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 پویست کی یه وته
دواندنی کسایتییکی وەک مامۆستا کامیل 
ژیر،لمڕ: ھزری کوردایتی ،ئدەب ، سیاست، دۆزی 

) ٦٠کورد و خبات و تکۆشانی خۆی لماوەی نزیکی (
،سنگ و بایخی خۆی ھی و دەچت خانی سادا

ندکردنی جیھانبینیی کوردان و ئاوڕدانوە ل  دەومه
 کسایتییکی ب ئزموونی کوردی.

مامۆستا ژیر، یکک ل ئا بدەست و دەستپشخری 
ی  ه دامزراندنی رکخراوکی نتوەیی وەک کۆمه

لسر   ) کهکتیی کورد(کاژیک و یه وه ئازادی و ژیانه
دەستی ئماندا بیری نتوەیی ل چوارچوەی ھزر و 
فلسفو دەستووری ژیاندا،برجستبوو. 

مامۆستا،جگلوەی خاوەن ئزموونکی دوورودرژە،تا ھنووکش ل میدانکدا 
 خشت.   به و کات و تمن و گیانی خۆی ب کوردایتی ئه  چاالکه

وەراماندا،سبارەت ب پرس نادیارەکانی بیری  زیادەڕۆیی نی،گر بم لم
نتوەیی و چاالکییکانی ل نیوسدەی رابووردوودا، کۆم بابتی نبیستراو، 
برچاو دەکون.چونک ناوبراو،وەک کسایتییکی کاراو ل نزیکوە بشدار و 

ی  ڕه ر الپهو ب پچوپنا، تیشک دەخات س ئاگادار، زۆر ب راشکاوانو راستگۆیانه
 تیمان .  وایه ته بات و بیری نه کی پرشنگداری خه مژوویه

 خونری برز..
سروەخت پریاسکی ئم پرسیارانم الکردەوە، مامۆستا ب خۆشییوە بدەنگ 
داخوازییکموە ھات و لبووردووان و چاالکان لماوەیکی کورتدا وەرامی داموە 

نجام  توانیمان ئرئنین.، سکبھپ ی لمرھم ب 
داواکاری لشساغی و تمندرژی و خزمتی زیاترم بۆ مامۆستا ژیر . ھیواخوازم  

کسانیی کوردو  ئاوات برزەکی مامۆستا، سربخۆیی کوردستان و ئازادی و یه
ویستماندا ،وەک دوا  رتاپای نیشتمانی خۆشه ر سه سه شکانوەی ئای کوردستان به

 ئارامی گیشتن ،ب ئامادەگی مامۆستا بن دی.منزگای ب
دواجار،بختوەردەبم بم کارە،ل پرۆژەی (( پرسیارەکان ھشتا تینووی وەرامن))  و 

دا،  توانیبتم مۆیکی دیک بخم  زموونه ب سرکردنوەی ئم کسایتیی پئه
 سر خرمانی رۆشنبیریی نتوەیی و کتبخانی کوردیی.

 
 برلین  ٢٠/١٢/٢٠١٣برزنجیی          ھۆ
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وەک باس دەکن بیرۆکی دامزراندنی کاژیک :  رزنجی ۆ به ھه -1

سرەتا الی تۆوە بوو و ل دوکانکی بشیر موشیر و پاشان لگڵ 
دواجار لمای مامۆستا ھردی  مامۆستا جمال نبزدا باست کردوە.

وە و یی ئازادی و ژیانزر يتـييك<< کۆماند. کورد>>کاژیکتان دام
وەنوەک بۆمان دەگ، 

ناوەکش ھر 
پشنیاری تۆ بووە. 
سرچاوەی ئم ھموو 
بیرکردنوەی ل کووە 

دەقورۆڵ و  ؟ھ
نخشی تۆ لم 

بوو؟  یھاوکشیدا چ
رۆک یا  ک سه

م  یا  که رپرسی یه به
سکرتری گشتیبوو؟ 
ئایا کاژیک ھیچ 

 ؟ ستوه کی به یه کۆنگره
یی  وه ته زراندنی پارتکی نه ی دامه راستیدا بیرۆکه کامیل ژیر: له  -

پارتی   ر به من سه  مک که رده بۆسه  وه ڕته گه ، ئه  وه الی منه کوردی له
کرۆکی شیوعتی   ی له وه بئه )1958-1948کۆمۆنستی عیراقیبووم(

تی  وه بوونی دهیدای دروس ر شه ش من ھه مه رده و سه یشتبتم . ئه گه
و  کانی ئه رکخستنه  دا چوومه سایه14نی  مه ته و له کوردیبووم . من که

! کاتکیش  مۆسکۆیه  خۆیی کوردستان له ربه زانی کلیلی سه وامئه ، وه پارته
بۆچی   وه کرده ئه، من بیرم نیه وه ته یانوت کورد نه کان ئه کۆمۆمسته  که
! من  نیه وه ته کانی ستالین نه رجه پی مه ت بهیانو ؟ ئه!ب نه وه ته ب نه ئه
بووم زیاتربیرم  ترئه وره تا گه  ورده ویش واب.. ئیتر ورده موت جابائه ئه
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 روو. وته که  و پارته کانی ئه سته دا ده1958  تاله،   وه کرده ئه
ت کۆمۆنستی و  بابه کانیان، کتبکی زۆریش له وه کرده له  دا،جگه وساه له

ی من خۆم  وه ئه یربار سه  وه ئه وه . بازاره  وته کۆمۆنستی کهدژی 
یی، خای  وه ته المی ھۆنیاری نه ییبووم ، شخ سه وه ته کی نه یه ماه بنه له

دینی  و فازیل نیزامه یی مامم وه ته وریی ھۆنیاری نه باوکم و ا ب  ھه
و  وه زیاترکرایهمنیش ئاسۆی بیرم  ، بووتر وره خۆم گه نگساز برای له رھه فه

زی  گه  ر به ھه موکراتی کوردستانیشھنا. پارتی دی  و پارته وازم له
  شیان پکرا له که تییه رکردایه سه پوا، مارکستی جاوی کوردیان ئه

زیاتر   کرا، بۆیه ی کورد ئه وه ی تواندنه شه ره ھه  وه غدادیشه به شیوعی ، له
                                                . ر سه وته یی کوردیم که هو ته زراندنی پارتکی نه خولیای دامه

  بوغرب،  ئه  کی سیاسیبووم له یه ، کات دوورخراوه وه ته1957 له
شیر  ی مامۆستا به که ھاتوچۆی دوکانه غداد و  چووم بۆ به ئه  وه دزییه به

کم مامۆستا  ره ھاوگه برای ھاوشارو وێ زیاتر به کردو له موشیریشم ئه
پارتکی زراندنی  پویستیی دامهی  ز ئاشنابووم و بیرۆکه به مال نه جه
ییم دنیابوو، راستگۆ ی له وه ویش دوایئه دا باسکرد. ئه گه ییم له وه ته نه

 ندی یوه توانی په ئه ، یه یان ھه مان بیرۆکه ندێ ھه هسلمانیش ھ وتی له
کرد.  وه ردییه مامۆستا ھه  ندیم به یوه هتا پ ره ی. . سه بکه  وه وانیشه به
کۆمۆنست ناسراوی!!  گتم، وتی تۆبه ر کانی لوه قسه  وه رسوڕمانه سه هب

. ئنجا   وه وییه ی ره که ، گومانه وه مووشتکم بۆڕوونکرده ی ھه وه دوایئه
  ندیمان به یوه په  وه پيکه  کردو وه ق عارفه مامۆستا فایه  ندیم به یوه په

مین و ئیحسان  لی ئه یدوون عه ره رو فه وھه بدو جه تایان عهمامۆس
ی  سته م من بۆ ده ڕزیتریش ھنرا، به ندێ به ناوی ھه. کرد  وه فوئاده

دوای  ،ردی مای مامۆستا ھه دوایی له کردن.  سندم نه ر په زرنه دامه
 اریدا بری14/4/1959  له سند کردو مان په که ند دانیشتنک، بیرۆکه چه

  کیتردا له یه وه ھاتنه  ییماندا. له وه ته رکخراوکی نه زراندنی دامه
ردی  مای ھه ر له ز، ھه به مامۆستا نه  گه ڵ بۆ سلمانی له  وه غداده به

 نجامدا . یترمان ئه وه ک کۆبوونه یه زنجیره
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تی ک و یه وه ی ئازادی وژیانه ه ، زۆر ناو وترا . من کۆمه وه ی ناوه باره له
جیاتی ھاوڕێ یا  ی ھاوبیر له ھا وشه روه ھه کورد (کاژیک)م پشنیارکرد،

وی  و په رنامه و به کاژیکنامه  وه دوایئه سندکران. ردوکیان  په ڤاڵ، ھه ھه
و  ک و کۆیهرکو که سلمانی و کانی هلق   وه ره به ئنجا له سی.ناوخۆمان نوو

تی و  رکردایه ندیی نوان سه یوه ی په زران، لیژنه دامه وروپا غداد و ئه به
یابوو  ناوی قه  که  وه ی کوردکی باکووره رگه  له کانمان بنیاتنا . لقه

غداد، داوامانلکرد  به کرد له شیرموشیری ئه ی به که وکانهوھاتوچۆی د
ی ، ھیچ  وه ڕانه م دوای گه زراندنی لقی باکوور ، به کاربکا بۆ دامه

ال لقی  واد مه هھیوابووین ھاوبیرمان د. ج بهزانی.  سۆراخکیمان نه
کو  ، بهبۆ رۆژئاوا  وه ڕته وت بگه که م بۆینه زرن، به رۆژئاوا دامه

  زراند که وروپا دامه ئه  ی نیشتمانیی کوردستانی له کۆنگره 1985سای 
ڵ  گه تیمان له تیش ، دۆستایه ری کاژیکبوو. بۆ رۆژھه واوکه ویش ته ئه

کاژیک   واوی به ڕی ته یداکردو باوه د تۆفیق په حمه ری ناسراو ئه هتکۆش
بوو کاری  ئه نهی سکرتری حیزبی دیموکراتبوو،  وه رئه به م له ھنا، به

سپاندنی  ودان بۆ چه ھه  وته وخۆ که وخۆ بۆ کاژیک بکات ، ناراسته راسته
 کیدا. ناو حیزبه کانی کاژیک له بیرۆکه

    چیبوو؟   یه ه و کۆمه ئه کانی یهدا پداویستی کاته و ۆ: له ھه -2  
کی بچووکبوو. من  یه ، چاپخانه یه ه و کۆمه پداویستیی ئهتا ره سهژیر:   -

ھۆی  ریبووم و به رنووسه سه  ھۆی چاپکردنی گۆڤاری ھیوا که غدا ، به به  له
کان  خانهڵ چاپ گه تیم له ، دۆستایه وه می خۆمه رھه ندێ به چاپکردنی ھه

یانی  مو به توانرا شتی که ئه  ندێ ئامری چاپم لکین که بوو . ھه ھه
حمودی حاجی  ی خۆم دامنا تا برای ھاوبیرمان مه که ماه پچاپبکرێ . له

  وه سلمانییه  ، له ماوه یاد نه یم له که ناوه  ڵ ھاوبیرکیتر که گه ئابالخی له
سلمانی   وه  یانیانه گه  ردانه ومه  وه  نهیا که ژری جبه  ستیان به ھاتن و به

ی  ئابوونه  مان به وه بوو، ئه م ھه کی که یه پاره  پویستیمان به  وه له ! جگه
ی پشووت  که می کۆتایی پرسیاره بۆ وه د.              کر ندامان دابینئه ئه

و  ئهتیبووم .  رکردایه رو سه زرنه ی دامه سته ندامی ده ر ئه ، من ھه
 سکرتریم یا  که رپرسی یه بهرۆک یا  سه ھیچ قۆناغکدا  له ش یه ه کۆمه
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بارودۆخیش  .  ڕوه مانبرد به ڵ ئه کۆمه تی به رکردایه سه  بوو، به نه گشتیی
کانی  ندامه ئه ستین. ک ببه یه ی ھیچ کۆنگره وه بوو بۆئه بارنه له
د  حمه ر ئه زرنه ی دامه سته تا ده ره لفوب : سه پی ئه تیش، به رکردایه سه
ق عارف،  ،فایهر وھه بدو جه ز،عه به مال نه ردی،ئیحسان فوئاد، جه ھه
لی  بوونی پارتی گه مین و کامیل ژیر بوون. دوای تکه لی ئه یدون عه ره فه

ندامی  ئه  رسین بوونه د ھه مه زیزو محه د عه مه کوردیش، محه
ریم عارفیش  بدولکه عه  وه ییه شاوه لوهھۆی چاالکی و   تی. به رکردایه سه

  تی.  رکردایه ندامی سه ئه  کرایه
دامزرنرانی کاژیک< ب دەستبژر و  : ب ھق دەکرت، ۆ ـ ھه  3 

انن>. گدابنر نوبژاردەی بھتم بابڕ ئمکانی لوە و باس، 
ی ئم  هشتن و  گردبوونویەھندن.  ئایا بیکگڕجۆراوجۆر و فرە

دەستی لدەوری یکتر و بیاری دامزراندنی کاژیک ،رکوت یاخود 
 پشوەخت زانیاری تواوتان لسر یکتر ھبووە؟

ی  بوو. ئه کدی ھه ر یه سه م یا زۆر، زانیاریمان له بگومان ،که :ژیر  -   
  م؟ ئمه که سند نه ندکیان په سندو ھه ندکیان په چی وایکرد من ھه

  به ره وازی عه چ ، بانگه کبووین . بیرمان نه کی شارکی بچوو موو خه ھه
کان بۆناو  تی شیوعیه مه ی کوردو ھه وه کان بۆ تواندنه شۆڤنیه

مان  که ر کاره سه ی له وه ربوون بۆئه تی پارتی، دوو ھانده رکردایه سه
 بوو. ھهیی  وه ته ککمان پاشخانکی نه ر یه ھه  وه له پداگربین. جگه

  وه ه1956سای  : له نووسینکیدا ئه  ک له وه ، ز به مامۆستا نه  بۆنموونه
و  ر له ، ھه  وه ردی کردۆته یی کو وه ته پویستیی رکخراوکی نه  بیری له

کی  یه وه نگدانه ده  کرادی نووسیبوو که لئه ی کفاح ئه شدا نامیلکه ساه
موومان وا زوو  ، ھه  وه ھزرییه  خانهو پاش ھۆی ئه به  بوو. بۆیه زۆری ھه

 پکھاتین .  که ر کاره سه له
 وەک کاژیک دەتانویست چی بکن و بۆتان جبج نبوو، ۆ: ھه ـ 4    

 یان نتانکرد و ئستا لی پژیوانن؟
  له  م پرسیاره می ئه ین. وه مانویست زۆرشت بکه ژیر: ئه -     

کورتی ئامانجمان  به . یه درژی ھه دا بهبیاتی کاژیک ده و ئه کاژیکنامه



7 
 

ان و ری کوردست رتاسه خۆیی سه ربه ئازادیی کوردو رزگاری و سه
کو  بوو، به یی نه کاژیک رکخراوکی ناوچه،سپاندنی رژمی کاژیکیبوو چه

  شیمانین: ئمه ی لی په وه هئکانی کوردستانبوو.  شه موو به بۆ ھه
  وه ئه  چونکه  . بوو وابوایه ئه گرت! نه رئه ممان وهندا ئه  وه رجکی زۆره مه به

 ب! ری فراوانمان نه ماوه کی جه یه ی بنکه وه ھۆی ئه  بوه
ئو شوازە زۆر تایبتییی کارکردنی کاژیک ب نھنی و  ۆ: ھه ـ  5  

چ  ھبژاردنی الینگر و ھاوبیر بو پودانگ سختی داتان نابوو،
  ھنووکدا پ بخشیون؟پند و ئزموونکی ل

کانی  ره داگیرکه  رژمه . ناچاریبوو ی کاژیک، که نھنییه  ژیر: شوازه -   
ندێ مافی رۆشنبیری ،  ک یا ھه ر داواکردنی ئۆتۆنۆمییه سه کوردستان له

خۆیی چۆن!؟ دوو ھاوبیری  ربه ر سه سه ی له ئه دا! ئه  سداره  کوردیان له
نیا  دا ته سداره ت)یان له رو مامۆستا عیزه ساح ھتله  مه (حه ئمه

و  ی ئه نده وه عی و پارتیش ئه کاژیکین! شیو  ی وتبویان ئمه وه رئه سه له
الوازبوونی  ،دا کردنی ئمه شه گه  له  کردین! چونکه تییان ئه دژایه  رژمانه

  مهئ  کردین که دژ ئه یان له وه ی ئه نده پروپاگه  میشه بینی! ھه خۆیان ئه
وا  ناره  بردین! به ناویانئه  کوردکوژه  ریکاو ئرانین! به مه پیاوی ئه

ستۆی کاژیک!  ئه  کانیان خسته شتنی شیوعیه کانی کانی ماسی و کو تاوانه
وت  یانئه ئمه ی به وانه بین. ئه وی بژی ئه ئه وترێ: ک ئه وه

ن ی کوردیانج زار گه ھه 4ی  نزیکه ڕی ناوخۆدا شه ،خۆیان له کوردکوژه
رنجک،  ک سه دا وه ( لره  رچوو!؟ ده کتری کوشت! ک کوردکوژه یه له
کان،  کان و پارتییه شیوعیه  ستمان له به دا، مه م گفتوگۆیه ـم: له ئه
 ک ئستا ) ، نه ی پشووه ده کانی سه سته نجاکان و شه ی په وانه ئه
ی  که نجامه ئه  که  خته سه  و پوانه نگر به رگرتنی ھاوبیرو الیه وه  

کان  خته سه  وکیدی، پوانه بۆ ھه  ی فرکردووین که وه بوو، ئه باشنه
ب ناپاکیی  وه نیا ئه کان(قواعد) ته تیب، بۆ بنکه رایه نیا بۆ رابه ته

 کردب. نه نیشتمانیی
کانی  نجه سنووری په ندامانی کاژیک له ی ئه وترێ ژماره ۆ: ئه ھه 6 

 !؟ ستابوه  ده
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ر وابووب بۆچی  گه . جائه کانی کاژیکه یاره ی نه قسه  وه ژیر: ئه - 
 کاژیک تۆقیبوون؟ له

  ھاته  وه ره زرنه ی دامه سته ی ده که ندامه وت ئه حه تا له ره کاژیک سه
ردوو ھاوبیر  ھه ،لی کورد نی پارتی گه وبوو تکه  دوایی به یدان. مه

ندامی  ئه  بوونه ،رسین هدی ھ مه زیزو شخ محه دی عه مه محه
ری  به ڕوه به ریم عارف بدولکه عه تی. پاشتر ھاوبیر رکردایه سه

تی و  رکردایه ندامی سه ئه  کرایه ،ر و پارزه ی گشتیی سلمانی کتبخانه
 تی و لقی سلمانیدا. رکردایه نوان سه ندی له یوه ی په ندامی لیژنه ئه
ماون.  یادنه  کان له ندامه موو ئه ناوی ھه و ڕیوه کی زۆر تپه یه ئستا ماوه  

داوام   نامه  مزانین، به ئه ی خۆم وانه له  ، جگه م گفتوگۆیه پش ئه
ناوی ھاوبیرانی کاژیک و   وه ی خۆیهک ال ریه ھه ،ندێ ھاوبیرکرد ھه له
  وه سوپاسه بۆبنرن، به الوان و قوتابیانم :یی وه ته ردوو رکخراوی نه ھه
ش  یشتن. وامنیش پشکه وانیشدا مابوون گه بیری ئه ی له و ناوانه نه
 لفوب : کانی ئه پی پیته  م به که ڕزتانی ئه به
 چاالکوانی سیاسی – ندی فه مین ئه د ئه حمه ئه  

 قیب د نه حمه ئه –ئوف  د ره حمه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه د ساح ئه حمه ئه  
 تکار اسهھۆنیارو سی –الم  د سه حمه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –یی  مه د شه حمه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –بدو  د عه حمه ئه  
   چاالکوانی سیاسی –نا  د قادر به حمه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –د  مه د محه حمه ئه  
 مامۆستا -ردی د ھه حمه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –ر برزو  نوه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –تانی  چه ره ر عارف قه نوه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –جار  لی نه ر عه نوه ئه  
 ھید شه – ر فسه ئه -جید سوتان ر مه نوه ئه  
 چاالکوانی سیاسی –الل  ئومد جه  
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 جاالکوانی سیاسی  -باس  ئومد عه  
 چاالکوانی سیاسی -سوڵ   ئیبراھیم ره  
 ھید شه –ئیحسان سدیق   
 د. ئیحسان -ئادریم فو بدولکه ئیحسان عه  
 چاالکوانی سیاسی –ش  ریم ره ئیسماعیل که  
 چاالکوانی سیاسی –ئیسماعیل گوبار   
 چاالکوانی سیاسی –د  مه ئیسماعیل محه  
 چاالکوانی سیاسی –ریب  ر شخ غه بابا تایه  
 نا ی بهد مه بایزی شخ محه -د مه بایز محه  
 سیچاالکوانی سیا –د قازی  حمه ختیار ئه به  
 چاالکوانی سیاسی –ختیار ئیبراھیم  به  
 چاالکوانی سیاسی –د  سعه ختیار حامید ئه به  
 چاالکوانی سیاسی –لی  ختیار وه به  
 چاالکوانی سیاسی –د سابیر  مه رزان محه به  
 ال خالید کری حاجی مه به –کر خالید  به  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه کر حاجی ئه به  
 چاالکوانی سیاسی – کری خانم به  
 چاالکوانی سیاسی –الو  کر قادر حه به  
 چاالکوانی سیاسی - ریم  د که مه کر محه به  
  چاالکوانی سیاسی –ولود  د مه مه کر محه به  
 چاالکوانی سیاسی –ال قادر  کری مه به  
 چاالکوانی سیاسی –جی  ال مه کری مه به  
 چاالکوانی سیاسی -ن زاگرۆز ھمه به  
 چاالکوانی سیاسی –ریم  برایمی حاجی که  
  ریشه -لی عه  مه برایم حه  
 دی قازی حمه ندازیار، کوڕی مامۆستا ئه  ئیبراھیم_ ئه  بروسکه  
 چاالکوانی سیاسی –زیز  رزان عه به  
          چاالکوانی سیاسی –مین  د ئه مه بستون محه  
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  رو چاودری سیاسی نووسه -مین پشکۆ ئه  
 حاجی پیرۆز –پیرۆز خان   
 چاالکوانی سیاسی –ر  تالیب تایه  
 چاالکوانی سیاسی-تی ماوه –مین  ئه مه ر حه تایه  
 چاالکوانی سیاسی –ت  ر شخ عیزه تایه  
 چاالکوانی سیاسی –د موراد  مه ر محه تایه  
 انی سیاسی چاالکو -عید سه  مه ھا حه ته  
 االکوانی سیاسیچ –زیز  د ساح عه مه ھا محه ته  
 ھید شه -چاالکوانی سیاسی -گ تۆفیق نوری به  
 چاالکوانی سیاسی -زا مامۆستا جه  -زا   جه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه مال سابیر ئه جه  
 ز به د. نه -ز به مال نه جه  
 چاالکوانی سیاسی –مال نوری  جه  
 مامۆستا -لی  مال عه جه  
 ش هر  ماله جه -فور مال غه جه  
 چاالکوانی سیاسی –مال قادر  جه  
 چاالکوانی سیاسی –راج  مالی سه جه  
 چاالکوانی سیاسی –ئابخی   مه زا حه جه  
 چاالکوانی سیاسی -  د شانه حمه شید ئه زا ره جه  
 عراقی –حمود  میل مه جه  
 اللی بازرگان شخ جه –ردی  زه رده الل به جه  

                             ھید شه – لۆش که -ین الل حاجی حسه جه  
 روش قادر اللی ده جه -الل قادر  جه  
 چاالکوانی سیاسی –پانچی  د قه مه الل محه جه  
 چاالکوانی سیاسی –فور  عید غه مال سه جه  
 ھۆنیار –مال شارباژری  جه  
 چاالکوانی سیاسی –زیز  مال عه جه  
 ی سیاسیچاالکوان –لی قادر  مال عه جه  
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 چاالکوانی سیاسی –مال کونجرینی  جه  
 چاالکوانی سیاسی –فا  مال مسته  جه  
 چاالکوانی سیاسی –مال نوری  جه  
 چاالکوانی سیاسی  –ردۆخی  میل مه جه  
 رۆژئاوای کوردستان -واد د. جه –ال  واد مه جه  
 و جاودری سیاسی ر نووسه -ر جیھان عومه  
 چاالکوانی سیاسی –حامیدی حاجی غالی   
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه حسن ئه  
 د. حسن -زیز د عه مه حسن محه  
 ھید شه -بات ھزی خه  رلق له سه -مین گوچین ئه  مه حه  
 ند رمه رو ھونه نووسه –س  ره شید ھه ره  مه حه  
 چاالکوانی سیاسی –سدیق ناشاد   مه حه  
 اسیچاالکوانی سی –عید جاف  سه  مه حه  
 ندام مئه که –د  حمه لی ئه عه  مه حه  
 چاالکوانی سیاسی -موراد  مه لی حه عه  مه حه  
 مامۆستا -ج ره لی فه عه  مه حه  
 ندازیار ئه –ریب  غه  مه حه  
 ندازیار ئه -قادر  مه حه  
 چاالکوانی سیاسی –یادگار   مه حه  
 ھید شه  -  خه  خوله  
 ارندازی ئه –و جاف  سره خه  
 چاالکوانی سیاسی - ن یاره سه دارا حه  
 چاالکوانی سیاسی –بدولقادر  دارا عه  
 چاالکوانی سیاسی –مین  د ئه مه دارا محه  
 کۆیی  -زیاد   ر کاکه دالوه  
 ھید شه  -ریوانی  دشاد مه  
  دلر یاره –شید  دلر ره  
 ست  ربه ئامۆزای د. سه -شید رزگار ره  
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 چاالکوانی سیاسی –لی  رزگار وه  
 ھید شه  -حمود  حیم حاجی مه ره  
 چاالکوانی ستاسی –فور  حیم غه ره  
 چاالکوانی سیاسی –گ  فیق نوری به ره  
 چاالکوانی سیاسی  -کۆیی   مه زاھیر حه  
 چاالکوانی سیاسی –سم   زاھیره  
 چاالکوانی سیاسی –لی  زاھیر عه  
 چاالکوانی سیاسی –ب خان  ینه زه  
 چاالکوانی سیاسی –خان   ساجیده  
 چاالکوانی سیاسی –ج  ره ساح فه  
 چاالکوانی سیاسی –سدیق تۆفیق   
 چاالکوانی سیاسی –تاح  د فه مه سدیق محه  
 چاالکوانی سیاسی –ساب  سلمانی قه  
 لی د. کوردۆ عه -د مه ت محه روه سه  
 چآالکوانی سیاسی –د  مه ر محه روه سه  
 ھید شه -چایچی -ر وھه گهعید  سه  
 چاالکوانی سیاسی –الم  الح سه سه  
 چاالکوانی سیاسی –مال  سیروان جه  
 چاالکوانی سیاسی-باس ال عه عید مه سیروان سه  
 چاالکوانی سیاسی –حمود  ریف مه شه  
 ھید شه – مامۆستا –ولود  ریف مه هش  
 رگ مه نهجوا -ر رمانبه فه -حمان بدولره زیز عه ماڵ عه شه  
 ھید شه –تی حاجی موشیر  وکه شه  
 ھیدکرا یوان شه قه  له –ھید بستون  شه  
 ھیدکرا شه الن خه مامه  له  –ھید بستون  شه  
 ھیدکرا الن شه خه  مامه  له –ھید فارس  شه  
 رکوکی که  -مامۆستا شرزاد – فاتیح  شرزاد  
 ر رمانبه فه -س شرکۆ بکه  
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 ر رمانبه فه -ژار شرکۆ ھه  
 سوور  عارفه - د حمه عارف ئه  
 ر موالزم عومه -بدو ر عه عومه   
 بدو د. عه -بدو ئاگرین عه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه بدو ئه عه  
 چاالکوانی سیاسی –مین  کر ئه بدو به عه  
 بدو د . عه  -شو  بدو په عه  
 مامۆستا -بدو کۆرناڵ  عه  
 ر رمانبه فه -ر وھه دو جهب عه  
 چاالکوانی سیاسی –حمود  بدو مه عه  
 چاالکوانی سیاسی –عید  بدول سه عه  
 چاالکوانی سیاسی –ردار  بدو سه عه  
  ر پارزه -ریم عارف بدولکه عه  
 چاالکوانی سیاسی –بۆر   مه بدولواحید حه عه  
 چاالکوانی سیاسی –ی فارس  به عه  
 ر پارزه –د موراد  مه تا محه عه  
 چاالکوانی سیاسی –دنانی حاجی پیرۆز  عه  
 چاالکوانی سیاسی  -تروشی  زیز ئه عه  
 چاالکوانی سیاسی –بدو  د عه حمه زیز ئه عه  
   چاالکوانی سیاسی –ریم  زیز حاجی که عه  
 چاالکوانی سیاسی  –زا  زیز ره عه  
 ر فسه ئه -فیق زیز شه عه  
 ماڵ باوکی شه –حمان  بدولره هزیز ع عه  
 چاالکوانی سیاسی –تحو  زیز فه عه  
 چاالکوانی سیاسی –تیو  زیز قادر ھه عه  
 چاالکوانی سیاسی –ریم  زیز میرزا که عه  
  یچاودری سیاس –گی جاف  لی به عه  
 ست ربه د. سه –لی تۆفیق  عه  
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 چاالکوانی سیاسی –موش  لی حه عه  
 چاالکوانی سیاسی –شید  لی ره عه  
 مامۆستا –لی سوور  عه  
 چاالکوانی سیاسی –ردار  لی سه عه  
 چاالکوانی سیاسی –عید  ید سه لی سه عه  
 چاالکوانی سیاسی –یزو  لی فه عه  
 چاالکوانی سیاسی –لی ماردین  عه  
 چاالکوانی سیاسی  -  لی مامه عه  
 سیچاالکوانی سیا –د  حمه د ئه مه لی محه عه  
 چاالکوانی سیاسی –د نوری  مه لی محه عه  
 ھید شه –ڵ  شخه لی مه عه  
 چاالکوانی سیاسی  –د  حمه عوسمان ئه  
 فاف خه –عوسمان حاجی ساح   
 ر برای موالزم عومه -بدو عوسمان حاجی عه  
 مامۆستا -شید عوسمان ره  
 چاالکوانی سیاسی –زیز  عه  مه عوسمان حه  
 چاالکوانی سیاسی –برانی  قهر عوسمان سه  
 چاالکوانی سیاسی –لی  عوسمان عه  
 چاالکوانی سیاسی –ج دارۆغا  ره عوسمان فه  
 چاالکوانی سیاسی –ال قادر  سمانی مه عو  
 نا ی بهد مه عوسمانی شخ محه -د مه عوسمان محه  
 ھید مامۆستا یاسین برای شه –د ساح  مه عوسمان محه  
 چاالکوانی سیاسی –ل ر ئیسماعی عومه  
 چاالکوانی سیاسی –ر حاجی قادر  عومه  
 چاالکوانی بسیاسی -  مه ری حه عومه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه ر سابیر ئه عومه  
 ھید شه  – نسور ری ساح مه عومه  
 چاالکوانی سیاسی -یی مه  ر شه عومه  
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 چاالکوانی سیاسی –ت  ر عیزه عومه  
 چاالکوانی سیاسی –ریم  ر که عومه  
 چاالکوانی سیاسی –ج  ره د فه مه محهر  عومه  
 چاالکوانی سیاسی -  ر مینه عومه  
 ھید شه – مامۆستا -سوور  ته عزه -شید  ت ره عیزه  
 چاالکوانی سیاسی –حیم  ال ره ت مه عیزه  
 تکار سیاسه –ر تۆڤی  نوه غاندی ئه  
 چاالکوانی سیاسی -  ریب پیره غه  
 مامۆستا -مین فور ئه غه  
 چاالکوانی سیاسی –شید  ق ره فاروق فه  
 راج سه -مین د ئه مه  فازیل محه  
 چآالکوانی سیاسی –د تۆفیق  مه فازیل محه  
 ندی قشبه نه –ال تۆفیق  فازیل مه  
 مامۆستا -ق عارف فایه  
 ق د. فایه –ق گوپی  فایه  
 چاالکوانی سیاسی -زاق بدولره تاح عه فه  
 دارۆغا -ج  ره تاح فه فه  
  ھید شه – تاح ئاغا فه –مین  د ئه مه تاح محه فه  
 ر رمانبه فه -گ تاح نوری به فه  
 چاالکوانی سیاسی –ج ساح  ره فه  
 زان _ چاالکوانی سیاسی مه حیم ره ج ره ره فه  
 ھید شه –فاف  رھاد خه فه  
 مامۆستا –رھاد سدیق( سمکۆ)  فه  
 چاالکوانی سیاسی  -دوب فوئاد عه  
 ھاد ر د. فه -د حمه رھاد ئه فه  
 تکار سیاسه  -مید بدولحه رھاد عه فه  
 رکوکی که -چاودری سیاسی -بدولقادر رھاد عه فه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه یدون ئه ره فه  
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 .0چاالکوانی سیاسی –ئوف  یدون ره ره فه  
 مامۆستا -مین لی ئه یدون عه  ره فه  
 چاالکوانی سیاسی -شید  ق ره یدون فه ره فه  

 چاالکوانی سیاسی –د  مه یدون محه ره فه  
 چاالکوانی سیاسی –ن  سه قادر حاجی حه  
 تکار سیاسه –لی  قادر حاجی عه  
 چاالکوانی سیاسی –د  مه قادر شخ محه  
 ستا قادر  وه -ر قادر عومه  
 ر کته ئه –فا  قادر مسته  
 ھید شه  -ش  م رهربانی ماقو  
 ر پارزه -کامیل ژیر  
 چاالکوانی سیاسی –فیق  کامیل شه  
 راج سه –مین  د ئه مه کامیل محه  
 ھید شه – ریم موالزم که -الم ریم سه که  
 مامۆستا -ن  سه ریم شخ حه که  
 مامۆستا –ر  ریم عومه که  
 چاالکوانی سیاسی –جید  ریم مه که  
 یات ریمی خه خ کهش –حمود  ریم مه که  
 چاودری سیاسی -ریم لھۆنی که  
 چاالکوانی سیاسی  -د  مه ریم محه که  
 چاالکوانی سیاسی –ر  ستا عومه ریمی وه که  
 ھید شه –چاالکوانی سیاسی  –کۆفان   
 مال د. که -د حمه مال ئه که  
 چاالکوانی سیاسی –ن  سه د حه حمه مال ئه که  
 چاالکوانی سیاسی –جید  مال شخ مه که  
 نووس رۆژنامه -مال موختار مال جه که  
 چاالکوانی سیاسی –شید  ر ره مال تایه که  
 مال موختار خاۆزای که -عوسمان دایی  مال که  
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 چاالکوانی سياسی –بدو� محێدين  عهمال  که  
 مال د.که -لی مال عه که  
 مامۆستا –د عارف  مه مال محه که  
 چاالکوانی سیاسی –ف عرو مال مه که  
 چاالکوانی سیاسی –مال عارف  که  
 چاالکوانی سیاسی –تاح  مال فه که  
 چاالکوانی سیاسی  -مال ھاواری  که  
 چاالکوانی سیاسی –ساب  سووری قه  گورونی سابیره  
 چاالکوانی سیاسی –ر  ردون عومه گه  
 رگ مه تیفی جوانه له -لی تیف عه له  
 ندرین ب. ھه -اخید ره تیف قه له  
 چاالکوانی سیاسی –مین  د ئه مه ماھر محه  
 چاالکوانی سیاسی    –زا قادر  د جه مه محه  
 ھید شه -د مه موالزم محه -ید حمه ئه ید مه محه  
  که ره جگه ی کارگه  ر له رمانبه فه –دی  حمه دی ئه مه محه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه د حاجی شخ ئه مه محه  
 ھید شه –موالزم  –رۆیی  د حاجی مه مه محه  
 ند ھۆشمه –د ساح  مه محه  
 ھید شه -امامۆست -ر ھیتلهج  ره فهد ساح  مه محه  
 ھید شه –موالزم  -وقی د شه مه محه  
 چاالکوانی سیاسی -ن سه شید حه د ره مه محه  
 چاالکوانی سیاسی –د شیرین  مه محه  
 نی سیاسیچاالکوا –ر  د عومه مه محه  
 د مه د. محه –تاح  بدولفه د عه مه محه  
 تکار سیاسه -  مه حه  خاه -زیز د عه مه محه  
 ھمن –ریم  د که مه محه  
 چاالکوانی سیاسی –ج دارۆغایی  ره د فه مه محه  
 فا ئازاد مسته -فا د مسته مه محه  
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 چاالکوانی سیاسی –تحو  د فه مه محه  
 چاالکوانی سیاسی  –د محدین  مه محه  
 ر رمانبه فه -جید د مه مه محه  
 چاالکوانی سیاسی –ر  ال عومه د مه مه محه  
 چآالکوانی سیاسی –ولود  د مه مه محه  
 ھید شه  -رسین  د ھه مه محه  
 ندازیار ئه -مژد تاھیر  
 چاالکوانی سیاسی -  وره گه  فا بابه مسته  
 ندازیار ئه -فا سلمان مسته  
 چاالکوانی سیاسی -  فا مینه همست  
 ئابالخی –مود حاجی ح مه  
 چاالکوانی سیاسی –رامان  حمود خه مه  
 چاالکوانی سیاسی –د  مه حمود شخ محه مه  
 چاالکوانی سیاسی –یاڵ  الی خه مه  
 چاالکوانی سیاسی –ق  زن عوسمان فایه مه  
 ر فسه ئه -فید حه ریم نسوور شخ که مه  
 ھدی کاشی ستا مه وه –دی ھ مه  
 چاالکوانی سیاسی –لی  ال عه ھدی مه مه  
 نسور مهشخ برای  -فید ریم حه ناسر شخ که  
 ھید شه -بات جگری ئامر ھزی خه -لی هع  مه نوری حه  
 چاالکوانی سیاسی –نوری شخ ئیسماعیل   
 چاالکوانی سیاسی –بدو  نوری عه  
 چاالکوانی سیاسی  -نوری قادر   
 مامۆستا -ریم نوری که  
 چاالکوانی سیاسی –نوری نامیق   
 چاالکوانی سیاسی  -زیز  ز عه به نه  
 چاالکوانی سیاسی –ن  سه حهدین  جمه نه  
 چاالکوانی سیاسی –د  حمه دین ئه سره نه  
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 چاالکوانی سیاسی –لی  ال عه ورۆز مه نه  
 چاالکوانی سیاسی –وزاد سابیر  نه  
  برای بروسکه –د قازی  حمه وریا ئه  
 چاالکوانی سیاسی -وریا براخاس  
 چاالکوانی سیاسی –نا  ستا ساحی به وه  
 مامۆستا ھادی –ھادی   
 ھید شه  –الو  ھاوار نوری حه  
 چاالکوانی سیاسی –فا  ھیوا مسته  
  ندازیار ئه -دین ھیوا نیزامه  
 چاالکوانی سیاسی –عید  یوسف سه  
بوون،  ندام نه ئه  بوون که رز ھه به سانکی پایه ، که زانهڕ و به له  جگه

