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 لە روانگەیەکی ترەوە ٧٤-٧٤جواڵنەوەی                               


اڵتیکوردستانیرۆژهه51–54کانیساڵهیشۆڕشگێرانهوهیبزووتنهساڵه54یبۆنهبه

نپوورسهماڵحهکه:نووسینی

ئەوانەید رسلەمێوووووو وو:فەیلەسوووووووفیسوووووو انیاییجووووووۆریسووووووانتایاناوتەیەکوووووویبەنر وووووویهەیەکەد ڵوووووو 

شووووەوز نگیدیبتوووواتۆرییمۆمێوووووبوووووولە51–54جوووووواڵنەو ی.و رنووووامرنمەحبوووووپبەدووپووووا کردنەو نووووی
. تکردشاداکەبەشێولەباشترینرۆڵەکانیمەلەکەمانلەرۆژهەاڵتیکوردستانمیانیانبۆبە

توووووائێۆوووووتازۆرشوووووتلەسوووووەرئەپجوووووواڵنەو یەنووسوووووراو وشوووووتێبیئاسووووواند بووووو کەمنوووووی بەهەوایەکوووووی
چەنوووێدک کوووولەوبووووار (کەدیاسووو ۆڕایکووووردلەواڵتوووانیرۆژئووواوازۆربەئاسوووانیتووشوووید بووون)نۆسوووتال یو

توووور و باسوووویئەپجووووواڵنەو یەدابنووسووووشوشووووتەکەکۆتوووواییپوووو بهێوووونشبەاڵپمووووند مووووهەو  لەروانگەیەکووووی
بوووووبەپئەویووووو لێبوووووێانەو یهەلوووووومەرجیجیهوووووانیدنووووواوچەییونیەوووووت انیلەپد ور یەداوبەلەبەرچووووواو

.مرتنیئەپهەلومەرجەهۆیەکانیکۆتاییتراژیبیئەپجوواڵنەو یەد ستنیەانببەپ
وووهەرکوووواپلەجەمۆووووەرانیجیهووووانیئەود پواتەئامریبوووواویەکیەتیوووویسووووۆتیە بووووۆپاراسووووتنوتەنووووانە لەبووووواریجیهووووانییەو شووووەڕیسوووواردبەموووووڕوتێنێبوووویبوووو وکوووونەلەئووووارادابوووو

شووووەڕیتیەتنوووواپهەرد هوووواتوو.لەئامریبووووالینووووێۆن جانۆووووونولەیەکیەتیوووویسووووۆتیەتی ئالێبۆوووویکاسوووویگینسووووەرکۆمارورکوووو ەربوووووون.پەر پێووووێانینوووواوچەیژکوووورد سووووەاڵ هەوڵیووووانئەدا
.د بوووبەشێولەهێزیسەربازییئامریبایبە ۆیەو  ەریوکردبوومەرمتر

مەرپومووووڕیدووالیەنەچەنوووێسووواڵێبیچوووینبەرک ەریووویموووائۆتووواد هوووا نێووووانیلەمەڵیەکیەتیووویسوووۆتیە زۆرتووورتێوووود چوووووبەاڵپتووواسوووەفەرینیبۆوووۆنبوووۆئەو ود سووو ێبیپەیو نوووێیی
یمابوو
.ئالێبۆانێکردوبچێوو کسەرۆکیحیزبیکۆمۆنیۆتیچێبوسلۆتاکیاهەڵ  کراوبنچینەیبەهاریپراگداڕک را54ساڵی

.رۆژ یئیۆرائیلوواڵتانیعەر  ببەینکەبەسەرکەوتنیئیۆرائیلکۆتاییپێها 4لەئاستیناوچەیید توانینئاماژ بەشەڕی
ووبنوووا ەید سوووەاڵتی وووۆیدوووای ترکردبوووووبەاڵپئەوینوووێارانیئوووازادیتوووامیئوووازادیوکووورانەو یرک  یووویدو رانووویموسوووەددی یانهەرلەبیووورموووابولەئێووورانرک ی ووویپاشوووایەتییمووواو یەکبوووو

.هەرچەنێکەلەمەتالو لەمەمارۆدرابوونولەچەنگشەتیانوشۆفارانکەسنەیێ وکراشتێوبێرکێن 
تەشوووبی تینهێنووویحیزبووویدک ووووکرا کەلەمووواو ید سوووەاڵتی.اواکد سوووەاڵتیبووو سووونووریانهەبووووووز  وووتوزۆریئەوانژیوووانیبە ەڵووووتووواڵکردبووووولەرۆژهەاڵتووویکوردسوووتانئەرتە وسووو

ێامانیلێهوووواتوویتەشووووبی تیییووووایکووووۆچییبوژابووووۆو لەدووهێرشوووویسوووواواکداز ربەیەکوووویجەرم وووو یوکبەوت وووووووبەشووووێبیبەرچوووواولەئەنوووو7222موسووووەددیپوپووووێ کودکتووووای ەرمانووووانی
شوووایئێووورانکەلەد سوووەاڵتی وووۆیدڵنیوووابووووو.هەژاریووویونە وکنوووێ وارییلەرۆژهەاڵتووویکوردسوووتاندیوووارد یەکیز  وبەرچووواوبووووو.د ست ەسوووەرکرابووووونیوووا ودپەڕیەو یدیوووویمەرموووێنب ووووون

.باییبوونولووت ەرزییشاهەنەائاریامێهرد ستیپێبردتاجگوزارییکردوبەوشێو یەد ور یەکینو لەلە ۆ54لەساڵی
لەباشووووری.هێنوووابوووحیزبووویبەعوووەلەد رفەتێوووود مەڕاتووواد سوووەاڵ بەد سوووتەو بگووور لەعێووورا عەبوووێولر ح انعوووارکد وڵەتێبووویالوازیپوووا کووووژرانیبوووراکەیعەبێولۆوووەالپعوووارکپێوووو

ید ور یەکووویهەشوووتسووواڵەیلەدانوسوووتانوشوووەڕلەمەڵرک ی ووویعەبوووێولبەریشداسوووشوعەبێولۆوووەالپعوووارکتێ ەڕانوووێبووورک ەریووویبووو ئەمووو وکوردسوووتان والێبۆشووو وومەالمۆوووتەفابوووارزان
.ئەوالیجوواڵنەو یکوردیلەپبەشەلەنیەت انبەد ستەو بوو

وهەوڵبوووۆیەکێ سوووتکردنووویپوووارتیدبووواڵید فوووتەریسیاسوووییبەرک ەریوووی والێبۆشووو وو(یکوووۆچیی52لەسووواڵی)لەباشوووورینێەوووت انپوووا کوووۆنگر یشەشوووەمیپوووارتیدک ووووکراتیکوردسوووتان
.وییهەبووتووشیدوود ستەییب ووبرایشئەح ەدوماپجەالللەپارتیدک وکرا جیاب وونەو وبەپشێو یەهێزیکوردکەلەپهەلومەرجەناسبەداپێویۆتیبەیەکگرتو

هەڵووو ە بەشوووێبی.وپوووا کوووۆنگر  بەهوووۆیدووبەر کیووویئەنوووێامانیرک ەریووویزۆرنالەبووواربووووو(یکوووۆچیی52لەسووواڵی)ییحیزبووویدک ووووکراتیکوردسوووتانلەپوووێ کوووۆنگر یدوودۆ وووینووواو ۆ
ەر کیوووویلەرک ەرایەتیوووویداشوووووکنەوارلەسووووەربەد نەیحیووووزبی شووووتێبیئاشووووبرایەکەدووب.دووبەر کیوووویەکەئاسووووەواریراسووووتەو ۆیووووانارسووووتەو ۆیدووبەر کوووویلەبەر یکوووووردلەباشوووووربوووووو

شوووتێبی.دژییەکتووورد کوووراکوووا ووز یەکووویزۆرلەجیووواتیسووواڕک کوووردنەو یدەوار یتەشوووبی تییحیوووز کەپوووا هێرشووویسووواواکتووشوووی ەسوووارکبیمەور هوووات ووسوووەرفیکووواربە.داد نووو 
.بێتەو وهیواوئومێێکبیئەوتۆیبەکاریحیزبیینامێن ئاشبرایەکەلەدۆ ێبیو هادا ەڵودڵۆاردد 

لەجیووواتیئەو یکەبەرهەمووویپ نێبووویتوووۆک ەولەپێەوووێاداڕکووو راوبووو زۆرتووورتەنیوووارکگوووایبەرد مووویرک ەرانوووی51-54ئەو یکەئێۆوووتاروونوئاشوووبرایەئەو یەکەجوووواڵنەو یچەکوووێاریی
بەاڵپئەو هووویەلەبلی ەتیووویولە ۆبووووردووییشوووەهیێانی.د ر توووانبوووۆحووواوانەو لەباشووووریکوردسوووتانناچووواربووووونبگەڕکووونەو رۆژهەاڵتووویکوردسوووتانئەپجوووواڵنەو یەبوووووکەبەهوووۆینەبووووونی

.ئەپچواڵنەو یکەپناکاتەو 
ۆربەیهەر زۆریشوووووەهیێانیئەپجووووووواڵنەو یەبەد سوووووتیکووووووردد رمانوووووێاوکراندزۆرجێگوووووایدا ەکەکاتێوووووونووسوووووراو کانلەبوووووار یئەپجووووووواڵنەو یەداد  ووووووکنینەو بۆمووووواند رد کەو کەز

.لەداو راندشەهیێکرانیا ودتەحویلیدوژمندراونەو 
:بەب وایمنفاکتەر کانیشبۆتهێنانیئەپچواڵنەو یەئەمانەبوون

ئەویووو د مەڕکوووتەو بوووۆئەوراسوووتییەکەسوووەر ڕایشوووەڕیسووواردوکێ ەرکێووویئامریبووواویەکیەتیووویسوووۆتیە هووویەپەوووتیوانیەکیئەوتوووۆلە.نەبووووونیپەوووتێوانێبیبەهێوووزلەئاسوووتیجیهوووانییدا-7
ئەو لەحاڵێودابووکەحیزبیدک وکراتی.یەکیەتییسۆتیەتەو نەد کرانەیارانیحبومەتیپاشایەتیکەبە ێرایید چووب ێتەهاوپەی انێبیستراتێ یوبۆئامریبالەالیەن
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 .کوردستانئەوکا یەکیەتییسۆتیەتیبەپەتیوانیستراتێ یبی ۆید زانی
هەوڵەکوووانتەنیوووابەراو دوونوووانی.ایەدڕنوووێ ییرک ی ووویپاشوووایەتییلەبەر وڕووبووووونەو یئەپجوووواڵنەویەوتەر وووانکردنووویهەمووووهەوڵوتوانوووای وووۆیبوووۆوشووووکردنووویئەپنەموووامەسووواو-2

پووووارتیدک وووووکراتیکوردسووووتانهوووویەد ر تانێوووووبووووۆمووووانەو یرک ەرانووووی ەباتبووووارانیرکگووووایئووووازادیلەرۆژهەاڵتوووویکوردسووووتانکۆتوووواییپوووو نەهووووا بەڵبوووووبەز  ووووت ۆووووتنەسووووەررک ەریووووی
.لەباشوورنەمابوو51-54جوواڵنەو ی

ولەیەککەهەرالیەنەبەشووووێبیبەرچووووادووبەر کیوووویلەرک ەریوووویسیاسووووییشۆڕشوووویباشووووووریکوردسووووتانکەبووووووبەهووووۆیدووکەرت وووووونیکۆمەڵگووووایکووووورد وارییلەپبەشووووەلەنیەووووت انبەراد -2
.وز ووتوانای ۆیلەجیاتیبەربەر کانیلەمەڵحبومەتیناو نێییعێرا بۆبەربەر کانیلەمەڵیەکترتەر انکردبوو

الیەنەکەیتووورد سوووتیدایەپی نگێ یووویودوبەر کیووویونووواکۆکیلەنووواورک ەریووویوسوووی ادیار کوووانیحیزبووویدک ووووکراتیکوردسوووتانتوووائەوجێگوووایەکەالیەنێووووبوووۆلەمەیوووێانبەد ربردنوووی-5
.تەنانە تێرۆر

کوردسوووتانبەشوووێو یەککەهەنوووێکوهەل ەر سوووتبوووۆو د سوووتهێنانیپووولەوپوووایەوپوووار د سوووتیاننوووزپبووووونیئاسوووتیزانیوووارییوهەسوووتینەتەو یووویلەنووواوکوووۆمەالنی ەڵووو لەرۆژهەاڵتوووی-4
.هەرو کلەسەر و ئاماژ یپێبرائەو جا وسیبوڕ کورد کانبوونکەئەرکیسەر کییسەرکوتیفیزیبیجوواڵنەو یانمرت ووئەستۆ.کرد جاشەتییوسیبوڕی

هەرچەنوووێزۆرجوووارهۆکووواری.او راسوووتزۆربووواو کەکاتێووووباسووویشبۆوووتد کووور دامووووبوووۆهێوووزید ر کیووویدرکووو کەنوئەوانبەهۆکوووارینۆوووبۆکانیانبناسوووێننلەنووواونەتەو کوووانیرۆژهەاڵتوووین
د ر کیوووووینە ەووووویانلەشبۆوووووتەکانداهەبووووووو ود بووووو بەاڵئەو یکەزۆرجوووووار

.لەبیرد کر یا ودپا مو د  ر هۆکار ناو ۆییەکانە
رجوووارمووورۆاڵد سوووەاڵتیموووۆڕینیفووواکتەر د رکییەکوووانینووویەبەاڵپکوووارتێبەرییزۆ

لەسووووەرفوووواکتەر ناو ۆییەکووووانبووووۆمووووۆڕینیدۆ ەکەبەدووووازان ی ووووۆ زۆرجووووار
.ئاسانترلەهەوڵبۆکاریگەرییلەسەرفاکتەر د ر کییەکانە

سووووووو فووووووواکتەرینووووووواو ۆییکەلەسوووووووەرو 51-54لەمەسوووووووەلەیجووووووووواڵنەو ی
اژ یوووانپێبوووراهەرکامێبیوووانبەتەنیوووایید یتووووانیکووواریگەرییلەسوووەرر وتووویئام

رووداوکووووانهەبوووو و ووووۆئەمەرهەرسوووو فوووواکتەری بەشووووێو یدڵبوووووازچار سووووەر
.کراباندۆزیکوردئێۆتالەشوکنێبیترد بوو

:و رنبابەیەکەو لەدونیای ەیاڵ انئەومری انەبێنینەمۆڕ کە
نەد هوووواتەئوووواراو و٦ئەمەرهەوڵووووییەکێ سووووتکردنوووویپووووارتیلەکووووۆنگر ی-7

بووووو موموووووانو زعووووویالیەنووووویکووووووردیی.هێوووووزیکووووووردبەیەکگرتووووووویید موووووایەو 
بەرامووو ەربەد وڵەتووویعێووورا زۆربەهێزتووورد بووووووحبوووومەتیعێرادووویناچووواربە

.چار سەرکردنیپرسیکوردلەوبەشەلەنێەت اند کرا
ردووبەر کیوووووینووووواورک ەرایەتیووووویحیزبووووویدک ووووووکرا پوووووێ کوووووۆنگر یئەمە-2

ناچووووار51–54بێگومووووانشووووەهیێانیجووووواڵنەو ی.دووهەپچار سووووەرکرابوووواوهەوڵوتێبۆشووووانەکانبووووۆپەر پێووووێانیبیوووورینەتەو یوووویوئووووازادیبوازییلەرۆژهەاڵتوووویکوردسووووتانتەر ووووانکرابووووان
سووواڵدواتووورکەشۆڕشووویمەالنووویئێوووران71ئەمەرئەوشۆڕشوووگێر  وووۆ فبووورانەبیانتوانی وووادرکووو  بەکووواریسیاسووویو ۆپێگەیانوووێنبوووایەنو.نەد کووورانبەمەڕانەو بوووۆنووواو ۆیواڵ بەوشوووێو یە

کۆتاییبەرک ی یپاشایەتییهێنامەڕابانەو ولەهێزوهزریئەوانکەڵ و رمیرابائێۆتاحیزبیدک وکرا و زعیچۆند بوو؟
ا ۆئەپشۆڕ سوووووارانەئوووواوابووووائاسووووتیزانیووووارییوهەسووووتینەتەو یوووویمەلەکەمووووانلەرۆژهەاڵ بەراد یەکبووووایەکەو کجوولەکەکووووانحووووازربە ەیووووانە بەنەتەو کەیوووواننەبووووانئووووئەمەر-2

ئاسانیولەماو یساڵێودامۆمیتەمەنیانبەپشێو تراژیبەد کوژایەو ؟
د ردیسوووەر کییئوووێ ەیکووووردبەتوووای ە لەرۆژهەاڵتووویکوردسوووتاندووبەر کیووویوکێەوووەینووواو ۆییونوووزپبووووونیئاسوووتیهەسوووتی51–54اڵنەو یسووواڵپوووا کۆتووواییهووواتنیجوووو54ئێۆوووتا 
ەوپوووایەوپوووار نەفرۆشووو زۆرموووانهەرچەنوووێکەهەسوووتینەتەو یووویتووواراد یەکبەرزبوووۆتەو بەاڵپتوووامەیەوووتنبەوئاسوووتەیکەهووویەکوردکووووحوووازرنەبووو  وووۆیونەتەو کەیبوووۆپووول.نەتوووو یییە

.ماو 
بەهیوووواییەکگرتوووووییویەکریوووزی ەباتبوووارانیرکگوووایرزموووارییکووووردوئەورۆژ ی.ومەوووتشوووەهیێانیرکگوووایئوووازادیکووووردوکوردسوووتان51-54شوووەهیێانیجوووواڵنەو یسووولولەمیوووانیپووواکی

.ژ و نێییەکدان کەمەتکوردکوبەرژ و نێیینەتەو ییلەسەروویهەمووبەر



سەرچاو کان

نیوسەد  ەبا نوسینیمامۆستاعەبێوڵلحەسەنزاد 
ئەزمونی ەبا وتووک یهەیاسکاردۆلەمەڵمامۆستاعەبێوڵلحەسەنزاد 

وسولەی انموعینینوسینوئاماد کردنیسیامەنێموعینی7641/7643جواڵنەو یساڵەکانی
ویبی ێێیا
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 و رۆژهەاڵتی کوردستان بە بۆنەی یەکی ژوئەن رۆژی جیهانی مندااڵن   ئاوڕێک لە مندااڵنی ئێران         


 بێورانىعوس ان:نووسینی
 

رک ەرانووووی.داد نوووورکنواڵتێوووووهەرمرینگوووویسووووەرمایەیبەمنووووێااڵنجوووواری زۆرونەتەو یەکوووونهەرداهوووواتوویپێبهێوووونەریمنووووێااڵنبێگومووووان
ئوووێ ە منوووێااڵنینیووویەدووررکووو ەردبووووونەتەبووووونمەور کەئێۆوووتاوبووووونمنوووێاڵ ۆیوووانبوووۆرابوووردوودالەهەموویوووانهەردنیوووائەمووو ۆی
کاریگەریووووواند ورکبووووویداواڵ ئووووواو دانبردنەو یوئوووووازادیلەداداهووووواتوولەببووووورکنپەرو رد وجووووووانپێووووووورکووووووشوووووێو یەکیبەئەمەر

پەڕیلەوداژیانیوووانبوار کوووانیهەمووووولەمنوووێااڵند درکوووتمنوووێاڵتووووک یبەتوووای ە مرینگىیەکووویدنیووواداپێەوووبەوتوویواڵتوووانیلە.هەبێوووت
بەوتووپێەوووواڵتوووانیکاربەد سوووتانیورکووو ەرانچوووونبەبەهر مەنوووێندپێگەیەوووتنوپێەوووبەوتنئامراز کوووانیوکەر سوووتەهەمووووولەودانباشوووی

بەر وواڵتەکەیووووانکەئەو یهووووۆید بێووووتەواڵتەکەیووووانموووورنگەیسووووەرمایەئەودانووووید سووووتلەکەد زانوووونئەو وبیوووور لە ۆیووووانمنووووێاڵی
رۆژیو کژنوووووانەو دک ووووووکراتیبینێوووووونەتەو ییفێراسووووویۆنیالیەنلەژوئەنیەکووووویرۆژیسووووواڵەلەمێووووو .بووووو وا دواکەوتوووووووییومەنوووووێ ڵی
دانووووینیەووووانوهەڵ ەرکوووو وموووووتنمووووۆرانیبەرۆژ دالەومنووووێااڵنودکووووتپێووووومنووووێااڵنبووووۆجۆراوجووووۆررکوڕ سوووو یداجیهووووانواڵتووووانیزۆربەیلەرۆژ دالەپکووووراو ددیوووواریمنووووێااڵنجیهووووانی
لەجۆراوجووووۆررکوڕ سوووو یود میوووور لوووو رکووووزیکوردسووووتانباشووووووریلەتووووای ەتیبەداکوووووردی ئووووێ ەینوووواولەرۆژ ئەپسوووواڵێبەچەنووووێ.د موووورنجەژنرۆژ ئەو ۆیووووانتواناکووووانیبەهوووور و

کوردسووووتانرۆژهەاڵتوووویلەتووووای ەتیبەداواڵتەکەموووواندیووووبەیپارچەکووووانیلەکوردسووووتانمەشوووویچوووواومنووووێااڵنیزۆربەیکەکاتێبووووێایەلەئەو  د چێووووترکووووو بەکوردسووووتانباشووووووریشووووار کانی
مەوووتیبەجیهوووانمنوووێااڵنیهەمووووولەرۆژ ئەوبووواییپیووورۆزوکووو ایئوووێ ە.نوووازانن ۆیوووانمافەکوووانیبوووار یلەشوووتێوهووویەد چەوسوووێنەو وجۆراوجوووۆرشوووێو هایبەوبێ ەشووونمافەکانیوووانهەمووووولە
منووووێااڵنیداژوئەنیەکوووویلەئەو یبووووۆبووووێوکیندد کوووورکنمنووووێااڵنلەکەسووووتەمانەىئەوبووووار یلەهەرو هوووواومنووووێااڵنمافەکووووانیبووووار یلەد د یوووونهەوڵتووووای ەتیبەکوردسووووتانمنووووێااڵنیو

نێوووولەمنوووێال تەمەنووویکردنووویدیووواریبێگوموووانئەژموووار؟دکوووتەمنوووێال بەکەیتووواکەیەو لەمووورۆاڵکێووویەومنوووێال بوووزانیند مانەوکوووتئوووێ ەسوووەر تا.نەکردبێوووتبیووورلەبێ ەشیەووو انچەوسووواو و
منووووێاڵبەبێووووتسوووواڵییەو 73 وووووارلەمرۆتێوووووهەرواتەکووووردو دیوووواریمنووووێاڵبووووۆسوووواڵی73تەمەنوووویموووورۆاڵمووووافیکۆنوانۆوووویۆنیبەاڵپجیوووواواز دداجۆراوجۆر کووووانئووووایینەونەتەو کووووان

دایوووووولەکووووواتیلەجیهوووووانیتەنێروسوووووتیرکببوووووراویهەرو هووووواداد نرکوووووتد
پێوووویبەواتەکەکووووردو ددیوووواریمنووووێاڵبووووۆسوووواڵی74توووواتەمەنیبوووووونەو 
وسوووواڵی73تەمەنوووویژکوووورکەسووووانیموووورۆاڵمووووافیکۆنوانۆوووویۆنیپێناسووووەی
ژکوووورکەسووووانیجیهووووانیتەنێروسووووتیرکببووووراویپێناسووووەیپێوووویبەهەرو هووووا
بوووووۆکەبەهر مەنوووووێبنمافوووووانەئەوهەمووووووولەد بووووو سووووواڵی74تەمەنوووووی
د کەیووونمنوووێااڵنموووافیلەبووواسئوووێ ەکەکوووات .میوووراو چووواوبەرلەمنوووێااڵن
مافوووانەیئەوهەموووووومووورۆتەمنوووێاڵی کەبێوووتچووواوبەرلەئەو مووواند بووو 

بگیوووردرکندچووواوبەرلەمنوووێااڵنی بوووۆپێویۆوووتەکوووراوندیووواریمووورۆاڵبوووۆکە
زیوووانیدیوووبەمرۆتەکوووانیلەزیووواترمووورۆتێبەمنوووێاڵکەئەو یپێووویبەبەاڵپ

رووداو کووووووووانیبەرابەرلە ووووووووۆىلەبەرمریبووووووووردنتوانووووووووایوپێووووووووێ ما 
هەیەزیووواترپەوووتیوانیوزیووواترچووواودکریبەپێویۆوووتیکەمتووور دکومەڵگوووادا

پەی اننامەکوووانیپێوووىبە.میوووراو بەرچووواولەبوووۆزیووواتریموووافیهەنوووێکوو
پارکزمووواریمەبەسوووتیبەسووواڵ73ژکووورکەسوووانیبوووۆنێوووونەتەو ییوجیهوووانی

وکوووووردنمەشوووووەلەرکگووووورد بووووونەکەهۆکوووووارانەیئەوبەرابەرلەکردنیوووووان
کەئەوانەنمرنگترینیووووانکەکووووردووندیوووواریمافیووووانچەنووووێینپێگەیەووووتنیان

 :د کرکنباس وار و لە
 .ناونووسینکردنیاندوایلەدایوبوونیانود رهێنانیناسنامەوبەهر مەنێبوونیانلەسەرپەر ستومافیهاوواڵتیبوون-7

دنیوووادابەرکوووو بردنووویحووووک یئێدوووێامیژنوووانیدوومیووواندواد  رکوووتبوووۆدوایلەدایووووبەفەرمووویناسوووینیموووافیسروشوووتیهەرمنوووێاڵێوبوووۆژیووواندهەربەوپێیەشوووەکەلەهەنوووێکوواڵتوووانی-2
 .بوونیمنێاڵەکە

ینزیوووولەومنوووێااڵنەو کدایوووودبووواوکدپەوووتیوانیکوووردنلەمنوووێااڵنلەبەرابەرهەرجوووۆر سوووتەمێوکەلەمنوووێااڵند کرکوووتجوووائەوسوووتەمەلەالیەنبێگوووانەو بێوووتیوووالەالیەنکەسوووان-2
 .سەرپەر ستیامامۆستا

