگرانییالیەکییبریتییی.اوانەوە،بەاڵمئاکامێکییکسانەوەهەیەوچەپبەدووبیریجیدووالیڕاس دالەبەرەیسێهەم
یەکەوسەراسییەرییالیدووهەم،بەشییێ لەهێییزەچەپەکییانیکییورد.نییابێویەیییا،نیییوڕیشییەیهاوبەشیییا،مەسییەلەینەتەوەییوبەهییۆیڕە وئییایینیجیییاوانەوەلەئێییرا،هە،گەلێیی بەنمییا،کەقەوم

دا،هەرچەشینەبزوتنەوەیەکیییومیافیدییاریکردنیچارەنووسیینەتەوەکیا،،بەهیۆیبیاوەربەچارەسیەرییمەسیەلەینەتەوەیییلەکۆمەڵگیایسوسیالیسیمبیوونینەتەوەیجییاوانلەئێیرا،سیەرەرایبیاوەربە
یەکییوەهاییا،لەدالەوەنیاچێلەداهیاتووداکیاریگەییئەمهێیزانەلەڕۆژهەاڵتییکورسیتا،.نەتەوەییلەبیردەبەنەوەوجیاییوانانەبەدوژمنیچینیکرێکاروشۆرشیسوسیالیستییدادەنێ خسەربەخۆیی

 .وپیویستەلەبەرچاوبگیرێ سەربزوتنەوەیکوردهەبێ،بەاڵموە فیکرێ هە،
لەمڕەوتەدادیتینەوەینمیانیهیاوبە .یەکیانەوبەتیایبەتییئانەرییخوانیکیورددەبیێلەئێسیتاوەلەبەرچیاویبگیر ،نیاکۆکییئەرنیییلەگەڵنەتەوەکیانیدەوروبەریییدیکەکەسیەربەخۆییەیەکیمەسەل

ودەسییتەکا،خوانانەینەتەوەب ونەتەوەکییانیدیییکەیئێییرا،دەتییوانێڕۆڵێکیییبەرچییاولەخەبییاتیسییەربەخۆییا،وپێکهێنییانیبەرەیهییاوبە لەگەڵئەویەکانیئییانەرییلەگەڵنیوێنەرەفیکرییییوسیاسیییی
وڕووینیووکیارێزبکیاتوە نەتەوەپی…وتیور وهتیابیرد،بیۆنەتەوەکیانیدییکەوە فیار خوانیکیوردلەهێر لەالیەکیدیکەوەپێویسیتەسیەربەخۆیی.پێشگیرییلەشەروناکۆکیئەوا،بگێر 

 .وتەواوخوانا،لەگەڵنەتەوەکا،تێکەڵنەکاوسنووریخەباتلەدژیڕەگەنپەرەستا،هێرشیبەرەوەڕەگەنپەرەستەکانیئەونەتەوانەبێ
ئەمیڕۆوشیەیدێدوكراسییی.یەوەچەمکییدێدوکڕاسیییوپێوەنیاییبەپرسیینەتەوایەتییییەلەروونکیردنەوەیمانیاوخوانیکورد،ئەرکێکیقورسیدیکەشیلەئەستۆیەکەبریتیییهەروەهاهێزیسەربەخۆیی

شۆڤینیسیتەکانینەتەوەسەردەسیتەکا،،هەوڵدەدە،،پرسییکیوردکەپرسیینەتەوایەتیییونیشیتدا،وسینووروسیەروەریی.وەهاجیها،پەسنابووەکەتەنانەتدیکتاتۆرەکانی خۆییانیپیێرەنی دەکە،
هەروەهیاڕەوتییرێفۆرمیسیتییبیزووتنەوەیکیوردی ،لە.یە،بخەنەناوکۆنسێپتیدێدوکڕاسییخۆییانەوەکەبەوپێییە ،کیوردلەهەمیووئەوواڵتیانەیتێییاادەژیهەرلەکەمایەتییاادەمێنێیتەوەسییسیا

نەتەوایەتیی،بۆئەودێدوکراسیخوانیەیداشكاناوە؛تاجێگایە کەئەوڕەوتەبەرەبەرەچووەتەژێرباریتێرمییبیێمانیایبەدابەردەواملەسەرحیسابیهاوکێشەینەتەوەییودێدوکراسییسەرانسەریی
.کیوردتەنییابەفییکەیکە وتیاقدیوایەکیبیێکەڵی بیۆقەومناوبردنیکوردوم کەچکرد،بۆهەمووکە وتاقدێکیئۆپۆنیسیۆنیئێرا،وبەشاارییبێشەرتومەر لەهەمووکۆڕوکۆبیوونەوە
کیدییاریکراوبیووە؛سیەردەمێ لەدەوڵەتشیارێ وپاشیا،لەبیرمەناانیچەمکیدێدوکراسییهەرلەیۆنانیکۆنەوەتاسەردەمیهاوچەرخ،هەرکاتباسیا،لەدێدوکراسییکردوە،مەبەسیتیا،چوارچێیوەیە

خوانپێویسییتە،ئەوەلەنییاوکییورداروو،بکییاتەوەوجێیییبخییا،کەدێدوکراسییییالیکییوردئەوکییاتەیلەپێوەنییاییلەگەڵنەتەوەیەوتییینەتەوەییییسییەربەخۆییهێییزوڕ.دانەتەوەیە -چوارچێییوەیدەوڵەت
سیی،مافیبەدەوڵەتبیوو،،میافیجییابوونەوە،میافیهەبیوونیبەرابەرییییەلەمافیدیارییکردنیچارەنووسیسیادادێتەگۆڕ ،بەرلەهەمووشتێبریتییسەردەس وحکومەتوئۆپۆنیسیۆنیسەراسەریی

ئەوکاتە کەبۆکوردستانێکیئانادوسەربەخۆوکۆمەڵگایکورددێیتەگیۆڕ ،ییانیپابەنیاییبەهەمیوویاسیاوڕێسیادێدوکراتیکەکیا،چبیۆ.سیاسییوحقوقییلەگەڵهەموونەتەوەکانیدیکەیجیها،
 .وسیاسییلەچوارچێوەیکیانینەتەوایەتیاایەکیسیاسیی،ئەتنیکیی،دینییگرووپوچبۆهەرکەمایەتییتا وچبۆ

وبردنییبیۆنیاومدروشیدەکردنییئەدا،بیۆئەۆرۆیییەوهەوڵ،پێویستییبەتێکۆشانیچیڕومانیاوویینەناسیانەوکیاریدرێوخیایەنیهەڵگرانییئەمبییروسیتراتیویییەخەباتبۆسەربەخۆییبەمپێ
 .وکۆکردنەوەیئەوا،لەدەوریئەمئامانجەهەیەخەڵکیکوردستا،

ەوتوگوتیارەدەبیێ،بەاڵمهەروە لەسەرەوەئاماژەمپێاا،هەڵگرانیئەمر.وپەرەپێاانیئەمبیرورەوتەهەیەداپتانسیەلیپێویس بۆبەهێزکرد،وچلەتاراوگەئەمڕۆچلەنیوڕۆژهەاڵتیکوردستا،
.یەکانیخۆیبکاوهەموولەدەوریدروشموگوتاریسەربەخۆییوبەدەوڵەتبوونیکوردستا،کۆببنەوەپەرێزییبێنەدەرەوەوروولەیەکگرت ویەکخستنیتوانافکرییوسیاسییلەپرژوباڵوییودوورە


ریپارتیئانادیکوردستا،ماڵپه:رچاوهسه

 2177ییهیژانو3
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میبریشهئهباوڵاڵعه.د


 [7727تایرهسهوهتایه7721له][مدووهشیبه] 

 
وافتییاریڕهتابوشییتیئێسییتا خۆبایی،لییهیئێدییهوهداخییهبه.بییووبوردبییارو(Tolerance)تابوشیی بییهموخالفییا،ئاسیی لییهدمدییهمحهقییانی

کوردانیاانێولیهخیۆیمیانینهپیێ سیالدسیهدمدیهمحهقیانی.ی بکیهمولحیهتهجییابیرنیاتوانی .نیابینی خیۆدالهدیدوکراتی وشارستانیانه
 .وتبووڵکههه
میبریشهئهباوڵاڵعه.د
 

 ئێرا،لهال،گهخوانییوهتهنهیوهبووژانه-7
رگریبیه کیهناشیا،ڕهلیهربیه.الیانیاامێیوووکانیڕاسیتییهلهوشیوانائێرانیا،النیگهتیاڵیهکۆمهیپێناسهتیڕواڵهئێرا،،لهلێ گهبهتتایبهیوهتهنه-توڵهدهنرانانیدامهبهنگرانیالیهوناشاڕه
ودانیاقیۆڕغیوغیهدهقهوهبیارهولیهنیو تیوڵیهدهاڵمبیه.کرددهنیهئێرانییفارسیینیهالنیگیهنمانیوری دابونه،پێناسهله
خوانییوهتیهنهیوهبووژانیههۆیبیهبیووت،وڵیهدهویسیتییوانیهپێچهبهیهپرۆژهوئه.هانااوتهڕهمبهدژئیرانیفارسینهالنیگه
 .ئێرا،لهکوردلیگهتتایبهبهفار یریغهالنیگه
 کوردلیگهخوانییوهتهنهبۆتانێ رهده-2

.پاوداسیهتیواییهتهنهیپێناسیهوڕێیویمسیتانیدهکاربهنۆریونوڵیملیهکیوردلیگیهڕنگیارییبیۆبیووتانێی رهدهناشاڕهالچوونی
،بێگانیهشیکریلهتگیوتده.ڕایانکردکا،کوردییهناوچهلهنایناوهاڵتیسهدهکانیژاناارمهونیزامیت،سۆڤیههێزیهێرشیدوایله
پرسییارانهوئهرا،داگیرکهورس نپهگهڕهوپاوانخواناڵمبهبوو وابۆ.بوو،خۆشحاڵیا،ڕاکردنهوبهڵکی خه!،کهدهچۆلاڵتوه
 !،ناکهخۆله
،(خۆیییا،اڵتیییوهوهڕێنییهبگهوێوهلییه)هابادمییهننییهیهبگهخۆیییا،تییاوتبوو،ڕێکییهوهشیی ردهسهپادگییانیهێییزیکاتێیی ندوونییهبییۆ]

ئێیوه:گوتبیووشیتێیردهسهپادگیانییکیهڕاکردووههێیزهیرمانیاهفهبیه-بیووهابادمیهلیهوکاتئیهکیه-ڕووسیا،کییهرماناهفهیانگوتده!لێکردبوو،چاویا،تیسووکایهبهنۆرڕێگایهریورووبهدهدانیشتوانی
وهڕانیهگهبیۆورگیرت وهکانیاڵتووههیهوهڕووخۆشیییهوتحورمیهبیهنۆردمدیهمحهقیانیاڵمبه، کهلێاهچاوتا،واداومانهلێقهولهوا،ئهکهکردووهفتارڕهچۆنتا،ڵکهخهوئهڵگهلهبپرس ،خۆلهباشتره
 .[،.دا،تییارمهویاریاهخۆیا،،نایڵبهمهبۆالی
یا،وهڕانیهگهلیهبۆییهدیبیوو،ویهویهپهڕێویدییسیتانیدهکاربهفتیاریڕهلیهڵکیا،خیهبێزاریییوا،ئیه.کیرددهنیایناوهاڵتیسیهدهنیزامییوژاناارمیوهڕانهگهلهرگریبهتسۆڤیههێزیهابادمهنایڵبهمهله
 .بووتانێ رهدهئیرا،لهکوردلیگهیخوانانهوهتهنهڵسووڕانیههبۆڕووسا،یڵویستهههوئه.کرد،دهرگریبه
 کوردنێوخۆییاڵتیسهدهنرانانیدامه-7
خۆییا،یویمیهبیهوا،ئیهوڕ بگیهلێیا،توڵهدهویس دهخودایا،لهشایرعه".تیعاشیرهاڵتیسهده"ژێروهوتنهکهدیسانی ناشا،ڕهلهربهوریده وهدێهاتاڵمبه.وهمایهتحکومهبێهابادمهشنهچهوبه
ی79یدهتیاسیهکیه(3یدهسیهلیه)ئیسممناڵبوونیدوایله-کا،کوردهمیرهاڵتیسهده.،بکهتااڵ،شارکهشایرعهبۆبوودهتێ رفهدهببا،اڵتسهدهبێشاررگهئهاڵمبه.،بکهتیگایهبهرهدهوڵسووڕێ هه