 : وانه واداری کاژیکبوون، له م ھه به
 تی یه تی کۆمه سایه که –شیر موشیر  به  
  مژوونووس -مال  د. جه –شید  مال ره جه  
 ندازیار ئه –دین  مال نیزامه جه  
 ھید شه – ر و نووسه مژوونووس –یانی  میل رۆژبه جه  
 ر نووسه –مارف   مه ن شخ حه سه حه  
 مامۆستای کیمیا -لی د. عه –لی تۆفیق  عه  
 ت یه تیی کۆمه سایه که –لی سام ئاغا  عه  
 ر نگسازو نووسه رھه فه –دین  فازیل نیزامه  
 چاودری سیاسی –گ  قادر نوری به  
 د. کوردستان –کوردستان مووکریانی   
 ر نگساز و نووسه رھه فه –گیو مووکریانی   
 د مه شخ محه –د گونی  مه محه  
 د مه د. محه –د نوری عارف  مه محه  
ت  تایبه ، بهکانیان بیرچوون ی ناوه وانه له  وه داوای لبوردنه به    

و  ش بۆ ئه و ژمارانه دانبوون . ئه سه به که کانی شۆڕش ی  ھزه رگه پشمه
   ھنراوه ی ناویان نه وانه . سوپاس بۆ ئهبوون م نه که  ترسناکانه  رۆژه
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ک  وهین.  یان بۆبکه لکیتردا ئاماژه ھه  ن تا له ر ئاگادارمانبکه گه ئه
 :م که ، یه ڕزانه و به موو ئه ناوھنانی ھه ستمان له به مهرنجکیش:  سه
.  وهڕی په  ست تنه کانی ده نجه په له یان ن ژماره ی ئه وانه بۆ ئه  مکه وه

  هو رۆژ له  کانیان که وه ان و نهبۆ خۆی  که رییه روه ناوھنانیان، سه :م دوه
باتی  پناوی خه له  وه ترسییه مه  دا گیانی خۆیان خستۆته ترسناکانه

  کیتره ش شانازییه وه ئه :م یان. سیه که وه ته دا بۆ نه خۆییخوازانه ربه سه
و فایلی  ی، جاشتی نده ، گهک ناپاکی کی وه یه ه تا ئستا ھچ په  که
دا 1964-1962نیسا  له  ن که ندێ ناویتریش ھه . ھه . نیه عسیان به
لی کورد  پارتی گهدیموکراتی کوردستان و  رتیتی پا ردوو په ر ھه سه له
  کانی ماسی  له نکاری توندوتیژییا  وه خۆیانه کردو له رییانئهیا
 . وه پارتییه  کاژیک و نه  ی نهستلی  ینه ناخه  وانه ناوی ئه ،دا نجامئه ئه
کاژیک چ داھنان و وەرچرخانکی لبواری ھزر و روانگی ۆ:  ھه -7

 کوردایتییوە ھنای کایوە؟
ی سۆزدابوو ،  خولگه تی زیاتر له کوردایه زراندنی کاژیک، ژیر: تا دامه -

رچی  رپه به ، وه کرابوه شینه،  وه ییه وه ته دیدی نه مژووی کورد له
نیا  ته مکی ئیمپریالیزم وابوو که چه ، وه درابوه کانی مارکسیتی نه بیردۆزه

 مژووداو...ھتد برا له قۆناغک ناوئه تی به کوردایه ، وه گرته رۆژئاوا ئه
  رنجدانکی ورد له . سه وه هتکرد ره  ی و دیدوبۆچوونانه موو ئه ھه کاژیک،  

ک،  ت کاژی رتووکی کاژیکنامه، حقیقه په تی  تایبه کاژیک، به بیاتی ده ئه
داھنان و  شکی زۆر له به ی کورد،  وه گۆڤاری چرای کوردستان و گۆڤاری نه

 ن، ده تی پیشانئه ی کوردایه کانی بواری ھزرو روانگه رخانه رچه وه
س  مووکه ستی ھه ده  یشتنه گه ئه نه   ھزرییانه  مه رھه و به ئه   نده رچه ھه
ئاشکرا   به که  هم دوو نامیلک به ، وه ی کاژیکه که هتی  یهھۆی نھن به
ناو  له تیدا، ردایه بواری ھزریی کو یان له وره رخانکی گه رچه وه ،رچوون ده
 . وه کایه  کدا، ھنایه خه
  تیبوو ردایه ی کو وهاژیک: دیوانی ھۆنراتا، گزنگی خۆری ھزری ک ره سه    

 )کامیل ژیر - دوورمانه  ئامانجی نزیک و ، مانهڕ تی بیروباوه ( کوردایه
ی ک یه وه قینه م ته که یه  وه ، ئهوه زه به مال نه کی مامۆستا جه کییه پشه به
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ی  بوو. کتبخانه دانه 3000ی  که تیراژه ، ئاشکرا بیری کاژیکبوو  به
مامۆستا  وه، یان لچاپ و بالوکرده زاران دانه جار ھه 5 سنه  سیدیانیش له

، دا ) تی بیری زیندووه (کوردایه ی ناو نامیلکه راجیش جارکیتر له د سهفوئا
 .2006 - وه هکردچاپی 

الوان و رۆشنبیرانی  ناو شۆڕشکی ھزریی له  م دیوانه رۆکی ئه ناوه   
الوان و رۆشنبیرانی ناو پارتی دیموکراتی   به رپاکرد، کوردا به

ندێ شوندا  ھه  له  گاور ر سه ش جاروبار له وه. ئسته کوردستانیشه
کانی دیوانی  ی ھۆنراوه موو یا زوربه ھه  ن کانک پمئه خه

تی  ی(کوردایه نامیلکه له  و وھۆنراوانه و له ره به تیمان له کوردایه
 تی بووین. فرئ کوردایه   وه )ه و برواو رژمه وه بزووتنه

     ئامانجه، ، ڕه بیروباوه تی :کوردایه که  پیشاندراوه  وه دا ئه و دیوانه له   
 ، ڕۆژه پاشه رژمی ،  خۆییه ربه سه ، کوردستانهکانی  پارچه   ی  وه کگرتنه یه
 ئاشتیخوازییه ، تایه تاھه ھهکی  یه وه بزووتنه ، تییه مرۆڤایه ، کسانییه یه
 ،   ستیه ربه سه و ئازادی ، فیداکارییه،   شۆڕشه ، ھزه ،  وه رزییه ربه سه به
مژوودا،  له  قۆناغکنییه تی، کوردایه بۆکورد،  ختیارییه به ، شتپاکییهو ره

نیامکی  ته کوردستان ، ڕوبیره باوه و فه لسه فه ، تایه تاھه ھه کی راستییه
دی و ائاز  که  خۆیه به ر تکی کوردیی سه وه تی ده ئامانجی کوردایه ، کورده

 ربکرێ. به سته کسانی تیا ده یه
م  دا ئاساییبن،به مه رده م سه ش له ، ئه دیدو بۆچوونانه م بیرو ئه   
رخانی  رچه وه بوری و داھنان و دا، و ھۆنراوانه رۆژگاری وتنی ئه له

                                                 تیدا. بواری کوردایه لهھزریبوون 
  انبوو، ھشتا له، ئای کوردست که رگی دیوانه ک، به رییه وه ک بیره وه

ی کوردیبوو،  رپرسی ریقابه به  قا که زیز خانه مامۆستا عهبوو،  چاپخانه
،  شیر موشیرو وتی تۆ مای منت ورانکردوه دوکانی به  رم له سه  ھاته

می کوردستان  له عه  ت به که رگی دیوانه به  عیم که زه  یشتۆته گه  که واه ھه
ش  که دادگا و دیوانه  ن به ده ردوکمان ئه ه، ھر واب گه ئه !! وه رازانۆته

رۆی،   . که،کت بۆ دێنم  يه دانه ند هواوبوو چ ته  که .  وتم وانیه  کرێ! ئه غه  ده قه
م  که رگه به و که بۆ چاپخانه چوومکرێ ،  نه غه ده قه  که ی دیوانه وه بۆئه
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بۆ ئای ک  ک ھمایه ر دانا وه سه ر له ۆژکم ھهی ر م ونه گۆڕی، به
 کوردستان.

حیزبی  که ژاند تیی ھه ی)کوردایه وڕۆژه (ئهدوژمنکی  م ھۆنراوانه ئه   
  ریم که ال که دی مه مه محه کاک  رمانیاندا به فه  . بۆیهشیوعیی عراقیبوو

  وه بداته  ڕانه و بیروباوه رچی ئه رپه ک به یه نامیلکه  به
 دا وه کاکردنه ری یه شته نهژر  تی کامیل ژیر له ژرناوی(کوردایه له

و بواو  وه تی بزووتنه ناوی( کوردایه ک به یه نامیلکه ) .کاژیکیش به1960
ی  فه لسه بری فه ژر زه ریم له ال که ی مه مه ی حه که کوله  ره شته نه - رژمه

  یه م نامیلکه ئه  که  وه میدایه وه  وه شته رده ناوی زه ) به1960 تیدا کوردایه
ئنجا  ما، بازاڕدا نه مدا له کی که یه ماوه له بوو، دانه 3000 ی که راژهتی

م  . له  وه ری بنووسنه به ت له سخه ده ی به وه ئه  وتنه کی که خه
کانی کاژیک  ڕه بیروباوه ئاشکرا،  و  بهیکی فراوانتر شوه شدا به یه نامیلکه
  ش وایکرد که وه ئه . وه کییه ھزری خه  هن و خرانوخۆ پیشاندرا ناراسته

انی وادار ھه له ،تی و دیوانی کوردایه یه و نامیلکه ی ئه وه پارتی خوندنه
و دوو  پارتی، ئه ر به قوتابیانی کوردستانی سهم الوان و  بکا! به غه ده قه

گای  چون بۆ باره ئه که  هو نه کانیا ر پشتونه به کرد به یان ئه یه نامیلکه
!!  کردنه غه ده و قه ک بۆ ئه یه وه نگاربوونه ره ک به قوتابیان وهالوان و 

ناب بیانفرۆشن.  یان که سلمانیشیان راگه کانی بخانهکت  ه، ب وه له جگه
ئنجیلی   مانه شیوت: ئه یفرۆشت و ئه ر ئه دی گونی ھه مه م شخ محه به

شخ  ی هک رتووکخانه په  کمدا بۆ سلمانی، چوومه یه وه ڕانه گه .. لهکوردن!
ی شتن!؟  که  مانه و وتم جا ئه یه و دوو نامیلکه ئه  ستمدایه دو ده مه محه

  مانه ی تۆ چیت!؟ ئه وتی: ئه  وه ییه تووڕه به رپ و سه  ستایه شخ لم ھه
الی  ، تۆ کیت!؟.. دوو میوان له ده ستیان تومه وردن، داین دهئنجیلی ک

شی  . شخ باوه کامیل ژیره  وه : ئه نین و وتیان که ر پئه دانیشتبوون، ھه
                                                  مالوالی ماچکردم ... پیاکردم و ئه

مان  وه ی ئه دا ماوه ی لره وه رئه به ئستاش له                               
ھا  روه ین، ھهکانی کاژیک بدو فییه لسه ھزری و فه  نه الیه  دریژی له به  نیه

ین که  که ئه  رچاوانه م سه بۆئه  ئاماژه ، وه کردنه دووباره  بته ی نه وه بۆئه
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    کانی کاژیکیانداوه ڕه گای بیروباوه ر ده جۆرک له ک به ریه ھه  ناویاندا له
                              :                       

کامیل  - ئامانجی نزیک و دوورمانه  ڕمانه تی بیروباوه دیوانی کوردایه-1
 .  1960 -ژیر

ال  ی مه مه ی حه که کوله  ره شته نه -  و بواو رژمه وه تی بزووتنه کوردایه-2
 .1960 -شت رده زه -تیدا ی کوردایه فه لسه بری فه ژر زه ریم له که
و دوو  جارکیتر ئه 2006راج سای  ، مامۆستا فوئاد سه شیاوی وتنه  
ریم و وتارکی خۆی و  الکه دی مه مه محه ی کاک که و نامیلکه مه هھ ر هب

ناونیشانی:   ی من به کی تازهد و وتار مه ی  کاک محه وتارکی تازه
ناوی  به رتووککدا، په  له دا، ده زموونی نیو سه ئه  کانمان له پشبینییه

م بۆ  ئاماژه ی خۆمدا و وتاره یاند. له چاپگه  به  تی بیری زیندووه کوردایه
 دی.  ھاتوونوته و دوایی پشتر وتوومانه  که  ردوهمان ک و پشبینیانه ئه
 .2002 -کامیل ژیر -خۆیی ربه سه  تی و کوردایه- 3
 . 2002 -کامیل ژیر -افکار-4
 .1993 -کانی ژیر سته به ھه-5
 2008 -کامیل ژیر -ی نده تی و کۆمیدیای گه کوردایه-6
 .2010 -کامیل ژیر -تی و جوانی کوردایه-7
سمیناره  زو به مال نه د. جه – 11تا  1کانی  ژماره -م رھه کۆبه-8
 . کانیتری نووسینه کانی و گرنگه 

  وه ته نگیان داوه کانی کاژیک ره ڕه دا، تکا، بیروباوه مانه رھه و به له  
ن، ی که کانی کاژیک خۆیشی ئه ھزرییه  مه رھه بۆ به  ، ئاماژه وانه له  جگه 

 :  وانه له
  ، که ل کسانی بۆ گه دستان بۆ کورد، یهکور دروشی  به  کاژیکنامه -1

کی  یه . ئاماژه می کاژیکه که ی کاژیک و بانگی یه فه لسه فه  ک له یه کورته
. کورد  وه ییه وه ته دیدی نه ووی کورد لهژی م وه بۆ شیکردنه  کورت و خرایه

وتنی  رکه کان. ده سمانییهوتنی عو رکه هسالم. دپش ئیسالم. کورد دوای ئی
ی  وه م، بزووتنه که نگی جیھانیی یه کان. کورد دوای جه وییه فه سه
  ت به باره ندێ زانیاری سه کوردستاندا، ھه  یی کوردی، شیوعتی له وه ته نه
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تی مارکسی، باری  ئایدۆلۆجیه ) میه ئومهل ه(ئ لی گه وه ته ، نهشیوعتی
دیموکراسی،   تی، شیوعتی و وایه ته ت نه باره هرنجی ستالین س سه

کانی  وته سوکه وست و ھه الن، ھه نووسی گه تی و مافی چارهشیوع
ی کاژیک، کاژیک  فه لسه ی بیرو فه کان، پوخته و پارتییه کان، ئمه شیوعییه

ڕ، کوردو  یی کوردی، کاژیک و بۆشایی باوه وه ته ی نه وه و بزووتنه
، پویستیی بوونی  وه ی بیری کاژیکه گۆشه ھاتوو له وه ره ده هری ل بیروباوه

  م چاپی کاژیکنامه که ، یه ت. شیاوی وتنه وه کاژیک، کاژیک و ده
  وروپاوه ن لقی ئه یهال مجار له بۆ دوه1968دابوو، سای 1961سای له

) بی ره عه به می کاژیکنامه ( ، چاپی سیه هو . دوای ئه وه کرایهجاپ
  ی پزانیاریدا.     کی تازه کییه ڵ پشه گه له 1971سای

بۆ نوو   که یه وه چدانه ر مک و په وه بی) ره عه  (به ت کاژیک قیقه هح-2
پاڵ کاژیک!   تی خستبوه و تۆمه ه  ھه کۆمه  عس که سینکی به

 . وه وارک بیخونته موو خونده ھه  یه وه ی ئه شایسته   مکی گرنگه .وه
یی کوردبوو.  وه ته کتیی الوانی نه گۆڤاری چرای کوردستان. گۆڤاری یه-3

ک  یه نه خۆ. نموو ربه کوردکی سه -کگرتوو ردستانکی یه ی: کو که دروشمه
  هشک به  مه ئه . 1966شوباتی  26  ژماره   چرای کوردستان نووسنکی  له
 :  نووسینه  و له

 ر وتار سه   

 مر!! و عراقی نهتی عوسمانی  وه ده  

 وژم نووسینی: ته                           

خوڕ بۆ  به رم و سکی گهی فرم سانه وکه ش به پشکه  م نووسینه ئه  
     ڕژن : ئه مر ھه ب و عراقی دیموکراتی و نه ره تیی کوردو عه برایه

دک ن ڕۆیشت و ھه ناوچوون ئه و کزبوون و له ره وتی عوسمانی به کات ده
ستی  ربه شۆڕش سه لبانیاو سرب به ک ئه ستی وه کانی ژرده وته  له
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  ھابوو که بوایان وهدا ھشتا و کاتانه کان له به ره ، عه ندبوو خۆیان سه
ی  وه ن بۆ مانه ب بکه ره عهتی تورک و  پارزگاری برایه  پویسته

  که  وه بوونه ئه و تاقمک سته موو ده نگاری ھه ره تی ئیسالم)و به الفه (خه
میان  وه  وه ناوی دینه تی به تایبه ، به زمانیاندا بھاتایه  به  وه جیابوونه

 کردن...ھتد دژئه یان له ھا پوپاگانته و جۆره وه دانه ئه

 یی کوردبوو. وه ته کتیی قوتابیانی نه گۆڤاری یه ی کورد. وه گۆڤاری نه -4  
یی.  وه ته کی نه یه رده روه ی ، پهکی کورد وارییه ی: خونده که دروشمه
. 1966می که تشرینی یه 2سای 5  ژماره نووسینکی  ک له یه نموونه

   :  که نووسینه  شك له به

 کیه ؟  کوردکوژه  

ستیان  دا...ئستا ده تیان لئه ری و کوردایه روه ی الفی نیشتماپه وانه ئه  
کی و  ، گرتن و سزای خه رگه هکوشتنی پشم  له  کوردکوشتن...جگه  ته داوه

ھشتا   یه وه یر ئه چی سه کی... که خه  ندن له ت سه فاله رپگرتن ، که
                                             .   کی کوردکوژه نین و خه ته وه نما ئه

فیزیۆنی و  له ندین سمینارو وتارو کۆڕو گفتوگۆی ته چه   و وانه ئه  
 میدیاکاندا.   نووسینیتری ھاوبیران له و ھۆنراوه انی وو رۆژنامه

پارتییکی  کاژیک ھمیش الینگری بارزانیبووە، رێدەنووس ۆ: ھه ـ 8 
چند   یهوە. ئم ھاوکشانی بردەوام دژایتی کاژیکی کردبارز

 السنگ و نادروست و ھ بووە؟ 
باوک ،  نییمی ژیانی بارزا رده سه ، بوه نگ نه کی السه یه ژیر: ھاوکشه  - 

یزانین  مان ئهموو دووشتی جیاوازبوون. جارێ ھه بارزانی و پارتی،
  وه ڕاشه گه ، که دووربوه  وه پارتییه له1958تا1946ی  ماوه بارزانی له

رقای  غداد سه به  ر له ھه یلوول، تا نزیک شۆڕشی ئه کتی سۆڤت، یه له
ی  جھشتبوو بۆ لیژنه پارتیی بهکیبوو، ئیشوکاری  پشوازیکردنی خه
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یزانی  وه شاخ. کاتکیش به  چوه رپابوو، شۆڕشیش به که ندیی پارتی. ناوه
ی  ئواره ، وه کانه ست شیوعیه ده ئامرک به  ندی بۆته ی ناوه لیژنه  که

بی  نه قامی موته شه  گای پارتی له ر باره سه  یکوتایه ھه 30/6/1959رۆژی
کانی  بدوو شیوعیه عه  مزه و ھه  وه موشیره شیر ی به که خوار دوکانه له
  مانزانی. که وه زوو به  وه شیره ی به که دوکانه  له  ! ئمه وه ره ده رکرده ده

ر  گه ئه دا، 64  تیی بارزانی له دژایه  وته زیی پارتیش که رکه مه  لیژنه
ستی خۆیشی  ندهیتری پارتیی ب که باه ، بارزانی گرنگیی به بوایه ناچارینه

  وه وه الیئه دا. به شایرئه عه زیاتر گرنگیی به رۆژانی شۆڕشیشدا، له دا. ئه نه
  به ، وه یه که ردوو باه ھه نگبوو. ئنجا پارتیش، به ی توفه گرنگ لووله

ی الی  که ، باه بوایه ترسی بارزانینه ر له گه ئه مارکستی گۆشکرابوون،
کرد!  د زیاتر مارکستییان ئه حمه ئهی برایم  که باه له بارزانی،

کرد.  تیی کاژیکیان ئه ک دژایه کیه ی پارتی، وه که ردوو باه ھه  وه رئه به له
تیی  رکردایه ندامی سه دوو ئه  بۆیه زانی، مان ئه م راستیانه ئه  ئمه

 پاڵ بارزای .    کاژیکمان خسته
کوا   یتوە،دیسان ل برھمکانتدا وامان بۆ دەگۆ:  ھهــ   9 

جا گرواب پت  بارزانی و ئیدریسی کوڕی دژایتی کاژیکیان نکردووە.
وای بو سانایی رکخستنکانی پارتی و دەزگا ناوزڕاوەکی پاراستن 

 لخۆڕا دەیانتوانی دژایتی کس بکن؟
و  وسا، ئه تی ئه تایبه به کبوو! پارتی، یانتوانی. کبه  ئه ژیر: به  - 

 وستب.  ک ھه ک ئایدیاو یه مووی یه ھه   بوو که نه توندوتۆه  هحیزب
ممی ھزریی و  سردەمان ک وەک کاژیک کارتان دەکرد، ۆ: ھه ــ  10 

رامیاریی و جماوەریی ئوە  ل میدانکدا، پارتی کۆمنیستی عراق 
وەیان جیادەکردەوە لوانی ئن و ئجیاوازەکان کامان وان، بوو . خا

ب ھردووال کاری لسر  چی بوون؟ ئایا خای ھاوبش ل ئارادا نبوو،
 بکن؟

ر خای جیاوازبوو،  مووی ھه کو ھه کان زۆربوون، به جیاوازه  ژیر: خاه - 
ڕاستی دوو ئایدیاو دوو  ر به ک کارکردن. ھه چ وه ڕ، باوه ک بیرو چ وه

کان:  کییه ره سه  جیاوازه  خاه کدیبوون. ی یه وانه ی دژو پچه ئاڕاسته
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  ئمه ،وان عراقچی ئه یی. وه ته نه  ئمه ،یی وه ته وان نانه ئه
ئیمپریالیزم   نیا ئیمپریالیزمی رۆژئاوایان به وان ته کوردستانیخواز. ئه

مژوودا  قۆناغک  له  تییان به وان کوردایه تیش. ئه رۆژھه  ئمه ،زانی ئه
  مینه بوو که ئه  وه وانه الیئه به زیندوو.  میشه کی ھه هی بوه  به  زانی، ئمه ئه

ردوو الیان  پاراستنی ھه  وه الی ئمه به  ،قوربانی زۆرینه  بکرته
  ئمه ،بۆ تاکبوو  وه گشته  له  وه وانه الی ئه سپکردن به پویستبوو. خای ده

ڕیان  باوه ستخستنی ماف ده وان بۆ به کارکردندا ئه له بۆ گشت.  وه تاکه له
  وتکراب به ھز زه  ی به وه ئه  وه الی ئمه به  و،بو کارھنانی ھزنه به  به

  ک چوونه یه وان ماوه ئه  وه ییشه رووی کرده له ... ھتد و وه نرته سه ھز ئه
  وان به ئه  وانه له  بوو. جگه نه کاریکرده  وه الی ئمه به  وه عس ئه پاڵ به
وان  ئه فرۆشت .  ئمه  ڕیان به ریم شه ال که ی مه مه ی حه که نامیلکه

وت  معاریفی کوردستانیان ئه  وان به برد. ئه ناوئه  کوردکوژه  کاژیکیان به
  کانیان خسته وا تاوانی کوشتنی شیوعیه ناڕه وان به معاریفی قلیاسان! ئه

بوو  نهستی ده  وه نزیکه  له  و نه وه دووره له  کاژیک نه  کهستۆی کاژیک!!  ئه
و  بوو دوایی حیزبی شیوعی خۆیشی ئه وه کاندا. ئه شیوعیهکوشتنی   له

 وت. رکه ی بۆده راستییه
ئاستنگ و کموکوڕی و ھن چیبوون، بوون  ھۆکارو ئو ۆ: ھه -11    

نتوان وەک  سن و نه  ره په رگر لوەی کاژیک ل بواری پراکتیکدا
 ەکانوە ھبت؟پویست کاریگریی بسر رووداو

  )داتی بیروبزاڤه ردایهرتووکی(کو په کان زۆرن. له نگه ھۆکارو ئاستهژیر:  - 
یی،  وه ته کورتی: نزمیی ھوشیاریی نه دا زۆر به م بۆکردوون. لره ئاماژه

و  ی ئه و برده ی ئمه ھۆی کرده  بوه یلول که ی ئهشگیرسانی شۆڕ ھه
دروستبوونی کاژیک، ترسناکیی  بوونی پاشخانکی ھزری پش نه،  شۆڕشه
ی زۆری  ، پروپاگانته )  (نخبهبژارده وکردنی سیستمی ھه یه په،  که بیرۆکه

یاندن،  زگای راگه بوونی ده نه ی دارایی، رچاوه بوونی سه یاران، نه نه
 ک  یهتی ھاتوویه لنهوی و  ، تاکهتکردن جیاتی سیاسه تکردن له ییهمیسال

ک  ریه به ھۆی الوازی و له  بوه که وه هکان ر رکخستنه سه به
 کو تییان لئاگاداربکات به رکردایه ی سه وه یان بئه وه شاندنه وه ھه
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م و  که سی یه که  و خۆیلبوو به وه تی شارده رکردایه سه  کانی له راستییه
  که  وه کانی رکخستندا نایه ریزه  ی لهشک یه رو ئاژاوه بریارده  تاکه

کرد، ا، یا راستتر، خۆی خۆی ئاشکرنگکاتک ئاشکرابوو دره   وه داخه به
  وخۆ، بوه ناڕاسته  خاکیتریش که،  .. !  سره بهم دوای ورانبوونی  به

ک کاژیک و  یی (میسالی) وه ی دوو  رکخراوی پاکژو نموونه وه ھۆی ئه
ک  ریه اللی و شیوعی و پارتی، ھه جه  بوو، وه ن، ئه که نه شه پاسۆک، گه

ی  و رژمانه پاڵ ئه  دایهمکی جیاوازدا، خۆیان رده سه جۆرک و له به
. کانیان یه نده رباری گه ، سهکرد الچۆ ئه کوردیان قه و کوردیان داگیکردوه

 تی حیزبایه  له ند، خۆیان و ئابوومه وشت ڕه کی به خهش،  وه به
 !داب گه شی له دوورگرت،ئسته به
ک محمد عزیز و شخ محمد ھرسین بناوی کات کا ۆ: ھه ــ12 

 ل بارزانی نزیک دەکونوە، وکاژیکوە دەچن ناو شٶڕشی ئیلوولوە
 موە. ئری پارتی و بارزانیینگس ک دەچنوەیموو شھب مانئ
چۆن بوو؟ بۆ وابوو؟ دەکرێ ئم ھنگاوە  ب خۆبدەستوەدان دابنرێ 

 باوەڕ ب کاژیکوە خوقا بت؟یان بھۆی  کزی و الوازی 
ندیی  یوه په  بوو که دانه ی ئمه رنامه به له  وه ی ئه که ژیر: راستییه - 

 م سکرتری حیزبی دیموکرات، ین. به وه بکه بارزانییه  وخۆ به راسته
و  وه نزیککرده  ئمه  د تۆفیق)  زۆر خۆی له حمه بدو ئیسحاقی(ئه عه

نی  ڵ بارزا گه کمان له ندییه یوه وو. داوایلکردین پهکاژیک ھناب  ڕی به باوه
  وه ناوی(دیسان بارزانی)یه کی به یه و بالوکراوه ئه  وکاته ب.  ئه ھه
و دوو  بوو ئه وه سند کرد. ئه یمان په . داواکه وه کرده نووسی و بالوئه ئه

.  وه بمننه  وه نزیک خۆیه مان نارد. بارزانی داوای لکردن له ھاوبیره
  چوونه نه وسا ئه م ، به وه ری بارزانییه نگه سه  شمان الباشبوو. چوونه وه ئه
 کردن. تیی ئه پارتی زۆر دژایه  وه وانه پچه  ، به وه ری پارتییه نگه سه
 ست بپکین :   به  مه مانویست کۆمه ئه  و کاره به  ئمه   
ندیی گشتیی کوردمان  هو رژه نی کاژیک، به مه درژایی ته  به  ئمه -1  
تی  ر بۆ خزمه کاژیکیشمان ھه ندیی خۆمان. وه رژه پش به  خسته ئه
  له ازیاری شۆڕشکبووین بۆ مافی کورد.خو  زران. ئمه مان دامه که وه ته نه
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دیوانی  : له ( بۆنموونه ی شۆڕشمانکردوه شه بانگه کانمانا، بیاته ده ئه
بیری  به - ی کاوه وه نه -ی کوردی دلر که کاروانه - وتومه 1960تیدا کوردایه

 -گزنگیدا -سی ئاسۆ  ش له خۆری گه که – ھیواوه به -خۆیی تر به سه
 -رامۆش فه -شکراو ی به که کوردستانه -کا رپائه به - رموگوڕ شۆڕشکی واگه

رشانمانبوو  رکی سه ئه  واته جۆش ).که  ک ئاگرو ئاوی کوو دنته وه
یلول  بگرین. بارزانیش  پشتی شۆڕشی ئه  ببین و  هو شۆڕش ڵ به تکه

و  ک ئه الیه له  کرا، بۆیه تی ئه زۆریش دژایه ،  که سنبولی شۆڕشه  بووبوو به
  باتمان کرده ھزی خه  وه کیتره الیه له مان نارد بۆالی بارزانی، دوو ھاوبیره

 -ی که رکرده سه  ی که و ھزه ربازی بۆ ھاوبیرانی کاژیک، ئه ی سه بنکه
کانی  رگه لی و زۆری پشمه عه  مه نوری حه -ی که تاح ئاغاو جگره فه

 کاژیکبوون.
ناو  ڕی کاژیک له ستمانبوو بیروباوه به مه ک، چه  سدانه ده  له  جگه -2  

  ردی و د ھه حمه ردو ھاوبیر ئه بوو ھه وه . ئه وه ینه شۆڕشدا بوبکه
ڕی کاژیک  شۆڕشبوون. وتم بیروباوه  ڵ به مینیش تکه لی ئه یدوون عه ره فه
ناو شۆڕشدا  ویست له مانئه نه  کانی کاژیک. چونکه ک رکخستنه نه

مانویست  ئه  . واتا ئمه وه ینه اللی قوتکه ک بای جه باکیتری وه
گرنگبوو شۆڕشی   وه المانه تی. زۆریش به ک حیزبایه ین نه تی بکه کوردایه

پاڵ   ھاوبیرانی کاژیک چوونه ی یش زوربه1974وێ. سای  رکه ول سهیل ئه
 ریارک ب  وتنی شۆڕشدا، به رکه پناوی سه ر له ت ھه نانه ته . که شۆڕشه

م :  ئه  وه دنیاییه  ش به پسارد. ئسته خۆمان ھهندێ چاالکیی  ھه
ندیی خۆیان  وه رژه ک کاژیک به کان وه کوردییه  موو حیزبه ر ھه گه ئه

موو  ھه  مکبوو به ندیی گشتیی کورد ، ده وه رژه انی بهقورب به  بکردایه
 یشتبووین.  کانمان گه ییه وه ته نه  ئامانجه

ڕی.   بباوه  دانبوو، نه وه سته ده خۆبه  ی کاژیک کردی، نه وه ئه  واته که  
ی  که ماه  وه ڕکی زیاتره ھزو باوه  ، به  وتایه ربکه ر شۆرشیش سه گه ئه

مان  ھه  . دوای نسکۆی شۆڕشیش، پاسۆک به وه کرده نئه کاژیکمان نۆژه
ش ھاوبیرانی کاژیک و  چاالکی. سته  وته که  زراو وه  دامه ئایدیای کاژیکه
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ڕو  کاراکردنی باوه  به  درژه  شوازکی نووه به پاسۆک،
 . ی رۆییوه وه له  ی ماوتی زیاتره وه ن. دنیاش ئه ده کانیانئه چاالکییه

تۆ ھم ئدیب و شاعیر و ھمیش سیاستوانی. ب دیدی ئوە  ۆ: ھه 13 
ئدەب و سیاست ل کودا پکوە ھدەکن و ل چ جگیکیشدا 

 دانوویان پکوە ناکو؟
ڵ  گه له ر، به گرنه ربازی ریالیزمی ئه ، و ھۆنراوه ژیر: کات وژه - 

ربازی رۆمانسی   له  و دوانه ئه الم ن. به که ده ھه  وه تدا پکه سیاسه
 کو. ئه  وه متر دانوویان پکه که  دا) یاڵ و خه ندشه ئه(
:  تی، ئه ریمدا بۆ دیوانی کوردایه ال که دی مه مه ی محه که مه وه  له  
عبیری  یاڵ و ته و ئاسۆی فراوانی خه یستییان بهکانی زۆر پو سته لبه ھه(

 .)نرێ پ دائهری شعری  خی ھونه بایه  که  یه ناسکه
زۆر سواری  به  و که ک ئه سیتری وه کو زۆر که ر ناوبراو، به ک ھه نه  وه ئه  

ک، یا  یه بوانامهی  وه بئه یی بوون، به سازیی وژه خنه زانستی ره
ر و بریاری  دادوه  نه که ب، خۆیان ئه دا ھه و بواره کیان له پسپوورییه

ندکیتر  ن و ھه ده ندکدا ئه ھه ر سه به  دان سداره  ی له کورانه
،  وه زانینه رووی نه س، یا له ئانقه  به  وانه ئه بۆ ئاسمان!!  وه نه که رزئه به

ی  ھۆنراوهکانی  ست و ئامانجه به کان و مه رجه ن مهنوا جیاوازی له
ی  تی ھۆنراوه تایبه ن، به دا ناکه هکانیتری ھۆنراو ته ریالیزمی و بابه

 رۆمانسی!  
ستکی سیاسی، فرکاری،  به بۆ مه  ی و ھۆنراوانه راستیدا ئه  هل  

 . یاڵ نیه ئاسۆی فراوانی خه  وترێ، پویستییان به نگی، ئاینی ئه رھه فه
مژو  مو ته  ب دووربن له گرن. ئه رئه زیاتر شوازی دروشم وه  وانه ئه
م  . با له ر وایانکردوه کانی جیھان ھه ناوبانگه به  . ھۆنیاره وه یاه خه
 ین: ی گۆران بکه ندێ ھۆنراوه بۆ ھه  ئاماژه  وه روه

 شم او رهبی چ ره برای عه           
 شم شت، تابوو به تابوو به           
 تای نۆشین  ک کاسه یه  له           
 نگوین ھه  برایی کردین به           
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 ب و کورد ره ردوو برا عه ھه           
 ک برد رمان بۆ بناگوی یه سه           

 : یا ئه   
 ی کورد ی رۆه ئه           
 ی مرد و باوکه ئیپریالیست ئه           
 ڵ تۆ گه ب له ره برای عه  که           
 ڕۆ نجه ک جاران بکا ره وه           
 نگی تفه  بت له  قه بت ته           
 نگی ردی جه ملیۆنان مه به           
 گرن پشتت ئه           
 دڕن ی کا ورگی ئه شکه ک ره وه           
 ملیار ئاشتیخواز  پتر له           
  رباز ی سه پشتیوانتن رۆه           

 :            یا ئه   
 لی عراقم لم، گه من گه           
 و القم م الق، کورد ئه ب ئه ره عه           

 

 299ربازی جمھوری) ل  (بۆ سه ی موو ھۆنراوه ھه  وجۆره ئیتر به   
دیوانی  ی 282وان) ل  بته-ی (بت ، ھۆنراوه  320تئ) ل  یه(چیرۆککی برا

ریم کۆی  ال که دی مه مه محه مان ھه  یتری، که و زۆر ھۆنراوه گۆران
رچی ئاسۆی فراوانی  ! ھه  نراوزی بۆنووسیو کی و په و پشه وه ته کردوونه

دا  وه راستیش له یاڵ، ر خه ک ھه نه . دا نیه ھۆنراوانه  و نموونه هیاب ل خه
ئیتر  عراق مرد،  دا له 1958  ی باوکی ئمپریالیست له وه دوایئه  بوو که نه

،  وه کورده  نگک نرا به ر تفه گه ڕۆ و ئه نجه رد ناب ره کو ب له ره برای عه
ملیارک ئاشتیخواز   ر لهگرن و پت نگی پشتمان ئه ردی جه ملیۆنان مه  به
برای  ینفال و کیمیاباران ما ئه م گۆران نه که داخه پشتیوانمان!!  بنه ئه
ک ئاشتیخواز  کو یه ک ملیۆن، به نه ،ی وه بئه ،ش ببین بی چاوڕه ره عه

ردی  و مه شچوو داوا له ی دی و نه وه د ئه مه م کاک محه پشتمان بگرێ! به
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ب چ   ، ئه وه له ن !  جگه پشتیوانیمان بکهبکا   نگی و ئاشتیخوازانه جه
 دا و القی عراقب! لره ق ، کورد ئهم ال ب ئه ره عه  که  داب وه وقیک له زه

و دوو  نوان ئه ب له ئاخۆ ئه -م که یه :پنن سه ان ئهخۆی دوو پرسیار
و  ئه ،د، پش من مه بۆچی کاک محه -م وهد  تورکمان چیب!؟ ،دا القه

ر  ک ھه ی  ، نه و ھۆنراوانه ئه  که کرد ی گۆران نه ی ئاڕاسته یه خنه ره
  ڵ رزمدا بۆ ھۆنراوه گه له !؟ بوو وقیشیان تدا نه زهراستی و  یاڵ،  خه

دیش،  مه ی کاک محه م کاره ئنجا ئاخۆ ئه کانی گۆران. جوانه
  کرێ به شی تیائه ره  تی که کانی حیزبایه خراپه  دیارده له  کنیه یه دیارده

                   ش!؟ ڕه سپئ و سپی به
تۆ ھموو بھرە و توانا و وزەی خۆت خرجی ئوە کردووە ل ۆ:  ھه -14

فلسفی کوردایتی بگنن رادەی باوەڕ و بزاڤ و  ،رگای شیعرەوە
 جیھانبینی فلسفی؟

 وەک لم کۆپل شیعرەی" کوردایتی" دا دەردەکوێ:
 م سازە             ھوا و سۆزی ئم ئاوازەنۆتی سروودی ئ

 ھتا بی دگیرە،خۆش              دەماری لش دنت جۆش
تیم قۆناغ نییکوردای          ی داخ نییکردەم ج ئ 

 مشخک بۆ گل و ھۆز   پیرۆز             ئامانجک نمر،
 اوی دانا و ژیرەرگی پی   فلسف و باوەر و بیرە          

 یان ل  سروودی " الوان "دا دەن:
ئم رۆی بیری تازەی رابرین       ئیمـــــــــــ کوردی جربزەی 

 تکۆشرین
ت و سخۆیی و ژینی شاد   خوبۆ وژین،ربڕن ئ  ،ژیننش ئل

 ئفسرین
 تی خۆت دەزانی؟ خۆت لسووتی شاعیر زیان یان بب مانم ئایا ئ

 میداندا  چند بسرکوتوو دەبینیت ؟
ی  فه لسه بواری بیرو فه کانی من، له !؟ نووسینه ر ھۆنراوه ژیر: بۆچی ھه - 

 رتووکانه : م په ئه  ھۆنراوکانم زیاترن. بروانه  تیدا، له کوردایه
 1994 –خۆ  ربه تکی سه وه تی و ده کوردایه -1  
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 2002 –خۆیی  به ر تی و سه ردایه کو -2  
 2002 –فکار  ئه -3  
 2006 -  تی بیرو بزاڤه کوردایه -4  
 – 2008ی  نده کۆمیدیای گه  تی و کوردایه -5  
 2010 -تی و جوانی کوردایه-6  
 کراون: ھشتا چاپنه  ش که مانه رھه م به ئه   