 . بەریئەن اپد درکندابینکردنیبەرژ و نێیمنێااڵنلەتەواویئەوهەنگاوانەیکەبەهۆیرکببراو کانیئاسایەیکۆمەاڵیەتیددادماکانوبەرپرسانیبەڕکو-5

 .یمنێااڵندابینکردنیبەرژ و نێیمنێااڵنبەسەرن ێانبەمافەکانوئەرکەکانیدایبانوباوکانیائەوکەسانەیبەپێییاساد بنبەسەرپەرست-4

 .سەرپەرستیائەنێامانیبنەماڵەپەتیوانیکردنیمنێااڵنلەبەرابەرتەواویجۆر کانیجیاوازیداناندئاشبراکردنیبیروباو ڕی ۆییادایووباوکییا-4

ایوووووبووواوکیووواسەرپەرسوووتییاسووواییپەوووتیوانیکوووردنلەمنوووێال لەبەرابەرتەواویجۆر کوووانیتونوووێوتی یجەسوووتەییدد روونوووىوجنۆووویلەکاتێووووداکەمنوووێاڵەکەلەژکووورچووواودکرید-1
 .دایە
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سوووەر و لەکەمافوووانەیلەومنوووێااڵنزۆربەیداکوردسوووتانرۆژهەاڵتووویوئێووورانواڵتووویلەمیوووراونچووواوبەرلەمنوووێااڵنبوووۆکەبووووونمافوووانەئەومرنگترینووویکوووردنباسووو انسوووەر و لەکەئەوانەی
 .د مرکتپێگەیەتنیانومنێااڵنکردنیمەشەلەرکگەکەهەندامنێااڵنناولەناشیریندیارد یچەنێیندائەو  مەڵلەبێ ەشندیبەیانمافەکانیبادیلەهەرو هاکردنباس ان

 
 .ئێمە لێرەدا تا ئەو جێگایەی کە لە توانامان دا بێت باسیان دەکەین و کەمێک لە سەریان دەدوێین

 
بەرلەوببوووا لووو پارکزمارییوووانکەنیووویەسەرپەرسوووتیانیوووابووواوکودایوووود کەندژیوووانشوووەدامەکانسوووەرلەکەد موترکوووتمنوووێااڵنەبەوشوووەداپسوووەرمنوووێاڵی:شوووەداپسوووەرمنوووێااڵنیوووویەکەپ

لەد کرکوووتمەز نوووێ وابەڵبوووووکوردسوووتاندرۆژهەاڵتووویوئێووورانبەنیووویەتوووای ە تەنیوووادیوووارد یەئەوبوووبەوندپارکەکووواننووواووشوووەدامەکانسوووەرلەناچوووارنژیوووانبوووۆشووووکنجێگووواونەبووووونی
کەسوووانیالیەنلەمنوووێااڵنەئەو.مەشوووەدانحووواڵیلەواڵتوووانیمەور کوووانیشوووار لەمنوووێااڵنەئەوزۆریهەر بەشووویکەهەبێوووتشوووەداپسوووەرمنوووێاڵیملیوووۆن741-711نێووووانلەدنیووواداسەراسوووەری
 .و رد میرکتل کەڵبیاندورسکارپێبردنیوهۆش ەر کانماد بازرمانیجینۆیدبازرمانیهەو سدکردنیتێرو کجۆراوجۆرمەرامیبۆود بنتونێوتی یتووشیبێوی دانەو 

 :ب ەینناوسەر کیهۆکاریدوود توانینشەداپسەرمنێااڵنیبوونیپەیێاهۆکار کانیلە
 
 : هۆکارەکانی کۆمەاڵیەتی -7

 د بندابە هۆکارچەنێینبە ۆیانبۆکۆمەاڵیەتی هۆکار کانی
 .دادپەرو رانەشێو یەکیبەواڵ سەرمایەکانینەکردنیدابە وهەژاریوالف
 .حەشی ە کردنیکونترۆڵبۆدروستسیاسەتینەبوونیو 
.بێووووتەو کەپئاسایەوووویوکووووۆمەاڵیەتی زمەتگوووووزاریکەئەو یهووووۆید بێووووتەسیاسووووەتەئەو.نیزامووووییووووانوووواوکیتبنۆلۆژیووووایبەمەیەووووتنلەتووووای ەتیبەد وڵە هەڵەیسیاسووووەتگوزاریوووووی

سووووەرکنوووواوکیچەکوووویدروسووووتبردنیکەر سووووتەیوچووووۆڵوچەککردنوووویدابووووینبووووۆواڵ سووووەرمایەیزۆریبەشوووویوناسووووراوننیزامووووید وڵەتوووویبەزۆربەیوووواند وڵەتووووانەئەوئەو یبەرلەئەو  
ئەو یپوووووێ ئابووریوووووانە ئوووووابەوودەئەوکەسووووەردببووووورکتەئابوورییوووووانئووووابەوودەینێوووووونەتەو ییەو کۆمەڵگوووووایالیەنلەد وڵەتووووانەئەوکەئەو یهوووووۆید بێوووووتەسیاسووووەتە ئەوهەرد کەند

 .د چێتزیاترهەژاریبەر و ەڵوود بێت ەڵوژیانیسەرلەکاریگەرییانهەبێتد وڵە سەرلەکاریگەرییان
 .ئاساییشتێبیبەمنێااڵنکارکردنیبوونیومنێااڵنکارکردنیبەرابەرهەڵویۆتیب ود
 .داد وڵەتەکانلەکۆمەاڵیەتیوئابووریدەیرانەکانیوه
هەرو هووواوئێوووراندیوووبەینەتەو کوووانیوکووووردنەتەو یمەڵلەئیۆووو میکۆمووواریسووواڵەیسووویلەزیووواترشوووەریعێووورا دمەڵلەئێووورانسووواڵەی3شوووەریو کنووواو ۆییئاڵۆزییەکوووانیشوووەڕوووووو

 .رژیشسەرانیناو ۆییەکانیکێەە
 .واڵ د ر و یبۆواڵ  ەڵبیکردنیکۆچزو
 .عێرا وئەفغانۆتان ەڵبیو ک.ئێرانناوبۆئێرانلەدواکەوتووترواڵتانی ەڵبیکردنیکۆچون
 : هۆکارەکانی بنەماڵەیی -2

یووواموووردنبنەمووواڵەد وکنوووێ واریکەپیوووانە وکنوووێ واریحەشوووی ە دزۆری:هەیەشووووکنەوارییانشوووەداپسوووەرمنوووێاڵیبووووونیسوووەرلە ووووار و هۆکوووارانەیئەوبنەمووواڵەداهەژاریمەڵلەهاوکوووا 
یوووادایوووومیرۆد بووووونیبووواوکدیوووادایوووودرک  وووایەنینە ۆشووویبووواوکدیوووادایووووالیەنلەنایاسووواییپێو نوووێیبووووونیبووواوکدیوووادایوووودووبوووار یز ماو نوووێیبووواوکدودایووووبووووونەو یجیوووالێوووو
کردنووویبەر ڵووولیووواو منوووێاڵسوووەربوووۆزۆرفەووواریومووورتنتونوووێدادبوار کوووانهەمووووولەمنوووێاڵئەشوووبەن ەدانییەکتوووردمەڵلەبووواوکودایووووبەرد وامووویکێەوووەیهۆشووو ەر کاندمووواد بەبووواوک
 . ۆیحاڵیبەمنێاڵ

وئەشوووبەن ەدانىمنوووێااڵن کەمنوووێااڵنسوووەرلەشووووکنەوارموووانەو ییوووامنوووێااڵنجەسوووتەیىود روونوووىنووواراحەتىهوووۆىب ێوووتەکەکووورد و یەکجوووۆر هەرلەبوووریتیەمنوووێااڵنئەشوووبەن ەدانى :دووهەپ
 .ماڵەو لەکردنیزینێانییا واردنلەکردنیبێ ە مەکتە دبۆنەدانپ رکگەو کبنشاراو د توان شوکنەوارانەلەوبەشێو

 :بە س بەببەیندابە منێاڵدانیئەشبەن ەد توانین
 .و کلێێاندبێ ە کردنیلە واردنوپۆشاک:ئەشبەن ەدانیجەستەیی-7

 .و کهێر کردنیجنۆیلەالیند و رووبەر کانوکەسانیدیبەو :ئەشبەن ەدانیجنۆی-2

 .منێاڵپێێاویۆتیەکانیبەنەدانمو ودانپ جنێو ۆیدهاوتەمەنەکانیمەڵلەکردنیبەراوردکردندلۆمەمنێاڵدزانینیکەپبەو ک:د روونیدانیئەشبەن ە-2
کەد کەوکوووووتەو لووووو نگەتیڤووووویئاکوووووامیچەنوووووێینمنوووووێااڵنئەشوووووبەن ەدانی.منوووووێااڵنئەشوووووبەن ەدانیچاو کوووووانیبەرهەر جوووووۆر لەدیوووووبەیەیەکێبووووویمنوووووێااڵنبەزۆر ملوووووی بەکوووووارکردنی

 .منێااڵنەشەدامیسەرکەوتنەهەرو هاو وکنێنیانلەمنێااڵنەبوونیبێ ە بەرچاوترینیان
دایبوووانهووواتووئەمەربگیووورکندچووواوبەرلەسەرپەرسوووتەکانیانوبووواوکودایووووالیەنلەکاتێبوووێاهەمووووولەمنوووێااڵنبەرژ و نوووێییەکانید بووو )منوووێااڵنجیهوووانیپەی اننوووامەی2مووواد یپێووویبە
چووواودکریوببوووا لووو پەوووتیوانییاند وڵە د بووو ئەوابووووونکەموووتەر ەپدامنوووێاڵەکانبەرامووو ەرلەیوووابوووبەندابوووینمنوووێاڵەکانیانپێێاویۆوووتیەکانینەیوووانتوانیسەرپەرسوووتەکانیووواباوکوووانو

 (.ببا پێویۆتیان
زیووواترئێۆوووتاوزۆر دنیوووادالەدیوووارد یەئەوبەاڵپکەمەدزۆرهەبێوووتئەمەریووو یوووانیووویەداکوردسوووتانلەمنوووێااڵنبەجینۆووویکردنووویبازرموووانیدیوووارد ی ۆشووویەو بە:جینۆووویبازرموووانیووووسوووێهەپ

هەلکەسووووانیوبانووووێالیەنلەتەمەنکەپکچووووانیوسووووەنێوو پەر یسوووواڵێبەچەنووووێکووووار ئەودائێوووورانی لەدا ەوابە.کووووراونمەشووووغووڵکووووار و بەوکچوووونزۆربەیووووانکەمنووووێاڵمیلیووووون71لە
دیارد یە ئەپسەر کییەکانیهۆکار لەیەکێو.و رد میرکتل کەڵبیانلەشفرۆشیکاریبۆئێرانمەور کانیشار لەیاو د فرۆشێنود برکنعەر بینەینىشێخواڵتانیبۆپەرست
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 .بنەماڵەکانەد رامەتیکەپوهەژاری
بوووارودۆ یکەئووواوکنەیەکەمنوووێااڵنکردنووویکوووارداراسوووتیلەواڵ ئوووابووریبنوووایژکووورالوازیبوووۆد مەڕکوووتەو منوووێااڵنکردنووویکووواردیوووارد یسوووەر کیهۆکووواری:منوووێااڵنکردنووویکوووارووووچووووار پ

هەیەداجیهووووانواڵتووووانیزۆربەیلەمنووووێااڵنکووووارکردنیدیووووارد یبێ ەشووووند ۆیووووانمرۆتییەکووووانیمووووافەلەد کەنکووووارکەمنووووێااڵنە ئەود دا دنیەووووانواڵ کووووۆمەاڵیەتیوئووووابوورینالەبوووواری
لەمنووووێاڵداد نێووووتمنووووێاڵد روونوووویوجەسووووتەسووووەرلەنگەتیوووو شوووووکنەواریکەلەو یجیووووامنووووێااڵنکردنوووویکووووار.چوووواوتر بەرمەشووووەداحوووواڵیلەواڵتووووانیهەرو هوووواوهەژارواڵتووووانیلەبەاڵپ
کەبێ ەشوووەکاننووواوچەدائێووورانی نێوووولەکرکبووواردمنوووێاڵیلەپووو نکار انەکوووانکوووارمەودائێووورانواڵتووویلە.د کوووا بێووو ە شوووادی و ۆشوووییهەرو هووواود روونووویوجەسوووتەییکردنووویمەشوووە

د کەنکوووارداکێەگەکوووانوکوووارمەلەکەلەو یجیووواکوردسوووتانرۆژهەاڵتووویمنوووێااڵنی.ئێوووراندیوووبەیناوچەکوووانیلەزیووواتر کرکبوووارمنوووێااڵنیرکووو  یشووووکنانەلەویەکوووێبەکوردسوووتانی رۆژهەاڵتوووی
کردنوووىپەیوووێابوووۆکوردسوووتانمنوووێااڵنىهەرو هوووا. وکنوووێنلەدواکەوتنیوووانهوووۆید بێوووتەشوووتێوهەموووووپوووێ ئەو  کە ەوووتدکوور  انەکوووانیبوووۆبچووونناچوووارنبنەماڵەکانیوووانمەڵلەزۆربەشووویان

هێز کوووانىکەمینوووىکەوتووونەهوووۆىبەد بوووند سوووتێانلەمیوووانیوووائەنوووێامىکەپتوشوووىمەور کانیوووانو کدارکگوووایە لەوجوووارزۆرکەبووونداچوووا چیەتىیووواکوووۆڵ ەرى ەریبوووىناچوووارنژیوووانب یووووى
 .ئەوانچێنراوىمینىسەرکەوتنەیارک یش

هەرکەسوووێوموووافیهەیەکەلەپەرو رد کوووردن فێرکوووردنبەهر مەنوووێبێوووتد وکنوووێنوفێوووربووووون"ىرامەیەنوووێراویجیهوووانیموووافیمرۆتوووو24مووواد یپێووویبە: وکنوووێنلەبووووونبێووو ە ووووپێووون ەپ
رابەر وکنێنیمنێااڵندایەدئەو یکەجێگایسەرن ەئەو یەکەکارکردنیمنێااڵنلەبە"لەد ورانیسەر تاییداد ب بۆهەمووکەسبە ۆڕاییبێتوهەرو هاد بێتبەزۆریبێت

میلیوووووننە وکنووووێ وارهەیەبەپێوووویئامار کوووواننیووووو یئەونە وکنووووێ وارانەمنووووێااڵنیتەمەن71لەواڵتوووویئێووووراندانزیوووووبە.واتەئەومنووووێااڵنەیکەکووووارد کەنزۆربەیووووانلە وکنووووێنبێ ەشوووون
هۆکووواریچەنوووێیند تووووانینکوووردنکوووارلەجیوووا.نیووویەنووسوووینەو یانو وکنوووێنتوانووواید کەنکوووارکەمنوووێااڵنەیئەو61/1سووواڵندهەرو هوووابەپێووویئامار کوووانلەواڵتووویئێوووراندا73 ووووار
دکهووواتەلەئەوانبووووونیهەرو هووواوداکۆچەرییەکوووان وووێەەنووواولەمنوووێااڵنلەبەشوووێوبووووونیبنەمووواڵەنووواوکێەوووەکانیهەژاریدو کبووو ەیننووواو وکنوووێنلەمنوووێااڵنبووووونیبێووو ە بوووۆدیوووبە 

سرووشوووتیموووافێبیکە ۆیوووانزم ووواکیزموووانیبەنووواتواننهەیەد وکنوووێنیانتوانوووایوباشوووەداراییوووانبوووارودۆ یکەئەوانەیوووانکوردسوووتانمنوووێااڵنیئەوانەشوووێاهەمووووویمەڵلە.د سوووتەکاندوور
یاسووووایەئەوبەاڵپببوووووکنند رس ۆیووووانزم وووواکیزمووووانیبەکەدراو واڵتەئەودانیەووووتوانیبەمووووافەئەوواڵتەدائەوبنەڕ تووووییاسووووایلەئەمەرچوووویئێرانووووێالەواڵتوووویببوووووکنند رس ۆیووووانە
 .نەدراو یاسایەئەوبوونیجێ ەجآبەرکگائێۆتا تاکوردستانیەەو رۆژهەاڵتیبەئێرانێاشوکنێبیهیەلەکراو  جێ ەجآزمانەکانفارسبۆتەنیا

لەجۆرا جوووۆرشوووێو یبەبەاڵپنووویەددابوونییووواندرووسوووتلەد  الەتێبیوووانجوووۆر هووویە ۆیوووانبوووۆئەمەرچوووید بوووندایوووولەنایاسووواییشوووێو یبەکەمنوووێااڵنەیئەو:نایاسووواییمنوووێااڵنیووووشەشوووەپ
دیووووبەمنووووێااڵنیمووووافیلەمەڵمافەکانیوووواند وڵەتیەووووەو الیەنلەد کرکووووت لوووو چاویووووانسووووووکەو شووووێو یەکیبەکۆمەڵگوووواو الیەنلەجیوووواوازییەو د ووووانەید کەونەد وڵەتەو کۆمەڵگوووواوالیەن

 .د بند روونینە ۆشیتووشیدیبەمنێااڵنیلەزیاترمنێااڵنەئەوئاکامێالە.هەیەجیاویازیدیبەمنێااڵنیلەمەڵدیەشیانبەشن بآمیرا لەهەیەدجیاوازی
ببەیووونەو بووواستونوووێوتی یجۆر کوووانیلەبەشوووێوچەنوووێلێووور  کەباشوووەوابەاڵپکووورددتونوووێوتی یلەباسووو انجۆرکووووبەمنێااڵنوووێائەشوووبەن ەیبەشووویلەچووویئەمەر:تونوووێوتی یووووحەوتەپ
بنەمووواڵەدلەتونوووێوتی یو ک.بێوووتشووووکنچەنوووێینلەد کرکوووتتونوووێوتی ی.بێوووتپوووآکۆتوووایید بوووآبێوووتدیوووبەمەبەسوووتێبیهەربوووۆیوووانبێوووتکوووردنتەن ووویەبوووۆچمنوووێااڵنبەدژتیووو یتونوووێو

 .کردنتەن یەچاودکری شوکنیلەتونێوتی یکاردشوکنیلەتونێوتی یدوتاببانەدلەتونێوتی ی
مەترسوووویلەمەڵمنوووێااڵنە ئەو.د بەنبەسوووەرمێرمنێااڵنوووێامنوووێااڵن بەتوووای ە مرتوو انەکوووانیزینوووێانەکان لەتەمەنیوووانزۆریبەشوووێبیکوڕ کوووانبەتوووای ەتیدونیوووادالەمنوووێاڵمیلیۆنوووانبە

لەهەرو هووووادایەو دد نگوووویمەووووتییەکانێارامەیەنەزۆریبەشووووێبیلەکەبینوووویدئێرانووووێادواییووووانەیئەپمیراو کووووانینوووواولەئەو شوووو انن ووووووننەیرووبەڕوونئەشووووبەن ەدانسێبۆووووید سووووتێرک ی
موعتووووادیووووازۆریووووانهەر بەشوووویبوووووونئووووازادکەدڵنیوووواییەو بەئەوابووووآرزماریووووانسێبۆووووی د سووووتێرک یلەئەمەرمێرمنووووێاالنبەنووووێید کەونەمرتوو انەکانووووێالەکەمنووووێااڵنەیئەوئێرانووووێا
 .ناد نەو  ێرکۆمەڵگابۆئەوانەئیترکورتیبەدزدچەدۆکێ  بەد بنیاد ین 
مووورۆتەو موووافیرکببراو کوووانیالیەنلەبوووار و لەپجووواری زۆرهەیەویەکەمووویپووولەیدونیوووالەمنێااڵنوووێائیدوووێامیلەئێووورانکەببووور بیووورلەئەو نووواب داتونوووێوتی یباسووویدرکووو  یلەهەر

 .د میرآل ر  نەی
شوووەڕبەر کوووانیر وانەیو رد میووورآ لووو کەڵبیوووانسوووەربازو کمنوووێااڵنواڵتانوووێالەزۆرکوووولەشوووەڕندد سوووتیدوربوووانیمنوووێاڵمیلیۆنوووانبەدنیوووادالەکەئەمووو ۆ:د وڵەتوووانکردنووویشوووەڕووووهەشوووتەپ
لوووو کەڵبیووووانکووووردنجاسووسوووویبووووۆود کوووورکنسووووازمانێ هیبەسووووی دیووووبەیجووووۆرید یووووانرووسووووتایی بەسووووی یو وکنووووێکاریبەسووووی یو کرکببراو کووووانیلەمنووووێااڵنئێرانیەووووێالەد کوووورکند
یووووواند مێنووووونەو سەرپەر سوووووتبووووو ود د ند سوووووتلەمیانیوووووانشوووووەڕانەدالەووکارییوووووانکەسئەوانوووووامیرآو رلووووو کەڵبیوووووانشوووووەڕدابەر کوووووانیلە ۆیوووووانبوووووۆکەمنوووووێااڵنە ئەو.و رد میووووورآ

 .د بنبە ب ژیانپێێاویۆتییەکانیهەموولەود بەنبەسەرژیاننالەباردابارودۆ یلەئۆردووماکانێالەبنەماڵەکانیانلەمەڵهاوکا ود بنئاوار بنەماڵەکانیان
دابوووینبوووۆمنوووێااڵنبوووۆیەبوووێ ندب یووواربوووبەن  ۆیوووانلەبەرمووورینووواتواننمنوووێااڵنکەئەو ىهوووۆیبەبەاڵپیەکوووێبەدمەوووتیبەمرۆتوووێاموووافیلەمەڵمنوووێااڵنی موووافیئەمەرچووویکۆتاییوووێالە

مرۆتووووووموووووافیرکببراو کوووووانیکەئەو یەدا ەجێگوووووایکەئەو ی.مووووورۆتەو موووووافیرکببراو کوووووانیلەالیەنهەیەکوووووردنپەوووووتیوانیزیووووواتروکردنووووویچووووواودکریبەپێویۆوووووتیانمافەکانییوووووانکردنوووووی
پێەووووێلبەتوووای ەتیمنوووێااڵنموووافیومەوووتیبەمرۆتووووموووافیکەد وڵەتوووانەیبەودژبەیاننوووامەرامەیەنوووێراووچەنوووێیننیووویەسووواڵیەکگرتوو کوووانننەتەو سوووەربەکەرکببوووراوانەیئەوبەتوووای ە 

لەژوئەنی1بوووووۆنەیبەپیرۆزبووووواییدووبوووووار کردنەو یوکووووو ایئوووووێ ە.هەڵنوووووامرنەو د وڵەتوووووانەبەودژکووووورد و بەهەنگووووواوکبیهووووویەنووسوووووراو یەوبەتەنیوووووائەمەبەاڵپنەکەنەو دبووووولود کەن
و دیئاواتەکانیوووانهیوووواومنوووێااڵنهەموووووونەبوووینمنوووێااڵند ربوووار ینوووا ۆ هەواڵووویبیۆوووتیموووو بەدوالەمەهیووووادارینتوووای ەتیدبەکوردسوووتانمنوووێااڵنیومەوووتیبەجیهووواینمنوووێااڵنیهەمووووو

بێت
 :سەرچاو کان

 سایتیرادیۆفەردا-7

 سایتیئەن وومەنیپەتوانیلەمافیمنێااڵن-2

 .مرۆاڵمافیهەواڵنێرانیکۆمیتەیسایتی-2
ریکوردستانوکوردماڵ ه:رچاوهسه
 



 23:   ژماره                                                                                                                        
      Page : 7     May  : 2013 /کوردیی2172 ردانیجۆزه7:یرهالپه                                                                                     

 


 ک زمانی نووسین؟ بوونی یه ریی و نه گه ساڵ رۆژنامه 774              
  
 کەماڵچۆمانی–کامیارسابیر
 

جڤوووواکێبیشووووەدوپە د!سوووواڵدیرۆکوووویرۆژنووووامەمەرییکوووووردییەو د کەن115میووووێیاوئەد  وتێبۆووووتومێوووو وویکووووورددشووووانازییبە
دابوووو اووپەرتەواز دکەرتوپووووارچەوهەالهەالبەهووووۆینەبوووووونیزمووووانێبینووسووووینیهاوبەشووووەو دالیکەپزمووووانێبیر سوووو یینەکلە

 !ونینییەنێوانهەمووپارچەکانیکوردستانێادبەڵبولەنێوانس پارکزماکەیهەرک یکوردستانیەێابو
سووووواڵ ەریبووووویتێبۆوووووتورۆژنوووووامەونووسوووووینبوونوووووایەدهەنوووووووکەزموووووانێبینوووووی چە774ئەمەردەر یبەدەر جیوووووی ۆیوووووانەو د

بەهەموووووفوووۆرمەجیاواز کوووانییەو دبەمەد نیوووی(ناسووویۆنالیزمیکووووردیی)ناسووویۆنالیزمەداڕزیوووو کەیکوووورد.ور سووو ییانلەبووواریدوووانوونییوسیاسوووییوزموووانەوانییەو د بووووو(سوووتانێارد)سوووتانێ رد
کووووانیەو دئەمەربچووووووکترینتیووووۆرایزیعەدلنیوووویوسیاسووووییوفیبریوووویوئایووووێیۆلۆژییان(سیاسووووییوئەکادی یۆووووتوسووووبۆالرورۆشوووون یر )فییوئێۆوووونیبییونوووواوچەییەو دبەو ێەەکیوووویوتووووایە

 بوووا وبنەمووواڵەوعوووێ نەینووواوی ۆیووواننووواو ئێۆووونیبیکوووورددببوووردایەدد بوووووایەئەپهەموووووهوووۆزو ێووویوعەشووویر  وتیووور وبەر(Nation State)بوووۆبنیاتنوووانید وڵەتوووینەتەو یوووی
لەد یەیدوو موووویسووووااڵنیدووهەزاردادزمووووانێبیهاوبەشوووویاندالیکەپبووووۆکووووارمێ ییوپەرو رد و وکنووووێنیبووووااڵ