 [7.]پێکهاتبوو،داپێویستیانهوله-خایانا
شینێکیچهوئیه.وهپڕکیردهشیارلهتیحکومهبوونینهبۆشایینوونۆروهکردهبهدمدهمحهقانیاڵمبه.وت کهتااڵ،فکریلهدی،اڵتسهدهبێشاریا،که(نگوڕمه)هابادمهڕۆژئاوایوباشوورالیتیشیرهعه
 .بوونێوخۆییاڵتیسهدهنیخاوه(de facto)وهکردهبهڵ ،خههاوکارییودمدهمحهقانیتیهیددهبههابادمهناشا،ڕهالچوونیدوایلهبڵێی کر ده.ناوهپێکههابادمهلهڵکیخهاڵتیسهدهله
وتیهڕهوئیه.دادهماڵیییا،تییارمیهخۆییا،ویسیتیبیه،تااڵ،لهرگریبهوتیهێدنایهدابینکردنیهێزیڕێکیبچنهوڵبگر،هه چهبۆخۆیا،ویس یاناهنه هۆیهرههبهیا،ڕۆییدهستیا،دهیسانهکهوئه
ڵسیووڕانهههوبیه.بیوو،ئییرالیه-کیوردخوانییوهتیهنهمیرهیهبه وه-نوو چیارهگرتنیوهستهدهبهنموونیئهڵوهههوهکردهبه وهئه.ڕخستبووگهوهدیدوکراسیبواریلهییناوچهاڵتیسهدهبیریشنێ چه

ناردراوانیهوئیهاڵمبیهبیوو،دێبیۆکریعێوییرۆ سیهوا،لیه ییهنیارد،،رمانیاارفهنیاویبیهسییکهنیاچهتیارانی .دابنیێشیاربیۆحیاکمتیارا،دادهوڵیا،هیهنێکی الییهاڵمبیه.کیرادابیی شارتیهێدنایه
 .وهمایهڵکااخهس دهلهوهکردهبهشارووت کهرنهسه
"هابادمیهتیحکومیه" وهسیاڵچیوارلیهپتریماوهبۆوتهڕهوئهبوو،تیاااڵیهکۆمهئاگاییوناوچهوکات،ڵگهکۆمهکانیپێویستییهودایمهلهخوانی،وهتهنهبزاڤیلهجگههابادمهلهنێوخۆییاڵتیسهده

 .داگرتقزیسهتاوهماکۆیهله"کوردستا،جدهوری"ناویبهکوردیاڵتیسهدهدیكه،کانیناوچهڵکیخههاوکارییبهدواتر.نواناخۆی
 . .یژڵهپێکهاتنیکۆمه.1

 :یاناڵهڕایگهرامیکۆمهمهئاگادارییگشتیله،بۆ. .گۆڤارینیشتدا،،ئۆرگانیژ.هابادپێکهاتمهله. .یژڵهاڵتیشار،کۆمهسهوتنیدهڕکهگهمان دوایوهده.7

 [2."]ت،صوڵحوئاشتیداناراوهنییهدهتی،مهتی،کوردایهیئیسممهکهرچوارکۆڵهسهله. .یژڵهکۆمه"

تنانیهتهوتیاڵییهکۆمهکیاریمردهسیهوئهکهبووڕوو،بۆیا،ڕاستییهوئهاڵمبهبوو،،نهئایینینۆرموویا،هه. .ژرانیپێکهێنهنارچههه.بووکوردتیسوننهونو یوهکردهوبیرله یهوێنهوحێزبهئه
 ینۆرینهشیبهالیلهڵهکۆمهئایینیتیڕواڵهبوودیار.برددهناو"سوێناخۆر"بهیا،ڵهکۆمهناامانیئهڵ خهنۆرتریمدهوئه.وهوێتهبکهدوورئایی غزیجهلهتوانییاهنهکوردستا،،لهتیوایهتهنه
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 .بوو،درقهبهنۆروهرهماوهجه،یهاللهسوێناخۆرانهوئه.بووتیوایهتهنهتیڕواڵهلهرچاوتربهعاددیڵکیخه
 ناکۆکییاابوونیپه-2
 ...و،کهدهکاردوژم بۆنهێنیبهیوانهئهیا،کۆ،تییدوژمنایهبڕکێ،قینهت،سادهحهناخوانی،وهرژهبه وه.گر دهرچاوهسهنادیدوکراتی یوهکردهوبیرلهنۆرترتیاڵیهکۆمهناکۆکییتڵبههه

د،مدیهمحهقیانیبیهدژدیكیهسییکهنیاچهوێیڕایکۆمۆنیسیتیمکیچیهونوێخیوانییبۆنیهبهنگرانیا،،الیهوڵهکۆمهکاریبهیرهبهلهشێ به.ڵااریههسهناکۆکییکهخایانانهنۆریڵهکۆمهنرانیدامهپا 
تابوشیتیئێسیتا خۆبایی،لیهیئێدیهوهداخیهبه.بیووبوردبیارو(Tolerance)تابوش بهموخالفا،ئاس لهوئه.رچاوگرتبهلهدیدوکراتیکیوتێکیڕهوهکردهبهدمدهمحهقانیدانێوهوله.وێستا، چه
 .وتبووڵکهههکورداناانێولهخۆیمانینهپێ سالدسهدمدهمحهقانی.ی بکهمولحهتهجیابیرناتوانی .نابینی خۆدالهدیدوکراتی وشارستانیانهوافتاریڕه
کانیموخالیفیه.)یی تیودهوانیهئهییانگوتدهڵ خیه.وت کیهڕیاهوهچیوارچراورهبیهشیوعاردا،بیهوه؛بوونیهکۆدهقانییمهحکهمهررابهبهلهسیااکهچ سی،ڵێکیکۆمهلهموخالیفانهوجیابیروئهجارنۆر
 (ڵێ  دهچوچ ییتوودهنانیماهنهم ئهوکاتئهاڵمبهبوو،،نهپیچهموویا،ههدمدهمحهقانی

رماوهجیه.دانیشیتبوومێزێی وریدهلیه کیهنیاچهڵگیهلهدمدیهمحهقیانی.وهکۆبوونیه(بوومهماڵههاوسێیکه)داریشارهیوشهحهلهکا،موخالیفهودمدهمحهقانینگرانیالیه-ن درهکییهئێواره-ڕۆژێ ]
.بیوووهسیتهدهبهیمانچیهدهقیانیوڕوویرهبیهکیا،ییه.دوا،دهنناحیهوتونیانۆر(ماو،نیهمێوهلیهتڵبیهههبێینم،نێوییا،و نامیهکیه)کا،موخالیفیهلیه کهناچه.بوو،داکهوشهحهلهسیکه01 -31ێکی
هێدنییبیهنۆرڵکوبیه،وهکردهدهنیهرنبیهنگیشییدهکیهمێزهپشی لهدمدیهمحهقیانی.کرددهنیهکارییا،خۆربهسیه.بڕیبیوومییدهلهچاویا،اڵمبه.بوو،وئهرۆشیپهنۆردمدهمحهقانینگرانیالیهوکهڵکهخه
 .[،.دواده
دیكیهشینێکیچهکیوردمێیووویوکیوژرا،ده کیهییا،دهو شیهو ئیهرهیهبووبا،نیهخیۆڕاگروادمدیهمحهقیانیم،ودهئیهرگیهئه-بیووهڵاڵییهههوئهئاگاداریوماوهئێستاکه-رنبهکیتییهسایهکهڕیباوهبه
 .نووسراده
 انردامهچۆ،دێدوکراتحیزبی.5

تیر(لیمیهعه)یییوهکردهکیهسیتپێبکر دهدیوتێکییڕهبووده.وهخوێناهیاهنه. .ژنهێنییمکیچهونێ سنووربهودایمهڵگهدهکارهوئه.بوو رهگههێوایا،کییهوهبزووتنهجیها،وناوچهکانیپێویستییه
حیزبییتگیوتدهکرد،کارستیبهدهشنێ چهبهدمدهمحهقانیاڵمبه".و کهلێاهما،کهسوێناه:"یانگوتدهوا،ئه.بوو،موخالیف. .ژئاساییناامانیئهنۆرترینو ،کییهڕێکخراوهنانانیدامهبۆاڵمبه.بێ

ی25نرا،لیهڕۆژیردیدامیهێونییسیاڵگهاڵمجبیه.چووڕێوهبیهمی ڕۆژیدواییهکیهییهتوکیۆنگرهوهرکیهداده7721ریڵوهنهیخیه7لیهحیزبنرانانیدامهییاننامهبه.یهڵهکۆمهجێگریکوردستا،،دێدوکراتی
 بۆوایا،کرد (ڵهنرانیکۆمهساڵڕۆژیدامه.)چووڕێوهدابه7725الوێویگه

.ییهتییشیاریپێوهسیایهتوکهشییرهرۆ عێ وعاسهییئایینی،تسایهئیدزایلهکه31-71 وهبنه،لهوهکوردینووسراپبهالیچهلهالیڕاس بهفارسیوورهلهڕێکیگهرالپهسهلهکهیاننامهقیبهده
دێدیوکراتییڵیهکۆمهووهکوژاییه. .ژیڵیهکۆمهنیاویشینهچهوبه.بووئارادالهخوانیارا،وڵ خهگش ئیدزایبۆسپیتانیکهلهتۆمارێکی [7.]بینار پدهالیچهوهلهرهدلهسهمدهئیدزایقانیمحه

 .کردرگرییبهبزاڤهوبهدژوا،ئهتاییرهسهڵوێستیههلهدا،دێدوکراتحیزبینرانانیدامهلهکا،عێوهرۆ سهشکردنیهاوبهبهدمدهمحهقانیاڵمبه.کاربووستبهدهکوردستا،
 :چاوربهخرێنهده-خۆینووسینییشێوهرسهله-کوردینمانیبه"یاننامهبه"خاڵیناچهقیدهدالێره.کاستپێاهده"کردستا،دمکراتحیزببیاننامه/الرحیمالرحد الوهبسم"بهفارسیشیبه
 متاههبیرنوبهخودایناویبه"
 کوردستا،دیدوکراتییڵهکۆمهییاننامهبه

 ایدهنویآرهیهوهئه[...تێکڕووخا]فاشیستیدنیاوغالبدیدوکراسیدنیای،کوژاوهایدهیورهگهمتفقینی...هیزیبه...داگرتبودنیایواویتهریشهآگریبرایا،،هاونیشتدانا،،
 تیایرا،داخودموختاربیولهسنوریدهلسورا،وپی هینا،وکاروباریجیگایخویآنادبیولهههایرا،لهتیکوردلهمیووه-7

 ربهکوردیبیتیههولهکوردیداکاروباریاداراتیده[وه ناخوێناریتهیهوشه]نمانیخویبخوینیولههبتوانیب-2

 دیریبکاوپییرابگاتیداچاوهولهکانیاجتداعیودهموکارهههجیدانر لهبیجیبهساسیدهکوقانونیئهوهتیکوردستا،کهنیوالیهنجومهئه-7

 لبیلکیمحهخهبیلهردهتههولهمامورینیده-1

 .می ببی ردوکیا،تهدواروژیههجیبی کهربابواسانش بهتوئهعیهینیرهبهبونیقانونیکیکولیبه-5

 [النیناوچهرهاوکاریگهسهله]-7

 [پێ خستنیکش وکاڵوه]-3

 [النیئیرا،مووگهئانادیبۆهه]-0

 "کوردستانیخودموختاریدیدوکراتبوی

 مێوووییترسێکیمهلهرگریبه.7
لیگیهفرییایبیههاوڕێکیانیودمدهمحهقانیداکاتهوله.وهمایهدهاڵتسهبێاهپێشوو وه-کورد،که-یهناوچهوئهڕۆژئاوایشیبهربایجا،ئانهاڵتیسهدهنرانانیدامهبهبووبا،،مرخهمتهکهکوردا،رگهئه