 حوار مع الزات -1

فیزون و  له و گۆڤارو رادیۆو ته ڵ رۆژنامه گه کۆی گفتوگۆکان له -2
 کان. ایتهس

 میدیاکاندا  کانم له کراوه کۆی وتاره بو -3

م  ئه کۆتایی  له که کاژر 6ی  مانیا بۆ ماوه ئه  سیمینارک له -4
  ندیداره یوه ر په ویش ھه ی ئه وه رئه به له وه  ینه که دا بویئه گفتوگۆیه

 .  وه م گفتوگۆیه باتی ئه به

 ڵ میدیاکاندا. گه یتر لهگفتوگۆکان -5

  ژیاننامه -6

کانی  ڕه نووسین بیروباوه یا به  ھۆنراوه ک نابینم ، به ئنجا من جیاوازییه   
ن. ئنجا من خۆم  ھۆنراوه کان به ئاینه  کتبه  ندێ له نم. ھه یه خۆم رابگه

ش  . ئسته ره به کانمیان له زۆری ھۆنراوه  ین که کی ئه نایـم ، خه
ی  ن نیشانه وانه ئه .  رمه یسبووکیش گه فه  کانم له ه بازاڕی ھۆنراو

ر  گه ئه  زانم که ش ئه و راستییه ئه کانی من . وتنی ھۆنراوه رکه سه
پاڵ .   خرایه م ئه وره گه وره ، نازناوی گه پشتبوایه ستم له حیزبکی باده

کانی خۆیانب ! من  نه نانخۆرو زوڕناژه  پیروز به  و نازناوانه م با ئه به
وی و  و نان و   زه وپایه ھیچ پله  تا ئسته  زانم که ئهشانازی   به   وه ئه
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.    گرتوه رنه رمیشم وه تی ھه هو حکوم و حیزبانه خانوو و ئۆتۆمبلکی ئه
سپی   ش له وێ و ره که ناو کوردا ھه سازی پسپوور له خنه رۆژکیش دت ره

  وه. جیاکاته
ر زۆرینی باوەڕ" بس وکوردایتی وەک : بزوتنوە ۆ: ھه -15 

مرھنن؟کابنگدەسچۆن  ھ م دیاردەیوە دیارە. ئنتان 
ی نان و ئاو  نده وه ڕ، ئه و باوه وه ک بزووتنه تی وه ژیر: کوردایه - 

پی   نده وه ئه  مان، بۆیه که مدیده سته  وه ته زانم بۆ نه پویست ئه به
یی  وه ته وشیاریی نهبوونی ھ : نه هدا وتووم ند جگه چه گرم. له دائهر سه له

تی بۆ  ستا. کوردایهتی کوردی تا ئ وه بوونی ده بۆ نه  کییه ره کی سه ھۆیه
 . یه و ھوشیارییه ی ئه شه گه
من پم وای گر بھاتای و بشک لو شیعرانی دیوانی "  ۆ: ھه -16

کاتی خۆی دەمودەست بکرانای ب سروود و  ،ایتی"برزتانکورد
نی گۆرانی وەک ئسا ن ١٩٨٠وەی (تیپی ئاوارە) لالی دا ل
دا ، کاریگرتی ر عومرەوە ل ھۆندە ئنجامیانھونرمند نامدا

ھجگار گورە و برفراوانتریان لسر خمندنی بیر و ھستی 
کوردایتی جماوەر دەبوو؟ ئایا دەرەتانی کارکی وا لبردەستدا 

 نبوو؟
لجار  کو گه ، به وه رئه ک ھه نه . زۆر راسته کی یه قسه  وه ژیر: ئه - 

کی زیاتر   یه نگخۆش، وزه رو گۆرانیبژی ده توانای ئاوازدانه ندی به مه ھونه
نگی ناخۆش،  ئاوازو ده،  وه شه وه ی ئه وانه پچه کا. به دا ئه ر ھۆنراوه به به

تانی  ره بریا دهان: ت که می پرسیاره با. بۆ وه ر ئهبا ش له که ھۆنراوه
تی  . من پشتر وتم دیوانی کوردایه ستماندا بوایه ر ده به کارکی وا له

ر  تیش ھه حکومه ،کرا کانی ئه ره ربه به  وه ن شیوعی و پارتییه الیه له
نزیک  ب. رۆژک له ئمه  ر به بوو سه ریش نه دژیبوو. تیپکی ھونه

ادر کابان داوای ھید ق هندی ش رمه ی سلمانی، ھونه وره گهوتی  مزگه
منیش  سروودک.  تی بکا به ی کوردایه م ھۆنراوه ی بده رگه  لکردم که

ی  رگه سواربووین له  وه ی رازیبم. پکه که ئاوازه رج له مه به  پموت باشه
ی وت، تابی ئاوازکی خۆشبوو. داخم ناچ زۆری  که رچنار سرووده سه
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 سروود،  به  ی کراوه وه د! ئهھیدیکر عس گرتی و شه برد رژمی به نه
 :  ی سروودی الوانه ھۆنراوه

 رین ی رابه ی بیری تازه رۆه  ئمه    
 رین ی تکۆشه زه ربه کوردی جه  ئمه    
 خۆیی و ژینی شاد به بۆ وت و سه    
 ڕژین خون ئه    
 نژین ش ئه له    
 رین فسه ئه    
 کوردستان،کوردستان    
 رین ... تادوایی سوپه بۆتۆ  ئمه    

 
گر خبات بۆ سربخۆیی نب! پشمرگی کورد ب  ۆ: ھه -17

فلسفی کوردایتی چکدار نکرت. پت وای راپڕین و شۆڕش و 
 حیزب حیزبنی کوردی، نتوەکمان بگنت دوا ئامانج؟

پناوی  هکاژیک ل بوو،  وه یه وه و بیرکردنه ی ئه سۆنگه  ر له ژیر: ھه - 
  یلولیکرد. ئمه شداریی شۆڕش ئه کردو به باتی ئه خۆییدا خه ربه سه

(دیموکراتی بۆ   پارتی ستراتیجی خۆی کردبوه  بوو که نه وه کارمان به
  که مانویست شۆرشه ئه  عراق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان) ئمه

  رد بهی کو رگه مانویست پشمه رین، ئه خۆییدا به ربه ی سه ئاراسته به
شبوو  وه رئه به ر له ین. ھه کداربکه تی چه ی کوردایه فه لسه فه

ش  گه به نگان. جه ئه  ردانه مه  وه ڕه باوه به ،بات کانی ھزی خه رگه پشمه
، ھزی  دوژمن زۆریبھنایه  وه که رقۆکی شۆڕشه ھه بوو له وه ئه وه، بۆئه
  رنجبده تۆ سه  نی خواکوڕک.داستا  وت. بۆ نموونه که فریایانئه بات به خه
  میشه ھه کدار کرابوون، ڕک چه بیروباوه ی به شکرانه و له مژوودا ئه  له
تای  ره سه له ئیسالمتی  ڕدار به باوه شکری له  وتووبوون. بۆنموونه رکه سه

نگی جیھانی  جه  له مارکستی  ڕدار به سۆڤتیی باوه شکری له ئیسالمدا،
کی  داراییه و ژماره ، بهتی کایه جووله  ڕدار به ستای باوهشکری ئ له مدا. دوه
 ند، مه وه بیی ده ره تی عه وه ده 22  ر به رامبه به  وه، مه که
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می  رده سه له ،  کداری کردوه ڕی چه ڕین و شه ل راپه ی کورد گه وه ته نه  
  چونکه ن، نجام بگه ئه ی به وه بئه وانیش، دوای ئه  کان و میرنشینیه

می  رده سه . له بوه ریان نه نه پاپوه ،تی ی کوردایه فه لسه ڕو فه بیروباوه
واتا  ، کۆتایی ھاتوه  که وه بزووتنه ، میرمانی  نه کاندا، به میرنشینیه

ڕی  باوهر بیرو گه ئه ڕک. ک بیروباوه وتن نه که شون میر ئه  که که خه
چوون  ئه ، نه بوایه کۆرهپاشای  ی که ی میرنشینیه ی، ئاوتهت کوردایه

  ھا به روه کافرن!! ھه  وانه ئه  گوایه ن، کانمان بکه زیدییه کوشتاری برا یه
  یه وه ئه نا! ئه کیان دانه ، چهت الی خه مه یکی ھیچوپووچ یه قسه

  وه سۆزه  تییان له ھاوبیرانی کاژیک، کوردایه  ڕ. بۆیه رتی باوه کاریگه
  نته یه گه شتیی کورد ئه ش، که ڕه و باوه ر ئه ھه ڕ. بۆ باوه  وه گواسته

 ناری ئارامی . که
ی سایکس بیکۆ زیاتر زیانی  وتننامه رکه  ی کوردیش له حیزبحیزبنه  
  ، حیزبه وه چوار پارچه  . سایکس بیکۆ کوردی کرد به یاندوه کورد گه به

 ! وه یان پارچه ده  به  کان کوردیان کردوه کوردییه
خاکی گرنگی شکستخواردنی پارتی نتوەیی دەگنوە  :ۆ ھه -18 

ھزرمندی کوردایتی و نبوونی بیریار و  یبۆ نزمی ئاستی ھۆشیاری
 بزری و نائامادەیی پاشخانکی رۆشنکاریی ل کوردستاندا؟ اات، وکوردی

و رگچارەکشمان بۆ ککی زیاتر بخن سر ئم بابتدەکرێ تیش
 دەستنیشان بکن؟ 

پشدا پاشخانکی ھزریی  کان، له ڕداره باوه  وه موو بزووتنه ژیر: ھه - 
  بۆیه، ردبی گۆشک ره ی عه وه ته بیری ئیسالمی نه د به مه محه . بوه ھه
ی  وتن و نیوه رکه کانیاندا سه فتووحاته  له  وه ناوی ئیسالمه ب به ره عه

 مانی، یی ئه وه ته ی نه وه دانی بزووتنه رھه دنیایان داگیرکرد. پش سه
ر، تریتشکۆ، بسمارک، نۆفالیس،  ، ھیرده : فیختهک ندی وه ندین بیرمه چه

کی  یه وه ی بزووتنه مینه کانیان زه بیردۆزه بهھیگ،   و  مۆلر، نیتشه
و  ئه  که  نییه وه دا کارمان به لره  ئمه  ییان خۆشکرد، وه ته نه

و  ئه  یه وه تی رۆی. گرنگ ئهو ناز ره به  مان ی ئه یه وه بزووتنه
  ی کردهمانیا و ئه وه کخسته مانیای یه کانی ئه هموو پارچ ھه  یه وه بزووتنه
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تی  خزمه  ی خسته که ئاینه  که جوله.  ھز ی به وره تکی گه وه نی ده خاوه
ۆرن. یتر ز نموونه  .ت الفه تورک خه .ری گه فارس شیعه . ی که تیه وایه ته نه
  ناو کوردیشدا له ر له گه ئه ! وه تاڵ مایه ستی به ده ورد بهنیا ک ته

ی  مینه و زه وتایه بکه ھه  وانه ک ئه یی وه وه ته ندی نه بیرمه  وه مانه درزه
م  کانی ئه ییه هو ته نه  ، پارته ییان خۆشبکردایه وه ته کی نه یه وه بزووتنه

شتیی  وان که کو ئه . بهکرد یانئه شه خرایی گه زۆر به  مه رده سه
ناو کوردیشدا بیریاری  له  راسته ناری ئارامی. که  یانه گه تییان ئه کوردایه

ند  ر چه م ھه وتوون، به که ک خانی و حاجی قادری کۆیی ھه وه
کاندا  خانه دیوه  زۆری له  ش به و ھۆنراوانه ئه  که  وتووهکیان  یه ھۆنراوه

س  ده تیش به ت، میلله ست میلله ده  ته یشتوونه گه و نه وه ته بو بوونه
ندانی  ش با بیرمه ئسته نانوتی!   وه وارییه خونده ژاری و نه ھه
ب  مۆش نه کانیان ، ئه ر بیردۆزه سه وامبن له رده یی کوردی به وه ته نه

خۆی  ربه تی سه وه نی ده خاوه  بته و کورد ئه پکن ئه  که ی ئامانجه سبه
  . یه که چاره ش رگه وه ئه ری کوردستاندا.  تاسه ر سه  خۆی له

  ین. ت بکه وه ک بۆ گرنگی ده یه کورتی، ئاماژه دا، به تی لره جی خۆیه  
:  ئه  مان، فیخته ری ئه روه سوفی نیشتمانپه یله ، فه وه ته وه ی ده باره له
تکدا  وه ده  ک له یه وه ته ر نه کات. ھه ئه  سته رجه به  وه ته ت، نه وه ده
ر  ھا ھه روه . ھه وستانه سته کی الوازو ده یه وه ته ب، نه نه  سته رجه به
(  و ژیانی تیانیه هتکی سستوسۆ وه ب، ده ک نه یه وه ته تک ھی نه وه ده

 -زعیبدول مو د عه مه د، محه -مان ت الی ئه ی سیاسه فه لسه فه  بوانه
  چ فیخته بیرمان نه )1971  ریه نده سکه ی ل.ک ئه خانهچاپ
ب  به  وه ته کا. نه ک دروست ئه کا) نه ئه سته رجه به  وه ته ت نه وه (ده ئه
یان ر سه  وه تیش پکه یهوا ته و نه وه ته . نه یه وه ته ر نه تیش ھه وه ده
س  ر که گه ئنجا ئه  ن. بکه شه ک گه کیه وه  رج نیه م مه ، به داوه ھه

تی  وه ب ده کورد به  ب کورد بیزان. زان، ئه ت نه وه خی ده بایه
ری  کانی داگیرکه ته حکومه یگۆڕین  له  تکی سه خۆی خۆی، ھیچ ده بهر سه

ر  گه م ئه ، چاکبن یا خراپ. به نیه داکانیان و سیستمه کوردستان
  وه رئه به توان بیگۆڕێ. له تی خۆی خراپیشب ئه وه تکی ده حکومه
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  به  وێ که ون حزبک بکهش ،ی کوردر روه تاکی نیشتمانپه  دروستنیه
و   کردب ردستان دیارینه خۆیی کو ربه سه  ستراتیجی خۆی به ائاشکر

 .کات کاری بۆنه
 

تۆ بم شوەی ھکاری کوردایتی دەکیت. سرەتا ھست و  ۆ: ھه19
ژیا. پاشان ھموو ئمان سۆز، ئینجا بیروباوەڕ، دواقۆناغ دەبت ئایدۆلۆ

پکوە دەبن پاپوەنر بۆ بزوتنوە و تکۆشان. دەکرێ ئم وەک 
 تیورییک تماشا بکرێ و بۆ ھر قۆناغک نموونیکمان بۆ بھنیتوە؟

کان  وه ته مدا کات نه که قۆناغی یه له ، که تیۆرییه  ،و ھکارییه ژیر: ئه - 
و  کوردی، له  و کوردیش به شکوتووهجۆرک زمانی پ و به که ر یه ھه

  کی جیاوازه یه وه ته  نه ست زانیوتی که ھه  نیا به دا کورد ته قۆناغه
ی  که خۆی و نیشتمانه رگریی له ش به سته و ھه ر به ھه کانیتر. وه ته نه له

ی  که شکره ر له رامبه ی به خته سه  رگریه و به ئه  . بۆنموونه کردوه
تی  وه م : دروستبوونی ده قدۆنی کردوتی. قۆناغی دوه ری مه نده سکه ئه

  کان و بگره کدارییه چه  وه کانیتری کوردی و بزووتنه تۆکه وه مادو ده
و  و ئه تی کردوه سۆز کوردایه  نیا به کورد ته تیش، دروستبوونی حیزبایه

کی  ئستا شتیه کانیان که تا وه بزووتنه بۆ  ربوه نه پاپوه  ش سۆزه
دانی  رھه سه یآش، لهڕو ئایدۆلۆژ ک بیروباوه . وه بوه وزنه وتۆیان لسه ئه

واتا   به تی کوردایه  مامی نه 1975و دواتر پاسۆک 1959کاژیک
 و کردوه ی نه نه شه تا ئستا ته م ی کرد، به ره که چه ی که فییه لسه فه
مان  تر ئاماژهی پش  و پاشخانه ھزریه بوونی ئه ھۆی نه به  داوه ی نه)ر به(

بۆ   بارنیه کی له یه ربینکیتر، تا ئستا کوردستان کگه ده بۆکرد. به
دۆخی  بچته   ڕدار که کی باوه تییه وزبوونی تۆوی کوردایه سه

سپاندنی  خۆیی کوردستان و چه ربه ر بۆ سه نه کی پاپوه ئایدۆلۆژیایه
ی  دا ئاماژه کاژیکنامه  له  ی  کاژیک وه ک ئه ی وه ییانه وه ته رژمکی نه

 .  بۆکردوه
ھۆی دروستبوونی   بته کی ئه ره ندێ جار کارکردی ده ھه  راسته  
 کان دروستبوون، جیھانییه   نگه ی دوای جه تانه وه و ده ک ئه وه ،تک وله ده
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ر  گه م ئه شانی رژمی سۆڤت دروستبوون. به وه ی دوای ھه وانه یائه
ب  وا ئه ، ئه وه وته که تکی کوردیی لنه وه ده  وجۆره کارکردکی له

و  ئه  که  وه وته وتۆی لبکه کی ئه یه وه بزووتنه، که کوردییه  ئایدۆلۆژییه
 دروستبکات.    کوردییه  ته وه ده
بغدا  بیرەوەرییکانت لگڵ مامۆستا نبزدا لسلمانی،ۆ:  ھه -20  

ش دروستبوونی کاژیک و دواتریش لمانیا  پسویسرا و ئ ندەران لھ
نزرو دوو داموە ئن؟ ئماشا دەکستا چۆن تتا ئی کاژیکن  رهو ھ

تاوەکو ھنووک ب ھموو شوە و شوازەکان پیوەنیتان بھز و  هھ
کارکردنتان بردەوام. ھونی ئم نزیکیی چیی؟ خۆشترین یادگارتان 

 پکوە چیی؟
ڵ برای ھاوبیرم مامۆستا  گه کانم له رییه وه و بیرهندی  یوه ژیر: په - 

  . م بھووده به ،نوانمان  ته جارجاریش دڕک ھاوژراوه . زدا زۆرن به نه
کانم  رییه وه بیره دا. سته دوو جه و گیانکین له موو بارکدا من و ئه ھه له
 رباری ده هغداد ل به مووی بنووسرێ. له کتبک ھه ر به گه ودا مه ڵ ئه گه له

  سلمانی له ، له1961تا1957شیر موشیردا سانی  به تی زره حه
  ، له1959کاژیکدا  ھزریی الری ی ته کانی داڕشتنی بناغه ونخوونییه شه

  شیدی و چاالکییه بیبوی ره ڵ کۆمدیاکانی ئاغای حه گه سویسرا له
  ، له1962سویسرا سای   رکردنمان له ھۆی ده  بوه  کانمان که سیاسییه

  وه رلین بۆ چاوگرانه به ، له1962سویسرا   رکردنمان له نا دوای ده ڤییه
م  پنجه  ن له نده له ، له1970دا  کاژیکنامه سکاری له ندێ ده ھه به

م  ، دواھه2005ی نیشتمانیی کوردستاندا  کۆنفرانسی کۆنگره
ی  هخواردنی کفت  شاری کۆن به  له 2011ھاوینی  ،کتربینینمان یه

  الو بروسکه واد مه ڵ  ھاوبیران د.جه گه مای چیا ژیر له  له  وه سلمانیه
بۆ  دا که و سمیناره بوون له ھاتبوون بۆ ئاماده  ئیبراھم و خاتو ئرمگارد که

،  وه کدییه  یه ونی نزیکیمان له ھه  نجاممدا. دیاره ئه  و شاره کوردانی ئه
بوو  وانه و شه غداد ئه به یادگارمان له. خۆشترین  ڕمانه کتیی بیروباوه یه
د نوری  مه یانی و د. محه میلی رۆژبه ال جه شیرموشیرو مه ڵ به گه له  که

لی تۆفیق و مامۆستا تۆفیق  دین سوجادی و د. عه الئه مامۆستا عهو  عارف
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نگانی  تا دره  چووین بۆ ماسیخواردن که ڕزیتردا ئه ندێ به وردی و ھه
ر،  سه مانبرده ی خۆش ئه قسه  ی به ت و نیوه باسی سیاسه ی به نیوه ،و شه

کیم عامری میسر،  بدولحه ر موشیر روکن عه سه تاجارک باس ھاته
و  ناوھنانی ئه  به زانی، ئه (موشیر)  نیا خۆی به ر ته شیر ھه مامۆستا به

  وه ر قابیلی ئه مه دینی پغه به موشیره،  واده و گه ی ئه که :وتی گرژبوو و
ک  شیر وه نین، به پکه سمانکرد به موو ده لیمکیشب. ھه موعه  نیه

مامۆستا   ، روویکرده  مامۆستای تیایه  که دانیشته  که  وه وتبته بیریکه
ستم  به ، مه وی نیه ستم مامۆستای سانه به م من مه که زو وتی: نا رۆحه به نه

و  ی کرد! ئیتر ئهکیشی بۆ تۆفیق ورد یه و ئاماژه مامۆستای ئیپتیدائیه
ر  ھه  وه یه که سووکه  رۆحه  به ویش ر وردی، ئه سه  رمانکرده سه  ئمه  وه شه

   نی. که پئه
تۆ و مامۆستا ھردی و مامۆستا فایق وەک سرکردایتی  ۆ: ھه -21 

کاژیک لناو شۆڕشی ئیلوولدا چیتان دەکرد و برنامی کاژیک چیبوو؟ 
 بکاژیک بخشی یان سبوون و توانوە؟شۆڕش دەرفتی خورتبوونی 

یدا  که زاییه بواری شاره و له که ر یه ناو شۆرشدا ھه له  ژیر: ئمه - 
سپکمان پجار ھه ،مبوونی ده ی مهر من دادوهردرابوو، کاری  سته ده  له ند

حمان قازی  بدولره عه  بووم که ئه بازیشدا ئاماده دادگای سه
بۆ   چوونکمدا  له ری دادیشبووم. مان کاتدا پشکنه ھه له بوو. ی که رۆکه سه

و  ری ئه یاوه  به پ، به ی بادینان، پشکنینی دادگاکانی ناوچه
  لی ئیبراھیم که برای عه -عوسمان ئیبراھیم -ی پارزگارمبوو یه رگه پشمه
ن  سه ری حه الی سه وقاف، له ی دادو ئه مانه ئه  ریبوو له ری دادوه ده یاریده

ک  خوله  دهی  تمانئان، نزیکه  واه رده ک زه هی میگ و دوو فرۆکه  وه هگ به
  کی پچاوپچبوو که یه ی پاراستینی، جۆگه وه زڕژیان لکردین، ئه ده

                                                                          ناوی..  خۆمان ھاویشته
کانی  ناوچه رشوبوبووبوون به کانی په ندامه ئه،  وه ی کاژیکیشه باره له

وتنی  رکه ر سه میشمان ھه بوو. خه کتربینین ھه متر بواری یه شۆڕشدا. که
  یشت، بوه گه نجام نه ئه ک خۆی به وه  و شۆڕشه راستیشدا ئه ڕشبوو. له شۆ

 ھۆی سبوونی کاژیکیش.
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پساردنی دا بیاری ھ ١٩٧٤ل کۆنفرانسی نغدە ل  ۆ: ھه -22 
ئایا ھموو لسر  کاژیک دەدەن. بۆ؟ ک بوون بشداربووانی کۆنفرانس؟

بیارەک ھاوڕا بوون؟ ھاوبیرانی ئوروپا چند ئاگادار و بشداری ئو 
 کارە بوون؟.

کاژیکم کردو  ندێ چاالکیی ھه پساردنی ژیر: پشتر باسی بریاری ھه - 
ندیی  یوه په  و بریاره ب به نه وه وتنی شۆڕشدابوو، رکه پناوی سه وتم له

ر  سه وامبووین له رده ر به ھه ی نوان خۆمان پچاندب، ھاوبیرانه
  کی به مان و رکخستن و راکشانی خه که ڕه ی بیروباوه وه بوکردنه

یان و  به  وه ناوی کاژیکه به  بوو که وه زیاتر بۆئه  که نھنی، بریاره
  بینه ی نه وه دوێ، بۆئه نه  وه ناوی کاژیکه به س ب، که مان نه بوکراوه
  وه: ی بۆمان کۆکرایه نده وه کانیش، ئه شداربوه ری شۆڕشدا. .  به  کۆسپ له

مید،  بدولحه رھاد عه لی،فه عه  مه ، نوری حهق عارف دی، فایهر د ھه حمه ئه
ح تا جید، فه د مه مه ریم، محه تاھیر، نوری که  یی، مژده مه ر شه عومه

سکیترم بیرچووب. رای  ر که گه نازانم ئه . زاق و کامیل ژیربوو بدولره عه
  ھیچ جۆره ڵ گه مید له بدولحه رھاد عه ھاوبیر فه بوو، جیاوازیش ھه

ھۆکاری   بوون چونکه وروپا ئاگادارنه ھاوبیرانی ئه بوو. نه پساردنکدا ھه
  وه بوو. ئه ساتک نه کاره ش پساردنه و ھه ی ئه له سه بوو. مه ندی نه یوه په
ر شۆڕش  گه ئه نجامی شۆرش. ی تا ئه گبیرکی کاتیبوو بۆ ماوه ته
ئاشکرا   و به وه ھزه پاشخانکی به  ، کاژیک به وتووبوایه رکه سه
  شداربوو له کانی به نه الیه نکبوو له یه ال  چونکه ،کارکردن   وه وته که ئه

ر  هگ شداربووی شۆڕشبوون. ئه کانی به ندامه موو ئه ی ھه وه شۆڕشدا به
وام  رده ی، به که نھنییه  شوازه  وا به ، ئه بوایه وتووش نه رکه شۆڕش سه

  وه ڕه مان بیروباوه ھه بوو دوای نسکۆ، پاسۆک به وه م ئه بوو. به ئه
  زانی  دوو رکخراو به پویستینه کاژیک به  بۆیه  شاخ.  دروستبوو و دایه

ات. پاسۆک بد  زانی بوار بهباشتر ب. وایبه ھه  وه و ئامانجهڕ ک باوه یه
شداریی  خواستی خۆیان به وادارانی خۆی، به ھه  یدا به ر واشبوو. رگه ھه

سکرتری  ک وه و وه پاسۆکه  ک چوه یه وه ئاشکرا ما ردی به ھه ن. پاسۆکبکه
نھنی ،   ندیی یوه په به  . ئمهکرد یریانئه سه  وره و برای گه پاسۆک
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 5  بی سیاسیی پاسۆک له کته رینیش، مه جۆرک . دوای راپه ک به ریه ھه
بدو  تاھیر، عه  ریم، مژده یان کاژیکبوون:  موالزم که 4ھاوبیر پکھات 

 ئاگرین و کامیل ژیر.
مامۆستا عبدو جوھر و مامۆستا فرەیدون علی ئمین  ۆ: ھه  -23

ا. ھۆکاری دەست لکارکشانوەیان چی ھر زوو وازیان ل کاژیک ھن
 بوو؟

 . خۆیان بکردایه تان له و پرسیاره ، ئه ژیر: بریا ئستا خۆیان بمانایه - 
خت ناگرێ  ی رۆژانی سه رگه س به موو که م: ھه ئه  نده وه نیا ئه ته
، دوو  و دوو ھاوبیره موو بارکدا، ئه ھه  . لهی زۆر دسۆزیشبرچ گه ئه

 تیبوون. زاری کوردایه اللهشی  گوی گه
ئی لسر  لسر کۆمونیستی گیراوی و دەربدەر کراوی؟ ۆ: ھه -24 

 کاژیکبوون چیت بسرھاتووە ؟
ی دوای  که تا لبوردنه ھه  وه تای دروستبوونی کاژیکه ره سه ژیر: له - 

ک  یه سووسه غداد به کانی به ر رژمه گه یلول، ئه کۆتایی شۆڕشی ئه
وزی  حه  ته یانخستمایه ب دادگایی نه ر به گه کاژیکم، ئه  ایهبیانزانی
دان  سداره م له پی یاسای سزادانی عراقی، سزاکه وا به ، ئه وه تزابه

کرد،  باتی ناوشاریان ئه ی خه وانه ر ئه سه ترسی له مه  وه رئه به بوو. له ئه
ی  که نھنییه  ھۆی شوازه ر به گه ی شاخ. من ئه وانه زیاتربوو له زۆر

و  ر ئه رامبه ستان به وا وه ھاتب، ئه رنه سه ھیچیشم به  وه کاژیکه
 ما، که ڕه پناوی بیروباوه ژیانم له به بوون ستنه ربه و ده یه شه ڕه ھه

کانیتر  کوردییه  بۆ پارته  ترسییه و مه ن. ئه یه گه زن ئه مه کی فره واتایه
عراق  ک له یه بوو پارچه واندا نه ی ئه نامه ر به  له  بوو، چونکه نه

 ستن! کتیی خاکی عراق مه ی یه باده  وان ئستاش به ئه . وه نه جیابکه
باس ل گۆڤاری ـ چرای کوردستان ـ ی یکتی الوانی  ۆ: ھه -25 

 یی وه ته کتیی قوتابیانی نه ی کوردی یه وه و گۆڤاری نه کوردی ینتوە
رچوو و ک کاری تدا دەکردن و دەکن. ئمان چندیان ل دە

 یان چیبووە؟ هنخش
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ک  یه ژماره 30ندبوون.  واوی چه ته یان به ژماره  ماوه ژیر: بیرم نه -  
.  ال ماوه کیانم له یه دانه  ند کی چه نووسران. یه ت ئه ستخه ده  بوون. به ئه
یان  خشه کرد. نه کاریان تیائه  و دوو رکخراوه کانی ئه ر الوه ھه
  نده رچه کیشبوون بۆ کاژیک ھه یه پاوگه ،ییبوو وه ته کردنی نه رده روه په
 زانی. کاژیک ئه  موویان خۆیان به ھه

تاکی کورد  ی کی و چۆن وەرچرخان ل جگرسۆزی ـ والءـۆ:  ھه -26  
دا برانبر ب راژەی نتوەکی وەک رۆیکی نتوە، نک  سۆز بۆ 

،مار بنی ھۆز، ناوچگک کی دیکواتای ؟ بتی دروستدەب
پناسی گشتی نتوایتی دەتوان بسر پناس بچووک و 

 دروستکراوەکاندا زاڵ بت؟
ریی یاسا،  روه سه ک :  ، وه یه ھۆکار ھه  کۆمه  وه ژیر: بۆئه -  

  تییه رایه و رابه جا ئه خش، کی پاکژو گیانبه تییه رایه وتنی رابه که ھه
 حیزب،  ی یالوتکه تب، ی حکومه لوتکه

دانی  فیۆنه به رجکردندا، داھاتوخه روونکاری  له سزادانی ناپاکان،
وروپا  ئه  له  ی  وه ک ئه ژاری وه ھشتنی بکاری و ھه سامانی گشتی، نه

کی  ی ژیان بۆ خه مترین راده ری پزیشکی و که سه چاره جبوون و نیشته
 تی تایبه به و وانه . ئهی زۆرو...ھتد ژهی پۆ وه کرێ، کردنه دابین ئه

و  وه ته بۆ نه رسۆزی ھۆکارن بۆ جگه  ،یی وه ته کی نه یه رده روه په
 رتی. گه و ھۆزو ناوچه ماه سۆز بۆ بنه  له  وه وتنه دوورکه

دیارترین خست سقت و خراپکانی نو ھناوی  ۆ: ھه-27 
 بزوتنوەی کوردایتی چین؟

ی  وه !؟ ئه یه ھه  قینه تیی راسته ی کوردایه وه ی ئستا بزووتنهژیر: بۆچ -  
ئستادا   ی کوردستان له ر چوار پارچه ھهکانی  وره گه  حیزبه

  نده رچه ھه  ، ئرانچتی  و تورکیاو سوریاو عراقچتیه رنن،  یگوزه ئه
ند  چهر  گه ! ئه ناوه  وه خۆیانه یان پاشگری کورد یا کوردستانیان به زوربه

ی  قینه تیی راسته بووب، کوردایه ب یا ھه رکخراوکی بچووکیش ھه
یان لبیون. من  ناسه ھه  بینیان که  ته سخراوه جۆرێ ده وا به کردب، ئه

تی  ی کوردایه وه ن بزووتنهر ویستیا گه م ئه که کان ئه پنووسه  داوا له
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و  نن و بهنگ سه ینه ھه  وه و حیزبانه فتاری ئه ره  نن، لهنگ سه ھه
 یی. وه ته ن پارتی نه نه  وانه بهتن.  ه خه نه  پاشگرانه

شیعر،شانۆنامو وتاری  ،تۆ وەک ئمک بۆ بشیر موشیر ۆ؛  ھه -28
ھست بچی  ،جۆراوجۆرت نووسیوە. کات باس ل بشیر موشیر دەکرێ

ە دەکن ؟ ئایا شت ھی ناوی بنن بشیریات؟ ب الی تۆشو
 ناوھنانی ئو زات دەروازەیک بۆ دەربین ل شتھایکی دیک؟

کان و زۆریتریش  شیرویسته کرێ، به شیر موشیر ئه به  ژیر: کات باس له   -
ن.  که ناوی ئه خه رده ک و روخسارکی زه شبینییه ک و گه خۆشییه  ست به ھه

و  وه کرده ، دی ئه رۆحسووکه  و مرۆڤه کانی ئه وته سوکه و ھه قسه
و  ھۆنراوه شبینیبوون. من له ی گه روخسارو مایه خشی به به ی ئه نه خه رده زه

 : بۆ نموونه . و ، زۆرم وتوه ت به باره کانمدا سه و نووسینه شانۆنامه
 یادو بیرب  ئازادیی له ل گه           
 شیرب کو به ی وه نی رۆه خاوه           
  و کام و ژیربشیر موشیرب به           
 غانی شیرب بۆ کوردستانی قه           
 ئاوات  ب بگا به ئه  له و گه ئه           
  یداخی وت کا به خۆ ھه به ر سه           

که  یه وه ویش گردبوونه شیریات، ئه ناوی بنین به  یه  شت ھه به  
یادا  خه و له بارانیه یان لهھیچ خۆیان و   نه که ی فوو ئه وانه ر ئه رامبه به
م  . به شیره تی به زره ی حه که ره داڕژه  که، یه فه لسه فه  مه ژین!! ئه ئه
گران و  کی چاره وانیتر کۆپییه شیره. ئه به  ر خۆی تاکه شیر، ھه به
  ندێ له ئنجا ھه  !! و فوو تکراوانه له  په  م دنیایه ئه ئای که   خوازراون! نه
ی  وته حه  دا، له مه رده م سه شیر له تی به زره کانی حه تیه یهنا سه ره

  ککه یه  مال فوئاد که ، برامان د. که وێ.  تۆ بوانه که رئه ده  وه ره به مژده
و  وه داخه ماوه(به ھۆش و زمانی نه  ر، ساک زیاتره به ی مژده وته حه  له

  ککه ویش یه ئه ز که به نه مال ین) برامان د.جه که ی بۆئه وه نزای چاکبوونه
رلین و  به  ی له که خانه سته خه  ردانی له سه  چته ئه  ر، به ی مژده وته حه  له
 :(ئا!! و ئه وه کرته مال زمانی ئه زم، د.که به مال نه  من جه ئه
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شی،  که خنجیالنه  شیر خۆی، دوکانه ر به ک ھه شیرموشیر)! ئنجا نه به
،   و دوکانه : ئه  وانه کیتر. له ھایه ربینی شته بۆ دهکبوو  یه وازه ر ده
 ی کاژیک بیرۆکه  ،وه شه و دوکانه ر له ھه تی. ندکبوو بۆ کوردایه به مه
  یکرد! ره که چه

ل برھمکدا باس ل سندوقکی بشیر موشیر دەکیت و  ۆ: ھه -29 
و ھر دەب  تنھا بدرت دەست مامۆستا نبز گوای وەستی کردووە،

 دەب  وە< کڕاوەتگز نبمال نوە. وا جارێ مامۆستا جو بیکاتئ
 ئو سندوق بکاتوە> و چاوەڕێ دەکن  چی تدابت ؟

  وه ! ئه وه بکاته  و سنووقه ئه  س بۆینییه ز، که به مامۆستا نه  له  ژیر: جگه - 
نزیکی،   وه زه به نه مامۆستا تۆ له  ! تکایه شیره تی به زره ی حه راسپارده

  و سنووقه ر خاتری ئه به ب له رلینن، پیب با ھیچنه به ردوکتان له ھه
 ؟ ی بزانین چی تیایه وه بۆئه  وه ردانکمان بکاته سه

تۆ زۆر جوان و دروست پناسی کسایتی بشیر موشیر  ۆ: ھه -30 
یت و دەکردووە و راستیشییدەکرگیز درۆی نشیر ھوتووە".  : "بن

دەکرێ بندی و کتمر تایبسن؟اک زیاتر لبدو م زاتری ئراکت 
رچی  و پیاوکی زۆر راستگۆبوو، ھه . ئه زۆرم نووسیوه  وه یه وباره ژیر: له - 

و  ! ئه راستبوایه  وه الی تۆشه به  بوایه راستبوو. ئه  وه الی خۆیه وت، به ئه
نجاساڵ  یاڵ، په و یا خه خه ر به گه هڕاست. ئ بوو به یا لئه وو خه خه

  ریادا بۆ بیاره ده سواری پاپۆڕ به به  وه لوجه فه  شتکی له پشتر، گه
نوان  له ی  جا که  ر تۆ بتوتایه گه . ئه راستبوه  وه زانی ئه ، وایئه بکردایه

من خۆم   . بتوتایه یه یوت ھه ؟ ئه یه ھه یا ر دا ده یه و دوو شارۆچکه ئه
یوت ئاخر دیماخ بۆ من نازانم  ! ئه ریانییه زانم ده ئه  م و ی بیارهک خه

م،  که وپش ئه مه نجا ساڵ له ؟ تۆ مندای دونی، من باسی په نییه  ئسته
م  به  وه یته یه یوت جارکیتر نه رێ و ئه ده  یکردیته بوو. ئیتر ئه وسا ھه ئه

  و ئه م خۆم چووم، ئه ! من ئه یریکه یوت : تۆ سه دا. دیسان ئه دوکانه
و  ئه  یشتۆته گه ھشتا نه  ته م میلله بم ئه  قمه چووی!! ئاخر ناھه نه

مکی وادا  وه  مال له ب!؟ مامۆستا جه ک منی ھه رۆککی وه ی سه ئاسته
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و  ئه  یشتۆته گه ھشتا نه  مانه لی ئه م گه ریش وتی ئه ھیتله  وه پیوت: ئه
 قیبوو!  ویش ھه : ئه شیریش ئه ب. به وی  ھه ک ئه وه رۆککی ی سه ئاسته

ئیرادەی ئیشکردن ھتا ئستا ل ئوەدا پۆیین و  ۆ: ھه -31
مان سوارەم " دا دەشیعری" ھ ت وەک لنانشکاوە. تکنیت: 

                         * 
 م ڕگرانه په  و بیره من له

  وه هت کانا چوونه رده موو جه گژ ھه به
 م  چنه ر سه  و سواره من له

  وه ته ئاگر بۆ نه  بوون به ،تا مه ھه  له
 مۆ تا ئه ی ماوم ھه وه راماب له  ستره ش ئه ئه
 توانام و بپرس بۆ!؟  ناخیدا گومانیب له له
 خر یاران  نه