 .لەهەرک یکوردستانێاهەبووایە
نەبووووانکووووردوو لەوتراژیووووێیایەیلەپسوووواڵیاد دادزۆریوووونەیر هووووایرۆشوووون یرونووسووووەروئیەیتوووویکوووووردد ۆیووووان

باسوووویسووووەنێیبایرۆژنامەنووسووووییوپرۆفێەووووناڵیزمیمیووووێیاوشووووەفافیە ود یووووان.یە ەیزمووووانیکوووووردییمرتوووووو 
تەتبەوپەتووووبەیبەنوووواوفەلۆووووەفییومەعریفیووووید کەندکەچیوووویبێووووێ نگییەکیشووووەرمهێنەرانەدلەئاسووووتنەبوووووونی

هەنووووێکورۆشوووون یروئەکادی یۆووووتلەمەڵهەنووووێ .وکووووارمێ ییهەیەیەکزمووووانیر سوووو ییبووووۆنووسووووینوپەرو رد 
عەواپوبێۆووووەوادیکوردسووووتانیرۆژهەاڵتووووێاکەبەمرووپوووویجووتۆووووتانێ ردوفر سووووتانێ رد کانناسووووراوندد ڵووووێن

لەکورسووووووتانی.هەمووووووووزاراو وبنووووووزاراو کوردییەکووووووانپێویۆووووووتەببوووووووکنرکنوبەزمووووووانینووسوووووویندابنوووووورکن
دد سووووووەاڵتیسیاسووووووییبەکوووووورد و دبەپوووووو نوبەئەجێنووووووێایتووووووایەفییو(هەرک وووووویکوردسووووووتان)باشووریەووووووێا

کرموووان یی)ئایوووێیۆلۆژیایزموووانییدزموووانیکووووردییدابەشوووبرددبوووۆدووزموووانیتەواوجیووواوازوسوووەربە ۆلەیەکتریوووی
 (.ژووروولەمەڵکرمان ییناو ڕاست

ئەمەبەتووووای ە .یزپوزموووانینەتەو یوووییوووانزموووانینیەووووت انییهەبێوووتدتێوووێ ما کەزموووانبونیوووادکبیزۆرسوووەر کییەبوووۆنەتەو دروسوووت وونئەو ییەکتۆزدووواڵئاشوووناییبەفیبوووریناسووویۆنال
بەکووواربهێنرکندئیتووورد بووونەزموووانیکوووات زاراو جیاواز کووواندلەکوووایەیپەرو رد و وکنێنوووێا..……هەرو هووواتێوووێ ما .بوووۆئێۆووونیبیکووووردمرینگییەکووویلەڕاد بەد رسوووتراتی ییوژیوووارییهەیە

 .سەربە ۆدلەدایەلێبتیستانێ رد و بەر و زمانیستانێ ردودوورکەوتنەو ییەک ارییلەیەکتردد ڕۆن
دابوووۆیەکەم وووارد رچوووووددواتووور7632یوووانجڤووواکەئەنێکەوووەکراو کانیبێنەدیبوووتئەنێ رسوووندکەلەسووواڵی(نەکوکنووواکراو)جڤووواکەوکنەکراو کوووان(Imagined communities)کتێ وووی

ارمیومێنتیئەو د کووووا دکەداچوووواپتەریتووووری وووورایەسووووەردزۆربەڕوونیوووویدبەدیووووێکبیسووووبۆالرییوئەکووووادی ییوشوووویبارییەکیزۆروردیسیاسووووییوکولتوووووورییوفیبوووورییەو دئوووو7667لەسوووواڵی
ئەوپێیوووووایەدزمانەکووووانیئەوروپووووابەهووووۆیچوووواموتێبۆووووتەو لەسووووەرد میسووووەرمایەدارییێاد.و یوووویەو دد بەسووووتێتەو تیۆرایزبوووووونیچەمبووووینەتەو لەئەوروپووووادابەدروسووووت وونیزمووووانینەتە

 ...واڵتەکانبەهۆیبازاڕومەشەیئابوورییەو دبلوبوونەو وبوونبەزمانینەتەو ییدیفاکتۆدیاندبوونبەزمانینیەت انییبەپێیهەلومەرجی
مەبەسوووتیلەوچەموووبەدنووسوووینو.بەکوووارد هێنێوووتدئەمەرتەرجەمەیحەرفیوووینەکەیوووندبەواتوووایچووواپەمەنیییوووانتێبۆوووتیسوووەرمایەدارییدکوووتPrint capitalismئەنێ رسوووندچەمبوووی

بەپووووێچەوانەو دلە.”د وڵەتوووینەتەو یوووی”یتێبۆوووتەلەڕکووویمیوووێیایچووواپبراوونووسوووینەو لەسوووەرد میموووۆدکرنەدامەیەوووتەلوووووتبەی ووووۆیوبووووونەبنوووا ەیەکیسوووەر کییبوووۆرۆنوووانیچەمبووو
بووووووونیبەشوووووێو ”دوبەی”میبەدوبەیەکەیئوووووێ ەدادلەهەرکووووو ەکەیئوووووێ ەدادلەسوووووایەیحووووووک  انیی ێووووویوعەشووووویر  وداچا چییوووووانینەوتوووووێادزموووووانیکووووووردیینەکهەرتێبۆوووووتیسوووووەرد 

توووادبنا ەکەیوووان…ئەوزموووانەکووووردییەینوووالییوحووواجیدوووادریکوووۆییوموووۆرانوتۆفیوووپو ه یووویومەسووودودمووو ەمەدفۆرمووواڵییەکە نیووویەدبەڵتووووبەتیغووویتیووو یتوووایەفەمەرییونووواوچەمەریید
 .داڕشتدئەمانپار پار ید کەن

نێود وڵەتییەکوووووانوجیووووواوازییییەئەمەرو کزموووووانینەتەو یوووووی سوووووەیریزموووووانیکووووووردییببەیووووونلەئاسوووووتپارچەکوووووانیکوردسوووووتانێادکەئەمەیوووووانزۆرنووووواعەدلنییەبەهوووووۆیمرفتووووویپێو نوووووێ
ویئەپتووووواددهێەوووووتاناسووووویۆنالیزمیکووووووردییوحیوووووزبەسیاسوووووییەکانیئەپبوووووزوتنەو یەورۆشووووون یر ناسیۆنالیۆوووووتەکاندلەپووووور ەی ەوکبووووویدووڵوووووێانکەمێووووو و…جیوووووۆمرافییوهەرک یووووویو

.د مەڕکتەو  ەواڵووییەبۆمیرنەینەکورد کانیسەرد میعوس انییوساسانییەکاند
دلەچاپەکانیانوووووێادلەوک ۆوووووایتەیەکن ووووووونەیبەرچووووواوبهێنیووووونەو دپەکەکەو کمەور تووووورینوبەهەژمووووووونترینحیزبووووویسیاسوووووییوچەکوووووێارییلەئاسوووووتیهەموووووووپارچەکوووووانیکوردسوووووتانێا

لەکاتێبووووێا.ەر کییو وووواو نتێبۆووووتوپرکۆووووتی یو ککرمووووان ییناو ڕاسووووتددانانێووووتسووووەر کییەکەیانێاکەزمان وووواڵیسیاسووووییوکولتوووووورییپەکەکەیەدبچووووووکترینبەهووووابووووۆزاراو  یەکوووویسوووو
ئەمەیپەکەکەد یبووووا دهوووویەتەفۆوووویرکوهەڵنامرکووووتدجووووگەلەو یشووووۆتینیزی یلەه ەیوووویبەرچوووواوی.زۆریوووونەیر هووووایکورد کووووانیهەردووکوردسووووتانیباشوووووورورۆژهەاڵ بەکووووارید هێوووونن

 .تەنانە هیەحیۆابێبی بۆزازاییەکانیئەوبەشە ناکا .نیکوردییبەتەنیاوتەنیالەیەکزاراو یسەر کییکوردستانیباکوورداد بینێتەو تاریوکردوو وکوردوزما
 ایئەو یتوووائەپکووواتە ئەپئیوووراد سیاسوووییووکووو.زموووانیکووووردییدپێویۆوووتیبەئیوووراد ینەتەو یووویلەئاسوووتیمەوووتییوبەئیوووراد ینیەوووت انییلەئاسوووتیهەرپوووارچەیەکیکوردسوووتانێاهەیە

ئەمەرد سوووتنەبووور بوووۆچار سوووەرکتیعەدلنیوووی(.و کنەبووووو )فیبووورییەدلەالیسیاسوووییەکانورۆشووون یر کانیکوووورددروسوووتنەبووووو دکووووردبەپزۆریووویوبوووۆرییەیهەرمیوووزنوووابێتەیەکنەتەو 
.ساڵیتری چار سەرناب ودروستنابێت774کنێنوکارمێ ییدالیکەپلەهەرک یکوردستانەو چار سەرنەکر دئەو لەڕوویسیاسییوزمانییەو دپرسیزمانینووسینو و
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لەبەرچوووواوبگیووووردر وبیوووورلەیەکزمووووانینووسوووویندبووووۆپەرو رد ولەئەمەریبوووووونیئیووووراد یسیاسییەووووێادهەرک وووویکوردسووووتانو کهەوکنێووووولەئاسووووتیسووووەرجەپپارچەکووووانیکوردسووووتانێا
ئوووێ ەجە وووتلەو د کەیووونەو دپرسووویزموووانیکووووردییدپرسوووێبیزموووانییو.کوووارمێ ییببووورکتەو دلەرکووویئیۆووونتیتوتیزموووانییود سوووگائەکادی ییەکوووانەو دلێبوووۆڵێنەو یزیووواتریلەسوووەرببووور 

ئەمەرناسوووویۆنالیزمیکووووردییوحیزبووویکوووووردییورۆشووون یر نەتەو ییەکووووانو ەمبوووۆرانیزمووووانیکووووردییئەمەچار سووووەرنەکەند.یوئایوووێیۆلۆژییەئەکوووادی یینیووویەدئەو نووووێ یپرسوووێبیسیاسووووی
 .هەنگاویزۆر ێراد نێین(سەر ن اپزمانیجیاواز)هەرئێۆتائێ ەبەر وکۆمەڵ نەتەو یجیاوازدکۆمەڵ دایەلێبتیجیاواز

نەکووورکتەو دئەمەربیووورلەو نەکووورکتەو دیەکێوووو(توووورکیی-عەر بیوووییوووا ودالتینیوووی-یوووانئوووارامیی)سووواڵەیزموووانیکوردییوووێادئەمەربیرکوووولەچار سوووەرییەکئەلف ێوووینووسوووین774لەیوووادی
عێووورا دئەمەربەتەموووایئەوبۆچووووونەناسیۆنالیۆوووتییەبووویندکەد وڵەتووویلەدایەلێبوووتەسوووەر کییەپرکۆوووتی  کانببووور بەبنوووا ەیزموووانیسوووتانێ ردور سووو ییالیکەپبوووۆهەرک ووویکوردسوووتانی

وچەمەراییئەو چار سووووەرد کووووا دئەو هەرلەئێۆووووتاو و کئەمی یووووابەسووووەریەکێادابە د بووووینوپووووارچەوپووووارچەترد بووووینوبەدڵنیاییەووووەو دئەو نووووێ نووووا!لەهووووێلبەنەجوودوووواویکوووووردیی
 .ودعەز مە ونێرمۆیی وونوکەرامەتیشۆتینیۆتی ۆیبۆدایەلێبتێبیتریزمانەکەماندناشبێن بەسەرمانێازاڵەدهیەدایەلێبتێ

سووواڵدهێەوووتانەیتوانیوووو ئەنێکەوووەیجڤووواکێبیوکنەکراوموووانبوووۆدروسوووت با دالیکەپدووپوووارچەیکوردسوووتانلەسوووەریکوووۆک774کووووردییددوایPrint capitalismپرینوووتکاپیتووواڵیزمی
تووووواسۆشووووویاڵمیوووووێیالەمووووو ۆدا کوووووانزۆرنوجیووووواوازندبەاڵپئەمەرپرینوووووتکاپیتووووواڵیزپبریتیووووویبێووووویلەرامەیانوووووێنبەهەموووووووژانر کوووووانیەو دبەئەد  وتێبۆوووووتیهەمەجوووووۆر و هۆکار.بووووون
تانێ رد و دپارچەکوووانیکوردسوووتاننەیوووانتوانیو لەمەڵیەکتریوووێاددئەو بەهوووۆینەبووووونیزموووانێبیسوووتانێ رد و دیوووانرکنووسوووێبیسووو(هەرچەنوووێ ئەنێ رسووونباسووویلەسۆشووویاڵمیوووێیانەکوووردوو )

تەنیووووواکوردسوووووتانیرۆژهەاڵ وباشوووووووریلووووو د رچووووو دئەپپێو نوووووێییەیانهەیەدئەویووووو بەحووووووک یئەو ی.)دروسوووووت بەن(لێووووور دادرۆشووووون یرییمەبەسوووووتە)تەنوووووانە پێو نوووووێییکولتوووووووریی
جڤوووواکیوکنەکووووراویکوردسووووتانیباشووووورجیوووواواز لەجڤوووواکیوکنەکووووراویکوردسووووتانیبوووواکووردهوووویەکامیووووانلە(سووووینەکەیاندکرمووووان ییناو ڕاسووووتەئەلف ێووووینووسووووینەکەیانیەکەورکزمووووانینوو

ئوووێ ەئەمەرتەنیووواژانوووری.د  ووووکنرکتەو هووویەرامەیانوووێنێبیکووووردییئەپدووبەشوووەدلەویتوووردادنا وکنوووێرکتەو یوووانزۆربەکەمیوووی.ورد کوووارییەکولتووووورییوزمانییەکوووانییەکتووورئاموووادارنیوووین
لە.ردلەچەر ووویبیۆوووتویەکێازۆرلێبتووورازاو رۆموووانوکتێ ووویدانۆووو ەو ربگوووریندو کیەکێوووولەهۆکار کوووانیدروسوووتبردنیبونیوووادیجڤووواکیوکنەکوووراودئەواتێوووێ مەینکەجڤووواکیوکنەکوووراویکوووو

ئەیباشوووەچوووۆنئەوتێبۆوووتوچووواپەمەنییەیئەنێ رسووونباسوووید کوووا د.کوردسوووتانیباشووووورنا وکنوووێرکتەو دپێچەوانەکەیەووویراسوووتەکوردسوووتانیبووواکووردادکتێ ووویهووویەرۆمووواننووسورۆشووون یرکبی
سوووتاندپوووێ دابووو انوتوووورکیینەبووووودهەموووووبەشوووەکانیکورد-بتووووان رۆڵبگێووو  لەدروسوووتبردنیجڤووواکیوکنەکوووراودا؟ئەمەبوووۆپوووێ چەر ووویبیۆوووتوانەبووووودچوووونبەرکنوووووسبەتی ووویالتینییوووی

 .دابەشەکردندوک ایجیاوازییدایەلێبتەکەیاند یانتوانیپێو نێییکولتوورییبگرن
کووووردئەمووو ۆلەکوردسوووتانێادئەڵ ەیەکووویسیاسوووییوکولتووووورییمرینوووگدکەبتووووان .جە تبوووردنەو یئوووێ ەلەسوووەرزموووانیسوووتانێ رددجە تبوووردنەو یەلەسوووەرهێەوووتنەو یکووووردو کیەکنەتەو 

کووووردلەڕویسیاسووووییو.زموووانی کەرتوپوووارچەکراو بەسوووەر ێووویوعەشووویر  ونوووواوچەوبەر بوووا وبنزاراو کانوووێاتە ەوووانبراو .بەیەکتووورییەو ب ەسوووتێتەو دجوووگەلەزمووواندشوووتێبیترنەموووواو 
.و بەسوووەربەر یجیووواوازوبنەمووواڵەیجیووواوازداد ەونووویجڤووواکێبیوکنەکراویوووانلەمۆڕنووواو دیۆبۆرسووویناسووویۆنالیزمەو لەهەریەکێوووولەبەشوووەکانێادبەهوووۆیدابەشووو وونیئایوووێۆلۆژییحیزبەکوووانە

هەربوووۆیەپێبوووێادانیدوودیۆبۆرسووووی.پوووێایەئەمەدوایئەو یئەوهەلەیبوووۆکورد کوووانیکوردسوووتانیسووووریەدهووواتەپێەوووەو دروونتووورد رکەو کەجڤووواکیلێبتووورازاویکووووردچەنوووێلەدۆ ێبوووی را
دیۆبۆرسوووویناسوووویۆنالیزمی ێەەکیوووویوبنەموووواڵەییوهەنووووێ پرۆکۆووووییسیاسووووییئەپناسوووویۆنالیزمە:یۆلۆژییلەدووتووووو دووجووووۆرناسوووویۆنالیزمیکوردییووووێالەوبەشووووەداروویووووێاحیزبیوووویوئایووووێ

 .کێەو ەکێەیسیاسییوعەسبەرییبوونیلەداڵ ێراوبەفیبریباكگراونێچەپیئۆجەالندتووشیPYDئێۆنیبییوناوچەمەراییەلەمەڵدیۆبۆرسیناسیۆنالیزمی
وک ۆوووایتیسوووەر کییئەورکببوووراو دبەزموووانیئینگلیزیووویو.التینییوووێارۆڵێتووویزۆر ووورامونێگەتیڤووویمێووو او -تەنوووانە پەکەکە دلەپدابەشوووبردنەزموووانییودیرسوووچ ەییەیئەلف ێووویتوووورکیی

ئەو جووووگەلەو یکەهوووویەحیۆووووابێبیبووووۆئەلف ێووووی.تووووورکییوکرمووووان ییژوورووبوووووونیهەیە-تەنیووووابەئەلف ێوووویالتینیوووویتووووورکییوفارسووووییوعەر بیوووویهەیەدبەزمووووانیکوووووردییتەنیوووواو
هەرو هووواحیۆوووابیبوووۆهەردووکوردسوووتانیرۆژهەاڵ وباشووووورنەکوووردوو دکە. و بەپئەلف ێووویەنووسوووراو %31عەر بیوووینەکوووردوو دکەرۆحووویتێبۆوووتیکووووردییتووواهەنوووووکەلەسوووەروو-ئوووارامیی

وفیبوووریکووووردییدئەمە ئەو د مەیەنێوووتدکرموووان ییناو ڕاسوووتهەژمووووونیسوووەر کییهەیەوبەتەواویووویلەدیوووێیزمانناسوووییەو پرکۆوووتی بووووو وبووووو تەزموووانیکەڵەمەتوووینووسوووینوتێبۆوووت
هەرچۆنێووووئەمەببووووکنرکتەو ولەژکووورعووواتیفەینەتەوایەتییوووێابیوووانوویبوووۆبهێنووورکتەو دهووویەنیووویەجوووگەلەو ی.نەکوووردوو (و کئێۆووونیو)بچوووووکترینحیۆوووابیانبوووۆنوووزیبەینیوووو یکوووورد

یاسووووە وفیبوووریناسیۆنالیۆووووتییوزمانناسوووییێادئەو د مەیەنێووووتکەئەجێنووووێایزۆربەئەن ەسووووتبووو یووووانالموبووواالتییدلەس.کەشوووەپۆلێبیشووووۆتینیزمیلەه ەیووویونوووواوچەمەراییلەپەوووتەو یە
 .لۆکاڵییلەپەتەو یە

یزبەسووواد ترینکەر سوووتەکانیئەوسوووادتیوووۆرائەحووو ەدی وووانییوحووواجیدوووادریکوووۆییدلەدووسوووەرد میجیووواوازدادو کدووکەسوووایەتییسوووی  ۆڵییناسووویۆنالیزمیکووووردییدئەپناسووویۆنالیزمەیان
بەهووووۆیهەژموووووونیشووووۆتینیزمیلەه ەیوووویونوووواوچەییەو دتەنووووانە ئەمەر ووووانییلەموووو ۆداب یووووایەد.ومووووۆدکرنکووووردوبووووۆیەکەم وووواربەهووووایسیاسووووییوکولتوووووورییزمانیووووانجە ووووتلێبوووورد و 

 .تورکییکەڵبینییە-رکیید ینووسیولەباشووری التینییتو-بێگومانهیەرۆڵێتیئەوتۆینەد بوولەسەربونیادنانیجڤاکیوکنەکراویکوردییدچونبەبەالتینیی
لێوووووور دایەدد رد کەو .نووسووووووەو هەرو کچوووووۆنبزاتوووووویرۆشوووووون یرییکوووووووردییباشوووووووورکوووووواریگەرییەکیئەوتووووووۆیلەسووووووەرکوردسووووووتانیبوووووواکووردروسووووووتنەکردوو دبەهووووووۆیجیوووووواوازییزاراو ورک

ردییچەنوووێئەجێنوووێایەکیتوووایەفییوناوچەییوووانهەبووووولەمەڕچێبردنوووینووسوووینیکووووردییبەتی ووویالتینیووویکەلەژکووورهەژمووووونیئیتی وووادوبەدر انییەکووواندو کرائیوووێ کانیرۆژنوووامەمەرییکوووو
ەژمووووونیفیبوووریکەموووالیزپلەسوووەرتەسووولیشبەهتەر دییوووێاد سوووتیانبوووۆبوووردودواتوووری کەموووالیزپبوووووبەهانوووێ رکبیبوووا بۆیوووانکەلەمەڵدۆ وووینووووکیتوووورکیەوبەحیۆوووا موووۆدکرنێتەداد ۆیوووان

 .مەسەلەیرکنووسیزمانببەن
ەییوووانهەبووووودبەدۆوووەیەکیئوووۆجەالنکۆتووواییبوووۆئەو ینەتەو یووویەد موووارر پەکوووانیکوووورددچیبەوووێانەیەیاننەتەدێوووتبەرامووو ەرئەو یکەد ڵێوووینبەدر انییەکووواندئەجێنوووێایتوووایەفییوناوچ

ئەو ی.”کوردبوووووونیموووونلەکوردبوووووونیبەدر انییەکووووانوبارزانییەکووووانوتاڵەبووووانییناچێووووتدبەڵبوووووکوردبوووووونشدلەپێو نووووێیی ێەەکیوووویداموووواڵراو ”ئووووۆجەالند ڵێووووت.بەپوتووووار د هێنووووین
توووواد.……ەیسیاسووووییوزمووووانییونئووووۆجەالنمەبەسووووتییەتیبیەوووو دئەو یەکەبنەموووواڵەیبەدر انییەکووووانی دکوووووڕی ێوووویوعێوووویوهووووۆزوعەشوووویر  وبەر بووووا بوووووونەو ەریبووووی زمبووووزمێ

 .هەرچەنێ دیێیئۆجەالنلەمیتۆدیفیبرییباکگراونێچەپیییەو سەرچاو د مر .بوونە
 ئەپد دەسەر تالەر هێە ۆستبلوبو تەو /PKK…ئەمە سایتیپەکەکەیە

 ڵوکۆتریههماڵ ه:رچاوهسه
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لی یسهح انره
 
کوووانیتوک هوچوووینمەوووتداکوردسوووتانکانیپارچوووهمووهوووهلوووهکووووردلیموووهیرزماریبوازانوووهوفبوازانوووهماباتی وووهیوهوڕهره

و ووواکدڵۆوووۆزانیوئوووۆمرانکوووورددکوهملێبراویسوووتهلێبیموووهباتی وووهتیواییوووهره.وهکردۆتوووهجووو دا وووۆیلوووهوارییکوووورده
و ۆبوووووردووییلووووهوفیووووێاکارییوانووووهوکوردسووووتانی‹‹رمهپێەوووو ه»کردۆتووووهکوردسووووتانکانیناوچووووهمووهووووهلووووهنیەووووت انی

 .کردوهکوردکانیرۆڵهفێریدۆستییژیان
وئینۆوووانیتیراموووهکهیدینهراسوووتهرانیپوووارکزه.هووواتوونپێووووالوانلوووهکوردسوووتانیرمهپێەووو ههێوووزیکییرهسوووهیپێبهاتوووه
ریمزمێنیوووێهپۆاڵیینیوووانیورهوکوووردوهراسوووانههدااڵهۆیوووانوئوووامریونوووێیلدهدامیرکرانووویکوووهکیوووهوهتهنهمیللیوووی ووورووری

 .یانهکهوهتهنهرمانیهه
کوووهدک وووکرا حیزبووویباتی ووهیوووهده شووهلووهزیووواترمێوو ووی تای وووهبه.رامیووراوهرپمووهرۆشووون یرووار وکنووێهومیانفیوووێاالوانوویکوووۆڕیبووهمانکووهلهمهنووووکیرزموواریبوازییبزواتووویسوواڵهیووانده

وناسوونامهپاراسووتنیرکیئووه.کووردوهکارایووهدینووامیزولووهپێەوووازییدبزاوتووهوئووهیدیبووهنێبیالیووهرهووهلووهزیوواتردبووووهکوردسووتاناڵتیرۆژهووهلووهکوووردسیاسووییهێووزیرکووێارترینئهودیووارترین
الوانبوووازوویوکچوووهوپڵوووهدهوکچوووهوهوووزروبیوووربوووهدائوووامێری رهوئوووامێ رپنوووهنوووێیههرهدوورهوووهلوووهپیووورۆزهرکوووهئهوئوووه.سووو ێردراوهکووووردیرمهپێەووو هبوووهکووووردنیەوووت انیونگرهوووهفه
وام وونردهبوووهبوووۆکانتوووهرفهدهترینورهموووهدیوووهههب کووووی وووۆ وکانیجوانیوووهوژیوووانبوووۆونیان وووهوئووواوا وهیووووازیووواترینکوووهڵگاکۆموووهیتووووک هوئوووه.سووو یردراوهنیەوووت انهوئوووه وکنوووێکارانیو

کووووانئازارهترینورهمووووهوژیووووانجووووۆریدژوارتوووورینداپێنوووواوهولووووهوئامووووان کردۆتووووهرزمارییووووانوئووووازادیسووووتهێنانیدهوهبووووۆوڵووووێانههکانندنێیەووووهئهنوووووکترینڵگریهووووهودایووووهمیانردهبووووهلووووه
کوووانیریزهوار وکنوووێهنهووار وکنوووێهسوووااڵچوودبهوالولوووهپیووواوانوژنووواننییوووهوبووهنوووهکووووردیڵگایکۆموووهتیتای وووهتووووک کبیهووویەبوووه تای وووهکوردسوووتانیرمهپێەووو هراسوووته.نکوووهدهم ولحوووهته