بیهتیارا،دیتییا،کیهدواتیر.ڕخسی گهوهناوچانیهملهکوردیا،لیگهاڵتیسهدهنرانانیدامهبیریباکوور،کانیعێوهرۆ سهشیهاوبهبهکوردستا،دێدوکراتییڵهکۆمهنرانانیدامهبهوا،ئه.یشت گهخۆیا،
میافی(7721ریڵوهنهیخیه7)کوردسیتا،دێدیوکراتیحیزبییییاننامیهبهربڕینییدهدوایتارا،رگهئهتڵبههه.نیشانااکوردیا،لیگهاڵتیسهدهوئیراده"کوردستا،جدهوری"نرانانیدامهبهناگر ،هێنایا،
جێجێبیه"کیادهداواکیهیاننامهبه.)هاتپێکیاهتیارا،ڵگیهدهڕاوێولهم،ردهسهخودموختاریتیحکومهشنیچهناسیبا،سدیڕهبه،(مشروطهاساسیقانو،)تیویمیهنینجومهئهلییاساگهغزیجهلهکوردانی

 .نیشاناائیرا،لهکوردانینێوخۆیکاروباریریبهڕێوهبهتواناییولێهاتووییتی،اڵیهکۆمهئاگایی،ڕووداوانهوئه"(.دانر [نووتررچیهه]
 کۆمارنرانیدامهمکیچه.3

وئییهنیشیاناانیداواکیانی،و. .دیڵییهکۆمهییاننامیهبهقییدههێنیانیلییهسی بهمه.لدێنێسیهدهییناوچییهتیحکومیهئیارادابوونیلیه،"دیدییوکراتخودموختیاریکوردسیتانیبییوی:"یاننامیهبهدوایییشیوعاری
 وهماکۆیهلهیاننامهبهربڕینیدهتایرهسهلهرههشیا،اڵتهسهدهوئه.بوونێوخۆداکاروباریریبهڕێوهبهودایمهلهویاساییکانیشیا،خواسته.کردبوونهئێرانیا،لهوهجیابوونهداوایکوردا،کهیهستهبهمه
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 .لداناسهاڵتیکوردیا،دهسهئارادابوونیدهلهوهنرانیکۆمار،بهکردهرلهدامهوانهبهوکردهئه.نراوه پێکهرگهڵکرا،هێزیپێشدهئااڵیکوردستا،هه7721نیرماوهیسه27له.پێکهێنابووقزسهتا

،الییهلهدێدیوکرات،یڵیهکۆمهپێشیتریمان سێکانیداخوانییهپشتگوێخستنیوهیوهکاردانه(7917ژانویه22)7721ناانییڕێبه2نرانانیکۆمارلهسدیدامهبڕیاروڕهو کهکهردهدهوهبۆما،وردبوونهبه
کیوردیکێشیهلهحاشاکرد،وگرت هێنانهبهس بهمه.ڕابگر خۆیااستیدهب لهربایجا،ئانهڕۆژئاوایکانیکوردییهناوچهویس دهورێزیشیتهلهگرت،دهنههێنابهکانیکوردهتارا،:بوونایناوهاڵتیسهده
 .شهههولێی،کهدهحاشایلهگهوئه:ڵێدههێد  وهاڵمبه!بوو
بیوو،ئاگیاداروهرهدهوناوچیهکانیگیروگرفتیهوڵگیهکۆمهکانیموکووڕیییهکهلیههاروههیهبیوو،نییاادهمهودایمیهلیهباتخهوئاشتیرینگالیه. .ژیڵهکۆمه وهرههرچیگهئهدمدهمحهقانیدانێوهوله
 .یهههپێویستیلێهاتووییخۆینووسیچارهمافیگرتنیوهستهدهبهبۆکوردلیگهکهباانیشا،دنیایهبهداتهرفهدهولهویس یهدهاڵمبه
مووهیهگیرم،دهوانیهئهڕێیزینۆرم ئیه:گوتیوئه.گیراو،توڵهدهنیزامیهێزیپزیشکیکادریله که72کانااپاوهداسهڕهشهلهکێ یهلهکهکردوهبهیئاماژهواپێشهخوێناکارانااکییهوهکۆبوونهله]
 .[،.نییهپزیشکدا،بۆخۆما،.یهههکادرهوبهنیانما،مهئه.پرسمدهحاڵیا،چمدهیانا،به
بیهکردییا،ولێگیرتڕێیزنۆرییا،کیههیاتبووکرماشیا،لیه مامۆسیتایهنیاتیه.هیاتبوو،مامۆسیتالێ گیهرمێ گیهلیهحاڵێکیااده.درانیهکۆمارهاوکارێکیچ،(ئێرا،)کوردستا،تریکانیشهبهلهوهداخهبه

 .ردهوهپهتیناڕهوهیکارهمهههوموعاوی 
سیریعهسیوینه وهبیێدهبگیا،سی دهبهکبریتدیا،ڵ ییهنههاوسیێکاندا،رگیهئه.رسیهخاتهدهفشیارما،ماڕۆدا،گیهبیهرما،،سیهکاتیهنههێرشیی توڵیهدهرگیهئه:]"یگیوتدهکانیااموکووڕییهکهڕمیهلهواپێشه
ریبییهوهبوارێکیهمووهییهلیهکییهکانیهناڵهاڵتهسییهدهمیرهیهبهکییورد،لیگیهیوتووییییهدواکهوهمئیه:]"یگیوتده.بییی ناهومێیانییابێکیهداییی دههیانی وهبییهاڵمبیه.[،."وهینییهبکهئیاگرردیبییهبیهر،جیهحه

 .[،."ڕنگارییهبۆوڵههوت ،پێشکهوفێربوو،بۆوڵهه.وهوسێننهمانچهدهوگر،دهوتندا،پێشکه
،نادروسیتهبۆچوونیهوئیه.بکیاخیۆینووسییچارهاڵتیسیهدهداوایبوودهنیهڕابوێسیتێ،خیۆیپێییرسیهلهتوانیییاهنه...وئیابووریسیانی،پیشهنانس ،ودایمهلهمردهسهوئهکوردچو،ڵێ ده کههێناێ 

 .وت پێشکهوهپێ ،گرتهدیدوکراتیکیا،وتیڕهیوانهئهبگر،،وهستهدهبهخۆیا،نووسیچارهتوانیا،کاتێ اڵمبه.بوو،داماونۆرکا،،رهعدهموستهپتریوهینااڵتیوه
 کۆمارڕووخانیمکیچه.0
وکییو7حاڵێکیااده.]بیووڵکیااخهتیینیهمهوسیارخهیوهمکردنیهکهفکیریلیهوئیهڵکوبیهبوو،نهخۆڕنگارکردناافکریلهربایجا،ئانهتیحکومهرانیبهڕێوهبه وهدمدهمحهقانیکۆمار،ڕووخانیکاتیله

 .[،.بووساڵی75ترینیا،ورهگهکهماجێاهبهپا لهڕێکیکو
ڕاشیکاویبیه-کۆمیارنجامیرهسهبهتبارهسه-ڵ خهلهرخوانینهنهبۆپێکهاتووکییهوهکۆبوونهلهدمهموحهقانی

تێکیبابیهچوئیه.یانیاڕاگهشیا،ڕێویدیلهکانینلهێزهپشتیوانیونایناوهاڵتیسهدهوناوچهوناعیئهتیچوۆنایه
کیهپێکهیات وهئیهرسیهلهبیوو،،داکهوهکۆبوونهلهیانهسکهوئهنۆرتری.لێکرد،رخوانینهنهوه،شاردهنهڵ خهله

اڵتیسیهدهلیهرگریبیهخوانییاریسیێ کهنیاچه حاڵیهوبیه.پێکبیێشارسیتانیانهشینێکیچهبهاڵتسهدهجێگۆڕکێی
ونیاکارمهیمووچیهدابینکردنییبیۆکوردسیتا،تیحکومهکۆمار،ڕووخانیلهربهبزانی  وهئهباشتره.]بوو،نێوخۆ
داسییتوریدهدمدییهمحهقیانی...بییووگیرافرۆشیتنیڕێگییایوگنخیادهکانییاامبارهئهلییهتیووت .بییووجیێبییێکا،،بنکیه
 .[،.خواس تییارمهدیشیسانیکهله.هابادمهدارایییئیاارهبه،بیاهوبفرۆش خۆیمڵکیداهاتیندیگه
 کانیڕووخانیکۆمارهۆیه.9

ودایهێرشییینیکیوردوهێیزیتیارانیگرتبیوو،میهقزبیهتیانزیی سیهوهماکۆییهربایجیا،لیهیئانهوکاتهتائه.7
 .بووس رتهرکوردا،نۆربهنایبۆسهاڵتیناوهسهده

شیایری الیکۆمارییا،عه.وت کهالماردهرپهبهوهرینااکینۆربهودایهمهورێز،کوردا،لهسویمبوونیتهدوایته.2
 .ردابووبه

 .بووتوئاغاکانیا،نهوڵهڵدهگهکانییدهرهربهرنێروجووتیاری توانایبهوه.7

 .بۆوهن دههێر تهرگریلهودابۆبهنۆرنوومه.1

 .کردوخۆڕاگرا،دادهگشایریبهڵ وعهمویوهاناا،،خهنۆرهتبهوڵهده.5

 .وههێشتهدهتێکیبۆخۆراگرا،نهرفهبوونیئیدکاناتیلۆجێستیکیدهڵ وئاستیئابووریونهبویویخه.7

 .لداناسهدهرنهرابهڕینابهشهنگریلهالیه(کا،تبارنانییهتایبهبه)لیپێشوویکوردنموونگهئه.3

نێوکیوردتییالییه.)بییووکیمێوووییییدهییهڵهتاراوگییه،ههلیکیوردلییهوکردنییگشیی گییهنیشییتدا،وڕوجێهێشیتنیبه.0
 .(اڵتیخۆیبپارێز توانیوهنیشتدانهده

 .ڵ فریودانهر،خهرابهڕینابهشهنگریلهالیهقسهووشوعار،به.یاۆڕێنێریالواندهبهکینوێاا،دیارهکهریچهرابهوداینابهمهله،کیفیزیکییهیهدیاردهوهڕ،بهکردهشه.9

 ڕاوێزپه

 .،پێشوو(هوی تاریخیومشکمتکنونیمردمکرد)رکتیبینووسهبڕوانهتهوبابهبۆنانیارییپترله[7]

 .7.،ل7722ناانیڕێبه5نیشتدا،،ژماره. [2]

 .وهتهنووسیوهکینۆرکۆنمڕوویکۆپییهله[7]

.ریدیدانهئارشی یماڵپه:رچاوهسه2113یجوالی72
 ...یهیههدرێوه
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 رانێتا کۆماری ئیسالمی ئ  وه کانه یهنش خامه هه  دانمان له  دارهێس  له       
 

                                                   
 مدووههشیبه           
 

 رهۆمه:سینیونو
 



 
 


 رگریت ؟ رسیک وه دهتیک و  میژوی دریژو خوۆیناوی خۆی عیبره  لی کورد بۆ جاریکیش بیت له بڵێ گه! ئاخ                             

 
گیاردی وهوخۆییا،سیپاینیاوبۆبوارد،ڵاهههداتانهشیرهعهمئهناولهنجانیا،گهتری کارئامهوتوواناتری وکرد،دهتیا،غارهوعاموقت ناوخۆکانیتهشیرهعهرسهکردهدههیرشیا،کا،نشهخامههه