 ندووم سه کپه یم، کار رزه ی ھه و ئاگره مان ئه ر ھه من ھه
 کو جاران وه

 مردووم م باج و دیاریم، من نه که ی ب مافه که وردهبۆ ک
 ماشاکار کو تۆی ته ی پرس و گومان، من وه ستره ی ئه ئه

 بووی السار بارانه ژنۆ، ھیچله ئه سته دانانیشم ده
 ئسووتم  تا ئبم ژیل و

 ل گۆڕیشدا ئبم مینی ل چانانی ناجۆرانم
 تاکو ئای سربخۆیی

 انی ب سرتاپای کوردستانمئدا مژدەی کامر
 بم تمنوە ب ئومدی چین و دەتانوێ چ  خواستکتان بت دی؟ 

 .  وه شتا ساییه ھه  نمه پئه  ریکه خه  ن!؟ من تازه مه ژیر: کام ته  -
  : یه مه م ئهکان ھۆنراوهدوا   کک له یه

 چ، ناچ و ئه ھارکه تافی الوتی، به  درۆیه      
 می ماچ راتیکا ژه م به خوانی ده  م له و سژه ئه  هک      
  ھارانه رزێ به موو وه کسیری گوی لوی، ھه ئه  به      
  یرانه ، سه شته ، گه دا ئاوی: ژیانه باخی سینه  له      
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 م سوی مه  م له مم ناده ، ده شتکه ھه رچی ھی به گه ئه      
 م ! ی ئاده که داوه  ومه منی ژیریش بکه با دوورب، نه      
 ستم بکا یاری ژی ھه  ریزادێ  به تا لوی په ھه      
 کرداری  له  ن دووره مه کارکم، ته رزه ھه  میشه ھه      
 م ی ده شیله  موو رۆژێ به ر ھه گه  می پیری، درۆیه ده      
 م  تاکو ھه وزی دداری ھه مامی سه بدا ئاوی نه      

 

  کی جوانی کوردستانب، یا سروشته یه ، کیژۆه وه و ئه ش ئه جا ئه   
خۆیی  ربه ئومدی سه  ، به وه نه مه م ته به  ی کوردستانب ! بۆیه که جوانه
   کانم.    خواسته  له  ککه یه  وه ئه   م کوردستانم که که ویسته خۆشه

" کگی رەسنی کوردایتی، کوردستان" من ھز و ۆ: ھه  -32 
 یککی دروست لم دروشمدا دەبینم. ئمت چۆن وتووە و بۆ وتووە؟لۆژ

د  مه ین محه ی کاک د. حسه م ئاڕاسته یه و رسته مجار ئه که یه ژیر: - 
ال  دی مه مه کاک محه  رگری له به  وته که  وه سویده زیزکرد کات له عه
ش  که ۆزهکانی بیرم. بیرد مه رھه به  له  ککه یه  یه و رسته ئه ریم. که

تیی  رایه ، رابه وه ی کوردستانه وه ره  ده  وێ له یانه ی ئه وانه بۆ ئه  یه ئاڕاسته
ن!  لبده  و الفه ن، یائه تی بکه ی کوردایه وه تیی  بزووتنه رکردایه یا سه

راو دیدوبۆچوون و   وه ی کوردستانیشه وه ره ده  له  واو دروسته ره وه،  له  جگه
و  شی  ئه کرێ پشکه رچیت پئه ک وجاالکی و ھه کۆمهو پشنیارو  خنه ره

ڕز  به ی. ری لده رۆکی یا رابه م ناب الفی سه بهی.  یکه یه وه بزووتنه
 ی. که رکردنهسگی داوی پیالنی ده  وته که  یکرد! بۆیه یه ه و ھه الن ئه چه ئو
ی  تیه رایه هو راب وه ئه ندیله قه  ، یا له وه رهچیاکانی باکوو  ر به گه ئه

  وه ندیخانه به  له  ش دروستنیه ئسته بوو. نجام جۆرکیتر ئه ، ئه بکردایه
ر  سه وامبن له رده ریالکان به ڕێ گه با لگه بکات.   که که تی په رایه رابه

ندیل،  وێ بۆ قه رکه پ، سه ب ، به  ردۆگان ناچارئه کانیان، تا ئه چاالکییه
ی  ناوچه  له ی بارزانی گاکه وت بۆ باره که رئه هپ، س دام، به ک چۆن سه وه

  !. چۆمان
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چند ھاوبیرکی پاسۆک تاوانبارن بوەی دوای دەرنچوون ۆ:  ھه -33 
دا بپل خۆیان و حیزبیان کرد بناو پارتی و  ١٩٩٢لھبژاردنکانی 

ک تی  بیر و بزاڤکوردای تیدا. تۆ لکتیشنیازم  یدا دەمن پ" :
پشنیازەکانی  ، خباتی سیاسی بکین"،گوای گوت ل نگیراوە.کرد

 دیک چی بوون و چۆن ئوانی دیک توانییان ب مرامی خۆیان بگن؟
 یڵ سۆشیالست و پارت گه له بووبوون ، تکه کانی دیکه ژیر: پشنیاره - 

ا پارتی ی  بوونبوو به تکه ئنجا بوو، وتوونه رکه سه  وه ئه  ، کهل  گه
نگاوو  و ھه ئه  وت که رکه نجامیشدا ده ئه  له  ر واشی لھات. ھهکتی.  یه

 ندکیش  بۆ الی ھه.  بوه وه نیازکی پاکه  ندک ، له ه، الی ھ یه وه کرده
 !بوو تی تایبه ستی به مه وت و سکه ده
ئو فشارە دیار و سرەکییانی خران سر پاسۆک بۆ ۆ:  ھه -34  

ۆسیالیست و پاشان چوون ناو پارتییوە چی بوون وا یکگرتن لگڵ س
 زوو سرانی پاسۆک ملیان بۆ دا؟

پاسۆک و   ی گومرگ له پاره  شه بینی به  کان بریتیبوون له ژیر: گوشاره - 
. جارجاریش  وه کتییه ن پارتی و یه الیه ل، له سۆشیالست و پارتی گه

یان  نه الیه 3و  انی ئهک ندامه دراو ئه گاکانیان ئه الماری باره په
 . وه گانه ئه لھه

یان  ازهکبوون و ناوی پارتکی ت یه ڵ به تکه  نه الیه 3و  مجار ئه که یه  
  وه سپک پکه ھیچ چه  وت به رکه م ده ن) بهکگرت خۆیاننا(حیزبی یه له

 کتی چوون. ندێ بۆ ناو یه ندێ بۆ   ناو پارتی و ھه ھه    نالکن! بۆیه
ل ال  یئو ھن چیبوون ک پویست بوو پاسۆک خۆیان  ۆ:  ھه  -35 

 بدات؟
جیاتی  له یلول، دوای نسکۆی شۆڕشی ئه  بوایه ، ئه تاوه ره سه ر له ژیر: ھه - 

  تی، ی کوردایه وه . بزووتنه وه ته کارا بکرایه سۆک، کاژیک دروستبوونی پا
ک  ر یه زرنرێ و ھه بۆ دامه یی وه ته نه ن پارتکی ناگرێ چه وه ی ئه رگه به
ییدا  وه ته ناو پارتکی نه رتبوون (ئنشیقاق) له ، یا کها رایکشدک الیه به

 .دروستکرێ
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ک  وه  !رنراز کاژیک الوازتر دامه  دا پاسۆککی  له 11/9/1975  له       
ڵ  گه لهرمابوو.  یک ھهتی کاژ کردایه ر هس  کبوو ، کاژیک و یه ه ھه  وه وتم، ئه

تی  رکردایه سه ب، یی دروستنه وه ته ری نه مسه ی دوو جه وه بۆئه شداو وه ئه
شکم  به ،کرا خۆی نه ی به وه م پاسۆک تا ئه رده به  لی خسته ھه کاژیک

 دا و رۆژه له ک و چه  ستیان دایه وان ده تی ئه تایبه ، بهبکرێ  وان به
گاشی واکرد بۆ  ر یک دهکو کاژ ، به وه ر ئه ک ھه شاخ. نه  چووشنه
ردی  بو مامۆستا ھه وه ن. ئه ھاوکاریی پاسۆک بکه  کانی که ھاوبیره

کی  زییه وه ره زیش ھه به مال نه د. جه ڵ پاسۆکبوو . شاخ تکه ک له یه ماوه
ندام  ئه 5  بی سیاسی پاسۆک له کته ڕینیش مه دوای راپه دا کردن. گه له

بدو ئاگرین و  تاھیر، عه  ریم، مژده زم کهیان کاژیکبوون: موال 4پکھات، 
  گی جاف بوون به لی به ق عارف و عه ردوو مامۆستا فایه کامیل ژیر. ھه

 تی. رکردایه ندامی سه ئه

 
 

و  ئه ڕین، دوای راپه تی پاسۆک، رکردایه بوو،سه هو م، ئه ی دوه ه ھه  
وتم : با  ن لبینیا ی بووجه وه دوای ئه  کرد که سند نه ی منی په پشنیاره

پارتی و   وه ین، ئه باتی سیاسی بکه نیا خه ناو شارداین، ته تا له ھه
فی  سره رم، مه ھه  رگری له بۆ به  یه ی زۆریان ھه رگه کتی پشمه یه

ک و  و دابینکردنی چه ربازییه گا سه موو باره و ھه و ئه رگه پشمه
ناکرێ و  ئمه به بۆیان  رو پیکاب و خواردن و مووچه الندکرۆزه

ملیۆن دیناری چاپی سویسریمان  4ی  نزیکهدا  وکاته له.  پویستیشنییه
  ش به یه و پاره کردین. ئه سای ئه 4  شی زیاتر له بوو، به ھه
  ینه خه کان نه موو ھلکه ش وتم با ھه مه رگانخواردوو چوو! بۆ ئه گو
  سک به ند که الی چه له  و هو ینه بوکه یه و پاره ، با ئه وه که یه ته به سه
مای مامۆستا   موویان له گرت، ھه ش نه وه گویان لهنین. یت دا مانه ئه

داو  که ر ماه سه دایانبهکتی  گیرسا، یه ڕی ناوخۆش ھه شه  ھادی دانا. که
ر  سه ، داشیان به وه دوای ئه یانبرد !نی مه قه ک و ته ندێ چه و ھه که پاره

رانان  کی به ڕه بۆ گه  وه مردو گواستیانه قامی پیره شه  ا لهکشماند چاپخانه
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کی  ڕه گه  بوو له واجنکیشمان ھه ده  و!  نیوه ی کۆڕه ناویاننا چاپخانه  و
 رھات! سه یزانی چییبه س نه یسی، که ره قوله

س روویان  هتا زۆرک ره سه ،ڕین بوو دوای راپه وه م، ئه ی سیه ه ھه  
 24یار  رجی عه مه  ک کاژیک، به پاسۆک، وه الم تکردین، به

ک  کیه کتی ، جاش و باشیان وه کاتکدا پارتی و یه له گرتن! انئهری وه
رو  براده  رزنجی که عدی به ک د. سه سکی وه ، که بۆ نموونه گرت!! رئه وه

 انرووی کانیدا خزمه  ندک له ڵ ھه گه له کۆگجی ماف،  ھاوکاری منبوو له
دا داخست. انرووی  رگایان به ھاوبیران ده  ندک له م ھه بهتکردین، 

 بۆ خۆی!   وه ییهنبوو پارتی قۆست وه ئه
دیدار و چاوپکوتنت لگڵ ئم بڕزاندا ھبووە:  ۆ: ھه -36 

 ،فایق بکس پیرەمیرد، کامران بدرخان، عیسمت شریف وانلی،
گۆران،  ،رۆژبیانی جمیل ،ھمن، شاکیر فتاح نجمدین مال،

دەکرێ بکورتیش بت جارکی دیک باری سرنجی  ژار،بارزانی.  ھه
 خۆتمان دەربارەیان بۆ بی؟

، بات خه ن خاوه پاک، کوردی دسۆز، گشتی: به -1 موویان ژیر: ھه - 
  نده رچه ھه مان. که وه ته کی زۆر بۆ نه یه نی راژه ر، خاوه روه کوردپه
  ر گۆران له گه ئه -2بوو  وه ڕووی سۆزه نیا له ن تهیا که تییه کوردایه
کی  یه رکرده بارزانی سه -3بوو  تر ئه وره زۆر گه،  گالیه نه  وه ته سیاسه

بوو  شئه ، نهست ئران ببه  پشت به  نده وه بوو ئه ئه م نه وامربوو، به جه
 . وه ستی ئران بکاته ت راده ی کوردی رۆژھه ره ند تکۆشه و چه ئه
 رو پارزه تۆ جگ لوەی شاعیر و ئدیب وۆ:  ھه -37 

سیاستوانیت،ئزموونی شانۆ و کاری رۆژنامنووسی و پشکشکاری 
برنامی رادویی و تنانت سرنووسری گۆڤاری ھیواش بوویت. ئم 

ییی ئوە ل کووە ھاتووە و پت وای بۆ  هھموو خولیا و لوەشاو
     و خولیایان گونجاوتریت؟ کامیان لو بھرە

م.  موو چاالکیانه و ھه ی ئه ئاوته  که  و نیه بوه ژیر: من پمخۆشنه - 
!  ر مندا سه به  پاندوه وان خۆیان سه ، ئه و چاالکیانه راستیدا زۆری ئه له

ک کشآب.  یه م بۆ ھۆنراوه خشه رۆژان نه  بیرما رۆژێ له  ت به نایه
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ھا  روه مدا،ھه که ر پنووسه سه به  پاندوه سه خۆی  ھۆنراوه  میشه ھه
رگیز  ، ھه خۆبوایه ربه م ئازادو سه که وه ته ر نه گه یی. ئه نووسینی وژه

  نجامداوه م ئه و چاالکیانه کک له یه  ل جار که . گه کرد ئه تم نه سیاسه
چار من بوون، نا لھاتوو نه  نده وه م ئه که ره وروبه ده  یرمکردوه سه

ی  وه خۆم ماندووکردوه بۆ کۆکردنه  میشه دا ھهژیانم  ت. له ستمداوه هد
ند  و چه چاخانه  ته چوومه ب نه وتنه رکه  ، به داوه فیۆنه زانیاری. کاتم به

بئیش دانیشم.  به  مزانیوه ناومایشدا نه له  . وه مه کاژرک پایلبده
ی  ، یا کاری باخچه یهو نووسین ماندووبووما وه خوندنه  کاتکیش له

ک بواردا  یه  هنیا ل رزش.. خۆم پم خۆشبوو ته ، یا وه کانم کردوه گوه
بوو بواری یاسابوایه  وانه ویش له ئه  ، وه ته بوایه زایی و چاالکیم چ شاره
ندجار  و چه وه ته ھۆی سیاسه به م ستخستنی دوکتۆرا، به ده تابه

خوندن،   وتنم له ھۆی دواکه  بوونه  م که وه زیندانیکردنم و دوورخستنه
  بوومه ی راوژکار، پله  ری به پارزه  له  ، جگه نده رچه ھه ،لوا نهۆب م  وه ئه

ی سای  163  زایان ژماره پی یاسای شاره به بیر)ی یاسایی زا(خه شآره
  رچوو له ده 1999زایان/  بژاردنی شاره / ھه5ی تۆمار/ ژماره 1964

رواری  به رکوک به ی که ی ناوچه وه چوونه دادگای تھهتی  رۆکایه سه
.   مترنیه دوکتۆرا که کانی زانیارییه  له  وه رووی زانیارییه له  که 6/4/1999

  چونکه دام ئه رنه رؤکی به ر به ھه  که، ھۆنراوه موو بارکدا ھه  له  دیاره
 .  کی زگماکییه یه ھره یان به مه ئه
یی ئوە ب شیعر  بۆ ھاوبیرەکانت : عبدو من ئامادە ۆ: ھه -38 

برز  ،جوھر،فرەیدون علی ئمین،ئحمد ھردی، سعید گوھر
دەنرخنم. ئوە چۆن لم کارەی خۆتان دەڕوانن ؟ پت وای مافی خۆت 

 بخشیب بو ئازیزانت ؟
منیش دوای کۆچی دوایی  کۆک. ه یا ھه  نه ژیر: دیاریی شوان، یا شه - 

ھیوام گیانی پاکیان  . به سھاتوه ده م له و ھۆنراوانه ر ئه م، ھه و ئازیزانه ئه
 لم رازیبن.

شخ  ھۆکاری سرنکوتنی شۆڕشکی نووسینکتانا ۆ: له ھه -39 
دەبستنوە ب بیار و کاریگری نوت  لو گمیدا.  حمود مه
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بۆ   وه هچرچلشیدایی ئدمیراڵ فیشر و میستر ھۆی  بهدەنووسن " 
شخ محمود  گیشتن ب سرچاوە نوتییکان و بوون خاوەنیان،

 خرای گمی دۆستایتی مجر نۆئیل و دوژمنایتی مجر سۆنوە".
ئوە زانیمان بر ل سدەیک نوت بیاردەری سرەکی بووە لسر  

.مریی و چارەنووسی ئستادا کاریگئ ی لر ئسوت لخی نبای 
چارەنووسمان چندە؟ دەکرێ ئو زرە ڕەش ک بۆت قوڕی رەش، 

                                                                                                       پرشنگدار؟ و  بکین بردەبازی ئایندەیکی رەنگاورەنگ
ۆژئاواو ش بۆ ر زی ره  رکوک بوو به وتی که ڕابوردوودا نه ژیر : له -

حمودو  شخ مه  بوایه ش! ئه ڕی ره کورد قوبی عراق و بۆ ره عه
موو  و ھه جیاتی ئه و له بکردایه  م راستییه رکیان به کانی کورد، ده ره وه منه

ن و  ئاسانی تانکه ی کورد به و زه ئه  وانه ئه  یانھشتایه ، نه خونشتنه
وام  رده ی به وه ویش به ری کوردا! ئه سه ن به بیده بۆمباو  ن به دواییش بیکه

کی  ش قوربانییه وه کانیان بشکنن.  ئه ن و بۆرییه بده  وتانه نه  و چاه له
ر  گه ئه  که  ایهدیان ئنگلیزیشیان رابگه  ویست. ھاوکات به متری ئه زۆر که

 ب کا، یاھیچنه جینه ر جبه یمانی سیڤه ی په 62،63،64کانی  نده به
و  ئاسانی لرف له ویش به وا ئه ب، ئه خۆ نه ربه باشووری کوردستان سه

بوو، تووشی  ر گونجاوئه یلولیش ھه بۆ شۆڕشی ئه  گبیره م ته نادا. ئه وته نه
   یه وه . ئه تاش گونجاوهبۆ ئس  وه ئه بووین! ئه نفال و کیمیاییش نه ئه

  ندییه وه رژه به  تا له . ھه مکردنی رۆژئاوا ی ته چاره رگه
 ن . ئاگانایه  بهی،  ده کانیان نه ستراتیجییه

  وته نه  و چاه ھۆی ئه بۆ کورد به  خساوه لکی نوی باش ره ئستا ھه  
،   یشتن گه  ئامانج و به له م ھه رمی کوردستاندا. بۆسوود  له ھه  له  وه تازانه

ڕ =  ھز+باوه+ رمایه سه :   ین یه  بده  م ھاوکشه ئه  رنجکی سه  پویسته
  که  یه وتانه نه  و بیره : ئه که رمایه سه -1.    خۆیی کوردستان به ر سه 

  ی ببینه وه بۆئه ، تا زۆربن باشتره  مانه درن. ئه رمدا لئه ھه  ئستا له
غداد.  به درن به نه کانی رج داھاته مه به  ،مایه ر سه ی زیاترینن خاوه

% ی بۆ 83نجامدا ئه  له  و داھاتانه کا، ئه داوا ئه غدا ک به ر وه گه ئه
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  و چاه ئه سات بۆ کورد! رگه مه  بته ئه  وه ئه !  % بۆ ئمه17و  غداب به
ر بۆخۆی  غدا ھه به با ،  کانی دواڕۆژیشمانه وه مکی نه  تازانه  وته نه

 .سیربخۆات
،  زوه رچی ھه ر داھاتکیدی، وت و ھه ی نه و داھاتانه : به  که ھزه -2

مینی و ئاسمانیی  کی زه شق و پچه پمه ڕو پباوه کی کوردیی سوپایه
و  توانرێ ئه . ئه کو ئاسانه . به نیه کرده ش کاری نه مه زرێ. ئه پدامه

رم  ستانی ھه ده با کاربه ئاشکرا یانھنی.  به ،رزیش بکرێ قه به  کانه چه
 زانن. الواز نه  خۆیان به  نده وه ئه
خشین  تی و گیانی خۆبه ڕی کوردایه باوه  به  و سوپایه : ئه که ڕه باوه -3

ڕدار  رکی باوه نگاوه جهکرێ.  رده روه په و گۆش ،خۆییدا ربه پناوی سه له
 . ڕکه ی بباوه نده ھه  د سه
بینین  وسا ئه ئه خۆیی بدرێ. به ر لدا، جاڕی سه نزیکترین ھه له  وکاته ئه  

داننان   لهب  ریش، پشبکان ئه وروبه تی ده ندێ حکومه هکان و ھ زلھزه
  یگرتین، ئمه خه کیش یه ڕكی  الوه ر شه گه خۆییماندا. ئه ربه سه  به
م  بگومان ئه  بین. وتوو ئه رکه سه  ،وه ره ی سه یه و ھاوکشه ھۆی ئه به
  ک به نه کرێ، جئه سپاک، جبه تکی لزان و ده حکومه  ش به یه نامه ر به

                                                 !               ی تانکار حیزبحیزبنه

بۆ سالحدین دەوتکی ئیسالمی کوردی دروست نکرد؟ ۆ:  ھه -40 
پت وای رۆژاوا ھتا ئستاش لچاوی سالحدینوە تماشای کورد 

 بکات؟
یی کوردیی  وه ته ھوشیاریی نه  کرد! چونکهی م نه یتوانی، به ژیر: ئه - 

  تا ئستاش! بۆیه  وساوه له  ی کورده که کوشنده  رده ش ده وه بوو. ئه نه
موو تاکک و  رکی ھه ، ئه و ھوشیارییه سپاندنی ئه و چه وه بوکردنه

ر  دین بۆسه الحه ی سه الماره و په . ئنجا ئه کی کورده کۆمه
ی  که ی کاره ی رۆژئاوا تا ئستاش تۆه وه ئه ۆیھ  کان، بوه رسته خاچپه

سایکس   شبوو که ستووره ئه  و رقه ر ئه . ھه وه کورد بکاته دین له الحه سه
تی  یه مینه که ر به ھه  که  وه شه چوار به  جۆرێ کرد به بیکۆ کوردستانی به
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و  ناو ئه بدا تا له ره و فارس و عه ستی تورک ژر ده له  وه بمنته
 ! وه دا بتوته وانه ته نه

  بوه بوو، وه ئه دین، الحه ی سه که وه ی کرده ساتکیکه ، کاره وه له جگه        
 ن و رده ئه ستین و له ناو وتانی فه ی به که شکره ی له وه ھۆی بوبوونه

و  بی ئه ره ناو عه یان له وه دواجار توانه بیداو ره سووریاو میسرو عراقی عه
 ا ! د وتانه

سپاو دەکن،  یکات باس ل دەرنچوون ل بازن ۆ: ھه -41
مبستتان کورتھنان ل دیاریکردنی ستراتیژ. ب واتایکی روونتر 
بندنکردنوەی ئای سربخۆیی ل الین راپڕین و بزوتنوە و 

 حیزب کوردییکانوە؟
 بۆ  ودانه یتری، ھه هک شه . به یه که سته به شکی مه به  وه ژیر: ئه -  
ی باشترین رگا بۆ  وه و بۆدۆزینه تییه یه سته و باری ژرده رچوون له ده
ر  گه ئه  که  نییه ک رگاوه یه ر له خۆیی ھه ربه سه یشتن به خۆیی. گه ربه سه
ب  خر ئه وستان دانیشین! نه سته ب ده گیرا، ئیتر ئه  و رگایه ئه

  خۆیی. له ربه سه  ینه گه ککیاندا ئه یه  بهڕین بۆ رگاکانیتر تا  بگه
چوون ر  دهدرژی باسی ( خۆییدا به ربه و سه تی رتووکی کوردایه په
 مانیا،  ئه  له ی کۆنیشدا که سمیناره  . له کردوهم پاو) ی سه بازنه له

م  پاشکۆی ئه  له ھیوادارم  . کردوهخۆیی  به ر ی سهرگاکان م بۆ ئاماژه
م  به  ندیداره یوه په  ، چونکه وه نهی ش بوبکه و سمیناره ئه دا، گفتوگۆیه

 . وه ئمهی  ته بابه
 شکستکانی کورد ھمیش سیاسی بوون نک سربازی.ۆ:  ھه - 42 

وات کش و قیرانک، ل ئقدای. چۆن و ب کام برنام چارەسری 
 ئم دەردە بکین؟

تا  تاھه  رج نییه . مه وره قی گه ن ئه ت خاوهس ده  ینه ی کار بده وه ژیر: به - 
  له ، وانه ئه شاخبوون.  له  بن که  وانه ی ئه وه و نه وانه ر ئه تی، ھه رایه رابه
مووشیان پاداشتی  ھهواو.  وری خۆیانبینی و ته دهرمی کوردستان،  ھه

وری  ده باشووری کوردستاندا. ئستا  رگرت له وه  وه زیاده خۆیان به
ک پاوی  تدا نه وه دوای پیاوی ده ڕان به و گه کنۆکرات)ه ری (ته گه هپیش
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ڕان  ھا گه روه ھه رم. تی ھه کانی حکومه ت بۆ راییکردنی کاره سیاسه
 .  رم تی ھه کانی حکومه کییه ره ده  ندیه یوه تدا بۆ په دوای پیاوی سیاسه به
  ری فامیده گه نی پیشهسا که  ب له تی ھه رکردایه نکی سه نجومه ب ئه ئه
ر مزی گفتوگۆ،  سه ی جارکدی له وه بۆئه دا،دانان خشه و نه  ت سیاسه  له

  . پویستهبن کی نه ی پشه خشه نیشمان ب نهکا بین و پرۆژه دۆڕاونه
نکی ئاسایشی  نجومه بوونی ئه ربن. گه کان پیشه زیرو کارگه وه
کدی.  یه کان له ته سه ی ده وه کردنهرگریدا. جیا به  زا له یی شاره وه ته نه
کورتی،  ت. به سه ن ده ھزو خاوه به ریی داراییکی چاود زگایه ده
 جکردن. تی جبه سه کردنی ده زراوه دامه به
کوردی نزان کردووە  ،تۆ دەیت: کمی ھۆشیاریی نتوەیی ۆ: ھه -43 

وە ئمش فاکتی و پاشان برەو لخۆباییبوونی بردووە.  بالی تۆ
 دەخات؟ شکستخواردنی کورد بدیار

ی مرۆڤی  وه ھۆی ئه  بته یی ئه وه ته میی ھوشیاریی نه که.  ژیر: به - 
لجار بریاری  کاندا. گه نووسسازه چاره  پرسه  له بدات  ه کورد بریاری ھه

 ان!خۆی بز ی به وه بئه تی به ی خۆیه که وه ته دژی نه له  دات که هوتۆ ئ ئه
ر بریارێ، سودووی  ھه ر له ب، به یی ھه وه ته ھوشیاریی نه  سک که که

  ند له چه  یه وه و کرده یا ئه  و بریاره ی ئه نجامه و ئه ئه  گاته کا تا ئه خۆیئه
وتنکی  رکه سه ھا به روه ھه ؟ یدایه که وه ته ندیی نه وه رژه به  ت و له خزمه

رب بۆ  ھانده  بچووکه  وتنه رکه و سه  ئهب خۆی بایی ناب. ئه بچووک له
 . وتنیش کۆتایی نیه رکه سه تر. وره وتنکی گه رکه کردن بۆ سه خۆئاماده

دەنووسیت کورد ھر خریکی چند بارەکردنوەی شۆڕشی  ۆ: ھه -44  
 دۆڕاوە؟

  له  رگریکردنبوه کان، به کدارییه چه  وه ی بزووتنه ژیر: پشتر وتم زوربه - 
شۆڕش   ھا وتوومه روه شۆڕش! ھه  شاخداو ناویان ناوه ویش له ئه خۆ.
کانیدا، ئارامی و  ختی دوژمن و شاره پایته ی شاخ، له وه له  ، جگه یه وه ئه

بوون. گریمان  نه  مانه کنی. ئه ته شی ھه که ھی، ئابووریه ئاسایش نه
ی  که ت و دۆڕاوه قه سه  شوه  ک به ریه ی ھه که یرئه شۆڕشبووبن، سه  وانه ئه

کی  یه ه یی. ھه زه بهب.  ر دۆڕاوئه میش ھه ئه  دیاره  که  پشخۆیبوه
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ڕو  ته  و که . ئه وه ته تۆدا نایه یی به زه ی به و دوژمنه ر ئه رامبه به  یه وره گه
ودا  ڕو وشکی ئه نوان ته بسووتن، تۆ بۆ جیاوازیی له  وه وشکی تۆ پکه

  ؟ی! که ئه
  کیه و پشه ، ئه یه وره ند گه تی چه ھزوپزی دیوانی کوردایه ۆ:  ھه -45  

ی  راکه و ھه کردوهھز یتری به ندهزیش ھ  به نه مال  مامۆستا جهی  چوپه
وسا  ئه  ئستاش، که  می خۆی، بگره رده ش بۆ سه که مه رھه . بهتر کرد وره گه

  پتان وایه .کی نوبووشت ندنیدابوو، سه شه ڕی گه وپه ئه  کۆمۆنستی له
ریم و حشع  ال که دی مه مه محه  یان له ، زیهبووبن  انهم ھۆکار ر ئه ھه
؟ یاخود ھۆی  وه گژتانا ھاتنه به  یه و شوه خرایی و به ساندب، وا به ھه

 ؟  یه ش ھه دیکه
. نزای  ختبوه کی سه خۆشییه د گرفتاری نه مه ئستا کاک محهژیر:  -     

  وه زیزه د عه مه ین محه حسهڕز د.  به  ھۆی  بهم.  که ی بۆئه وه جاکبوونه
ودا دوو  ڵ ئه گه م. له ردانیبکه یدا سه ندروستییه م باری ته داوایکردبوو له

  م که ی لبکه و پرسیاره زۆری پخۆشبوو. ویستم ئه ردانیمکرد. جار سه
رچوونی دیوانی  دهکاتکدا دوای  له ،و چیبوون ی ئه و کاره کانی ئه ھۆکاره

ی  دیوانهو  ر موشیر پیرۆزبایی ئهیش دوکانی به  و له ئه ،تی دایهرکو
و  ھات ئه ، دم نه وه یه که  خته سه  خۆشیه ھۆی نه م به لکردم!؟ به

بۆ  ی و داواکردنه ئه  بوو، چونکه پویستیش نه.  وه مه ده ی بۆ ھه یه ڕه الپه
ی.  و کاره تی له شیمانییه ی په گه ، به وه منه الی ، بهم دانی بکه ر ی سه وه ئه
تی  کوردایه –رتووکی  ی په 154  ڕه ی الپه که نووسینه میش، له ی دوه گه به

و  ی ئه پناسه  مجۆره به 2006راجدا  مامۆستا فوئاد سه ی -  بیری زیندوه
شعرکی   ه کاک کامیل ژیر کۆمه 1960کا: ( سای  ی من ئه ھۆنراوانه

و  ی ئه ندێ پارچه ھه . له وه تیدا بوکرده ناونیشانی کوردایه رژ له خۆی
ی  چوارچوه  تی بخاته یدابوو کوردایه وه وی ئه یا ھه شعره  ه کۆمه

ی  شوه واوو، له ته  وه ته ئابووری و سیاسهبیرو  ی باره کی له یه فه لسه فه
  م پشتر له بهروو )   مای رژمکی  حوکمانیدا بۆ کوردستان، بیخاته بنه

ی  فه لسه فه  ی من، به تییه و کوردایه یدا، ئه 1960ی  که نامیلکه
 ! نیه ی، پوه که رسته په یان، کۆنه مجاره ئه با. رست ناوئه په کۆنه
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  و م: گریمان ئه ؟ ئه بوه ھه  ئایا ھۆی دیکه  ش که سیارهو پر می ئه بۆ وه  
ی  د وتوتی، ئه مه حهک کاک م وه ،ووبنرستی ب په ، کۆنه ھۆنراوانه

ک مامۆستای ھاوبیرانی  یه ژماره  کوردستان، کهعاریفی ناوبردنی م
پایچی!؟ خۆ ناکرێ  معاریفی قلیاسان، له  تی داوایانکردبوو، به کوردایه

، چ  کوردکوژه  یا ناوبردنی کاژیک به رستی! په نهویش بوترێ کۆ به
و  وه ی ئازادی و ژیانه ه ژیک واتا: کۆمهکرێ؟ کا کی بۆئه یه وه لکدانه

کتی )  و یه وه (ئازادی و ژیانه ک له یه ب چ رسته . ئهکتی کورد یه
م  پشتر ئاماژه بوو که خۆباییبوونه و له ، ئه ھۆی دیکه  واته جوانترب؟ که

  که خۆی باییبووبوو جۆرک له دا به مه رده و سه بۆکرد. حیزبی شیوعی له
ب.  واندا نه ژر کۆنترۆی ئه ب یا له رکخستنکی سیاسیتر ھهبوو  ئه نه
  ی پیازفرۆش! مایه ی کردن به که شبوو مایه وه ر ئه ھه  ده
موو  ھه  که ه، تابلۆیمان ی قاره سیسه  وله شیعری عهۆ:  ھه -46  

 کرێ: شاری خرۆشاو، دیئه یلولی تیا به ی ئه 6ی  که ڕینه کانی راپه نه دیمه
کشاو،  خونھه ی له سته ه، ج ، زریکهی زۆرکوڕکوژراو، کوشتاردایکی 
ی زڕژ کان، ده ی الوان، ھرشبردن، داواکاریه ڕه نگ، نه ی تفه شریخه

ھیدبوون  رز، شه ی به ورهر،  نجه خه  به   ی گولله وه نگاربوونه ره لۆز، به تره مه
 پناوی مافی کوردا.  له
  یشتن به وتن تا گه سره ، نه ، داوای : تۆهسیس  وله ی عه که شاره  لهتۆ    
و  مۆ دوای ئه یت، ئه که ھید ئه مان و شه ولی قاره ر بۆ عه یکه ت، په وه ده
شونی   له چی ، که یه تکمان ھه وه ده  ، نیمچه موو قوربانیانه ھه
ختی رۆشنبیریی  رای سلمانیی پایته رکی سه رده ، به  که ڕینه هراپ

  یه م دیارده ئهوت!  رچاو ناکه سیس به  وله رک بۆ عه یکه هپ ،کوردستان
 بینن؟ چۆن ئه

یی،  وه ته نه یبۆ نزمیی ئاستی ھوشیاری  وه ڕینه گه دیسان ئهژیر:  -     
زگاکانی  وانی و ده رکی شاره ئه  وه ئه کارزانان.  سپاردنی کار به نه

  ر له گه ئه  وجۆره رکی له یکه . په رتاشه یکه ندانی په رمه رۆشنبیری و ھونه
کی  ڕۆیه په ڕه دی شه ر سه سه ک له ئاتوونیش دروستبکرێ، یه

کی  تابلۆیهکو  رک، به یکه ر په ک ھه نه  ،بوایه ئه ی تناچ! حیزبحیزبنه
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  شاری جنڤ. به  . له یلول دروستبکرایه شی ئه بزواو بۆ داستانی شه
شی  ک شه واویان بۆ داستانکی وهکی بز عات) تابلۆیه ئامری کاژر(سه

ی  هجوو  به  ،و داستانه ری کاژرک، ئه موو سه یلول دروسستکردوه، ھه ئه
ی  غداش تابلۆکه به ن. له ده ک ئه پیشانی خه  وه، کانه ری مرۆڤه یکه په

  نه الیه  داوا له  وه . من لره یه رجی ھه بولشه با  لیم له جواد سه
  یه و بۆنه بۆ ئه  رهوجۆ کی له م، تابلۆیه که کان ئه براوهناو  ندیداره یوه په

 ک شریتی ڤیدیۆ وه ماندا ی قاره سیسه  وله ی عه که ھۆنراوه  ک له بکرت وه
  .. پیشاندراوه

وانیش  ئه  ی تۆ که مانه رھه و به و ئه کاژیکنامه  له  کاژیک جگهۆ:  ھه -47  
ک  ی کوردستان وه وه ناوه  ون، له هک وتون و ئه که ست  رده می به که زۆر به

 . بۆ ؟ کردوه یی نه وه ته کردنی بیری نه سته رجه پویست کاری بۆ به
دا،  غدا کانی به ته سه ۆری دهو رۆژانی کاری نھنی و تیر لهژیر:  -  

.  ی بۆکراوه دهن وه ر ئه ، ھه وه ڕووی داراییه سکورتی کاژیک له رباری ده سه
.  کردوه زیاتریان نه  وه ، لهی کاری نھنییاندارۆژگار  کانیتر له حیزبه

پاسۆکیشدا   ندێ رکخراوو له ھه  یی له وه ته شدا، بیری نه وه ڵ ئه گه له
ک و  ران و خه نووسه  ھزری زۆرک له  ھا له روه ھه  کرد. سته رجه به

 یسبوک کان و فه ی سایته و کۆمنت و نووسینانه رنجک له تۆ سهالواندا. 
  . میوه خه  و الوانه یی الی ئه وه ته چۆن بیری نه  ، بزانه بده

ییدا، چ  وه ته پانتایی بیری نه لهکسانی  مکی ئازادی و یه ۆ: چه ھه -48  
کان چۆن  وێ ئازادییه تانه ؟ ئه یه کیان ھه و گرنگییه نگ و پایه سه
  ن؟ سان بکهک کام شوازو میکانیزم یه به  گه ن و کۆمه ربکه به سته ده
.   یه رزو گرنگیان ھه ی به دوو پایه  کسانی الی ئمه ژیر: ئازادی و یه -   

(کوردستان  م دروشمی کاژیکه  کسانی، دوه . یه ی کاژیکه م وشه ئازادی، دوه
تاک و  واوی ته کسانیی ئازادی و یه  ئمه ل) کسانی بۆ گه بۆ کورد، یه

ب  بینین. به ئهخۆی کوردیدا  به ر یی سه وه ته تی نه وه ده ، لهکورد ی کۆمه
  ر ناکرێ. بۆیه به سته کسانی ده یه  نه ،ئازادی  ھا، نه تکی وه وه ده
  له 1960سای  ن.گری خۆیی کوردستان دائه ربه ر سه سه پ له  نده وه ئه

ویستیی کوردستان  : ( خۆشه ی کوردستانی مندا، وتوومه کیی ھۆنراوه پشه
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ی  فه لسه فه نجامی ره کو به . به ی رووت نیه نیا عاتیفه ، تهتی و کوردایه
ی  وه ته ویستی نه کوردستان خۆشه . واریشه گۆڕان و پویستیی ژیانی کورده

تیش بۆ  ی ژیانتی، کوردایه رچاوه تی و سه نیشتمانیه  ، چونکه کورده
ن  خاوه تی. جا کوردکی یه که وه ته رانی نه و خۆشگوزه پاراستنی نیشتمانه

دا  م پناوه خۆی لهب گیانی  ئاماده  تی که کوردایهڕی  بیروباوه
موو  و دسۆزی ھه موو کونجکی کوردستانه ختبکات، واتا ھۆگری ھه به
ک مافی ژیانی  موو کوردک چونیه ھه  الیوایه  . بۆیه ندامکی کورده ئه
کسانیش،  ) میکانیزمی یه وه وسنته و ناب کوردک کوردکیتر بچه یه ھه
 ڵ سروشتی کوردستان و گه له  ب که ئه  سۆشیالسته  و جۆره ئه
  بزانین کهش  وه ب ئه ئه کورد بگونج .ی ندیی تاک و کۆمه وه رژه به