تیێارمایهپێەووو هرینگهسوووهلوووهومانکوووهلهمهیمافبوازانوووهباتی وووهوتووویرهلوووهوار وکنوووێهالوانووویرییکاریگوووهاڵپبوووهدڵ  اردوههوووهزۆرداریوپسوووتهڵموووهلهوهبوونوووهنگاررهبوووهبوووۆیانرمهپێەووو ه
 .زیاترهتێ امانیشایانی
مرۆدئوووهودۆکنوووینوووێدانیپێوهبوووهووهکاتوووهدهمۆدکرنیتوووهوچوونپێەوووڤهرماکوووانیده.زکنیبوووهدهژیوووانکوووانیباوهمانووواورکنیپوووهتێێهتیمرۆتایوووهکانیسوووبردهدهسووونوورهکوووهیوووهمرۆتهوئوووهرمهپێەووو ه
 . ۆڵ ێن دهژیانکانیساتهچرکهبۆپیرۆزونو مانایوب کر ڵێهههژیانێاپێناولهمردنوژیانرمهپێە ه.کادهن ای کنیس هبنیادنانیپۆاڵیینییئیراده
 .وهکاتهدهداهاتووکانیوهنهبۆرزماریوئازادیکانیربی هدهومێن ڕهدهدیبتاتۆریونێانهۆڵ هسهکانیستهربهبهرمهپێە هرزیبهینێیەهئهوهزر

دک ووووکراتیبیکۆمووواریمیردهسوووهلوووهوکوردسوووتاندک ووووکراتیحیزبووویزرانیداموووهپوووا  تای وووهبوووهکوردسوووتاناڵتیرۆژهوووهلوووهمانکوووهوهتهنهوایرهباتی وووهلوووهالوانچووووونیوهپیلوووهبوووهوپێەووووازی
لوووهزکرینیوووانکییوووهرهالپهکرابووووونموووۆ پردهسوووهزانۆوووتیوهووورزبوووهکوووه وکنوووێکارالوانووویکوووهدابووووو51_54سوووااڵنییشوووبۆکهپوووررینیراپوووهلوووهوهئوووه. وووۆیڕیوپوووهئهیەوووتهمهداکوردسوووتان
 .وهڵێایهههتییمرۆتایهکانیجیهانییههابهونۆرپوکوردڵیمهیرزماریبوازانهباتی همرکێانی

 .داکوردتیوایهتهنهیوهبزووتنهلهمۆدکرنرمرییبهم ولیسهبهبووکورد وکنێکارییرمهپێە هدزادهریفشهکهبووداوکاتهلهرهه
کانیشۆرشوووگێرهرکببوووراوهلوووهتیانرمایهپێەووو هکوووانیرکزهکووووردواری وکنوووێهالویزارانهوووهودانسوووهبوووهشوووێاشۆرشهوئوووهوتووویرهلوووهو41سووواڵیلوووهئێووورانالنیموووهشۆرشووویوتنیرکهسوووهپوووا 
تاریوووووزۆردارانیوهم داچوونوووهبوووهشوووبێنیرچهنیەوووت انێاو ووواکلوووهرمریبوووهرینگهسوووهلوووه.یانکوووهوهتهنهنگیپێەوووهبوووهبووووونکانێائاسوووتهمووهوووهلوووهوڵ  اردهوووهداکوردسوووتاناڵتیرۆژهوووه
بوووۆوهرامواسوووتۆتهزانبۆکانیوووانو ۆکنوووێنگالوووههزرینیوووانوزانۆوووتکانیوانوووهواننئوووهرهوووه.ملێبراوسوووتهووسووواوهچهکییوووهوهتهنهچووواویسوووۆمایکوووردهرمرییانبوووهپوووۆاڵیینییئیووورادهوبووووونویۆوووتان

.وساوهچهلێبیمهرابوونیوکیهوهتهنهژینیتههێ ایتهبوونهووهرازانێۆتهزیاتروتنبوازپێەبهروانینیومۆدکرنرمیبهبهر ۆدانیانبهکانیدکرینهتهسوننهورمهپێە هکانیرکزه
2177یدیۆام ری24
کوردستانوکورد:رچاوهسه
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حامێیئاسۆ:نووسینی

 
 کور ؛سەر تایەکی

مووووۆدکلیتیووووۆروکۆمەڵگووووادالەهەڵنەکەوتووووونواسۆسوووویولۆجیکەسووووانینوووویەدکوردسووووتانکۆمەڵگووووایلەعەشووووایەریرۆشوووون یریوکەلتوووووربووووۆتەواوزانۆووووتیلێبووووۆڵینەو یەکیتائێۆووووتالەبەرئەو ی
و ککەسووووانیئەواببەیوووونعەر بوووویکۆمەڵگووووایتەماشووووایئەمەر.بگرکووووت ووووۆیلەدیووووارد لەزۆرد کوووور ود نوسوووورکنز حوووو ە زۆروتووووارانەجووووۆر ئەپئەوابێوووونندبەرهەپکۆمەڵگووووابەتووووای ە 
.د چێووووتئووووێ ەچیوووواییکووووۆنیکەلتوووووریلەمناسووووەباتێاهەنووووێ لەکەنوسووووییویانەدشووووار کانو(سووووەحرا)بووووادیەکەلتووووورید ربووووار یبەوردیزۆرکەواد بینوووویندو ردیعەلوووویو ەلووووێونئیوووو ن
 کەلتوریناسینیبۆهەنگاوکبەبەڵبوکردنەدبەراوردئەپبۆنیەمەودایەکباسەمانئەپئەمەرچی ێزاندوعەشایەریکەرامەتیوشەر کیانبە ەنێ ییوئازایەتیبەن ونە
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وکۆمەڵگوووواکەلتوووووریبەلەپەیو نووووێفەرهەنگیەکووووانوکووووۆمەاڵیەتیومێ ویووویمەسووووەلەلەد بوووو بیوووونەو دوووووڵباسووووەلەپبوووۆئەو ی.دائیۆووووتایو ووووۆییمیوووو وید ورانوووویلەکوردسووووتانکۆمەڵگوووای
ئەپبووووۆپێەووووەکیەکببوووۆڵینەو وبەیەکەو دادماکانووووێالە(الدووووار ۆووول)وفوووور ژنەو کووووومەسوووەلەیوکەسووووێتیبووووارییاسوووایوکۆمۆنیبەیەوووونوئینفۆرماتیبوووواوبەرهەمهێنوووانهۆیەکووووانیدواتوووری 

 کەلتور؛دونێوانکێە ەکێەەکانیو( وازراویا ودداهاتووئێۆتا-رابردو)کوردستانکۆمەڵگای.ببەنکۆمەکسوسیۆلۆیوتای ەت ەنێکەسانیبتوانینتابنوسیندمرنگەباسە
لەپدورسووووتر مۆدکرنیزمەکووووانئەرکوووویبەمە .مرتووووو رابووووردو و لەسووووەرچاو یمرفتەکووووانیهەمووووو.بێووووتداهوووواتو ەموووویتوووواد ژیرابووووردولەمەڵکۆمەڵگووووایەکەکوردسووووتانکۆمەڵگووووایکووووورتیبە

 .سەرکەوتنتازۆرتر سەرنەکوتنیانئەمەریهەپوکۆمەڵگایەدا
هەنن وووونەزۆرمێووو ودالەبوووو دسووواکعەشوووایەریکۆمەڵگوووایەکیئەواچیووواییوناو نوووێرۆژهەاڵتووویتوووریکۆمەڵگوووایەکیهەمووووو کووووئەوابچیوووتەو ددورمێ ویەکووویبوووۆئەمەرکوردسوووتانکۆمەڵگوووای

ئەوادیووونمەشوووەیودواییوووێاد ورانووویلە.کەوتووونژکوووروسوووەرکەوتنود سوووەاڵ وحووووکشو وووۆیمەڵ ەنوووێیو کووووعەشووویر  لەبوووو بریتووویهەمووواهەنگیوراپەڕانوووێنسیۆوووتەمەکانیهەمووووکەوا
کوردسووووتانێاکۆمەڵگووووایلەعەشووووایەریودینوووویکەلتوووووریلەم نێووووید سووووتئەپ.تووووردیووووارد یەکیوشووووێو بەبەاڵپبووووو دعەشووووایەریمناسووووەباتیهەمووووانواددووووێالەومەڵ ەنووووێبووووو تەتەریوووو ە 
هەمووووانبووووۆئێۆووووتاهۆیووووانەئەپپەیو نووووێیەکانوئۆتۆموووواتیزیۆنلەموووووز رانوژیووووانپێێاویۆووووتیەکانیومەتیریووووالمەشووووەیسووووەر ڕایکۆمەڵگووووادادلەمووووۆدکرینیزپمەشووووەیبووووۆکۆسوووو ەمەور توووورین
لەمووووکگرتنبوووۆمۆبایووولنووووکترینیوووان.بەکووواردکنتوووازیەداوژنهێنوووانمەراسوووی یومزمەوتەکوووانلەدانبانوووگهەپئەپلیفوووایەرمەور تووورینبەن وووونەوبەکوووارد هێنرکنعەشووواییریەکانمناسوووەباتە

 .هتێ…بەکاردکتدورئان
شوووارکۆنەکوووانیمەڕ کەسوووەیریئەمەربەاڵپئووواراو دهێنووواتریوووانو زعێبووویوموووۆڕیمناسوووەباتانەیانلەپهەنوووێ شوووار کانپەیوووێابونیبوووو دشوووت هەمووووعەشووویر  ئەواهاوچەر وووێامێووو ویلە

نوووواڕ زایەتیهەنووووێ ئەو بوووو ەیننوووواوید کووور عەشووووایەریکەلتوووووریلەمووووورزتوووواکە.پێوووێ کرکتهەسووووتیمەڕ کەکووووانلەدینوووویوعەشووووایەریدابەشووو ونیئەواشوووواردسووووەنتەریلەبووووێ گەببەیوووت
وکۆمەڵگوووووالەسووووەرمایەمەشوووووەیکووووورتیبە.پێبهێنووووواد سووووتورعێرادیایانبنەموووووایکەدوایووووییاسووووواکانیلەهەنووووێ و٨٥٩١شۆڕشووووویسووووەرکەوتنیوشوووووار زوروهەولێوووورد شوووووتیلەجوتیوووواران
دابەزیووونوهەڵووو ەزینلەهەرد پروداو کوووانوکوووردو مەشوووەی وووۆیتوووای ەتیبەشوووێو یەکیکوردسوووتانکۆمەڵگوووایلەئەو د ناسووورکتەو کەک سووویبیەیشوووێو بەپچینوووایەتیکۆمەڵگوووایپەیوووێابونی

 .و رمرتو و زعیهەمانکۆمەڵگا وبونە
 .بردو دواو یانبۆوکارتێبردو کۆمەڵگایانکەلتوریزیاترو زعەئەپئەوابو دشەڕوسەرکو ودامیرکردنمێ ویکوردمەلینوسراویمێ ویلەبەرئەو ی

بەهەمووووکوردسوووتاندامیرکەرانووویببوووا دمەشوووەموووۆدکرنزپرکووو  ویلەسوووەربتووووان وببوووا مەشوووەنەدامەجوووالسووواتی یەککۆمەڵگووواییبەریەوکوووۆچکوووۆچونەهامووواتەوکار سوووا لەپووو مێووو و ئەپ
لەهەر یەکعەشوووایەریکەلتووووری.بوووبەند سوووتەمۆیانئاسوووانیبەبتوووواننودابێوووتنوووزپنیفوووۆیلەهەرهۆشووویاریئاسوووتیکووووردمەلووویبوووۆئەو یبوووونکۆنوووانەکەلتوووور ئەپموووانەو یهەوڵووویلەجوووۆر 

کووووردمیللەتووویتووواکوووردنباشووویکوووۆمەکیەکیدامیووورکەرانوجۆربەجۆرکوووانمەزهەبەوئیۆووو پئووواینینێو شوووێالەپب ێنێوووتەو دپارچەپوووارچەییبەهەرد پکووووردمیللەتووویئەو یبوووۆبوووو رکگریەکوووان
د ورانوووویلەمۆڕانیوووواندواتووووری ون ووووونەیەتیباشووووترینجاشووووایەتیسووووەرهەڵێ د نەو دجیاجیووووابەشووووێو یناجووووار هەرجوووواروبەرد وامەئێۆووووتا هەواڵنەئەپ.نە ووووا رکووووو ووووۆینەتەو و کووووو
 .بردو ود با کارانەئەپبۆد ستمالیبی تەنانە وعێرا لەلەدواییەکانیەکحبومەتەوئێرانوتورکیاد وروبەرواڵتانی.تردا

سیاسووویمەکتەبووویجیوووابونەو یوکوردسوووتاندی ووووکراتیپوووارتینووواوکێەوووەیەیئەپئەمەربووووندئوووازادیزۆریریگریەکووویوکار سوووا نەتەو یووویبزاتووویوسیاسووویبوووزوتنەو یلەعەشوووایەریکەلتووووری
لەوسیاسوووویێائاسووووتیلەبووووونرۆشوووون یریەیووووانکەلتووووور دوئەپراسووووتەدینەیبەرکەوتوووویوسووووەر کیکێەووووەییەکەپئەو .و ربگوووورینبەن ووووونەرابووووردودسووووەد یشەسووووتەکانینیووووو یلەموووواو  لە

 .ناسیۆنالیێاسیاسیحیزبێبید رونی
هەنگاویووواندادار موووانیوکووونەیبووو بەرموووریزۆرلەبوووبەند ۆیوووانناوچەکوووانیلەبەرموووریتوانیوووانپوووۆز تیڤەو  بەبینوووی ۆیوووانرۆڵووویعەشووویر تەکانناڕ زایەتیەکوووانیسوووەر تاییلەئەمەرچوووی

.هەیەبەرد وامووویهەموووانتائێۆوووتا ومەلرزمووواریبوازیبوووزوتنەو یبەسوووەرمووورانبوووارکبیبەبووووندوایوووی.دامیرکووواریدژینووواڕ زایەتیوکوووردندژایەتووویبوووۆبوووونهوووۆتەنهوووائەوکوووا بەاڵپنووواد
 . ۆیێاواڵتیلەکوردتاکیکەسایەتیبونیدروستلەسەر کیەنکۆس ێبی
لەرۆشووون یریوسیاسووویکوووۆمەڵەیورکببوووراوپەیوووێابونیزۆربووووندمەلووو ئەوکوووا بوووۆکۆمەڵگوووالەسوووەرک سووویبیەکانشووواعیر کووواریگەریوکوردسوووتانکۆمەڵگوووایلە وکنوووێ واریمەشوووەیسوووەر تا
بوووو دنەو دواینەو  وووۆڕامریوداندوربوووانیبەئەموووانەهەموووو.عەشوووایریەکانمناسوووەباتەکردنووویدژایەتووویوکۆمەڵگوووابەمەشوووەدانبوووۆبینووویمرنگیوووانرۆلێبووویجیاجیووواداواڵتوووانیوشوووار کان
 .بوننێگەتیڤیوپۆز تی الیەنیدوبەداکوردکۆمەڵگایلەئەدلی یەکانوئەنتەرناسیۆنالیفاکتەر کاریگەریهەرو ها
وکوووووۆمەاڵیەتیجیاجیاکوووووانیمۆڕ پوووووانەلەکێە ەکێەوووووەئەپبەرد واپئەمووووو ۆکەهەندوبوووووونموووووۆدیرنیزمیەبیروبووووواو ڕ ئەپسوووووەر تایشوووووار کانلەمەشوووووەکردنیانوچەمبیروبووووواو ڕیرۆڵوووووی

کەسووووایەتیەکانیلەزۆربەڵبوووووبووووێا دعەشووووایەریکەلتوووووریبەچووووۆکداکوردسووووتانکۆمەڵگووووایلەنەیتوووووانی ووووۆیبەرد واموووویلەبیروبوووواو ڕ ئەپبەاڵپ.هەیەمەجودیەتیووووانسیاسوووویوفەرهەنگووووی
 .نازناوبەکردعەشیر تیانناویهەڵ  اردنەکانێاکاتیلەوعەشیر  ر ش اڵیژکرچونەو تاکو کونوکبوازباو ڕی او ن

وکووووووردنوکیەکوووووانیشۆڕشوووووەلەدواتوووووری و وووووۆیپوووووارتیچکوردسوووووتاندی ووووووکراتیپوووووارتیلەجیوووووابو و سیاسووووویبووووواڵیبەچوکووووووردناسووووویونالیەکانیحیوووووزبەرکببراو یووووویکەلتووووووریلە
پیوووورۆزیبەنوووواوچە ووشووووارمونووووێهەنووووێ تەنووووانە حیزبەکانووووێازۆرلەپێنەهێنووووراو وبنەڕ تیووووانئوووواڵومۆڕیسووووتراکتوریانێارکببووووراو ولەمەزهەبووووی وهووووۆزوعەشوووویر  پێەوووو ەرمایەتید

کوردسووووتاننیەووووت انییەکێتوووویکەئەوکووووا دشۆڕشوووویسووووەرکردایەتیئاشوووو ەتاڵیوئەیلووووولشۆڕشووووینۆووووبۆیلەدوایکوووووردمەلوووویرزموووواریبوازیبووووزوتنەو یسووووەرهەڵێانەو یلەسووووەر تایرامیووووراوند
سوووەریکووووردایەتیبوووزوتنەو یلەنێوووونوووو سیاسوووید سوووتەواژ یەکیو کوووو ێەەکووویبنەمووواڵەیبەکارهێنوووانیئەوابوووودبووواوکبوووارزانیکەپێەووووسوووەرکرد ینەیوووارانیوشوووەیتووواکەبووووهێوووزبەهێزتووورین
حیزبوووینێووووشووووعیەکانیتەنوووانە .دانووواوچەمەریوعەشووویر  بەمەشوووەیانوبنەمووواڵەبوووونەشوووێو بەهەموووانهێز کەیوووانلەزۆرکوووووبە ۆیوووانهەردوایووویتوووابوووردزۆریدەوانەئەپهەڵوووێاو
ەڵبووووبنەیوووانبرددسووواد کانشووووعیە ەڵبووویهەرنەکئەموووانەتاڵەبوووانیەدسوووەرۆکمێ ویوووید سوووتەواژ یکە ێەەکووویبنەمووواڵەیر شووو اڵیژکربووواڵیوچوووونەنازنووواوکووورد عەشووویر تیانشووووعی 

 .مۆڕیەو دۆالرهەنێ وز ویەکپارچەبەمێ ویانو ۆیانسەرکردایەتییانورامەیانێنیانبەشی
کوووواریگەریەکیوروداو کوووواننپەراوکووووزیلەچەنێایەتیووووێالەئەمووووانە د کەندعەشوووواییریوکووووۆنکەلتوووووریسووووەرکۆنەیکوووووردمەلوووویرزموووواریبوازیبووووزوتنەو یوچەملەکەپبەشووووێبیئێۆووووتادالە

دیوووار مەشوووەکردنتووواچوووو  وووواردنەو بەر و وووۆهەرکێەوووەکانێاکێەووو ەلەوبەهێزببوووا  وووۆینەیتووووانیهێوووز ئەپبەدا ەو د ریایەکوووێادلەدڵوووۆپێبنو کووووسوووەرکۆمەڵگادلەنووویەبەهێزیوووانئووواوا
 .هەیە ۆیانهۆکارییئەمە 
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درک ایووویبەکۆمەڵگوووادالەبەرد واپهتوووێژنبووووازیوژنوزارز ویونفووووزلەسوووەرعەشوووایەریکێەووویکێەووو ەکۆمەڵگوووائوووارامینوووامەیوووێانیبوووو تەکوردسوووتانێاکۆمەڵگوووایلەعەشوووایەریکەلتووووری
لەنێوووووانبوووووکەر کووووینمونووووێیلەعەشووووایەریبەریەکبەوتنوووویدوایووووین.شار کانیەووووێاجەرمەیلەبەڵبووووومونووووێ کاندلەهەرنەکد د ندرویانووووێاو وجیاجیاکانووووێاعەشووووایر لەنێوووووانشووووەڕمێوووو و

ئەوتریەوووویانویەکێتووویبەسوووەرالیەکیوووانکە ۆیانوووێالەنێوووودوایە لەپهەرکیەکووواندلەمەڵزراریەکوووانکێەوووەییووواندابوووود مامووووحیزبوووێادولە وووۆیکەسوووورچیەکاندوبوووارزانیبنەمووواڵەی
بەنوووواویکەکوردسووووتانلەژنووووانکوشووووتنی.پووووارتینبەسووووەرنیو یووووانویەکێتوووویبەسووووەرنیو یووووانکەکوشووووتلەیەکچەنووووێانیاندواییووووانەلەپکەئەش ەوسووووەدا زمەکووووانییووووانپووووارتیندسووووەربە
 .مەنگەنەو د  اتەمرۆتەکاننیو یود دا کۆمەڵگادابەتەواونائارامیەکیئەواد درکتئەن اپ(د کەنکارانەئەپئەوانەید بەن ۆیانشەر فیوادعلەکە)شەر فەو پاراستنی
لەالیەکووویبوووونەدمیوانوووێاریو وووانە و مەیوووێانیوبەبەز یووویوبە ەووونێ عەشووویر تەکانسوووەرۆکلەالیەکبوووو د(الیەنەدویوووانی)بوووو راکێوووتد بووویکوردسوووتانلەعەشوووایەریسوووەرۆکەکەلتووووری

 . ۆیانێامێ ویلەبونە.هتێ…وتااڵنبارومرۆتبوژور  دڵتر
هەموووووئەپلەمەڵبێووووتدمەوووتیسووووەرکەوتوکۆمەڵگوووامێوووو ویلەنەیتوانیوووو مووووۆدکرنوشارسوووتانیکەلتوووووریرۆییوووو بەسووووەریێاسیاسوووییانەیومێ ویووووید ورانەئەپحووووک یبەکوردسووووتانکۆمەڵگوووای

 .هەڵێاو سەریانکۆمەڵگادالەئەدتەنتاریۆتیومەن یبزوتنەو یەکییانکۆمەڵگافەرهەنگیلەچجارناجار کەمۆدکرنیانەیدیارد 
ئەپ.هتوووێ…وتەاڵدوووێانوهێنوووانژنوبوووونمنوووێاڵونە ۆشووویوموووردنونا ۆشووویو ۆشووویکۆمەاڵیەتیەکوووانیمەراسوووی ەچوووۆنهەبوووو نێگەتیڤیوووانکووواریگەرینێوووو دالەپمەزهەبەکوووانوئوووایین
کۆمەڵگوووواژیووووانیمرنگووووانەیمەسووووەلەئەپبووووۆئەڵتەرنوووواتی نەیووووانتوانیو کۆمەڵگووووامۆدکرنیزمەکووووانیپێبهێنوووواو دپتەویووووانهوووواویەکەیەکیکۆمەڵگوووواداکەلتوووووریلەمەڵبەیەکەو مناسووووەباتانەهەمووووو
 .هەڵێ مر هەنگاور و بەهەمانهەرد پکۆمەڵگاودابهێنن

نەبوووونیبەن وووونەکۆمەڵگوووادادژیوووانیجیاجیاکوووانید ورانەلەکۆمەڵگوووالەسیاسووویبۆشووواییوشبۆوووتکووواتیلەیووواند میرکاریەکوووانوهێووور کاتەکوووانیلەبەتوووای ەتییاسوووانەبوووونیئەن وووامیلە
 .مرتۆتەو د وڵەتیجێگایوسیۆتەپبو تەعەشایەریکەلتوریئەواجیاجیاداد ورانیلەد وڵە وسیۆتەپ

بەود بێوووووتەو بوووووو تەو وکەپکۆمەڵگوووووالەعەشوووووایەریکەلتووووووریفەزایئەواهەبووووووجوووووودیوسیۆوووووتەپود وڵە کووووواتێبی هەرکۆمەڵگادانووووواو دلەسوووووەر راپیوووووانزۆرکووووواریگەریو زعوووووانەئەپ
شوووانازیکەشوووارکبێالەد وڵەتوووێادادماکوووانیلەعەشوووایەریسووووڵ یکۆمەڵگوووالەتووورد ورانێبووویهەموووولەئەمووو ۆکۆمەڵگوووالەیاسووواسوووەرو رینەبوووونی.د د نو وووۆداو بەمەشوووەیانتووورجوووۆرکبی

وکوردسوووتانپەرلەموووانیلەفووور ژنەیاسوووایدەبووووڵبردنیچوووۆن.د رد چووونبوووۆیود کووورکنئوووازادژنبوژ کوووانود کرکوووتپیووواد ئەواهەولێووور مەبەسوووتکەد کوووا دی لۆماسووویوئوووابوریمەشوووەیبە
 .عێرادیکەسێتیبارییاسایبەکارکردن
ئەوابووووولەوانەو ئیۆوووو پپێغەموووو ەریچووووونبەهووووۆز دئەپدادئیۆوووو پپەیووووێابونیلەسووووەرد مید چێووووتدووووور ی هووووۆزین ووووونەیبەد سووووەاڵتەکەیوکوردسووووتانکۆمەڵگووووایلەعەشووووایەریکەلتوووووری
.هوووۆز ئەپبوووگەیەنە ووووکیەکی هەویووور بە ۆیووواند داهەوڵیوووانئیۆووو پپاڵەوانەکوووانیوسوووەرکرد هەمووووئەمەویەکوووانی سوووەرد میتوووازاڵوووێ زانیود سوووەاڵ  ووواو نوپیووورۆزبەهەرد پ ۆیوووان

د کوووا ئەو دەبووووڵیمەنت ێووووچئایوووا.سوووورنوهێلوووینووویەسووونور کانیانب ینیووویتوانوووایکەسود زانووونپیووورۆزبە ۆیوووانتوووررۆژکبووویهەموووولەئەمووو ۆمەزهەبووویە وعەشووویر تگەریوبنەمووواڵەیی
ئەمەد کوووور .سیاسوووویسیۆووووتەمیبووووونەو ییەک یوووویود سووووتوربەبوووو بووووبەندژیوووانبەیەکەو وئووووازادومووووۆدکرنکۆمەڵگووووایەکیچوووواو ڕوانی ەڵبوووویبێووووتعەشووووایەرسووووەرۆکەکەیکۆمەڵگوووایەککەوا