بیهکانیا،تهشییرهعهوتنیکیه یهچونکه.بپاریز،بیگانههجومیوکتریهررامبهبهلهخۆیا،سنوریوو،کهنه یهترکانیتهشیرهعهڵگهلهکهکرددهکویفیا،تهتانهشیرهعهمله.رباردهیا،شا،تیتایبه
وگیرتدهدیی بیهکورشییا،نجانیگیههاروههیه.راکانیا،مسیهرهبۆحهیاهینیا،دهوکچانییا،کیردهدهیا،سیارێویدهوکرد،دهتیا،رامهکهبیشیوهما،ههبهروروبهدهواڵتانیبههیر لهونانیدهخۆیا،دژی
خییرهنهتییاڵقیا،خیهتیااڵنیورا خیهوبیا ودا،خیڵدهروارخیهنارا،هیهڵگیهلیهیکهمهرههبهوکرد،دهپیوکاڵیا،کش وکرد،دهدروس پیمباریا،ئهوبیگاریبۆشایماڵهبنهغواڵمییانکردنهده
مئیهواڵتیانیتر،ووهتیهنهوشییرهعهرسیهبیۆکانییا،شییهکهشیکرلهکاتیلیهوخسی دهاڵتوهلیهقروقاتیییا،.کیرددهمبارئیهشاینینهخهلهڵکیا،خهکراویتااڵ،سامانیوتروهسهونیورونهوکردده

تیی میوییونیناچهسپاینوونۆررهه نهن ،خامهههواڵتیرسهکردههیرشیوهمهکههیزیکیبهرناهسکهئهکاتی .ناکری پیدیفاعیئاواسپایمهلهموسهدا،دهسانما،وهجیبههپیشیلهیا،غواڵمانه
لیهخۆییا،نیشیانکراویسی دهکانیتیهحکومهوکیردفروتوناتیهنشییا،خامهههختیتهوتا وکردداگیرئاناتولیهیناوتاربغهوشیدالبور شهلهئیرانیالتیفهریرانسههسخیراییبهڵکوبهشکانا،
خی نهورا خیهوبیا لیهتا،میویهواڵتیا،وهبۆوهرانهگهدراوسێتانیمیوهسیرانیئهو.بووئانادمۆرکراویا،وکراوغواڵمبهالوانیوکا،تهشیرهعه.سووکیا،ناویبه(پارتساتراپی)نرانادامهشیدال

کانیتایفیهوکا،تهشیرهعهیدانیپیههیاوهیۆیبونیه.پیارتتیئیالیهوخوراسیا،کانیتهشییرهعهناوبۆوهرانهگه(جاویاا،گاردی)تپارپارتیزانیالوانیوپیاوا،.هاترنگاریا،کا،نشهخامهههنۆریو
سیاڵی)هینیاپیی شیکانیانیا،ئهاڵتیسیهدهموغسیتا،نیاویبیهوهتانهشییرهعهوتایفیهمئهمانیهاوپهجوسیمهریگایلهوهجیاوانهنگیرههفهودینیریباوهبیروبهکا،مادهکانیتایفهویسکایییبرنی
ڵگایکیکۆمیهترییهشیهبهوهیاتپییدوایییمیشیهههبیۆشیا،خودا،ئییا،یفهلسیهفهیساڵه٩٤٤٤میووویمشیاجهختیتهروخانانیبهول خهاڵتیسهدهتیحکومهکهمانایهوبه(.میمدی٩٩٩تامپ٩٥٤

بیۆنۆانیادهدانهبیووریسیه کیه،نیاکهدهڵنهههشیاینیاویومهسیهموجه کیهئیتیرخودابووریسیبهنهوبوونهویرنهسهخودایشائیتر،بوونهنداهورامهئهرینوینهشائیترکهنابونیادنوێیمیوووی
روخیانیکیاتیلیهوهفیزیکیییهبیوۆاریلیهمیهئهوبهاتاییهپیی ئیرانیاارینیبیهجوغرافییایلهکانااتهشیرهعهینیبهلهتیوایهتهنهیدانییکیهاوپهبویایهده(ڵگاکۆمهاڵتیسهده)فکرهمئهگیربونیقامسه
 .چووپێسوینهدوووهکانهنشیهخامههه
شیارهو،کیهدهڵوهئیهتییردادی وهسیانی کهباسییدامیووویییهبڕکیهملیهندونیهبیۆ.راسیتی لیهدوورکیهنوسیراوهشی نۆرناناشیارهیکیشییوهبیهتیاڵییهکۆمهومیووویییساختاریبهتبارهسهداماوهمله
کیهکا،شیکانییهئه.نییی راسی هیچییکیه،،کهدهکا،سووکییهیسهرهوهڵگهله(وا،ئرده)٣سێشکیئهاڵتیههاڵتههورشهوورهگهشایباسیو،دهئهتنیسبهپیپویسیهکاتموئاسا  وهکانیورهگه
تیکییهیهرینیهراپهمئیهیئیاامیهلیهبگیر،سیتۆئهلیهتانهشییرهعهمئیهتیکییهیهریرابیهتوۆانیییا،بیوو،تییااواریشییا،خویناهسیانیکهوببیو،ئاشینانیدهمیهونیزامییسیستدیبهوهکانهنشهخامهههله
 حیهتیادانیی اڵتدهبیۆتییرهبنهیاسایکهکرد،پیپیشنیاریکا،تهشیرهعهرۆ سهونانایا،وکا،سپیهری ریماوهجهیوهکوبونهله(ڵوهئهمهردادی) شهشکیئهمپ٧١٣ساڵیله.کا،تهشیرهعه
لیهدووجوسییمه.کیا،نادهجیبنیهوکا،شیانادهوتنهڵتهسیهیماڵیهبنیهجوسییمهکیا،ییهکیردسیویبتهجوسییا،مهدوووکیردبوڵیا،قیهکیهبیی پیارێزراووڕۆشی  کهموههکویفیتهوونایفحقوقاتو
جوسییمهرکیئیهتری ورهگیه.هسیتا،مهییا،موغسیتا،ناونیایا،جوسیهمهدوومئیهوکا،سینفییهپیشیهوکریکیارا،ورنییرا،وه وهل خیهرانینوینیهوکا،تهشییرهعهرۆ سیهوکا،سپیهری وپیاوا،ورهگه

ماڵییات،کردنییدابیی وی،بکیهخۆ نهنۆریماوهبۆرگهئهیا،بی شی رگهئهپاشاالبردنیوهیزیوهکۆکردنهئاشتیوسولحیانانیڕاگهورشهیانانیراگهکا،شانادهناولهلیعهاوهڵبواردنیههمغستا،
 (٧.)بووهستا،مهجوسیمهئیختیاراتیلههیزگشتییرماناهفهکردنیدابی و،نستا،رمهئه وهخۆیا،ییترهسهژیرواڵتانیپاشاکانیکردنیدابی لیاا،،سکه
(ییشییرهعه)یبیویهقهسیانماناراویتیشارسیتانیهڵی وهئیههینیانیسی دهبهبۆتیاڵیهکۆمهومیوووییوینینهیکیورهدهبۆوهیه"خودائیشا"لهل خهرینیڕاپهونشیا،خامهههروخانیدوایبهیهشیوهمبه

دونیمیهتهیشیهگهتری ورهگیه٩(ورتیاییوییئارشیی ) وهفیوسیوفانیوناا،بیرمهکانیتێزهفیکرولهرگرت وههرهبهبهو(ڵوهئهمهردادی) شهشکیئهتییارمهبهڵ ،خهریروهسهودیدوکراسیودینی
جوسییمهلگیهرانینوینیهلگیهرانیرابیه.کیراگیۆرلیهخیودائیشیامیردهسیه.وهتهشارسیتانهنیوێییکییورهدهنیاوهاتهخۆیتیاڵیهکۆمهومیووویینانیسهرهپهیدرێوهلهرشهبه.هیناپی یا،مانهنهوئه
ئیاڵوگۆریکیکا،شیکانییهئهیورهدهلیه.وهبیتیهنهورهگیهخ،شیه وه تاکیه......و٩یی٧ئشیکی وهنرابیوو،نیاوژمیارهبیهکیاایهدوایبیهوبیووشی ئهناوییا،موهیهرهیهوبوارددهڵیا،هههستا،مه
ئیاینی.وهگرتیهجێگاییانیتتجیارهوتدالیهعهوفاسیهودۆسیتی.هیاترسیهبیهکیرد،تغیارهوتیااڵ،کوشیتارووکیرژیکا،نشییهخامهههچیونیبی لهدوایبه.هاتپی نانیاریودو،مهتهلهتیرهبنه

سیکهلییاانی.ئیاراوههاتیهشیکیئهوخاریتهوستایی،ئهوی،هوهپهسکاتی،غای،سهکانیالجهویهوهپهوخروشتیتیخهمیخی،نوسینیرایرهسه،بووئانادربیروباوهودی بونیهاتبووپی جۆراوجۆر
ڵگهلهکا،کاروانهچویهاتووتتجارهولهمامهباناریوکردیشهگهداروفوزتینعهسهوواهیراتجهونوقرهونیکڵم،،ئاس شیایئهوشیرینیجاتودوییهئهومود ئاوریشدیجۆراوجۆرییپارچهو
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وپڵوتهئاوانوق،رهوگۆرانیوهۆنراوهوبییاتدهئهورهونهو،نوسی بوو،ماناائهوم ئهلهکا،کاروانههاتوچویکرد،یااپهقیونهرهقرغاتهرکاشدهوسیستا،ر،یبهوخهخشا،دهبههیناوچی 
.بووراوا،فهنۆررسپهومهقهوما،کهتیروونیزهوشدشیرکردنیدروس وتارومانچهوکهشدشاڵوفووتوهۆڵده
وتۆیئیهرقیکیفیهپییاوا،ڵگیهلیهکیرددهکارییا،پییاوا،شیانیبیهشیا،وبوونهرقیا،فهپیاوڵگهلهماڵاانیوحقوقیو حهلهبوواڵتسهدهبساحهوریزبساحهنۆرژ،:کا،ئشکانییهورانیدهلهژ،
مانیاوونرهوهدژمنییا،فرییودا،ودا،شیارحهخۆبهوهات ڵاهههدژم ربهلهوکاتئهدژم رسهکردهدههیرشیا، وهبووخویا،بهتتایبهنگیجهوسیستدیبوو،رنگاوهجهوشوجاعکا،ئشکانییه.بوونه
سیپایبیوو،سیتهدهوهییزیرمانیاهفهوبیوو،رنگاوهجیهسیپایئنیاامیژنیا،لیهنورشییکیبهناسیراوهپیارتیزانیریشیهبیهئیسیتاشیکانادهتیی دژمنییا،شییوهمبیهرسیهوهکردنیهدههیرشییا،وکاتئهکردده

دابیی بیۆسیپایواویتیهیرمانیاهفهوشۆرامهستا،جوسیمهوهینادهپی نیزامییا،شورایهیر بۆیا،دیفاعبۆپیویس کاتیلهوبووخۆیسپایی تایفهوشیرهعهرههڵکوبهڵکوبهبوونهمیا،نهمونه
.کردده
ئشیکانیکانیتهشییرهعهرۆشینهیشییکههۆیهوبیووئیانادکا،ئشیکانییهیرهیتهسیهلیهدی بووهیونانیهودی،یهبودایی،نروانی،،رتش نهکانیئاینهکا،ئشکانییهورانیدهله:کا،ئشکانییهئائینیودی 

کیراودییاریئیاینیکیوییرهپیهکا،ئشیکانییهکیهبیییهوهسیتهدهبیهوایکیڵگیهبهبۆییهبیووهوتدهپییموغانییا،کیهئاینییا،رانینوۆێنهمهستا،جوسیمهلهکا،تهشیرهعهبووهجیاوانیا،ئاینیریباوهبیرو
میوخردوش نهئاینیرانیرابهکا،نشهخامهههیوانهپیچهبهوناراوهڵقهههلییدهشکهئاتهیوینهکانیا،پوڵهیسکهرسهلهوبوو،ردوش نهئاینیوییرهپهوبووهمهربهریا،باوهنورترینیا،،باڵمبوبیت 

 .بوو،کا،ئشکانییهتیحکومهموخالفینۆرکا،غانهمووموخوهیهبۆنهمبهبووهنههستا،مهجویسیمهواڵتسهدهناولهنفونیا،نورموغا،و
ڵیی دهوهبیارهملیهوپولییبیو دا،میهههشییرین سیه وهبیووهنۆرییا،ناییشیارهفویزوتسیواڵهلهپیویس یستهرهکهکردنیدروس ووموهناسیمیعداریئوموریله:کا،ئشکانییهنانیاریوتشارستانیه
بیووهیا،ئیوکتریسییتهوبیاکارهنانیاریو.....ولورستا،لهرهادفهتاقی،کرمانشالهحنهسهیخدهده.داپۆشراوهنیروفوزیوحهلهبهکهکراوهدروس روسهودرسهداریلهدا،مهههکاخیکانیستوننه