  )یه سیله کو ھۆکار(وه ، به ) نیه ست(غایه هب مه  وه الی ئمه سۆشیالستی به
  مه . ئهژاران تی بۆ ھه تایبه ، بهکی کوردستان م خه رجه تی سه بۆ خزمه

وان  . الی ئه  کانه و شیوعیه ی سۆشیالستی ئمه وره کی گه جیاوازییه
م باری  . ئه یه مۆی ئمه رنجی ئه باری سه  مه ئه ک ھۆکار! نه  سته به مه
ر  گه کانی داھتووماندا. واتا ئه وه ر نه سه پنین به ش ناسه رنجه سه
  رهو جۆ ئه تا ره وا سه خۆیی، ئه ربه سه  یشتین به دا گه ژیانی ئمه له

وت،  که ر سیستمکی باشترمان بۆ ھه گه ین. ئه که وئه یه په  سۆشیالستییه
گومانی   که ،اتووشکانی داھ وه نه ین. که وئه یه و په ھنین و ئه م ئه واز له

 دیاریکردنی جۆری  بن له بن، خۆیان ئازادئه زاناترئه  ئمه له  تیانییه
 ژیانی خۆیان. سیستمی

  ره کانی پشکی ھه مه رھه به  ز، به به مال نه مامۆستا جهۆ:  ھه -49  
ییدا  وه ته کردنی بیری نه سته رجه کردن و به وی تیۆریزه ھه ی له وره گه
ر   ره سه و له ی ئه چاالکیانهیی و  شداری و ئاماده م به . ئهوێ که رده به

 بینی ؟ باتی کاژیکدا چۆنئه بیرو ربازو خه
. رانی کاژیک زرنه دامه له  ککه یه ز به ل نهما ژیر: مامۆستا جه -  

 وێ. رکه دا به وه و ھه پشکی شری له  ئاساییه، ی کورده وره ندکی گه بیرمه



60 
 

  که  جار داوامان لکردوهو، جار ویستیمان بۆ ئه ر خۆشه هب له  ئمه  
ی  داواکه له  ترهتو، راس ی ئه که وه ھاتنه م نه بۆ کوردستان، به  وه ڕته بگه

 را. ک ئه بۆینه  کوردستان ران بۆیکرا، له نده ھه  هی ل وه ئه  چونکه  . ئمه
تاح  تی کاک فه هسای که  مژووی کاژیکدا، زۆر باس له  ۆ: له ھه -50   

ھیدبوونی   کبوو بۆ کاژیک؟ بۆ تا شه تیه سایه چ که  و پیاوه کرێ، ئه ئاغا ئه
 باتدا؟ خه ی به کانی پارتیدا، درژه ریزه  ر له ھه
نجکی  . گه وه که موو روویه ھه  وتووبوو له که کی ھه تییه سایه که  ژیر: -  

خۆش  زان، قسه یشتوو، قسه هرز، رووخۆش، تگ تا بی : قۆز، جوان، بابه
  وه مندایه ر له ریکبوو، ھه شایه عه  کوڕه  وه و ھۆیه به ترسبوو. ، ئازاو نه
 ش، رۆشنبیربوو. کی قوتابخانه ک مامۆستایه کبوو. وه چه  ئاشنا به

  رسامبوو به بوو، سه ردی ھه ڵ مامۆستا ھه گه تیی له خزمایه
.  وه کاژیکی نزیکخستبته  تا له ره ش سه هو ر ئه ھه  نگه . ره وه کانیه ھۆنراوه

سوودبوو.   کی به تییه سایه بۆ کاژیک که ی(توانا)بوو. که نھنیه  ناوه
بوو،  رپرستی ھه یلولدا به شۆڕشی ئه  ی له یه وماوه ی ئهایدرژ به
کبوو بۆ  نایه په باتبوو، پشت و  ی ئامر ھزی خه یه و ماوه تی ئه تایبه به

ڕدا، خؤی  کاتی شه بوو له وه ی ئه تکی باشیکه سیفه یک.ھاوبیرانی کاژ
  دا به کی زۆری ئه یه ش وره وه کرد، ئه ڕیئه شه  وه ریزی پشه له

  بات له شبوو ھزی خه وه ر به ن. ھه ڕبکه چاکی شه به  کانی که رگه پشمه
 کانیتر فریای ھزه به  و ھزه لجاریش ئه . گهوتووبوو رکه کانیا سه ڕه شه
 وت. که ئه
  نده رچه ب، ھهپارتی دا  تاح ئاغا زۆر گو به م فه ڕ ناکه وهبا  

ی بارزانی و پارتی و کاژیک و  ماه  نوان بنه  ک له ییه وپکه تکه
بوو.  وه کاک ئدریسه  وخۆ به راسته ،و ندی ئه یوه پهبوو.  ندا ھه بالیه

و پارتی دوو شتی ی بارزان :تانا وتمکمی پرسیار وه  پشتریش له
.                                        کدیشبوون ی یه سته چی وابه ر گه ئهجیاوازبوون 

  که  وه وه ھۆی ئه یی ، به وه ته دا بیری نه نووکه ھه له  ۆ: پتوانییه ھه -51
ندی  یاندن، یا ناوه کی راگه یه ک تیڤی،رادیۆ، بنکه کی وه زگایه نی ده خاوه
 ؟  وه یرانی سستی و کزیی قووڵ بووبته ڕووی قه ، رووبه ی چاالکی نیه دیکه
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ی سیاسی و  رکخراوه  بواری سیاسی و ر له ک ھه نه  وه ژیر: ئه -    
وری  یاندن ده بواری بازرگانیشدا، راگه کو له بژاردندا، به تی ھه مه ھه

رد  به، کیتر، دراو ربین ده  کردن. به شه و و گه بۆ بره  یه ری ھه کاریگه
  وه بن. ب گومان ئه ر ئه به سته دراو ده  به  و ھۆکارانه ئاو. ئه  کا به ئه
بیری وردو   م به . به یی ئمه وه ته ھۆکانی سستیی بیری نه له  ککه یه

 .کرێ ر ئه سه ویش چاره ھاتوو، ئه پساننه کاری له
  که  یه دروشمی کاژیک ھهم  که بۆ یه  کتان یه وه چ لکدانهۆ:  ھه -52  
 ؛ کوردستان بۆ کورد؟ ئه
موو  ھه  ک خاک، به کوردستان بؤ کورد، واتا کوردستان  وهژیر:  -   

ی  وه ته مکی نه  وه، یه که وی و ئاسمانه رزه وی و سه کانی ژرزه سامانه
ب و  ره عه  ر به گه . ئه وه نرته ب بسه ر داگیرکراوب، ئه گه ئه . کورده

و  . ئه وه پاکبکرته  و بگانانه ب له وا ئه ورک و فارسیش کراب، ئهت
یی و  وه ته ی نه مینه که  جن، به ناو کوردستاندا نیشته ی له مینانه که

ی  پیالن ھاورده  ب، واتا به گکی مژووییان ھه ر ره گه ئه ، وه ئاینیشه
ک  وه  یه نیان ھهموو مافکی ژیان و ھاوتیبوو ھه کرابن، کوردستان نه

ھی  ، به وه ته ونهری کۆبو سه ی له خاکه  و پانتاییه ی ئه وه له  بجگه ،کورد
موو  ھه ،   وه نه کوردستانی جیابکه  له  واتا بۆیاننیه   زانن، کوردی نه

ر  سه ی له زکیکه گه ر ره ھه  ی کورده وه ته بستکی کوردستان، مکی نه
بۆ   کانی گشتپرسی (ریفاندۆم) نیه رکاره  ڕمان به باوه  وه بژێ. لره

 ،ژی ر ئه سه ی ناکوردیان له ییانهو پانتا نووسی ئه دیاریکردنی چاره
 .ن سه نبن یا ناره سه ره
چی   وه ناوه دا، کورد له که ی کوردستان و ناوچه م بارودۆخه لهۆ:  ھه -53

  و کامه باشه ت وست و سیاسه ران چ ھه داگیرکه  ر به رامبه بکات و به
 ؟ یه یام بۆ رای گشتیی جیھانی  ئاقنه په
ھیوام،  وێ! به ، کتبکی ئه م پرسیاره لی ئه سه کی تروتهم وهژیر:  -   
 یم ی ئه وه ئه دا لره . وه مه بده  مه و وه ئهما،   وه ریه به ن به مه ر ته گه ئه
،  وه ناوه : له  رم تی ھه ومهیه بۆ حک م ئاڕاسته که ی یه پله  ، بهکورتی به

یی بداو  وه ته بیری نه  به  شه بکاو گهربازی  شقی سه و پمه ک خۆی پچه
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، دژی ستانرانی کورد ڵ داگیرکه گه ژیان له وه بیری پکه  له  وه وته دوورکه
  وه ستته فارسکردنی کوردستان بوه  تورککردن و به  بکردن و به ره عه  به
ش بۆ رای گشتیی جیھانی،  یامی ژیرانه . په قسه  ر به ک ھه نه  وه کرده به
کاندا  کان و زلھزه جیھانییه  نده گوی ناوه  بدا به  وه ئه    میشه ھه  یه وه ئه
ری  تاسه ر سه  له  تی کوردییه وه دهزراندنی  ئامانجمان دامه  که

ی   سبه ،تپشتگیریمان بکا  سته به و مه مۆ بۆ ئه وی ئه کوردستانداو ئه
  وت و به نه  ند به مه وه تی کوردیی ده وه ده  ب له ھزی ئه ی به پگه

  کان.  سروشتییه  موو سامانه ھه
ھلی سربخۆیی ل ھنووکدا ل ھموو چرکساتکانی  ۆ: ھه -54

یزبی کوردی و دەست حل ھشتا سرانی  دیکی مژوو لبارترە،
م ئنانی ئدیھیان نویستی بسادەی بۆ؟ ییهرک . 

ر  ھه   ییاننیه، وه ته ک ھوشیاریی نه ، وهو حیزبانه ئه  ژیر: چونکه - 
رانی  ڵ داگیرکه گه له  ژیانبوه وه ، ئامانجیان پکه وه شهتا ره سه له

 . ئستا کردوه رده روه په  مکه و چه خۆیان به  میشه کوردستانداو ھه
کوڕێ!  جارجار   پێ نابنه له ب و ئه  رهجۆ و ر به شیان ھه که ته سه ده
ش  ن ئمه و ئه وه بته زئه ر به  رمنانه نگکی شه ده  وه زبانهو حی ناو ئه له
  ، چونکه و راستنیه ی رووته ر قسه ھه  وه م ئه وێ. به خۆییمان ئه ربه سه

کانیان  وه کرده ک له یه . نموونه یه نگه و ده ی ئه وانه کانیان دژو پچه وه کرده
م  به  وتوه، که خۆییان بۆھه ربه لی سه ندجارک ھه تائستا چه  یه وه ئه
، تی ، ج خۆیه وه رئه به له ! گۆڕناوه یان له النه و ھه ستی خۆیان ئه ده به
ک  و پچه تی بیری کوردایه  ڕدار به کی باوه یه وه بزووتنه ، کو پویسته به
  به یی یدانی کارکردنی کرده مه  وه ته، بیی وه ته ھوشیاری نه به
ڵ پا له ی کوردا، وه ته مۆی نه ڵ بارودۆخی ئه گه کی گونجاو له یه رنامه به
ک پشتر  وه تدا کانی میلله ناو ریزه له یی وه ته شیاریی نه ھو  داندا به شه گه

  یتردا بهکان ییه وه ته نه  ڵ پنووسه گه ھاوکار له م بۆکرد، ئاماژه
  .نگی ھهھاوئا

  پاڵ کاژیک ؟  دایه تیکیان ئه کانی کاژیک چ  تۆمه یاره ۆ: نه ھه -55
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بوو  وه ریم کرد. ئه ال که دی مه مه ی محه که م بۆ نامیلکه ژیر: پشتر ئاماژه
تی  کانیش تۆمه .  شیوعیه وه مدرایه شت وه رده ی زه که نامیلکه  به

کان  پامان. پارتییه  دایه ئه مریکایان رستی و پیاوی ئران و ئه په کۆنه
  کانیان دووباره عییهتی شیو مان تۆمه کانیان ھه دووجۆربوون، مارکسییه

  بوو بۆمان. بوون، یا سۆزیان ھه نگئه وانیتریان، یا بده .  ئه وه کرده ئه
ومیی  ی قه بی رۆشنبیریی قیاده کته ی مه بییه ره لعه ئه  وره لسه ئهگۆڤاری 

  ژماره  ، له گۆڤارکی ناوخۆییانه  بی ئیشتیراکیش که ره عهعسی  حیزبی به
  کۆمه ،که وه ت کاژیک بوکرده باره دا نووسینکی سه1969ی ئایاری  9

 : یه و نووسینه له ندێ ھه رگاوی وه  مه ی تیابوو.  ئهت و تۆمه ه ھه
  وه  رده وی ک له سه ی مه باره له

 کاژیک  
کتی  ی یه وه ی ژیانه ه بۆ(کۆمه  ھمایه ، (ک.ز. ی. ک) چوار پیته 

.  یه کاندا ھه ئرانیه  ڵ دائیره گه ندیی له یوه . په کوردستان)
و نوقمی  یه ی ھه ، مۆرککی فاشستیانه کی شعوبیه یه وه بزووتنه

.  کینیه یه کا...بیردۆزه ئه  وه ی جیابوونه شه بانگه  ، راشکاوانه رستیه په کۆنه
نی  مه ی ته م دواییانه و له داوه ری ھه سه  وه کانه دووره  هکوردی  ناوچه له

توندی   به ال ی مه که تا تاقمه ره . سه وتوه رکه ده ی کوردیدا وه بزووتنه
 ریان سه  وه وانه کانی ئه گونده  له  نده رچه ھه ، ستییانکرد رھه به
                 . هوتوویاننی رکه وستکی سیاسی ده ھه  که وه دا...بزووتنه ھه
ڕوالوازیی بیرو  ھۆی له ناگرێ به ی زۆر ھه ی کاژیک قسه وه بزووتنه  

ڵ  گه دژ، یاله  ریاننیه یگهستی کارو ی ھه وه رئه به و له وه رکخستنیانه
 وستی ھه وستمان ھه  سه به  نده وه دا. ئه که کوردییه  وه تنه ووبز

گومانبوو لیان  ر بهتا زۆ ره ال سه دا. مه هتا گۆڕآنیتر رووئ روانیب  چاوه
ی نوان  وستکی ئاشتییانه ھهکردن، دوایی  ستی رھه به  بۆیه

وتوون  رکه سانک ده دا که م رکخراوه ناو ئه ریان بۆ مژینیان. له رامبه به
ستنی  ڵ ئیسرائیلداو به گه ن له که ستنی خرائه یمانبه داوای په  که
ی  وه ھراویش دژی بزووتنه مکی ژه  ...چه وه زایۆنیزمه  بهی کوردی  له سه مه

 واو)  (ته  . وه نه که بی و دژی ئیسالم بوئه ره ئازادیخوازی عه
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کاتی  بی، له ره زمانی عه ر به وروپای کاژیک، ھه تیی لقی ئه رکردایه سه  
  وشه    ی بۆ ئاماژه . وه ی دایه و نووسینه پستی ئه مکی پبه خۆیدا، وه

ندێ باری  ڵ ھه گه له ،  مه و وه ک له یه بژارده دا ھه لره  کان کردوه..  ه ھه
 : وه ینه که بوئه  مژوو  ۆ ب ،خۆمان ئستای رنجی سه
عس ،  وێ، پارتی وشیوعی و به که رئه ، ده و نووسینه رنجدانک له سه به  
کی  یه ه ک کۆمه وه  . ئمه وه گرنه کئه تدا بۆ کاژیک، یه ی  تۆمه وه ھۆنینه له

  که  دا ھاتوه کاژیکنامه ی له وه هین ب سته وابهڕدار(عقائدی)  باوه
کی  ی ئایدۆلۆجییه ڕگه کا له لی کورد خۆی خۆی رزگارئه :(گه ئه
 وه، ی بگانه رگه   له هی ئ وه ه. ئ وه ی پوخته ییانه وه ته نه
کاژیک  ب، رزگاریئه  ، وهنی داگیرکردکوردستا شك له به که  وه، ئرانیشه به
یری  ک چاو سه یه کاژیک به  کا. یریئه یا دوژمن سه ساویلکه  ک  وه

  یه درۆزنه  تییه و برایه ڕی به کا. کاژیک باوه کوردستان ئه یران داگیرکه
موو  با. کاژیک ھه ئه تان سامانی کوردستان به  وه یه ڕگه له  که  نیه

کیدا بۆ  یه نامه . له وه کاته تئه ره  وه ر کوردستانه سه هحوکمکی ناکوردی ب
یب  که سنووره  ھز له وتکی به ترس ده : ئران ئه بارزانی، کاژیک ئه

ی  شترس ناوچه ناسر. ئه  ر به بیی سه ره تکی عه وه تی ده تایبه به
ڵ  گه ی له و ئاسانکارییه ئه  سبچ. بۆیه ده وتی له نه خۆزستانی پ له

رۆژئاوا   ر به تکی سه سه تا ده  عراقهبۆ الوازکردنی   وه کا، ئه ی ئه ئمه
کا بۆ  درژئه  ته و حکومه س بۆ ئه بینین ده وسا ئه ر حوکم، ئه سه  دته

دی دوای الوازبوونی  ی کاژیک ھاته و پشبینیه بوو ئه وه . ئه لدانی ئمه
  زایر. ی جه که وتننامه عراق  و رکه

  ئمه  که  وه ته روونکراوه  وه وردی ئه عس ، به ی کاژیکدا بۆ به که مه وه  له  
  موو جۆره رست و شعوبی و فاشی نین. دوژمنی ھه په کۆنه

ھاین .  داریی ره رمایه سه  تی و گایه به ره کین، دژی دهئیمپریالیزم
ئران و . ئیتر پیاوی  لکه موو گه نووسی ھه مافی چاره ڕمان به باوه
نی  چی!؟ کاژیک خاوه رستی و شعووبی و فاشستتی په کۆنه

  گه واری و کۆمه ی کورده گه کۆمه  له تی که تی خۆیه کی تایبه یه فه لسه فه
ودای  مه  که  رکخستنکه  . کاژیک تاکه ھنجراوه ھه   وه کانیتره مرۆڤدۆسته



65 
 

  وه م روه . له ک  یه نیا پارچه ک ته م کوردستانه نه رجه کاری بۆ سه
ڵ  گه تی له وایه ته نه  شدایه ڕه و باوه . له ییه وه ته رکخستنکی نه

.  وه منته یشیدا ئه گه ر له ب ھه دا دروست ئه وه ته دروستبوونی نه
بۆ  وه جۆرکه ش له م ئه هناوناچ ب له  وایه ک وزه  تی وه وایه ته نه

مانی  نه  داو به رھه تدا سه بۆرجوازیهقۆناغی  ک له نه ،بگۆڕرێ جۆرکیتر
  ری به ن! کاژیک باوه کان ئه ک کۆمۆنسته من وه میآن نه و ئه ئه

  جیاوازیه  ڕی به نیا باوه ته . تی نیه یه ماه تی و بنه جیاوازیی چینایه
 زانستی و یی و ژیرتی و سته ک جیاوازیی جه وه  ،کانه سروشتییه

م  ، به یه هکاژیک رکخستنکی سۆشیالستان  یه هو مه ندی. له مه ھره به
  دان دنیا له ڕه و باوه ن لهاک کان نا. مارکسیه یالییه ک ھی مارکسی و خه وه
کدا  یه گه کۆمه  و چین له تیی جیاواز پکھاتوه یه ند چینکی کۆمه هچ

. کیتردا یه گه کۆمه  له  یه ک خۆی ھه کی وهندیی چین وه رژه مان به ھه
 اییرپرۆلیتا  ش. واتا له ن بۆ به که هئسپ ده  وه گشته  وان له ئه  وه رئه به له

 ندیی پرۆلیتاریای وه رژه ربینکیتر، به ده به ن. که سپئه ده  وه جیھانییه
باری  ش له وه ئه  .ک یه ناوچه ھی  ک له وه  ستتره به جیھانییان ال مه

شت .  بۆ گچ ئه  وه  شه به ژیک لهکا  ونکهچ.  یه ه کدا ھهیرنجی کاژ سه
  ب له هئتی سۆشیالستیی جیھانیدا،  ی خزمهپناو له  ۆنموونهب

بۆ   وه شه به واتا له ین، سپبکه ده  وه لی کوردییه سۆشیالستیی کوردی و گه
و  که ریه ھه  بۆیه  ،کنییه مووی چونیه کانی دنیا ھه گه کۆمه  گشت. چونکه

ندیی  وه رژه ل به کاژیک ئه  یه وه مه . له یه خۆی ھهتیی  ری تایبه سه چاره
ندیی  وه ژه ڵ به گه هل  جیاوازه ،  ، بۆ نموونهمریکی کرکارکی ئه

ردی وڵ ک گه ر له بی داگیرکه ره ھی عهھا  روه . ھهکرکارکی کورد
خوازێ  کانی کورد وائه ندییه تمه تایبه  وه ر ئه به داگیرکراودا. له

سۆشیالستی   جنییه ر هھا م روه خۆی، ھه  تب به تایبه شی که سۆشیالستیه
پی  م به کیترب ، به یه ده ک ھی سه ر وه ب ھه ک ئه یه ده سه

دنیادا!   له  ب کئه و چونیه که مووی چونیه ھه ،کان ، سۆشیالستی مارکسیه
 وردی ک وه ته ژیانی نه وه ندتی پکه تمه ، تایبه وه نیگایه م گۆشه ر له ھه
ژیانی  وه ندتی پکه تمه ک تایبه ب یا تورک یا فارس وه ره ڵ عه گه له
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  وانه ش ئه . ئه کانی سویسرا یا چیکۆسلۆفاکیای جاراننیه وه ته نه
م  ی چیکۆسلۆفاکیا . به وه ک ئه وه  وه ببنهاک جی یه له ،ک یه وه کۆبوونه به

ب  نه وه ری ھزه له ، اوهست خر بنده  وه ری ھزه زۆرو له کورد به  چونکه
  وایکردوه  م دیدوبۆچوونانه نجامی ئه رئه به  دیلتی رزگاری ناب . بۆیه له

 یش که یی سۆشیالستیئ شۆڕشگب. دروشمه وه ته کاژیک رکخستنکی نه
م کاری  که یه  ھا بۆیه روه لب. ھه کسانی بۆ گه : کوردستان بۆ کورد، یه

  وه ییه وه ته دیدی نه  بوو مژووی کوردی له وه ندیی کاژیک ئه بیرمه
 دا.  کاژیکنامه له  وه شیکرده

، تا  وه ی کاژیکه که ییانه وه ته نه  رده روه ھۆی په  ، به دا شیاوی وتنه لره  
یا   رکی بگانه ، خائینک، جاسووسک، نۆکه یه ه2013سای   ئستا که

  ی حیزبه وانه پچه  ، به وتوه که نه عسیان تیا ھه پیاوکی به
تیان ،  تا بنکردایه  وه تییانه رکردایه سه  له  !! که وه کانه وتنخوازه پشکه

کانی  رژمه  ی  گبه یزان له ھه . خوا ئه عس گیراوه ندین فایلیان الی به چه
      وێ. که رئه و چی ده یه ئران و تورک و سوریاشدا چی ھه

دروستبوونی   رابوردوودا، واتا له سای 54ی  ماوه له:لۆ  ھه -56  
  پاسۆک، ھیچکام له، کاژیک، دواییش  وه تییه ی بیری کوردایه قوتابخانه
 دی ؟  ان ھاتهکانی پشبینییه

تی  و کوردایه تی بیرو بزاڤه یهرتووکدا ( کوردا په  س لهل،  ژیر : به -    
و  له  ،وه درژهمک  که  ) به وه حویی لوتکه ی مه باره و له بیری زیندوه

  بته نه ی وه بۆ ئهدی.  ته دا ھاتوونه یه و ماوه له  دواوم که  انهپشبینی
 کورتی به دا لیره.  رچاوانه و سه بۆ ئه  وه ڕنه ھیوام بگه ، به وه کردنه دووباره

  تی له وایه ته نه -1:  وانه ، له رمانه و خه ر ئه سه  مه خه ندێ شارایتر ئه ھه
  شه کو تاب گه مژوودا، به  بوو له ر قۆناغک نه ک ھه ندا نهموو جیھا ھه
کو  بهچوو،  رنه تی مژوو ده تمیه حه ر ک ھه ن. کۆمۆنستیش نه سه ئه
رمی  ھه  ، لهوه پووکته ئه ری جیھاندا تاسه ر سه ، لهتاب

  لهدا بینیمان حیزبی شیوعی کوردستان  م رۆژانه ،له کوردستانیشدا
ک کورسی  یه  متر له که ،2013/ 21/9 مانی کوردستاندا رله ی پهبژاردن ھه
  کانی بلۆکی سۆشیالستی که ته وه رتبوونی ده رتوپه که -2ھنا. س ده به
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موو  ھه  بوایه وان ئه ی ئه رنامه پی به کاتکدا به ، لهبوون وه ته نه فره
تی  هس نیا خه تهک  تی نه وایه ته نه -3 !! کیانبگرتایه تانی دنیا یه وه ده

گوڕو  به  وه کانه سۆشیالسته  وته  کو له کانبوو، به داره مایهر سه  وته
  سۆشیالستی مادیانه -4  وه یکرده شه و گهئارا  وه ھاته  وه وژمکی زیاتره ته

و  یانوت کان ئه ک کۆمۆنسته چوو وه رنه ده  کی زانستیانه سۆشیالستییه
  له 1985، سای  مۆی من نیه ر ئه ی ھه قسه  مه ئه .وه کرده تمانئه ره  ئمه

ربینی  ( ده:  وتوومه 136ل    وه حوی لوتکه ی مه باره رتووکی(له په
پاڵ   ی بخرته وه و، یا به پاڵ په  ی بخرته وه ، چ به  زانستانه

مۆ  م ئه وتبوو، به که شنهزانست پ  رۆژانکدا باوبوو که  هسۆشیالستی، ل
لماندی  سه  که  ئاراوه  ی وا ھاته دۆزهروت و بی ی زانست پشکه وه هدوایئ
تی و ناکۆکی  تی و دژایه یه وانه دا پچه ناو ناخی ماده و له ناکۆکنیه  ماده
سۆشیالستی مادی   وت که رکه کار ده خستنه  ی به وه و دوایئه نیه

یان  که دۆزهک پشبینی و بیر نجام وه و ئه نیه  کی زانستانه سۆشیالستییه
نجام جۆرکی   ، ئه  ر وتکی سۆشیالستی مادیانه ھه رناچ و له ده

 )  ب زیاتر ئه دوای رۆژ ش رۆژله وه ڕانه و گه هکش پاشه وانیترو له  جیاوازه
سی بلۆکی  ره ی ھه باره وتم له من پش گۆرباشۆف که  و دیدوبۆچوونه به  که

تی کوردو  مکی برایه ی چه هو وتنه درۆکه  به -5   وه سۆشیالستییه
لی بۆ  ران ھهئ  کدا بۆ بارزانی وتمان که یه نامه له -6کانی  ره داگیرکه

 رچوو. ر واش ده ھه. تی کورد بۆ دژایه  وه پکدنه عراقڵ  گه خسا له ره
 . سه به  نده وه دا ئه کان زۆرن، لره گه به
 

 کانیتر ؟ بهحیز  له  وه کرایه چی جیائه ۆ: کاژیک به ھه -57
 : وانه ندی، له تمه ل تایبه کۆمه  ژیر: به -  

  ک له چوو وه کدا ئه یه ه الی کۆمه ی  کاژیک زیاتر به وته که ھه -ا     
بوو  وه ڕا بۆ حیزب. ئه گه کدا ئه یه وه دووی جگره به  میشه حیزب. کاژیک ھه

جۆری  ، خراپترین ک حیزب . حیزب خراپه نه  ه ناوی خۆینا کۆمه
کانی  موو حیزبه ش ھه وساو ئسته ئه  که  تیش، حیزبی ستالینییه حیزبایه

گشتی،   تی به ی کوردستان، حیزبی ستالینین. حیزبایه که ر چوار پارچه ھه
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کتی و  یه  سنادا. کورد پویستیی به ک کورد ده کی وه یه وه ته بۆ نه
تی،  . حیزبایه یه ی ھهت ندیی تایبه وه رژه نانی به الوه نگی و وه کده یه

ش  وه ئه که  وه وته که تی لئه ندیخوازیی تایبه وه رژه کی و به ره دووبه
ری  کان سه تییه تایبه  ندییه وه رژه ی به وه به  ی کورده ردی کوشنده ده
یی  وه ته خواو ھوشیاریی نه ئه  وه ته ی نه که گشتییه   ندییه وه رژه به

                                                              کا.               الوازئه
  ی حیزبه پناسه  مجۆره زاناو دۆستی کورد ئیسماعیل بشکچی، به

 کا :      کانی کوردستان ئه کوردییه
رکخراوکی   ک له وه  وه ی رکخراوکی سوپاییه خانه  چنه زیاتر ئه“   

  پارچه پارچه  وه ند حیزبکه ن چه الیه ر کوتکی کوردستان له سیاسی، ھه
  ندییه یوه ری په ده یان درژه و زوربه یان دابداب کردوه که ته و میلله کراوه
کانی خۆشیانا  ناو ریزه کی مۆدندا، له کایه ن له که فیوداییه  کییه خه

کی  یه رکرده ند سه ن، چه که وئه یه متر شوازی دیموکراتی په که
ڕووی  ن، له کان ناده ی توانا تازه و رگه ی تاکه راتیانهئۆتۆک

  له  خونن جگه ئاوازک ئه  و له ر رۆژه ن و ھه رزه راڕاو ھه  وه ئایدۆلۆژییه
  ربه ک پاسۆک و سه ری وه ماوه مجه ی بھزی که سوچوار گرووپی گچکه
گری مارکسیزم و ئستا  وانیتر ئا ھه ئه -خۆیی و کۆمارو پاک

  سه له رلشواو، رکخستنکی فشوفۆڵ و ب ستراتیج و درۆوده هس
ستن  رو پشتبه ماوه ی جه خۆ و وزه بوون به ن، بوانه که ت ئه سیاسه به
متر  ن، که لگرتنیان ناده  خنه ی ره کانی کوردستان، رگه ره داگیرکه به

ر ئاستی  سه ستیان له ، جده وه نه ده ر ئه ماوه کانی جه خواسته ئاوڕ له
کی  ندییه یوه ،  په و سیاسی کورد دیارنییهشنبیری ◌ٍ رۆ ی وه بزووتنه

:  بروانه -  کانی کوردستاندا نیه سیاسیه  نو رکخراوه له ستراستیژی
 یل بشکچی و تروانینکی ری ھژای تورک ئیسما نووسهلی،  کوردۆ عه
                                                            “ 52ی کورد. ل  له سه مه  له  زانستیانه

ردی  لی الوه رگرین. د. عه ندی لوه و په وه ینه مژوو بده ئنجا با ئاوڕیک له
 152دیس ل  لحه ل عراق ئه من تاریخ ئه  رتووکی لمحات اجتماحیه په  له
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  بوو له تدا ھه وه نوان پیاوانی ده  ی له ڕی حیزبییه و شه  (ئه ئه
 یان) که شه ھاوبه  خستنی توانایان دژی دوژمنه کنه ھۆی یه  موڵ بوه هست ئه
  کی سیاسییه تی پویستییه ل: :حیزبایه مانی تریتشکۆ ئه ندی ئه بیرمه   

ن بۆ  ده وئه ی ھشتا ھه النه و گه م ئه کان. به ئازاده  له بۆ گه
  پویستییان بهنیا  کو ته ن. به سناده حیزبی ده  خۆیی، بۆ فره ربه سه

لمان ل  عند الئه  ت السیاسه فه لسه فه  بوانه -  ییه وه ته رکخراوکی نه
129( 

کانیتر، کاژیک رکخستنکبوو  حیزبه کیتری کاژیک له یه وه ره جیاکه –ب   
دا  وه به  وه کانه ھۆی گوشاره به  نده رچه ری کوردستان،  ھه رتاسه بۆ سه

 یی. گه رانه
کانی  ره ژیانی نوان کوردو داگیرکه وه تی و پکه برایه مکی چه  -پ   
  وه تکرده ره
ندیی  وه رژه به  گوایه  که  وه تکرده کانی ره ی مارکسیه یه و بیردۆزه ئه –ت   

 . ندییه وه رژه ک به دنیادا یه  چینی کرکار له
:  وه مه ھنجا. له ئه ھه  وه واقیعی کوردستانه  کانی له دیدوبۆچوونه –ج   

  ، نه مانه نازتی  ئه  ، نه ناسیۆنالیزمی رۆژئاوایه  تی، نه کوردایه
 ب. ره ی عه عروبه

تی چینکی  سه خه  نه ،امژوود له  قۆناغکه  تی، نه ایهکورد –چ   
 ت. تایبه

،   وه کانیشه سروشتییه  سامانه کان، به سازییه پیشه  پرۆژه –خ   
و  ره نکه غدا،تاران، ئه ندییکانی به ناوه  ته می حوکمی حکومه رده سه له

 . دوایه کردنکی زیاتری کوردی له دیمشقدا،کۆیله
  وه مه گونجاون، له تی دووشتی نه ئاین و حیزبایه –د   

 ت) لمانییه دنیایی(عه
ستان دژی  وه  وه مه . له وه درته مئه ڕ وه بیروباوه  ڕ به بیروباوه –ز   

 تیرۆر.
 خۆییدابن . ربه ت سه خزمه  ب له ئه کان، کاتییه  تهو سکه ده –ر   
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ویش  ، ئه یه ک کشه کانی کوردستان، یه پارچه کیی ره سهی    کشه –س   
 . خۆییه ربه سه
 .  تیشه ی رۆژئاواو رۆژھه وه ئیمپریالیزم، ئه –ش   
 رانی کوردستان .  داگیرکه  ھیچکام له  ستن به به پشتنه –ع 
 ر ناکا سه ی کورد چاره ران، کشه کانی داگیرکه خته ی پایتهدیموکراتی –غ 
 گونجاون . یی دوو شتی نه سته ئاشتی و ژرده –ف 
.   وه سندرته ھز ئه  وتکراب به ھز زه  به  یی که وه ته مافکی نه –ق 
تی  وه . ده ته وه بۆ کورد، مافی دروستکردنی ده  وه مووشیانه رووی ھه سه له

دروست   وه کانه کانی زلھزه ندییه وه رژه نجامی به ئه  ر له گه هکوردیش ئ
  وه ری خواست و ویست و ھزی خۆیه ب کورد له وا ئه ب، ئه نه

کانی شارلس  تیۆرییه  کک له ڕ. یه شۆڕش و شه  دروستیکات. واتا به
ست.  ده ڕ ھه شه  ت به وه کات و ده ت دروست ئه وه ڕ ده : شه تلییه

نانکی ھزدام بۆ کارھ موو به ک ھه ته  : له ستۆ فسکی ئه ده
ھیچ شت ب¨ :  کی بسنوور. مارکس ئه سھنانی ئازادییه ده به

 . ۆڕاوهگ مژوودا نه ری له وھه توندوتیژی جه
کانیتری  حیزبه  کانی کاژیکن له وه ره تی و جیاکه تایبه  مانه ئه    

تی بیرو  : کوردایه  ، بوانه و خانه ئه ی کورتی. بۆ درژه کوردستان به
                   .2006کامیل ژیر چاپی -73ل   بزاڤه

ھیوای رزگاریی   جگه  که  رکخستنکه  چ جۆره  ڕتان به ۆ: باوه ھه -58  
 ب ؟ خۆیی کوردستانب و حیزبیش نه ربه کوردو سه

:  دا وتوومه ش د بۆنهن چه می پرسیاری پشووداو له وه  ژیر :  له -  
تی ناش.  ک کورد، بۆ حیزبایه شکراوی وه شبه کی داگیرکراوو به یه وه ته نه
ربازیی  کی سه رکخستنی سوپایه  پویستیی به  وجۆره کی له یه وه ته نه

موو  کورد، ھه  ت به باره خۆیی. سه به ر بۆ رزگاری و سه  یه رخ ھه ھاوچه
رمی  ی ھه پارزگایه 3و  نیا ئه ته  له  نییهکوردستان بریتی  یزانین که ئه

و  فیدرای! ئه  و ناویانناوه یه کی ھه ئستا ئۆتۆنۆمییه  کوردستان که
م  . له یشه رمه م ھه و بۆ  ئه موو کوردستانه یم، بۆ ھه ی ئه سوپایه

زراندنی  پسردرێ تا دامه تی ھه جارێ حیزبایه  یشا، پویسته رمه ھه
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 کنۆکراتی ته -سیاسی -ربازیی  تکی سه حکومهوردی. با تی ک وه ده
  ب بوونی ھیچ حیزبک، تا به واب، به رمان ره فه مانی ڕله په
موو  تبوونی باشوور، یا ھه وه ده یا به  رمه، م ھه تبوونی ئه وه ده

مۆ  ی ئه یه م حیزبحیزبنه ئستادا به  له  یه م پرۆژه ئه  کوردستان. دیاره
  تی . بۆیه ی گیرفانی خۆیه په ک ھه ر یه ھه  ن که و نایکه ناکرێ

ڕدار  سیاسی باوه -ربازیی  رکخستنکی سهپکھنانی   پویستیمان به
و  ی ئه ردی بناغه به  وه رووی رکخستنه  له  که  یه ھه تی کوردایه به

  رژهوه، د ڕووی ھزریشه بوونی بکات. له سته رجه دان و کار بۆ به  یه پرۆژه
پاسۆک بدات بۆ   کانی کاژیک و ڕییه فی و باوه لسه ما فه بنه  به  شه و گه

  که خساودا، پرۆژه لکی ره ھه  تا له    یی، وه ته ی ھوشیاریی نه وه بوبوونه
 نجام. ئه  گاته ئه
رمی  ی ھه که واره بۆ ئستای قه  ته سه ی ده و چوار کوچکه ست له به مه  

تی  سیستمی حیزبایه  بازی کۆتایی به : ھزکی سه یه وه کوردستان ئه
رگریی  تی به سه یی، ده وه ته نکی ئاسایشی نه نجومه بن و خۆی و ئه

تی وت و  رۆکایه س. سه ده   کی و ئاسایشی ناوخۆ بگرنه ره ده
  ، بسپردرن به وه ره تی کاروباری ده زاره وه  زیران و تی وه رۆکایه سه

  کانیتریش، بدرن به ته زاره بلۆماستیدا. وه ت و ده سیاسه  ن لهزایا شاره
ی  ن بروانامه خاوه  نیا له مانیش، ته رله کنۆکرات). په کاران (ته نیا پیشه ته

م  به  یی که ر شوازی بازنه سه بژاردن له ھه  رزتر پکب به کۆلج و به
کانی  ته سه ت  . ده % میلله100ری  نونه  بته مان ئه رله په  شوازه
خۆیی خۆی  ربه واوی سه و، ته که ر یه ری و چاودری دارایی ، ھه دادوه

ش،  تانه سه و ده . ئاوگۆڕی ئه وه مانه رله نیا په ته  ندبن به یوه ب و په ھه
ی یا بتوانایی  نده ناپاکی یا گه  ر گومانلکراوک به یا ئاوگۆڕی ھه

رکات  ب ھه ماندا ڕله تی په سه ده  دا، له هتان سه و ده ناو ئه له
مان و  رله ی په ی ماوه باره کارییتریش له ورده  پویستبکات.  دیاره