 .بیرببەینەو مەنتپلەد ر و یئەمەرروبێا 
وسیاسووویئوووالومۆر وپاراسوووتو کەلتوووورداو کوووو وووۆیمەوجوووودیەتیتەنهوووانەمووواو دمانوووایەکیهووویەکوردسوووتانێاکۆمەڵگوووایلەمێووو  لەزۆرعەشووویر تگەریوعەشووویر  ئوووابوریبنەموووایواددوووێالە

 .بەرد وامیانێابۆمانەو وکردو باشیانکۆمەکیبەکیمێ ویەکان
نەو کانیووووانهەرد پحیزبەکانووووێاکێەووووەیلەنێوووووان.هێەووووتۆتەو  ۆیووووانبووووۆکۆنەپەرسووووتیانهێلێبوووویهەرد پوکووووردو سیاسووووییەکانکێەووووەلەمەڵمامەڵەیووووانسیاسوووویانەزۆرعەشوووویر تەکانسووووەرۆک

و ۆیانووووێائاسووووتیلەمانەو یووووانوناوچەکانیووووانودازان ەکووووانپاراسووووتنیبووووۆبەکارهێنوووواو دامیوووورکەرانی لەمەڵسیاسووووەتەیانئەپ.ب ێووووتەو ئوووواراپ ۆیوووواننوووواوچەکەیهەرد پتووووادابەشووووبردو 
ویەکێتووویکێەوووەیو کووووکوووردو ددژایەتیوووانتووواکتووواکیوووانکوووردو مامەڵەیوووانو زعوووانەئەپلەمەڵهەرد پسووویەکانی سیاحیوووزبە.مەوجوووودو زعووویموووانەو یونەو کوووانبوووۆناوچەکانیوووانزامنوووی
 .زک اریەکانمەڵلەپارتیکێەەییانوباپیرانیانبا زکێیلەبێتواتەییەکاند رکردنیوبێتواتەمیرانی

.د د ن ۆیووووانکەلتوووووریبەپەر ریز کانیانووووێالەود کەنپەووووتیوانیانونوووویەعەشووووایەریکەلتوووووریلەمەڵدژایەتیووووانزۆروکەپبەجووووۆر هەمویووووانەو دبەکوردسووووتانسیاسوووویەکانیجەریئووووانە
 .کەمەزۆرمۆڕانیانشانۆیومری انپراکتیبیەێالەکەب ا دبەر وئاڵومۆڕکۆمەڵگا وازیار کەمۆدکرنهیزکبیبۆکوشنێ یەمرفتێبیئەمە 

وبەهێزد بێوووووتزیووووواتروعەشوووووایەریکوووووۆنمناسوووووەباتیئەوائەولەجیووووواتید چوووووندالوازیوبەر وپوکوووووانەو کۆمەڵگوووووادالەرۆشوووووەنگەریەکانهێوووووز وموووووۆدکرنیزپدواییوووووێاد ورانەیلەپبەدا ەو 
واددێبوووویبەاڵپنوووواکۆکەدوناتەبووووائەمەئینفۆرماتیبووووامەشووووەیونبەرهەمهێنوووواهۆیەکووووانیمەشووووەیبەبەبەراوردئەمەرچوووویکووووۆمەاڵیەتیدوفەرهەنگوووویلەبووووارید چێووووتدواو بووووۆکۆمەڵگووووادوبووووار 
بەکارهێنوووانیوبەر وووۆرکۆمەڵگوووایبوووونیوموووۆدکرند سوووتورکبینەبوووونیوکۆمەڵگوووانەبوووونەو ییەک یوووید رهاویەوووتەیمەوووتێالەموووۆدکرینیزپپاشەکەوووەیەیئەپ.بنێوووینپیووواددانوووید بووو وتووواڵە

راد میووورکنپیووورۆزعەشووویر  وبنەمووواڵەلەالیەکهەربوووۆیەز ردادسوووەوزوزۆنووویلەناوچەییەکوووانەناسووویونالوبنەمووواڵەییحیوووزبەمەشوووەیوسیاسووویەهاوسوووەنگینووواونەتەو یووویسوووامانینادروسوووتی
کوردسوووتاند سوووەاڵتێار یحیوووزبەدوئەپئەپئەنوووێامیب ێوووتەئەو یپوووێ هەرکەسووو هەربوووۆیە .پاڵوووێ نرکنکۆنەکوووانمناسوووەباتەودیو  انوووانەومزمەوتەکوووانبوووۆ ەڵبووویتوووری لەالیەکووویو

وبنەمووواڵەیید سوووەاڵتیزیووواترهەرچووویتوووابەرنوووامەیەبەکوووارکردنەئەپ.د بێوووتەو  ۆبە وووۆییدژایەتووویتوشووویئەمینووواب ێوووتدەبووووڵبنەمووواڵەییوعەشوووایەریمناسوووەباتەکانیهەموووود بووو سوووەر تا
پرۆسووووەیەلەپبێووووزهەننووووو نەو کووووانیلەکەمووووایەتیەکهەمانباتووووێالەکە.بگوووور میووووراتگەرید سووووەاڵتیبەبەرنەتوووووان کەسب ێنوووونەو ورکووووابەربوووو بەبنەموووواڵەننوووووکنەریکەحیزبووووی

وهاوسوووووەنگیچانووووێنیورۆشووووون یریوزانۆووووتد سوووووتهێنانیبەبووووۆنەبووووو  ەریووووونەو یەئەپئەمەر.د ڕوارۆژ ڕکووووویەکبووووۆمەنیبوووووۆنیئەمەناو نووووێارۆژهەاڵتووووویدونیووووایلەچووووونبەد کەنەو د
ریووووت ەئەپئەوا.بەیەکەو ژیوووانویاسوووایوبەرهەمهوووێنکۆمەڵگوووایدامەزرانوووێنیوسیاسووویهاوسوووەنگیلەئووواڵومۆڕ بوووۆکوووۆمەاڵیەتیدعەدالەتووویوژیوووانبەیەکەو ومووورۆاڵمافەکوووانیویەکۆوووانی

ئەواد رچێوووتراسوووتئەمەئەمەرد چێ کوووتددورمووواو یەکید ورانەئەپواد مەیەنووونئێۆوووتادیارد کوووانی.لێوووێ د نەو ئووواواز کەیهەمووووانتووواڵسوووەمفۆنیایەکیو کووووود بێوووتبەرد وامووویکۆمەڵگوووالە
ئەو کۆمەڵگوووادد ر و یموووۆدک تیلەببرکوووتکوووۆپیموووۆدکرنزم جیووواتیلەوبووو نرازیکەلتوووور بەپد بووو هەمووووانئەو توووایوووان.د د نبووواجەکەیئاینوووێ ینەو کوووانیلەمەڵئاواتەکوووانیونەتەو 
 .واب وا ئەمەرئەڵتەرناتی د بێتەدواییئەو ی.ب ێننەو دا راودابازنەیلەهەروائەواببرکتددروستکۆمەڵگابەهاکانیوتواناکانوکۆمەڵگابەتای ە مۆدکلی

س ەیریماڵ ه:رچاوهسه
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میبریەهئهبێوڵلعه.د


 کۆمارتێب وو انیپا [كۆتاییوپسێیهشیبه]
 
 کان وه ته پێشێلکردنی مافی نهوی و  هله ڕێژیمی په.7
وایووووالتیهووووایان  ووووندوووووانین)شووووروتهمهتیڕهبنووووهیاسووووایمایبنووووهرسووووهلهکوووووردوریئووووازهالنیمووووهجیهووووانیموووویدووهڕیشووووهدوای

بوووهودانوووائێووورانلوووهوهجیابوونوووهبوووهیکوووارهوئوووهنوووێیناوهاڵتیسوووهدهاڵپبوووه.زرانوووێدامه ودمو تاریوووانییناوچوووهتیحبوموووهد(والیتوووی
ونگرهووووهفهبووووهموووورۆاڵدموووافیوشووووروتهمهیاسووووایپەووووتیوانییبوووهویۆووووتیانهدهکوووووردوتووووورکحاڵێبوووێاده.کووووردنرکوتیسووووهتونوووێی

د(کوووانپارکزماوناوچوووهرسوووهله)نوووێیناوهاڵتیسوووهدهیوهمبردنوووهکهنگرانیالیوووهوڕکووو یشڕیبووواوهبوووهاڵپبوووه.نڕابگوووهنێو ۆیوووانکاروبووواری
لوووهرمریبوووهڕا7221رمانانی وووهموووانگیلوووه سوووۆتیههێوووزیکوووهمیرادهنوووهرچاوبوووهلههاروههوووه.کانهڕاسوووتییهکردنیواشوووهچه وهئوووهکوووهنوووێر ددادهئێووورانجو رافیوووایییوارهدوووهشوووبردنیدابهبوووه
 .کردبوودابیندایهناوچهپلهتیانهێ نایهبۆ ۆیانمانگدس وساڵپێن یماوهبۆ7224زیرماوهیسه24تاکوردانی کردددههابادمهبۆنێیناوهاڵتیسهدهیوهڕانهمه
چکوردییانوووهناوچوووهودائوووهیمانگوووه75ولوووه.ربوووووسوووهلهنووواویج هووووریکوردسوووتانی یوووهوماوهیمانوووگلوووه77.بووووووهسوووتکوردانوووهدهدزبهوهتووواسوووهروویماکۆیوووهسوووهیموووانگیئوووا ریلوووه75

 .بوونهنێیناوهتیوڵهدهشانیرسهلهکیانبارمراناییه
بووووهزاشوووواڕهاڵپبووووه.بوووووو(Plural)نووووهالیهفرهمیسیۆووووتهنی وووواوهویدهلووووهپهرکاریسووووههاتنهتوووواوهپێبهاتنییووووهتایرهسووووهلووووهئێووووراناڵتوووویوهکووووهپێبووووراوهیئاموووواژهپێەووووترداکووووانیوتارهلووووه
بووووهوهدا ووووهبه.شووووێوانێئێرانوووویتیحبومووووهبوووووونیییوهتووووهنهفرهمێ وویوووویتیڕواڵووووهدئێرانووووییوهتووووهنهکیووووهیپێناسووووهو(Unitary)نووووهک یهتهمیسیۆووووتهرسووووهله وڵووووهدهزرانووووێنیدامه

بووووهدژئێوووورانڵبی ووووهیزۆرینووووهڕیبوووواوهئێۆووووتا .وهدوورکراونووووهمێ وویوووویکانیڕاسووووتییهلووووهئێرانووووی(سوووولنه)یرهبووووهنووووێچهدڵو ووووهفریووووودانیونووووو تیوڵووووهدهینووووێهپروپامهربوونیکاریگووووه
 .پێویۆتهراوههوواپردهبهیانێنیڕامهدجیاییوکگرتنیهلیتگهبابهیوهڕوونبردنهووتهچهڕهباوهوئهمۆڕینیبۆدیاره.ننهالیهفرهمیسیۆته

 کگرتن، جیایی و ڕزگاری یه-2
  یبابهوهڕوونبردنه-2/7

بووووهد(Assimilation)یانپێناسووووهین ردنیبووووهلهوکانوهتووووهنهیوهتوانێنووووهفاشیۆووووتیێالیڕک ی گووووهلووووهاڵپبووووه.جیوووواوازلیمووووهنووووێچهبوونیوهپێبووووهلووووهبریتییووووهتیاڵیووووهکۆمهکگرتنییووووه-7
 .نێر داده"کگرتوویییه"
تیوووێاداڵیهکۆمهکگرتنییوووهیپرۆسوووهلوووهاڵپبوووه.یهوتوویانهپێەوووبهودی وکراتیوووووتێبووویڕه-وهلێب یابوونوووهیوانوووهپێچهبوووه-کگرتنیوووهکوووهنووواکر ڕاسوووتیهولوووهحاشووواتیوووێااڵیهکۆمهودایموووهلوووه-2
 .کگرتوویهیهالنیمهمافیپێەێلبردنی دوهجیابوونهلێوبزاتیهۆی.نکهدهپێەێلکانمهێزهکهمافیکانهێزهبهنهالیهب دنهئارادالهدی وکراسیرمهئه
زۆربوووهکانوهتوووهنهجیووواوازییپێناسوووههاوسوووانبردنیوتووویڕهپێبووورایئامووواژهکوه.ئوووازاده وووۆیی(نگرهوووهفه/لتورکوووه)چانوووێویپێناسوووهپاراسوووتنیلوووهکگرتوودیوووهکییوووهڵگهکۆمهینوووهالیهرهوووه-3

وئوووههدیوووار.نبووهناودهکیوووویتووورکیبوووهکووووردانوکوور دهکووووردلیمووهلوووهحاشووواتورکیووالوووه:ن وونووهبوووۆ.فاشیۆوووتییهوتێبوویڕه وهئوووهوهدتوانێنووهبێتوووهدهڵبوبوووهکگرتنیووهنابێتوووهفێوویدبوووهیووان
 .نوڵ ێهههڕزماریبۆنوهئهشایانیکر ددهپێەێلمافیانیتیانهمایهکه
 دا؟دهکمانایهچ بێ هبۆوهجیابوونه.پێبێ شانبهن اوهینیبهلهوهجیابوونهلێووتیڕه-5

وانئوووه!نتوووووڕه ۆیووواناڵتیسوووهدهشووو وونیدابهلوووهکوووانپاوانبوازهواددوووێالوووه.کوووادهجیووواییباسووویسوووتبنێهالنیموووهکوووانیواڕهدا وازییوووهشوووێوانێنیبوووۆنوووێیناوهتیوڵوووهدهو کوووهردهدهداباسوووهولوووه
 .نێندادهاڵ وهش وونیدابهبهاڵ دسهدهلهڵو هشیهاوبه

بیوووانوویبوووهیدوایوووهڕهداواکارییوووهوئوووهویهلوووهپهڕک ی ووویاڵپبوووه.بووننوووهئیووورانلوووهوهجیابوونوووه وازیووواریکوووورداندیت ووواند(7225.)ک.دیڵوووهکۆمهزرانوووێنیدامهوداواکووواریییانناموووهبهلوووهکوه
 : بابهیکورته.کردرکو سهجیاییبوازی

 تیهاڵیهکیدی وکراتیبییکۆمهیهکگرتنپ ۆسهیه-7

 مۆڕ دی وکراسیێادکتهبوونینهجیاییبوازیله-2

 .لیفاشیۆتییهستیڕک ی گهالنیبنێهیمهڕزماریبوازیپ ۆسه-2

 النیئێرانشیئابوورییمههاوبه-2/2

دیرری وووۆیفوووهوروبوووهدهندلوووهڕابگوووه ور وپێووویشوووینوووهرکوردسوووتانبهموووهئه: بگووووتر وهئوووهپێویۆوووته.تێایوووهوڵهسوووتدهدهله-و کنوووهوه-داهووواتیمەوووتی.شووونئابووریوووێاهاوبهکانلوووهناوچوووه
 .بنکانپاراودهکوردییهربهئاویناوچهوروبهکانیدههشاروناوچهدزۆرلهبۆن وونه-ست رپێی ۆیڕابوهسهبگوتر ناتوان لهکه-ترنییه

 شی اکهاوبه-2/2

 .ب ینوهکهیهبهتوانندهجیاوازالنیمهدی وکراسیدوتیڕهرچاومرتنیبهلهبهاڵپبهدوهرکنهناکجیالێووڵنتێبهکانێاناوچهزۆرتریلهئێرانالنیمه
 ڵ کوردان گه وی ده هله تی ڕێژیمی په دژایه-2

فیردوووهنگرانیالیوووهتوووااڵنیوکوشوووتاربوووهسوووتیاندهدمو الیفوووانوکووو ایوانئوووه.اڵتنهوووهوکردنوووه رتوووهئههێرشووویلوووهرمرییانبوووه-بووو کهۆیوووهرهوووهربوووهله-ربای وووانئازهلوووهفیردوووهسوووتانیدهکاربه
 کوردان.س اردئهئێرانشیرتهئهبه(دستانکوراڵتیسهدهنێیناوهکوه)هابادیانمه"شارستانیانه"شنێبیچهبهڵو هڵمهدهنگهاودهکوردستانتیحبومهرانیبهڕیوهبهاڵپبه.کرد
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بوووێنددی وکراتوووێایڵوووهکۆمهنگرانیالیوووهونوووێاپئهوکۆموووارسوووتانیدهکاربهم بوووهتورکوووانکوهکووووردانی بوووووئووواوا بوووهویهلوووهپهڕک ی ووویاڵپبوووهبووو ژ د ووووکناڵتێاسوووهدهئووواڵومۆڕیلوووهیانهێەوووتنه

لوووهجارانلوووهپتوووراڵ سوووهدهبووووون؛کارسوووت هدهرکو سوووهوتۆڵوووهبوووۆبۆ ۆیوووانتێبچوووووندکۆموووارتێبچووووونیبوووهڵو وووهدیتیوووانڕکووو یشسوووتانیدهکاربهکاتێوووواڵپبوووه...نببوووهتااڵنیوووانوبیوووانبوژن
 .داناجیاوازیکوردداوتورکهاوسێیلیمهدووینیبه

لوووهربای وووانئازهوتنیپێەوووبهبوووۆدی ووووکرا یفیردوووهیپ ۆژانوووهوئوووه.ڵێناهوووهرزیبوووهنگاویهوووهداوهدانبردنوووهئاوهلوووهونووواردربای وووانئازهبوووۆلێهووواتوویودڵۆوووۆزسوووتیدهکاربهتاوهرهسوووهلوووهڕکووو یش
ربای وووانئازهزانبوووۆینووواویبوووه وڵوووهده-کردبوووووزرانوووێنیدامهبوووهسوووتیدهفیردوووهتیحبوموووهکوووه-زانبوووۆن وونوووهبوووۆ.کوووردنواویتوووهوپێوووێانیدرکووو هڕاشوووباویبوووهزۆرتوووارانمرت وووووندرچاویبوووه

 :کردکوردستانلهڕوویوهدینهبهتاوهرهلهۆهڕک یشاڵپبه...هێنابۆئاڵ انوئوتری لهمامۆستایوپ ۆفۆۆرنێچهپێێا؛یرهپهوزرانێدای ه
کانیتینیزامییوووهزاشوووایارموووهتێبچووووونیڕهلوووهوابوووووکوووهپێەوووهوهسوووێیکوشوووتنمووورتنددهحاڵێبوووێائوووهدهیبوووهکوووهماڵهواوبنهسیاسووویدپێەوووهتیو  دیدمرۆتایوووهوتێبووویئوووهمووڕههوووهدژبوووه-7

 .تارانبوولیۆیشۆرایمیللیولهجریمهیەینوکنهاڵتیپێبهێناوبراکهسهیده"شارستانیانه"وتیئاڵومۆڕیها وڕهڵنهدههستانیفیردهدهککاربهدابوودوه

بوووۆوهشوووهڕهههدوووازیوکۆماریوووانبوووهیدژبوووهدوووینووسوووراوهاڵ دهسوووهکانیدهڕاسووو ارده.زرکننواسوووبااڵداموووهپێەوووهتوووادژبوووهوهنێوکوردانوووێاڕاسوووتبردهسووویانلوووهنوووێکهسوووتانیڕکووو یشچهدهکاربه-2
 .بووههودزکوکاریانهڵ  ینیلهنگههسهانایدهپکهکه.کردنڕکیاندهڵوبهناوی هێ ادیانبۆ ۆیانبهمڵبێادهنێو هنانبهداموپێوه

 .ڕاوڕوو بوونریبیوناردراوانهزۆرتر هئه.وهبزووتنهڵودهڵ همهکدوژمندهوهکانکههابادوناوچهکوردییهمهناردهستانێبیدهده کاربهوڵهده-2

 .مرتنبووهێنێنهردینوبو زوبهسهپێەوولهکوردانپترلهڵمهفتاریڕک یشلهڕه-5

!رستنشاپهوشیێڕهسنوورپارکزانیئێرانیندتریننسهڕهکوردیانگو ده:بووئارادالهپێەووکوهفریودانی  ڵ ههه-4
وبوووه رتوووهئه.دانوووابووکیانچوووهبۆ ۆیوووانکوووهیڵبوووه هوئوووهکردددهنوووهڵو وووهبوووهڕیبووواوهچدوهڕایوووهمهکوووه رتوووهئه:ترسوووادهزۆریووو !(رسوووتانهشاپه)سووونوورپارکزهولوووهاڵ سوووهدهاڵپبوووه-4

بووو وتیدوژمنایوووهلوووهجگوووهکوووارهوئوووه-"دوللوووه"موووو دهپێیوووانڵو وووهکوووه-زرانوووێدامهنیزاموووییبنبوووهشوووارریوروبوووهدهکانیبەینێایوووهوچیوووایلوتبوووهرسوووهلهکارکوووودمووهوووهلوووهربوووهیزسوووتانه
 .سازدرابوونڵو هوشاربارانیموللهبۆنیزامییانهبنبهوئهکهدیاره؟وهدرایهلێبێهچۆنڵود هبهڕییباوه
پوووووڵیبوووهکوووه-کوردسوووتانییچاپبانوووه:ن وونوووهبوووۆمووور دکانیانکوردییوووهناوچوووهوشووواروتنیپێەوووبهریبوووهومووور شوووتێبێامووهوووهرسوووهبهسوووتیاندهدوهزرانوووهدامهاڵ سوووهدهکانیلی نوووهکاتێوووو-1

اڵپبوووه.موور دهئێرانوویڵبی ووهیوهڕوون وونوووهووتنپێەووبهریبووهویهلووهپهڕک ی ووویکووهدیوواره.)ڕاموووکزراودامیرکوورا(داینوووابووبۆ ووۆیدم ووهم هدووازیزۆرشوووێبیبه)ک درابوووو سووۆتیهلووهڵو ووه
وی ئوووهمیرا؛ردهلێووووهڵبیکوووهتیاڵیوووهکۆمهونگیرهوووهفهکانیوهکۆبوونوووهلوووهسوووازدرابووددو انیوووهنزیوووولوووهسووواڵۆنێوکۆموووارمیردهسوووهلوووه.(بوووووتونوووێوتی ترزۆرکوردسوووتانلوووهوتوووهڕهوئوووه

 .داوهدهنهجوابیانکردددهداواینگرههفهیئیێاره.ردامر سهبهستیدهیهدئێ هبهنزیوساڵۆنهوئهیگو دهدو انیه!بوو ودمو تاربۆ ۆیییههئیێاررهه.دامیرکرا
ولوووه.البوووردراوکردنوووههاوکارییوووانڕکووو یشسوووتانیدهکاربهاڵپبوووهدانوووێرادپدووهسووویبلی-(بوووووک سوووهسووو )بووهوووهکییوووهسووویبلینیاتوووهکوووه-هابادموووهنوووێیناوهیسوووهدرهمهواپێەوووهسوووتوریدهبوووه-3

 :وهباره
تانێوووورهده-کردینلێوووێهداوایواپێەوووهکوووه- وکنوووێنبوووهداندرکووو هبوووۆکووورددواوتوووهنوووێی انناوهسوووێیک سووویدکانشهاوک سوووییهوتوووهبابهوئوووهرینووسوووه-7221سووواڵیهاریبوووهئوووا ریلوووهکاتێوووو]
.وهمابووینووهسوو ک سوویفێر وووازانیلووهسکووهسوو وکا ئووه.کوورددیتووهکانیشووارهلووهڕوویووانشووێبی بهدوهکێەووایه وکنووێنلووهسووتیاندهڕابووردووکوهفێر وووازانلووهشووێوبه.ها دهنووهرچاوبووهوه
پوووا .بوووووننوووگهاودهڵ انموووهدهبوووووند وکنوووێنبوووهداندرکوو هڕکیچووواوهپێەوووترکوووهسوووی کهپوووازدهدهد!ڵ اڵیلێهوووهدۆڵ وووان(4ک سووی)نوووێیناوهمووویدووه وووولیزرانوووێنیدامهبوووۆسوووهکهسووو وئووه
 .[بووتێورفهده وکنێنبهداندرک هبۆ لهههوئهاڵپبه!کردبووواوتهنێیناوهی5ک سیوی ئهکهنارد4ک سیلهرسگوتندهبۆکیانمامۆستایهوڵێانههمانگس 
 کوردان   ت به باره ڵوێستی ڕێژیم سه ی هه وه کاردانه-5

واویتوووهکوهی ویهلوووهپهڕک ی ووویاڵپبوووه.مرکووو دادهکووووردوبووو دهواوتوووهکوووارڵود وووهترسوووانێنیورکوتبردنسوووهیدکوووهماڵهبنهوواپێەوووهدانیسوووێێارهلهبوووهوابوووووالیوووانڕکووو یشسوووتانیدهکاربه
لوووهڕکووو یشڵوکۆوووتیهه.بوووووڕوانبراوچووواوهڕکووو یشدکوووانیدزکوهڵوکۆوووتهههبوووهررام وووهبهکووووردلیموووهیوهدژکوووردهوهلۆژیبییوووهیوهلێبێانوووهیڕوانگوووهلوووه ڵ وووههه.چووبووڵوووهههبهکانددیبتاتۆریوووه

 :بەێینکریده.داهانێهاڵ سهدهبهدژڵبیان هوانهکردهوئهاڵپبه.دوڵیڵێهههپاوانبوازیورستیزپهمهڕهمایبنه
وموووورۆاڵتیرامووووهکهڕامرتنوووویوایڕهبیووووریوسووووتههلووووهکوووووردی لیمووووهباتی ووووه.پانێسووووهداکووووورددالیمووووهرسووووهبهڕک ی یووووانلووووهوهڕانووووهڵگهههوتوووویڕهاڵ دسووووهدهپوووواوانبوازیورسووووتیزپهمهڕه