یپیمنیهمئیهسیانیقوییاتهموتیورجنیرالوئویکتیریکی پیوییمانیهئهکیهیتیگهکردرسهلهحقیقیتهووهدییهیستهرهکهبری ادبغاتیسفونینزیکیلهکونی ویوهڵمئاڵدانیناسیمیووو٧٣٣٤ساڵیله،
نیوقرهواڵتیهئیاویبۆکهوایهپییا،کا،شناسهباستا،هیناوهبکاریا،ئوکتریسیتهدیمقهیونانیومیسروکا،ئشکانییهولتاکن پی ساڵ٩٤٤٤وترکهودهبینی س دهبهوڵ .٩تا٩رقیبهتوانیکرد

 هیناوهبکاریا،
یی٩نگیریا،الییهموخیانیوموخونشیخامهههکانیوهنهوکا،شانادهشیرهعهتییدژایهی٧بووخاڵااپن لهشکستیا،وکا،ئشکانییهاڵتاارییسهدههاتنیکۆتاییهۆی:کا،ئشکانییهیرهیتهسهواوبونیته
مهسیتا،جوسییمهلیه.کا،تهشییرهعهرو سیهلیهنۆربریکییوکا،تهشییرهعهرو سیهینیبیهلیهباییناتیههیاتنیپیی یی٣پاناسهدادههستا،مهجوسیرمهسهبهراتیا،نهنهکا،شانادهوشائاخرداسااڵنیله

نۆربیونیهیۆیبیووهیونیا،ریشیه:ل خیهتیناییهنارهیی٥کانیا،اڵتخوانیهسیهدهپینیاولیهاڵتانیتروهرسهبۆکرد،هیر ی٩وهکانهشانادهوشابهداپاڵیا،تانهشیرهعهرو سهملهبری وریدههاتنه
یونیا،وئییرا،ریمهسیهبیێریشیهلیهالوانییا،نییاتریچییرهیهکوژرانیوتکیشا،حدهنهتااڵنکردنیونۆروخ نه.اڵتوهلهدانیی ئاوهشنهچهرههڕاویستانیول خهرسهلهماڵییاتوئابوریفشاری
ئیاخری وری پیهرادهکیان مادهبیهسینهوسی ئهلیهکیهکیوردشیوۆانکارهیتایفیهلهکا،بابهشیریئردهاڵتیسهدهرمانیفهژیربچنهنارانیالنیگهکهوهئههۆیبوۆهاڵتسهدهلهڵ خهبیزاریهۆیبوۆه

پییدوۆایییساڵ٩١٤دوایشکانیا،ئه.پیاارهپهماائ تاخۆیا،حوکدرانیحاودینراناودامهساسانیانیناویبهناشکۆمهوهیزبهئیدپراتوریکیوالبرد(پینجدیوانیردهئه)٩٤شکیئهئشکانیپاشای
 ،هات

بیاڵوڵوێسی ههسیایتیرسیهلیه.وتێن فیهنهنماندیا،وشیونا هتیاخوۆیندانیاامیوومیا،دریوایییبیهناچیار!کیردی ئاینییا،لیهوواڵتلیهنیاویژییرلیه٩٤٧٤یی٧٩ی٧٤لهپی ومهلهی ماوه:ساسانیا،
کانیوهجواڵنیههیاتنیپیی وویلیهعهتینێهزهووئیرا،التیفهبونیئیسممیوبرهعهاڵتیسهدهتاساسانیا،اڵتیسهدهومیوووکورتیبهنۆر،باهرن سهکراوهرخا،تهرا،نوسهشیبهلهکهوهتهکراوه

 .کراوهیا،بهکورتیبهکا،ئیدامییه٧٩گیرانی،الیهتائیرا،یخوۆانانهئانادیجۆراوجۆری
لیهفراسییابئهدییواریلیه.نیاراوهڵکهههکانیشییا،رفهنهرسیهلهکهبووهساسانیا،پاشایتیینیشانه.شیرینجهروپهسهوڵۆههیستهجهوتاو کوکیبهییفسانهئهمورغیکیئاڵۆنهساختاریکی:سیدور 
دسیهینزیکیهووهرویزهپیهوخوسیرهرییکیهپهبیهنیگیارهمئیهئاڵدیانیشناسییباسیتا،میودهمیارکو ولیقیهبیهنیاراوهڵکهههرحیهتهمئیهبوسیتا،تیاقیلیهرویزپیهوخوسرهلیباسیولهنارقهمهسهشاری
ویسیبوبی نیاویبیهرمیانیدهداریکییرسیهلیهکیهباسیکراوهورهگیهیکینیاهباڵهبیهویستاشیاائهلهوهاتوهکاناامادهنگیرههفهیفسانهئهوساتیرئهلهسیدور .یهنیگارهمئهگرینگیینیشانهیتررهیکهپه

ییدینیانبیئیهیریلتیهئهیسیالهرهلهوارهه.هاتووهنایارسفهئهخانیوتحهلهنیهریدهئهسیدایکیبهو(مروستهباوکی)ناڵتیحکایهلهندانییهسیدایکیبهوسیفردهیشانامهلهسیدور .کاتدههیوکه
لیهکا،ساسیانییهئیاخریتیاکا،شیکانییهئهورانییدهلهدانیئاوهورگانیبانهوتتجارهوتنعهسهموسیقیوشعرونوسی وبییاتدهئهورهن فهبینی دهتارعهیریقوتهنتهمهوالییعهیتنامهنیهزهلهو
ووینه.بیوو،نیامههرهبهیی رادهتیاڵگاکۆمیهمیافیو،کراو،نیهروتوراووبوهنهوهڵکهخهرسهبهماڵیاتوفشاروخ نه.بووهلااگهرانینوێنهس دهلهاڵتسهدهکهبوۆهوهئهیهۆکهبوه،داوهشانهگه

 .کردوهکاڵیا،وکش خۆیا،ئختیاریبهوبووهئانادناریا،
وویونیا،میسیروولیاانیکهوبیابویسییرانیئهڵگیهلیههینیا،دهالوانییا،ونجا،گیهکیرد،دهوییرا،ماڵییا،وکیرد،دهروتیا،ڕاووتااڵ،اڵتوهکانیدیهاتهشارورسهبردهدههیرشیا،ن خامهههپاشاکانی

ناچیارکانیشییا،پیرهو،بکیهتخامیهشیاسیپاینیاولیهییا،،بکهکاڵوکش شاناریووینهناویبهل خهیداگیرکراوانهوییهنهمئهرسهلهکهمانیاناویبهکرد،دهمۆریا،ڵئاژه وهرههاڵتانیتروه
بیۆئیدکاناتیی هیی .کرددهوتپاشکهتیاادانیا،غڵدهوکرددهدروس نباریا،ئهڵکهخهمبهرههو،بکهکاڵوکش دیسهموتهناویبهشارینوینهچاودیریژیرلهکا،دیهاتهوینهباقیرسهلهکردده
لیهکوشیتارووکیرد،کیوترسیهبیۆرییاییدهووینهنگیجیهجهیزاتیتیهکردنییدروسی وجاوییاا،سیپایتخزمیهلیهموهیهرهیه.بوونیهجالێکیمیههی لگهوبوونهتنعهسهونانستیون رههفهیشهگه

 .بوومرۆ مافییوهفویقانهوتیبیکرامهودا،سیااره
فو،لیهته وهتنعهسیهوتتجارهوریادهوڵنگهجهوئاوکانیرچاوهسهووینهکانیکانهموههووتنهبهواڵتهمئهسامانیوتروهسهواویته.ئیسممیکوماریبۆوهتهماوهمیراتبهمهئهسال٩٥٤٤دوای
،حیزبولویهسییجی،به وهکانیا،رهرکوتگهسیهجۆراوجیۆرهئورگانیهنیاوتهکیشیاوهالوانیشییا،ونجا،گه.پاساارانیانهسپایوکانیا،وهنهویاولساداتسهوهافوقهوقیهفهولیئختیارله...وشیدیپتروو

وکوشیت وگیرت خۆییا،پیشیینیانی وهرهیهبینیی دهوقیه فهیگویچکهوچاویا،قیهفهتیواڵیهرینوێنهکهساواماو....ودایاولشوههسه،ولئنبیاخاتمشیرتهئه،نسارولوهئهوموجاهای ،سارولوه
لیهنانسیتی ورهن فیهکیهبینیی دهوییهڕۆژانهئیسیممیورعیشیهیکیونیفیهدیهیاتشیاروکانیقامهشیهوبیاناروکوچیهلیهونیناا،لهنجا،گهوالوا،دانیسیاارهلهووام ردهبهلگهکردنیویرا،ماڵ

تیا.گریی دهییا،جیێخورافیاتولجهبیکتهومهستری بهدهکا،نانیارییهوعیودینهرکهمهونانکوکا،کری دهننجیرلهنیناا،لهڵکۆمهڵکۆمهروناکبیرا،وکا،وانهڕۆژنامهورا،نوسهکراو،کا،تاریکخانه
 .کاتدهئابروویا،بێدیکهیناهوهئهکرد،ج وجنۆکهناسیودامهردهسهملهنان دهوهئهربهله.وهتهوهبهرنبهکانی ئاخوناهلهنێناێ نگیدهتنانهتهکهیهڕادهوئه
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موغیا،ییمیوخلیهسییکیا،کهمبوجیییهکهغیابیلههات ڵ خهیوهکردنهئارامبۆ.کردشۆرشیا،ئیممولاا،کهومادومیسرالنیگهکهبووی ڕادهتامبوجییهکهتتایبهبهکا،نشهخامهههنگینهبرونه 
ممبوجیییهکهمی تیوتوییهگۆییاکیهوهنایهبۆپیمنیا،یشت گهکانیا،،ئامانجهبهکاتی .دافریوپێلکیا،خهوکردئیسمحاتیا،بری وهوهئهناویبهوردیابهناویبهکرددروس (ردوشتینهمورشای)
بیهکاتیی و"ردیابیه"نیاویبیهتاشییل خیهبیۆروبیا،کیهوویموسیهئیسیتای ومیخاتهی ماوهرهاتسهبهل خهمولیحهتهکاتی ئیسممی کۆماریله.کوشتیا،تاوانهوبهرهه،پاشا،کردوهدرۆیو
گیخانیهسیریحهنیاوبیهئیسیتاوههینایانیهمودهئیههینیا،پیی دژییا،بیهمیوییونیناهوراتیتیهرناهیبهوکرد،شوۆینیا،روسهبیی ماوهسایکۆلۆگی،سیاسییکیپروژهرویلهیشت ،گهکانیا،ستهبهمه

ما،هیهییا،نداهورامیهئهرینوینیهشیاها،شیاهتیعیییهرهن خامیهههیورهدهیڵکیهخهوئهرههپارسهلکهخهمئهئایا.وهتهچونهنگرانیشیا،الیهبیرلهمههوڵ خهبیرلهمههخۆیا،بیرلهمههکراو،
وتمیویهکیهبینیی ده خوداییهڵگیهلیهتموخالیفیهقییهفهلییوهڵگیهلیهتموخالیفیهنیاڵی رگیهمهنیی  خیودارینوینیهفقیهتیالیهوهتیعییهرهئیدرۆلکهخهوئهرههئایانی  خوداریسیبهتیعییهره

خۆییا،خوینیاوییودرییوودوورمیووویلهرسی دهوتی عیبرهرانیرابهوکوردتیمیوهبی جاریکی بۆرگهئهتنانهتهبی رۆژی بڵێگر،ردهوهر دهوتعیبرهخۆیا،میووویلهجۆ،فار رانیرابه
 !بایبایهمڕۆژهوئهخۆنگه!ئاخ وهینهکهنههیاشهکاندا،الوهجارناچهو وهینهکهنهکاریدووبارهناهوهئهکووتاوهرگر،وه
چیۆمیماشیایتهحالیکیاالیهشی رهئه.ریبووڕاپیهسیووکیپاشیایدژیبیهکیهئشیکانیڵیوهئیهشیکیئهبیۆهینیانایا،پیههیاتبوو،،ن تیهبیهسیووکیپاشیایمیستهونوڵملهئیرانینجانیگهکاتی ڵی ده
خیۆیییانی"نیاجی"ووهبکاتیهبیرئاواڵقهخهمئهمانیکی نهتا.ی بکهبرسهبیده،وهنابیسینهکهوایههاواری  وهئیدهڵاانیرههسهئارامه،وکزئاوالگهیوهجواڵنهکاتی تا:وتیکرددهکیترهئه
 .نابی چاکترمهلهنووسیا،چارهکردوو،،تیرامهکهوبیماڤبیو رهچارهکهوهببینیتهسیستدی ناوله
 