،  وه الی منه من بۆ رۆژی خۆی.  به ، ئه  تیکه ل بابه کانیتر و گه ته سه ده
 یی بۆ بارودۆخی تکی نموونه کی پویست  و حکومه یه وه بزووتنه  یه وه ئه

 رمی کوردستان.   ئستای ھه
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کان، لم  دیموکراتییه  ش وشکه ، ئه یه م بیرۆکه ر به رامبه به  
ماکانی  ی بنه وانه حیزبی، دژو پچه  ھشتنی فره و بن: نه وه راستببنه

بۆ   م، ئاماژه ! بۆ وه دیموکراسی نیه  ڕم به ! یا من باوه دیموکراسیه
ل  2002بی،  چاپی  ره عه فکاردا، به رتووکی ئه هپ  م له که کی خۆم ئه یه وته
  وته وه ده  یی و دیموکراسی له تی (فره یه که کوردییه  مه ئه  که 10

ری  سه وتن و دیموکراتی نازانن، چاره خی پشکه بایه  کاندا که وتوه دواکه
  له  کانیشدا، که وتوه دواکه  له ناو گه کو له ن. به تی ناکه وایه ته ی نه کشه

ئابووری و   سیاسی و  ری کشه سه پکھاتوون، چاره  وه ته ک نه یه
  ئستا له  . ئایا ئمه  کا  ڕئه زیاتر ته  که کانیان ناکات و قوڕه تییه یه کۆمه

کی    یی و دیموکراسییه ھۆی فره کوردستاندا دووجار تای ناچژین  به
زویرو ویژدانکین  کان و ته یه نده کانی ناوخۆو گه ڕه ؟    ( شه وه  ته قه سه
ک  یی و دیموکراسی وه فره ی، که ت بۆ نموونه). راستییه ی میلله پاره به

بن و  ئهگونجاودا، خراپ  شکی نه که  م له ئاوو خۆراک وان بۆ ژیان، به
نیا  ته  ر به . ھهھر و ژیان ناھن ژه  رخن به چه ن و ئه که نئه بۆگه

ب و کوردو  ره عه  وکراتی ، عراق بهیی و دیم جاڕدانی فره
 ئاستی سویسرا) .  ، ناگاته وه کانیه مینه که
بۆ    ین که گوایه کانی دنیا بکه  زلھزه ئیمپریالیسته  ناب بوا به  ئمه  
یی و دیموکراسییان   کان خوازیارن فره وتوه دواکه  وه ته ندیی نه وه رژه به
یی و  یچ جۆرک ناخوازن فرهھ وان به خر، ئه ب. نه ناودا له

و  خشه پی نه کو به ب. به دا ھه و وتانه ناو ئه ن له سه کی ره دیموکراسیه
ب.  کاندا نه وتوه دواکه  ناو وته وێ ئارامی و ئاسایش له یانه پیالن، ئه

کتری  ن ، یه بکه له گۆمی لدا مه  له  میشه ھه  م وتانه وێ ئه یانه وان ئه ئه
وه،  ه خۆشی تیایاندا بوبته واری و نه خونده زانین و نه ، نهبکوژن

وتوتی  دواکه ر به هی ھ وه ، بۆئه  لۆجیاوه کنه زانست و ته  دووربن له
وانبن و ...ھتد.  ر بازاڕی فرۆشتنی کاکانی ئه ھه  م وتانه ئه و  وه بمننه
گا، پشتگیریکردنی باشترین ر  الی رۆژئاواوه به ش، ستانه به و مه بۆ ئه

  ب به ئه  که  یه ته قه سه  یی و دیموکراتییه و فره ئیسالمی سیاسی و ئه
ناوخۆیاندا  ی و ڤایرۆسی تیرۆر له نده گه  ھا که لکاوکی وه ھرو زه ژه
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ئارامیدا بژین.   وانیش خۆیان له کدی و ئه گیانی یه  ر ببنه بن و به ھه
دام و  ک سه سکی وه ر ھاتو که گه .  خۆ ئه وه نه خۆیان دوورخه واتا تیرۆر له

بۆ رۆژئاوا،   وه و تیرۆریان گواسته وه ڕانه گه زافی و بن الدن ، لیان ھه قه
 کشن.  ئه ئاسا، ملیان ھه که زانن چۆن، چۆله وا ئه ئه
ک  کی وه تییه رایه گشتی، رابه  مۆی کورد  به ی ئه م قۆناغه بۆ ئه  واته که  
رانی  تیی داگیرکه ی و کلکایه نده گه  مان بۆکرد، دوور له اماژهی ئ وه ئه

ر کاتکیش  ھه  . باشتره  یی و دیموکراسیی درۆزنه فره  کوردستان، له
  یی و دیموکراسی بزان و  رهخی ف بایه وت که پشکه  نده وه مان ئه که وه ته نه

ی  وه ک ئه وکرێ وه یه یی و دیموکراسی، په وسا با فره ری، ئه سه رابن له
 .    یه مریکادا ھه وروپاو ئه ئه  له
                                                                 

و داوای  58  ژماره پپشوو ی که بۆ پرسیاره  وه ڕمه گه ئه ۆ: دیسان ھه -59
  به رانھاوبی  که ی و رکخراوه ت به باره م سه که ی زیاتر ئه وه روونکردنه

 ؟  کاژیک و پاسۆک  ری واوکه یا ته  وه، جگره   نه نیازن بیکه
  و راستییه بۆ ئه  وێ ئاماژه مه ئه،  م پرسیاره ئه المی هو ر له ژیر : به -    

کانیان  الکییهک( رکخستن )چا کاژیک و پاسۆک وه  نده رچه ھه  م که بکه
بیرانی وی ھا یان، زوربه که ڕ )ه ( بیروباوه  دان به شه گهک  م وه راگرت، به

  که  ڕه ه بیروباو دان به ژهر در سه وامبوون له رده به ، و دوو رکخراوه ئه
 و  وه کان و فسبوکه ستنی کۆڕو سمینارو دیمانه ی نووسین و به ڕگه له
دان  کو سه ، به وه ر ئه ک ھه کانیان . نه ھزرییه  مه رھه یاندنی به چاپگه به

  نجامی ئه  وتوون له که ش ھه یی تازه وه ته نه ھۆنیاری رو نووسه ندو بیرمه
وروپای  وامبوونی لقی ئه رده باری به ر ، سه وه ڕه و بیروباوه مان ئه ھه

و  وه ه 1985  ستان لهی کوردنی نیشتما گرهزراندنی کۆن و دامه پاسۆک
   .داو سایتی پاسۆک سایتی کۆنگره  کانی ھاوبیران له بوکراوه

م  ، به یه رکخراوکیتر ھه   ئستا پویستیمان به  بهم،   ئنجا ئه  
ۆ مان ب ئاماژهدا  م گفتوگۆیه له  گرێ. ئمه رنه ی حیزب وه رج شوه مه به

ڕی ناوخۆ و  ی رابوردووشدا شه ماوه له .تی کرد کانی حیزبایه زیانه
  ندێ له ھه  که  نیه وهئستاش شاردرا .کانمان بینی کانی حیزبه ییه نده گه
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  کک یادوان له س یه ده لیان به و په که ر یه کان ھه کوردییه  حیزبه
خۆمان  ئستا  دروست نییه    بۆیه !  یه وه رانی کوردستانه داگیرکه

، ی ئستایدا م بارودۆخه مۆ کورد له . ئه وه ینه حیزبکی سیاسیتر قوتکه
 تی کوردایه  دار به ڕ باوه شکرکی هل  پویستیی به تی،  بری حیزبایه له
گشتی و بۆ   خۆییدا به ربه پناوی سه ری کوردستان له رتاسه بۆ سه  یه ھه
ی  ڕگه ، لهباشووری کوردستان یکان داگیرکراوه  ی ناوچه وه ندنه سه

رکی  ش ئه مه ئه .  بوو وزنه سه ھیچیان لتر کانی رگه  چونکه ، وه ھزه
  به  رمیشه تی ھه رکی حکومه م. ئه که ی یه پله  به  ییه وه ته کی نه یه گرهکۆن
  که رکه وان، ئه دوای ئه . وه شته وان ناوه له  وه م ئه م. به ی دوه پله
 ش ئه مۆ ئه  شزانین که تی. ئه ستۆی ھاوبیرانی کوردایه ئه   وته که ئه
  کرێ که یان پئه نده وه م خۆ ئه به . ب دا نه و ھاوبیرانه توانای ئه له  وه ئه
  که  وه نه سپبکه ده  وه و خاه یا له ن. سپبکه ده  وه مه که نگاوی یه ھه  له

  و پیه به .ب شوازی حیزبی )  م به (به ستان کاژیک و پاسۆک تیا وه
ر  سه له  که  یه ری ناحیزبی ھه ماوه جه کی یه ه کۆمه  مان بهیئستا پویست

یان پبدات  شه وامب و گه رده کانی کاژیک و پاسۆک به ڕه وهمان بیروبا ھه
ی شکرک لهی  ردی بناغه به  یی بدات و وه ته ھوشیاریی نه  به  شه گه و

  بب به خساودا لکی ره ھه  تا له ش دانتی کوردایه یڕ باوه  گۆشکراو به
  یارهد شوازی میلیشیای حیزبی.  دوور له شکرک له ، ت سه نی ده خاوه
،  وه له  جگه ب. ی ئه درژه کاتی گونجاودا لهش،  یه م بیرۆکه کاریی ئه هورد
ی  ته قه سه  و دیموکراتییه ی ئه سایه  وابزانین له  یه وره کی گه یه ه ھه
کمان  یه کرێ، زۆرینه هئ کاندا پیاده وتوه دواکه  گه هناو کۆم له

دا،  و دیموکراتیه ی ئه سایه له کان وتوه دواکه  گه کۆمه!  وه بته لکۆئه
ستی  یا سۆز یا ده ت هی شون روا وه ن به ده ئه  ه بریاری ھه  میشه ھه
 لی کورد گه له خۆیاننک له  میسر که لی : گه ون! بۆ نموونه که کی ئه ره ده

رستترین و  په بۆ کۆنه  نگیان ده ک وتووتریشن، دوای موباره پشکه
ئیران   ، له جۆرهو  به ر هخوان موسلیمین ) دا! ھ(ئی  حیزب  نامۆدنترین

کان  ئیخوانه  پیان له چه  پدان که شه تورکیا بۆ دادو گه  الکان! له بۆ مه
  ستا ھیچ حیزبک لهباشووری کوردستانیش، تا ئ ! له وه ته ڕاوه گه نه
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 ، بوه نه  و پاکترو مۆدنتررتر روه وتووترو کوردپه کاژیک و پاسۆک پشکه
نیا دوو  سۆشیالست ته  پاسۆک و به  دا به 1992ی  که بژاردنه ھه  چئ له هک

مان ساڵ پاسۆک 18ساڵ کاژیک و  16  ئمه   نگیان ھنا! د ده سه و نیو له
ند  چهران،  گوزه  وه ڕی دسۆزی و پاکییه وپه ئه  شاخ به  شارو له  له
چی  که !؟   وه کۆبوهسمان ل ند که چهنجامدا  ئه  م له ھیدماندا . به شه
کی  یه ه ھه  وه رئه به له!  وه بنه کان کۆئه ه نده گه  حیزبه  لهلشاو  به
  ،یانهو دیموکرات شوازی حیزبیانه او بهد وتوه دواکه  گه م کۆمه له  یه وره گه

مان  که و خه ی ئه یا زۆرینه دیبنین! کانمان به بتوانین ئامانجه
  وه ئه !  وتۆیاننییه ئه یی وه ته کی نه ستا ھوشیارییهتا ئ  که  وه لکۆبته

وشت و  ، ئاستی ره وه و حیزبانه ئه لیی نده نجامی گه ئه  ی له وه هل جگه
رباری نزمیی ئاستی ھوشیاریی  سه  زیوه ریش دابه روه نیشتمانپه

ی  وه ر گانه به  ینه شانبده   هرشانمان رکی سه ئه  ش. بۆیه که ییه وه ته نه
م  ئه ش  ئه  مان که که وه ته ی نه که نگه السه  ی  راست بۆ ترازوه ھاوکشه

 تای ره سهنگاوکی گونجاوب بۆ ھه مۆدا له  ی ھاوبیران بانگهو مژده
 کارکردن           

 
 
 

                           و بانگ مژده                          
  وه تییه کوردایه رانیھاوبیی  ه مهکۆ  له            

                              H K K 
                         -----------------  

                                                              21/11/2013           
   ی ، درژکراوه وه ڕه رووی بیروباوه  له  تی که ی ھاوبیرانی کوردایه ئمه

او ڕھاو کانی کاژیک و پاسۆکین و فی و ھزرییه لسه فه  دیدوبۆچوونه
 خاون و یی وه ته پنووسکی نه ر ھه تواناو ر ڵ ھه گه هکارین لھاو
  ی زیاتر له و شۆڕشگانه ییانه وه ته باتکی نه نی خه خاوه خۆو ربه سه
  یشهکند سا ی چه ماوه وکانی کوردستاندا نجا ساین له شارو شاخه په
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بواری ھزریدا   زۆری، له  به  وه، کانمانه ری پنووسه کانمان له چاالکییه
 یشبوار ی وه یی و بۆئه وه ته ھوشیاریی نه  دان به شه بۆ گه  وه چکردۆته

  ی ناوچه وه رمی کوردستان بۆ گانه تی ھه حکومهم  هرد به  ینه بخه
و  ره ی باشوور به که اسییهسی  واره کردنی قه ئاڕاسته  کان و داگیرکراوه

نگاوکی  ھه ھیچ  سته به و دوو مه وه، ئه داخه م به خۆیی. به ربه سه
وه  تییه ڕی ناوخۆو ملمالنی حیزبایه ھۆی شه به  نراوه ییان بۆ نه کرده

م  رده به له  و رگره یه ی ھه درژه  و ملمالنیه تائستا ئه که
ی  وه ر مانه سه له  کیشه ترسییه کو مه ، بهمان که وه ته یشتنی نه ئامانجگه به
ھیدی  زار شه دان ھه خونی سه  به  مان که سیاسییه  واره و قه ئه
ی  وه ئه  یشتۆته ش خراپتر، ئستا کار گه وانه دی. له مان ھاته که وه ته نه
  ته وه ده  کک یا دوان له ستی یه ده به  و حیزبانه ندک له لی ھه په

 ،کان کوردییه  می میرنشینیه رده ک سه وه ، یه وه کانی کوردستانه ره داگیرکه
نن  یه گه ئه  وه ش ئه ندێ ئاماژه ھه  ناوچوونیان! ھۆی له  بوه  وه ئه  که
ناوخۆی   کانیان له ره ھاوکاریی نۆکه کی، به ره نکی ده ند الیه ئستا چه که

ی  که سیاسییه  واره رتکردنی قه ریکی پیالنکن بۆکه کوردستاندا، خه
ک  یاسای پارزگاکانی عراق وه ست به باشووری کوردستان، پشتبه

نگاوی  ک ھه وه کان داگیرکراوه  ناوچه ردان له سبه م و ده که نگاوی یه ھه
رباری  سه !م سیه نگاوی ک ھه رم وه ی ھه که واره قه و کۆتاییھنان به م دوه

ولری  ھه  یشته پریشکیان گه  کانی ئیسالمی سیاسی که تیرۆرستییه  کاره
مان و  رله کورسیی  په  ڕه ھۆی شه کانیش، به  ه نده حیزبه گه   ختیش!! پایته

 ترسی و م مه ر ئه امبهر من به رخه مته که، وه کانی خۆیانه تانییه پاراستنی
کان  اوهداگیرکر چه ی ناو وه یی بۆ گانه وانیش  کاری کرده ئه  و انهپیالن
                                        ! وه خۆیی کوردستانه ربه ئامانجی سه دوورن له  ن و ناکه

  و راستییه موو ئه مان: ھه که مانه قاره  وه ته ی نه مدیده ری سته ماوه ی جه ئه
ی( کاژیک ردوو رکخراو ی پیرۆزی ھه واوکردنی نامه و پویستیی ته  تانه

،   وه یانه که پاکه  تکۆشان و پله رابوردوه  هبزی ن شانا خاوه و پاسۆک)ی
ییمان  باتی رکخراوه خه  به  وه ینه سکه ی ده وه رمان بۆئه ھانده  بوونه

کی  یه وه ته نه  که   وه مانه ڕه و باوه ک حیزب. له کدا، نه یه ه کۆمه له
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 تی تایبه تی ناش، به ک کورد، بۆ حیزبایه شکراوی وه شبه داگیرکراوو به
ری کوردستان  رتاسه کانی سه ی حیزبه تییه ستالینییه حیزبایه  م شوه ئه
  بته ی و ئه نده گه و وه ته رتکردنی نه که ی مایه  ن و بۆته که ویئه یه په

 مان!! که وه ته یشتنی نه گه ئامانجنه ھۆی نائومدی و به
  مینیان، له هدا،دواھ ک دانیشتنی ھاوبیرانه یه نجامی ژماره ئه  له  بۆیه  

ری  ئامادبوونی نونه به 25/10/2013رواری به  ک به گوندی سیته
 قین و خانه و سلمانی و رکوک و سنه ولرو که ھاوبیرانی دھۆک و ھه

داو دا یه ه م کۆمه کانمان له ی چاالکییه وه کاراکردنه بریاری ،  تاراوگه
ھاتنی  ی ھه مژده ین و که مان ئاشکرا ئه که کاره 21/11/2013مۆش  ئه

موو  ین و بانگی ھه ده مان ئه که وه ته م نه رجه سه  به  یه ه م کۆمه خۆری ئه
نیشتمانی و   موو پنووسه و ھهخۆیی خواز ربه کی سه تاک و کۆمه

  کیرک ئه ک دا  وه یه ه م کۆمه له شداری بۆ به ین که ئه کان ییه وه ته نه
  .پیرۆز  یی وه ته نه نیشتمانی و

پناوی ئازادی و  ھاتوومان له پساننه باتی له وتووب خه رکه سه  
 خۆیی کوردستاندا. ربه کسانیی کورد و سه یه
   

 تی کوردایه ھاوبیرانی ی ه کۆمه
KHK 

مژووی   ش له کی گه یه ڕه ی (الپه ر نامیلکه رامبه به  راتان چیه : ۆ ھه -60
 ؟ 2013 -بدو ئاگرین کاژیک)ی د. عه

بدو  کاک عه ووین،داب م گفتو گۆیه ڕاستی ئه ناوه  له  : ئمه ژیر -
یادی   له  م بدات که و ھاوبیرانه ردانکی کردم . داوام لکرد ناوی ئه سه
  یه وه سته ده رتووککم به ی په وتم پرۆژه؟   ویشدا ماون . وتی بۆچیته ئه
ن  الیه ن لهکا مدا، پرسیاره ی پرسیارو وه شوه  له ر کاژیک سه له

،  ، وتی نایناسم. تۆزک ماتبوو یه وه ییه رزنجه ۆ به ھاوبیرمان مامۆستا ھه
ردانکیتری کردم و  ک سه یه فته دوای دوو س ھه م ! دهناو نا ئنجا وتی

دا  ینه م به وتی له یدام! ر نه ، ھه وه کانم لکرده دیسان داوای ناوه
لزیادکردن و   ( به ک یه دوای ماوه . کانی تیایه چ ناوه رئه کتبکم ده
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کرد   داNRTنای  ڵ که گه ی  له که فیزیۆنییه  له ته دیمانه )  وه کردنه پوخته
ی  وه ی ئه گه به  به  دیاره  تیی پوه یه زهل و شپر په له په  که  یه نامیلکه  و به
،  ایهکیی تد ، دژیه ی زۆری تدایه وه کردنه ، دووباره ی چاپی زۆره ه ھه

 و ...ھتد. زانیاریی ناڕاستی زۆری تدایه
  و خانه زیاترله .  م بکه که موو نامیلکه دا روومای ھه وێ لره من نامه

و   پی ئه ویش به ئه قن. ی زه ه یا ھهیه، ھه وه منه ندیان به یوه په  دوم که ئه
   بول )البیان ق الی  الحاجه  ( السکوت فی معرض ی ئه یاساییهما  بنه

یا .  قوبووکردنه رادا ئاستی پویستیی پیشاندانی نگی له هواتا بد
قدا  ئاستی ھه  نگ له ان اخرس) واتا بدهشیط (الساکت عن الحق

 م : ئه  وه نی مژوو. لرهشواند ھا بۆ نه هرو ھه.   یتانکی اله شه
ناو  له  درینه کی خۆشییه نه  وه کینانه ره رتکردن و دووبه که  نده رچه ھه 

  تی که تایبه دا به ی ئمه وه ته ناو نه گشتی و له کاندا به وتوه دواکه  وه ته نه
ناو کاژیکیشدا  م له سکی که ندکه چه  ،وه داخه . بهبرێ کورد ناوئه  رده ده  به
ڕوانم  ی چاوه وه ئه !!  وهیانداکاژیک  رتبوونی تا، یا که وی کوده ھه
زاری  ویش له ب! ئهبدو ئاگرین د. عهکاک ، وانه هکک ل ،یهکرد ئه نه

ناوی  به 2013ر/  مبه /نۆڤه12رواری  به  به یکدا ئیمه   ک له وه  وه خۆیه
ی شرکۆی  که یانه ی به باره له تیایا بۆیناردم و  وه باح شخانییه سه
ن  الیه ی له و جموجۆو چاالکییه  : (ئه ئه  وه یه که ره ژارو پنج براده ھه
  وه ناوی ھاوبیری و کاژیکییه  رم به نجکی خونگه ند گه چه
و  بیرۆکه  کراوبوو چونکه روانه تیی کاژیکیان پدروستکرد چاوه رکردایه سه
بیروڕاو بۆچوون و پشنیاری   و جموجۆڵ و چاالکییه ست و ئامانجی ئه به مه

ژار  ۆ ھهشرکالی کاک  1972سای   ر له مجار به که خودی خۆمبوو بۆ یه
وق و تینکی  ت و شه ماسه حه و) زۆر به درکانم و تاووتومانکرد(ئه

  وه و روه کانی کردم وله م راوبۆچوونه رجه پشتگیریی سه  وه ئاگراوییه
ک خۆمان  ئاکام وه !!!..شمان بۆکرد كی بزوانه یه جووه ردوکمان ھه
دا شی  که امیلکهی ن 69  ڕه الپه هی ل مه ئه مانویست کورتی ھنا) ئه

ناو کاژیکدا  له  سکبوه که م که بدو) یه و(عه واتا ئه . وه کردۆته دووباره
دوای   ! رتیھناوه ی کو که وه م ھه ! به رتکردنی داوه تاو که وی کوده ھه
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  ی به درژهدا،1975 تای ره سه  هژار ل ، شرکۆی ھه کورتھنانه و ئه
 ،فادا ڵ ئازاد مسته گه له  مجاره ئه ، وهبدو دا ی کاک عه که بیرۆکه

ب  به  وه خۆیان کۆکرده سیتریان له و چوار که مان جووه ھه   وه ته وتوونه که
 ،بووب  ناو کاژیکدا ھه نگکان له سه ک یا یه پله  سه ش که و شه ئه ی وه ئه

می  وه  ی له و ناوانه کۆی ئه  له وتب ناو کاژیکیان شونکه  سانکی یا که
ی  دان ھاوبیرانه و سه کۆی ئه یا له م بۆ کردن دا ئاماژه 6اری ژماره یپرس
کانی  ندامه ت ناوی ئه نانه . تهنگان جه کانی شۆڕشدا ئه ھزه  له
رواری  به  به چوون زانی! ئه واوی نه ته  تی کاژیکیشیان به رکردایه سه
زیی  رکه مه  قیاده تیی یارمه  ریان ، به روبه کی بسهیان به  25/1/1975

م  که ی یه پله  به د!رکر ده تیی کاژیک  رکردایه دژی سه  حیزبی شیوعی، له
ی  ک گیزه تیی کاژیک، وه رکردایه ش ، سه ئمه بدو. کاک عه دژی

بوو  ی نه وه خی ئه ت بایه نانه . ته یانه و به ئه  ک ، روانیمانه یه مشووله
شرکۆو   ، له که سه ، چوار که ش یانه و به ی ئهر دوا . ھه  وه ینه میشی بده وه

قی ک ب وهش  که وه رچوو! ھه کدا بۆی ده الیه ک به ر یه و ھه وه ئازاد کشانه
،  چوار   ش ،شرکۆو ئازاد و دوانه ،ئه ا. شیاوی وتنهم نه  وه هۆیخ له ،ر ئاو سه

 !!! 1970ا ت 1966کانبوون   اللیه سووڕاوی ناو جه و ھه رده روه ساک په
ی  کان  مووچه سته دواییش باده  شدا! ستوشه ی جاشتی شه رمه گه واتا له

و شخ  وه فا بیه ی ئازاد مسته سه ره زیر بۆ وه ی وه پله  نشینییان به خانه
ان شیگی لی و تۆفیقی نوری به عه  مه رسین و نوری حه دی ھه مه محه

ند  چه (دواییش لهبدودا عه ی کاک یه و ئیمه ر له ھه     تیرۆرکرد !!
ی  م کۆنگره که یه 25/5/1972رۆژی   گوایه  که  ھاتوه یدا) که نامیلکه ی جگه

و  ستراوه به  وه سه که 7ن  الیه  سلمانی له  مای کامیل ژیر له  کاژیک له
تیی نوی  رکردایه سه  ته کراونه رکی کامیل ژی یه قسه  به  سه که 7 و ئه

دا  هو رۆژو دانیشتن ر له و ھه بوه بدو) (عه و کیان ئهک یه  کاژیک که
  و شته ی ئه وه مانیا بۆ ئه بۆ ئه کامیل ژیر بچ  که  دراوه  وه بریاری ئه

  له  الببرن ..  که  کاژیکنامه ی1968چاپی  ر سه  ته ی خراونه زیادانه
 :  گانه م به به و راستنین بوه ھیچیان نه  وانه راستیدا ئه
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و  مای ئمه له  له  نه  ،ی لناوه و ناوی کۆنگره ئه  که  و دانیشتنه ئه  -1  
موو  ھه سترێ. س نابه که 7  ش به . کۆنگره کراوه نه ھیچ شونک  له  نه
نی  الیه ب به ئه  زانم که ئه  وه یاساناسک ئهک  زانن من وه نه  وه س ئه که
بن .  دا ئاماده کۆنگره  ریان له نهندامان خۆیان یا نو % ی ئه51  وه مه که
ھزو فراوانمان  رکخستنی به  (ئمه دا خۆی ئه78 ڕه الپه  له
  له کرد مانھاوبیران  شک له ناوی به مان بۆ ئاماژه  !!)پشتریش ئمهبوو ھه
، ئیتر چۆن  سبوو که 300  یان زیاتر له ژماره  دا که 6ی پرسیاری م وه

 سترێ!؟ هب س ئه که 7  به  کۆنگره
 ک ناگۆڕدرێ. تییه رکردایه کی من، سه یه قسه  به -2  
مانیا بۆ  تی کاژیک چووم بۆ ئه رکردایه بریاری سه به 1970من سای  -3  

و  بریاری ئه ک به (نه ی کاژیکنامه1968کانی چاپی  البردنی زیاده
بۆ   وه هڕام . بۆ دنیابوون ، گه بدو) ی کاک عه یاییه خه  تییه رکردایه سه
 :   یه م جۆره به  ی پی رۆیشتم که ساپۆرته و په یری ئه سه
 16/9/1970رواری  به  به 034668م ب/  که ساپۆرته ی په ژماره  
 25/9/1970رلین  غداد بۆ به ی به خانه فۆکه  رچوونم له رۆژی ده  

 9/10/1970غداد  بۆ به  وه رلینه به  م له وه ڕانه رۆژی گه  
وروپای کاژیک  لقی ئه 1971ی مندا ، سای  و چوونه نجامی ئه ئه  له  -4   

کان  ، واتا زیادهکان ب زیاده بی چاپکرد به ره عه  یان به ، کاژیکنامه
ی  یدا ونه که ی نامیلکه39 ڕه هالپ  بدو خۆیشی له تا کاک عه وه . ئهالبران

م 1971ک  2583  وهنوسرا  که  وه کردۆتهی بو بییه ره و چاپی عه رگی ئه به
نردرێ  کک ئه دا یه1972  ئیتر چۆن له ،کان البراون دا زیاده و چاپه و له

 !؟ و زیادانه بۆ البردنی ئه
 . کردوه ی وتم نه وه ره ری ده فه سه 1982تا   وه 1970دوای  من له -5   

ختی  ز جه به مال نه د. جه 1/12/2013فۆنیدا  له کی ته ندییه یوه په  له -6
 .1972ک  نه  بوه 1970ی من  ره فه و سه ئه  که  وه کرده  وه رئه سه له

  و بریاره و قسه موو ئه ستراب، ھه به نه  یه و کۆنگره ئه  که  دیاره
ی  که و نامیلکه دا دراون ھمیه وه  و کۆنگره له  گوایه ش که ھمیانه وه

). اطل ایضل فھو با(ما یبنی علی الباط ینراست ن ، وه پپکردۆته
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  وه ئه  گوایه  که ش که ی نامیلکه77،  76، 75  ڕه ی الپه که ته سخه ده
تی  خه  به  ناژمردرێ چونکه  گه به  به ، یه یه و کۆنگره قایعی ئه وه

 ! یه تازه  ته سخه و ده بی ئه که ره مه -دا : ا رنجانه م سه ڵ ئه گه له تی. خۆیه
  وه ره سه کا له ، چ پویست ئه یه یه و کۆنگره قایعی ئه وه  وه ر ئه گه ئه -ب

م و  ه مان قه ھه  ش به وه ئه  !؟ که بدو ئاگرین) تی عه سخه بنووسرێ(ده
کۆتاییدا   کا له ھا چ پویست ئه روه ھه -!! ت ب نووسراوه که ره مه

کاتی   بوو وه رزه له بوومه 10عات  سه  وه و شه ت ئه نانه بنووس(ته
!  ب نووسراوه که ره م و مه ه مان قه ھه  ش به مه بوو) ئه نهمان  وه ره ده ھاتنه

وسا.  ک ئه نه  ی ئستایه ) قسه وه و شه ت ئه نانه ی (ته واژه سته ده  رهادی  که
 -و) ج مشه ت ئه نانه نووسرا( ته ، ئه وسا بوایه ی ئه ر قسه گه ئه

بوون :   ئاماده  م ھاوبیرانه نووسیوتی(ئه
 چی س ،که پنج که  نه که ئه  ردار) که ،ھوشیار،سهد،حسین،جوتیارمحم

تی  سخه ده  وه خۆ ناشکرێ ب ئه سبوو !! وت که حه  که  کۆنگره ئه پشتر
ناوی   وه ژره تی سوور له خه  و به ئه  چونکه وسایه !! ستم ئه به و مه ئستامه

وتی  مۆ رکه (ئه تاشدا ئه ره سه و له ی لناوه(دۆکۆمنت)دیکۆمنت
کرد  چ پویستی ئه ، هییبوا هنووسینی ئست  وه ر ئه گه ئه ئنجا . 25/5/972
       !؟  تبوایه سخه ده  به
رزیمکرد  کاک کامیلم بینی، عه ( دا ئه119  و118ڕه الپه  لهخاکیتر:   

 ..ر پشنیاری من بریاردرا سه لهین ... ک بکه یه وه با دانیشتنک یا کۆبوونه
ی  له1975مانگی دووی   له  هو کۆنفرانس ستین. ئه .. ببهککۆنفرانسما 

  سازکرا)  ده غه نه  ردی له کاک ھه
ویشی  دابوو. ئه1974تای پایزی  ره سه  له  و کۆنفرانسه ی ئه که تییهراس  

 د مه ریم و محه و نوری کهمید بدولحه رھاد عه فه انبوو . ھاوبیر تیانه
ی 121 ڕه الپه بوو. خۆیشی له وی تیانه ئه ن سنیش ئه ئه جید مه

دا لیپرسیم  که کۆنفرانسه  شداربوو له (ھاوبیرکی به ئه یدا که نامیلکه
  و ئاماده ھاتی نه  ده غه ی نه که بدو تۆ بۆچی بۆ کۆنفرانسه رێ کاک عه ئه
و  له  گوایه  که یدا که نامیلکه  له ش و قسانه موو ئه ھه  دیاره بوویت ؟) نه
 تریکی یه ند جگه چه  . له . و راستنین دا کردوونی ، بوونیان نیه نفرانسهکۆ
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  وخۆ منی کردوه و ناراسته  کردوه ره یاڵ به تی بۆ خه یدا په که نامیلکه
 ین یا فن شت بکه ین ک بکه یه که ره و وتوتی با حه ئه  و گوایه ت شایه به

کانی  ڕه الپه  ک له ! وه باشه  وتوومه ر ھه و منیش
موو  ھه  ! که ی ریزکردوه یفی خۆی وشه که  به 50،51،52،53،67،67،70،71

دا:  یه و نامیلکه یریتر له سه کی یه . دیارده . وه راستییه  دوورن له  وانه ئه
ویستی   م نووسینه (ئه که  وه کاته ئه  دووباره  وه ئه 9،10،15کانی  ڕه الپه له

 ..نیاز خۆبادان ری نییه و پۆزلدان ھانده رخستن زی خۆده سی و حه که تاکه
ی  وه بئه ) به رگرتنی میراتی کاژیک نییه ڕی وه ناوبانگ و شه  و ده و موزایه
 کردب !!  ی ئاڕاسته تانه و تۆمه س ئه جارێ که

م.  ،باسیانناکه یتری زۆری تدایه ه ھه ناڕاستی و،  که نامیلکه ، وانه له جگه 
رز یا  و چۆن خۆی به وه  نووسته خۆی ئهریی  وه بیره چۆن  س ئازاده رکه ھه

     شون مژوو نه راستی و رج مه به  ،وه کاته نزم ئه
 خۆیی ربه بۆ رگاکانی سه تان کانی پشتردا، ئاماژه مه وه  ۆ : له ھه –61

،  وه مانه م گفتوگۆیه ندیدار به یوه تکی په ک بابه مینارکدا وهس  له کرد
 ین؟ ش بده رگایه و ده ئستا له ش ئه

 : یه که سمینارهقی  ده  مه تی. ئه  جی خۆیه ژیر : به -
     

 خۆیی ربه رگاکانی سه
 

 ایلمانـ ئ لنۆک شارىل کیناریسم
 چووەوڕب ریژ لیکام ەییوتن ندىرمیبۆب

                                                                  --------------- 
 
 . لنۆککورد ل ندىەوە:  ر   کارانەئاماد  
 . نیدالئع رانۆو گ اللج زب: ن اریرشترپس  
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 یکانەو شار لنۆک شتووىیکوردانى دان ل ک: ب بوانەئاماد  
و  نووسژنامۆر رویشنبۆر رونووس کەیو ژمار یروروبەد
 مالکورد د.ج ىندرمیو ب شبح نید.حس اندایوانینتکار،لاسیس
 وادنسشتمانى کوردستان د.ج ىەنگروۆک کىۆرس وەونیرلبل زبن
 ل رمگاردیو خاتو ئ میبراھیئ بروسک اریندازئ وەاویتانیربل الم
 .  ەوونشنیم

           ---------------------------- 
 ۆیھل13/8/2011ژىۆر7.30تا1.30:    نو شو کات

Altc  
Feuenuache Koln 

Melchior Str.3 
50670 Koln  

 
 شتری،پەناریسم مئ   
 رب یخرایۆدڤی ب
و  راننیب دىید
 ن،ینووسب شستیئ
 ک،یشب ندچ ب
 یراننخو ششکیپ
 نیکئ ستىیوشۆخ
. 
 