 .ب دهپاراو ودادادیو ۆڕستیپێناسهوماکپاراستنی
 دک وکرا حیزبییوهزرانێنهدامه-4

رسوووتزپهمهڕهاڵتیسووهدهڵمووهدهکانیرهربوووهبهکووهڕی ووپووهتێنهکۆموووارتێبچوووونیلووهکیوووهماوه.دیهووا وه ێوورازۆر"وهنابێتووهکووووکرڕکگایووهوئووهمنئوووهپووا ":تیموتوویووهواپێەوووهڵووێندهکووهیوهئووه
 :مۆڕابوووردهاڵپبه.وهزرکننهداب هحیز ووهنهرزکهبهنو رلهسهکورد وازییوهتهنهدروش یڕهباوهوئهرسههاتنههابادمهشاریالوییرهبهلهسکهنێچه:پێبردستیدهدیبتاتۆرو
 .بوووهڵبهست هدههابادبهمه.بووئارادانهنێیلهاڵتیناوهسهده.ک.یژڵهپێبهاتنیکۆمهکاتی-7

 .بووئارادانهدزلهتاسهوهماکۆیهنێیلهاڵتیناوهسهدده(7225)یدی وکرا ڵهپێبهاتنیکۆمهله-2

واڵپدوایڕوو وووانیکۆموووارئوووهبوووه.دوندانووویپێوووێاهێنرابووموووه وتهداڵوووه دعهدی وووهحهڕبوووهدابووواوهب یووواریکوووۆنگرهلوووه.بووتیێانوووهرامیکۆمۆنیۆوووژکردورسووواییموووهزۆرلوووه.ک.یدڵوووهکۆمه-2
 :وه ب وونهزهجیاوازیانه

 .ونمابوکاننهرزهتییهبهسایهکه.اڵتێازاڵب ووواویوهرتهسهویبههلهاڵتیڕک ی یپهسهده-7

پێبهووووا دواداوتێبیڵۆوووووکهههلووووهکووووهیڕکببووووراوهوئووووهدیوووواره.ب ووووووئوووواڵۆزکوووووردی تییاڵیووووهکۆمهڵوکۆووووتیهه.نووووابووژکرپوووو دونیانمووووهتهو داڵووووهعه ددی ووووهحهڕکوووو یشسووووتانیدهکاربه-2
میردهسوووهحیزبووویڵموووهلهزۆریکیجیاوازییوووهوپکوووهکیشوووییههاوبه-بووو ڵموووهدهئێۆتایەوووی-کۆمووواردوایدی ووووکراتیحیزبووویدیدکیواتایوووهبوووه.بوووووجیووواوازپێەووووویڕکببوووراوهڵموووهدهواویتوووهبه

 .یهههکۆمار
.کانبووکۆمۆنیۆتهاڵ والیڕۆژههیڕۆژئاواوحیزبیدک وکرا لهرهبهڕک ی یشایله.شبرابوواڵ وڕۆژئاوادابهریڕۆژههمۆهدووجهدنیابه-2
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کوووردوحیوووزبی رانیحیوووز دهزرکنوووهڵوکۆوووتیڕوونووویدامهوتووویڕکبووووپێبیچووواالکییسیاسووویوههڕهرمریلوووه بوووهوهئوووه.نهێنووویبووووونواوپێبهووواتووتوووهکانیحیزبووویتوووازهڵویۆوووتهپووو ۆژهوهه-5
 ...بووچاکو رامددیارنه[7".]بووه ۆیكانینێامانوهێنێک لهكادرهئهشێوکنییداچوونومێرهڵهههالدانوبهلێ مهدوچاری"

تیپێویۆوووتورفوووهداهوووا ودهلیکووووردلوووهیموووهشوووبردنتیدبێ هوایوووهتهموووافینهرمریلوووهکبوووهوه: بووووووڵوووهوتیدهیچوووهوهوهدکوووردهنهحیوووز سوووازکهیهانوووێاکوووهوالوانوووهوکوووا ئوووهیئوووهوهئوووه-4
 ...مرتنوجیاوازیێانانوهێنێنهساردندبهڵ هههالوهاڵ دبهسهندهلی اوهمههاوسانی

بزاتێبوووویمترلووووهکووووه.سووووتبوووووویڕووتوووویههوهکاردانووووهکیحیووووز پتووووروهوهزرانێنووووهاڵپدامهبووووه.دالیکوردیووووانهانووووێهسووووتیڕزموووواریبوازیمووووهیڕکوووو یشلێبووووێالێبووووێاههڵوکۆووووتهوههئووووه-4
 .چوووتنبوازدهپوپێەبهردهتیسهاڵیهڵۆووڕانیسیاسیوکۆمهنگێنێراوبۆههڵۆههه

وهولوووهبووواریزانۆوووتیودابێنوووهکوووهڕکببراوهبوووهرهبوووهرهودواتوووربوووهبوووواڵپدهیانکووورددبوووهورهوانکوووارکبیموووهتاوان وووارنووویندئوووهوهوبوووارهلوووهنووووکیحیوووز درلوووهرانیسوووهزرکنوووهدامهکوووهدیووواره-1
شوووابدبوووۆكلوووهشوووارنوووهرزیسیاسووویلوووهوتێبووویبوووهکیئاکادک یووووولێهووواتوو پێب ێوووننتووواڕهیوووهرهنبهوڵ وووێههه.ننوووێیببوووهمهوڵهتیددهاڵیوووهنگێنێراوینووووکیسیاسووویوکۆمهڵۆوووهپ ۆم امووویهه

 .ڕابردووپەتیوانیکا ودواڕۆژهاڵپدبهپێویۆتهڕابردووڕکزمرتنله.مر وتندهریپێەبهڵگوتندبهڕابردووههوبهوهوکاتێامانهله.ندیاریببهیکوردکێەه

 خوازی وه ته وتی نه کۆمۆنیزم و لێڵبوونی ڕه -4
ئیۆووووتی ێادیمیردهسووووهلووووه.کوووورددهسۆسوووویالیزپومارکۆوووویزپوازیبانگووووهلووووهپێەوووووازیانوهتبوازییووووهداڵهعهڕوویلووووهالودیرهبووووه تای ووووهبهکاندواره وکنووووێهکوووووردهجیهووووانیموووویدووهڕیشووووهدوای
حیزبوووی وازییوهتوووهنهمبیچوووه.نوانوووێده ووۆیکڕووناکاییوووهکوهوهدتوووهنهبوووه بارهسووهسوووتالینبۆچووووونیداتاریبییوووهولوووه.بوووو وووهدهدهئێووورانلوووهفارسنووهالنیموووهتیوایوووهتهنهباسووویویووێاهلهپه

وریدهلوووهوتوووهڕهوئوووه[.2(]پدووهیکوووۆنگره.)بوووووشۆڕشوووگێ انهوکوووێاریچهوتووویڕهاڵ سوووهدهبوووهیەوووتنمهوڕزمووواریبوووۆکوبوووادلوووهکاسوووترۆوتنیرکهسوووهپوووا کانمارکۆیۆوووتهزۆرتوووریودک ووووکرا 
 ؟وهوتۆتهلێبهمێبیرههبهچشۆڕشگێ انهوتیڕهڕابردوویدهسهنیولهب رسین ۆمانلهب دهاڵپبه.بووواپردهبهئین   دوایتاویهلهپه

لیموووهت وونیوڵوووهدهن ووواوهلوووهربوووه-سۆسووویالیزپزرانوووێنیدامهوکووووردیوسووواوهچهچینووویڕزموووارییاڵپبوووه.دوکوووندهسۆسووویالیزپو داڵوووهعهکاندوسوووێنراوهچهچینوووهڕزموووارییلوووهمچوووهیرهبوووهدیووواره
ناسووووینیدوایبووووهدکالیووووهچیووووهرهبهدووولووووه.ناسووووندهکوووووردیڵگووووهکۆمهکانیچینووووهجێگووووایوشوووووکننم ووووهدهبه-کانی  وازهوهتووووهنه نانووووهته-مچووووهیرهبووووه[2]دوورهبووووهوادووووعلووووه-کووووورد

 :ندهدهنیەانیڕوونیبهکانڕووداوهمبیچهکهڕاستییهوئهنهبێهرن سهکانمارکۆیۆتهکوردهباشتره.وتووهکهنه-کوردیکێەهوڵگهکۆمهله-زانۆتیانه
یوانوووهپێچهبوووه.کر پێەوووێلێهپتووور-وهکانییوووهچینهمووهوووهبوووه-سوووتی بنێهلیموووهموووافیوهدوسوووێنێرکتهچهدهسوووتبااڵدهلیموووهتبێەووویح هزهچینووویلوووهپتووورسوووتبنێهیوهتوووهنهتبیەووویح هزهچینوووی
 .وهمرکتهده"ستبنێه"لیمهکانیتوک هوچینمووههردڕزماریێه وازییوهتهنهبیریدڕکزانهبهوئهیوهلێبێانه

نیوووو لوووهڵ وووههه.پێبهوووا (7611)فتاحوووهییوووهدهنزیوووولوووهئاواتوووهوئوووهاڵپبوووه.بووووون وووۆبوووه تای وووهکییوووهڕکببراوهپێبهێنوووانیهیووووایبوووهکووووردپیچوووهیرهبوووهکۆموووارڕوو وووانیدوایکالیوووهله
ڕاهوووواتندمیچووووهوهیوووورولێبێانووووهیبووووۆچوووواالکییسیاسوووویبووووهبوانووووهاڵپئهبووووه.کێەووووا وازییکوووووردیبووووۆالی ووووۆیڕادهوهتووووهکمغنوووواتیەنهدورسوووواییبیووووریکۆمۆنیۆووووتیوهیڕابووووردوودادهسووووه

رکومۆووووهجه:پێبهووووا رمۆووووهجهدوود(7353)رب ینوووویمانیفێۆووووتیکۆمۆنیۆووووتدهیمارکۆوووویزپبووووهکیدیتووووهدوتاببانووووهالیووووهله.بووهیکوووووردنووووهکێەووووه وازییووهتووووهکیباشوووویانلووووهنهیوووهوهکاردانه
 .سیاسیرکومۆهجهوزانۆتی

ڕانووووێنیڕاپهبوووۆتییوووهحیزبایهکیرایوووهههسیاسووویدۆنوووا یلوووهمارکۆووویزپاڵپبوووه.نوووێر دادهکۆموووۆنیزپوسۆسووویالیزپبیوووریمایبنوووهبوووه[5]ئاکادک یوووووزانۆوووتیکییوووهدوتاببانهکوهمارکۆووویزپ
 .اڵ سهدهبهیەتنمهوڵو ه
لمووهدههاوکوواریلووهسووتیانبهمهوهڵووهوهههلووهشووێبی بهاڵپبووهبوودنووهڕوونیووانئاسووتێبیکۆمۆنیۆووتیێاوو وازیتووهنهبیوورینێوووانلووهتاوهرهسووهلووهدک وووکرا حیزبووینووێامانیئهپتووریرچیمووهئه

 :وهمێ مهدهکرکییهبیروهن وونهبۆ.بووحیز کانیکادرهزانۆتییپلهویرزکردنهبهوفیربوونیاندتووده
بوووۆوهڕاموووهمهسوووتی ێبردددهزانبوووۆوچوووانیکوووههار بوووهئوووا ریلوووه.کەوووانێبۆوه وووۆپیوووانتوودهیڕوانگوووهوڕک وووازلوووهبوووووپدزانبوووۆفێر ووووازیوریزتوووهلوووهکاتێوووو(7642)7222هاریبوووهلوووه]

کووواک:پێ گوووو .پببوووههاوکاریوووان(دک ووووکرا حیزبووویکوووادرکبیبوووۆ)فێرکووواریک سوووێبیبردنیڕکووهبوووهلوووهلێبوووردپداوایوئوووه-ناسووویدهکترمانیوووه-بوووووپیوسوووفیزیزیعوووهکووواکتووشوووی؛هابادموووه
دوهینوووهرزکهبهحیزبووویوتیاڵیوووهکۆمهکووواری دسیاسوووهلوووهزانیاری وووانیوهرئوووهبهله ئێ وووه وووۆ:مووووتیاڵم وووێاوهلوووه.النووواوهوهپتووووودهحیزبووویوکۆووویزپمارسیاسووویییڕوانگوووهئێۆوووتامنئوووه!زیزعوووه
فێرکوووارییک سوووێبیلوووهوربگووورپوهڵوکوووه رفوووهدهلوووه ۆشوووهپوووێشمنی ئوووه:مووووتش.ینکوووهلێێهپێەوووواز ریدبوووهڕکوهبهبوووۆک سوووێب انتووووانیدهتۆئوووهکوووهئێۆوووتا بوووردووهدیوووانتوودهبوووۆنامانپوووه
 .بی هاوبهداک سهولهتوانیدهباددهڕکوهبهبۆک سێب انداس لوو ح انیڕهکاک:موتی.بش هاوبهکانتانکادره
زیزیعوووهکووواک.بوووووواپردهبوووه7222الوک ییموووه23کودتوووایتووواشوووییههاوبهوهاوکارییوووهوئوووه.بووووو وووێایاریدسووودهئهکوووانفێر وازهلوووهکێویوووهکوووهبردندهڕیوهبوووهبوووۆک سوووێبشمنئوووهشووونهچهوبوووه

زموووانیرسوووهتهرمێ اوهوه(ڕووسوووی؟)لوووهکتێ ێبووویبوووزانشدکوه.رسوووهرکتهبه وووۆیزانۆوووتیییپلوووهوڵیوووێاههدایوووهدری همووواوهولوووهوئوووه.ربردسوووهبهزینێانێوووێالوووه وووۆینیموووهتهزۆرتوووریشووویبهیوسوووفی
 .[دراوهچاملهکهفارسی

 :كانڕاوکزهپه
 .2111017072دتوفیپح هئهشتیدردهیاسینسه.دی انهدد[7]

 .رچاوهمانسههه[2]

 .ناب %7کیهوهرلێبێانهاڵ دبهههکوردستانیڕۆژههلهوتنیچاالکیشۆڕشگێ انهرکههیوایسه[2]

نیروهووایادتصووادیداوضووا اه یووتت ووێپبوورمووارکە)ڵوو ده3ڕیدالپووه7242شوورکتسووهامیکتابهووایجی وویدتهوورانچووام.../انۆووان ووودراموویسووازددترج ووه)کتێ وویلووه/چایلووێدمووۆردۆن[5]
دربرپاسوووتدمارکۆیۆوووشدیگووورهایجن وووهبرسووورکوووهجن الهوووایازدورتووواریخدازاوبینانوووهوادوووعتصوووور.کوووردمووویتبیوووهتووواریختغییوووردرمووو  رعوامووولعنووووانبوووهعلوووشکووواربردوتولیوووێداجت ووواعی

 .(استشێهپذیرفتهدانەگاهیم افل
 ریدی انهئارشیڤیماڵ ه:رچاوهسه
 2111ییژانویه24
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 رانێتا کۆماری ئیسالمی ئ  وه کانه یهنش خامه هه  دانمان له  دارهێس  له       
 

 پسێههشیبه                                                              
 

 رهۆمه:سینیونو
 



 
 


 !بۆیان جێ هیشتوین   ی که تیانه و نیکبه و ئه( ئینگلیسی ـ ئامریکایی)وی  هله ی په ی سلسله تکارانه نایه جهکانی  ره فاکته                   
 

 :ئی رۆبهتاکڵهکهوفییودرۆزنانهتبارانهنایهجه وۆیناویمی ویبیساڵ2411کانیرهفاکتهینوسراوهیدری ه
 (بناسینئیرانئیۆ میکۆماریوئیرانڵگایکۆمه)بە بارهسهکانشنوسراوهیدری هلهپنوسراوهپئه

 
کانیتایفووهلووهزۆرشوویبیبهمورکووانیی وریتووهونگیز اننچووهردارانیسووهلووهکیویووهنویووانداجوواریوهنووهلووهوئیوورانتهیەووتونهمهوه ولووهمههیرشوویلووهکووهکانننووهمهتورکهلووه کان قاجارییــه

.شووویدهب نوووهکوووهیوهئوووههوووۆیبووووهوکووورانئوووازادویفهسوووه ان وووایسوووفییسووویاپو دلیعوووه واجوووهنایموووهتهبووهبووولپ.میانوووهئاسووویایبوووۆوهنیریتووهبیوووانویۆوووتیومرت وووووکوووانیداجارهوتووورک
مورمووواندشوووتیدهی"رئاوائۆوووته"هینایوووهمانوووهلهیبیسوووتهدهپکوووهیهباسووویعهشوووا.بووووونجینیەوووتهسرهئوووهچوووۆمیبووواکووریلوووهودزڵ وووا سووو ایرانیهینوووهپیوووولوووهیەکیووووبونوووهکوووانداجاره

نووواویبوووهمورکوووانچوووومی ووووواریشوووا هویو اری وووا نووواویبوووهمورکوووانچوووۆمیرویسوووهیشوووا هشوووا هدووبونوووهدووایتووواد ەیەپ.کانکوووهئوزبهونتورک وووههیرشووویکردنووویرمریبوووهبەمەبەسوووتی
 .نئیلهپلهکانداجاریهکهبا دئاش ه

بیووتئی ووامیدووازدهریعفووهجهیشوویدهوییرهپووهکووهمرینگووهاڵ سووهدهو زهووهمهوئووائینڵبوبووهنییووهمرینووگنیەووتی انووهتووهنه.نووینپووارسیووانفووارسیوهتووهنهلووهکانداجاریووهکووهبینووینده
.یسووو اکهرداریسوووهبوووووهوداپەنوووایداجوووار وووانیلیفەت دوووهورانمازنوووێهبوووۆال هوووهتەه اسووو شووواکاندئەفغانوووههیرشووویدوایبوووه(پوووارسڵگایکۆموووهناسوووینیبوووۆتوووهتای هزۆر ووواڵیبیموووهئه)

7724سوووالیلوووهنوووادردوای.کوووا دهکانییو اری اشوووهیوالوووهحهنوووادرکوووهمریوووتدهجووو سووواڵه72 وووانینسوووهحهدم  وووهیکوووهکورهوکوژریوووتدهوبوووا الدهلیبانفەت دوووهنوووادرهووواتنیدوایبوووهبەاڵپ
با ئەوووادهیتایفوووهلوووهیەکیووووسوووتیدهبوووهوشوووبینیتدهتیبوووینوووێزه وووانیریشکوووهبەاڵپ.کوووا دهتیپاشوووایهئیوووێعایکانئینگلیۆووویهپەوووتی انیبهرئابادیئۆوووته وووانینسوووهحهدموووهم ههەتووواوی

نوووێزه وووانیکووویزهوبیوووتدهیوووا یئابوووادرئۆوووتهحووواک یکردنووویرکو سوووهبوووۆینیووورندهدولیبوووانینسوووهحهبەاڵپ.کوووا دهزینوووێانیدولیبوووانینحوسوووهو ووواندموووهم هئا ووواکوووانیوکورهکوژریوووتده
 .یبوژیتده

لیبانیلوتفدوووهرسوووهباتوووهدههیووور داجوووارد انیموووهم هئا ووواریموووهدهی7216سووواڵیلوووه.کوووا توووارانتوووایمووووزاریدهلوووه7715سووواڵیلوووهوڵوووێیتههد انموووهئادام هری بانکوووهرمیموووهدوای
لووهتووینیفرهودووینهووۆیبووه.کوژریووتدهدان هئەووبهژیوورلووهسووانپوواوکووا دهتووارانییواڵووهحهوکووویریگریووتدهودا ئووهشبۆووتی"پبووه"لووه.بیووتده ووواروسبووهتهوکرمووانحوواک یکووهنووێزه

لوووهکوووهیوانوووهئهموهوووهکووووردلوووهودی وکراسووویلوووهتوووینیفرهوکینوووههوووۆیبوووهمریوووتدهشووویرازوکاتیوووو.کوووا دهکوووویرکرموووانڵبی وووهباتبارانی وووهلوووهرفوووهنهزارهوووهدسوووهمووورواڵموووافیوئوووازادی
.نکووهدهزینووێانیانئابووادبافووتیدەدووهلووهتووارانبووۆنبووهدهبریبیووانونکووهدهکانیانکچووهوژنبووهد سووێرک ییود  ەسووێن واتووادکووا دهئە تووهکووانیکورهکووا ددهعوواپوتلدووهنووێنزهدودمووانی

یتایفوووهپاشووو او کانی وراسوووانوفوووارسکوووانیئەرده=فوووارس/یاسووووچ=دئ  وووهبوووویر/کهگیلویوووه/هەمەدان/کرماشوووان/کوردوسوووتانلوووهئی ووورۆکانعوسووو انییهنوووهبهدهناپوووهنووواکوژرینکوووهیوانوووهئه
 .ژیندهنێزه
پوووی رشوووهنوووێینچه.بووووونروسدژیبوووهئیوووراندنەدانووویوکوووردنت ریووووهوووۆیئیوووراندلوووهکانروسوووهنفووووزیلوووهبرموووریبوووۆو ۆیوووانبەرژ و نوووێییبوووۆکانئینگلیۆوووییهکانوووێادداجارییهورانووویدهلوووه
بریزتوووهرمریبوووهبووویبوووه.ونکوووهریێه تپایتوووهورهوبوووهنکوووهدهروکسوووهتهسرهئوووهرووبووواریواویتوووهوشوووبیننتیبێهشوووالیفەت دوووهسووو ایروسسووو ایئیووورانشوووی الیلوووهرشوووهئوووا رینلوووهبەاڵپدیوووت
چوووایدتورک ووواندیلوووهیدکهاڵتهسوووهدهرامرتنووویبوووۆبۆن وووابوویچوووارههووویەلیەوووای ت دهفهووت وورکوووهبهترسووویکوووهدوناڵوووێکموووهئینگلۆوووتانفیریسوووه.کوووا دهسوووول داوایشوووالیفەت دوووه.مووورنده

ئیۆووو میکۆموووارینوووهبێهرن سوووه)ببوووا پەوووتی انیمیوووزاباسعوووهی(نەوووینیج )لیدهوووێوهلوووهروسبەرابەردالوووهکوووا دهبوڵدوووهه وووری7252شووود انیپن ووویلوووهشووووورییوشوووەرپلەپووو رکببەوتنوووامی
منوووێالیوموواڵو ووۆیسوووەرکەوکتدنوواتوان کووهبینیووتدهکاتیوووو.کووا دهرمرییانبووهمانانووهدارهز انوهعوووهردارسووهشووی اللووهئیووورانبووهکانروسووههیرشوویررام وووهبهلووهبەاڵپ(ئیوورانڵگایکۆمووهو
 .کوردتیرامهکهو عیزهوپاریزیواڵ یوینهیهمهئه.نابیتکانروسهسلی یتهوکوژیتده
یرهیتهسووهژیوورلووهکرمووانوهانئۆووفهوبریزتووهتوواشووی الشوویبه بووهدووکوورده ۆیووانینیبووهلووهئیرانیووان دهاوبووهرکببەوتنوویپوویبووه7611سوواڵیلووهئینگلوویەوروسرهشووهپئووهدوایبووه 

 ..بوونئازادکونۆولیدیحهوت اریکانیدادهراردهلهاڵ وهدووردههبووئینگلیۆێائیبتیارلهجنو کانیزیرهجهوفارسوباسعهرینێهبهدبوشهر.ئیرانجنوبیوروسێابوو
نوواویبووهئینگلیۆووییەکیریبهشووهبووهتوتووونئی تیووازیدانووییسوواڵهن اپووهیی اننامووهپهنوسووینیهووۆیبووهئیوورانلووه ۆپیەووانێانولمووهریرانۆووهسهرینیڕاپووهڵینوهئووه:رینی توتــون  ڕاپــه

بگیوووریجیووورهبونوووهدهلوووێامهعهلوووهچونبوووه.ئیووورانریرانۆوووهسهلوووهتوتوووونکاسووو بارانیوکانوووێاراندووتوتوووونرانیهینوووهپرهوووهبهورزیووورانوهرانینیگوووههوووویبووووۆه7211سووواڵیلوووه"توووال و "
 وسوتانێیانودرانیانکهریبهشهکانینوسراوهیانێراوهرامه.کردکانتوتنهتیراعهزهرسهبۆکانی انبارهپههاتنیلهرمرییانبهودا ۆتدوکانیانبازاریان.تال و یریبهشه
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تیدوووودرههوووۆیبوووهبازاریوووان.مووور مانیوووان(ر ی)زیشبێولدوووهعهیئاسوووتانهوشووواوتیمزموووهلوووهرواهوووهوکانوتوووهمزمهلوووهئیووورانلوووهڵو وووهوشووواالینووواردهرانیانونوینوووهنوسووویشوووابوووۆیانریزهعوووه
لود وووهیوه اوکردنوووهولو وووهریرانۆوووهسهرینیڕاپوووهترسووویلوووهشووویرازینیسوووهحهدموووهمیرزام هتول ئایوووهولیبوووردنتیانیارموووهداوایئوووائینیپیووواوانیڵموووهلوووهچروپوووریرابتوووهبوووونیووهماڵیوووه
توووارانلوووهودا ۆوووتبازاریوووانودوکوووانلموووهدووایووویوتوحوووهکیوووهبەاڵپ.وهشوووایهڵوهههدۆوووهبوووهکوووهی انهپهتاویهوووه7211ربوووهرابوووهبه7216االوڵج وووادیلوووهورکووورددهتووووتنیحری یتوووهفتووووای

 .وهشینیتهڵوهههکهی اننامهپهبووناچارکهریبهشهوکوژرانسکهنێچهوکردلو هلهیاندهتهوانانپاسه.رۆیەتنشاکا یروبهپیەانێان ۆوییتورهبه
نببوووهو لۆووووکهههاڵتیوسوووهدهڵموووهلوووهیوهئوووهبوووۆکانئینگلیۆووویهکانوووێاداجارییهورانووویدهلوووه.مرت ووووو وووۆسوووتدهلوووهاڵتیوووانوهتووویزارهوهپۆسوووتیوئیۆووویرهکانئینگلیۆووویه تای وووهبوووهکانروسوووه
ورانوووویدهلوووه ۆیوووانتیعوووهنفهمهبووووۆکانروسوووهوکانئینگلیۆووویه.یوووهورهدهپئوووهیادموووواریئیوووراننگووویرهسووو میرچووووهپهوچیوووتدهینبوووهلوووه حهسوووەهمهیووووانرشوووهبوووهئوسوووتانیکانیتوووهحبومه