 :نو ژێر
 ناسراوه عهربهوشروعمهودیدوکراتیانهویستیکیبهپی ومهلهساڵ٩٤٤٤کهاڵتاارانیا،سهدهلهیهههیا،خوۆاستانهمئهرههباشورلهکوردلیگه-7
سیهڵگیهلیهگوفتوگیۆیونانرهمیهچیوۆاروکردعومریساڵ٧٩٩مردووه،مپ٣٣٤ساڵیلهوبووهدای لهمپ٩١٩ساڵیلهکهبووهدای له(رکاشده)ترشیزلهباستا،فیوسوفیونادانشدهئارشی -2

 جیهانهساسیئهناویبهبانگیباوبهکتیبیوبووهستورهئهوئیفمتو،وسوقراتیونا،نایدانشده
رانیدانیهریییهنهنهڵی وهئیهودانیاوهخیۆینشینیجیبهکهبووهئارشی شاگردیومردووهژیا،ساڵ١٩دوایمپ٩٩٤ساڵیلهوبووهدای لهمپ٣٧٩ساڵیلهسرخ،لهفیوسو ونادانشده:ورتا-7

هیناپی مهستانیجوسیمهورتاوهکهیهمهردادی،الیهلهو(دایکه)ناویبهیکهداسشنامهوبووهدیدوکراسی


 :  ئیمرۆ   ک تا به ڵه و فیڵ و که  درۆزنانه  تکارانه نایه ساڵ میژویکی خوۆیناوی جه٠٠٢٢کانی ره فاکته                         
 

(بناسی ئیرا،ئیسممیکۆماریوئیرا،ڵگایباکۆمه)تبارهسهکانمنوسراوهیدریوهلهمنوسراوهمئه
 

لیهمودهئیهوماڵییاترا خیهوبیا نانیسیه،،کیهدهمیرۆڤمیافیئیانادییوحیهلهنوسیینیئییایعایمودهئیهتکیشیا،حدهنهمیافیوحقیو وترامیهکهوترافهشیهبیهتجیاونوتیااڵنکرد،وویرا،ساڵ2511
بیاڵمدۆی دهربیروباوهئانادیلهکیش رادهتداڵهعهنجیرینهونی ناودهردادگهخۆیا،اڵمبه،کهدهتیداڵهعهبیوتنایهجهوکوشت وعاموقت دوێ دهماڵیاتنانیسهمکهومعا لهمدهکانیا،کتیبه
نوسیینیبیهمی وخشی بهدهواڵتو،کیهدهخۆفروشییوتخیانیهاڵتسیهدهبیۆ،بیاڵم،دهدهلییرنیئیهتیمامیییهتهڕاگرتنییوریروهپیهنیشیتدا،پڵیته،،دهدهتسێاارهلهوهیتهکهنهبیروا،ئه وهرگهئه
وتیا،بیاهرن سیهرمو،فیه.مییووو،کانیرهفاکتیهڵکوبیه،بوختیا،وتتۆمیهنهوستهڵبهههنهمانهئه.،کهدهن تهپاریزا،واڵتبهیاا،مهو،کهدهئیدزاناریرمهشهون نهلهپرراردادیقهویدا،په

مئیهیقینهراسیتهبیسیاحهو،دیدوکراسییئیانادیبیۆنئشیتیدانهئیمرانیپیاریزهبیزانی وبناسیی یکیهکۆمارهوڵگاکۆمیهمئهتاب ڵدا،گهلهمیوووهمئهیوهلیکاانهلهتتایبهبهکانیتری شهبهلهئاخر
  کی اڵتهوه

 :دا  م میژووه چاو خشکانیک به
مئیهتیهئڵبهی کهباسیاهاڵتیا،سیهودهتوڵیهدهسیاسییسیاختاریئیستاکردبا (وهتهنهناچهلههاتهپی )ئیرا،ڵگایکۆمهلهئائیندا،اڵتیسهودهتسیاسهوهیزوروخسارپیشووکانینوسراوهلهئیده
چیی دهریوهبیهئیائینیتیسیاسهویاسابهوحاکدهئیرا،لهکهسیاسیئاینیلهشیکهبهمهئهواقیعاالهڵکووبهنیهجیائای لهئیرا،ڵگایکۆمهلهتسیاسهوپارلدا،کا،،نیهدهمهریکخراوهیعنیشهبه
لیهمودهئیهمبکهبا ئیرا،ڵگایکۆمهبردنیریوهبهبۆسیاسیهئائینیمئهیاساکانیواڵتیا،سهدهو(تسیاسه)کبیروتهووئامانجیا،ئاینیراتیرابهول خهریماوهجهئائینیڵوهئهکهتیکۆشاومم باڵم.

،بوییهنییهئاسیا،کیاریکیوئیرانیهڵگایکۆمیهبیهنیایتدهتایبهمهئه.باویم(اڵتسهده)توڵهدهوپارلدا،وجوی،ومهتسیاسهویاساودایرهوشکیمتتهوریکخراوهئیرا،ڵگایکۆمهتیشارستانیهباری
 .یشت تیگهڵههههۆیبیتهنههیوادارم
(پیار )،پاسیارگادپارسییویشییرهعهرو سیهکیانیکورهلیهکی ییهبیهئیااتمانیاانایکیهکچهیکیهتهحکومهپاراسیتنیبیۆواقیعیاالیهنابیی کیوریچیۆ،(ئاژییاها )ئاسیتیا میادپاشایئاخری وتدا،
لیهاڵتسیهدهمپ٥٥٤سیاڵیلیهیهشییوهمبیهو،بیهالدهئیشیتوویگووئخمقییا،تیرپرسیییهبههیۆینابیتیهنایییهپیوهمئهباڵم.دی پی شیرهعهدوومئهریرابهحاستیلهخوینیناییپیوهو،مبوچییهکه
ئیدپراتیوریکییهشییرهعهدوومئیهبیونینیاپیوههۆیبه.بوه یهرههئائینیا،ونما،،،دهدهئیاامهکا،مادهنوسینیوتخهوئیااریسیستدیما،ههوکا،پارسهیا،پارسیوبۆوهگۆێزریتهدهوهکانهماده
اڵتیسیهدهبسیاحهودیکتیاتوربیتیهدهخیۆیوهکاتیهدهمکیهکا،مادهاڵتیسهدهرهبهرهبهکور باڵم.گر،ردهوهڵ کهمادپاشایرهتهخشههوهتیسیاسهما،ههلهکا،نشههخامهو. دیپی ری بهوهیزبه
وکانیهرهربهبهاڵتسیهدهبیۆخۆیشییانانیاولیهڵکوبیهبیوو،کیا،مادهدژیبیهنیاتیهنیهیا،کیهماڵهبنیهوخیویبیواڵتهسهدهمئهپاراستنیبۆن خامهههپاشاکانیوکور مهردهسهوئهئیرانیریرانسهسه

وایرمانرهفیهکیهردیاوبیهمبوجییهکهبیووکیوریدووکیور کیردووهبا نوریا،یفسانهئهوتوایهره:درۆن،ردیایبه.ژیا،دهترسیاارمهلهپرونعیکیلهوامردهبهکا،شانادهوبووهخوۆیناوییا،دژمنایتی
مبیهمی گئومیاتنیاویبیهمیادکیابرایکیرودوتههتیوایهرهبهوباتدهینیبهلهنگیدهبیبهیبراکهکوشتنیبۆنیری دهئسدردی،خۆیباورپیکراویکیمردباوکیکهبوومیسرلهمبوجیهکهبوواڵتڕۆژهه
کوشیتنیهیۆیبیتیهدهوداتدهخیۆیلیهری نجیهخهبونییاتیورهلیهکیاتدهتیپاشیایهئییاعایبیووهیاپیهسیی کهبیسی دهکاتی مبوجیهکهردیامبهم ڵی دهکاتدهتیپاشایهئیاعایدی ونانی دهرانه
بی دهوهداریوشیهبیهوهکاتیهدهکۆشو لهکا،ئشرافهله که شهونانی دهپی(ناوبان بهشرافیئهله)ئاتان،کچیفیامیاناویبهژنانهملهی دانهوخوانی دهمبوجیهکهکانیژنهموههگئومات.خۆی
رحشهمئهکردئیزدواجی(پارمی،)ردیابهکچیڵگهلهخۆیکردنیقانونیبۆوئیرا،پاشایبیتهدهداریو ویاروتحهنی دهناوراپررینهمئهو،بهدهبی لهگئوماتوخۆ،دهسوناو کهوتحهبه
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دارییو کا،ئشیرافهبیهوهتیهداوهیکیهئدوالهموهیهچۆ،وبردوۆهینیبهلهچۆ،که.تینوسیویه(س رهپهڵهه)موخگئوماتناویبهبابویعیممی،پارسی،نما،سێبهبیستو،یکتیبهلهداریو حالهو
 .دائهناپیوهن خامهبهخۆیوامردهبهکانیکتیبهلهخۆیتیشروعییهمهبۆنییهن هخامهیتایفهله

وئشییرا دژیبییهمبوجیییهکهوکییور یوانییهپیچهبییهدروویییا،بییی راسیی ردیایبییهچردیایییهبهمئییهبیووهردیابییهخییوییبراکییهریراپییهمبوجیییهکهدژیبییهکییهسییهوکهئهوایییهپیییئولدسییتا:مییوخگئومیات
لییدرابیوو،کا،جیبزاییهنهبیهکیهسیاما،وترهسیهومیی نهوههیشیتهردوشیتینهکانیدهشیکهئاتهنیاتیهبیرد،الیوهجواهیررانابونیهواڵتیهبیهکیهکا،دهمعبهواویتهبووکا،تهعسیرهوسرو کا،جیبزایهنه
جییبیهسی دهبوییهربوورابیهبهومسیاواتوعاداڵنیهڵگایکیکۆمیهنیانیبنییادفکیریلیهوکیاڵکشی پییاانیشهوگهیانیئاوهوتکی حدهنهچینیکردهرویوکرد،ئانادپیکانیا،غاڵمهودی ووهنانهسه
نیاویبیهییانیهرهجهمئیهبیسیتو،لیهخیۆیکانیکتینیهلیهدارییو .کوشی موخییا،گئومیاتییا،ردیابیهووتکه یهڵیا،گهلهداریوشی ووهبونهکۆشو لهکا،نادهجیبنهوئشرا وشیرهعهرو سه

هیرشییکاتیی میسیرڵگیهلیهرشیهیرابتهلهول خهفریویبۆکور .کانیا،بهساحهبهوهتهداوهمکهموالهئهکهتیووتویهتینوسیویهبابویو،عیممیپارسینمانیسێبه(بڵهتهتفورسه)موخگئومات
تیاباسیتا،ئیرانییلیهئیائی وتدیا،.کیرددهبیوو،دۆسی ئینسیا،وعیادلبیهناهوریا،تیهوهئیهرایرهسیهوخیۆیدۆسیتیبیه،کردنییسیتی لهفهبۆوهناردنیهکردئانادئیسرائیویبنیومیقهباب رسهبرده