 
 
 م ک ی شىب
 :                                                            زانیرب  
کوردستان  یخۆبارود ۆب نیکرخانئت مانکەناریسم تاىەرس  
 : کانالمەو ارویپرس رس نید شیی. دوا ۆییخربس گاىیرخشون
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 کە، و کیوالت چیو ھ کەیوتن چیھ خىۆ: بارود مئ کىشپ  
 ، ین تریوالتان وەوتن
 ەاوازیج کژۆر ر، واتا بارودوخى ھ یھ ىۆخ ورىەد شیژگارۆر ەارید
 . کیکژانۆى رھ ل
باشوورى  خىۆو بارود گشتىکوردستان ب  خىۆبارود رس مید ەوەریل  

 .  تىبیتاکوردستان ب
 کانىەگوشار وەوەکرد رووىگشتى، ل کوردستان ب ىۆمرئ خىۆبارود  

کورد  ىەوتن ىەوو توان ناوبردنل ۆب ەوکوردستان رانىرکیداگ
 شەو.  ئ ەنجامترئب متروک ر،وبمل کەیید ندچ چاو،ل
 : وانل  کارۆھ ێندھ ۆب ەوتیرگئ
دوو  ل کیکی مانىن-1
 ک ھانیج ىکەرمسج
 کىۆبل ل تبوویبر
 . الستىیشۆس
 ندنىسەرپ-2

و بوونى  ۆڤمر کانىماف
 زگاىەدامود نیندچ
 ۆییو ناوخ تىوەودن
 وئ کردنىیریچاود ۆب

 . مافان
رزگاربون و -3
 رابوردودا ک  یسال 36 ىەماول ەوتن 48 ۆییخربس تنىسخسەدب

 .دانبووۆباشوورى  س انینیمدواھ
 . کوردا ناول کەیتا راد ەییوتن ییاریھوش ادبوونىیز وەوچاوکران-4
 شئ باشووررى کوردستان  ک ىکییاسیس ەوارق یبوون -5

 ىەماول تىبیتا. ب ەوەوڕول اتربیز تریوانل انیمئ ییرگیکار
 یگر دوور ل ینجگ ینو کىەیون داەیوارق مئ نىمسالى ت 20
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 مترکب ک مرھب تۆھات رانرکیداگ یترس و دوور ل روونىەد
 .نابیراز ۆییخربسل
 . کوردستان مووھ کانىیینیرئ نیالب تەبارس کورتىب رۆز ەوئ  
 ییوامەردب ل ییتیبرک نیزانیئ موومان، ھ شیکانیینیرن نیال

 اویتورک مىیرژ ردووھ رىرامبناب ىڕکوردستان و ش رکردنىیداگ
 اویچ ردومانکردنىۆپژاک و ب وککپ الکانىیرگ دژ ب رانیئ

 رانىشۆکیت دانىەداریسل تىلمو ھ مرسنوورى ھ کانىەگوند
 یکوردۆب ەییوتن کىیماف چیھ بوونىو ن نکوردستا التىژھۆر
 ستاشیکوردستان و ... ھتد و  تائ ژئاواىۆر
 ل رکامھ نیال ل یتردایکیدیساۆنیج ییترسم ربکورد ل 

 یرکارانیداگ
 راقىیع،بەوکوردستان

 ، چونک  ەوشیبەرع
 ىەوارق نىەکورد خاو

 !  ین ۆیخ ىۆخربس
باشوورى  ىەبارل  

                                                     :                            ەوکوردستان
 

 ناوچ خىۆبارود    
،   کانەرکراویداگ

خراپتر  ژۆر دواىژلۆر
 راقیع شوىیپ کانىمیرژ یمەردس   کەرو، ھ بکردنەرع. ب بئ

،  پشتل انیدوژمنانى کورد ستىەد ک رستانۆری. ت یھ ىەژی،در
ترساندنى کورد .  وشەررفاندن و ھ وەونیقت رسل وامنەردب
 ل لکوان،بۆیخ دىز ۆب ەوتردراونینن  کن کانەھاورد بەرع
. نکئ شیکانەکورد ییوەخانوو و ز رۆز ىەپارو ب ادبووندانیز
 اىیکومپان تىبیتا، ب رکوککل کانییتحوکم زگاەد ورمانگ.ف
 کدارىچ زىیھ تاب.  بەرع ندىکارم ل نکرئپ اتری، ز وتن
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 ىەماد ێوترئیپ شىەو.ئ  ێکررئیگج ناوچان ول اتریز بەرع
 ەیماد و،  ئ ەورکوکک ب ەکبویقومار ەتاوەرسل رھ ک140

،  یترنییچ  اتریز کیکردنپتگا و کیمگ، ل کدابار مووھل
،  ەوکردنیجبیبوارى ج تبشچ ەیماد وئ رگئ کدابارل لکوب

 کانەرکراویداگ ناوچ شتوانىیدان ىنیزور ک ێکرئیجبیج کیکات
 وسا.  ئ نەبد ناوچان وئ یبوونیراقیع ۆب نگەو د بەرع نیبکر

 رگئ  ێوکدوائ تریسال د، س ناوچان وئ ىەوکردنیکوردستانب
 !بتاشنتاھ

 ەبار وئ ررامبب  
 ناوچ وئ ىەموارناھ
 التىسە،د رکراوانیداگ

 کىیستلوکوردى ھ
 ک ینۆیوتئ رىگیکار
 ىۆھ تیبب
 ۆب کیینیشبگ
 وروناکى ئ ىەندیئا

 . ناوچان
 چیھ بنەو  
 بن شیکەیچارگیر
 مانانییاسای کىەیچارگیر 2007 ی. سالیشیک وئ ۆب بووبن ای

 زگاىیپار یننجومکوردستان و ئ مىیرھ التىسەد یدید رب خست
 ەوەرکردسل ختمانج شی 2008یسال ترویکانو ناوچ رکوکک
 : ەرۆمجب
 

 وشنۆکوردستان ر ۆییخربس ۆیئاس
 ەوتبکوژ خشم وئ نیم
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 ،بشادمانئ ،یچاندراو یکوۆت یوزبوونس ب یوانباخ وئ کەو
 رکوک،ک یشار یننجومئ ی17/3/2008 یژۆر یکەاریبرب ،ەرۆوجب

 ل 2007/ 8/ 18 یژۆر م،ەاریبر وئ یوۆت شیمن وم. چونکشادمانبو
 غدادب کىۆرچاندو وتم: ب داواھ یزڕب یژنامۆر ی)6( ەرالپ
 ىنیرۆز وانین ل تر،یکانناوچ و رکووکک ىشک رىسە. چارنەردب

 و انیکانەردراولبژھ ننجومئ و انۆیخ ناوچان وئ شتوانىیدان
 ،ێدرئ نجامکوردستاندا ئ مىرھ کردنىجبج ىتسەد و مارلپ
 .غدادب ل کن
 ب 1925سالى  زیھاوکارى ئنگل ب ک یتو وئ ختىتیپا غداد،ب

 ناوىپ ل ەوۆیخلکاند ب ىیمووسلى کورد تىیوال کورد،پرسکردن ب
 ک یتو وئ ختىتیپا رھ ستاشئ غداد،. برکووکداک ىکوتن

 ل ىکەخوازراوپاشا 
 ىسی(ف ەوەجازیح
کیکارب و)مستانىەد 
 راقیع ىەژۆر وئ
 تىی:( والانوتیئ

 یوا رس کەمووسل و
 وستای!) ئراقیع ۆب
 ش،کیککات مووھ
 ک،ۆناک ىسونن وعیش

 رسل کنۆھاوراو ک
مافى  ل بوونیالر

 شیمان. ئگشتىکورد ب ىەوتن وتىبیتاب ناوچان وئ نووسىەچار
! زاننئ انیکراقیع رىسب رباشوورى کوردستان ھ و رکووکک
 .ەوتابکریج شىلل رىس ناداگر ىۆخواستى خ و ستیوب شیسک
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کورد،  ىەوتن ارىیبر و راپرسىباشوورى کوردستان، ب و رکووکک
 ىکەوارق ۆب ناوچان وئ ىەورانگ ۆی. بەوراقیع ب نرانلکن

 ناکا غدادب ارىیبر واڕپرسو ب ستیودستان، پباشوورى کور
 ەوئ تاھ چلودس ىەماد ىدارى شکست رژ تناچ زیرگھ غداد. ب
 ش. ئنجا ئەوتشکئ ودائ الىب کییراپرس نجامىئ ک کاننیداب

 نەددواخستنى ئ ىوھ ۆیب ،ێکرنۆب انەیو، ئ داخۆبارود مل
 ۆب ەناون انەییکرد کىنگاوھ چیھ ۆمرتا ئ ىەوئ ىگبب
 بردنىەویرب اساىیى  )58( ىەماد کانىبرگ وندب کردنىجبج
 ەناون انیکنگاوھ چیھ ستای.تا ئەوگواستن ناغىۆق ۆب راقیع تىولەد
 ۆکان،بەھاورد ىەوناردن ۆب رکوک،ک ۆب کانەدابراو زاق ىەورانگ ۆب
 ۆب ان،ۆیب انیژ ىەرچاوس ىنکردنیداب و کانەرکراوەد ىەورانگ

 وەوکردنییئاسا ل کرۆج چیھ ۆان،بیکانناسنام وىراستکردن
 ۆب ەوتەناوۆیخ غدادب ک نەوئ ىگب مووىھ مان. ئرىرژمس
 ىگ! ربەبراو چلداودس ىەماد ىکییقومارى راپرس ل ک کلھ

 کخراوىداواى ر رسل رگئ تنانت نەددواخستنى م
 .شبیکانەگرتوەیوتن

راستتر،  ای راپرسى،
 ەندرچگشتپرسى، ھ

 وب قومارکردن
 مووھ ل وەوناوچان

 راندنىۆترسى د کدابار
دانا  سىک ویھ

ڵ ما رسگشتپرسى ل
 و ناکات ىۆخ کىموو

 و رەدق ستەد داتینا
 شدا،ەوئ ڵگقومار، ل

 وەوشڕی ب ەبو شڕیوا  
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 رب و ارانین ىەوبووژان ل رب وا! ئبیناچار رھ ەقومار وئ رگئ
 :ەرۆمج.بەباشتر ێزووتر بکر ێژۆر یگشتپرس وئ ،کیکنفالئ ل

 نىنجومبا ئ    
 رکووکک زگاىپار

 کىخ نیال ل ک
 ەوۆیخ رکووکک
 وەردراویبژھ
 و ىیاسای تىیواەر
 ،یھ ىیستوورەد

 وئ ارىیبر
 بدات ک ییگشتپرس

 140( ىەماد تىباب
 ۆب کىژۆرو  ە)
 جگ ،رجمبکات، ب کییگشتپرس رشتىپس ىۆخ رھ و کاتیارید
 کانىەدابراو زاق ب زاکانى،ق و رکووکشارى ک نىسەر کىخ ل
 تریسک شداربوونىبب گیر ،ەوشیکفر ودووز ڵ ومامچچ کەو
من  رىەباوب ، ک ەرۆوجب شکیدواى گشتپرس ر. ھداتن
 نجامىکوردستان ئ مانىرلپ ،بئ تىرئ ىکنجامئ

 انیزگانەدامود وناوچان وئ کیاریبرب وزکاۆریپ کییگشتپرس
 ناوچ ،ەرۆج ورب. ھەوباشوورى کوردستان ىکەوارق ب ەوتنبلک

 ڵگل ەگونجاو ىانییاسای کىرسەچار شەو. ئشکیکانییکورد
 ن؟ۆچ نیابزان.. ب راقدایع ستوورىەد

 ەنگاوھ کردنجبج تىسە: (د) ئ 140( ىەماد مىکی ىبرگ
). 58 ىەماد کردنىجبج  واوکردنىت ۆب نئ کانستیوپ
. ە) ھاتووق(موتىیھاەر ) بکردنجبج تىسە(د ىەواژستەد
 ربالقه)  ئنجا لطعلى ا یجریلق ط( والم روائ ىیھاەر ب ھاشەر
ھى  غداد؟ھى ب ؟ێکو کردنىجبج تىدس ەوتوین کەدما ىەوئ
 تىسەد ىەوئ ربل ھاەروھى کوردستان؟ ھ رکووک؟ک
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دوو  واتک ،ەکردون چىیھ داۆیخ ىەوادل غدادب کردنىجبج
 یانھۆیکوردستان، ب مىیرھو رکووکک کردنىجبج ىکتسەد
 ،ییاسای ییگشت یکیمابن یپب ،چونک نبکجبج ەیماد وئ

 شدا،ەماد مانھ مىەدو ىبرگ. لستە) بو(عدال رىەرودادپ ناب
 ی. ئاشکراکا) ئوردرالبژھ کردنىجبج تىسە(د ۆب ەئاماژ

 زگاىپار نىنجومئ
 تىحکوم و رکووکک

دوو  ش،یکوردستان
 تىسەد
 کردنىجبج
 . جگردراونلبژھ
 ژىۆر ،کەماد ،ەول

ى  31/12/2007
 کەو ،ەکردوویارید

 ۆ، ب ەماو نیدوورتر
 ىەماد کردنىیجبیج

 انیدواخستن ۆب کیانوویب چیھ شمب ،ییگشتپرس وئ ۆب و 140
 ول ودواخستن ول ەاریرپرسب ىۆخ غدادب ىکتسەد و نینام
 کانىشتیرھاوەد و نجام. ئیستوورەد و ىیاسای ىیچرپس
 :ننریبئ دانخا مل ش،ینجامئ
 بئ ى،ب ناوچان ول ىیدارا ىەرچاوس غدادب رگئ -1

 شەو. ئىۆخ ىۆستئ بخات رکئ وکوردستان، ئ مىرھ تىحکوم
 نیزترۆریپ ل ککی ەو. ئکگرفت تبکر ناب وین ەکردکارى ن

 کىۆیک و تاک مووھ ،نھئ دا،ەناوپ ول و کانمانەییوتن رکئ
 رىۆز ژئاوا،ۆر اىیلمان. ئنیئابوورى بب ىەنگژت کتووشى ب ،مئ
 ڵگل ریزائ.. جتژھۆر اىیلمانئ ڵگل داەیوکگرتنی ل انکردیز
 بوونن انیچیھ وان. ئایژئ ترانیشارستان ولترسروتت نساداەرف

 رھ شیایدن و. ئداەوتگشتى ن ىیندەوەرژئاستى ب ل کگرفت
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 نىیالل یینیتیبر
 ەنگژئابوورى. ت

کاتى  شکیئابوور
 ى. ئابلووقبئ

 ندجارچ ش،یئابوور
 و رمانداسب ەنراوپس
 وتنىرکس
. ەناوھسنەدب

 ىەوانیگب ،وانلجگ
 یمیرھ رسۆب رکوکک

 وسا.ئ ەووانچیپب کن بندترئمولەد میرکوردستان ، ھ
 کىیال بئ ەونکوردستا التىسەد چاوى ل راقیع التىسەد
،  ىۆخ کوردل جگ ک یدان. گومانى ت ەووانچیپب کن ،ەوبکاتیل
. رازى ناب نجامئ وب راقیناو ع ىکید کىزگەر چیھ

 چیھ ەوئ ک ،بئ ھ ورھاوا و تیھ اینت ای ان،یشکەوکاردان
 ناوچان وئ رۆزب نەدئوھ ورشب نکیئ ای. ناب کىخیبا

 ن،کیشی. بێناکر ۆب انەیوئ داۆمرئل ک ،ەونربکیداگ
 نىەخاو رگئ ایرازى ببن،  دایناچارل ین شی. دووروتونابنرکس
)  کورد کل ترکیال  ،کل درکی(ماال نىوات انۆیخ ای ژدانبن،یو و شۆھ

 واوت ىەوابوونیج ىەوئۆ) واتا بەوتربگ ىەوینل رەرە(ز شینوات
 رس ەوتنم.. ئنجا ئ بنن شبیب کوتن داھاتىل داوروون

 ییندەوەرژب و کىۆناک نمیبئیمن وا ک ر؟وروبەد تانىو ىەوکاردان
ناو خاکمان.  بخات ڕش ىپ انیکیال چیھ اننادایگر ان،یکانەاوازیج
. ێگرمانخوا ئ نیکین رگئ ،ێگرئ مانخیوڕەشن،شیھات رھ
کوردستان ماون.  کانىشاخ ۆخ بوو،ن شمانیکوانیپشت چیھ رگئ
 ەژمل م: ئمانداکەوتن ژووىیم ل ناب کڕش مکی شمئ

 انەیمجاربا ئ چ،یھ رسجار ل ل. گنیانڕش ەرۆج وراھاتووى ئ
. مانبکەوتن نووسىەچار ىەوکردنییکالی وئامانج وئ رسل
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 کات؟؟یئ ک ڕەش و. ئەدوور ەرۆوجل کىرش رىگئ ەندرچھ
خاکمان.  نبخ ڕش ىپ ناشب وین اندایرنامبل ایسوور و رانئ
 رگئ اشی. تورکشکردندانداب و وتنک ىیترسمل انۆیخ دوان وئ
 کوردستان مانىرلپ مکی بژاردنىھ ژىۆرل رھ ،یبکراۆیب
 ى. ناوچنیکردئ داگل ىڕەش وئ ،ەوکوردستان تىحکومو
دا،  2003ل غدادب مىرژ  وتنىتا ک ییکورد تحکوم وئ تىسەد
 رشىھ توانىین کن ایبوو. تورک ۆخربس ىیکورد کىتوەد کەو

 یلمام داناوپ شىیدان واز،ش وەوش لگب کوب ر،سبکات
 ەرۆوجل کىڕش ىرگب کیالل اش،یتورک ىکی. ئابوورکردگل

 کىباشوور ڵگل کردنیبازرگانب ىیستیوپ ەوەتریکیال. لێگرنا
 وتح رگئ ىئ ،ەداماو ەوککپ سەدب ایکوردستانى ئارامدا. تورک

 ر. ھەراویگپووش ن ب اشیدن رى! ئنجا سر؟سەچوو شىکیونیمل
 وتن کیایرەگازو د شىۆخ نىۆب ژئاواوۆر کانىییندەوەرژب بچنیھ
 ول کىڕش گرىخاکى کوردستاندا، ر رژئاوى سازگار ل کیایرەد و
 ایتورک ناداگر زیرگھ ژئاواۆر ىەوئ ربارىس ەو. ئبئ ەرۆج
 واباشوورى کوردستاند وىەز رژ و وىەرزسامانى س رسب ێسبگرەد
. ەودروستبکاتپ ىکیعوسمان کىتیرۆمپراتیئ و بب ندموەد ىپ

 ندامىئ تبئ ژانۆر ل ێژۆرن و دىتد ىەوخ وئن ا،یتورک
کیئ تىئوروپا.رنیب شمانەوچ ئ ایتورکولەودت بنەزیھی  ،

 کىیرش ىرگب ویالوازى ھ کىیئابوور داۆیناوخ ئاستىل ایتورک
 ەندەوئ کىیتولەد چیھ شدا،ەیوەرەد ئاستى، ل ێناگر ەرۆوجل
 کەو ۆمرئ کدا،یبار مووھ. ل بکایرگیکار کىییریپشتگ ک ینیستۆد
 مىەردس وىوفعوسمانىو س یمەردوس یسالمیفتوحاتى ئ مىەردس

 ىلگمۆ. کرکایداگ کیکیوالت کیتا والت یکاننلۆغم ییرکاریداگ
 کەو کىیزیزلھ تناننادات . ت ەوئ ىگیر ێرۆچجیھب تىولەودین
 ىکمیرژ اینت،  ەرکردویداگ انیراقیع ک اشیتانیرب کاویمرئ
دا 2011 ییتاۆک ل  نشئ تاەوئ ترویکیمیرژ ب ەویرۆگ انیعسب
 کورتى.ب ەوتینیمئ ۆیخ کەو راقیع ییرەرو.واتا س ەونیکشئ
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باشوورى کوردسان  ێدرانئیگیر ن ا،یسور اویو تورک رانیئ ل چکامیھ
 شیکیلگب کە.و نکئشەرۆج ول کىیھ ن ن،رکیداگ
و  راقیع  ک نیکمھاباد ئ کوردستان ل ىکتحکوم ۆب کەیماژئا

 ەویمانشھ. ب کردن دژل انیربازس کىەیوەکرد چیھ ایسور اویتورک
 ک ەیوئ کیرگئ این.. ت شیحمودم خیش ىکتحکوم دژىل

 کىملباشوورى کوردستان ب ىەوئ انووىیبب راقیع یتحکوم
 وئ ەویستیئ ىحا مب وا، ئ کڕشۆب ۆیخ تیو، بک زانئۆیخ
 داژانۆمرل ین ییراۆخب ۆی. ب باوئڕۆد کایشی.ب ێناکریپ ىەرش

 یۆنۆنتئ ،یتولەودن یاسای یپسپوور و یکیمرئ یستوورەد یپسپوور
 ۆییخربس یاندنیراگ ۆب کات نیباشتر ستا: ئئ ،ۆدامات

 یژنامۆر یژنامۆر ی7/8/2008 ی)278( ەژمار ل کەن، وکوردستا
 یو) بjuriest( یتیبساو ل شەرۆسیفۆپر وئ وەوتەوکراوب زدارب

 ۆییخربکورد س رگ: (ئئ ک کاتراستئ شیرۆز وەوتۆکرد
 ) ەوییترسم ەوتوکەد یکییئوتونوم ت،نیگران
 یکییریپشتگ رکوک،ک بب ش،یانکوردست ۆییخربس یاندنیراگ    

 کوردل یریخوادا پشتگ یراھل تانوە. دێناکرل رىۆز یتولەودن
 ڕیکوردستان، گو وتىن ◌ِ کرایت گوروڕگوباب یکوتن کو. بنناک

 رھ رکوکک رگواتا ئ ش،مئ یوانچ. پداتئ انییریپشتگ وئ
 وائ ،راقبیع ۆب یکتون یداھات و یبەرع یراقیع ل ب کشب
 ییترسم رژکوردستان ل ،وتن یداھات وئ ەیپارکات ب مووھ

 یبرا کەاویرابوردوو.  یسا شتاھ کەو بئ غداداب ەیکوشند یگورز
 یشکرل ب شقم ێوەید کایمر: (ئئ زبن مالد. ج رمانیھاوب

 وجائ ،شۆربف ەشکرل مب کچ الرۆد اریملەد ییبا و بکات راقیع
و  راقیع  ککردنىچپ ل رب رگبکات*) جا ئ راقیعل یبایبا
 کا،یمرئ وساکوردستان، ئ رس ەویخرا رکوک، ک ىەوزبوونھب
 و الت یراقیع ب کن شۆفرئ ندموەد یکوردستان ب کچ
 یننجومئ یکەاریبر یشخم نیم وات! . کین ونب یرزقب
 یکوردستان ال یمانرلپ شیزووتر یرچ. ھەوتکوژب رکوکک



94 
 

 وەوبکات رکوکک یشار یننجومئ ەیاریب وئ ۆب شەباو ،ەوۆیخ
 وب تبکر کییگشتپرس ڵمسائ ییتاۆکل رب و بکات یندسپ
 و ەییوتن نیمک ی. ھاوکات مافەکراو ۆب ەیئاماژ ەوەرسل ەیرۆج
 ەستاوئ کوردستان ل یمرھ یتکومح و تبکر یارید شیکانیینیئا
 ییندپاب و بدات کانەکگرتووی ەوتن ۆیوخراست ییشدارب یوھ
** ەوکگرتووکانی ەوتن یدستور یمەچوار یشب ئاشکرا بکات ب ۆیخ

 زگەر یدژ و  ـــڤ◌َ ۆمر یمافل زر و) تیلمان(ع ییایدن ڕیو جا
ئاشکراو  ەییندگ یشتنھن ش،مانئ مووھل ربدات. ب یرستپ

 و شقمپ و کچپ یکگرتووی یکیسوپا یدروستکردن وکەرووبئاب
کخستنیکەداریدوو ئ ەیو بتواوى. 
 رىگکار ، ئ تیبخرا دادوو سال ول رگئ ەیژۆپر مئ  
 ختىتیپا التىسەد . چونک وتنىکرنس ل اتربوویز وتنىرکس
 ەویکانکھاتپ وانن  ىییکۆو ناک یکیدژ وەئاژاوالوازى و  وب راقیع

و  رانیئ اویتورک کانىمی. رژ بووکوردا ن لگل رکردنى، توناى ش
 تنانت توانىانئی، ن راقیع ل ەکاویمرئ یبوون ىۆھب  اشیسور
 شیمھ شىۆیخ کایمرباشوورى کوردستان . ئ رس نبخ شووقئاب
 کردئل ینگەدو ب کات)دا ئ عیواق مرى( ئوپابارى س ڵگل مام
  یشکردنداب یدژ تاەرس نۆچ کە، و نگرمانیال ب شبووئ لکو. ب
 وتکھ ڵگل  ییو دوا دانبووۆباشوورى س ۆییخربس اویسالفۆگیۆ

 رھ لھ وئ ستاشی، ئ انینگریال و بوو ب گونجانۆیخ داکەرووداو
 یالتسە. د ەوتیشەناو میرھ یالتسەد ل  کىوایکار المب ،ەماو

 کدایکاتل ەوتەراوگن میرھ التىسەد ل یپچ شیرکوکک
 !ک ەیوەکورد سەدب شیو ئاسا سیلۆپ زگاویپار نىنجومئ زگارویپار

 .  چسئەدل لھ مئ کا،وا  ن یکیکار دامکاتل رگئ
 

 3ل  782008 یژۆ) ر278( ەژمار ژنامۆر یژنامۆر *: بروان
 ل ییتیبر کان،ەکگرتوی ەوتن یستوورەد یمەچوار یش**: ب

 ون یشیئاسا و یئارام یپاراستن باس ل ک 22تا   9 یکانەندب
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 و یئابوور و یاسیس یانیمل ییھاوکارب دانشگ و یتوەد
 کخ یئازاد و  ۆڤمر یماف و وتناکیفر و یریشنبۆر و یتیمۆک
 یستمیس باس ل اوویپ و ژن  و نیئا و زمان وزگەر ییاوازیج بب

 و نگدانەد یرۆج و ندامانئ یئابوون و یتوەودن ی)یایس(و
 .کات...ھتد ئ و کانییتوەودن شک یانیئاشت یرسەچار

                                             
 مەدو شىب
 
 دستان :کور یمیرھ یخۆبارود رس مید ستایئ  

------------------------------- 
 س ییدانەو ئاو وىیبژ رووى: ل میرھ یکانیینیرئ نیال -  

 : کە، و ەوزگاکیپار
، دروستکردنى پرد  وبانگیر ىەونکردنەژۆن وموچ ادکردنىیز           

 رچاوب کىیوتنشکی..پ رۆز تىیرمارکسوپ رزوب الرى، دروستکردنى ت
 ، ێرنیبئ
 : کانیینیرن نیال -  
 میرھ ىکەالتدارسەد دوو پارت کانىەرۆناج ەفتارەر ل نیشۆچاوپب  
 لیو فا میرھ تىحکوم کردنىدووپارچ وۆناوخ یڕش کە،و
 یوخواردن انیکانەریزوو ت نیال ێندھ ۆب انیتۆیو پاشک انیکانەراویگ

 ەورگ یمپانۆوک انیکانییاساینا ییوتن نتراکتۆو ک تللیمالى م
 کانىەرچاوس مووھ رسب انیسگرتنەو د انیکانەرۆز ەورگ
 انۆیخۆب انیبازار مووھ ک کیرۆجب کردندا،ەو ھاورد کردنەناردھ
و  انۆیخۆب شنۆددائ تحکوم ىیزانیو م تللیم یو مال ەرغکردوۆق
 ۆب ننیھئیکارب تللیحسابى م رسل ىیایدیم مووھ وئ
 ورگشمیپ یزگاکانەد رسب  انیسگرتنەو د انۆیخ ییندەوەرژب

 ستیلوھ یربار، س سدایلۆپ روۆریتەودژ ارىیو پاراستن و زان شیئاسا
شوبات و  17ل تللیم یوواکانەر ییداواکار ررامبب انیکانسانیلۆپ
دوو  ستاشیئاشکران ، تائ موانالى ھ دواترداو...ھتد ک ژانىۆر
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 ، داھاتى کوردستان ل ەوتۆگرتن انیکی راستىب میرھ ىکەداریئ
% 48 رویولھ ىکالتسەد ۆ% ب52 ىەژیرب داەیداریدوو ئ وئ وانین
 ۆب کانیسمەر ە، نووسراو ێکرشئداب مانىیسل ىکالتسەد ۆب
/ س  ، واتا  ییدارا تىەزارەو ۆ: ب نینوسرئ ەرۆمجب کانتەزارەو

 مووھ ۆب ەرۆوج. ب  ریول/  ه  واتا ھ ییدارا تىەزارەو ۆ. ب یمانیسل
 شیئاسا ورگشمیپ شتایھ ەوشحال و. ب تریکانتەزارەو

کنیخراونتتەو .ل ریزوھلبژاردنتۆب کاندا رىۆریباو . ت 
 بیلیوا کیرخ ک کیرۆجب ىەند! گ ییریوامج لستکارانرھب

 کیسک بیع  ەھاتویلیوا ەوانۆیخ یالب لکو! ب ییئاسا تیبب
 رگئ مناک ۆییرەادی.  ز زاننئ قلئب ب سک وئ ای بنەندگ
 وانىید کەو کىیزگاەد نموون ۆ، ب ێژریردائ لىەندگ ۆب خشن میب

   ێکرئ جیئفل خشنب ،ییدرا یریچاود
 

 یالتسەد ک ەدانراو کیرۆجب وانید وئ اساىی ن؟ۆچ نی.  بابزان
 العام یزانی(الم میرھ کانىییرجداھات و خ مووھ ب ین ىەوئ

داھات و  ل نىیوردب ین ۆی، ب ەوتی)دا بچیوالحسابات الختام
 داھاتل نىیوردب ین ۆیبکات ، ب مدایرھ تىیکاۆرس کانىییرجخ

 انۆیخۆب الرۆد نیۆمل100 ىکیمانگى نز بکات ک کانداارتپ ییرجو خ
 ەرۆوجب زبیح ەداونیروو  رداەرواساسی کىیوالت چیھل ک نەدالئ

داھات و  ل ینیوردب رىیچاود وانىید بئ چىبخوات ! ک تلیمالى م
 الرۆد زارھ ناگات ىکیرجداھات و خ وادا بکات ک زگاىەد ییرجخ

و  مانرلپ ۆب نردرینئ ک رىیچاود وانىید کانىرتۆراپ وانل! جگ
 شمان! لشینئ رسل انیۆخ وفەر رس نیخر،  ئ کانتەزارەو
 رویولھ یریچاود وانىید ردوھ یگوا ک،یمانگ ندچ شیپ رتر،یس

کوردى  ک داناۆب انەیتاز یککۆرس الم، ب کیکران ب مانىیسل
!!   تینربخنک داشکب ل وانید کانىرتۆراپ ىەوئۆ!! راستتر ب نازان

 زبىیح کىیرپرسب : کات ێروارخ ل مشت وکیکینموون کەروھ



97 
 

،  ىەکار ول ێبکر ۆ◌َ ت رگئ ەندگ و، ئ ێریگئ ەوکیلەندگ ب
 ! ێدرئپ ترىەورگ کىیکار

،  نیگردائ لىەندگ شتنىیھن رسل پ ەندەوئ ک می: ئزانیرب  
 مىیرھ ىیاسیس ەوارق وپاراستنى ئ ۆب ەیومانیشۆرپ ل ەوئ

 کوردستان . 
 ىرگب کەیتا راد ،ۆخربس کىیتولەد رگئ ک نیزانیئ میئ
.  ێناگر ىرگب میرھ ىەوئ کەو کىەیوارق مچی، ن ێبگر لىەندگ
 نەخاو کىیسوپا نىەخاو تیبب ەویتوانین ستایتائ میرھ تىبیتاب
،  رس یراک رشىیھ ەوکیال رھ ل رگئ ک ۆوتئ ییرگرب کىچ

 رب نیدرئ ژانۆر تاەو. ئ ێبکر رگب کیمانگ ندچ بتوان
!  اندایئاستل وستانستەد میرھ التىسەو د رانیئ اویتورک کانىپۆت
 ەغداوب ل ک کدایرشیھ ئاستىل بئ وستانستەد شۆەوجب رھ

 شیراقیع وەوتینیبم یستایئ کەروھ میرھ رگئ رىس تیبکر
 کات تىبیتا، ب ەروانکراوەچاو شەرگئ و.  ئ ەوتزببھب
 وەووزانک  وساش، ئ ەوتیگرجارانى ئ ىکشتۆگ غدادب التىسەد

 ەوئ  نئ . چونک سوودى ناب تى،ولەودن ىلگمۆک ۆھاوار ب
 راقتانیع تانۆخ ەویئ  ى:ئ نئ مانیپ لکو! ب ۆییناوخ یکیشیک

 شتنىیھن ل یتا زمونئ وئ نىەخاو شیکورد ؟ەوەکرددروستن
، تا  حمودم خیش ىکتحکوم ناوبردنىتا ل ەوکانیینیرنشیم

، تا  ریزاج ىکوتننامکیمھاباد ، تا ر کوردستان ل ىکتحکوم
 اینت اوین، چار ت زانیر، ب ەورئب. ل ابارانیمیو ک نفالئ
 زى، ر یبئ مانیتولەودیاراستنى ن،پ  ۆییخربس. ب ۆییخربس
 کىیانی، ژ بو رووناکمان ئ شگ کىەیندی، ئا بئ مانیتولەودین
 . بزراوئیپار شمانەییوتن یشی.ئاسا بئ لمانسروتیت
 کیایرەد رسل ىکوردستان م،ئ مانۆخ شچاوىیپ نینھیبا ب 
 پ رزىەچوار و نىە، خاو ەئاو ىەرچاوکان وس ھاەرۆج ینەخاو ووتن
 مئ تىندارە.  خاو ەگونجاو کیکشتوکال ەرۆج مووھ ۆب ک تیپل
،  بوونىۆخربرزگاربوون و س ب مانۆخ ۆب ەویراگ رگئ شتمانین
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 ۆڤمر یماف مىەردسل ستاشی!؟ ئ نیمەرزس کىیھشتب چ تبب بئ
 ۆب ىۆکورد خ ۆڤیمر ۆب  رم، ش النداگ ۆییخربس یو ماف

و  بکئیدال کیجار رھ ۆڤ. مر کاتختنو ب رخانت ۆییخربس
 . ێمرئ شیکیجار

 ؟ ەیکردیکوردستان کار ۆییخربس ۆئنجا ئاخ  
 ! ین اىیرەد رسنوورى س ستادائ ل ک کیکوردستان   
 ! ەراویچوار والتى دژ گ ب یورەچوارد ک کیکوردستان   
 ! ەوپارچ نچیپ ب ەکراو ک کیکوردستان   
 ! ھتد ین ادایت یتیکی ک کەیوتن   
 : ەومەدئ انیالمەو ستایئ  ىارانیپرس وئ یمئ
   ەیکردیکوردستان کار ۆییخربس لب  
کوردستان  ر.  ھ ین یایرەد  رسنوورى س ک یکوردستانن رھ ەوئ  
 ک یستان نکورد ر.  ھ رابیدژ گ کىوالت ندچ ب ورىەچوارد ک ین

 یتیکی ک ین شیکود ىەوتن ر.  ھ ەوکیپارچ ندچ ب کراب
 کینشو چیھل یھ داایخل ىییتیکی وئ شدایراست. ل بن دایت

 ییاوازیج وەوکانەرەروباویب ییاوازیج  ىۆھب ینیبوون
 کنیال ،ەداویروو ادایدنل ستایتائ ىەو.ئ ەوکانییندەوەرژب
 انییرشخیسپەد ا،ڕھاو ىکیکینیال ندچ ییھاوکارب ای ا،ینتب

 موانھ یینگەکدی ۆب روانکردنەچاو کن ک،یکار نجامدانىئ ۆب ەکردو
 م.با ل دروستناب زیرگھ کداەیوتن چیناوھل یینگەکدی و.ئ
 راقیع لکىخ یینگەکدی روانىەچاو رگ:ئەونینیب کینموون ەوەرو

 وامەردب تىیپاشا مىیرژ شستیئ ،یبوایوراى گشت پرسب ای،یبکرا
 سامناک میرژ وئ ر،فسئ ەدوازد ەد ییرشخیسپەد ب المب بوو،ئ
 غداشب مانىیو پ زبوویئنگل سکردىەد ھات ک ییتاۆدا ک14/7/1958ل
 نىیشب، پ ەوتیببووناۆک سوفلیف زارھ رگئ ! ک پاراستیئ
 ! .کردئن انییتاەودک وئ وتنىرکس
 مانۆییخربس بوونىن ۆب نین کىەرس سپىۆک انیچیھ سپانۆک وئ  

 ییاریھوش بوونى، ن ۆییخربس ل یکەرس گرىیر یسۆریاڤ. 
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 تۆب ەومانەز رد ل ییاریھوش وئ بوونىکوردا .ن ناول ەییوتن
  کە، و کوردب ۆنام یرەروباویب نیندچ کورد ب وجاندنىگ ىۆھ
و  کەیوتن ییندەوەرژب ب نجامدائ ل ک کینیئا رىەروباویب

 ىەوتوان ۆب ک پچ رىەروباویب کە، و ەویشکا ترەیوتن یرکاریداگ
 تىۆیپاشک ىکۆریب کە. و  ەئاراو تۆھات دایکدی ناول کانەوتن

 رانىرکیو زمانى داگ رگجلوب ب نواندنۆوجلخوارى (واتا خ
 !) .بوویباو دایمانعوس یمەردسل ک ەوانکوردست

 ستھ ۆب ەکارۆ، ھ ەییوتن ییاریھوش بوونىن ھاەروھ  
 ەشبوییاریھوش وئ بوونىن ر.  ھنیمزانکب ۆو خ کردنیواوناتب
 نیندچ شو  ئ ۆییخربس ۆب نیسداوەدل لىھ نیندچ ک
 .ەونینبم ەییوتن ییاریناھوشب رھ رگئ سبداتەدل  مانکیلھ
گشتى  یکترس ۆب ەکارۆ، ھ ەییوتن ییاریھوش یبوونن سانید  
!    ەوۆیخ ىبا ریژ ب کائ رىراوچى س یترسل ىلم وئ یرۆجل
گومان   کمۆک ەکورد کردو کیرۆز واى ل ک ییگشت ترس وئ لب

ئازادى و  ىباتخ ل ەووتندوورک ۆب ندروستک انۆیخ یال) لھمە(و
 ک کلگ نایگ! ئۆییخربس ب وبوونرنەباو ۆب ای ،ۆییخربس

 موو، ھ ترساو ن بووھ ۆییخربو خواستى س ەییوتن ییاریھوش
 یالن. گۆییخربس ب شتنیگ ۆب بنختئت دایگیر ل کانسپۆک

 انۆییخربس ەرۆوج،ب یرۆز، ب شیایدن وئ رکراوىیداگ
 .ترینیال ییریپشتگ بب ەستخستوەدب

 ربستەد نۆچ ەییوتن ییاریھوش ىئ نیبپرس شئ ستایئ    
 ؟  ێکرئ
 الم، ب دروستبب یسکۆڕخب وەربەرب ش،ئەییوتن ییاریھوش  
 یرکردنبستەد ۆ. بنجامبئب شئ ونیدوورخا ەوئ

.  ێستبکردرو ای بھ کیزمیکانیم بئ را،و خ ستیویپ یکییاریھوش
 میئ ، ناب ەییوتن رانىیشنبۆر یرشانس یرککارو ئ شەوئ

 کۆو ترسن شۆفرۆو خ رووننزمەد ارویناھوش لکىخ ل  ەوئ روانىەچاو
 ل انیتیواتن ىۆیب ىوانل ای،  نیبک ەڵندو گ وجو گ
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.    ەوییتیواتن رسب ب وکل بوون ب  ەوەکرد ب وەانداوۆیخ
  ،ەوسال نجاپل اتریز ،  ل ییراست مب ستکردووھ کىمۆک ۆیب

 ب ییو دوا کیکاژ ب تاەرس وختس ەکار وئ رب تەداو انیشان
 یگرووپ خراووپارت و ر ێندو ھ یشتمانین ىەنگرۆو ک کۆپاس

  داۆمرئ  یژگارۆر لگگونجاو ل وەتاز کىیوازیشب ستا،یئ تروەییوتن
 انیکانولھ ب ەژی، در ەونو کىیگایرخشو ن ێنو یکیازوبانگ ، ب

 : یکەوازبانگ یکیکورت شم. ئ نەدئ
 ىەوتن ینووسەرابوردوو ، چار کەو رھ شۆمرئ ک یئاشکرا ( 

 رچوارھ کانىنۆک ییکورد ییپارتل  چکامی. ھ ەاریکوردمان ، ناد
و  کردنیارید ستىئال کاردان،ل ستایئ کوردستان ک ىپارچ

کوردستان  ییخوربس ک  نین کینووسەچار سخستنىەدب
 لىجار ھ نیندچ ىەولجگ،  وانل کیند. ھ رکاتبستەد
 اتریز ۆب دانیشبرکیپل ششیم، ھ ەسداوەدل انییخوربس

 ربارى، س ەورانرکیداگ کانىختتیپا کوردستان ب ىەولکاندن
 یپ ب وان. ئ ەھاتون اڕۆخل شەو. ئ انیکانییلەندگ
 مچین ل انیجی، سترات رداگئ نیباشتر ل ان،یکانرنامب
کوردستاندا  رانىرکیداک یالتسەد ىەویچوارچ ل ییناوچ کىیالتسەد
 رھ کدایکات، ل راننرکیداگ ختىتیپا روو ل اتریز وان. ئ ێرناپیت

 ۆییخربسل       ەیوکوتندوور ،ختانتیپا ول کەیوکبوونینز
،  نین ەییوتن ییاریھوش ستىربەد رھ کن وان. ئ  ەوکوردستان

،  شیکوردستان کانىەتورک و فارسکردنى شار و ب بکردنەرعب لکوب
 یتورککردن ب یوھ وەاردید ستای: ئ نموون ۆ. ب انیالل ییئاسا

!   ەارید ەوەوشارئ کانىەوبازار قامشب ئاشکراب ختتیپا یریولھ
 !!                                                                   یبەرعب میر دادگاکانى ھ ىزمانى زورب ستاشیئ
،  نییخوربس ارىی، خواز رۆز کىیرەماوج داوانئ ررامببل  
 کانىەوازخییخوربس ەکخراوی. ر کیکخستنر و ب رشوبالوىپب المب
 وئ ىەوئۆب بووبارنل انی،  روژگار  کردنۆب مانەئاماژک شووشپ
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 ئامانج وئ ۆب لھ بوونىبارنل ربارى، س ەوببنۆک انیل ەرەماوج
               :                                                                            نمانئ کانەاریپرس ستای.  ئ داەژگارۆو رل
 ریناپارتى (غ ەییوتن کىیزگاەد ەھاتون ەوکاتى ئ ۆئاخ -1
 ەرەماوج و، ئ ەونو کىیوتەر و ێنو کىیرنامب ) بیزبیح
 تیبگر ییخوربس ۆب بارل ستاىیئ لىھ وەوکاتۆک ەخوازییخوربس
 خوازىۆییخربگروپى س کخراوویر نیندچ ستیئ تىبیتا؟ب ستەد

 . انیندنسەرپ ۆب باش یکیکارۆھ شیسبوکیدروستبوون و ف ێنو
 ندچ ای،  ەرەماوج و، ئ ەوجورل کىیزگاەبوونى د بب ۆئاخ -2