 وووۆبوووۆیکوووهئی تیازهونکوووهدهدروسوووترفهنهمهشوووهوئاسووونریگوووایوبوووانریگووواور بوووهدچووورافونلوووهتهتلگوووراکددچاپبانوووه.ر بوووهوئلبتریۆووویتهریهینوووهپیووووکانیکار انوووهکانوووێاداجارییه
نێسووویموههوپزشوووبییرشوووتهبوووۆ وینوووێنبوووۆواڵ یوهرهدهنووواردهمنااڵنیوووانکاننوووهمهڵهده.لەوانەنیەککووورددروسوووتیبیرکوووهمیرئوووهکوووهدارولفنوووونکوهییحیرفوووهونیفوووهبیکتوووهمهومووورنراده
پئووهکۆتوواییلووه.کووردپوویسووتدهنوواپلئونڵمووهلووهراردادیاندووهشووالیت دووهفهورانوویدهلووهنووو سووی حیبووهئیوورانسوووپایکردنوویحلهموسووهوشووپمهئیوورانبووهچەکفروشووتنینزوریمووهبووه.....و

 .کردپیستیده وۆازیشروتهمهیوهجواڵنهکهدابووسلۆله
ورانیدهلووووه. وووووۆازانشووووروتهمههانووووێانیهووووۆیبیتووووهده.کوژیووووتدهدینەوووواناسرهپسووووتهوزوڵووووشبردنوووویینبووووهلووووهبووووۆدینمالووووهجهیێسووووهکانینوسووووراوهئامۆژموووواریرویلووووهکرمووووانیزایرهمیوووورزا
وئیۆوووت ێاددژیزیرکوووهمهبیتوووهدهکانوتووهمزمهولو وووهییتوووورههووۆیبیتوووهدهنکوووهدهن هئەووبهوزینوووێانیکاسووو بار71بل یبوویریمۆووویونهوولوووهدهینعووهنوووێددهمرانووویهووۆیبوووهشوووادینرهفووهموزه

ت اتیعوووهبوووۆچوووندهدیەووونجووویبوووهاڵ وهکوووهنکوووهدهشوووهرهههودووووپبوووۆچوووندهبه هوووانیبوووێوڵلعهیێسوووهوباییباتوووهتهدیموووهم هیێسوووهوڵو وووهموووێاریلهعهنوووهکهده ۆیوووانئوووایینیپیووواوانی
تیرهبنوووهیاسوووایوهنهکهدهڵوهئوووهجلۆووویمه7234مهوووریی75کوووا ولوووهئی وووزادهشوووروتهرمانیمهفوووه7234مووووردادیی75لوووهشوووادینرهفوووهموزهسوووەر ن اپ(.ەجەفەنوکەربەالمەبەسوووت)عالییوووا 

بوووهوبوووا دهالزینوووه هزیوووریوهواڵ وهموووومرکیرئیۆووویرمۆووویونهلیەووواعهدموووهم ه.جێنەوووینبیتوووهدهمیووورزالیعوووهدموووهم هرمیدموووهدوای.کوووا دهئی وووزایشوووادینرهفهموزهونکوووهدهئاموووادهاڵ وه
.دا ئوووهدوووزا بریگوووادییرمانوووێهفهلیوووا وککلنووولبوووهجلیەموووهسوووتنیبهتوووۆمبوووهرمانیفوووه7613ژوئووونربوووهرابوووهبه7261پووشووو ەڕیدوویلوووه.کوووا دهجلیەموووهتیدژایوووهکانروسوووهتییارموووه
.نکوووهدهئیدوووێاپون هشوووبهئهبا یەوووالوووهئەردادووویدوووازیمیرزاجیهانگیر انووووووووال تبل وووینمەلوووو.نکوووهدهئیدوووێامیانومووورندهشۆرشوووگیرانوجلیەموووهرانینوینوووهینیموووهرادهنیزامووویتیحبوموووه

توووارانورهبوووه تیاریبوووهردارئەسووودەدیسهوتەنبوووابونیلیبوووانیوهدموووهم هو وووانپیرپوهشوووی الهلوووهوسوووتار انوووور انیوووێهحهووووبادر وووانمۆیوازوووولیعوووهوهبریزهتوووهلوووهشۆرشوووگیرانپودهئوووه
نکوووهدهکوشوووتاروکوشوووتوشوووارنووواوچنوووهدهندهدهموموووارووبریزتوووهوپوووی دینوووهف ازدوووهتووواسوووتنبهدهجوڵفوووازویندوووهریگوووایکانروسوووهکوووا دهتییارموووهداوایدوونووویب یلوووهلیەووواعه.ونکوووهریێه
پەنووواشوووا.مووورندهتووواران7616ربوووهرابوووهبه7233یتیوووری23لوووهموجاهوووێینهیوووزی.نکوووهدهدامیووورلی  وووهتەواویورلنگوووهنێهدبهباسعوووهرنوووێهبهوبوشوووهررینوووێهبهئینگلووویەهیوووزیجنوووو لوووه
بوووهداجوووارئیلووویسوووەرۆکلودول وووهزهعهزا انلیرهعوووهونوووینداده تتوووهلوووهمیووورزادئەح وووهولیدهوووێونبوووهالدهلیەووواعهدموووهم ه.نکوووهدهسوووازعوووالیجلۆووویمهشۆرشوووگیرانوروستیفارهسوووهباتوووهده

دامیوووورئێرانیووووانباشووووووریکانئینگلیۆوووویهومووووابونرهووووهئیوووورانلووووهروسهێز کووووانیبەاڵپ.وهکرایووووه7233 ەز ڵووووو ریی24لووووهیبۆوووواڵدوایدووجلۆوووویمه.ب یرنڵووووێههه نهڵتهسووووهجێگوووواریی
ئوووا رینبوووووپوووولیەرئیۆووویدکوووه(ئەرمەنیوووانحیزبوووی)داشوووناکحیزبووویلوووهکیویوووهو وووانوپیووورپ تیاریبوووهکوووانیهیزهتییارموووهبوووهال  الوووووفیمۆوووته7236سووواڵیمەالوکووو یلوووهتوووا.کردبووووو

کانروسوووه.ئیووورانبوووۆدکوووتشوسوووترمورموووان7261موووۆاڵنیلوووه.وهنوووهکهدروسوووتئیووورانمووواڵیسیۆوووت یکوووهد کەنمووواڵیتیبییئوووهههداوایئامریبووواسوووەرکۆماریلوووهوکوووردکچوووهفیوووێائیانیانیسوووتهده
.پی هاتوووهزویندوووهتووواهینوووایتوووازههیوووزیروسووویه. وووواردشبۆوووتیبەاڵپ.توووارانرسوووهکوووردههیرشوووینموووهتورکهتیوماعوووهجهڵموووهلوووهببوووا کوووارلوووهجلیەموووهتووواوههینایوووهلیەوووایانعهدموووهم ه

ورکوووا دهمورموووانیکوووهتهیئهههکوووهئیووورانبوووهد دائولتی ووواتوپروسپودهئوووه.دابوووووهانیەووویانئیۆفهمرتنووویرمانیفوووهومووور رۆژئووواوایریرانۆوووهسهوبوشوووهرهینوووایانهینوووێیهیوووزیکانئینگلیۆووویه
بوڵدوووهروسئولتی ووواتومیکوووردسفارشووویوهرهدهزیوووریوهولوووهالێهوسوووو بوووهئینگلووویە.ببوووا  رهشووووهمهئینگلوووی وروسبوووه وووارجیشوووارانیموستهکردنووویوازبانگوووهبوووۆدووابوووهموووهلهبوووێا ولدوووه

نیزامووویتیحبوموووهودکووورد وووهدهده ەڵبووویئیدتووورازییوهجواڵنوووهوسوووتبهجلۆووویمهلوناسووورال ه.کوووردبوڵدوووهیکوووهئولتی اتومهئیووورانتیوڵوووهدهبەاڵپ.وهکوووردهدیرهجلیەموووهنوووێچهرهوووهببوووا 
کانروسوووه.کوووردسوووەرکو  ووازییانشوووروتهمهسووواڵو حوووهیوهجواڵنوووهو ووووازانئوووازادیولو وووهکوشوووتاریوکوشوووتدایوووهسوووتیاندهکوردوسوووتانوبریزتوووهوئیووورانبووواکووریلوووهکانروسوووه.یانوووێڕامه

شووواهیتووواجی7262سووواڵیلوووهشوووادئەح وووه.ئوروپوووابوووۆرۆیلوناسووورال ه.مووور ئابادیوووانپ وووورهومەوووهر ورهریگوووایئی تیوووازیکانئینگلیۆووویهوجوڵفوووا-بریزتوووهئاسووونیریگوووایئی تیوووازی
 .ببا چۆڵئیرانباکووریروسکهوهئههۆیبووهروسییهله7671ئوکتوبریرینیڕاپهوهیناشبۆتیروسییهرویێادکهجیهانیڵیوهئهریشهمانگنێچهدووایبەاڵپلەسەرنا

 7266ندی  سی ئیسفهکودتای 
کانیلسوووووارهموووهلوووه7233سووواڵیلوووه.زا نووواوسووو ایدوووهچیتوووهدهسوووااڵنه75و72نیموووهتهلوووه.دایووووبوووووهرانلوووهوادکێوووویمازنوووێهیسوووه"ئاالشوووت"لوووه7244فران اریبوووهی25زا وووانلوووهره
بوووهرشووهلووه7266سوواڵیداندلوووهمووهیتی وویههرمانووێهفهبیتوووهده٨٩٥١سوواڵیلووه.مووا نگیدهرههپوولەیسوووهوبووهشوووێاربووووهویوولبهنگووانوئەردهزهدژیشۆرشوووگیرانلووه تیاریوئەرمەنوویبووهبووه
نفوووزیلووهپووێ ووهکاتووهسوواببووۆئیرانوویکووهبوووو ۆربهسووهوهیووزبووهسوویبیکهبووهنیووازیروسبووهداجووارپاشوواکانیبووونیسووتهوابههووویبووهئینگلوویە.بووووهشووێاربه" ووانکوچووومیوورزا"ژید

نیزامیوووانکودتوووایبیکانئینگلیۆوووییهپەوووتی انیوسوووبیەدهبوووه7266فران اریبوووهلهووهدییوووهزادیدوووهبریگوووادیزا وووانیرهسوووتانهبهمهپئوووهبوووۆ.بگرکوووتئیووورانلوووهروسبلەوووویبیریبووواوهبیووورو
 .ڕکبۆت
میرئووهدیئەح ووه(نگرههسووه) ووانمۆوودودموواژورووومیوورپن زا ووانیرهووو(بووووکانئینگلیۆوویهبووۆ ووۆنوواوسیاسوویعونۆوووری)بائیباتووهتهیێزیائێینیسووهبوووونسکووهپوون کودتایووهپئووهرانیهینووهپیووو

وزیوووروهسوووەر ککوووردهبائیباتوووهتهدینییێزیائهسوووهشوووادئەح وووهوکووورددامیووورکانیاننیزامیوووهوکانتیوووهوڵهدهناو نوووێ تووواراندرسوووهکوووردههیرشووویان(کلنوووی)یاحسوووهکازمبوووانیو(س اسووواالر)دیئەح وووه
28کووهبووووهری ووورترئەردشوویرمریگتوورموانهووهلووه.بوووونئامووادارکودتاکووهلووهئینگلوویەبوواڵویزیننورمووهوشووی اللووهئینگلوویەکووانیهیزهیرمانووێهفهئابرونۆووایێ.سوو ارداریسووهبووووهزا ووانره

رایالەووووعهلوموووهوکانروحانیوووهولو وووهبەاڵپ.بوووووج هووووریزرانوووێنیدامهوتینهڵتهسوووهنیزامووویالبردنووویفبریبوووهزا وووانره.بووووهئیووورانلوووهئینگلووویەجاسووسووویینهێنووویرکببوووراویرئیۆووویسووواڵ
وپاشوووابوووووهزاشوووارهوالبوووردداجاریوووانشوووایدئەح وووه7215سووواڵیلوووهملووویشوووورایپن ووویجلۆووویمهزۆرالیدوووهتهبوووه.مر نوووهریسوووهوکوووردتیانمو الفوووهرسموووودهنیسوووهحهیێسوووهبهوووارو

 (نووسەر-وهتهواددییههاتهنهرمیزههیهشروتهمهوجلیەمهپئهمینائهوهکردهستهبهمهپئهبۆرههجلیۆیانمهدیار .)نابونیادویپەهلهپاشایەتیی
کیههینانیپیوووهبهزههمهبیانویبهئاتاتورکماڵکهکوهرههمریتڵێهههاڵ وهکیهوئااڵکیهوزمانکیهددروش ی(تورکانباوکی)مۆتەفاکەماڵالساکردنەو یبەزاشاره
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 وووووازیئوووازادییوهجواڵنوووه ووواپورکردنیوڵیهوووهویبوووێامووو بوووهکوووادهنەتەو دووپئوووهوهئوووهرایرهسوووه.کووووردانونیانئەرموووهکوشوووتاریویتوووهکهدهتورکییهدلوووهزموووانکیوووهوپرچوووهپهکیوووهواڵ وه

 .ستاراوهماڵیانناوله نانهتهکوردیزمانیکردنی هدێهودزارهشیخکوهرانیرابهوشۆرشگیراناڵواسینیههداربهوڵکۆمهبهکوشتاریبهکوردان
بوووووهاوکوووا ئەمە.کووورادهرکو سوووهکووووردیتیبیکوووهرهحهرهوووههاوکوووا وکووورائی  ووواریبەفارسوووی وکنوووێنوکووورا وووهدهدهسوووهدرهمهوئیوووێارا لوووهکردندۆوووهوکووووردیلی اسووویزاشوووادادرهئیووورانلوووه
تیسیاسووهرهووهی تورکییووهوئیوورانلووهوم  ووودشوویخوکوووردانڵمووهلووهرشووهوتووهکهو ۆراسووتهئینگلوویەتیوڵووهدهکووهکوردوسووتانباشوووری)عیوورا کوردوسووتانیلووهم  ووودشوویخرینیراپووهمەڵلووه

ریببوووراوهونێنسوووهلووویپارل وووانیتیفازهحوووهجلەموووهکانیرهنوۆینوووهلوووهوسوووتبه ۆکانیربهسوووهرۆژناموووهئیۆوووت ێادیودوووهموتلهتیدوووودرهمرتنووویسوووتدهبوووهبوووۆشوووازاره.بوووووهکانئینگلیۆوووییه
حیزبیدلیێلوووهتهبوووهئورمانهوووایبیودیرهتوووهحیزبووویبوووووهدووایزرانوووێدامهوینینوووهئیرانوووییریببوووراوهدبۆوووتراکووورددهپەوووتی انیشوووازارهلوووهکوووهدودجوووهتهحزبووویبوووردبوووینلوووهکانیسیاسووویه

ڵینوهئووووهوکوووورددروسووووتسووووریدهزینووووێانی.هەڵو شووووانێ و یووووهههکۆموووواریبیووووریکووووهوهئووووهبیووووانویبووووهدیرهتووووهحیزبوووویوهینوووواپیوووووتورکییووووهکۆموووواریبوازیحیزبوووویوموسووووولینیفاشیۆووووتی
فاشیۆوووتیفیبوووریلوووهفوووێاریرهتهلیلووویدهبوووه.بووووو وووهدهدهژنوووانتیالیوووهکۆمهلۆوووورانیههومچوووهکوووانیریببراوهوسوووازمانلۆوووورانیههنوعوووهرهوووهوبووووون وووۆیپیەووووینگرانیالیوووهکانیزینێانیوووه
جووویبوووهج ورزاشوووامهرهبریتانیوووازوریبوووهمووور ئیرانیوووانئاڵ ووواندژیبوووه(ئامریبووواویدورهشوووهئینگلووویەد)کانکگرتووهیوووهاڵتوووهوه7221سووواڵیلوووهموسوووولینیدئەفبووواریڵموووهلوووهنزیبووویوئاڵ وووان
جنووووبیئافری وووایبردیانوووهسوووەر ن اپومووووریەدوورمەیبردیانوووهدووایووویبەاڵپرندبوووههینوووێورهبوووهوهباسوووهعهرینوووێهبهلوووهزا انیوووانرهویۆوووتیانئینگلیۆووویکوووانیهیزه.هوووا  نهڵتهسوووههیەوووتنی

بوووۆوهیهینوووهتەرمەکەیده7226سووواڵیلوووه.دزیتیئوووهکهش ەووویرهزاشوووادرهژنووویم  وووهلوفوووارو بووورایفوزیوووهبوووۆمیۆوووردموووهوهیهیننوووهیدهکوووهرمهرمیتهموووهدوای.مریوووتدهویلوووهژوهانۆووو ورگلوووه
سوووتوریدهبوووه7246سووواڵیوتیئەلرفووواعیمیۆووورولوووهمزموووهنوووهی هلوسوووئان لەودوایووویدهنوووهی هزادهلیرهڵعوووهموووهیلوووهکوووهجنازه7241یموووانگیدهی25ینیووو نلوووهزیشدهبێولدوووهعهئیووورانلوووه

.نکهدهویرانئیرانلهیانکهبرهدهڵباڵی ه
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 :ئی رۆبهتاکڵهکهوفییودرۆزنانهتبارانهنایهجه وۆیناویمی ویبیساڵ٩٩٢٢کانیرهفاکتهینوسراوهیدری ه
 زاشا د ره مه محه
بدیوووێتهدووای.بووووهسوووئیەلووهحۆووی تیتهوبووووناویووانئووایرملووال لوووکتووایدایبوویومیوورپین زاشووارهبوواوکیبوووودایووولووهتووارانلووه7676ئوکتوووبریی24لووه7263ئابووانیچوووواریلووه

وژیوووادهئینگلۆوووتانلوووهکوووهلیەوووادعهمهم هیوهنوووهمیووورزانسوووهحهدموووهم هبوووووماتوووهبوووهئینگلۆوووتاندزاشوووارهجێگوووریکردنووویدابوووینبوووۆوتوووووی وتنوووهکهوهف ینوووهموتهنالیوووهلوووهزاشوووارهکردنوووی
توووا.کووورددابوووینبووواوکیجیگوووایلوووهزاشوووایانرهدموووهم ه7221ریشوووهریوهسووو لوووهویورهشوووهوئامریبووواوافودیتوووهبوووهاڵپبوووهکوووا زاشوووایرهجیگوووریبریتانیوووابووتیپاشوووایهریووواییدههیوووزیریفۆوووهئه
بوووووهوواتنروزوڵوووتوئۆووتالینوچرچیووولکاتیووون ونوووهبووۆپرسووویاردابووژیوورلوووهیکهتیهپاشووایهتووانوووایوکوورددهتیحبوموووهتووارانلوووهنیاتووهزارهموووهحهئیوورانلوووهف ینموتووهکوووانیهیزهرچووونیده

بوووهزانووویدهوهروسووویهبلەوووویبیبوووهنوووێیپیوهئامریبووواوهوووات ووپیووووربای وووانئازهکۆمووواریوکوردوسوووتانکۆمووواریکوووه7224وووو7225کانیسووواڵهلوووهتووواکردنوووهتووویرویبیوووانهووویەتوووارانکونفرانۆوووی
ی27لوووهوکوووردشوووایزارهموووهحهزنیموووهوچوووۆڵیکچوووهوموووادیرینیبوووهتییارموووهکۆموووارهدووپئوووهبردنووویینبوووهلوووهبوووۆسوسیالیۆوووتیئفبووواریوویورهشوووهیرهیتهسوووهلوووهکوووردنرمریبوووهسوووتیبهمه

اڵپبوووهمیوووراندیلووویبوووهربازسوووهدانسوووهوکووووژراندووالرهوووهلوووهسکوووهدانسوووهوپیبوووردسوووتیدهربای وووانئازهلوووه وۆینووواویریبیشوووهکوووردکوردوسوووتانوربای وووانئازهیوانوووهرهیسووو اکه7224ریئوووازه
دوووویورهسووهبووۆاڵ هووهریوهپیەووهریعفووهجهیێسووهوبوواکوربووردهنایانپووهسکووه21111لووهزیوواترپودهئووهکووردکۆچیووان ووۆرڵبیبی ووهشوواربازانیسووهیناجوان یرانووهزۆریو ت ووههووۆیبووه

ونکووهنهدووهتهرکوورددهرمانیفووهدم ووهم هدووازیناچووارووهئیرانووهسوو ایپیەوووازیبووهجوووونهیەووتجوو بووهدازیووانکان یەووهروکسووهوئا وواوهدا ووهبووهکوردوسووتانکووردههیرشوویاندووایوویمانووگ
ئی وووهداویووونمووواڵیتییارموووهتنیووواویورهشوووهرمویفوووهوکوووردوتوووووی یداوایدوووازیمووورتنهاوریبانیوووانودوووازییفیسوووهودموووهم هدوووازیومهابوووادنووواوچوووووهکانیرهربوووهبهبووویبوووهئیووورانسووو ای
الموووهودزسوووهلوووهسکوووه74ودانسووویێارهلوووه7224ردینیروهفوووهیدهلوووههاوریبانیوووانودوووازییفیسوووهیبراکوووهودم وووهم هدوووازیردیوووێاناجوان هریوپوووهلهاڵپبوووهنیوووهئۆلوژی انئیوووێهمیسوووتهوابه

نگرانیالیوووهسیاسووویچاالکوووانیتاکوووهوریببوووراوهکردنووویفروتوناتوووهورکوتبردنسوووهبوووۆوبلەوووویویروسووویهلوووهئیووورانیوهدور ۆوووتنهبوووۆتهسیاسوووهپئوووهپووو بوووه.ویورهشوووهیانوووێهمه وووۆیفامۆوووته
بوونووه فووهمووهبوولپوهکوورده وواڵیشووارویبووهیمولووهپوون ریوفووهنهتوواراندانەووگایلووه7221سوواڵیلووهدارشووتشووایانکوشووتنییسیۆووهدهئینگلوویەوئامریبوواپی نوویبووهبلەووویبیریبوواوهبیوورو

کوووهب اسوووهوایووو ویبووووژندهشوووام وووافزانیجووویبوووهسوووتدهوهدینیتوووهتهئهمویحوووهوکاتیووووبوووووهپوووییمولوووهپووون تنیوووارهیرشووو هوهئوووهبیبهسوووهبوووهکوشوووتیانکوووهرهبههیووور شوووام وووافزانیو
نگرانیالیوووهورانرابوووهمووهئهدوۆایبوووهوهتووهناوهیداوهپئوووه ووۆیبوووۆزاشووارهموووهحهکووهیوووههههیووزبوووهموموووانیڵوویندهمۆیوووابووووهکوشوووتنینیووازیتوووودهحیزبووینگریالیوووهتیوو تونوووێوبییبیزهووهمه

و7221سوووااڵنیڵوووێینولوووهههزۆریووو بریبووویونکوووهدهسوووتگیردهئوووازادیبوازانوسیاسووویچاالکوووانیموهوووهوبییونزهوووهومهتوووودهحیزبوووی ڵنووووبلگەوع اسووو لیملەوووائیانموووهوتوووووی لوووه7226توووا
راردادهدوووهپئوووهمابووتوووهبوووهزاشوووارهموووهحهبووولپ(ژیرنووووس)*کرادهمۆرنوووهئووواڵوهووویە7622راردادیبووبووولپدوووهوتیباشووووربریووووزیووواتردهنوووهدیئی تیوووازیئیووورانلوووهحوووهسوووتیپووویکردبوووووکوووهده

ملووییبرنامووهوزیرنو وسووتوهبووووهد موسووهدوکتوورئی ووامیج ووالپیەوونیاریبووهملوویشووورایم لۆوویلووهتوواکووا ئی ووزایشوواکووهموور پوویریوواندهملووییج هووهرانینوۆینووهلووهیوووژمارهکووهئی زاکووا 
26و ولوووهیاسوووایملووویکردنوووینوووه7226فران اریبوووهی71لوووهوملووویشوووورایدرایوووهکهکومیۆووویونهئنوووێامانیئی وووزایبوووهپیەووونیاریووهینووواپیووووکومیۆووویونیبیوکوووردحترهموووهوتینوووهکردنوووی

 .ببا ئبتیاریلهداکهئهوڵیههوادیدێالهبلپکردلیێهپەتی انی واڵهرهبهشاکردودیعتهوتیاننهکردنیملییاساینای سهجلۆیمهمانگێامانهه
 :ی مورداد ٨٢تای  کوده
بوووهوبا ئوووهوئووورازلمەوووتیوهینوووانیببوووارونیزامووویئامریباکودتوووایبیزیرکوووهمهئیت عووواتیوسوووازمانیبریتانیوووائیت عووواتیمبفووویسوووازمانییوهکوووردهومووواڵیتییارموووهبوووه٨٣٣٩مووووردادی٩١لوووه
وزرانوووێدامهئیۆوووت ێادیانیدوووهموتلهتیحبوموووهوکوووردسوووتگیردهددیانموسوووهووههاتوووهروپبووووواڵت ووهوووهموووورداد24لوووهکوووهشووواوریبوووراد موسوووهدوکتووووردژیبوووهمووووببووویشووود انتیرایوووهری ه
موواڵیلووهیدنوویچاودیریووابووژیوورلووهدئابادئ  ووهلووه وووییکووهماڵهلووهعووومریئووا ریتووایکووهزینێانهواوبونیتووهدوایورکوورددهبوووزینووێانیانسوواڵدووحوووک یوکووردکووردم اک ووهددیانموسووه
وح وووودینر ووویبوووه ووواتراتیوم الوووهیووواندهوکتیووو نوووێینچهوکوووردوفووواتیسووواڵیا35سووونیلوووهن هشووویرپه وشوووینههوووۆیبوووه7254نێیئۆوووفهی75لوووهد موسوووهکرابوووووزینوووێانی وووۆی
ساڵرۆژیەووییووادیوناشووتیان ووۆیکیماڵووهلووهدیویووولووهودانووهیئی ووازهشووابینیوو نبابویووهئ نوویتیرلووه٣٢کانیهیێهشووهپنووالووهکووهکردبووووتیسووییهوههیەووتووهجوویبووه ووۆلووهتیاڵیووهکۆمه
 بۆچوبوونرفهنهملیونکیهکهنوسی ویئیت عا یرۆزنامههیناپیویکهماڵهلهیکهبرهدهرسهلهمراس یانریزدارترینوترینورهمه7241نێیئۆفهی74لهکرابوو هدهده
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.کراوه هدهدهوه7236وله7244تاوه7241ئیۆ میکۆماریورانیدهلهساڵرۆژییادیئاوادئ  ه
.ئوپیوووومراسوووتیدهکردیانوووهئینگلوووی هاریبوواریووچوووۆڵکچوووهونیزامووویوموواڵیتییارموووهبوووه(ئایزنهووواور)ئامریبووواوکووراتۆووووی کنۆرسووویوپراردادیدوووهدارایتهشووهولوووهوهینووواپیووووئۆووت ێادی