بیهکیه.اڵتسیهدهنیاوکیشیایهرنیزهسیهنۆریونییرواڵتیهبیرینهبیهردوشیتینهموبیاانیخۆینایوهرژهبهولگهریویفهبۆکورو وتدا،گیراوهنهوریکیدههی اڵتسهدهوتسیاسهلهکورو تیپاشایه
هییزبهوتر نهوبااڵدوقهخو ورشیاکهشیداللهئشکانیومیقه(کورد)مادالوینارا،ههتیا،حکومهپاراستنیبۆنشیا،هخامه.گانهخودایهخودایهورامزدائهرینوینهپاشاکور لدین بسهل خه
ددوسیهیمیاوهلیهکریکیارا،ئیسیرائی بنیکانیدیوهئانادیدوایوارههوکرددهدروس مشیایا،جهختیتهیوهکاتهوله.هیناپی جاویاانیا،سپایماد/پارتویوهگاردیناویبهتتایبهسپایکیبوو،
بوونیهئختیاریکییا،ومیا هیی کا،رومیهتئیایبهکا،نشهخامهههورانیدهلهژنا،.نشهخامهههخاناانیوشائینحساریلهما،نهومی نهئختیاریبۆچیکهکرددهیا،چرپهکتری یهیگویچکهبهساڵاا
کرابیووهئییرا،ڵگایکۆمیهکا،نشیهخامهههورانییدهلیه.کا،شانادهوشاسیوهههواوههقوربانیبونهدهگوناحبیژ،دهاسهوراگرتبووخۆیا،بارگاکانیلهژنیا،نارا،ههخویا،تیعیشرهویفهکهبۆنیاته
ڵگیهلیهنیایا،پیوهمیادپاشیاکانیحالیکیاالیه.ل خیهموییونییتیودهالیی لهوبوونهڵ خهڵگهلهئیرتیباتیکیا،هی کهردوشتینهخۆفروشیموباانیوسپاکا،شانادهوشابارگایالی له بهدوو
وگیاهرهیهسیااڵنهراجیخیهوبیا رایرهسههینابووپی جوتیارا،وکریکارا،لهریرکوتگهسهمویونیسپایکیشابارگایوتدا،.هینادهپی ڵ خهمووههکونفاراسیونیلهسپایا،وتحکومهبووهل خه

تییئیاگرنیسیتیا،وسی ههوکیرد،دهوتااڵنییا،نا،سیهدهلێا،بویایهسامانیا،وتروهسهرچیههودیهاتوشارلهتکیشا،حدهنهرسهکردنهدهیا،رناانهدههیرشیرباردهورشهیهزینهناویبهگوناری 
واویتیهبیهنشییخامهههپاشیاکانیوییا،کیور بهئانادییوحهلهتاانینیسبهومرو مافینانیبونیادئیایعای.دراوسیکانیا،ڵگهلهکانیا،رهشهلهخۆیا،ریسپهبۆگرت دهدی بهالوانیا،وداردهبه
راسی کانیا،سیتاریوییهدهلهوتنیا،رکهسهئیایعایوبوۆه ڵهکهوفیڵبهکانیا،رهشهوکردووهجاونیا،تهل خهتیرامهکهوترافهشهبهوامردهبهوناسیوهنهسدیرهبهمروڤیا،مافیرگیزههوردهمهبی
ولیقیهبیه.شیکین تیکاهواڵت٩٥یی٩٤پاشیایو،کیهدهبرخیودا،بیی دهژنیی یا،کیهرهرابهکیهماساژتناویبهبجو ومیکیقهرسهباتهدههیر  ڵهکهوفیڵبهپیشوووتدا،ینوسراوهلهندونهبۆنییه

.گیر،دهیکیهختهپایتهئیات ورومرسیهنیهکهدههییر و،کیهدهئامیادهمویوینیدووسیپایکی،کیهدهبیا یا،.مری ودهبی دهبرینااردارهشهملهمپ٥٣٤سالیلهتیپاشایهساڵ٩١دوایکور هرودوت
وگریی دهمشییاجهختیتیهئییرا،رسهوهکاتهدههیر قاونیمهریناهئسکهساڵسێدوودووایبووچوو،یئهوایهکهشکی دهتی ئابوریوسیاسیساختاریوبناژیراڵتی وهرسهکریتهدههیر کاتی 

ناتوانیی وگیر،دهپییریبیهکیوردا،بیاڵمکوردوستا،رسهباتهدههیر رناهاسکهنرین مهدادهخۆیا،تیحکومهئیرا،شیدالیلهوکاتدهداگیرئیدرۆپاکستانیوهینالهبری وئیرا،جنوبیوشیدالتا
نیاویبیهی قیهنتهمهلیه،هیهیونیا،لیهکوردانیهمئیهئجیاادیئیسیتایباتدهخۆیڵگهلهکۆتیوهوکرمانشایقهنتهمهکوردانیلهنارههدهخویتیفانهحهبۆکراسو یکهرماناهفهناچاربی گیرقامسه
 (.کوردوستانهقزیسهما،ههکه)کزسه
باسییورگیرهوهل خیهلیهمکیهمالییاتیوکیاتدروسی میسیرکانیاڵیکیهکیاتدهتسیییهوهیکیهکورهبیۆوکیاتدهیاساکانیووتسکهدهوتحفهباسیونوسیوهردیبههایکیوحهلهورهگهداریوشیکهیمهئه

کردنییحدی تیهبیهناچیارکا،نشیینهکیاخرانیخۆشیگونهویاشییعهورانهشیهمئیهینینیهههکردنییدابی بۆچونکهبی راس ناتوانی ئدانهبااتپییرهپهوگری رایا،کهکاتدهدا،وخڵدهسیووکانی
وماڵییاتیهیاتوچوووکیا،روانهدهماڵییاتی.دانرابیووماڵییاتشیتی موهیهبیۆ.بیوو،قیور نۆرکا،ماڵییاتیهکا،نشیهخامهههورانییدهلیه"فیرای.،.ریچیارد"ولیقیهبیه.بی دهڵکاخهرسهبهنۆرماڵیاتی
موباشییرا،وحاکدیا،رجیخیه،ماڵیاتانیهوبیا مووهیهوئیهرایرهسیه.شیابیۆسیااڵنهشاباشیییوهکردنیهکیۆوکیاروکسیبوکشیتوکاڵماڵییاتیڵئیاژهمیااڵتیرومهماڵیاتیددادوستهمالیاتیوکا،سنوره
هێنیادهسیتیا،دهبیهکانارهشیهلیهکیهیوتانهسیتکهدهونائیمغیهوئیهشیا،بیهیا،سیااڵنهراجیخیهوبیا کردنییدابیی بۆبوو،خودموختارکهیناوچانهوئهحاکدانیوبوول خهشانیرسهلهکانێناوچه
یماسیهحهکیهبیی دهیی تارادهشاکا،میستهونوڵم.هینادهکاریا،بهخۆیا،کانیکۆشکهیوهرانانهبۆونیزامیکانیرماناهفهورباردهسانیکهدرایهدهبریکیشیوکرادهنبارئهشایخزینهلهنۆریینوربه
وهتیههۆنیوهپیار پاشیاکانیبیهڵیاا،پیاههبیهخیۆییلیقهسیهبیهیئیییهمیووتیقیقیهحهمئیهبیووهپاشیایا،رویچیهنمیا،کیهناوبانی بیهشیاعریوسییفردهکهوهویتهکهدهلهریئاسنگهیکاوهونوحا 

لیهچووی بهلهقاونیمهریناهئسکههیرشیبهنشیا،خامهههکاتی رۆییدهنهبکارلگهنایوهرژهبهلهی عانهگشتیبه.دروستکرابوواڵتهلهکاویا،فشیدرهودائ مهیوانیئهقاڵی وهپار پاشاکانی
ودیدوکراسییودینیی(ییشییرهعه)یبیویهقهسیانماناراویتیشارسیتانیهڵی وهئیههینیانیسی دهبهبۆتیاڵیهکۆمهومیوووییوینینهیکیورهدهبۆوهیه"خودائیشا"لهل خهرینیڕاپهوتدا،پیشووینوسراوه

هینیاپیی یا،مانیهنهوئهدونیمهتهیشهگهتری ورهگه(ورتایویئارشی ) وهفیوسوفانیوناا،بیرمهکانیتێزهفیکرولهرگرت وههرهبهبهو(ڵوهئهمهردادی) شهشکیئهتییارمهبهڵ ،خهریروهسه
 وهتیهشارستانیهنوێییکیورهدهناوهاتهخۆیتیاڵیهوکۆمهمیووویینانیسهرهپهیدرێوهلهرشهبه.

نیاوساسیانیا،بهوستگرتدهلهاڵتیسهدهوهردوشتیهنهرانیرابه،الیهلهل خههاناانیبه(پار )ساسا،ردوشتیا،نهموبایکیتائشکانییا،یا،کا،پارتهروخانیبۆدانوریا،وڵیههردوشتینهموباانی
تیحکومیهونیزامییسیاسییاڵتااریسیهدهبونیهڵکوبیهئیائینیررابهبونهتنیانهمودهئهئاراوههینایهپارسیا،نشیهخامهردوشتینهموباانییاساکانیومادردوشتینهموباانییوهکردنهپا وتنهوکهبرا،
سیتیا،دهکیردپیشیهیا،(سیاسی/بینههمهدیکتاتۆری)،مانیو ندهمهوهودییهسیحی،مه وهتانهبینههمههاتنیهۆیبهنشیخامهههسمفیئهکانیشانادهووهنهتییارمهبهپار موباانی.ئیرا،
وئیاوبییجیگیایکیلیهڵگاکۆمیهلیهدووررۆژسیێکیهئیاوابوویشییسزاکهبیاریسیزابوواییهدهچوباییهبارلهمناڵیژنی رههمیسالبۆوهرانانیانهخورافهوجه ناشرینتری بهووستاوهئهکتیبیناوبرده
و(دووجڵیایوسیتائهسیتخواهدهجویی )نیییهندایهورامیهئهرایسیهیئیجیانهونیههریدهئهکچیژ،ڵی دهپار موباانیبخواردبایهمیشیخۆڵهویوا،حهپیشابیرۆژهسێمئهدانیشتبایهپریکاکهلهونیسه
وتکیشیا،حدهنهموییونیڵگایکۆمیهئیائی  ندهمیه،کیردوعیامت قیهسییحیمهیمانیی ندهمهریبیروباوهئیتهامیبهسیا،کهنارههدا،سهوکوش یا،دهبویایهنه(اڵتسهدهنگریالیه)ردوشتینه کهرهه
لیهکیرد،وییرهپیهساسیا،ردوشیتیانینهئۆلوژیئییاهحالیکیالیهبیوووتنخوۆانپیشیکهرروهدادپیهوویکسیا،ئیانادڵگایکیکۆمیهپیکهینیانیومیرو میافیلیهگیرت رییزیکیهئولوژیهئیاهوبووتا،ینهمه به
ئیهوتهتهقوبیادشیا.سیتین دهژییا،ود،دهژییا،کیهوان ئیهبی رمانیا،فیهلیهگوویبی دهل خهمویونییتودهوخودا،رینوۆینهوڵبویردراوههمانهئهکا،جیبزایهنهوئشرا ونۆردارا،واڵتاارا،سهده
 لهورۆژهئهرههوشیروا،ئنهیکهکورهوداده ندهمهکوشتنیرمانیفهدۆراناوۆهیکهمنانره ندهمهکهیوهئهبیانویبهونیدادهمنانرهردوش نهموباانیرانینوۆینهو ندهمهینیبهلهووهنینیتهده
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سیاڵ2511دووایوعیادلوشییروانینهئهنیی دهناویشیمودهئه بینراوهتاتهنایهجهجۆرهمئهیشیوهتامیوهکاممیوویلهکات،دهعاموت قهوهمنااڵهپیروبهکانیا،ماڵهبنهوکیندهمه25111شاریکاا
وکوشتاروشهرهههونۆربهخرابترملهئیسممباڵم:ئیسممکردهرویا،نۆرهوخ نهملهبو،رنگاربۆڵ خههاتئیسممکاتی وتدا،پیشوداینوسراوهله.،کهدهیا،میوووهمبهشانانیئیستای 
شدشییرنۆریبیهکیهبیووئیسیممبینهیهمهرانینوۆینیهوهئیهئیسیممئیائینیهیاتنیبیهبیاڵمگرتبیوخیۆئختییارلیهبینههمهاڵتهوواهیرجهونووربه:اڵتسهدهئیستاتا.هیناچۆ بهڵکیا،،خهتااڵ،
(وڵئیهشییبه/بناسیی ئییرا،ڵگایکۆمیهوئیسیممیباکۆمیاری)وییهفهسیهئیاینیهیاتنیپیی هیۆیبیووههییواییبییونائومییایونیااریوبونینیهنیاکوکیورشیه.خۆییا،رکی ییژییرهینیااڵتیا،سهده