 وۆو ب ییگل ب اینو بالوى ، ت رشپ ب ەییوتن کىیکخراویر ەورد
 ای،  اندنیراگ کانىەھوکار ىەوشکردنەرب ای،  نیربەدیزاریب
و  ێکرئپ انیچی، ھ انیپارت وئ ىەھوودب ىکردنیئاموژگارب

 ؟   ێریگئانلیگو
 ۆنام کىیروکیب مووھ ۆکورد ب ىما رگاىەد یواەر ەوئ ایئا -3
 کىشخوشمان ب میئ شئ ک داخراوب تىیکوردا رىیبل و بوا
 ؟ەوەیوبارل نیمبرخمتک
 ل ای کیناو ژوور یکەیوبوونۆک ل ىوانئ ایئا   -4

 ،بووون ەوسک ەپازد ەد ، ل ریب یکییتیکی ب! ب کدایخانیچا
 ؟  واتربوونەر ھاتووتروزاناترو کاراترو ل مئ، ل ەورگ کىزبیح
 کىیرپارچ،واتا ھى ھ ییکگرتوویناکورد ب باتىخ ۆئاخ -5

 ؟ ییخوربس ۆب بوزئسل چىی، ھ ایجکوردستان ب
 ایئا ببوون،یرھاوت ای کینز ەوکیل کانمانالمەو رگئ -6
دروستکردنى  ل شدارىنازانن ب رشانتانىس رکىئب زتانیرب
 ؟ نکوردستان بک رىرتاسسۆب ێنو ەییوتن کىیزگاەد
 کیکونفرانس ستنىب ۆب نەیسازد مانۆخ ەستاویئ ل یراتان چ -7
 وئ ىبناغ ردىب ەوکپ موومانھداھاتوودا، تا ب نیکترینز ل
 زمىیکانیو م نیژڕداۆب کانىخشن ورنامو ب نیدان یزگاەد

 تریلکخ  ىەوبارو ئ نیکیاریکورد د جىیو سترات نیکخیرۆکارکردنى ب
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 یتیدژا  ىەوئب مانۆخ ىۆستئ نیخیب می، ئ رشانىس خاتینا
 ؟ نکماننیتیدژا رگئ نیبک یکورد ییشتمانین کىنیال چیھ
 ب دانشگ ۆب یچ کانتانەاریشنیپ کیتاەرس کەو ستایئ -8
 وازىش، دوور ل بردنىەویرکارکردن و ب وازىو ش یزگاەد وئ رىۆج

  ییندەویپ ەیتاز یایجۆلکنت ل رگرتنەسوودو ؟ ب ىیتیپارتا
؟ واتا  سبوکیف تىبیتاب کەژۆپر ییسازنیمەز ۆب کانیینۆکترلئ
 ای گاەبار ىەوکردن کەو یکانییکیکالس ەوازش ۆنابردن بپ ل رەدب
 و ...ھتد. یتۆیپاشک ەیپار ۆب ەوسپانکردنەد ای    ەوکچب بادانۆخ
 ییتیکوردا رانىیھاوب ل کەیھى ژمار یروکیب مئ تانیاریزانۆب   
 دایتیکوردا یباتخ ل  انیستەدیو ج نەوئ ستىیوشۆو خ ستۆد ک
 ل کیرمانو  خ نخاو کىیزموون و رابوردوو ئ نىەخاو وەارید
 ینەوئ ۆب  ەیژۆپر مئ ھاەرو. ھ داەبوار ول کاننییھزر مرھب
 انەییوتن ییکورد ەکخراوو ر وگرووپئ یردوودارو پ رسل

 باتخ یکخستنی ک. ئامانج نھ ستایئ ک تدروستبکر
 مووھ ک کلیرا یستنب بو   وانمانن یکیینگماھھب
 ر. واتا ھ  بداتگر  ەوکیب انیکانکخستنیو ر خوازانۆییخربس
 ،ەوازبانگ م.ئێزبپار ۆیخ ۆییخربس ەئازاد کمۆوکۆڕو ک سک
                                                                     .                                                ۆییخربس یگایرخشن مىکی نگاوىھ کەو ینو یکینگاوھ
.  شیزیرب ىەویئ ۆب ەوازبانگ م: ئەناریسم مئ بوانىەئاماد زانیرب
 رووىل ، چونک نەیدئ کوردانى تاراوگ ب رۆز کىییگرنگ میئ
 ىەژمار ىەندەوئ انەیکوردستان ژمار ىەوەرەکوردانى د ەوییتیندچ
ل کیکی پارچکوردستان ئ کانىل تیب .چوون رووىشیتیپ ەو ، 
 ییژئاواۆکلتوورى ر و ب رىیشنبۆر ب بوونتو ئاو ترنیاریزان

دروستکردنى  ۆب وانیھ گیج ىەوئ ربارىس ەو. ئ وتووشکپ
 . رگیکار ییکورد کىییبۆل

 ندىەناو  :کەو کىیناوب کیندەناو یزراندن: دام مەدو نگاوىھ   
 کەو تر،یکیناو راھی،  رانیھاوب یندەناو ای ،ۆییخربئازادى و س

 ىۆمرئ ۆب یتیزبای. ح زبیح کشارستانى ، ن ىلگمۆک کىیکخراویر
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 ەاتریز انىی، ز یدایرزگار باتىخ ناغىۆقل شتایھ کورد ، ک ىەوتن
 زبىیو ح یەندگ دوور ل یزبیح رگئ تنان، ت وودس ل
) لئ الم وادبرامان د.ج کە(ونینیبئ مووشمان. ھ شبەییوتن
 مانىی، پ نکئ مانىکەوتن ب کانیکورد زبیح ستایئ ىەوئ

 ەوچوار پارچ کوردستانى کرد ب مانیپ و! ئ ەکردونیپ ۆکیب کسیسا
 ەوئ ک  ەوپارچ انەید ب ەکردو انی، کورد کانییکورد زبیح الم، ب

 ارانىیو ن مانەییوتن زىۆد ب نیگانئیز نیترەورگ داۆرمل
 ! ەیاردید مئ ۆب رنەھاند شیکورد

 ێدرئوھ ک کوردستانل  کینفرانسۆک ستنى: ب میس نگاوىھ   
و  کانەییوتن ئاراست رانىنینو ەوکوردستان یکانمووپارچھ ل

 گاىیرخشن یرکردنیگیج ۆب نابکیت ییشدارب کانەییوتن گرووپ
 .                                            مەچوار نگاوىھ تیبئ ەوو ئ ۆییخربس
 
 
 میس  شىب

 :ۆییخربس گاىیر       
 کەیوتن چیھ خىۆوتمان : بارود کانمانداقس تاىەرسل میئ   
  یگایر خشن مانھ یرجنم ۆی. ب ین تریکەیوتن کەو
 میئ ەیو.گرنگ ئ مانۆییخربس ۆب رب نریبگ تریکانەوتن

 ک کلھ رھ ىەوستنۆق ۆو ب کیگیر رھ رىبگرتن ۆب نیبەئاماد
 ل بوونیتیبر ستایتا ئ شانیگایر وبکات . ئ ربدست ۆب ماۆییخربس

                                                              :                       
.  نساەرف یدژ ریزاج یرشۆش کە. و کدارچ یرشۆش گاىیـ  ر 1  -
- :1، چونک بوونوتوونرککورد س کانىەکدارچ رشۆش ەوداخب

 رشىۆش-ج کرداننیرپیکوردستان ت کانىەشار اویچل-ب بوونییناوچ
-ه بوون ىۆیخربس انیزورب جىیسترات-د بوونن ىەیوتن
 خاالن مل کی رھ . (ک دائن انیکانەزیزلھ ییندەوەرژبل

 )ێوئ ییتبیتا کىیوتار
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 یایتوانیب رگئ ک یسدق کرب ىەوئ کە. وتاەکود  یگایـ ر 2  -
 بچنیاھیکورد ،  سەد وتکئ راقیع یبکا ، حوکم ۆیخ ییزگاریپار

  ۆخربس کىەیوارق ەبوکوردستان ئ یباشوور
      ایفاکۆسلۆکیچ ىەوئ  کە. و وتنکیر ژووتوو  یگایرـ  3 -
 .           دانۆباشوورى س کە)و مۆفراندیگشتپرسى (ر یگایـ ر 4 -
 ێرۆوالتان  بگ ىخشن ک ھانىیج ڕکیش نجامىئ گاىیـ ر 5 -

 مکی ییھانیج ینگدواى ج ىەوئ کە.و
 یکیتولەد یختتیپا رسب کینیمک یسگرتنەد گاىیـ ر 6 -

 سونن ىنیمو ک رانیئ رسفارس ب ىنیمک کە، و داەوتن ەفر
 ۆب لھ و. ئ  ادایسور رسب وىلع ىنیمو ک راقیع رسب

 یمیموسل بوو ئ وبىیئ نىیدالحس ىەوئ کە، و وتکیر شیکورد
سوودى کورد  ۆب انزانىین الم، ب ندەز یخان میرو ک یراسانۆخ
 .ننیبیکارب
 داەریل انیمئ . ک تانولەد ییندەوەرژب ل رگرتنەسوودو یگایـ ر 7 
 ل رژئاواۆر ییندەوەرژب تاەرس – نموون ۆ: ب  ێوئ ىەژیدر کیزۆت
 وانپاس یسیلۆپ بکا ب بەرع ىەوئۆ، ب کگرتوودابووی یکیراقیع
والتانى  ب کانوتن یرۆب ىەوئۆو ب ەوەکورد ىکوتن رسب
 ل وتن کردنىیمالۆدواى  خ الم. ب ایرەد رس تینیبگ بداەرع
دواى   وەاویتورک ىگیر ل ایرەد رس ۆب وتن یاندنیدواى گ راقداویع
 ىەوئیدوا داوۆمرئ راقىیع ل نایھ انیشکست زیئنگل کاویمرئ ىەوئ
 ۆمر، ئ وتن کیایرەد رسل مووىباشوورى کوردستان ھ وترکەد
کوردستانى  کىیباشوور ل شیلیسرائیئ ژئاواوۆر ییندەوەرژب
باشوورى  ل رھ ۆمرئ اشیتورک ییندەوەرژب ە، بگر یداۆخربس

تورکى  رگئ کگرتوو،ی کىیراقیع کن یداۆخربس کىیکوردستان
 کورد،ل یستووررقى ئ قوربانىب کان ییندەوەرژب وئ رستزپگەر
 لھ نیباشتر ستایئ ۆی! ب بندئرمەرەز اتریز وئ شى،یکرد رگئ
و  یتبیتاباشوورى کوردستان   ب ۆییخربس ۆب رایخ کىیکارکردن ۆب
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 وگونجاو  ل کىیگیر رھ یربگرتن گشتى، ب کوردستان ب
 .                                                     . کردۆب مانەئاماژ ىانیگایر
 ھاەرو. ھ بووکورد گونجاون ىمیئ ۆب انییورکام لھچ مانیگر المب 

 کترفەد چیھ وەویما ىۆخ کەو رھ ستایئ ىراقیع مئ  مانیگر
کوردستان  ک نیزانئ مووشمانکوردستان.ھ ىۆیخربس ۆب بن
 شدا،شانب ول کی رھ. لەشکراوداب داگانب تىولەد نجپ رسب

 ىیکەرس کىخال تۆب شەو. ئداکیکانەوتن چاول ینیمکورد ک
 وئ ىۆھکوردستاندا. ب ىشانب وئ مووھکورد ل ۆالواز ب

 نىیال شیمھ شدا،یئاشت ل وشدایرشکورد، ل ،ەوییتینیمک
 وئ ىەوچوارچل ستایئ ىەیویش متا ب بئ اوڕۆد وەاوبوڕۆد
 ۆب کینموونب نیبک راقیع تىولە. با دەوتنبم داتانولەد
 ای%  17بگات راقدایعکورد ل ىەژر رگ. ئمانیقس مئ لماندنىس
 تقەرەد ڕشب دا،% ک75 ىنیرۆز چاول وا%   ئ25 رىپ وئ

 ئاستىل وائ ،شبیموکراتید مرژ رگئ شدا،یئاشت. لتینا
 ىپب و بئنیمک رھ ندا،ەناو مانىرلپ و لبژاردنھ کانىسنووق

. بئ کنیرۆھى ز ندکراو،سراى پ موکراسى،ید ماکانىبن
 کبنۆناک ێندچ رچىدى ھ کانىینییئا و ىەیوتن شب تىبیتاب
 کی بنکوردا ئ کانىماف ىەونگاربوونەرب ئاستىل اندا،ۆیوخینل

 کی ورا کی رگئ کەکورد دا،کەبار ردووھل وات. کزیر کیراو 
ساالنى  ىەوکردنیتاق دواى. لبئ اوڕۆد رھ دا،ۆیناوخل شبیزیر

 چىیھ ش،یدرالیف و یمۆنۆتۆپرسى ئ ک وترکەد شەورابوردوو ئ
 کورد. چونک ۆب بساتئرگم رھ ىکنجامئو  وزنابسل
 و نیژئ دایموکراتید النىگ و توەد ناول درالى،یف و یمۆنۆتۆئ
 ونابن ب شدایوخکورد، ل انىکستەردس ل. گەوننمئ
 .ێکرئەادیپ ژئاواداۆرل ىییموکراتید
 ی) واتا ین تریکەیوتن یھ کەو کەیوتن چیھ یخۆ: ( بارود ب
 کەو یرجنم ک،ەیوتن رھ ییرزگار ىەچارگیر ەیوئ شمئ
 ەونیبک ترەیچارگیرل ریب بئ ەورئب. ل تیبیدیکانەوتن یھ
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 ینیمکورد ک ک ىتال وتکھ وئ یئاستل مان،ۆییخربس ۆب
.  داۆمرئ اىیو سور راقیو ع رانیئ اویتورک ل تردایکانەوتن چاول

ناوى  ، ک نموون ۆ، ب ەیژۆپر مئ یکۆریب  کەو کىەیچارگی.ر
 شئنخو بکوردستان ب ۆییخربس ۆب کەیژۆپر :نینئ

  گونجاوب
 : کەژۆپر    
 ورایگلر ما،ن گرر رگ: ئئ یھ ىیاسایگشتى  کىیمابن
 کەو داەبوار مل شکەگریا زال المانع، عاد الممنوع) رذ(ا ەوترگئ
. داتانوەد ول کینییمک کەو ەبوونى کورد شانماندا،یپ ەوەرسل
 نیرۆز باشووردا بووب ىشب مئ کەو کىشبکورد ل رگئ مب
 شئ وسائ و ننام کەگریر وائ راقدا،یع شتوانىیدان چاول
 ل و رانیئل شعیش ىوتک. ھبەبراو شدایئاشتل و شیرشل
 ەومانەرزدل راندایئ. لییراست مئ ۆب ینموون نیباشتر راقدا،یع
 لىھل شدا،یراقیع . لینیرۆز چونک ەیوعیش ستەدب التسەد
 ستەدگرت تىسەئاسانى د ب ،نیرۆز ىعیش عسدا،ب مىیرژ دانىیل
 دایوتلکھ وئ ئاستىل وداینیرۆز وئ ئاستىل کاشیرمئ و
 .ەوتەماو وستانستەد

 راقدا؟یعل نیرۆز تبئ نۆچ کورد
 ،ەوکوردستان مىیرھ ىکیاسیس ەوارق ىۆھ: ب ستبم مئ ۆب  
 و حمودم خش ىکتحکوم نجامىئب شیمتا ئ ،ەزووتر رچىھ
کوردى  ۆب ێکروا رگاەد ،ەچوون رانیئکوردستان ل ىکەمارۆک

 ێنکریداب ۆب انیبوونجشتین وناسنام و کارکردن لىھ وکیکانپارچ
. ننئکیداب التژھۆر رانىچبۆک ۆب ەوئ ژئاواۆر تانىو نۆچ کەو
 ل تاەو. ئیکار ھ ستىەد ب ستىیویپ مرھ مئ ستایئ شدایراستل
 شاولب ،ەوشیبەرع راقىیع وایتورک و رانیئ ل وەاویئاس تانىو
!. ئنجا یرنەدب یترسم ل شەوئ ک  ،مرھ مئ نکرووئ کخ
 ؟بوانەر ىۆخ کەکورد ۆب ،وابەر گانیب ۆب ىەوئ چىۆب
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 و  کاویرپھ ۆب ىەوب ێمندال بدر ربوونىۆکاتدا: ھانى ز مانھ ل  
،  ڵمندا 7 رھ ررامبب ،ەوشیکانەنراوھ ەکوردب ک،یرژنھ
 وا، ئ 10بوون ب کانمندال رگ. ئێبکر تخ شکژن و شکەاویپ

...ھتد. التخ جارس ڵمندا 12 ۆب ەرۆوجب و تدووجار خ
. جا کیکرشتھ ورمالەدراو ، د وى،ەزل بنیتیرب شئ ش،یکانتخ

کوردستاندا،  باشوورىمندالى ژنى کورد ل اىکیت ستایئ ن؟ۆچ نیزانباب
 شیکورد ىەژ. ررناکاپمندال ت چوارل کاندا،ەشارل تىبیتاب
(معدل)ى مندال  اکت رگئ م. بێنرمخ% ئ 20ب راقدایعل
% 50 ىکینزب بئ کەژر کداسال ەد ىەماول وائ ،ەد شتیگ

کوردستان  ىکیکانژنى کوردى پارچ ونیمل کی ىکینز رگئنجا ئ
 شیوانئ ومرھ مئ ھاتن و ھاندران ەوانیمنال و ردیم و انۆیخب
تا  10 ىەماول راقدایعکورد ل ىەژر وا، ئ ەد شتیگ انیمندال اىکت

 ورشل کدا،بار مووھل وسا. ئکائ رپ% ت 75سالدا ل 14
 مرھ مئ ىۆیخربس رھ کن و بئ ەبراو کەکورد شدا،یئاشتل
 تىوەد نىەخاو تب، کورد ئ نخو بب و نگەد بب لکوب
 کیکانرزکارکردنى پارچ ۆب گپ نیترەورگ شەو. بشیراقیع
 .خسەرئ

 ،مرھ مئ نرووبک ک تریکانکوردى پارچ کونیمل ندچ ھاندانى
 ونیمل س ک دابوویرنامبل نیحس مدا. سیواەر و ىیئاسا کىکار

 بکردنىەرعب ربارىبکا س جشتین کوردستانل نىیستلف بىەرع
 ول رەدکوردستان. ئنجا ب  ىکیناوچ لگ و رکوکک و موس

 زارھ دانس ىگج رشانمانس رکىئ ،ەوەرس ىستبم
 ىکینز ىگج رشانمانس رکى. ئەونیککوردستان پ دانىیھش
،  وانل . جگ ەونیپرک ژئاواداۆرکورد ل رىنابالوى پ کونیمل
  لم. شیسفردا ئاستىل وکایشکشت رتىک دا،میرھ مل ستایئ
 ۆب ەوتیرگئ شەوکارى ئۆ. ھێد ۆب ەوتو ىەوەرەدل شمانیتوورو
 و تحکوم رىۆخمووچ ببن ىەوئ ۆشار ب ۆب کاننیگوندنش چکردنىۆک

. ەورگشمیپ وسنوور وانىپاسو سیلۆپ ناوىب کانیاسیس ییپارت
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 وکوردستان، ئ ىکیکانھاوردنى کوردى پارچ ڵ ومندا ربوونىۆز
 مئ ،ەرۆز ەندەوئ ستایئ شمرھ م. داھاتى ئەوکاتئ پ شنلک

 مئ ىۆھب ،ەرۆج و. ببئ ایت شىکەیژۆپر  نیندچ وەیژۆپر
 تریئ رکرا،بستەد ىۆیخربس رگئ ،کیکیگیر راھی ،ەوەیژۆپر
 . نىینام رۆمندالى ز ب ستىیوپ وسائ
 تىیساک کەیى ژمار 2008/ 22/11 ژىۆر شتنىیدانل ەیژۆپر مئ
 ىۆکس و کوردستان ىۆیخربپارتى کارى س  رانىنینو و مىیکادئ
 ل ندکراوسکوردستاندا پ شتمانىین ىەکونگر و کوردستان ىۆیخربس
 ران،یشنبۆر و کاننیال  ىەوئۆب ەویبالوکرا اندندایراگ یکانەکارۆھ
 کىیمشتومر بووەو. ئنبک ندموەد کەژۆپر  ان،یرنجس بارىب
 . ەونیکبالوىئ کدایلھل ک  ەووتکیل

 نجامئ
 یایو خ رانیشاع ونىخ رگکوردستان ئ ۆییخربس  
دى . ئنجا  تھاتوون ڵایو خ ونخ لگ وا،    ئ شبیکیلکانخ
 تاەر، س ەرۆوجل کىایو خ ونخ مووھ  ک یئاشکرا شەوئ

 کات الم،ب ەکراوینگارەر،ب  کیعیواق تۆب ، کات ەکراویپ ىگالت
 شیپ، ل ەوبوونئ نگارىەرب کردوئیپ انیتگا ىوان، ئ ەربویگیج
 م.ئ نىەخاو تۆانکردۆیخ لکو، ب نکرىیال تبوون ەوەتریلکخ
 . بوا ئ ر) ھۆییخربس وەر(بشمیئ ىیکۆریب
.   ین مانۆیخربس بوونىن ىشیک دایراستکورد ل ىمیئ واتک  
 ىشیک می.ئ یداناخر کەیوتن چیھ ل رتا س ۆییخربس رگاىەد
 رس لت ىشی. ک یھ مانۆییخرب)ى س ەرادیخواست ( ئ بوونىن
.  یکوردمان ھ ییتیراراب ییەندگ ىشی. ک یھ مانۆییخربس
 یتیراکۆو ن تىۆیو پاشک نیمزانکبۆخ ییروونەد ىشیک

 .  یکوردستانمان ھ رانىرکیداگ
و  واوىو ترس و نات لىەندگ وئ شتنىیھن ناوىیپل میئ ب
کوردو  ییئازاد اوىنیپ ل داونیمزانکبۆو خ تىۆیو پاشک یرکۆن
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. نیمانداکەدیمدست ەوتن یتخزمکوردستاندا ، ل ۆییخربس
 . زرب ىەویئ گرتنىیو ماندووبوون و گو بوونەئاماد ۆسوپاس ب

 
 کانالمەو ارویپرس رس نی، د کی،دواى وچان ستاشیئ   

************ 
 انیکیندناو .  ھ بنوسراو و ب ب انیکیندھ کانەاریپرس     

 د،حمئ رى،پ اللج زبن زانیرب نیال ل بوویکەزارب
ئاغا  دموب،محی،ئ نیمئ مح لیسماعیقبال،ئین،ئیدفیس
.   رزنجىب نسور،لوقمان،مییچوارتافاو،مستەشریپ م،یبراھی،ئیرپ
 ەودرانن المە، و بووکەناریسم  تىباب ىەوەرەدل  شیاریپرس ێندھ

 ىەوئ نىب، ب بوونیکورتکات ب ییمک رب،ل شیکانالمە.  و
 .                                                                                         بھ انەیژیدر اندندایراگ کانىەکارۆھل ییدوا

************ 
 ؟ ین یموکراتید ماکانىبن ىوانچپ یزبیحەفر مانىن ایـ ئا 1 پ
 التىژھۆوالتانى ر ل موکراتىید چىۆبپرسم ب شئ المداەو ـ ل1و

 وەانناوۆیخ ل انیزبیناوى ح ىوانئ رىۆز ىکیی! راست یھ ندایناو
 کاروساخت اویماف وتچ روۆکتاتیادی،  نەدئل موکراتىیالفى د

 زبىیحەفر مانىن یداوا شی، من نیبازرگان اىیمپانۆاکی،  کوژنۆڤمر
 ەرۆج وئ ییواەرمانرف رژو  ل دایرزگار باتىخ ناغىۆق ل مکئ
،  بووۆخربکوردستان رزگارو س شیرکات. ھداالتانسەو د زبیح
 نگەد ىنیرۆو ز یزبیحەفرۆب واالب نگدانەد کانىبا سنووق وسائ
 ۆییخرب. س ین ییموکراتید ىشیکورد ک ىەوتن ستایئ شدایراست.ل
 ىەوت، ن ۆییخربس بب .چونک ەیوەتریکیستخوا رھ شیپل

و  یرانەشگوزۆو خ ۆڤمر یو ماف یموکراتید کانىونخ ل چکامیکورد ھ
 .  دىتینا یی..تادوااساوی ییرەروس
 ۆییخربس ،ێرزگارکر توانرارنگ،ئ رکوکک بب ی. راتان چ2 پ
 ؟ ێنریراگ میرھ
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 کىیرەماوج ستایئ ک شیردکو یناودار کىیتکاراسیس ەو. ئ2و
 وتیوا رھ ،یمانیسل یپاالس لیوت ل دایکیوتارل کی، جار ەیونیشوب

 مووھ ىەرچاوس رکوکک چونک نینیب رکوککو وتى (با واز ل
 رسل شیمانیسل وائ یتیکوتن ربل رگئ ،ەکانمانبوشیک
.  یوتنن ربل رخوتمان: ن المداەو ل شمی!) ئ وتن کیایرەد
.  نیناب یردارسبەد شیوتن ب، ب ەییوتن کىیلسم رکوکک

 ىکداھات مکی  .یھ ییرگیکار ەوەدوو رو ل شىکوتئنجا ن
،  بن میئ ۆب  سامان وئ رگئ مە. دو مانکەوتن ۆب کیسامان

 یرس ب ەوداتیئ کوژوۆک کىچ ب کائ داھات وئ تریکنیال
 !.  ڕیل ب زۆب ل. کورد ئ دامئ

 دا)تانن یاسیس سالمىیو ئ زبی(ح رگاىەدل  تانداکباس . ل3پ
 بوونىدروستن ایدروستبوون ،  رسل انیرگیکار ندتا چ وان،ئ
 ؟ بئ مانۆییخربس
 ندىەو خوداو لکخ وانین کىییندەویپ نیئا ەومیئ الىـ ب 3و
 ک دانیئا وئ لبژاردنىھ ل ەئازاد سمووک. ھانیرەباوگیج

 زاران. ھ اوازنی، دوو شتى ج  زبیوح نیئا  الم.ب یھ یپ رىەباو
 کوردستاندال نىیئا ی. پارت ەبون یزبیو ح یھ نیئا سال

 کەو شیوئ ىەورئبل مکیکورد .  یزۆد ب نیگانئیز
 ۆب کیکارۆھ ىەورئبل مەدو.  ێبدائ لمۆک ل کیشب تریکانزبیح
 ىەودوورخستن نجامدائو ل اسىیس کىیستبم ب لمۆک وجاندنىگ
.  داۆییخربئازادى و س ناوىیپل تىیواتن یباتخ ل رەماوج
 نىیئا کىیسک اینى،یئا کىەیوبزووتن رگئ شداوانئ لگل

کوردستان  ۆییخربس ۆو کار ب ێبگر انەییوتن کىیئاراست
 ەیوئ شدایراست. ل میالى ئ بنئ زیر رىوپئ انىیشا وابکا،ئ

 یکانەرمودف ب ستپشتب نیقراست کىیرەرونپیئا رکىئ
 النو گ م روین کەو می)( ئ ەیونیئال شتمانین ییستیوشۆ:(خ
الى خوا  نتانیسندتربناسن و پ کتریدروستمانکردن تا  کانەریوت
 کىیکوردستانو ل شدایکبار مووھ) . لکاننەقواکارترت
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 ۆب بەکراو ەوەزر ب رستگاکانوپ وتمزگ رگاىەد بدا،ئۆخربس
 . ندارانیئا
 ناوبرد ؟ قومارتان ب140 ىەماد چىۆ.ب 4 پ
 سى. ک اوۆڕد ای یبئ ە. نازانى براو یقومار وا کەو .چونک4و

 کىشپ ىوانئ رگ، مناکات  ەوۆیخ شتمانىین قومار ب شیاریھوش
 . شتبۆفر انیکیکانو ناوچ رکوکک
 وکوردى ئ ىەژیباشوور ، ر ۆھاتن ب تریکانشکوردى ب رگ. ئ5پ
  مناکا؟ک شانب
 ىەژیر رگئ کیراقیوتمان ع می.ئ بکاتى ئ ەوئ الم. با ، ب5و

رزگارکردنى  ۆب کیبنک تب% ئ 50ل اتریز ب اکرایکوردى ت
 .ندب رچه یان ھه ژماره کوردستان ترىیکانشب

 ەھاورد ەوەباشوور ىەوەرەدل کشت موو، ھ یچماننیھ می. ئ6 پ
 !؟ نیبژ ۆخربس نیتوانئ نۆچ تری، ئ نیکئ
 تاووو ئاوو ھ کانو کان وتنل . جگ یھ کمانیشت مووھ میـ ئ 6و

 یھ شمانیکار ستىە، د سازىشیپ کىیستەرک مووکشتوکال و ھ
 ندبوونىمولەد لىکوردستان ھ ەیندەووالت ئ مک ى،کی.راست

 ووڕب ب اینت رمانیباووباپ کیساالن ک چرنیب شمانەو. ئ یدات
 !! اونیژ

 ؟ ستنبئ چىکوردستان پشت ب ۆییخربس ۆ. ب7پ
 ۆب مەئاماژ شیشتری. پ مانکەوت)ى نەرادی(ئستیو و یراگرۆخ . ب7و
 ک نیرکەد مانۆخ یرسل شھمەو و.با ئ کردۆییخربس گاکانىیر

.  یوان زیرگ! ھنینابۆخربس تىولەودن کىیوانیپشت بب یگوا
 رگدروستناکا م تریکەیوتن ۆب تولەد کەیوتن چیھ
 ىزورب نینیبئ ژوو،یمل شیکیئاور. ب بنۆیخ کىییندەوەرژبۆب
.  ەکردو ۆخربس انیوالت وەرزگارکردو انۆیخ انۆیخ کانەوتن یرۆز
کوردستاندا  ۆییخربسل کیوالت چیھ ییندەوەرژب بنەو ستاشیئ
 ستای. ئ نیستبئ بارل یلھ ىەوستنۆقب ،پشتەول . جگ بن
 ىئابلووقل کوردستان .ناب شوورىبا ۆییخربس ۆب ەبارل لھ



112 
 

و باکوورو  التژھۆراشوور بب یسنوور چونک نیبترس شیئابوور
 رانیئ یتوانال کیئابلووق چیھ ەوۆیوھو ب ەیوکوردستان ژئاواىۆر

ئاسمان و  ىگیرل ستاشی.ئوتوونابرکو س ناب دایسور اویو  تورک
 وانل .جگ گاتئ ایدنب نگمانەد ەولیباۆو م تیرنئنت ىگیرل
،  مانۆییخربس ۆب نىیشبو گ رەدەدیاری کەو نھ تریرووناک ێندھ
 التىژھۆر ىخشن ىەودارشتن ھانى،یج ىەتاز یستمی: س وانل

 انیمووھ، ل رۆریتەدژ نگى، ج رزتیرالف پ ىکخش، ن راستەناو
 . ییکوردستان و تادوا وتىگرنگتر ن

 ى، ئ دانابیپل چىیشاخ ھ قىۆقوتت تانکردەوئ یباس ەوی. ئ8 پ
باکوورو  ۆباشتر ب کىییانیب شیلیندق ىەوئ دانەرەباو ول
 دروستناکا ؟ شیالتژھۆر
 نناکاتیداب ۆییخربس مئ ،دانابیپ ل چىیھ مـ من نا 8و
 یکانییندەوەرژو ب نکتنتاران ھ وەرنکئ ییئارام  رگئ

 انیمترک ییتواناو قوربان شوان. ئ ەوییترسم خاتن کانەزیزلھ
 مچین موو، ھ شۆییخربس ب. بکیماف مچین ل کەو ێوئ

 شیزووتر یرچ. ھ نیرگرەو رابوردوول کند. با پ بنئیکات کانماف
.  ۆییخربسۆب رنۆبگ انیجیپژاک ، سترات وککپ ستیوی، پ

 ۆب تریکیستبم چیھ ۆب نرشتن، خو ۆییخربسل ، جگ دایراستل
 .! ناب یکیواتا چیکورد ، ھ

کوردستانن ، چ  کىیچ پارچ لکىخ  یکرئل ارمانیپرس ەرـ ل9پ
 ؟ باش کیالمەو
 کی رکوردستان ھ ەومئ الى: ب  نب لھ نیباشتر ەوـ ئ 9و

 ەاویو سور راقیو ع رانیئ اویتورک نیالل رچىگئ کوردستان
 ای میکچ شار کىخ  ەومەبد المتەو مەئاماد م، ب ەرکراویداگ
کوردستان  ژئاواىۆر ای التژھۆ، ر اباشووری، باکوور  میکیچ ال لکىخ
 ەورانیئ نیالل کوردستانم ک التىژھۆر لکى: خ تریکرۆجب ای.

 . دىیالکان ۆب ەرۆوجو ب ەرکراویداگ



113 
 

 ندچ ل ەوە)زۆریپ یبی(کت ناوىب بکت کی مکئ اریشنیـ پ 10پ
 مندالى کورد . ۆب تىبیتاد بکور ۆب ندان مداک کىەی◌َ رالپ
 ێبکریجبیج وادارمی، ھ یجب کىاریشنیـ پ 10و
 ؟ یچ ەییوتن یکەینگرۆک ررامبـ راتان ب 11پ 
 ستای،  تائ باش ونیرد یکیکۆری، ب ەییوتن کىەینگرۆـ ک 11و
 بەییکرد رۆز داخۆبارود مل ◌َ ناچەودى . ل تۆھاتن ەوەکردب
.  ەوکان پارت ییجۆلۆدیئا ییاوازیوج ندىەوەرژب ییوازایج ۆیھب
 ەالباشتر راندارکیداگ ڵگل انیانیژەوکیپ پارتان ول کرۆز شتایھ
 کىیپارت راقچىویع کىیپارت یچ تریکوردستان . ئ ۆییخربس ل کەو
 ەییوتن کىینگماھھ ۆکار ب میئ ۆی!؟ ب ەوکاتئۆک رانچىیئ
  انیرەباو  ىو گروپ و تاکان نیال وئ  یینگماھ. واتا ھنیکئ
و کردارو  نکئۆب ىنیراست یو کار یکوردستان ھ ۆییخربسب
. ین ۆییخربو س ەییوتن ىئاراست ىوانچیپ انیکانەفتارەر
 ەییوتن کىەینگرۆک ستنىب ب نیبئ شحالۆخیپ شداەوئ لگل

 . دایایت یشداربۆب نیبئەوئاماد
 وەر(ب کانىکخستنیر ل یچ ندامئبوون کانىرج. م12پ
  ا *)دۆییخربس
 م.  ل یبوونى ن ۆییخربس وەرب وتىە)الى رندام(ئ ىـ وش 12و
 رویھاوب شئ کتاک رو ھ ڵمۆرک. ھ یھ نگىماھ، ھ داوتەر
 ۆییخربس ب رىەباو رجم ب داوتەر مئ لگل نگبماھھ

 ىوانچیپ کانىەفتارەو کردارو ر بکاتۆو کارى ب بستان ھکورد
 کانەییوتن کخستنی.واتا ر بن ۆییخربو س ەییوتن ىئاراست

 ڵمۆک کانىتاک ھاەرو، ھ زنیبپار انۆیخ ۆییخربس تواننئ
 یکیپارت ل ىوانئ تنان. ت زنیبپار انۆیخ ۆییخربس تواننئ
و  ەوننیبم داپارت ورلھ تواننئ ندایکوردستان شتمانىین
 وانل ستیویپ ىەو.   ئ  ھتد)بن و ...ۆییخربس وەر(ب نگىماھھ
 نگبنماھو ھ یکدیھاوکارى  ستدایویکاتى پ : ل ەیوئ انیمووھ
کوردستان و  ۆییخربس ۆب کینگدانەو د ستیلوکارو ھ رھ ررامبب
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.  ستىوھ کیو  رورایب  ىەونیرۆگ  ۆب بھ اندایواننل شیکیرا
 ىگیر ل ای،  بۆوخراست  ىنیسک ییندەویپ ێکرئ شلیرا وئ
 ڵگل نگىماھھ شیکرۆچجیھ . ببەوکانینۆکترلئ ەکارۆھ
و  نىیویشەرگ ۆب ای کردب انیشتمانین ییناپاک ک ێناکر داوانئ
 رگرتنىە.  و ەووتەر مناو  ئ ژنبھاو انۆیخ خورىیس
 بردنىەویر. بک،یچاالک رھ ۆب یخشانبۆ، خ شیت◌َ ێاریرپرسب

 کۆر. س مۆک ب کىیبردنەویر، ب ەوکانخشبۆخ نیالل کانەکار
 مکی ل اتریز ییکارەورد ومان. ئ ناب شىیگشت رىیسکرت ای
                                                                                                                                                                    .                  ێدررئسل انیاریبر وەونیکرئیش نفرانسداۆک

 وەر(ب ىکۆریب ۆب ە) کردونی. ئ وی( لگل کتانیکار چیھ ای. ئا13 پ
 )؟ۆییخربس
 شتریپ الم. ب ەیتاز ێ، جار ستایئ ىەرۆج مب مانککۆریـ ب 13و

.  ەوەکورد زىۆد ىەباردا ل نئ وی لگل مانوھ کیندھ 2004سالى 
 ىبرگ 35 ىەو ماد  2 ىبرگ 11 ىەماد ییپب  نئ وی ،ەیوئ کشیک
 ای ندام(ئ ەوکانتولەد ل این، ت کانەکگرتوی ەوتن مانىیپل 2

 یرچھ ستیویپ رۆز ۆی. بێگررئەداواکارى و اروینشی) پندامنائ
 ێندچیرچتاھەر،س ێنریرابگ ۆخربس ییکورد کىیتولەد ەزووتر
 ىاکیجوگراف یسنوور
 یی، دوا شبیبچووک

 ۆب کائ نشت
 کوردستان .  یررتاسس

*********** 
                                                            :                                                 وتن اوىیش 
:  زانیرب داییتاۆکل-1

 زوبن مالد.ج
 کرایت الووادمد.ج

 انیکەناری، سم بوانەئاماد
                                                                                                                     نرخان یباشب
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  انیخا یرمژمەد 6 شکەناریسم-2
  بوو به  که ناوه  25/10/2013رۆژی   ھاوبیران بریاری  بهدوایی   -3 •

 . تی) ی ھاوبیرانی کوردایه ه (کۆمه
 واو ته  که سیمیناره                            

 
 

بین. ھۆی ب  کاژیکنامه  یه وه ئاواته س به ۆ: تا ئستاش زۆرکه ھه – 62
ر دیدی  به  یته کرێ ئستا بیخه ؟ ئه وه ته کراوه فراوانی بونه  به  چییه

 ی ئازیز؟  وه ره خونه
م  . به وه کوردستان بوکرایه توانادابوو، له  ی له نده وه تادا ئه ره سه ژیر: له - 

ندێ شتی  بینیمان ھهک  وه،  وه م کرایه وروپا چاپی دوه ئه  کات له
لقی  الببرن.   وانه ئه بریاریداتی،  دایهرکر . دوایی سه  ادکراوهلزی

بی  ره عه  به  مجاره ئهم   به .جکرد ی جبه که وروپاش بریاره ئه
تم  1968ی  که نیا چاپکراوه . ئستا من ته کان ب زیاده به  وه پیکردهچا
ندی  به له  ن که وانه کانیش ئه م. زیاده که شتانی ئه و پشکه ستایه رده به له
دا   92ڕه  ) الپه  تا( دوا وشه  91 ڕه ( ا ، ب ، ج ، د)الپه  کانی  و بگه 10

کانی  ڕی بوکراوه ماپه  له  که 1968ی  که قی چاپه ش ده مه .  ئه چاپکراوه
 : رمگرتوه وه  وه وانه برای ھاوبیرمان مامۆستا ھاوڕێ باخه
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