ئوواڵوزبووۆوئیوورانڵگایکۆمووهریویفووهبووۆوتیندهسووهورنمووودهڵگایبیکۆمووههوواتنیپیوووبووۆپیەووهورهبووهکووه ووۆیدانووینیەووانبووۆوکریبووارانورزیوورانوهئیغفووالینزوریمووهبووه:سوو یرینیڕاپووه
مالیبووهسووتدهلووهکەووتوکاڵویزهدیسووهلووهن اپووهئیوورانڵگایکۆمووهلووه:زانیوواریبووۆ.یانووێڕامهرزیئووهئیۆوو حاتیروادشوواده رنییووهمودهور  ووهورهبووهایوورانکووهرونوواک یرانفبووریسووتیبن هو

رایرهسوووه.رزیووورانبوووووهسوووتوهدهدیلوووهسوووهلوووه21نیاتوووهویوووێابوووووهلهزاپهرهموووهسوووتحهدهدیلوووهسوووهلوووه71ودهالکانابوووووهوداکیوووانموووهسوووتئوووهدهدیلوووهسوووهلوووه21بیۆوووتوبوووووهکاناورهموووه
ومالوووجلیۆوویمهبووهدراالی ووهپئووهدالووهرحهمهسوو لووهبۆیووهنییووهئاسووانکوواریبیالیووهمهدیسووهلووه٩٢ودیمالووووئا اواتووهسووهسووتلووهشه41جلیەکووهیبیئوواوابووۆمووهبردنوویالی ووهوهئووه
پییووواندووالرهووهتیزایوووهرهساسوویئهرسووهلوووهکووانرزیرهوهبووهئی وووارهبووهداویانووهکوووهیویانووهزهوئووهکانمالبوووهکووهیهشوویوهپبوووه.تیانووێازایهرهپودهئووهکوووردئیۆوو حیان ۆیووانسوووودیبووهالکانمووه

رزیانکەووواوهئدتی ووواریبوووانگینبگوووه ۆیوووانکانیپوڵوووهبوووهکانمالبوووهیوهئوووهبوووۆودبوووینپیوووولیوم وووهرهوووهعوووورفیوئۆووواسرسوووهلوووهمالبانوووهیبهووورهدۆوووی یتهئۆاسووویرسوووهلوووهیوووانبفروشووون
لووه مالبییووهتیچۆنیووهکردنوویئوواڵومۆرنزوریمووهبووهتیعییووهرهوربا ئووهنیزاموویبردنوویینبووهلووه.نبیووێهرزیوورانوهیەوویکهسودهوندری  ایووهرزیدووهبووهرزیوورانوهبووهبووا پوووڵکووهزرانووێدامه
تیاڵیوووهکۆمهرفوووورمیوزوورمۆرانبووواریبیبوووهموووهئهوڵگایوووهکۆمهزورتوووریکردنووویهیزبوووهوبوووردنسوووودوهینوووانپرهوووهبهبوووۆالڵکەوووتوکردنووویتیبنیبووویوئاڵف وووارومیاجووواروکەوووتوکاڵویزه
شووارزیئووهئیۆوو حاتیبۆیووهرهووهبیووتپیووود تیسوووننهیرابتووهلووهتیرهبنووهئوواڵومۆریبیکووهکووهبوونووهوهئووهزارهمووهحهتیوسیاسووهملوکانووهنایتیعووهووامرئووهبووهبووووئیوورانلووهبوولپکریووتده
ووووسووفیێان وو  نووواویبووهبوووووه ۆزلبردنوووهونووێهپروپامهوفریوووبوووۆزۆرتوور.بگوریووتکوووا دهئیۆتیۆوو ارنەوویند یزۆرینوووهمالووویمینووهکهکوووهکوواڵکەووتوپیەووووینیزاموویتیسووله هیتوانینووه

لووهرمریبووهبووۆئینگلوویەهاوکوواریبووهوویورهشووهڵمووهلووهکانیرهربووهبهبووۆڕایگریووتر  ووهئوردومووایلووهکووهکردبووووتر ووانئیوورانرسووهلووهدوالریمیلیوواردکیووهئامریبووا. میلووهوشوواهان وو  
راسوووتناوهاڵتیڕۆژهوووهوروروبوووهدهاڵتوووانیوهڵموووهلوووهسیاسووویانونیزامووویجۆراوجووووریی انهایپوووهکووووردلیموووه تای وووهبوووهئیووورانالنیموووهکوووهناوچهلیموووهیشورشوووگی انهوهوشووویارییوهجواڵنوووه
کانراد انووهزههینووانیپیوووبووهدابوووویواڵتووهپئووهسووامانیو روهسووهلووهوه7251کانیسوواڵهلووهشووا(ژیرنوووس*)زایرئل ووهمانیپووهوووونوواتوووووسوونتووسیتوووووبغێادوووی انیپووهکوههینوواپیووو

پرویووزینوواویبووهسوویوکهمۆیوواونای یبیووتبوولپکالیووێهیدووهتهللۆووهموسهبووهئابووادیمەشووهنوواویبووهجاویووێانیربازانیسووهلووهیبیووو ووۆییکووهکا هلووه7252ردینیروهفووهی27لووهجوواریبیتر
رکو سوووه(سووواواک)تیئ نییوووهوووونیزامووویتیبیحبوموووهوبووووو وووهدهدهیبیتووورریببراوهرهوووهوتوووودهحیزبووویوملوووییج هوووهلۆووووراویههسووواواکئنوووێامیبیتوووهدهدووایووویکوووهکردبوووووحریبیتوووهنیببوووواه
کانیسوووامانهو74نگیاپتهفوووه5وتوووانگیاپ721سووویوعینوووهلوووهدلنوووهوملحوووهیفروکوووهو٤اکهاینوووێهنگهجهئامریبووواییکانیسوووی حهترینفتهپیەووورهلوووهکرابووووونرڕی سوووهکوووهیدوووهوموتله
نوووگدهرکوتبردنیسوووهبوووۆئینگلووویەوئامریبوووامنوووافدیبوووۆکوووهناوچهژانوووێارمیبوووهکردبوووووئیرانوووی.هینوووابووپیووووللۆوووهموسهمونتووواژیکانیکار انوووهوهووواوی دووریتوپبانوووهوتانوووگزدیکیموشوووه

شوووی الیلوووهڵنگوووهجهیوهجواڵنوووهوارهوووهوکوووردفروتوناتوووهنیموووهیهوفوووارزهیشورشوووگیرانهپیچوووهیوهجواڵنوووهونموووهیهوفوووارزهرسوووهکوووردههیرشووویبۆیەوووهرزمووواریبوازیوئوووازادییوهجواڵنوووهو
:کووهدا دهپوویولیدووهومریووتدهکووور یسوواله2411ج نووینوواوبووهوکووردری ووهدوالریملیاردهووائیوورانهاتوینووهبوونبلووهسووامانیو روهسووهرسووهلووهژارهووهوسوویبرل ی ووهپنووالووه.ئیووران
سوواڵ2411کووهتیتپاشووایهورانوویدهلووهکانتوهنووهموهووهوموونداپرشووبۆیهکاتووهپلووهئیوورانشاهنەوواهوهمنووهنالیووهلووه:مووینزهئیوورانشوواههن دهبامووهشوواهشوواهاندشوواهدورهمووهشووایدکووور 

نگینوووهوکلوووهنا هتوووویڵموووهلوووهجیهوووانکوووونیتیپاشوووایهسوووت بارترینکووووزاریبونیوووانتووووڵموووهلوووهپی انوووتوینکوووهستایەوووتکوووهوهبوینوووهکوووۆ کوووهبرهدهرسوووهلوووهنووواوهبنیووواد روبوووهمهله
وئووهرامرتنوویبووۆئی ووهکووور .ئاموواینبووهئی ووهکووهوهببووه راحووه:بەووینپیووتتوواوهکوبوینووهتووویکووهبرهدهرسووهلووهئی وورۆئی ووهنیووریندهبووۆسوولو وهینووهکهتووازهی انپووهوعهووێ رییهشووهبه

تیراموووهکهتیبەوووبانێیبوووۆودمووورواڵموووافیدژیبوووهدئوووازادیدژیبوووهروبوووهمهلهسووواڵ٩٩٢٢تووووکوووهیئااڵیوووهوئوووهوهببوووه راحوووهکوووور .ئامووواینبوووهواپردهبوووههیەوووتوینجیبوووهبوووۆ کوووهیمیراتوووه
وملوووووینیئرتەوووویتوووووکوهمنووووی ڵ انووووێاوهههرواهووووهی ئی ووووهڵتانووووێابووههباتبار ووووهشورشووووگیروورو و رهالنیمووووهمرتنوووویدیوووولبووووهوکوشووووتنوکووووردنویوووورانموووواڵوسوووووتانێنوالنمووووه
زانوویدهتووۆوهببووه راحووهکووورو .بووردینبووهلووهئیوورانششووی الیڵینگووهجهکانییا یووه.تونوواکردفروتووهنشمووهیهوفووارزهشورشوویمنووی تیبەووبانێمیۆوور کووهتوووکوهرهووهیووهههپراد انووهزه
شووی الیلووهاڵ وهکووهزانوویدهبووا توووکووورو .کووردندهتیتدژایووهکووردنپوویتت یانووهتووۆکووورو بوووونڵتیبووهئی ووهڵمووهلووهئی ووهبووهداتیانحبومووهکووانمادهوانئووهدنحووهربووهوانئووهکووه

رسوووهکوووهکوووردندهتونوووا فروتوووهوهیووور دائووویشتووووووانوووهئهنیەوووتی انیو ووواکهانئیۆوووفهوزویندوووهویرهکوووهودووووپونوووێماوهدهوئوووارارا ف ازودوووهودهلووورانو تیاریبوووهتووواوهفارسوووه
تووووکوهرهوووهیوووانبوژیندهریانسوووهینوووهکهدههیووور کانشی انوووههاوپهڵموووهلوووهکووووردهناویوووانئی ووورۆکوووهکانیانوهرنهسوووهموووهبهدههیووور واپردهبوووهمنوووی وهببوووه راحوووهکوووور وهنوووهدهڵنههه
ینکووهدهپوویتیان یانووهوینکووهدهڵمووهلووهفیەیووانفووروینکووهدهتیانرامووهکهبوویوئووازادیل یسووهوهببووه راحووهکووور کووردوندروسووتبووۆزینووێانی انیوواندهومووریندهدیلیووانبووهویووانبنبینینده
 .وهببه راحهوامهردهبهئازادهئینۆانیوستیربهسهوئازادیدژیبهئی هریگایوهببه راحهکور .

 :  زا شاوه د ره مه وانگای محه ره  بی له زهه ی ژن و بیرورای مه سئله مه
لوووهشوووێاریبهدیحوووهژنوووانوه7642سووواڵیلوووهکوووراوهحریفتوووهپکهدۆوووهوتووویباربووواراوالترزڵموووهلوووهموسووواحی هلوووهو.ناکوووتحیۆوووا بوووهژنپیاویووووژیوووانیلوووهوتوووییبێاموسووواحی هلوووه

وا وووهلوووهلیعوووهئی وووامیمرتوووووهیئاوڵوووهکاتیوووووایوووهریبووواوهبوووووهئی وووامیدوازدهریعفوووهجهیشووویدهوییرهوپوووهموسووووڵ ان.73کرایوووهوهسوووااڵنه72لوووهئیوووزدوایسووونیویوووهههئینتباباتیوووان
 .دیوهش یرانهاوینیکا ینزیبیله ای یئی امیمۆیا.داوهجاتینهڵیعهبنباسعه وۆارتهوتووهکهئۆپلهکاتیوو.وهتهکردوهچاکی
زاشوووایره.مێووو اوهکوردسوووتانیدیبوووهکانیپارچوووهواڵ رۆژهوووهلوووهکووووردیوهتوووهنهبوووهدژزۆرداریوپسوووتهلوووهیانورهموووهورکبووویدهئێوووراندشوووایكوهاڵتیانسوووهدهیمووواوهلوووهیوهلوووهپهیماڵوووهبنه
سوووتدهکووووردیوهتوووهنهکردنووویئاسووو یلهووهتوانێنوووهبوووۆسیۆوووت اتیبیومووووڕوتینبوووهکییهپ ۆسوووهبێۆووونوورنگووویزهوبووورزهو رتوووهئهبوووهسوووتنبهپەوووتبوووهوهه7627لوووهیوهلوووهبێ گوووهویهلوووهپه

بوووه بارهسوووه.کوووردرکو سوووه"ڕیموووهمۆڕهلیلال وووهمه"رینیراپوووههاروههوووه.بوووردتێوووێاسووو بۆیناجوامێرانوووهوفێووویوفووور بوووهوتێبەوووبانێکووووردیزنیموووهشۆڕشووویکووویرهدهپەوووتیوانیبوووهددایوووه
رهووووهوکوچببووووانمیوووورزاکوهشورشووووگیرانهیبیوهجواڵنووووهرهووووهدژیبووووه نانووووهتهو.دائووووامریشۆڕشوووویوح وودمووووهشووووێ کوردسووووتانلیبیمووووهلووووهرین ووووه هوهپەووووتهلووووه ؛دیبووووهکانیپارچووووه

 بووهئیرانناولهتریبیکهرهحه
 ڕتوووهئههێوووزیبوووهکوردسوووتانیکۆمووواریواتوووهکووووردیوهتوووهنهکانیئاواتوووهوویۆوووتیلووتبوووهوربوووهمرتوووهکوووورداندژیلوووهرک وووازیورکچبوووهو سیاسوووهمانهوووهرهوووهکوڕیەووویزاشوووایرهدم وووهم ه

کوردسوووتانباشووووورییلوولیئوووهشۆرشووویشبۆوووتێانیبوووۆزایرل وووهئهتییوڵوووهنێودهپی نووویرکببۆوووتنیلوووهکییرهسوووهورکبووویدههاروههوووه.داسوووێێارهلوووهکوردسوووتانیکۆمووواریرۆكسوووهپکوووهیهروو انوووێو
وینئووهکوهکانیبانگووهنوواوبووهزینێانووهرایرهسووهبووووهکوووردلیمووهدژیبووهموهووهرهووهسوواواکسووامناکیوسووازمانیپووولیەونیزاموویهیووزیموهووهبووهزاشووارهمهحهتیحبومووهورانوویدهواویتووه.مێوو ا
 یوهتهنهوهئهرایرهسه.بووهکوردسیاسیچاالکانیورانتیبۆشهبهتیتای هئابادپ ورهلهلبالئف کفهوڵدهدزڵ هوجەێیانکانیزینێانهڵبوبهبووهکورددیسهلههەتاد١٢که
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بووهرونوواک یرینوواوبووهموهووهبووهمی ویوواندری ایوویبووهکووهئامریبووائیزاشووایرهمهحه تای ووهبووهوئینگلیۆوویزاشووایرهوبوووونبیگانووهرینوکووهیووانمی هدریوو ایبووهوهپاشوواکانیانهموهووهبووهفووارس
دورسووویبووهڵبووبوووهدیووهوهتهنهفرهواڵتێبووویئێوورانو"وهتوووهنه"کوووردکوووهبنووینداوهبوووهدانک اری یووهبوووۆبوننووهرمیزحازرهوووهوهکانیانووه وازهئیۆووو حوسووبوالرو ووووازدی وکراسوویدکۆکونیۆوووتنوواو
 .بگۆرنمی وویساڵه2500کانیرهفاکتهتوانندهدروووئینباربهوایهپییانایراننادواپ"و"ایرانملت"دوکترینیمانههنێیپابه
بووووج ورمووهکووهکاتیووووهکردهنووهلوویئاوریبیووانورمووادههوویەکردبوووونپوویتیان ێمووه ووۆیوبوواوکژیووانیواویتووهکووهئینگلوویەهئامریبووااڵ هووهئیوورانلووه7241رینیڕاپووهزاشووالهرهدمووهم ه
هووالویلفوووردپزشووبیزیرکووهمهچووووهبی ارسووتانهپئووهایدودانووهنیەووانتیبیان  ووهرههوویەئامریبووالووهکترینووگووواسوولونم وریووالتانیرهسووهزیرکووهمهبووووبچیووتن هشوویرپه وشووینهالجیعووهبووو

لوووهومریوووتدهماکروملوبولین یوالێنەوووتروپ وشوووینههوووویبوووهیاسوووااڵنه47نیموووهتهله7246الویەووویمهپن ووویلوووه.میۆوووروههاتوووه نیهایوووهومبزیوووووپاناموووابوووۆپودهئوووهتبوووزاسلوووهنوووێالکله
 .بینی نئیرانلهکردبووتیسییهوه.س یرنده اکیبه مانهئهبهس یرهمراس یبهداهیرهالرفاعیوتیمزمه

 :کانژیرنوسه
بانگووهنوواوبووهدارسوویراردادیدووهنوواویبووهودارسووینوواویبووهبووووئینگلوویەیعووهبهتهکووهسوویوکهبووهدرائیوورانوتینووهلووهرموورتنوهسووودئی تیووازی 7231/پ7617سوواڵیلووهپکووهیهجوواریبووۆ
بوووهمیعالوووهڵیوهئوووهریشوووهتووواکووو یدارسووویکانیهامهوسوووهشوووێاریبردبهپوووروژهپلوووهو وراسوووتهئینگلووویەتیوڵوووهدهیوووێاوتی هنهسووولی انمۆووو ێیدوووهنتهمهلوووه 7231/پ7613سووواڵیلوووهتوووا
وئیووورانتیشووویرکهراردادیدوووهنوسوووینیبوووهبوووووناکوووا تئ وووینئیووورانتیعوووهنفهمهدارسووویراردادیدوووهکوووهو رکوووهدهزوویووویبوووهئیووورانوتینوووهدی ووویرهبووویبیسووواحهبوووووهئینگلۆوووتانوهئوووهدوای

بوولپکوورددهشووی الیوتینووهئیووێیدایبووووئیوورانڵمووهلووه وووریرزیمووهکووهروس تای ووهبووه ردابووهوتنووهکه ووارجیکانیتهشوورکهبوونووهدارسوویراردادیدووهلووهزۆرتووریئی تیووازیبیبوولپئینگلوویە
 .بوونیێاپهکانئامریبایهکانداجاریهکانیئا رهلهوبووئینگلیەیوهکهدی هرهستدهبهکهجنو وتینهبری ووهماعیتهچاوی

 : ٣٣١١راردادی ساڵی  قه
جووانسوورڵمووهلووهوتووووی دووایووهکووردهلغووودارسوویراردادیدووهلو ووهرایبیووروپیچووێانیربووهبووۆزاشووادرهئیوورانوتینووهرسووهلووهئامریبوواوروسوئینگلووی کانیتهشوویرکهیکیەووهومیوورهپلووه

بوووهونکوووهئی وووزایکوووردوادارتیدهوڵوووهم امووواتیوکردبوووووبوڵدوووهپ7622 7272یراردادهدوووهپئوووهئیووورانلوووهبریتانیوووافیریسوووههووووروئینگلووویەوئیووورانوتینوووهتیشووویرکهکێمندرئیۆوووی
وولیوووێتهرسوووهبوووهتیبیزارهنوووههووویەئیووورانحالیبوووێالوووهئیووورانبوووهئوووێرادسوووهلوووه74نووواوبوووهبوونوووهدارسووویراردادیدوووهلوووهزیووواتریزوورئی تیوووازیبیکوووهیانوووێمهملییوووانشوووورایجلۆووویمهئی وووزای
مئ وووورانیلوووهرمووورتنوهسوووودوزاشوووارهتیحبوموووهلوووهرکو سوووهودانفوووه هفوووزایهوووۆیبوووهبووولپلو وووهئدتووورازیهوووۆیبوووووهموووهئه.چوووووریوهبوووه7247سووواڵیتووواراردادهدوووهپئوووهبوونوووهفروشوووێا

لووهملوویشووۆرایجلۆوویمهجووارڵینوهئووهبووۆ.زاشووارهدم  ووهرکاریسووههاتنووهتوواوهمایووهمی  ۆڵووهژیوورئووامریکوهکرانووهپوویوایووانچووینوواو ۆمو الفووانی(ئینگلوویە)و ووارجی ووۆنوواوئیت عوواتی
تووورکانیتهشووویرکهداحالوووهپلوووهبووووونئینگلووویەڵموووهلوووه7622وتینوووهتیشووویرکهراردادیدوووهلغووووی وازیووواریوهینادهنوووهحیۆوووا بوووهزایوووانرهدموووهم هوردههاتوووهزاشوووارهرمایەووویفهتیحالوووه
تیشووورکهیری وووهوتینوووهیوزهحوووهکانیتریشوووهبهلوووهتانهشووویرکهپئوووهئینگلووویەبووویدهیوووانبوووووریگایووواندوووانئوووهبووووونماندیوووانئینگلووویەبووولپبووونشوووێاربهئیووورانوتینوووهلوووهکوووهدائوووهوڵیانهوووه
بوووو وڵووهدهیئتیهووهوشووابووهپیویۆووتیئینگلوویەدارایتهشووهپلووهڵ  اردهووهریگایووانپئووهوبونایووهسوولوهمتهئیرانوویوبووومیکووانیهیزهبووهبویایووهدهیووانببووا شووێاربهئینگلوویەوئیوورانوتینووه
7226سووواڵیلوووهو نوووهکردنووویملوووییاسوووایوهەوووێاریسوووهد موسوووهدوکتوووورتیرایوووهری هبوووهو نوووهکردنووویملووویرینیراپوووهوبووووونو نوووهیسوووئلهمهرمیرمهسوووه شووویێهبوووهملووویشوووورایجلۆووویمهلوووه
هاوکووواریبریتانیووواوبوووهراردادیکونۆرسووویوپجووو مووور کوووهو دوووهجیگووواییاسوووایملووویکردنوووینوووهولوووه7222مووووردادی23هوووویکودتوووایبوووووهکوووهوهلغووووکرایوووه7622راردادیسووووی کوووراودوووهته

 .کرابوودابیندسهله51کرابوووسه یئیرانئامریبائاماده
 مانی بغداد ـ په ٨

ونبوووهنههیووور کتریوووهبوووهونببوووهپەوووتی انیکیوووهلوووهیانکوووهاڵتهوه ووواکیحفوووزیبوووۆکوووهئی زاکووورا٨٥٩٩سووواڵیلوووهوئیووورانتورکییوووهوعیووورا وئیووورانینیبوووهلوووهسیاسووویونیزاموووی انییپوووه
 بغێادهی انیپهناویوبووبغێادلهیکهزهرکهمه
 یمانی سنتو  په
ی انووهپهپئووهردههاتووهی انووهپهپلووه7646مارسوویعیوورا لووه7643سوواڵیعیوورا لووهرینلووههووویراپووهوپاکۆووتانپیوووهووا بووهوعیوورا ئیووراندتورکیووهینیتورکییووهبووهلووه7222سوواڵیلووه

 وونابناوکۆمۆنیۆ یانررام هبهلهراستناوهاڵتیڕۆژههپاراستنییڵ هحهئینگلی وئامریبا
 :یمانی سیتو  په
 سیتوناناویانوئانبارابۆوهمویزرایهیکهزهرکهمهوردههاته(سنتو)ی انهپهپلهداسشع ێولبریش7221ساڵیله
 :زایر  لجه مانی ئه په
فاالمۆوووتهمهکردنوویپەووتی انیلوووهئیوورانکووهبوووووراردووهوهووا پیوووورودنووێئروهرسووهلوووهسوونورییمنادەووهلیحوووهرسووهلووهندیوووهبومهحووزوریبووهزایرئل وووهلووهعیوورا وئیوووران7614سووالیلووه
لووهییهفاسوولهپئووهحیوورا وکووردتاڵیبووهئووا فامۆووتهالمووه.کووراوافو تووهترکیلومووه٩٩پانووایییفاسووەهبووهمنوعووهمهیم ووێودهعیوورا وئیوورانینیبووهکوردوسووتانسوونوریلووهوڵگریتهووهسووتده

 .کردووشوراویزهکانیکانیهوسوتانێیوکردچۆڵدیها ولو هلهکوردوستانسنوری
 : یمانی ناتو  په
نووواتوی انیپووهساسووویئهیووهههئنوووێامی23ئیۆووتاونووورابونیووادسوووی.دیواشووینگتونلوووهمدیجووهدیفووواعیتینییووهبوووه7223یلیوه اکووهی74پ7656ئاوریووولسوواڵیلوووه:شووی الیئات نتیووووی انپووه
بووهنوواتوئنووێامیاڵتووانیوهموهووهرسووهبووۆهیوور مانووایبووهالتووینئامریبوواییووانئوروپووالووهاڵ وهنووێچهیووانکیووهرسووهنیزاموویهیرشوویکووهکووردووهوافودیانتووهکاننووهالیهموهووهکووه٩پن ووهیموواده

لووهی انووهپهپئووه2171وریلیئووه72لووه.ر شووهبلوووکیررام ووهبهلووهربووه هنیزامووییڵ ووهحهسوو ولووهکیویووهوجیهانووهنیزاموویی انیپووهترینورهمووه.ئامریبایووهلووهی انووهپهپئووهدیووتحیۆووا 
 .وهکردهدووپا تیوڵهدهنیونەوریمهوئۆوڵبه ۆیاننێیپیوهووهکرایهتازهوهئنێامانیهنالیه
 

 یهههیدری ه
ڵوکۆتریههماڵ ه:چاوهرسه
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