کهکا،ساسانییهتیحکومه وهرههوهیناردهتسیحییهمهعرفانیوئیفمتو،نوۆییفهلسهفهلهوفیا،سهتهکهبوو،نشیخامهههردوشتیانینهمورباانیویفهسهتیحکومهنرانانیدامهکانینهتئورسیه
شیابهئیستاباڵمکردبووغهدهقهریکیتریا،بیروباوهروههکا،بهنههمهباقیویاناراگهسدیرهبینههمهتنیا وهردوشتییا،نهبینههمهوکرددهدابی خۆیمۆره وهشایا،کا،نشینههخامهیجروبهتهبه

 .بیشهنههمهریرابهشاعنییهتیداوهلیشیا،وهمقامی
رواوهیهسیتاادهلیهیا،باتکارانیهخهتیسوهخهکا،ردوشتیهنهوکا،وییهلهعهوانییرهپهکا،ئاریستوکراتهتیخیانهوکا،روسهوکا،منهتورکهوامیردهبههیرشیوکا،عوسدانییهنفونیوهیر هۆیبهاڵمبه
مئیهگۆمیارودانیووهکانیهوییهلهعهنیاوکیردهنفونییا،کیورتتامکهکا،ئیدامییهدواندهرواههوبردگرێونهلهبیعییا،تهئینسانیکانیتهسالهئهووهردوشتهنهکانیئامۆژگارییهناوبردهستیا،دهوتدا،که
فشیارووشیومشهئیدامیساد ریعفهجهئیدامدیرقهمهبونیبهدشههمهوقومتینییهرکهمهبهریشهعهئسناوانییرهپهوکا،وییهفهسهوکا،تاتارهوکا،تورکهوکا،عوسدانییه،الیهلهرهباوهبیرودوو
.یهبهنههمهوکولتورون رههفهونما،ئاسیومیمسیونیمئهکانیگرینگهنۆرخاڵهلهکی یهتیسوکایهووانیرهوئابورینۆریونوڵم

 .   کورد و سوننی و شافعی بوۆه  که  بیلی بوۆه لیشای ئرده فی عه وی سه فه بونیان نانی ئائینی سه  ئینکارناکریت که                       
شیابیوو،کیوردتیمیویهدژیبیهاڵتیا،سیهدهورانییدهلیه.وهئاینیییهبیاریلیهمهیهووهنمانیهمهیهووهتهموییهباریلهمههکا،وییهفهسهکردباسدا،کهبوۆهئیسداعی شاوییهفهسهتیوڵهدهنانیبونیاد

ڵتیکیهشامسیو،ئیوییڵگهلهکوردیئیمنهوتایفهمئهبا عهشاوست راوهکا،منهتورکهوکا،کهئونبههیرشیربرامبهلهتاخوراسا،بۆدائهکۆچربایجا،ئانهلهبوو،کوردکهقرخوویتایفهئیسداعی 
می سیتههیی لیهوکوشی هودیییهوسیحینهوردوشتینهوکیدهنمهنارا،ههوهکردهس تهشیعهیریغهئائینی نوههبهیاانیمهبۆیهرههبووبهبییا،نههمهئائینیکیهی مولیحهتهکا،وییهفهسه.کرد
وتبیخییرهوالواننۆردراوسییاڵتیانیوهیا،بیئجنههیرشیررابهبهلهباڵم.کونستانتی وفقانقهکانیکوێستانهناونوشیدالکردهرویا،ئائینانهمئهنگرانیالیهوههۆیهمبهکرددهنهقسوریا،دژیا،به
وداگیرترخۆسیهلیهیکهشیاهییهتیاجیخیۆیسیتیدهبیهی حوسیهسیوڵتا،شیاها،ئیسیفهلیهئییرا،ختیپایتیهیشیتهگهوئیرا،رسهکردههیرشیمسیشه٧٧٤٧ساڵیلهئفغا،لیعهکاتی بوو،ترامهکهبی

بیووکیوردکیهنیادر،ناکهلیوییرهپهئیرا،کانیحاکدهباڵمباتدهناوئیرا،پاشایبهخۆینوی قهلهتهداسبشایکهکورهوکوژی دهی حوسهسوڵتا،شائفغا،محدودیدواییئفغا،لیعهریسهخستییه
خیانیدمیهئاقامحهیورهگیهباوهوخا،شاقولیکوریقاجارخانیلیعهفتحتییارمهبهوبی ده مولحهتهداسبشابه بهنادرقوینی دهناوخۆیووهکاتهدهکۆخۆیوریدهلهتی ماعهجهخوراسا،له

تحریکییبیهووهبیییهنههمهبیاریلیهکا،وییهفهسیهشیکینی دهتیی فیار ونرقانیخورتومورچهمهداناوس لهکا،ئفغانه٧١٩٤ساڵیلهوخوراسا،والییکاتهدهماسبشاتهداوئهشکس محدودمو قاجار
مسییشههجیری۳۹۱میوردادی۱۳لیهپیار ئیسیداعیویشا.بوو،عوسدانیاتیولهدهڵگهلهوامردهبهریشهلهدائیمئوروپابۆترسی مهبیتهنهکهکا،عوسدانیهکردنیعیفنهنزوریمهبهکا،ئینگویسیه

بیووهوداسی دهلیهگورجسیتا،ویسورییهوکوردستانیعیرا وتورکییهکوردوستانیباشوریوباکور/وئیرا،شکی دهتی ئیسداعی شادێ یکااگوبهچالاورا،لهعوسدانیسپایلگهلهقزڵبا سپای
کیوردنیادریدائیهکا،عوسیدانییهبیهربایجا،ئانهلیهشیی وبهسیتی بهدهیدا،پیهکا،عوسیدانییهڵگیهلیهپیار ماسیبیتهشا٧٧٩٩ساڵیله،ئیرا،ڵکیخهوکا،قزلباشهناولهئعتیباریستاانیدهلههۆی
لیهموییشیورایکیریقیتیهلهنادر.وهسینیتهدهکا،عوسدانییهلهگورجستا،وربایجا،ئانهمووههسالاادوویماوهلهو،البهتیشایهلهماسبشاتهکاتدهرانیا،ووهکاتهدهکۆویفهسهکانیئیوهرانیریبه
/نیوردرییای/نیورکییوی وهنوورواهیراتیکیجیهوتروهوسیهمیاڵرسیهبیهسیتیدهوشیکاناتی هناوستانیکرناڵریشهلهنادرڵبویردراههئیرا،پاشایبهسپیا،ری وحاکدا،،الیهلهموغا،شتیده
رقیشیهییهینیایمپانیایکیهریقیتهلهئینگوستا،تیوڵهدهی ماوهدوایوگورکانیا،یا،هیناغولیمهئیپراتوریچوونیی بهولهبوو،عیفنههۆیبیتهدههیناوستا،بۆنادرهیرشی.گرتتاو ختیته

 .هینااڵتااریسهدهبوونه
هیۆیبیهو،ناکیهنی ئیهتی خیانیهوتناییهجههیی لیهاڵتسیهدهبیۆکهمیووئییا،تیاساڵهبهبناپار وایانیفرمانرهبووکا،قاجارییهوکا،قزلباشهلهموههنادرریوروبهدههانیرماناهفهوحاکدا،
لیه.کوشیتیا،ویکیهچادورهنیاوکیردههیرشییا،وی شیهوبیوونی درهتیانهنانییپییکاتیی کیردکیویرپیییا،کیهکورهکردبیوو،،لییگومیانینیادرووهناییهدهبیۆیا،سیسهدهنادربونیسوننیوبوو،کورد

کیهبینیی ده.بیووهیدرییوهڵوهئیهمیعالیهریشیهتیاوبا شیاعهورانییدهتیاکا،عوسیدانییهوکا،وییهفهسیهریشه،دهئهها،نادردژیبهکا،قزڵباشهنابی کا،ئینگویسیهبعیتهتیبابهنادروهالیکیتره
دا،سیهخیوۆینیدانییبهکهبووهکوردرههمیووودریواییبهبینی دهبووهنزورمهبۆیا،ستهبهمهدوومئهبۆجعییا،رهوستانهرهپهکۆنهئائینی(خۆیا،ییفهکهواڵتسهدهبۆ)وهمیوووهتایرهسهلهپار 
مئیهئیسیتانیابین وارهپییما،خاکیهملیهبریی ئیسیتای .پاراستووهئیرا،ناویبهینیشتیدانهمئهئاویوخا رو وتاتاروغولمهوروم، وهبیئجنهرانیهیرشکهڵگهلهرشهلهخۆیالوینارهه
پیا بیۆشییعهجیهیانیووییهفهسیهشیاکانی.یدان هاوپیهلیهگهمئیهدژیبیهکیوردواکیانیرهومافیهحقو ررامبهبهلهبیا،نههومهکا،سنوریهکیشهوکانیا،دیرینهتیدژمنایهرایرهسهرانهداگیرکهواڵتهسێ

سیتهبهمهمئیهبیۆو،دهدهتنیسیبهرمبیهپیاغهیماڵیهبنیهبیهخۆییا،شییعهجیهیانیتیپاشیایهبیۆخۆییا،تیشیروعییهبۆمهوبیوۆهشییعهدی فییهسیهشییختیسیالهئهلدین بیسیهیوهئیهبیۆوکوردیوهکردنه
،دهدهگومیاروسیاڵچوۆاربرادۆس له....کردباسدا،کهرواهه،کهدهكوردلگهلهتیدژمنایهوکانهرهربهبه.وهنهکهدهپا ویفهسهدانیخانهکوردیتیئساڵهو،کهدهستکاریدهنانبهئبنیکانینوسراوه

 .،کهدهتال وخوراسا،ئیرا،شیدالیونوی قهشتیدهویرهشاریبهکۆچبهجبورمهکوردیماڵهبنهنارههیا،دهو
کانیئیویهڵگیهلیهنیانهخیانیریمکیهنیادردوایشیکینی دهتیکیینیانهخیانیریمکیهبیاڵمکاتدهتیپاشایهئیاعایکا،قزلباشهلهرئابادئستهخانی،سهحهدمهمحهکا،ئینگویسیهتحریکیبه:کا،ناییهنه
مئیههانی ئیسیفهوکوردوسیتا،لیهوبانگیهناوبهشیرانمامیحهووتمزگهوباناریانیئاوهدایهستیدهوخ پایتهکردهشیرانیوئیرانااگرتجنوبییقهنتهمهرسهبهستیدهوس بهیدانیپهختیاریبه

وسیینی دهکا،عوسیدانییهلیهسیرهبهریمیهقه٧٧١٤ساڵیلهنانهخانیساد و٧٧٤٣ی٧٧٩٣ساڵیبووهترامهکهوبهعادلولیهاتووتواناسیکیکهالرعایاوکی نی ناودهخۆیریدخا،کهیهههیا،بینایانه
ئختیارییا،لبیسیهکیهیدانی پیهعهیاوهیی بیهموییا،وگرترادهخۆیا،ئیستیقملیوئانادیکا،ناییههولهوئینگویسیلگهلهکرد،لهمعامهله.کاتدهداگیرکانینیرهجهوبحری ورودنائروهریسرانسه
ییا،نوقرهواڵتهکردنیخارچیئیجانهباڵمکرد،معافیگومر لهریدخا،کهوهینادهشدییا،پهیپارچهدانیبوشهرلهیتخانهتجارهیروانهپهباڵمبوونهخۆ کا،ئینگویسیهڵگهلهروی.دائهنهبکات
رییا،دهویلیهکا،نایییهنهویسیتیبیهناویی مهنیاممییرتاکرددهتیا،تجارهئیرا،وکا،عوسدانیهڵگهلهوگرتخارکیا،ینیرهجهکا،نایههولهبکر،ئیرانیجنسییا،کهپوڵهجێلهبو،جبورمهوبوونه
 .کاتده

 یهههیدریوه
ڵوێس ریههماڵپه:چاوهرسه
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